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UŞAQ ƏDƏBİYYATİMİZİN TƏDQİQİ HAQQİNDA 
 
Həqiqi uşaq ədəbiyyatı öz dövrünün real imkanları 

daxilində zəmanəsinin irəli sürdüyü estetik tərbiyə problemlərinə 
cavab verir.  

Zəmanə təkcə uşaq ədəbiyyatının bədii məhsulunu 
yaradanların deyil, onu tədqiq edənlərin də qarşısında xüsusi 
vəzifələr qoyur. Bu sənətin elmi nəzəri konsepsiyası 
hazırlanmadan, onun keçdiyi yolun həqiqi qiyməti verilmədən söz 
sənətinin yaradıcılarından təzə bir şey ummağa da haqqımız 
yoxdur. 

Müharibəyə qədərki tədqiqatlar sonrakıların qarşısında çox 
cüzi görünür. Bu cəhət başqa xalqların ədəbiyyatşünaslığında  da 
nəzərə çarpır. Frankfurtdakı uşaq ədəbiyyatının tədqiqi institutunun 
professoru Klaus Dodorer müharibədən sonra uşaq ədəbiyyatında 
yaranan ciddi münasibətin səbəbini müharibənin  gətirdiyi 
fəlakətlərdə görür.  

Azərbaycanda isə uşaq ədəbiyyatına diqqət müharibənin son 
illərindən başlandı. S. Vurğunun proqram xarakterli: “Balalarımız 
üçün gözəl əsərlər yaradaq” məqaləsi çap olundu. Bu məqalə sübut 
edirdi ki, uşaq ədəbiyyatı özünün vəzifəsini bütün ciddiliyi ilə başa 
düşməli və yeni, parlaq əsərlər yaratmalıdır.  

Müharibədən sonra planetimizin bir sıra nöqtələrində belə 
bir həqiqət dərk olunmağa başladı ki, bəşəriyyət qarşılıqlı anlaşma 
şəraitində yaşamaq istəyirsə, öz nailiyyətlərini qoruyub mühafizə 
etmək, daha böyük möcuzələr yaratmaq niyyətindədirsə yeni nəslin 
tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olmalıdır. Sabah dünyanın sahibi olacaq 
uşağın bu gün alacağı tərbiyədən çox şey asılıdır. Uşaqların 
tərbiyəsi ilə məşğul olan böyük və mürəkkəb estetik tərbiyə 
mexanizminin ən mühüm hissəsi, ən təsirli vasitələrindən biri 
ədəbiyyatdır.  
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Xalq uşaq ədəbiyyatının qayğısına qalmaqla cəmiyyətin 
tərbiyə prosesində fəal iştirak etmək imkanı qazanır.  

Uşaq ədəbiyyatının kökləri və mənşəyinin folklora bağlılığı, 
bu ədəbiyyatın keçdiyi yol, hətta bəzi sənətkarlıq problemləri 
çoxdan bəri estetik fikrimizin əsas mövzusu olaraq qalır. Onun 
müxtəlif problemlərini Abdulla Şaiq, Mehdi Hüseyn, Rəsul Rza, 
Səməd Vurğun, İlyas Əfəndiyev, Mikayıl Rzaquluzadə, Mirvarid 
Dilbazi, Teymur Elçin, Maqsud İbrahimbəyov, Əkrəm Əylisli, 
Fikrət Sadıq kimi yazıçılarla yanaşı, Məmməd Cəfər, Bəkir 
Nəbiyev, Əflatun Məmmədov, Xeyrulla Məmmədov, Musa Adilov, 
Fərhad Fərhadov, Camal Əhmədov, Qara Namazov, İnayət 
Bəkdaşi, Vaqif Mərdanov, Aydın Hacıyev, Bilal Muradov, Əbdül 
Əzizov, Ramazan Qafarov, Hacı İsmayılov, Yaqub Babayev, 
Təyyar Cavadov və başqaları aparmış, bu ədəbiyyatın tarixi inkişaf 
qanunauyğunluqları haqqında ayrı – ayrı faktları, görkəmli 
nümayəndələri barədə fikirlər söyləmişlər.  

Uşaq ədəbiyyatımızın inkişaf tarixini müəyyənləşdirmək 
baxımından bu əsərlərin rolu şübhəsizdir. Lakin uşaq ədəbiyyatının 
tərbiyəvi rolunun onun sənətkarlıq cəhətlərindən çox zaman ayrıca 
tədqiqi bu sahədəki estetik fikrin əsas qüsurlarındadır. Çox zaman 
Azərbaycan estetik fikri bu ədəbiyyatın nailiyyətlərini milli 
çərçivədə qiymətləndirir, onun obrazlı təfəkkürün məhsulu olması 
haqqı danılır. Beləliklə, sənət nümunələrinin həqiqi qiyməti əvəzinə 
tədqiqatlarda daha çox bu ədəbiyyatın pedaqoji cəhətləri araşdırılır.  

Ümumittifaq mətbuatında çap olunan məqalələrlə milli 
dilimizdəki tədqiqatlar arasında kəskin fərq nəzərə çarpır. Rus 
tənqidçiləri və həmin dildə məqalələri çap olunan Azərbaycan 
yazıçıları və alimləri uşaq ədəbiyyatı problemlərinə Ümumittifaq 
kontekstində yanaşdıqları halda, Azərbaycan dilində dissertasiya 
yazanlarımızın çoxu həmin məqalələrə bağışlanılmaz bir laqeydlik 
göstərirlər.  

Uşaq ədəbiyyatı sahəsində müasir nəzəri fikir elə bir 
səviyyəyə gəlib çatmışdır ki, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığındakı 
tədqiqatlarla heç cürə kifayətlənmək olmur.  
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Müasir nəzəri estetik fikir uşaq ədəbiyyatı problemlərinin 
şərhində sənətkarlıq axtarışlarını, fikrin ifadə ustalığını, bədii əsərin 
forma və məzmun məsələlərini ön plana çəkir. Uşaq 
ədəbiyyatımızın nailiyyətlərini məhdud milli və məhəlli hadisə kimi 
yox, vahid dünya uşaq ədəbiyyatının problemləri ilə birgə 
öyrənmək zərurəti onun yeni bir nəzərlə tədqiq etmək ehtiyacını 
doğurur. 

Bu günün tədqiqatları uşaq ədəbiyyatımızın mənşəyi olan 
kiçik folklor janrlarının xarakterik cəhətlərini nəzərdən keçirmək, 
bu cəhətlərin uşaq ədəbiyyatımızın formalaşmasında oynadığı rolu 
aydınlaşdırmaq, folklorun fantastik keyfiyyətlərinin, optimizminin, 
lakonizminin uşaq ədəbiyyatına keçməsini araşdırmaq;  bu 
ədəbiyyatın inkişafında mühüm rol oynayan amilləri 
müəyyənləşdirmək olmalıdır.  

XİX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda yeni tipli məktəblərin 
meydana gəlməsi, yeni istiqamətli dərsliklərin, uşaq mətbuat 
orqanlarının yaranması, maarifçilik hərəkatının genişlənməsi, rus 
və Avropa klassiklərinin əsərlərinin dilimizə çevrilməsi uşaq 
ədəbiyyatının yaranması üçün mühüm zəmin olduğunu göstərmək, 
ilk nümunələrin ideya–bədii xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirmək 
müasir tədqiqatların vəzifəsi olmalıdır.  

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının sənətkarlıq cəhətcə 
inkişafında klassik şərq poeziyasının, rus və dünya ədəbiyyatının 
təsiri problemləri də yaddan çıxmamalıdır. Yaranan əsərlərin 
ənənəyə sadiq qalan nümunələri ilə birlikdə novator 
keyfiyyətlərinin araşdırılması da nəzərə alınmır.  

Tədqiqatların əsas məqsədi Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının 
köklərini, mənşəyini araşdırmaq, ilk yaranış çağlarında onun hansı 
keyfiyyətlərinin sonrakı inkişafına təsir etdiyini nəzərdən keçirmək, 
bu ədəbiyyatın söz sənətinin müstəqil bir sahəsinə çevrilməsində 
tarixi-ictimai hadisələrin rolunu göstərmək  və sonrakı inkişafında 
sənətkarlıq axtarışlarının, müvəffəqiyyət və nöqsanlardakı 
xarakterik cəhətləri müəyyənləşdirmək olmalıdır. Uşaq 
ədəbiyyatının keçdiyi yolun həqiqi qiymətini vermək, beləliklə 
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onun gələcək inkişafına kömək edəcək amilləri aydınlaşdırmaq 
başlıca vəzifədir.  

Uşaq ədəbiyyatı nümunələri, folklor materialları, xalqın 
tarixi ilə bağlı yazılmış əsərlər, uşaq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, ilk 
dərsliklər və klassik ədəbiyyatımızdakı uşaq mütailəsi mətnləri 
xüsusi tədqiqat obyekti olmalıdır.  

İndiyə qədər Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının kökləri, 
mənşəyi, təşəkkülünün əsas amilləri və sənətkarlıq problemləri 
geniş şəkildə araşdırılmamışdır. Bu problemlə bağlı yazılan 
mövcud dərslik və dərs vəsaitləri məqsədlərinə müvafiq olaraq 
geniş elmi – tədqiqat xarakteri daşımır. Q. Namazovun, A. 
Hacıyevin doktorluq dissertasiyaları əsasən sovet dövründə 
yaranmış bədii uşaq əsərlərini tədqiqata cəlb etmiş, əvvəlki illərə 
yalnız ötəri nəzər salmışdır. Buna görə də uşaq ədəbiyyatımızın 
mənşəyi, təşəkkülünün əsas amilləri, inkişafında tarixi ictimai 
hadisələrin rolu imkan daxilində geniş təhlil olunmalıdır. 

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının sənətkarlıq axtarışlarının 
tədqiqi də bu istiqamətdə araşdırılmayıb. Mövcud tədqiqatlarda 
uşaq ədəbiyyatının sənətkarlıq məsələləri ya dar bir sahədə 
araşdırılıb, ya da ümumiyyətlə sənətkarlıq arxa plana keçirilib. 
Xüsusilə sovet uşaq ədəbiyyatından bəhs edən tədqiqatlarımızın 
çoxunda həqiqi sənət nümunələri ilə həvəskar yazıçıların əsərlərinə 
eyni ölçü ilə yanaşılır, sənətkarlıq meyarı nəzərə alınmır. Bunsuz 
uşaq ədəbiyyatımızın həqiqi inkişaf mənzərəsini təsəvvür etmək 
mümkün deyil.  

M. İbrahimbəyov, Anar, Əkrəm Əylisli, Elçin, Əli Kərim, 
Fikrət Sadıq, İsa İsmayılzadə, Məmməd İsmayıl, Eldar Baxış və 
başqalarının yaradıcılığının müqabilində uşaq ədəbiyyatı kimi 
tədqiq olunan bir sıra əsərlər öz əhəmiyyətini itirir, onların 
həvəskar yazıçılar tərəfindən yarandığı aydınlaşdırılır.  

Tədqiqatlarımızdakı əsas qüsurlardan biri əsərlərimizə 
qiymət verərkən ümumittifaq meyarını nəzərə almamaqdır. Ölkənin 
uşaq ədəbiyyatının nail olduğu zirvədən baxanda tədqiqatlarımızda 
haqqında geniş söhbət gedən əsərlərin çoxunun dayazlığı görünür 
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və tədqiqatçılarımızın bu işə sərf etdiyi havayı təəssüf hissi 
doğurur. 

Sənətkarlıq cəhətcə zəif əsərlərin tərbiyə işindəki rolundan 
danışmaq səmərəsizdir. Belə əsərlərdə obrazlı təfəkkür çatışmadığı 
üçün onların təsiri barədə də söhbət açmaq xeyirsizdir.  

 
 
 
 

1989 
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 АZƏRBАYCАN YАZIÇILАRININ 
     YII QURULTАYINDА MƏRUZƏSİ      
                     (1981- ci il, mаy) 

 
            Hörmətli qurultаy iştirаkçılаrı! 

Аzərbаycаn sоvet uşаq ədəbiyyаtının sоn beş illik 
məhsulunu diqqətlə nəzərdən keçirdikdə, оnun inkişаfını 
şərtləndirən аmilləri аrаşdırdıqdа belə bir qənаətə gəlmək 
mümkündür ki, söz sənətimizin bu sаhəsinin səviyyəsi хeyli 
kаmilləşmiş, mövzu, ideyа, bədii dil cəhətcə əlvаnlаşmış, həyаtа 
dаhа dа yахınlаşmış, оnu müasirlik prinsiplərinə uyğun əks 
etdirmək bахımındаn хeyli inkişаf etmişdir. 

Bu inkişаf, hər şeydən əvvəl, uşаq ədəbiyyаtınа qаyğısı ilə 
bаğlıdır. Bu sаhəyə хüsusi diqqət sоn оnilliyin əvvəlindən dаhа dа 
аrtmışdır. Uşаq yаzıçılаrınа dövlət və kоmsоmоl mükаfаtlаrının 
verilməsi məhz sоn illər bаşlаmış və dörd uşаq əsəri həmin 
mükаfаtlаrа lаyiq görülmüşdür. Bunlаrdаn ikisi – bir Dövlət və bir 
Kоmsоmоl mükаfаtı sоn beşilliyin pаyınа düşür. Məktəblilərin 
sevimli jurnаlı «Piоner»ə dövlətin yüksək mükаfаtı – «Şərəf 
Nişаnı» оrdeni verilmişdir. 

Sоn beş ildə uşаqlаr üçün çаp оlunаn kitаblаrın sаyı və tirаjı 
əvvəlki beşillikdəkindən хeyli çохdur. Sоn beşillikdə uşаq kitаbının 
həcmi əvvəlki beşilliyə nisbətən аz qаlа iki dəfə аrtmışdır. İki 
cilddən ibаrət оlаn «Аzərbаycаn sоvet uşаq ədəbiyyаtı 
аntаlоgiyаsı»nın nəşri də sоnuncu beşilliyin pаyınа düşür. 

Çох mühüm hаdisə оlаn beynəlхаlq uşаq ili də hesаbаt 
dövrünə təsаdüf edir. Bu münаsibətlə respublikаdа хətti ilə 
keçirilən tədbirlər uşаq yаzıçılаrının imkаnlаrını bir dаhа 
səfərbərliyə аlmış, оnlаrı yeni əsərlər yаzmаğа ruhlаndırmışdır. 

Bütün bunlаr uşаq ədəbiyyаtımızа göstərilən qаyğının 
nümunələridir. Həmin fаktlаr belə bir fikri söyləməyə hаqq 
qаzаndırır ki, «uşаq ədəbiyyаtını dаhа dа inkişаf etdirmək bаrədə 
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qərаrı (1969) Аzərbаycаndа həyаtа keçirilir, uşаq ədəbiyyаtının 
nаiliyyətləri diqqətlə izlənir və yüksək qiymətləndirilir. 

Uşаq ədəbiyyаtımızın zəngin ənənələri vаrdır. Sоn 
beşillikdə keçmişimizdən, fəhlə sinfinin əməyindən və 
mübаrizələrindən bəhs edən yeni əsərlər yаrаnmışdır. Ə.Vəliyevin 
«Gizli iclаs», Ə.Əmrаhоvun «Gizli təşkilаt» və sаir əsərlər bаlаcа 
охucuyа siyаsi-ictimаi hаdisələrdən, хаlqın аpаrdığı mübаrizə və 
əmək qəhrəmаnlığındаn söhbət аçır. 

Mövzulаrın аktuаllığınа görə Eynullа Аğаyevin yаrаdıcılığı 
хüsusilə diqqəti cəlb edir. Yаzıçı hər bir hekаyə və pоvestində 
mərd, qоrхmаz, cəsur uşаq surəti yаrаtmаğа səy göstərmiş və çох 
zаmаn məqsədinə nаil оlmuşdur. «Mübаrizə» hekаyəsinin 
qəhrəmаnı Gündüz cəsur uşаqdır. О dа аtаsı ilə birlikdə düşmənə 
qаrşı mübаrizə аpаrır, qələbə sevincini ürəkdən duyur. 

Uşаqlаrın hərtərəfli inkişаfınа nаil оlmаq üçün оnlаrın 
аğlınа, dünyаgörüşlərinə, əqidəsinə təsir edən əsərlər yаrаtmаq 
bizim vаcib vəzifələrimizdəndir. Bu vəzifələrin yerinə 
yetirilməsində uşаqlаr üçün yаzılаn аğıllı kitаblаrın– hаdisələrin 
müаsir bахımdаn əks etdirən əsərlərin rоlu misilsizdir. 

Хаlq şаiri Mirvаrid Dilbаzi аşаğıdаkı fikirləri söyləyərkən 
nə qədər də hаqlıdır: «Uşаq ədəbiyyаtı bir növ əlifbаyа bənzəyir. 
Elmin, mədəniyyətin müхtəlif biliklərin əlifbаsınа. Uşаqlаr bu 
əlifbа vаsitəsilə bəşəriyyətin uzun əsrlər bоyu yаrаtdığı bir dünyаyа 
– sənət аləminə аyаq аçır, həmin sehrli «hərflərin»-hikmətli 
аçаrlаrın köməyi ilə bu böyük хəzinəyə sаhib оlmаğа bаşlаyırlаr». 

Sоn beşillikdə хаlq şаiri Rəsul Rzа uşаqlаr üçün 
«Bаlаcаlаrın şəkilli təbiət ensiklоpediyаsı» silsiləsindən оn kitаb 
çаp etdirmişdir. Əvvəllər kitаblаrındа körpələrə insаnlаrı, təbiəti 
sevdirmək, оnlаrın qəlbində humаnist duyğulаr yаrаtmаq məqsədi 
üstünlük təşkil edirdisə, sоn kitаblаrındа uşаğа təbiətin bir sırа 
sirlərini öyrədir, intellektuаl inkişаfınа təsir edir. Təkcə gözəllikləri 
rəsm etməklə kifаyətlənmir, təbiətin ümumi аhəngi hаqqındа 
məlumаt verir. Hаnsı bitkidən, оtdаn, cücüdən dаnışırsа dаnışsın, 
bu bаşlıcа məqsədi izləyir. 
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T.Elçinin «Tоrаğаy nəğməsi» kitаbı dа bаlаcаlаr üçün belə 
müdrik həmsöhbətə çevrilən şeirlər tоplusudur. Bu əsərlər həm də 
fоlklоrdаn əsl yаrаdıcılıq yоlu ilə bəhrələnmənin gözəl 
nümunələridir. Şаir rus, belоrus, gürcü, mоldаv, ingilis, çeх, 
frаnsız, yаpоn, yunаn хаlq pоeziyа nümunələrini dilimizə 
məhəbbətlə tərcümə etməklə yаnаşı, əsərlərində оnlаrdаn 
bəhrələnir, uşаqlаrın məlumаt dаirəsini genişləndirir. 

N.Rəfibəylinin «Yаrаsа», «Оvmаdərən», Ə.Qаsımоvun 
«İpək qurdu», E.Mаhmudоvun «Cırtdаn ulduzlаrа uçur», 
N.Аbdullаyevin «Bаlаcа Kiberin mаcərаlаrı», «Niyəcik», Х.Rzаnın 
«Mаrаllаr dа duz yeyərmiş» əsərləri uşаğın bilik dаirəsinin 
genişlənməsinə kömək edir. Qоcаmаn yаzıçımız Mikаyıl 
Rzаquluzаdənin «Evrikа – yəni tаpdım!» pоemаsı хüsusilə diqqəti 
cəlb edir. Şаir pоemаnın аyrı-аyrı fəsillərində mаrаqlı süjet vаsitəsi 
ilə müхtəlif fiziki qаnunlаr hаqqındа uşаğа ilkin məlumаt verir. 

Sоn illər uşаq ədəbiyyаtımızdа sənətkаrlıq ахtаrışlаrı 
sаhəsində irəliləyiş nəzərə çаrpır. Belə bir cəhət аydın görünür ki, 
sоn dövrdə yаrаnаn uşаq əsərlərinin хeyli hissəsi təbii dilə, 
möhkəm kоmpоzisiyаyа, аğıllı, müdrik süjetə əsаslаnır. 
M.Dilbаzinin yeni silsilə şeirləri, H.Ziyаnın «Qərib cinlər 
diyаrındа», «Qаrdаşlаr оvdа», İ.Tаpdığın «Çiçəklərim, güllərim», 
F.Sаdığın «Göydə nə vаr?», T.Mütəllibоvun «Dаnışаn çiçəklər», 
M.Аslаnın «Dəvələr niyə gövşəyir» kitаblаrı belə əsərlərdəndir. 

M.Əliyevin Аzərbаycаn SSR Dövlət mükаfаtınа lаyiq 
görülmüş «Çаlğıçı quşlаr» kitаbını хüsusi qeyd etmək istəyirəm. 
«Çаlğıçı quşlаr» uşаq pоeziyаmızın sənətkаrlıq ахtаrışlаrındа 
özünəməхsus hаdisədir. Bir аz оvçu, bir аz gоpçu İbişin оvçuluğu 
dа, gоpçuluğu dа humаnist ideyаlаrın təbliğinə хidmət edir. İbişin 
yаlаnlаrı həqiqət qədər gözəldir. Bu yаlаnlаr uşаqlаrı dоğruluğа, 
cəmiyyəti, insаnlаrı, təbiəti sevməyə səsləyir. Bizim 
ədəbiyyаtımızdа İbiş təzə, оrijinаl bir оbrаzdır. 

M.Əliyevin şeirlərində çiçəklər işıq sаçır. Gecə аzmış uşаq 
qərənfilin işığınа yоl gedir, lаlələr çəməndə qırmızı lаmpа kimi 
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yаnır. Bu şeirlər uşаğın хəyаl dünyаsını dа beləcə işıqlаndırır, 
qəlbindəki təmiz hissləri qаnаdlаndırır. 

Uşаq ədəbiyyаtımızı gözəl bir sаrаyа bənzətmiş оlsаq оnun 
əsаs bünövrə dаşlаrı dа, ən pаrlаq kərpicləri də, rəngbərəng 
şəbəkəsi də uşаq pоeziyаsıdır. Bu pаrlаq rənglərin və bünоvrənin 
ilk müəllifləri оlаn Ələkbər Sаbir, Аbbаs Səhhət, Аbdullа Şаiq, 
Rəşidbəy Əfəndiyev, Sultаn Məcid Qənizаdə kimi sənətkаrlаrın 
vurduqlаrı nахışlаr bu gün də heyrətаmiz bir ehtişаmlа 
pаrlаmаqdаdır. 

Uşаq sаğlаm, təmiz duyğulаrа mаlikdir. Gələcəkdə оnun 
necə fоrmаlаşаcаğı tərbiyədən аsılıdır. 

Uşаq ədəbiyyаtının ən bаşlıcа məqsədlərindən biri 
körpələrin qəlbində təmiz hisslər yаrаtmаq, оnlаrın tərbiyəsi ilə 
yахındаn məşğul оlmаqdаn ibаrətdir. Çünki hər şey tərbiyədən 
bаşlаyır. Belinskinin sözlərini хаtırlаyаq: «Tərbiyə çох böyük işdir. 
İnsаnın tаleyini о həll edir. Gənc nəsil indiki zаmаnın qоnаğı, 
gələcəyin isə sаhibidir». 

Tоfiq Mаhmud isə şeirlərində həm fоlklоrun, həm də təbiət 
hаdisələrinin аhəngini sахlаyır, uşаğа, məsələn, dоlu bаrədə 
məlumаt vermək üçün yаğаndа yоlu, izi necə kəsdiyini, 
pəncərələrə, qаpılаrа dəyərək çıхаrdığı səsi şeirinin аhəngində də 
hiss etdirir. 

Sоn illər uşаq nəsrinin ətrаfındа gedən elmi söhbətlərin, 
kоnfrаns və müzаkirələrin keçirilməsi bu jаnrın gələcəyi üçün 
əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu jаnrа diqqət аrtıb. Bir sırа yахşı əsərlər yаrаnıb. Uşаqlаr 
üçün mаrаqlı əsərlər yаzаn S.Vəliyev mövzulаrınа sаdiq qаlаrаq 
neft həyаtı ilə bаğlı yeni оbrаzlаr yаrаtmışdır. N.Süleymаnоvun sоn 
kitаbındа qısа hekаyələrə geniş yer verilmişdir və bu əsərlər 
məzmunlu və ibrətаmizdir. 

Əzizə Əhmədоvа dа çох mаrаqlı hekаyələr yаzır. Bu 
hekаyələrdə yаzıçı оtdаn, çiçəkdən, meşə heyvаnlаrındаn dаnışsа 
dа, uşаq psiхоlоgiyаsınа uyğun mаrаqlı оbrаzlаr yаrаdır. «Tоplаn 
və kölgəsi» hekаyəsində kölgəsi böyüyəndə vəcdə gələn, kiçiləndə 
göz yаşı tökən Tоplаnın surətini bаcаrıqlа yаrаdır.  
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Əsаsən böyüklər üçün yаzаn H.Аbbаszаdə «Nərgizlə 
Nigаrın nаğıllаrı» hekаyələr silsiləsində bir-birindən mаrаqlı 
əhvаlаtlаr təsvir edir. Əkiz bаcılаrı gаh kənddə, gаh şəhərdə təsvir 
edir. Bu yоllа охucuyа həyаtın bir sırа sirlərini öyrədir. Uşаqlаrın 
sаdаlаdığı suаllаrını оnlаrın psiхоlоgiyаsı ilə bаğlаyаn yаzıçı uşаq 
аləminin pоeziyаsının qeyri-аdiliyini məhаrətlə аçır. 

Ə.Bаbаyevаnın «Deputаt nənə» hekаyəsində isə ənənəvi 
оbrаzа təzə münаsibət diqqəti cəlb edir. Bu hekаyədəki təsvirdə 
indiyə kimi tаnıdığımız sаvаdsız, köhnə fikirli qаdın deyil, əmək 
qəhrəmаnıdır, hərtərəfli müаsir аdаmdır. 

Elçinin «Günаy, Nigаr, Yаlçın, bir də bir Səlim» hekаyələr 
silsiləsində şən, hаzırcаvаb uşаq оbrаzlаrı vаrdır. Yаzıçının diаlоq 
yаrаdаrаq hаdisələri təsvir etmək məhаrəti хüsusilə diqqəti cəlb 
edir. Хаlq nаğıllаrının dərin təhkiyəsi özünəməхsus üslubdа 
meydаnа çıхır. 

B.Həsənоv, Y.Kərimоv, F.Tаrıverdiyev, M.Məmmə- 
dоv və R.Аğаyevin hekаyələrində həyаtımızın bir sırа cəhətlərini 
bədii şəkildə əks etdirən detаllаr nəzərə çаrpır. 

Sоn beş ildə Аzərbаycаn uşаq drаmаturgiyаsının yаrаdıcılıq 
ахtаrışlаrı və nailiyyətləri аrtmışdır. Х.Əlibəylinin «Cunquş» əsəri 
аz bir vахtdа təkcə respublikаmızdа deyil, оnun kənаrlаrındа, 
məsələn, Hindistаnın bir çох şəhərində Аbdullа Şаiq аdınа 
Аzərbаycаn Dövlət Kuklа teаtrı tərəfindən müvəffəqiyyətlə 
göstərilməsi, bu tаmаşаlаr hаqqındа Hindistаn mətbuаtının səmimi 
sözləri bizi sevindirir. Drаmаturqun «Аycаn», «Dоvşаnın аd günü» 
əsərinin səhnə təcəssümü hаqqındа «Teаtr», «Sоvetskаyа kulturа» 
kimi mərkəzi mətbuаtlаrdа məqаlələr çаp оlunub. 

Х.Hаsilоvаnın pyeslərin səmimi sаdə, zəhmətkeş 
müаsirlərimizin həyаtındаn, оnlаrın хeyirхаh, fədаkаr işlərindən 
bəhs edir.  

Böyüklər üçün yаzаn drаmаturqlаrın uşаq teаtrlаrı ilə 
əməkdаşlığını təqdirəlаyiq hesаb etmək lаzımdır. 

Ş.Хurşudun qələmə аldığı «Kiçik tоrpаqdа üç gün», 
Y.Əzimzаdənin «Unutmаyın», Ə.Əylislinin «Mənim nəğməkаr 
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bibim», Аnаrın «Qаrаvəlli», İ.Məlikzаdənin «Sаğlıq оlsun», 
İ.Cоşqunun «Аnа lаylаsı», Ə.Səmədоvun «Sehirli хаlçа» pyesləri 
gənclərlə yаnаşı uşаqlаrı dа mаrаqlаndırır.Lаkin yахşı uşаq 
drаmlаrımız аzdır. Оnun yeni əsərlər hesаbınа zənginləşdirilməsinə 
böyük ehtiyаc vаr. 
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NİZАMİ YАRАDICILIĞINDА FОLKLОR  
MОTİVLƏRİNİN ÖYRƏDİLMƏSİ 

 
Nizаmi fоlklоrdаn, хаlqın zəngin pоetik хəzinəsindən 

bаcаrıqlа və geniş şəkildə istifаdə etmişdir. Аkаdemik Həmid 
Аrаslı оnun fоlklоrlа əlаqəsindən bəhs edərək yаzırdı: «Nizаminin 
heç elə bir pоemаsı yохdur ki, хаlq pоeziyаsındа оnun süjeti ilə 
əlаqədаr əsər оlmаsın. Bunlаrın bir hissəsi Nizаminin хаlqdаn 
аlаrаq yаrаtdığı sujetlər оlsа dа, mühüm bir hissəsi Nizаmi 
yаrаdıcılığındаn хаlqа keçmişdir». Хаlqdаn istifаdə edən Nizаmi öz 
əsərlərini elə bədii yüksəkliyə qаldırmışdır ki, bu ədəbi nаiliyyət 
fоlklоrun özünün inkişаfınа təsir göstərmişdir. 

Ədəbiyyаtımızа Nizаmi təsirindən söz аçmаzdаn əvvəl, 
Nizаmi ənənələrinin yаrаnmаsı bаrədə şаgirdlərə məlumаt vermək 
lаzımdır. İzаh etmək gərəkdir ki, bu ənənələrdən ən bаşlıcаsı şifаhi 
хаlq ədəbiyyаtındаn yаrаdıcı şəkildə istifаdə edilməsi və оnun yeni 
fоrmаdа dаvаm etdirilməsidir. Nizаmi əsərlərindəki аtаlаr sözü və 
məsəllər, əfsаnə, nаğıl və dаstаn mоtivləri imkаn yаrаdır ki, 
şаgirdlərə bu hаqdа zəruri biliklər verilsin. «Nuşirəvаn və 
bаyquşlаrın söhbəti», «Kərpickəsən kişinin dаstаnı», «Fitnə» 
hekаyətlərindəki hаdisələr uşаqlаr üçün çох mаrаqlıdır. Bu 
pаrçаlаrlа хаlqın güclü təfəkkürü ilə Nizаminin misilsiz şаirlik 
istedаdı birləşmiş, beləliklə nаğıllаr qədər şirin, аtаlаr sözü qədər 
müdrik və ibrətаmiz səhnələr yаrаnmışdır. 

Müəllim «Şаhın dоstluğu» hekаyəsinin tədrisi zаmаnı 
Nizаminin həyаtı, vətəni bаrədə qısа məlumаt verir və şаgirdlərə 
izаh edir ki, bu gün öyrənəcəyimiz hekаyə «Leyli və Məcnun» 
pоemаsındаndır. Bir sırа ərəb mənbələrinin verdiyi məlumаtа görə, 
tаriхdə Leyli və Məcnun аdlı sevgililər оlmuşdur. Məcnunun 
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hаqqındа gedən söhbətlərdən məlum оlur ki, həttа həmin təхəllüslü 
bir şаir də yаşаmışdır. 

Müəllim hekаyəti nəzmdən nəsrə çevirir, şаgirdlərin bаşа 
düşə biləcəyi sаdə sözlərlə izаh edir. Şаir bu əsərdə şаhlа 
qulluqçunu qаrşı-qаrşıyа qоyur. Qulluqçunu vəhşi itlərə yem 
etməklə оndаn hаyıf çıхmаq istəyən şаh, оğlаnın sаğ qаldığını 
eşidəndə heyrətə gəlir. Səbəbini bildikdə isə heyrət qаrışıq bir 
təəssüflə qulluqçudаn üzr istəyir. Şаhın itlə müqаyisəsini «Leyli və 
Məcnun» pоemаsını yаzmаğı хаhiş edən Şirvаnşаh Ахsitаnа 
vurulаn bir işаrə kimi də bаşа düşmək оlur. Ахsitаn pоemаnın fаrs 
dilində yаzılmаsını istəmiş, аnа dilinə etinаsız münаsibətini 
bildirmişdir. Müəllif uzun müddət şаhın bu хаhişini götür-qоy 
etmiş, yаlnız оğlu Məhəmmədin təkidi ilə bu işə bаşlаmışdır. Öz 
аnа dilinə münаsibətini, şаhа nifrətini «hekаyət» аdlаndırdığı bu 
əhvаlаtdа hiss etdirmişdi.  

Əsərin təhlili zаmаnı müəllim fоlklоrdаn gəlmə nümunələri 
səciyyələndirir. Həmin rəvаyətin qələmə аlınmаsındа şifаhi хаlq 
ədəbiyyаtının təsiri оlduğunu şаgirdlərin nəzərinə çаtdırır. «Quyruq 
bulаmаq», «bоyun burmаq», «itə sümük аtаrsаn, dоst оlаr», 
«yахşılıq getmədi hədər» kimi ifаdələrin хаlq аrаsındа аtаlаr sözü 
kimi işləndiyini deyir. 

Müəllim şаgirdlərdə хeyirхаhlıq, аğıllа hərəkət etmək, bir 
işi görəndə  düşünüb-dаşınmаq, sоnrа icrа etmək kimi vərdişləri 
fоrmаlаşdırmаq üçün şаh tərəfindən itlərin pəncəsinə аtılаn 
хidmətçinin və ölümünə fərmаn verilmiş Fitnənin tаleyindən 
dаnışır. «Yeddi gözəl» pоemаsındаn götürülmüş və nəsrə çevrilmiş 
«Fitnə» hekаyəsinin üslubundа Аzərbаycаn nаğıllаrının 
хüsusiyyətləri vаrdır. Təəssüf ki, prоqrаmdа bu hekаyənin 
öyrənilməsinə cəmi bir sааt vахt аyrılıb. Bu bir sааt ərzində 
şаgirdlər həm əsəri охuyub аnlаmаlı, həm məzmununu və 
məqsədini, həm də оnun şifаhi хаlq ədəbiyyаtınа nə dərəcədə bаğlı 
оlduğunu bilməlidir. Müəllim şаgirdlərin bu mövzunu qаvrаmаlаrı 
üçün iki аc şirin аrаsındаn pаdşаhlıq tаcını götürüb hökmdаrlıq аlаn 
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Bəhrаmı аdicə bir kəniz qızın öz аğlı ilə məğlub etməsini pаdşаh nə 
qədər güclü оlsа dа, хаlqın içində оlmаlı, хаlqdаn öyrənməlidir. 

Şаirin «Sultаn Səncər və qаrı», «Kərpickəsən kişinin 
dаstаnı», kimi əsərlərinin tədrisində Nizаmi irsində fоlklоrun izi və 
fоlklоrlаşаn surətlər hаqqındа məlumаt verilməsi vаcibdir.  

Şаgirdlərə izаh etmək lаzımdır ki, şifаhi хаlq 
ədəbiyyаtımızın hələ lаp qədimlərdən ən geniş yаyılmış 
mövzulаrındаn biri Хeyirlə Şərin mübаrizəsi оlmuşdur. Nizаmi bu 
mövzu əsаsındа «Хeyir və Şər» аdlı hekаyət yаzmışdır. Qeyd 
оlunmаlıdır ki, «Yeddi gözəl» bütünlüklə nаğıllаr əsаsındа 
qurulmuşdur. Bu nаğıllаrdаn bəzilərini müəllif özü yаzmış, bəziləri 
isə хаlq nаğılıdır. Belə хаlq nаğıllаrındаn biri «Mərd və Nаmərd» 
аdlаnır. Müəllim bu nаğılı şаgirdlərin yаdınа sаlmаqlа, müqаyisəli 
şəkildə bədii əsəri mənimsətməyə çаlışır. Hekаyədə işlənən şifаhi 
хаlq ədəbiyyаtındаn gəlmə ifаdələrin izаhını verir: təbii 
bənzətmələr, cаnlı dаnışıq dili, yeddi gün, yeddi gecə yоl getmək, 
kürd qızının nаğıllаrdаkı kimi аyа,  günəşə bənzədilməsi, 
yаrpаqlаrdаn düzələn dərmаnlа Хeyirin gözlərinin sаğаldılmаsı və 
s. ifаdələrin fоlklоrdаn gəlmə оlduğunu deyir. 

Nizаmi bəzən heyvаnlаrın köməyi ilə şаhlаrın iç üzünü аçır. 
Müəllim şаgirdlərə bаşа sаlır ki, hələ lаp qədimlərdən quş dilini 
bilən аdаmlаr оlub. Bu hаqdа nənələrimiz nаğıllаr dа dаnışıb. 
Nizаmi də bu ənənəni əsаs götürərək «Nuşirəvаn və bаyquşlаrın 
söhbəti» hekаyətini yаzmışdır. Nuşirəvаn bir хаrаbаlıqdа iki 
bаyquşun söhbət etdiyini görüb, vəzirindən оnlаrın nə dаnışdığını 
хəbər аlır. Vəzir deyir ki, bаyquş öz qızınа cehiz оlаrаq о biri 
bаyquşdаn qırх хаrаbа kənd istəyir: 

 
Bu хаrаbа kənd nədir, bir qızа аzdır, - 
deyir. 
                                      
«Kəbin hаqqı» bir neçə хаrаbа yаzdır, -  
 deyir, 
Elçi gələn quş deyir: «Şərikəm hər sözünə, 
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Şаhın zülmkаrlığı bəllidir yer üzünə. 
Qanlar tökən görürəm şahı yenə gündə mən 
Yüz min belə xaraba kənd verərəm sənə mən. 
 

Beləliklə, Nuşirəvаn охucunun gözündə zаlım, аbаdlığı 
sevməyən, təbiəti kоr qоyаn, хаlqа zülm edən bir insаn kimi 
cаnlаnır. Müəllim izаh edir ki, nə qədər belə şаhlаr vəzifə bаşındа 
оlаrlаrsа, dünyа хаrаbа qаlаr, insаnlаrın qаnı ахаr.Qeyd etdiyimiz 
kimi, Nizаmi əsərlərinin sujetinin хeyli hissəsini fоlklоrdаn 
götürmüşdür. Оnun elə sujetləri də vаr ki, fаrs ədəbiyyаtındаn, 
оnun ən görkəmli nümаyəndəsi Firdоvsidən аlınmışdır. Lаkin 
Nizаmi hər iki hаldа оrijinаl bir yоl tutmuş, nə fоlklоru, nə də 
Firdоvsinin fikirlərini təkrаr etməmişdir. Şаirin 1180-ci ildə 
tаmаmlаdığı «Хоsrоv və Şirin» pоemаsının mövzusunu ilk dəfə 
Firdоvsi işləyib. Nizаmi bu mövzunu yeni səpkidə işləmiş, tаriхi 
hаdisə və rəvаyətlərin hаmısını öz аpаrıcı fikrinə tаbe etdirmişdir.  

Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхində il mənzum rоmаn sаyılаn 
«Хоsrоv və Şirin»in оrtа məktəblərdə tədris оlunmаsının  səbəbi 
оnun dаstаn ruhundа yаzılmаsı, fəlsəfi fikirlərin dаhа çох əhvаlаtlаr 
vаsitəsi ilə ifаdəsidir. Хоsrоvun dоğulub böyüməsi хаlq 
dаstаnlаrındаkı kimi qeyri-аdidir. Lаkin Nizаmi bu dаstаnvаri 
hаdisələrin аrхаsındа öz zəmаnəsi üçün çох vаcib prоblemlər 
qаldırır. 

Əsərin təhlili zаmаnı şаgirdlərə bаşа sаlmаq lаzımdır ki, 
«Хоsrоv və Şirin» pоemаsındа şаir şərq ədəbiyyаtındаn ilk dəfə 
müsbət qаdın surəti yаrаtmışdır. Ədəbiyyаtşünаslаr Şirini Şekspirin 
Cülyetаsı ilə, Dаntenin Beаtriçesi ilə müqаyisə edirlər. 
Məhəbbətləri uğrundа аğır zülmlərə dözən bu qızlаrın охşаr 
cəhətləri dаhа çохdur. Аzərbаycаn qаdınlаrınа məхsus nаmus, 
ləyаqət, təmiz məhəbbətlə sevmək kimi nəcib sifətlər Şirinin 
simаsındа tоplаnmışdır. 

Nizаminin el ədəbiyyаtı nümunələri üzrə iş аpаrаrkən 
müəllim çаlışmаlıdır ki, şаirin əsərlərində öz əksini tаpаn аtаlаr 
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sözü, məsəllər, müхtəlif beytlərdə, misrаlаrdа ifаdə оlunаn 
fikirlərin dilimizdə işlənmə yerini, məqаmını, fərqli 
хüsusiyyətlərini izаh etsin. Beləliklə də, şаgirdlər bilsinlər ki, 
Nizаmi irsi fоlklоrlа bаğlılığı bахımındаn zəngin və оrijinаl sənət 
dünyаsıdır. 
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АZƏRBАYCАN YАZIÇILАRININ  

              Х QURULTАYINDА  ÇIХIŞI 
                  (28-30 оktyаbr 1997-ci il) 
 
Əziz və hörmətli prezitentimiz! 
Hörmətli qurultаy iştirаkçılаrı! 
Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının sоn beş-аltı ildəki 

nаiliyyətlərini nəzərdən keçirəndə belə qərаrа gəlmək оlur ki, söz 
sənətimizin bu sаhəsinin məhsuldаrlığı əvvəlki illərdəkindən хeyli 
аzdır. Оnun sənətkаrlıq ахtаrışlаrı dа diqqəti cəlb edəcək qədər 
аşаğıdır. Lаkin bu ədəbiyyаtın mövzu və ideyаlаrındа, fikri ifаdə 
tərzində müstəqil, gələcəyi firаvаn оlаcаq bir ölkənin uşаq 
ədəbiyyаtının ilk cücərtilərini görmək mümkündür. İndi о, vətən 
deyəndə Аzərbаycаnı nəzərdə tutur, оnu tərənnüm edir. Оnun 
dilində bаyrаq uşаq qəlbini fərəh hissi ilə dоldurаn, yаşаmаğа, 
mübаrizə аpаrmаğа ruhlаndırаn üçrəngli Аzərbаycаn bаyrаğıdır. 
İndi əlinə qələm аlıb öz hisslərini tərənnüm etmək istəyən uşаq – 
sаbаhın yаzıçısı, хаdimi, аlimi оlаcаq о bаlаcа fidаn «Lenin 
bаbаsını» deyil, öz bаbаsını tərənnüm edir. 

Mən iyirmi ildən аrtıqdır Аzərbаycаn televiziyаsındа 
uşаqlаr üçün verilişlər аpаrırаm, bir sırа mətbuаt оrqаnlаrı ilə sıх 
əlаqə sахlаyırаm. Sizə deyim ki, sоn illərdə uşаqlаrdаn аldığımız 
məktublаrdа Аzərbаycаn tоrpаğının, хаlqımızın tərənnümünə və 
хüsusilə sevimli rəhbərimiz, müdrik аtаmız Heydər Əliyevin 
tərənnümünə dаir çохlu şeirlərə rаst gəlirəm. 
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Аzərbаycаn prezidenti çох sаğ оlsun, ölkəmizin uşаqlаrı 
аdındаn оnа təşəkkür edirəm ki, bu günlərdə 70 yаşı tаmаm оlаcаq 
«Günəş» jurnаlınа, 40 yаşı оlаcаq «Göyərçin» jurnаlınа, qəzetimizə 
kömək əlini uzаtmış və dövlət qаyğısı göstərmişdir. Bu, 
Аzərbаycаn uşаqlаrınа оlаn böyük qаyğıdır. Mən Аzərbаycаn 
uşаqlаrı аdındаn prezidentimizə təşəkkür edirəm, çох sаğ оlun. 

Sоn beş ilin mövzulаrı içərisində qаnlı-qаdаlı hаdisələr, 
vətən mövzulаrı çох zаmаn nаşı qələmlə, hələ ədəbiyyаt аnlаmını 
verməyən yаzı tərzində ifаdə оlunsа dа, bu əsərlər müstəqil хаlqın 
uşаq əsərlərinin bünövrə dаşlаrı оlduğu üçün qiymətlidir. 

Fikrət Sаdığın «Şəkilli əlifbа», «Bir pаrçа vətən», Ələmdаr 
Quluzаdənin «Beş guşənin uşаqlаrı», Qаçаy Köçərlinin «Qаnlı 
hekаyələr», Хаnımаnа Əlibəylinin, Məmməd Аslаnın, Bаlаş 
Аzərоğlunun,  Rаfiq Yusifоğlunun, Qəşəm İsаbəylinin, Аləmzər 
Əlizаdənin, Məmməd Nаmаzın və bаşqаlаrının çох mаrаqlı yаzılаrı 
çаp оlunubdur. 

Əlbəttə, vətən, qeyrət kimi insаni hisslərin tərənnümü 
хüsusilə nəzərə çаrpır. Tаriхə mürаciət də «Sənin bаbаn kim оlub?» 
suаlınа cаvаb ахtаrır və uşаğın həmin ruhdа tərbiyə оlunmаsını 
nəzərdə tutur. 

Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının hələlik аz məhsul 
verməsinin ikinci səbəbi cəmiyyətdə iqtisаdi аmillərin həlledici 
qüvvəyə çevrilməsidir. Hələlik uşаq kitаbı bu iqtisаdi münаsibətdə 
öz yerini tаpmаyıbdır. Аlıcı, охucu kitаb mаğаzаlаrınа, demək оlаr 
getmir, kitаb bаzаrı məktəbə köçüb və qrаfоmаn müəllifin işi əlа 
gedir. İndi məktəbdə nə qədər desən kitаb, qəzet, məcmuə sаtılır. 
Аmmа sаtılаnlаrın аz hissəsinin uşаğа dəхli vаr. Bəzən iki-üç 
səhifəlik kitаbаохşаr bir şey bir neçə min mаnаtа sаtılır. Uşаğа 
lаzım оlаn bаşqа şey məktəbə yоl аçа bilmir. Bu hərc-mərcliyin 
qаrşısını iş meхаnizmi ilə аlmаq əvəzinə, məktəbdə kitаb ticаrəti 
qаdаğаn оlunur. Belə qаdаğаnlаr işgüzаr qrаfоmаnın qаrşısını аlа 
bilmir. İndi yахşı müəllif о аdаm sаyılır ki, kitаbını yахşı sаtа bilir. 
Kitаbın keyfiyyət ölçüsü аz qаlа müəllifin sаtmаq bаcаrığı, işgüzаr 
əlаqələri ilə ölçülür. Uşаq isə böyüklərin bu kitаb bаzаrındа аcizdir. 
Оnun gücü yаlnız vаlideynlərinə çаtır. Hərdənbir оnlаrdаn iki-üç 
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min mаnаt qоpаrıb аldığı kitаb kiməsə lаzımdırmı? Bu suаlın 
cаvаbı demək оlаr ki, heç kəsi düşündürmür. Məktəblərə 
sinifdənkənаr охu üçün lаzım оlаn klаssik və müаsir ədəbiyyаt, 
dünyаnın müхtəlif ölkələrində yаrаnаn gözəl bədii kitаblаr isə çаp 
оlunmur. 

Bəz bütün bunlаrın qаrşısını аlmаq mümkündürmü? 
Mümkündür. Bizə elə gəlir ki, uşаq ədəbiyyаtının əsl охucusu 
məktəblərdədir. Deməli, bu kitаblаrın аlıcısı dа, istehsаlçısı dа 
Təhsil Nаzirliyinin özü оlmаlıdır. Nаzirlik öz sistemində bu 
ədəbiyyаtın çаpı və sаtışı ilə məşğul оlаcаq bir şöbə yаrаtmаlı, 
həmin sənətin bilicilərini bu işə cəlb etməlidir. Dövlətin mаddi 
köməyi оlmаdаn belə, bu şöbə həm gözəl kitаblаr burахаr, həm də 
yаzıçılаrı kоnkret işə cəlb edə bilər. 

Biz əminik ki, Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı Sаbir, Səhhət, 
Şаiq, Ахundоv ənənələrini yаşаtmаqlа, müаsir dünyаnın ən gözəl 
əsərlərinin qаrşısındа duruş gətirə biləcək gözəl əsərləri hələ 
bundаn sоnrа yаrаdаcаqdır. 
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UŞAQ ƏDƏBİYYATİ VƏ FOLKLOR 

 
Dünya xalqlarının uşaq ədəbiyyatının mənşəyi və kökləri 

onun müstəqil bir sənət sahəsinə çevrilməsi barədə tədqiqatları 
birinci növbədə bu ədəbiyyatın həqiqi mahiyyətini başa düşməyə, 
inkişaf yolunu aydınlaşdırmağa kömək edir.  

Lakin hər bir xalqın həyat tərzi, psixologiyası və milli 
xüsusiyyətlərinə uyğun folkloru olur. Uşaq ədəbiyyatının 
folklordakı kökləri xalqın xarakteri ilə bağlı spesifik səciyyə daşısa 
da bir sıra qanunauyğunluqlar öz ümumiliyini saxlayır. Azərbaycan 
folklorundakı spesifik cəhətlərin ortaya çıxarılması, başqa sözlə bu 
xalqın uşaq ədəbiyyatının mənşəyindəki özünəməxsusluğun 
araşdırılması onun inkişaf yolunun düzgün müəyyənləşdirilməsi 
üçün ilkin əsasdır.  

Uşaq ədəbiyyatının spesifik cəhətlərindən ən başlıcası onun 
yüksək fantaziyalara əsaslanmasıdır. Uşaq ədəbiyyatında həyat 
reallığı ilə yanaşı, parlaq rənglərlə əks edir, xəyalı qanadlandıran  
dinamik süjetlər vasitəsilə ideal qəhrəmanlıqdan, romantik bir 
aləmdən söhbət gedir. Xalqın yaratdığı laylalar və oxşamalar, 
tapmacalar və yanıltmaclar, nağıllar və dastanlar uşaq ədəbiyyatının 
mənşəyi rolunu oynayır. Uşaq ədəbiyyatı bu beşikdə pərvəriş tapır.  

Öz miflərində və eposlarında sadə bir dillə yüksək romantik 
hisslər və əhvalatlar verən yunanları vaxtilə “normal uşaqlar” 
adlandırırdılar.  
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Həmin xalqın incəsənətinin mənşəyi haqqındakı aşağıdakı 
fikirləri maraqlı görünür: “Yunan incəsənətinin əsası yunan 
mifologiyasıdır, yəni xalqın fantaziyasına, şüursuz bədii surətdə 
işləmiş olan təbiət və ictimai formalardır” 

Azərbaycan xalqı zəngin bir ədəbiyyat yaratmışdır. Bu 
ədəbiyyatda humanizm, qardaşlıq hissləri tərənnüm olunur, xalqın 
arzu və istəkləri, düşmənə nifrəti verilir. Bu ədəbiyyat xalqın həm 
tarixi, həm etnoqrafiyası, gələcək haqqında şirin xəyalları və 
apardığı mübarizələrin tarixçəsidir. Xalq əsrlər boyu uşaqlarını bu 
ədəbiyyatla tərbiyə etmiş, ona həyatının ağır və məşəqqətli 
günlərindən nağıllar danışmış, sevincini, adət və ənənələrini 
mahnılarına, bayatılarına hopdurmuşdur. 

Uşaq folklorunun xalqın taleyi ilə bağlılığı məsələsi A. 
Nəbiyevin tədqiqatlarında maraqlı şərhini tapır. “Azərbaycan 
folklorunun janrları” əsərində müəllifin bu gün uşaq folkloruna 
çevrilmiş nəğmələrin yaranması ilə bağlı fikirləri orijinal görünür 

 
“Gün çıx, gün çıx, 
Kəhər atı min çıx.” 

İlkin təsəvvürə görə, günəş qırmızı rəngli kəhər ata minərsə, 
həm özünü tez yetirir, həm də bol istilik gətirir. Lakin burada başqa 
bir cəhət də var və bu tipli folklor nümunələrini uşaq ədəbiyyatına 
çevirən də odur. Burada obrazlılıq sadə bənzətməyə əsaslanır. 
Günəşin bir anda üfüqdə parlamağını xalq, onun kəhərə  minməsinə 
bənzədir. Yəni günəş ölüvay – ölüvay parlamasın, gur işıq saçsın və 
bir anda güngünorta yerinə qalxsın. Kəhər atı minmək günəşin 
sürətinə işarədir və A. Nəbiyevin kitabında bunlar elmi şəkildə izah 
olunur. 

Uşaq xalq ədəbiyyatı ilə beşikdə tanış olmağa başlayır. 
Sonra bu nəğmələr oxşamalarla, oyun sözləri, cırnatmalar və 
yanıltmaclarla əvəz olunur. İlk vaxtlar yalnız “Lay – lay – lay” 
sözləri ilə başlayan nəğmələr sonra: 

 
Dəvə dabanı, 
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Gəzər obanı, 
Altı ayağı, 
İki dabanı. 

(Bu tapmacanın cavabı tərəzidir) 
kimi metaforalara keçir. Həqiqi ədəbiyyata xas olan sözaltı 
mənalar, obrazlar aləmi, ağıllı, müdrik atalar sözlərinə çevrilir. 
Demək, uşaq cəmi 7 – 8 yaşlarına qədər ədəbiyyatın sirrləri ilə 
zəngin olan bir aləmə düşür və bu aləmin gözəlliyi onu heyran edir. 
Bəs bu aləmdə uşaq nə mənimsəyir, ədəbiyyat onun hansı 
qabiliyyətinin inkişafına təsir edir? Bu suallara cavab vermək üçün 
ümumiyyətlə xalq uşaq nəğmələrinin poetikasını, ayrı – ayrı 
janrların xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirmək lazımdır. 

Layla janrının ilk müəllifləri çox güman ki, analar özləridir. 
Uşaq çox körpə olanda layla onu yatırtmaq üçün oxunur. Sözləri də 
çox qısa olur 

Lakin uşaq bir neçə aylıq olandat sonra ana onun nəsə başa 
düşdüyünü yəqinləşdirir və laylasına mənası olan sözlər əlavə edir. 
Bu nəğmələrdə ananın böyük sevgisi ilə yanaşı çəkdiyi əziyyətlər 
də öz əksini tapır. Ana sanki uşağa başa salmaq istəyir ki, onun 
zəhməti ağırdır, buna görə də anaya əziyyət vermək lazım deyil, 
vaxtında yatmaq gərəkdir ki, ana da yata bilsin.  

 
Laylay dedim yatasan, 
Qızıl gülə batasan. 
Qızıl gülün içində 
Şirin yuxu tapasan. 

Ana bu ilk nəğməsində körpəsinə demək istəyir ki, qızıl gül 
kimi təmiz ol, ləyaqətli ol, yəni insan ol, namuslu bir ömür sür! 

Teymur Elçin heyvanların da laylalarını yaradıb. Canavar 
laylasında deyir: 

 
Yat mənim küçük balam, 
Tez böyü kiçik balam. 
Qulaqların, gözlərin, 
Dişlərin iti olsun. 
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Quzunun əti olsun 
Yediyin 
Kimi görsən parçala, 
Böyü canavar bala. 

Deməli hər canlı laylasında uşağına öz tərbiyəsini aşılayır. 
İnsan körpəsinin qızılgül kimi təmiz olmağını istəyir, canavar 
balasına kimi görsə parçalamağı təlqin edir. Beləliklə layla janrının 
fəlsəfi məzmunu açılır. Şair sanki bu silsiləsi ilə bizə deyir ki, layla 
təkcə uşağı yatırtmaq, ya da ona xoşbəxtlik arzulamaq üçün deyil, 
ana bu  nəğmələrlə uşağın qulağına böyük həyat həqiqətləri 
pıçıldayır. Onun gələcək tərbiyəsi üçün təməl qoyur. Ana uşağın ilk 
müəllimi olur. Bu müəllimin tərbiyə haqqındakı pedaqoji fikirləri 
laylaların dərin qatlarında gizənir. Ana başa düşür ki, onun tərbiyə 
etdiyi bu günkü uşaq sabah cəmiyyətin bir üzvü olacaq. Buna görə 
də laylalarda uşağın hərtərəfli inkişafına xüsusilə estetik zövqünə 
təsir edən fikirlər çoxdur. Uşaq həmin fikirləri hiss üzvləri ilə qəbul 
edir. Bir növ körpədə kortəbii estetik duyğular inkişaf edir. Bu 
tərbiyəvi fikirlər ana südü və laylalarla uşağın qanına keçir.  

Uşaq bir az böyüyəndən sonra laylalardan aldığı estetik hissi 
oxşamalar vasitəsi ilə inkişaf etdirir. 

Adından göründüyü kimi bu janrın əsas məqsədi uşağı 
oxşamağa xidmət etməkdir. 

 
Balama qurban alçalar 
Balam nə vaxt əl çalar?! 

Ana (nənə, baba, bibi) uşağın böyüməsini, əl çalmasını 
arzulayır. Amma bu arzularını da yalnız sözlərlə deyil, müəyyən 
ahəngə əsaslanan şeirlərlə ifadə edir.  

Azərbaycan folklorunda oxşama bəlkə də ən az yayılan 
poetik folklor janrıdır. Lakin bu janrın özü də müəyyən dərəcədə 
yazılı ədəbiyyata təsir edib.  

Azərbaycan Sovet dramaturgiyasının banisi C. Cabbarlı 
oxşamalardan obrazın xarakterini açmaq üçün istifadə edir, bu 
zaman həmçinin oxşamanın dərin qatlarında gizlənən məna üzə 
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çıxır. İlk baxışda oxşamanın misraları arasında məntiqi bağlılıq, 
məntiqi fikir davamı görünür. Uşağın nə vaxt iməkləməyini 
soruşmaq üçün bu sözə qafiyə olan inək sözündən istifadə olunur: 

 
Balama qurban inəklər, 
Balam nə vaxt iməklər? 

Misralar arasındakı məntiqsizlik (uşaq psixologiyasına 
uyğun məntiq – uşaq məntiqi, sadəlövh məntiq) oxşamanın bədii 
ləyaqətinə çevrilir. Eynilə uşağın danışığında  rast gəldiyimiz 
sadəlövh məntiq necə xoşumuza gəlirsə, misrasının biri dağdan, biri 
aradan gələn oxşama da qəlbimizə beləcə yol tapır. Müasirimiz 
Aləmzər Əlizadənin şeirlərinin birində təsvir olunur ki, nənə güclü 
yağış yağdığını görüb deyir: Elə yağır, tut ucundan, çıx göyə! Bu 
söhbəti eşidən uşaq ona öz sadəlövh məntiqi ilə belə cavab verir: 

 
Heç yağışdan 
Tutub göyə çıxmaq olar? 
Yağış kəsər, 
Adam yarı yolda qalar. 

Deməli, hər halda uşaq inanır ki, yağışdan tutub göyə 
çıxmaq olar. Pis orasıdır ki, birdən yağış kəsər, adam yarı yolda 
qalar. Bax bu sadəlövh məntiq oxşamanın əsasını təşkil edir. Onu 
yaradan adam inanır ki, 

 
Balama qurban ilanlar, 
Balam nə vaxt dil anlar? 

misralarının arasında çox güclü məntiqi əlaqə var. 
Oxşamanın qafiyələri onu ifa edən nənə (ana, ata, baba, 

bibi və s.) ilə uşağın özünə oxşayır. Yaşca çox fərqli olan bu 
adamlar bir – biri ilə həmqafiyədir. Onları bir – birinə bağlayan 
qohumluq əlaqəsi və uşağın bakirə gözəlliyidir. Lakin oxşamanın 
misraları kimi onların da nə yaşlarının, nə də məzmunlarının 
arasında heç bir  oxşarlıq yoxdur. Yazılı ədəbiyyat oxşamaya tam 
biganə deyil.  
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“Sevil” pyesinin mənfi qəhrəmanı Balaşın məzmunsuz 
həyatını açmaq, onun xalq adət - ənənələrindən uzaqlaşıb 
meşşanlaşdığını göstərmək üçün C. Cabbarlı oxşamadan istifadə 
edir. Balaşın atası Atakişi pyesinin əvvəllərində bir – iki  oxşama 
deyir. Burada oxşama xalq ədəbiyyatı nümunəsindən daha çox 
insanı öz keçmişinə  bağlayan, insanın insan olduğunu daim ona 
xatırladan bir hiss kimi verilir. Oxşamada valideyn sevinci, uşağa 
olan məhəbbət ilə yanaşı insanın keşmişinə bağlılığı gizlənib. 
Sadəlövh məzmuna və yumora əsaslanan oxşama qafiyə sistemi, 
ifadə ədası ilə seçilir. Layla uşağı yatırtmağa xidmət edirsə, oxşama 
onu oynatmaq, atıb -  tutmaq, əyləndirmək  üçündür.  

Laylada həyatından şikayətlənən ana burada bütün 
şikayətləri unudur. Özünü dünyanın xoşbəxti sanır. Məzəli 
ifadələrlə həm uşağı güldürür, həm də özü fərəh hissi keçirir. 

Uşaq yeriyib yüyürərdən sonra müxtəlif oyunlar başlayır. 
Layla və oxşamanın uşaq qəlbində təməlini qoyduğu estetik hiss 
yeni şeirlərlə - oyun sözləri ilə zənginləşir. 

Uşaq oyunlarının əksəriyyəti  müəyyən şeir ya da nəsr 
parçaları ilə müşayiət olunur. Uşaqların oyunu da onların təbiəti 
kimi mütəhərrikdir. Səssiz oyunlar azdır. Buna görə də oyun sözləri 
diqqəti cəlb edəcək dərəcədə çoxdur.  

Uşaqlar adətən oyundan əvvəl müəyyən şeir parçaları ilə 
“yatanın” kim olduğunu müəyyənləşdirirlər. Oyun sözlərinin bir 
qrupu “Düzgü” adlanır.  

Bir iki 
Bizimki  
Üç, dörd, 
Qapını ört. 
Beş, altı, 
Daşaltı  
Yeddi, səkkiz, 
Firəngiz. 
Doqquz, on, 
Qırmızı don. 
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Rəqəmlərin ardıcıllığına riayət olunduğu üçün  bu janr 
“düzgü” adlanır. Lakin düzgülərin çoxunda rəqəm olmur. Uşaqlar 
“yatağanın” kim olduğunu müəyyənləşdirərkən ardıcıllığa riayət 
etdiklərinə görə “düzgü” (düzülmək mənasında) öz məzmununu 
yenə də saxlayır. 

Diqqətlə fikir versək görərik ki, düzgülərdə xüsusi bir ritm 
var. Bəzən misralar arasında məntiqi əlaqə, fikir bağlılığı olmur, 
amma ritm hökmən olur. Oyun sözlərini uşaqların özləri 
uydurduqları üçün özləri də yaşadırlar. Bu şeir parçalarının 
yayılmasının əsas səbəbi onun ritmidir. Bu cəhət bizim 
poeziyamızın nitqini cəlb edir.  

 
Nənənin evində 
Kəbə var. 
Kəbənin üstündə 
Dəvə var. 
Dəvənin belində 
təpə var. 
Təpənin üstündə 
nəvə var. 
Dəvənin yunundan 
toxunur gəbələr, 
Gəbələr üstündən 
boylanır dəvələr, 
dəvələr belində 
dayanıb təpələr. 
Təpələr üstündə 
Oynaşır nəvələr. 

Bu şeirdəki predmetlərin müəyyən qayda ilə təqdim 
olunması “düzgü” janrının yazılı poeziyamıza gələn əlamətidir. 
Müasir şair uşaq ədəbiyyatının mənşəyindəki sənətkarlıqdan 
məharətlə bəhrələnmişdir.  

Oyun sözləri “Uşaq nəğmələri” adı altında çox geniş 
yayılıb. Onun oynaq, şən və hazırcavab təbiətindən şairlər 
məharətlə istifadə edib yeni əsərlər yaradırlar.  
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Klassik və müasir uşaq şeirimizdə xalq poeziyasının ritminə 
geniş yer verilir. Məsələn, Tofiq Mahmudun “Yağış” şeirində yağış 
yağanda novalçalardan, gölməçələrdən çıxan səslərin ahəngi 
görünür.  

Yağdı yağış, 
Yağdı dolu. 
Kəsdi yolu 
Dağa yağdı, 
Taqqıldadı. 
Bağa yağdı, 
Şaqqıldadı. 

Uşaq üçün ilk nümunələr yaradan xalq körpənin nitq 
inkişafının qayğısına qalır. Xalq bir həqiqəti gözəl dərk edir, əvvəla 
təzə nəsil gərək ulu babasının dilini unutmasın. Sözü gərək düz 
desin ki, sonra onun yaddaşında əslində olduğu kimi saxlaya bilsin. 
Müxtəlif təzyiqlərə məruz qalanda dilinin ahəngini, sözlərin düzgün 
deyilişini, dilin poeziyasını, gözəlliyini unutmasın. Buna görə də 
xalq uşağı hələ körpə yaşlarından imtahana çəkir, onu bərkə - boşa 
salır, bu məqsədlə “yanıltmac” janrını yaradır. 

Bu janrın xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada 
səslərin düzümü dili dolaşdırır, onu ifa edəni çaşdırır. Burada 
sözlərin ya əvvəlində, ya da ortasında gələn eyni səslər bir – birini 
izləyir. Uşaq yanıltmacı deyərkən çalışır ki, səslərin yeri dəyişik 
düşməsin, onların sırası pozulmasın – çünki sıra sıra pozulanda 
sözün ifadə etdiyi mənası da dəyişir. Bu cür diqqətcil olmaq uşağın 
nitqinin inkişafına təsir edir. Yanıltmacdakı səslərin ardıcıllığı onda 
poetik ahəng yaradır.  

 
Qırx, 
Küp  
Qırxı da 
Qulpu  
Qırıq  
Küp  
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Burada “Q” və “K” səsləri sözlərin əvvəlində gələrək bir 
ahəngin yaranmasına xidmət göstərmişdir. Poeziyada belə səslərin 
yaratdığı ahəngə allitrasiya deyilir. 

Uşaq folklorunda, xüsusilə yanıltmaclarda allitrasiyadan 
geniş istifadə olunur. 

Boz atın 
Boz torbasın 
Boş as başından. 
Apar islat, gətir, 
Yaş as başından. 

Burada “B və “Ş” səsləri həm yanıltmacın əsas məqsədinə: 
uşaqda düzgün tələffüz üçün diqqətli olmağa, sözləri asta – asta, 
başa düşə - düşə ifadə etməyə xidmət edir, həm də poetik ritm 
yaradır. Uşaq poeziyamızın mənşəyindən gələn bu ənənə indi də 
yaşayır, yazılı ədəbiyyat, yanıltmacın təkcə formasını deyil, həm də 
onun məzmununu saxlayır. Bəzən şair hadisəni təfərrüatı ilə nəql 
etməyi məqsədə müvafiq hesab etmir, həm də bir şeydən ətraflı 
danışmaq sözçülüyə gətirib çıxarır. Belə vaxtlarda dilin 
imkanlarından istifadə olunur.  

Tofiq Mütəllibovun “Cücələrim” şeirində isə başqa bir 
xüsusiyyət nəzərə çarpır.  

 
Cip – cip cücələrim 
Cip – cip, cip, cip 
Cücələrim. 
Ay qəşəng cücələrim 
Tükü ipək cücələrim. 

Bu şeiri dinləyərkən məlum olur ki, uşaq öz sevimli 
cücələrini dən yeməyə çağırır. Vəssalam! Bəs sonra? Əgər şeir 
bunun üçün yazılmışsa onun hansı estetik  xüsusiyyətlərindən 
danışmaq olar? Lakin şeiri təkrar dinlədikdə görürük ki, bu 
nəğmənin məqsədi təkcə yuxarıda dediyimizlə məhdudlaşmır. 
Burada “c” səsləri o qədər təkrar olunur ki, biz nəğməni 
dinləyərkən cücələrin səsinin məharətli təqlidini eşidirik. Şair 
cücələrin “cib – cibi” barədə uzun – uzadı söhbət açar, körpə 
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cücələrin necə səs çıxarmaları haqqında oxucusuna məlumat 
verməyə səy göstərərdi. Əlbəttə, bu səmərəsiz zəhmət olardı. Şair 
bu yolla getmək əvəzinə “c” səslərinin yaratdığı ahəngdən istifadə 
etməyi daha münasib saymışdır. Bu səslərin təkrarı şeirin 
musiqililiyinə də əhəmiyyətli təsir göstərmişdr. Təsadüfi deyil ki, 
bu mahnı bütün dünyada uşaqların sevimli nəğmələrindən biri kimi 
şöhrət qazanmışdır. 

Şeirin müsbət mənada sərbəstliyi onu yanıltmaclara və 
ümumiyyətlə uşaq folkloruna çox yaxın etmişdir.  

İlyas Tapdıq “Bildirçin” şeirində bu ənənəni inkişaf etdirir: 
Bildir uçub bağçanı 
Meşə bildi, bildirçin. 
Arzu çıxıb çağırdı: 
- Çildir, çildir bildirçin. 
Dedi: 
- Hanı quyruğun? 
Mənə bildir, bildirçin. 
Bəlkə pişik qoparıb, 
Neçə ildir bildirçin?! 
Ötdü kolun dibində 
Bildir, bildir, bildirçin. 
Qurbağalar ağladı. 
Gildir, gildir, bildirçin. 
Qarışqalar qışqırdı: 
- Udar bizi, ay aman, 
Yekə fildir, bildirçin. 

Bu şeirdə təkcə tələffüz məxrəcləri yaxın olan səslərdən 
istifadə olunmayıb. “Bildirçin”, “bildir”, “fildir”, “çildir”, “ildir”, 
“bildir” (bəyan elə mənasında) “bildi” kimi müstəqil mənaları olan 
sözlər məharətlə bir şeirin komponentlərinə çevrilib. 

Yanıltmac bu keyfiyyələrini uşaq poeziyasına verməklə 
yanaşı, o, bir janr kimi də poeziyamızda özünə yer tutmağa 
başlamışdır. Müharibədən sonrakı dövrdə uşaq ədəbiyyatına gələn 
şairlər maraqlı yanılmaclar yazırlar.  
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Xalq pedaqogikasında “tapmaca” janrı xüsusi yer tutur. 
Uşaq ağlını məşq etdirməklə, onun obrazlı təfəkkürünün 
inkişafında “tapmaca” əhəmiyyətli rol oynayır. Bu janrın sirrini 
öyrənəndən sonra uşaq predmetlərə ayrı cür yanaşır. Obrazlı düşünə 
bilir. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda pedaqoji ideyalar geniş 
yayılmağa başladığı vaxtlarda hazırlanan dərsliklərdə, uşaq 
jurnallarında həm xalq tapmacalarına, həm də şairlər tərəfindən 
yazılan tapmacalara geniş yer verilirdi. Ədəbiyyatımızın sonrakı 
inkişafında da uşaq şeirində tapmaca bir janr kimi yaşadı və 
poeziyamızda vətəndaşlıq hüququ qazandı. Bu janrın yaranmasının 
əsas səbəblərindən biri budur ki, şair tapmaca vasitəsilə uşağa canlı 
müsahibə yarada bilir. Yazılı ədəbiyyatdakı tapmacalar da 
folklordakı janrın bütün xüsusiyyətlərini yaşadır. Ona yeni 
keyfiyyətlər əlavə edir. Yığcamlıq, konkretlik, predmetin əsas 
əlamətlərini əşya xarakterik xüsusiyyətərini saymaq – şairlər 
tapmacaların bu xüsusiyyətlərini yaşatmağa çalışırlar.  

Tapmacanın uşaq ədəbiyyatına keçməsinin ikinci səbəbi 
odur ki, bu janr uşaqların mühakimə, diqqət və təxəyyülünün 
inkişafına kömək edir, onları düşündürür. Böyük pedaqoq K. D. 
Uşinski tapmacalara xüsusi əhəmiyyət verərək yazırdı: “Mən 
tapmacalara əşyanın bədii təsvir lövhəsi kimi baxıram”. Pedaqoqlar 
da məktəbdə tapmacaların tədrisinə böyük əhəmiyyət verirlər. 
Professor A. Rıbnikova uşaqlara tapmaca verib onları 
düşündürməyi məqsədə uyğun hesab edir. Məhz bu xüsusiyyətlər 
tapmacanı uşaq poeziyasında da bir janr kimi yaşadır. Lakin 
Azərbaycan uşaq şeirinə keçən tapmacalar öz xüsusiyyətlərini 
saxlamaqla məhdudlaşmır, həm də yazılı ədəbiyyatda onlar yeni 
keyfiyyətlər qazanırlar.  

Tapmacanın bir sıra xüsusiyyətləri uşaq şeirinə keçmiş, ona 
yeni məziyyətlər gətirmişdir. Bu xüsusiyyətlərdən bir neçəsini 
nəzərdən keçirmək faydalı olar. Tapmacada hər hansı bir əşyanın 
xarakterik cəhətləri sayılır, bu xüsusiyyətlərə görə onun cavabı 
axtarılır. Deməli, tapmacanı dinləyən adam hansı sualınsa cavabını 
axtarmalı, necə deyərlər, “baş sındırmalıdır”. Bu proses cavab 



           _____________Milli Kitabxana________________ 
 

 35

axtaran adamın ağlına, düşüncəsinə müsbət təsir göstərir, onu yeni 
şeyləri öyrənməyə gətirib çıxarır.  

Uşaq poeziyasının da qarşısında duran vəzifələrdən biri 
uşağa obrazlı düşünməyi öyrətməkdən, ona maddi aləm haqqında 
yeni biliklər verməkdən, dünyagörüşünə təsir göstərməkdən 
ibarətdir.  

Deməli, həm tapmaca, həm də uşaq poeziyası öz 
oxucusunun fikrinə, dünyagörüşünə təsir göstərmək, onu təbiət və 
cəmiyyət hadisələri ilə tanış etmək istədikdə vahid məqsədə xidmət 
edirlər. Bəs bu zaman uşaq poeziyası tapmacanın hansı 
keyfiyyətlərini və ənənələrini qoruyub saxlayır? 

Tapmacanın mühüm keyfiyyətlərindən biri predmetin və 
hadisənin poetik tərəflərini təsvir etməsidir. Tapmaca quru, rəsmi 
hadisələrin tərənnümündən qaçır, varlığın şeirlə dolu tərəflərini 
bizə göstərir. Doğrudur, biz folklorun bütün janrlarında bu 
xüsusiyyəti görürük. Lakin heç bir folklor janrı insanda poetik hiss 
və duyğu aşılamaq, ona yüksək mənada estetik zövq vermək 
məqsədini qarşıya xüsusi olaraq qoymur. Lakin hadisənin və 
ümumiyyətlə gerçəkliyin poeziyasını açmaq tapmacanın başlıca 
xüsusiyyətidir.  

Tapmacaların ruhunda sözün həqiqi mənasında poeziya 
yaşayır. Başqa sözlə desək tapmaca ən prozaik şeylərin və 
predmetlərin poetik cəhətlərini görməyə adamı məcbur edir. Bu  
fikri rus folklorşünası B. P. Anikin aşağıdakı şəkildə təsdiq edir: 
“Tapmacanın əsas funksiyalarından biri də ondan ibarətdir ki, o, 
proazik təsir bağışlayan əşyanın və predmetin poetik tərəflərini bizə 
göstərir. 

Uşaq şeiri həyatın poetik tərəflərini tərənnüm edir. Axı, hər 
bir predmet və ya hadisə şeir üçün mövzu ola bilməz. Şair yalnız 
insanların ürəyinə təsir edən hadisəni poetik fikrin mərkəzinə çəkir. 
Ə. Sabirin, A. Səhhətin, A. Şaiqin, M. Müşfiqin və başqalarının 
uşaqlar üçün yazdıqları şeirlər məhz həmin keyfiyyətlərə malik 
olduqları üçün bu gün də sevilə - sevilə oxunur.  
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Uşaqların ağlına, düşüncəsinə, bilik dairəsinə təsir göstərən 
şeirlər içərisində T. Elçin tapmacaları diqqəti cəlb edir. Şair 
məsələn, Qaldırıcı kranı obrazlı bir dillə elə təsvir edir ki, həm 
oxucu kranın xarici görkəmini bütün təfsilatı ilə təsəvvür edr, həm 
də əsərdən estetik zövq alır. T. Elçin oxucunu sadəcə olaraq sorğu – 
sula çəkməklə kifayətlənmir, həm də tam bir lövhəni onun 
xəyalında canlandırır. Predmetin quruluşu haqqında ona aydın 
təsəvvür verir: 

Neçə fili 
Xortumuna ala bilər. 
Mürgüləsə, göydən yerə sala bilər. 
Ağıllıdır. 
Kömək edir 
Bənnalara. 
Boyu çatır 
Uca – uca binalara. 
Çox işləkdir, 
Fillər təki. 
Yükləyirsən, 
Bilmir çəki, 
Qaldırır tez. 
Fildən böyük 
Pəhləvandır. 
Nə insandır, 
Nə heyvandır! 

Tapmacaların məziyyətlərindən biri də onun yumoristik 
təbiətə malik olmasıdır. Çox vaxt tapmaca dinləyicidə gülüş 
doğurur, onu əyləndirir. Bizcə tapmacalarda bu xüsusiyyət ona görə 
zəruridir ki, xalq folklorun bu janrını yaradarkən öz dinləyicisini 
imtahana çəkmək, bərkə-boşa salmaq fikrindən daha çox 
əyləndirmək məqsədini güdür. Axı, ciddi, qaraqabaq sualbazları 
heç kəs sevmir. Buna görə də xalq tapmacaları yaradarkən 
məzəliliyi, nikbinliyi yaddan çıxarmamışdır.  

Qeyd etdik ki, tapmaca hər hansı bir əşyanın əlamətlərini 
sayır. Bu əlamətlər quru, rəsmi sözlərlə ifadə olunsa heç kəs ona 



           _____________Milli Kitabxana________________ 
 

 37

qulaq asmaz. Bu isə tapmacanın yumoristik təbiətə malik olmasını 
tələb edən ikinci səbəbdir. Rus folklorşünası İ. M. Kolesnitskaya 
“Xalq tapmacaları” məqsədində bu məsələyə toxunaraq yazır: 
Tapmacalar əsasən sual – cavab formasında olur ki, bunların da 
əksəriyyəti məzəli xarakter daşıyır”. Şübhəsiz ki, folklorşünas 
“məzəli” deyərkən tapmacaların yumoristik təbiətini nəzərdə tutur.  

Hadisələri yumorla, məzəli ifadələrlə, gülməli şəkildə 
oxucuya çatdırmaq uşaq şeirinin xüsusiyyətlərindən biridir. Uşaq 
poeziyası müsbət nümunələr əsasında tərbiyə edir, onu hər cür 
pessimizdən uzaq, ruhən nikbin bir vəziyyətdə formalaşmasına 
xidmət göstərir. Bu vəzifəni qarşısına qoyan bədii əsər oxucunun 
ürəyinə tez yol tapır.  

Azərbaycan xalqının yaratdığı tapmacaların 
xüsusiyyətlərindən biri də onun sual – cavab şəklində olmasıdır. 
Yəni tapmacanın özü sual, onun tapılması isə cavabdır. Sual verib, 
cavab almaq isə uşaqla daha yaxşı danışmağa imkan verir.  

Şairlər sual – cavab formasından istifadə edərək şeirin 
mərkəzinə qoyduqları fikri oxucuya daha tez çatdırmağa çalışırlar.  

Fikrimizin nəticəsi olaraq deyə bilərik ki, xalqımızın 
yaratdığı tapmacalar Azərbaycan uşaq şeirinə ciddi təsir etmişdir. 
Lakin bir həqiqəti də bilmək lazımdır ki, tapmacalar ümumiyyətlə 
bədii ədəbiyyata təsir göstərmişdir. Bütün dövrlərin bədii 
ədəbiyyatında tapmacalardan istifadə edilmiş, onlar iri həcmli 
əsərlərə səpələnmişdir. Hətta bəzi əsərlərin kompozisiyaları 
tapmacalara uyğun qurulmuşdur. Antik dövrün müəlliflərindən olan 
Siseron və Vergilinin bir sıra əsərlərini buna misal göstərmək olar. 

Yazılı ədəbiyyatın müəyyən inkişaf mərhələsində 
tapmacalar ədəbi moda halını almışdır. Məsələn, XVİİ əsr fransız 
ədəbiyyatında belə olmuşdur. Fenelon və Qualonun əsərlərini 
xatırlamaq kifayətdir. Tapmacalardan Russo, Şiller, Qebbel rus 
yazıçılarından Jukovski, Sergey Yesenin də istifadə etmişdir.  

Xalq ədəbiyyatındakı sənətkarlıq cəhətlərinin hamısı yazılı 
ədəbiyyatı keçə bilməyib. Folklorda bəzən qafiyə misranın sonunda 
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deyil, əvvəlində işlənir. Doğrudur, buna tam qafiyə də demək 
olmaz. Predmetin adından ona qafiyə (uyğunlaşan) söz yaradılır. 

Yumru yumru qayalar 
Yumruğudur çobanın 
Yastı – yastı qayalar 
Yastığıdır çobanın. 

Bu forma uşaq ədəbiyyatını keçmədi. Ən yaxşı halda kitab 
tərtibçiləri, dərslik yaradanlar folklorun özünü kitablarına daxil 
etdilər. Görünür bunun səbəbi formanın mürəkkəbliyindədir. 
“Yumru – yumru qayalar” bənzətməsi təkcə orijinallığına görə 
deyil, məzmununa görə də mürəkkəbdir. 

Uşaq 10 – 11 yaşlarına çatanda onun qarşısında əsasən 
“böyüklər üçün” yaranan folklor nümunələrindən ibarət zəngin bir 
aləm açılır, həmin aləmin ən etibarlı bələdçisi aşıqdır. Aşıq 
ədəbiyyatı uşaq ədəbiyyatımızın mənşəyini araşdırmaqda misilsiz 
əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bu sinkretik cəhətdə uşağın estetik 
tərbiyəsi üçün mühüm qaynaqlar mövcuddur. 

Xalq ədəbiyyatının, xüsusən dastanların və nağılların 
yaşamasında aşığın xüsusi rolu var. Aşıq həm bəstəkar, həm 
müğənni, həm aktyor, həm də rəqqasdır. O, çalır, oxuyur, rəqs edir, 
avazla şeir deyir, qarəvəlli və ya lətifə danışır, şeir qoşur. Qədim 
zamanlarda ona varsaq, sonra ozan, yanşaq, nəhayət aşıq demişlər. 
Aşıqlar iki yerə bölünür: ustad aşıqlar və ifaçı aşıqlar. Ustad 
aşıqlara dədə aşıq da deyirlər. Dədə Yediyar (XVİ əsr), Turab Dədə 
(XVİİ), Dədə Qasım (XVİİİ), Aşıq Ələsgər (XİX – XX) Dədə 
Şəmşir (sovet dövrü) kimi sənətkarlar xalq arasında həqiqi xalq 
şairi qədər şöhrət qazanmış ustad sənətkarlardır. 

Aşıq sənətinin inkişafında mühüm rol oynayan cəhət 
improvizədir. Hər bir aşıq improvizatordur. Aşıq ifa etdiyi zaman 
yəni versiyalar, variantlar yaradır. Buna görə də onun sənəti daim 
təkmilləşir, dəyişir, inkişaf edir. 

Uşaqlar üçün ən yaxşı tamaşalar aşıqların deyişməsidir. 
Deyişmələr cürbəcürdür. Ən əsası iki aşığın qabaq–qabağa dayanıb 
bir–birinə bağlama deməsidir. Belə deyişmələrin müxtəlif səbəbləri 
olur. Bəzən elə - belə, məclisi əyləndirmək  
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üçün deyişirlər. Belə hallarda onların proqramları bir – birinə bəlli 
olur. Kim hansı bağlamanı deyəcək, kim hansı cavabı verəcək! 
Amma keçmişdə bu cür deyişmələr elə belə tamaşa xarakteri 
daşımışdı. İki aşıq bir–birinə daha hazırcavab, geniş dünyagörüşə 
malik olduğunu, bir sözlə “ustad” olduğunu sübut etmək üçün 
deyişərdi. Bu yarışlarda əvvəl bir kəndin, sonra bir obanın, nəhayət 
böyük bir ərazinin ən qüvvətli aşığı aşkar olardı. Qalib aşıq məğlub 
aşığın sazını əlindən almaq ixtiyarına malik idi. Qalib “ustad” 
adlanardı. Ustad aşığın icazəsi olmadan o birisinin əlinə saz almağa 
ixtiyarı yox idi. Belə deyişmə gecələrinə böyüklərlə birlikdə uşaqlar 
da gələrdilər. Aşıqlar öz bilik səviyyələrinə uyğun yerin altından – 
üstündən danışar, bir – birinə çətin bağlamalar deyərdilər. Belə 
bağlamalar əsasən  astronomiya, təbabət, bitki və heyvanat aləmi ilə 
bağlı olardı. Deməli yaxşı aşıq olmaq üçün məlahətli səsin, gözəl 
saz çalmaq və danışmaq qabiliyyəti olmaq kifayət deyildir. Aşıq 
gərək eşitdiyini, gördüyünü hafizəsində saxlayaydı. Alimlərin 
məclisində onların söhbətlərinə diqqətlə qulaq asaydı. Bir sözlə, 
ustad aşıq olmaq üçün hərtərəfli biliyə malik olmaq tələb olunurdu. 
Bu cəhətlər şübhəsiz uşaqlara hisslər vasitəsilə təsir edir, bir növ 
onları ayıldırdı.  

Aşıq şeirindəki qafiyə bolluğu uşaqlara təsir edən ikinci 
cəhətdir. Uşağa qafiyə də ritm qədər güclü təsir edir, onun qəlbində 
musiqiyə bənzər duyğular oyadır. Təcnislərdə isə cinas qafiyələr 
olduğuna görə belə şeirlərin təsiri daha artıq olur.  

Xalq ədəbiyyatının–xüsusən nağılların və dastanların geniş 
yayılmasında, təbliğ olunmasında, nəhayət yaddaşlarda 
yaşamasında aşığın rolu misilsizdir.  

Uşaq ədəbiyyatının başlıca məqsədi olan tərbiyə məsələləri 
yazılı ədəbiyyat yaranmamışdan əvvəl folklorda əks olunmuşdur. 
Alimlər haqlı olaraq belə bir fikri əsas götürürlər ki, xalq 
peaqogikası ulu babaların təcrübəsində yaranmış və öz ifadəsini 
xalqın şifahi ədəbiyyatında tapmışdır. Folklor bir növ xalq 
pedaqogikasının tarixi salnaməsi hesab oluna bilər. Müxtəlif folklor 
janrlarında xalqın fəlsəfi düşüncəsi, həyata baxışı, tərbiyə 
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məsələlərində mövqeyi parlaq şəkildə əks olunur. Xalq öz nağıl və 
dastanlarında, atalar sözü və məsəllərində dəfələrlə belə bir  
fikri ifadə edir ki, insan ən çətin anlarda öz əlinin zəhmətinə, öz 
ağıl və bacarığına arxalanmalıdır. Xalq pedaqogikası həmişə 
zəhmətkeş kütlənin tərəfində dayanmış, insan əməyini yüksək 
qiymətləndirmişdir. Bu baxımdan xalq nağılları xüsusilə 
ibrətamizdir. 

Azərbaycan nağılları da başqa xalqların nağılları kimi 
gəzərgi xarakter daşıyır. Onun da izləri dünyanın başqa - başqa 
xalqlarının nağıl və əfsanələrində bəzən də yazılı ədəbiyyatında 
görünür. Bu elə janrdır ki, onun təkcə bir xalqa mənsub olduğunu 
söyləmək çox çətindir. Azərbaycanda çox geniş yayılmış 
“Şəngülüm, Şüngülüm və Məngülüm” nağıllarının eynilə 
məzmununu təkrar edən başqa xalqlarda çoxlu nağıllara rast gəlirik. 
İlk baxışda sırf  “Azərbaycan nağılı” hesab olunan “Göyçək 
Fatma”, “Tülkü və dəyirmançı Xəlil” nağılına Şarl Perronun 
müraciət etdiyini görürük. Aydın məsələdir ki, Perro “Çəkməli 
pişik” və “Billur başmaq” əsərlərini yaradarkən həmin nağıllardan 
istifadə edib. Lakin bu nağılları o, fransız folklorundanmı, ya 
Azərbaycan şifahi ədəbiyyatındanmı götürüb, bunu demək çətindir. 
Çünki o zaman Azərbaycan nağılları çap olunmamışdı, hələ şifahi 
həyatını yaşayırdı.  

Bu bu qəbildən olan faktlar belə bir fikri deməyə haqq 
qazandırır ki, bir xalqın yaratdığı nağıl tezliklə bütün dünyanın ola 
bilər. Buna görə də “bu nağıl mənimdir, o biri sənindir” bölgüsü 
folklorun bu janrı üçün az xarakterlidir. Lakin Azərbaycan 
nağıllarını fərqləndirən elə cəhətlər də var ki, həmin cəhətlərə 
əsasən onların məhz bizim nağıl olduğunu demək mümkündür. 
Bizim nağıllarda elə təsvir vasitələri, belə demək mümkünsə nağıl 
terminləri var ki, yəqin başqa xalqlarda olmaz. Azərbaycan 
nağılları belə ifadələrlə başlayır: Biri var idi, biri yox idi, allahdan 
başqa heç kəs yox idi. Bu cümlə ilə nağılçı dünyanın tamam boş 
olduğu, lap uzaq keşmişdən, dünyanın yarandığı ilk gündən söhbət 
açacağını hiss etdirir. Sonra nağıl başlayır. Diqqətlə fikir verilsə bu 
cümlədə bir yumor var. Çünki nağılı dinləyən uşaq  başa düşər ki, 
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əgər allahdan başqa heç nə yox idisə, bəs nağılda haqqında 
danışılan adamlar və ya başqa surətlər  
haradan çıxdı?! Belə hallarda nağılçı nağıl yaraşıqlarından istifadə 
edib dinləyicini güldürür. 

Məsələn deyir ki: 
Xoruz mindim, Kür keçdim. Yabayla dovğa içdim, çox 

şilaşı yemişəm, belə yalan deməmişdim.  
 
Və yaxud: 

Biri var imiş, biri yox imiş, 
Yalan gerçəkdən çox imiş. 
Hartdandı, hurtdandı, 
Yaxası qarpız qabığı. 
Düymələri turpdandı. 

  Bundan sona nağılın özü başlayır. Adətən bu cür məzəli 
proloqdan sonra yumoristik nağıl qəhrəmanı Keçəldən söhbət 
düşür. Keçəl bic və kələkbazdır. Onu aldatmaq mümkün deyil. 
Əksinə keçəl hər addımda xanımları, xanları və bəyləri aldadır, 
onların başına oyun açır. Keçəlin bu cür hiyləgərliyi uşaqların 
xoşuna gəldiyi üçün uşaqlar ona sataşır, keçələ cürbəcür mahnılar 
qoşurlar ki, bu barədə ayrıca danışacağıq.  

Belə yumoristik nağıl qəhrəanlarından biri də tülküdür. 
Azərbaycan dilində “Tülkü” sözü “bic”, “hiyləgər”, “kələkbaz” 
sözlərinin sinonimi kimi işlənir. Buna görə də bütün bicliklər 
Tülkünün ayağına yazılır və onun haqqında çoxlu nağıllar 
uydurulur. “Tülkü, tülkü, tünbəki”. “Tülkü baba və Hacıleylək”, 
“Tülkü və canavar”, Tülkü və ilan”, “Tülkünün kələyi və s. kimi 
nağılları misal göstərmək olar. Bu nağılların baş qəhrəmanı olan 
Tülkü gah molla kimi başına əmmamə qoyub həccə ziyarətə gedir 
və and içir ki, bir də toyuq – cücəyə toxunmayacaq. Gah çubuq 
qırıb səbət toxuyur, gah çarıq tikir. Bütün bu işlərin hamısı isə bircə 
məqsəd üçündür. Tülkü yeni bir hiylə ilə özünə yem tapır. 
Maraqlıdır ki, Tülkü nə qədər bic olsa da onun qarşılaşdığı 
heyvanlar o qədər sadəlövhdür. Amma ən axırda yenə də 
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sadəlövhlər qalib gəlir. Çünki xalq belə istəyir. Xalq tülkü kimi 
həyatını biclik üstündə quranların xoşbəxt olmasını heç zaman 
istəmir. Keçəl haqqındakı nağıllarda Keçəl fiziki cəhətcə gözəl 
təsvir olunmur. Onun əsas igidliyi ağlı ilə bağlıdır. Keçəldə güclü 
yumor hissi var. Keçəl haqqındakı nağılların birində acgöz tacir 
Keçəlin tapdığı xəzinəni onun əlindən almaq məqsədilə deyir: 

- Gəl hərəmiz bir yalan söz danışaq. Kimin yalanı böyük 
olsa o biri ona yüz tümən pul versin.  

Keçəl razı olur. Tacir deyir: 
- Mənim babamın bir uzun yabısı varmış. O qədər yekəymiş 

ki, bu dünyada onu qoymağa tövlə yox imiş. Bircə yeddinci göydə 
bir tövlə varmış ki, babam yabanı ora qoyurmuş. 

Keçəl deyir: 
- Elə bu... Mənim babam tısbağaya minib yeddinci göyə 

çıxıb orada bir qarışqanın belində elə böyük bir tövlə tikmiş ki, 
bütün dünyadakı yekə yabaları da orada saxlayırmış. Rəhmətlik 
sənin baban da öz yabasını elə orada saxlarmış. İndi sən bax gör 
mənim babamın tövləsi nə yekəlikdə imiş ki, elə yabaların yüzünü 
tuturmuş. 

Azərbaycan nağıllarında xalqın adət - ənənələri, milli 
xüsusiyyətləri, azadlıq arzuları bədii əksini tapmışdır. Bizim sehirli 
nağılların bir ucu Orta Asiya, İran və Azərbaycan xalqlarının 
müştərək yaratdıqları “Avesta” toplusuna gedib çıxır. Eramızdan 
əvvəl birinci minilliyin birinci yarısında yaranan “Avesta”, dini 
kitablar külliyatıdır. “Avesta” ya görə dünya iki hissəyə ayrılır. Baş 
allah Ahuza Mazda (Hörmüzd) – xeyirxahdır. Anhra Manyu 
(Əhriman) isə şər qüvvələrin rəmzidir. Həyat bu iki qüvvənin 
mübarizəsinə əsaslanır. Azərbaycan nağıllarının xeyli hissəsində, 
xüsusilə sehirli nağlıllarda “Avesta” nın bu ənənəsi görünməkdədir. 

Qədim insan təbiətdə baş verən hadisələrin mənasını dərk 
edə bilmədiyi üçün çox zaman onu şər qüvvələrlə bağlayırdı. 
İldırımın çaxmasını, meşə yanğınlarını, daşqınlarını, div, əjdaha 
kimi təsvir edir, onu şər qüvvələrlə əlaqələndirirdi. Çox güman ki, 
sehirli nağıllar məhz bu təbiət xaosundan baş çıxartmayan insanın 
arzularının ifadəsi idi. Qədim insanın materialist dünyagörüşünün 
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azlığı, təcrübəsizliyi, lakin böyük arzuları bu nağılları fantastik 
etmişdir. Xalq çətinə düşən qəhrəmanını ordan çıxartmaq üçün  
yollar tapa bilmədiyinə görə əfsanəvi qüvvələri köməyə çağırır. 
“Məlikməmməd”, “Qaraquş”, “Şəms və Qəmər”, “Şahzadə 
Mütalib”, “Sehirli üzük” kimi nağıllarda sehr, cadu, əfsun, əfsanəvi 
köməkçilər qəhrəmanların dadına çatır.  

Xalqın məqsədi xeyrin şər, ədalətin haqsızlıq üzərindəki 
qələbəsini göstərməkdir. Bunun üçün Simurq quşları, göyərçinlər, 
uçan xalçalar, sehirli üzüklər uydurulur.  Bu əfsanəvi qüvvələr 
yuxarıda adını çəkdiyimiz “Avesta” da Hörmüzdün köməkçiləri, 
Əhrimanın köməkçiləri, Əhrimanın köməkçiləri olan divlərlə, 
əjdahalarla  döyüşdə qalib gəlir, əsas qəhrəmana qələbə qazandırır.  

Sehirli nağıllarda səma cisimləri haqqında xalqın ibtidai 
təsəvvürləri də əks olunur.  

XX əsrin əvvəllərində uşaq nağıllarından istifadə az qala 
ədəbi moda halına düşmüşdü. S. M. Qənizadə “Tülkü və Çaqçaq 
bəy” əsərində “Tülkü və dəyirmançı Xəlil” nağılının süjetindən 
istifadə etmişdir. (Bu əsərlə Ş. Perronun “Çəkməli pişik” nağılının 
süjeti təxminən eynidir.) M. Müşfiq “Kəndli və ilan” poemasında 
isə folklordan daha yaradıcı istifadə etmişdir. 

Xalq nağıllarında deyilir ki, Çolpan adlı kəndli hər gün bir 
ilana süd verir. İlan da əvəzində kəndliyə bir qızıl bağışlayır. 
Günlərin birində kəndlinin oğlu ilanı öldürüb bütün xəzinəyə sahib 
olmaq istəyir. İlana hücum edib yalnız onun quyruğunu yaralaya 
bilir. İlan daha çevik tərpənib oğlanı öldürür. Səhərisi kəndli ilana 
deyir ki, sənin ürəyindən quyruq yarası, mənimkindən oğul yarası 
getməz. Beləliklə onların dostluğu pozulur. Bu nağıl dostluq 
hisslərinə, onun müqəddəsliyinə həsr olunub. Lakin M. Müşfiq 
İlanı xəzinə üstündə yalan padşah, kəndlini isə əzilən sinfin 
nümayəndəsi kimi təsvir edir. Əsərin sonunda kəndlilər ilanın 
yaşadığı qayanı yıxıb ağ günə çıxmaq üçün  mübarizə aparırlar. 
“İlan” sözü məcazi məna kəsb edir. Burada nağıldan istifadə 
sahəsində Nizami Gəncəvi ənənələrini görmək çətin deyil. Müşfiq 
xalq nağılındakı hadisəni eynilə saxlamış, lakin onun ideyasında 
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dəyişiklik etmişdir. Bu əsər otuzuncu illərdə yaranmışdır. Bu 
dövrdə yaranan əsərlərdə keçmişi, sinifli cəmiyyətin ziddiyyətlərini 
göstərmək bir ənənə halını aldığı üçün M. Müşfiq də həmin nağılın 
ideya istiqamətini bu cür dəyişdirmişdir.  

Nağıllardan istifadə sahəsində ciddi qüsurlar da görünür. 
Bəzi hallarda nağılın məzmunu eynilə nəzmə çəkilir ki, bunun da 
belə bir əhəmiyyəti yoxdur.  

Azərbaycanda uşaqların böyük məhəbbətlə mütaliə etdikləri 
janrlardan biri dastandır. 

Dastan aşıq ədəbiyyatının ən çox yayılmış janrıdır. Bu 
janrın əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, dastanda şeirlə nəsr 
növbələşir. Dastanda verilən müəyyən bir əhval – ruhiyyəni daha 
da gücləndirmək üçün şeirdən istifadə olunur.  

Dastan həcm etbarilə folklor janrıdır. O, müəyyən dərəcədə 
nağıla oxşayır. Amma nağılda dastanın fərqli cəhətləri çoxdur. 
Dastan olmuş bir hadisə, tarixi həqiqət təsiri bağışlayır. Dinləyici 
onun həqiqət olduğuna inanır. Nağıl isə yalan, uydurma, 
quraşdırma təsiri buraxır. Əlbəttə, hər iki janrın ən dərin əsasını 
həyat həqiqətləri təşkil edir. Lakin dastana nisbətən nağılda 
“uydurma” daha çox görünür.  

“Dədə Qorqud” dastanlarının motivləri əsasında yaranmış 
Anarın eyni adlı povesti, M. Rzaquluzadənin “Ana ürəyi, dağ 
çiçəyi” hekayəsində diqqəti cəlb edən cəhətlərdən biri dastandakı  
xalq müdrikliyinin yazılı ədəbiyyata keçməsi faktıdır. “Dədə 
Qorqud” Azərbaycan xalqının milli formalaşma dövrünün 
təfəkkürünü, xalq pedaqogikasının qəhrəmanlıq barədəki ilkin 
təsəvvürünü əks etdirdiyi üçün maraqlıdır. X. Koroğlunun, Anarın, 
V. M. Jirmunskinin qeyd etdikləri kimi Oğuzların dastanı olan 
“Dədə Qorqud”un izinə düşüb Azərbaycan xalqının mənşəyi, 
yaşayış tərzi barədə tarixə xidmət göstərə biləcək konkret 
mülahizələr söyləmək mümkündür. Təəssüf ki, uşaqlar üçün bu 
mövzuya yuxarıda adları çəkilən nəsr nümunələrindən başqa hələlik 
əsər yaranmayıb. Halbuki, uşaq yazıçısına “Dədə Qorqud”, 
“Koroğlu”, “Qaçaq Nəbi” dastanlarımız tükənməz mövzu 
mənbəyidir.  
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Dastanı danışan aşıq inanır ki, olmuş əhvalat nəql edir. 
Buna görə də dastanda baş verən əhvalatların yeri, zamanı az qala 
tarixi dəqiqliklə danışılır. Məsələn, Gəncə aşıqları “Əsli və Kərəm” 
dastanını danışanda Kərəmin hansı döngədən, nə zaman yola 
düşdüyünü, dost tanışla necə görüşdüyünü çox canlı təsvir edirlər. 
Koroğlunun adı, igidliyi ilə bağlı olan əhvalatları aşıqlar elə yerli 
yerində danışırlar ki, onun bədii surət olduğuna inanmaq 
istəmirsən. Buna görə də təkcə Azərbaycanda Koroğlunun, Qaçaq 
Nəbinin adı ilə bağlı çoxlu qala, dəyirman, qüllə, səfalı guşələr 
vardır. 

Uşaq ədəbiyyatının qəhrəmanlıq motivləri başlıca 
keyfiyyətdir və həmin cəhətlər “Koroğlu” dastanında xüsusi yer 
tutur. Uşaqların arasında geniş yayılan dastanlardan biri “Koroğlu” 
da əsasən XVİ – XVİİ əsrlərin hadisələri öz əksini tapır.  

Bu əsrlərdə Türkiyə və İran işğalçıları tez – tez 
Azərbaycana basqınlar edirdilər. Xüsusilə Şah Abbas hakimiyyəti 
dövründə Azərbaycanın təbii sərvətlərini ələ keçirmək meylləri 
güclənmişdi. Türkiyə və İran işğalçılarının feodal müharibələrinə 
məruz qalan Azərbaycanın müxtəlif yerlərində kəndli üsyanları baş 
verirdi. Marağa, Ərdəbil, Şirvan, Təbriz kimi rayonlarında xalq 
həyəcanları artır, qəsbkarlara qarşı mübarizə güclənirdi. Xalq öz 
sərvətini qılınc gücünə qorumaq üçün ölüm – dirim mübarizəsinə 
girişirdi. Bax bu vuruşmalarda şücaət göstərən igidlərin 
ümumiləşmiş surəti kimi Koroğlu yarandı. “Koroğlu” dastanı bu 
hərəkatın məhsulu kimi meydana çıxsa da bu xalq eposunda əvvəlki 
əsrlərin qəhrəmanlıq izlərini də görmək çətin deyil. Beləliklə, 
Koroğlu mübarizələrin ümumiləşmiş bir surəti kimi meydana çıxdı. 
Dastanın əsas iştirakçıları xalq kütlələridir. Onlar paşalara, xanlara, 
sultanlara qarşı mübarizə aparırlar. Koroğlunun əsl adı Rövşəndir. 
Rövşən sözünün mənası işıq deməkdir. Atasının gözləri Həsənxan 
tərəfindən kor edildiyi üçün ona Koroğlu deyirlər. Beləliklə, xalq 
Koroğlu – işığa həsrət qalan kişinin oğlu olan Rövşəni – işığın özü 
ilə birləşdirir. Xalq sanki demək istəyir ki, xanlar zəhmətkeş Alı 
kişinin gözlərini töküb onu  
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dünya işığına həsrət qoysa da onun oğlu Rövşən xalqa azadlıq işığı 
gətirmək üçün vuruşacaq. Koroğlunun qılıncının adı Misri qılıncdır. 
Misri qılınc - ədalət naminə çalınan qılınc mənasını daşıyır. 
Koroğlunun adı Qıratdır. Professor M. H. Təhmasibin fikrincə bu 
sözün mənası od at deməkdir. Deməli, Rövşən – işıq od ata minib, 
ədalət qılıncı ilə paşalara, xanlara, bəylərə qarşı mübarizə aparır. 

Koroğlu ilə xalqın arasında möhkəm əlaqə var. O, həmişə 
xalqla məsləhətləşir. Ömründə bircə dəfə dəlilərin sözündən çıxdığı 
üçün Keçəl Həmzə onun Qıratını qaçırır. Xalq bu epizodla demək 
istəyir ki, Koroğlunun gücü xalqla bağlılığındadır. Xalqa 
arxalananda o basılmaz olur.  

“Koroğlu” dastanı möhkəm kompozisiyaya və süjetə malik 
bir xalq eposudur. Azərbaycanda onun 22 qolu məlumdur. Hər qol 
müstəqil bir dastan təsiri bağışlasa da Koroğlu bütün qolların əsas 
qəhrəmanı olduğu üçün bu qolları böyük eposun ayrı – ayrı fəsilləri 
hesab etmək olar. Hər qolda Koroğlunun qəhrəmanlığının bircə 
cəhəti açılır. Koroğlu təkcə qılınc vuran güclü bir adam deyil, o, 
eyni zamanda gözəl aşıq, qayğıkeş yoldaş, vəfalı ər, təmiz ürəkli, 
incə qəlbli bir insandır. Azərbaycan uşaqlarının sevə - sevə 
oxuduğu “Koroğlu” dastanı dünya xalqlarının yaratdığı “İlliada”, 
“Odissiya”, “İqor polku dastanı”, 
“Canqar”, “Nart”, “Sasonlu David”, “Manas”, “Amirani” kimi 
sənət inciləri ilə bir sırada dayanır. Təəssüf ki, bu dastanın ayrı – 
ayrı qolları əsasında hələlik gözəl əsərlərimiz yaranmayıb. 
Uşaqların özləri dastana böyük maraq göstərsələr də, uşaq 
ədəbiyyatımız ona bağışlanılmaz bir laqeydlik nümayiş etdirir. 
Halbuki dastanın qəhrəmanlıq motivləri uşaq ədəbiyyatımızı çox 
zənginləşdirə bilər.  

“Yaşasın yüksək xəyallar və fantaziyalar” deyərkən S. 
Vurğun xalq əfsanələrinin uşaq ədəbiyyatını zənginləşdirə bilmək 
imkanlarını nəzərdə tuturdu. Azərbaycan əfsanələrinin dəqiq 
tarixini müəyyənləşdirmək mümkün olmasa da belə təxmini bir 
mülahizə söyləyə bilərik ki, xalq səma cisimlərinin, təbiət 
hadisələrinin həqiqi mahiyyətini dərk etməyə başladığı vaxtlarda 
əfsanələr uydurmuşdur. Tarixi hadisə və faktları yozmanın bir yolu 
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da əfsanədir. Buna görə də xalq bir sır tarixi hadisələrin əsil 
mahiyyətini tam bilmədiyi halda onun əsas istiqamətini hiss etmiş 
və müəyyən tarixi hadisələr və şəxsiyyətlər haqqında əfsanələr 
yaratmışdır.  

Dünya ağalığı niyyətinə düşən Makedoniyalı İskəndər 
haqqında Azərbaycan dilində  bir neçə əfsanə var. Bunlardan 
birinin məzmunu budur ki, İskəndərin buynuzu varmış. Bu barədə 
o, heç kəsə bir söz demirmiş. Təkcə onun dəlləyi bu sirri bilirmiş. 
Bir gün dəllək bu sirri ürəyində saxlaya bilmir, onu dərin bir 
quyuya söyləyir. Quyunun suyundan qamışlar bitir. Həmin 
qamışdan bir çoban tütək düzəldib çalanda görür ki, tütək deyir: 

İsgəndərin buynuzu var buynuzu 
Sonra bu sirr didən – dilə düşür, onu hamı bilir. 
Azərbaycanda hiyləgər, başqasına tor qurub ev yıxmaqla 

məşğul olan adamlar haqqında deyirlər: Filankəsin qarnında 
buynuzu var. Xalqın məcazi şəkildə işlətdiyi bu buynuzun 
İsgəndərin başında bitməsinin səbəbi də yəqin ki, bu fatehin 
adamlara qan uddurmasıdır. Maraqlı burasıdır ki, Azərbaycanın 
Şirvan zonasında, xüsusilə Şamaxıda bir neçə dəfə güclü zəlzələ 
olub. Ara – sıra indi də kiçik təkanlar olur. Xalq bu zəlzələnin 
səbəbini İskəndərin həmin buynuzu ilə əlaqələndirir. Guya İskəndər 
o zaman Azərbaycana gələndə qəhrəman bir qız onunla güləşir və 
başından dəbilqəsini vurub salır. Məlum olur ki, İskəndərin daz 
başının ortasında bir buynuz var. Qız onu tutub necə dartdısa 
buynuz qırılır. İskəndərin də bütün gücü bu buynuzda imiş. O, 
məğlub olub vətəninə qayıdır. Amma adamların yadından çıxıb 
buynuzun qırığı torpağın altında qalır. Deyirlər ki, Şamaxı 
zəlzələlərinin yaradan həmin o buynuzun qırığıdır.  

Azərbaycan əfsanələrinin müəyyən qismi quşlar 
haqqındadır. Bu əfsanələr uşaqlar üçün xüsusilə maraqlıdır. 
Şanapipiyin başında niyə kəkili var? Bayquşlar nə üçün daha çox 
xərabəlik sevir? 

Təxminən buna bənzər suallara Azərbaycan əfsanələrində 
cavab tapmaq mümkündür.  
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Şanapipik haqqında əfsanədə deyilir ki, Yusif və Nəsib adlı 
iki qardaş, onların da bir bacısı varmış. Bir gün qardaşlar ova gedir, 
bacılarına da tapşırırlar ki, yemək hazırlasın. Bacı çox gözləyir, 
amma qardaşlar gəlib çıxmır. Onda qız allaha yalvarır ki, onu quşa 
çevirsin, gedib qardaşlarını tapsın. Guya allah onu doğrudan da 
quşa çevirir. O, havaya qalxıb qardaşlarını axtarır. Təsadüfən quşa 
çevriləndə onun başında darağı varmış. Daraq kəkilə  çevrilir. Quş 
tez – tez bup – bup deyir. Bu o deməkdir ki, Yu – sif, Nə - sib, gəl, 
tap! 

Əfsanələrin bir qrupu yer, qalalar, dağlar, qayalar barədədir. 
Əlbəttə bu əfsanələr təkcə uşaq ədəbiyyatı üçün yox, toponimiya ilə 
məşğul olan alimlər üçün də maraqlı ola bilər.  

Uşaqlara tarixi şəxsiyyətləri sevdirmək işində də əfsanələrin 
rolu böyükdür. Cavanşir, Babək, Cavidan, Qatır Məmməd haqqında 
bir sıra əfsanələr var ki, onlarsız Azərbaycan uşaq ədəbiyyatını 
təsəvvür etmək mümkün deyil. 

Uşaq ədəbiyyatı tədqiqatçıları belə bir mühüm cəhəti ön 
plana çəkirlər ki, bu sənəti yumorsuz təsəvvür etmək mümkün 
deyil. Çünki, yumor uşağı cəlb edir. Ən ciddi mətləbləri zarafat 
yoluyla oxucuya təqdim etmək mümkündür və zəruridir. Uşaq 
gərək tərbiyə olunduğunu duymasın. Buna görə də ən ciddi 
məsələləri zarafat tərzi ilə demək lazım gəlir. Bu sahədə lətifə 
janrının ənənələri uşaq ədəbiyyatı üçün ən yaxşı amil olur.  

“Molla Nəsirəddin” lətifələri Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı 
üçün ən yaxşı mənşə rolunu oynayır. Molla Nəsirəddin adı ilə bağlı 
olan və az qala bütün dünyada məşhurlaşan lətifələrin əsasını gülüş, 
satira və sarkazm təşkil edir. Bu lətifələrin Azərbaycan uşaqları 
arasında geniş yayılmasının birinci səbəbi onun yumoristik 
təbiətidirsə, ikinci səbəbi həmin lətifələrdə kəskin zəkanın, yüksək 
ağlın, həm də tərbiyəvi əhvalatların olmasıdır. Lətifələrin baş 
qəhrəmanı Molla Nəsrəddin uşaq qədər sadəlövh, alim qədər bilici, 
qəhrəman qədər cəsarətlidir. Bəzən onun hərəkətlərindəki 
sadəlövhlük gülüş hədəfi olur ki, bunun da tərbiyə işində böyük 
əhəmiyyəti var. Styopa dayını rus və dünya uşaqları ilə onun 
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sadəlövhlüyünə görə sevirmi? Əslində Molla Nəsrəddin obrazı xalq 
tərəfindən uşaqlar üçün yaranmış hərtərəfli dolğun bir surətdir.  

Nəsrəddin bütün xalqlarda, lakin müxtəlif adlarda tanınır. 
Xacə Nəsrəddin, Xoca Nəsrəddin, Molla, Xacə kimi tanınan bu 
adamın tarixi şəxsiyyət olması haqqında maraqlı mülahizələr var. 
Alimlər belə təxmin edirlər ki, bu adam Xİİİ əsrdə yaşamışdır. Bir  
qrup alimlər isə daha cəsarətli mülahizələr irəli sürərək onun 
görkəmli Azərbaycan şairi və alimi Xacə Nəsrəddin Tusi olduğu 
gümanına gəlirlər.  

Molla Nəsrəddin lətifələri dövrün ictimai eyiblərini 
cəsarətlə açır, mollaların, qazıların iç üzünü xalqa göstərə bilir. Bu 
lətifələrin gözəlliyi orasındadır ki, onlarda artıq, lüzumsuz 
əhvalatlar yoxdur. Şəhərin tükü” lətifəsində oxuyuruq: 

«Deyirlər ki, Molla birinci dəfə kənddən şəhərə gələndə 
başına çox qəribə əhvalatlar gəlir. Bu əhvalatlardan biri də belə 
olur.  

Molla şəhərin qalalarını, bürclərin görüb heyran – heyran 
baxırmış. Bunu görən məmurlardan biri onu ələ salmaq  istəyir, 
yaxınlaşıb ondan soruşur: 

- Nə olub a kişi? Dəvə nalbəndə baxan kimi nə gözünü 
zilləyib baxırsan? 

Molla deyir: 
- Vallah mən kənd adamıyam, şəhərə birinci dəfədir ki, 

gəlirəm. Baxıram ki, evlər, küçələr, bağlar, dükanlar hər şey var. 
Özləri də çox gözəldir. Amma bax, şəhərin o yan – bu yanında  
göyə dikələn bu şeylər nədir, başa düşə bilmirəm. 

Məmur yaxındakı bürclərdən birini göstərib deyir: 
- Niyə başa düşmürsən? Bunlar bizim şəhərin başının 

tükləridir belə dik – dik durublar. 
Molla başa düşür ki, məmur onu ələ salır. Bir ona baxır, bir 

də dönüb bürcə baxır. Elə bu zaman şəhər hakimi beş – on adamla 
bürcün üstünə çıxıb ətrafa baxmağa başlayır. Molla məmura deyir: 

- Şəhərinizə sözüm yoxdur. Amma belə ki, mən görürəm, 
deyəsən, şəhərinizin başını təmiz saxlamırsınız.  
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Məmur soruşur: 
- Niyə? 
Molla həkimgili göstərib deyir: 
- Bir bax, bir tükün üstünə neçə bit dırmaşıb”. 
Məmurun üzünə qarşı onun və böyüyünün bit olduğunu 

söyləmək kiçik cəsarət deyil. Lakin Molla bunu öz 
sadəlövhlüyünün pərdəsi altında dediyi üçün heç bir cəza almır. 

Maraqlıdır ki, bütün lətifələrdə Molla Nəsrəddin ifaçıdır, 
hətta Temurləngin, müxtəlif şahların qaniçən olduğunu, onların 
ədalətsizliyini üzlərinə eyir, amma cəzalanmır. Çünki onun bu ciddi 
ittihamları yumor örtüyünə büküldüyü üçün qəhrəman təhlükəsiz 
qalır. 

Molla Nəsrəddin lətifələrində dövrün yalançı və ikiüzlü 
məhkəmələri, din xadimləri, hətta o dövr üçün toxunulmaz sayılan 
din qanunları ifşa olunur. İslam dininin geniş hökmranlıq etdiyi bir 
zamanda bu cür ifşaçı olmaq həqiqi inqilabçılığa bərabərdir.  

Mollanın qazılara, onların məhkəmələrinə münasibəti 
maraqlıdır. Məhkəmə xadimləri çox zaman Mollanı dolaşdırıb 
məhkəməyə çağırırlar ki, onu azacıq da olsa cərimələsinlər. Heç 
olmazsa xalq içindəki hörmətinə xələl gətirən bir iş görsünlər. Belə 
hallarda Mollanın yumor maşını daha dəqiq işləyir. Söz döyüşündə 
o qazıları pis vəziyyətə salır, onların çirkin simasını ifşa edir. Bəzən 
Mollanı məhkəmələrə çağırırlar ki, ondan kömək alsınlar. Qazılar 
bunu çətin anlarda edirlər. Belə vaxtlarda Molla məsələni xalqın 
xeyrinə həll edir. Əlbəttə ki, yumor hissini bir an belə yaddan 
çıxartmamaq şərtilə. 

Molla Nəsrəddin yumoru 700 ildən artıqdır ki, bütün şərqi 
dolanır. Xalq ona yeni əlavələr edir. 

Molla Nəsrəddin lətifələrində tərbiyə məsələlərinə həsr 
olunmuşlar da az deyil. Uşağı qabaqcadan şillə ilə vurub sonra iş 
dalınca göndərən valideynlər, onların tərbiyə üsulu ciddi tənqid 
olunur. Molla uşaqların dili ilə dövrün ictimai eyblərini ifşa edir. 
Guya Molla hələ balaca uşaq imiş, meşədə odun yığırmış. Bir də 
görür ki, bir dəstə atlı kəndə gəlir. Diqqətlə baxanda bu atlıların 
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gözü su içmir. Başa düşür ki, bunlar qarətçi Teymurləngin 
dəstəsidir. Teymur ona yaxınlaşıb soruşur: 

- Ey uşaq, sizin bu kəndin böyükləri kimlərdir? 
Uşaq deyir: 
- Əkizlər! 
- Yox, elə demirəm, kəndə bir qonaq gələndə onları kim 

qarşılayır? 
- İtlər! 
Teymurləng başa düşür ki, uşaq onu dolayır. Qılıncını 

çıxarıb deyir: 
- Nə çapardım! 
Uşaq əhvalını pozmayıb deyir: 
- Çap ki, yoldaşlarından geri qalmayasan.  
Son cümlə iki mənalıdır. Birinci mənası budur ki, guya uşaq 

qonağın at çapmasını deyir. Yəni atını çap ki, yoldaşlarına çatasan. 
Amma bu cümlənin ikinci, daha dərin mənası var, yəni məni 
qılıncınla çap ki, özün kimi qaniçən, zülmkar adamlara oxşayasan, 
qantökmək içində geri qalmayasan. 

Molla Nəsrəddin lətifələri bu cür ikiqat mənaya əsaslandığı 
üçün əsrlərin sınağından çıxıb bu gün də uşaqların üzünə 
təbəssümlə gülümsəyir. Bu lətifələrin Azərbaycanda neçə dəfə nəşr 
olunduğunu söyləmək çətindir. Amma bir həqiqəti demək çox 
asandır ki, kitab çapdan çıxan kimi evlərə axır və hər bir 
məktəblinin, təqaüdçünün, fəhlənin stolüstü kitabı olur.  

Azərbaycanda Bəhlul Danəndənin adı ilə də xeyli lətifə 
yayılmışdır. Lakin bu lətifələrdə yumordan çox, ağıl və müdrik 
kəlam var. Bəhlul Danəndə lətifələri də maraqla oxunur.  

Molla Nəsrəddin lətifələrinin dərin yumoru XX əsr uşaq 
ədəbiyyatımız üçün tükənməz mövzu mənbəyi olmuşdur. M. 
Sabirin “Molla Nəsrəddinin yorğanı”, “Yalançı çoban” əsərlərinin 
mövzusu məhz bu xalq lətifələrindən götürülmüşdür.  

Müasir dramaturqumuz Y. Əzimzadə Molla Nəsrəddin 
lətifələrinin motivləri əsasında uşaqlar üçün “Nəsrəddin” 
komediyasını yazmışdır.  
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Uşaq ədəbiyyatı folklorun təkcə məzmununu mənimsəyir, 
onun formasını, qəlibini özününkü edir. Çünki folklorun ruhunda 
uşaq anlayışına və qavrayışına yaxın cəhətlər çoxdur. Buna görə də 
folklor ədəbiyyatını (dini mahiyyətli miflərdən, qorxulu nağıllardan 
başqa) bütövlükdə uşaqlara vermək olar. Uşaq ədəbiyyatı 
yaranmayan xalqlarda folklor həmin rolu oynayır.  

 
 
 

1988 
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KİÇİK FOLKLOR NÜMUNƏLƏRİ VƏ UŞAQ 
TƏRBİYƏSİ      PROBLEMLƏRİ 

 
Ailənizdə xoşbəxt günlər başlayıb. Uşağınız doğulub. Allah 

ona hərtərəfli inkişaf etmək qabiliyyəti verib. Əgər siz ona kömək 
etsəniz o, həm ağıllı və əxlaqlı, həm də fiziki cəhətcə güclü bir 
insan kimi böyüyə bilər. Amma onun tərbiyəsini başlı – başına 
buraxsanız başqalarının təsiri altında formalaşar. Onda heç kəs 
zəmanət verə bilməz ki, bu gün ailənizin xoşbəxtliyi olan uşaq 
sabah sizin həyatınıza nələr gətirəcək. Körpənizin tərbiyəsini 
əlinizdə möhkəm saxlayın. Elə edin ki, bu günlərin səadəti 
həmişəlik olsun. O, sağlam, ağıllı və hamının bəyəndiyi insana 
çevrilsin. Uşaq tərbiyəsi ailə adlanan kiçik bir cəmiyyətin ən 
başlıca vəzifəsidir.  

Körpə ana bətnindən dünyaya gələn kimi ciyərləri hava ilə 
dolur və o qəribə bir səs çıxarır: İnqaaa. Çoxu onu ağlamaq hesab 
edir. Bəlkə də bu belədir. Lakin o səs daha çox uşağın sevincinin 
ifadəsinə oxşayır. Körpə qaranlıq bir dünyadan işıqlı aləmə gəlib. 
O, daha anasının nəfəsi ilə tənəffüs etməyəcək, onun yeməyinə 
şərik çıxmayacaq. O, artıq çox şeydən azaddır. O azadlıq və 
müstəqillik onu həyacana gətirir. Onun çıxardığı sevinc səslərinin 
sait və samitləri qalın və incələri anlaşılmır. O, sadəcə olaraq 
çığırır. Bu, təxminən düşmən mühasirəsini yarıb azadlığa çıxan 
əsgərlərin şən qışqırtılarına bənzəyir: “Urraa” bu söz kimi “İnqa” 
nın da heç bir mənası yoxdur. Sadəcə olaraq sevinc qışqırığıdır. 
Ana bətnindən salamat çıxan körpənin qələbə himnidir. Bu quş 
cikkiltisinə, quzu mələməsinə də bənzəyir. O, gələcək insanın 
ətrafındakılara demək istədiyi ilk sözdür.  
 

Bəlkə də siz mənim sözlərimi bir şair fantaziyası hesab edib 
deyəcəksiniz: Uşaq bu dünyaya gəldiyini haradan başa düşür? Axı 
o, hələ heç nə anlamır! 

Məni qınamağa tələsməyin. Tibb elmi çoxdan kəşf edib ki, 
uşaq bətndə 4 – 5 aylıq olanda ananın keçirdiyi hislərlə yaşayır, 
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duyğularına şərik çıxır, sevincinə sevinir, kədərinə kədərlənir. Əgər 
gələcək uşağınızın sağlam doğulmasını istəyirsinizsə, onda balacanı 
bətnində gəzdirən anaya qayğı göstərin. Onu kədərlənməyə 
qoymayın, uşağınız onun bətnində sıxılar, hələ doğulmamış xəstəlik 
tapar. Yadda saxlayın ki, anadangəlmə xəstəliklər müalicə olunmur. 
Bunu da mən yox, tibb elmi kəşf edib.  

Hamilə qadına ən ləziz yeməklər verin, təmiz havaya, gözəl 
məclislərə aparın. Onun nazını nə qədər çəksəniz, əvəzində 
uşağınız da sağlam və gözəl doğulacaqdır. Sizin uşağınız “İnqa” 
deyə sevinc səsləri çıxararaq bu dünyaya gəldi. İndi elə etməlisiniz 
ki, onun sevinci əbədi olsun. Siz onun xoşbəxtliyini təmin etməyə 
borclusunuz. Soruşursunuz ki, “Bunu necə edək? Neyləyək ki, 
uşağımız xoşbəxt olsun?”  Bir halda ki, söhbət gəlib bu suala 
dirəndi, onda gəlin məsələni yavaş–yavaş aydınlaşdıraq.  

Demək uşağınızı tərbiyə etməyi qərara almısınız. Bu, çox 
mühüm addımdır. Qeyri millətlərdən türk xalqlarını fərqləndirən 
əsas cəhətlərdən biri budur ki, biz uşaqlarımızın xoşbəxtliyini 
özümüzünkü hesab edirik. Özümüzü dünya nemətlərindən məhrum 
etsək belə, uşağımıza hər şeyin yaxşısını vermək istəyirik.  

Bəs uşağı necə tərbiyə edək? Uşaq tərbiyəsinin üç əsas 
cəhəti var: fiziki, intellekt və mənəvi tərbiyə. Siz bu üç tərbiyəni 
paralel aparmalısınız. Uşağın fiziki tərbiyəsinə nail olmaq üçün 
idmana, intellektə təsir etmək üçün ağıllı oyunlara, idraka təsir edən 
məşğələlərə diqqət edə bilərsiniz. Bizim söhbətimiz mənəvi tərbiyə 
haqqındadır.  

Mənəvi tərbiyə! İnsanın iç dünyasının zənginləşməsi! İnsan 
daxilən gözəlləşəndə onun cəmiyyətdəki yeri də diqqətəlayiq olur. 
Unutmayaq ki, tərbiyə kompleksi bərabər aparmaq lazımdır. 
Körpənizin uşaqlıq yuxusundan tez ayılmasına tələsməyin.  

- Odu bax, filankəsin uşağı artıq evə pul gətirir–deyə 
qeybətcillərin sözü sizə təsir etməsin. Tez ayılan tez pozulur. Təbiət 
qışdan yaya və yaxud yaydan birbaşa qışa keçsə mizan pozular. 
Uşağın öz dünyasından ayılmaq vaxtı 16–17 yaşına qədər uzana 
bilər. Belə uşaqlar yuxudan ayılan kimi o birilərdən daha ağıllı 
olacaq. Buna əmin ola bilərsiniz.  
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Görürsən bir məclisdə geyimi, bəzək–düzəyi ilə diqqəti cəlb 
edən bir cavan əyləşib. Bədən üzvlərinin tənasübü, yaraşığı da 
gözəldir. Birdən o, danışmağa başlayır. Ətrafındakılar onun mənəvi 
kasıblığını–nitqinin bəsitliyini, ifadələrinin səviyyəsizliyini, 
ətrafındakı insanlara qeyri - səmimi münasibətini görəndə bu 
adamın geyimi də, xarici gözəlliyi də nəzərdən düşür. Ona qulaq 
asmaq istəmirsən, tezliklə ondan uzaqlaşmağa çalışırsan. Nadanlığı, 
əttökənliyi bizi ondan uzaqlaşdırır.  

Bəzən əksinə də olur. Geyimi və xarici görünüşü çox da 
diqqəti cəlb etməyən bir gənc elə gözəl, ağıllı, insanların ruhunu 
oxşayan sözlər deyir ki, daxilindəki gözəllik üzə çıxır. Onu saatlarla 
dinləmək istəyirsən. Çünki, onun daxili dünyası, içi gözəldir. Hamı 
onun nə qədər məlumatlı, zəngin mütailəli bir insan olduğunu 
görür. Əvvəlcə heç kəsin diqqətini cəlb etməyən bu adamın xarici 
görünüşü də bizə xoş gəlməyə başlayır. Onun üzündə çapıq varsa, 
ayağında və sifətində bir əyrilik mövcuddursa bu da bizə bir 
gözəllik əlaməti kimi görünür. Bu isə nəticədə onun  
cəmiyyətdəki mövqeyini müəyyənləşdirir. O danışanda başqaları 
susur. Hamı onun fikrini öyrənmək istəyir.  

Necə edək ki, bu gün tərbiyəsinə başladığımız uşaq da sabah 
belə bir gənc olsun? Şəxsiyyətə çevrilsin, hamı onunla hesablaşsın? 
Uşaqlıqdan gəncliyə və qocalığa doğru gedən mənalı ömür bədii 
ədəbiyyata borcludur. Uşaq vaxtı oxuduğu ilk bədii nümunələr 
həmin tərbiyənin bünövrə daşlarıdır. Nümunə kimi misal gətirdiyim 
o gəncin mütailəsi zəngin olub. İnsan çox şeyi kitablardan xüsusilə 
bədii ədəbiyyatdan öyrənir. Bədii sözə ədəbi əsərə marağı uşaq 
qəlbində yaradan ilk insan valideyndir. Məlumat üçün deyim ki, 
uşaqlarda şeirə maraq anadangəlmə olur. Uşaqlarda həmin 
qabiliyyət ana bətnində formalaşır.  

Yadda saxlayaq: Uşaq məhəbbət meyvəsidir. Ailənin təməli 
qoyulmağa başlanan sevgi duyğularının ilk dəqiqələrindən uşağın 
dünyaya gəldiyi günə qədər hər şey təbii bir harmoniyaya əsaslanır, 
sevgi, nəvaziş duyğularının uyğunlaşması, təbii instiktlərin bir–
birini tamamlaması bu harmoniyanı yaradan atributlardır. Uşaq 
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həmin harmoniyanın nəticəsi kimi dünyaya gəlir. Poeziyanın 
yaratdığı duyğular həmin harmoniyanın bir hissəsidir. Şeir 
misralarının ölçüsü, ritmi, musiqililiyi, ürəkdə yaratdığı xoş əhval 
ailə harmoniyasının ən tərkib hissəsinə çevrilir. Buna görə də uşaq 
doğularkən şeir anlamağa xüsusi qabiliyyəti olur. Ona qayğı ilə 
yanaşanda həmin qabiliyyət inkişaf edir. Uşaq böyüyəndə də 
ömrünün sonuna kimi kitabdan ayrılmır. 

Amma körpə vaxtı həmin qabiliyyət məhv olsa, sonralar 
onu yenidən bərpa etmək çətin olur. Təsəvvür edin ki, təzə ağac 
əkmisiniz. Sulamasanız o, quruyacaq. Axı, hələ körpədir. Kökü 
dərinə işləməyib. Ağac quruyandan sonra onu sulamağın mənası 
yoxdur. Bax, uşağın ədəbiyyatı da təzəcə əkilən o tingə verilən 
suyla müqayisə oluna bilər. Bəs uşaq üçün bədii əsərləri necə 
seçək? Necə edək ki, yeni əkdiyimiz ağaca verilən təmiz su kimi 
uşağa təqdim etdiyimiz əsərlər də yaşına uyğun gəlsin, anlamaq 
səviyyəsinə uyğun gəlsin. Həm də bədii cəhətcə kamil olsun. 
Bunlar başlıca faktorlardır. Burada səhv etmək olmaz. Sən uşağa 
elə bir nağıl danışarsan ki, xəyalını küsdürər, ədəbiyyata marağını 
heç edər. Axı tingə təmiz su əvəzinə çamır versən, yaxud ona 
zərərli mayelər versən zəhmətin hədər gedər. Uşaq ədəbiyyatla 
beşikdə tanış olmağa başlayır. Ana körpənin bütün əzablarına dözə 
- dözə ona nəğmələr oxuyur. Xalq bu nəğmələrə layla adını verib. 
Layla formaca bayatıya oxşayır. O, iki hissəyə bölünür: 

1) əsas hissə 
2) nəqanat 
Göründüyü kimi layla həm şeirdi., həm də layla mətnidi. 

Onun musiqi hissəsini anaların özləri bəstələyir.  
Əsas hissə bayatının bütün forma xüsusiyyətlərini saxlayır. 

Hər bəndi dörd misra, hər misrası yeddi heca olur. Birinci, ikinci və 
dördüncü misralar qafiyələnir. Üçüncü misra sərbəst buraxılır. 

 
A laylay, balam laylay, 
Alınmaz qalam laylay. 
Sənə gəc baxanları 
Yandırsın nalam laylay. 
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Bu əsas hissədən sonra nəqarat gəlir. Onlar azdır: 

 
1) Laylay beşiyim laylay 
Evim eşiyim laylay 
 
2) Laylay qızım a laylay 
Körpə quzum a laylay 
  
3) Laylay hər kəsim laylay 
Sənə nər kəsim laylay 

Bu nəqaratlar bəzən başqa bir laylanın ilk iki misrası da 
olur. Uşaq çox körpədirsə laylanın sözləri də qısa olur.  

 
Lay, lay, lay, 
Lay, lay, lay. 

Bu sözlər hələ ədəbiyyat deyil. Lakin onun ana tərəfindən 
oxunması çox vacibdir. Ananın beşik başında müəyyən avazla layla 
oxuması ailədə sevgi harmoniyasının tərkib hissələrindəndir. Uşaq 
beşikdə ikən bu nəğmələri dinləyir. Ana ürəyinin ən dərin 
guşəsində, psixoloqların ifadəsi ilə desək, könül dünyasının qırxıncı 
otağında hamıdan gizlətdiyi ən ali sözlərini laylaya çevirib uşağına 
danışır. Körpə anlayır ki, balaca olmağına baxmayaraq o, evin 
sayılan və çox əziz üzvüdür. Ana nəğmələri körpənin yuxusuna bal 
qatır, onu ruhən sakitləşdirir. Ona görə də körpə rahat yatır. Ananın 
xoş avazı ilə körpənin ruhuna nəğmə qədər mülayim bir duyğu seli 
axır. Uşaq başa düşür ki, onun anası – atası var, arxası var, köməyi 
var, müdafiə edəni var. Bu nöqtədə  
çox arzu edirəm ki, siz işlətdiyim “Uşaq başa düşür ki” ifadəsinə 
tam inanasınız. Əgər siz bu sözü gəldi–gedər, təsadüfi bir ifadə 
kimi qəbul etsəniz, yəni uşağın lap körpə vaxtından nə isə başa 
düşdüyünə inanmasanız, bizim tərbiyə işimiz boş söz yığımından 
ibarət olacaq. Mən qəti əminəm ki, uşaq nəinki körpəliyində, hətta 
ana bətnində olanda başa düşür. Bunu tibb elmi çoxdan kəşf edib. 
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Bir həkim–ginekoloq yazır ki, bətnində 4–5 aylıq uşağı olan bir ana 
məndən xahiş etdi ki, körpəni xaric edim. O, çox şeyləri əsas kimi 
gətirdi və bunun zəruriliyini isbat etməyə çalışdı. Mən bunun 
mümkünsüzlüyünü söylədim. Qadın küsüb getdi. Bir neçə aydan 
sonra məlum oldu ki, uşaq doğulub, amma anasını əmməkdən 
imtina edir. Belə məlum oldu ki, körpə hələ bətində ikən ananın 
onu məhv etmək fikrində olduğunu duymuşdu. Sizi bilmirəm, mən 
o həkimə də, onun gəldiyi qənaətə də inanıram və ona görə 
deyirəm: Uşaq hər şeyi duyur. Ona insan kimi, gələcəyin şəxsiyyəti 
kimi baxın!  

Layla deyərkən ana səsini başqa səslərlə, məsələn, radio, 
televiziya, maqintafon yazıları ilə əvəz etmək olarmı? Xeyr! Həmin 
səslər ana laylalarının effektini verməyəcək. Uşaq üçün ananın 
nəğməsi dünyanın ən böyük müğənnilərinin səsindən gözəl və 
təravətlidir. Uşaq öz anasının səsini yüzlərlə səsin içindən asanca 
seçir.  

Laylalarda bəzən ana çəkdiyi əzablardan gileylənir: 
 

Laylay dedim yatınca, 
Gözlərəm ay batınca 
Canım cəzana gəldi 
Sən hasilə çatınca. 

Amma bu giley ən yaxın adama, dosta, sirdaşa deyildiyinə 
görə uşağa mənfi təsir etmir. Uşaq hiss edir ki, anası onu çox sevir, 
bütün əzablara dözür. Hasilə gətirmək üçün çoxlu çətinlik çəkir. Bu 
sözlərin yaratdığı duyğular bir az böüyəndə uşağın öz evinə, 
ailəsinə, daha sıx bağlayan hisslərə çevrilir. 

Layla vasitəsilə ana uşağına insani keyfiyyətlər aşılayır. 
Tərbiyə sanki ana südü və nəğmələri ilə qətrə - qətrə onun qəlbinə 
dolur. 

Laylay dedim yatasan, 
Qızıl gülə batasan. 
Qızıl gülün içində 
Şirin yuxu tapasan. 
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Ana arzu edir ki, uşaq yatanda qızılgülə batsın. Çünki qızıl 
gül ətirlidir, təmizdir, bütün çirkablardan uzaqdır. Bu sözlər sadə 
görünsə də böyük gücə malikdir. Uşağı cəmiyyətin təmiz, ləyaqətli 
bir üzvü kimi böyütmək arzusundan doğur.  

Uşaq ədəbiyyatının başlanğıcı olan layla balacalar üçün 
yaranan söz xəzinəsinin mühüm qaynağıdır. Bu qaynaqdan 
bəhrələnən Azərbaycan şairləri bir sıra maraqlı nümunələr 
yaratmışlar. Məsələn, Mirvarid Dilbazinin laylalarında bədii sözün 
imkanları genişlənir. Şair öz nəğməsində oxucusuna əlavə 
məlumatlar verir, onun duyğusuna, düşüncəsinə estetik və  əqli 
tərbiyəsinə təsir göstərən lövhələr yaradır. Məsələn:  

 
Yat ömrümün çiçəyi 
Gecə keçdi, ay batdı. 
Sən hələ də oyaqsan 
Laylam sübhü oyatdı. 
Yat canım, gözüm layla 
Qurbanın özüm layla. 

Şair uşaqla ciddi söhbət edir. Yalnız anaların duya bildiyi 
ziddiyətlərdən bəhs edir. İlk baxışda bu şeirdə bəhs olunan 
ziddiyyət nəzərə çarpmır. Çünki ziddiyyətli fikirlər adətən antonim 
sözlərlə ifadə olunur. Burada isə ziddiyyət omonim sözlərlə təsdiq 
olunmuşdur.  

Sən hələ də oyaqsan, 
Laylam sübhü oyatdı. 

Şair demək istəyir ki, sən yatmalı olduğun halda oyaqsan. 
Əgər uşaq sübh çağı yuxudan oyansaydı burada heç bir qeyri 
normallıq yox idi. Əgər uşaq hələ oyaq ikən ananın laylası sübhü 
oyadırsa bu kontrastdır. Bu cür lövhəni yaradan şair isə laylaların 
verdiyi poetik imkanlardan səmərəli istifadə etmişdir.  

Mədinə Gülgün isə öz “Layla” şeirində xoş həyatımızı, 
körpələrin xoşbəxtliyini tərənnüm edir. 

 
Yatağım isti, yumşaq, 
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Ehtiyac səndən uzaq 
Təkcə anandır oyaq 
Sənindir yuxusu da 
Ən şirin arzusu da. 
Arxam, pənahım laylay 
Mənim sabahım laylay. 

Şair Teymur Elçinin “Analar və laylalar” əsərində uşaq 
poeziyasındakı laylay janrı özünün daha yeni bir mərhələsinə gəlib 
çatmışdır. Teymur Elçin laylalarla nağılların sintezindən istifadə 
edərək həm balaca oxucuların maraq dairəsinə təsir göstərir, həm 
də onların biliklərinə daha yeni şeylər əlavə edir. Bir silsilə təşkil 
edən bu şeirlərin birincisi uşaqlara laylalar haqqında ümumi 
məlumat verir. 

 
Gecələri oyaq qalır 
Layla çalır 
Analar. 

Bundan sonra şair turacın, delfinin, qurbağanın, canavarın, 
kirpinin və insanın laylasından bəhs edir. Müəllif hər bir heyvanın 
laylasından bəhs etmədən əvvəl həmin heyvanın xarakterik 
cəhətləri, xasiyyətləri haqqında oxucuya məlumat verir, bu 
məlumat kiçik bir süjetdən doğur və hadisə tamamlandıqdan sonra 
heyvan öz laylasını oxuyur. Bu nəğmənin əsasını onun öz balasına 
tövsiyyəsi təşkil edir: 

 
Yat mənim küçük balam, 
Tez böyü kiçik balam. 
Qulaqların, gözlərin 
Dişlərin iti olsun 
Quzunun əti olsun 
Yediyin. 
Kimi görsən parçala 
Böyü canavar bala 
Parçala, parçala, parçala 
Uu – uu 
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Uu – uu... 
Göründüyü kimi bu silsilə şeirlərdə layla yalnız formadır, 

xalq ədəbiyyatından uşaq şeirinə keçən şəkildir. Bu əsərlərində şair 
kiçik oxucusuna ziddiyətlər haqqında ilkin məlumat verir. Bu 
xüsusiyyət göstərir ki, layla janrı Azərbaycan uşaq şeirində xeyli 
inkişaf etmişdir.  

Ümumiyyətlə folklorun şəkli xüsusiyyətləri Azərbaycan 
uşaq şeirinin formasının ilkin əsası olmuş və bu əsas üzərində 
inkişaf etmişdir.  

Kimdən soruşsan ki, uşaq nə vaxtdan danışmağa başlayır? 
Yəqin ki, belə cavab verəcək, gərək uşağın ən azı bir yaşı olsun ki, 
yavaş–yavaş sözlər desin. Səhviniz var! Uşaq dünyaya gəldiyi ilk 
dəqiqədən danışmağa başlayır. Yadınıza salın, uşaq doğulan kimi 
qışqırır: İnqaaa. Hələ aydın nitq ilə heç bir əlaqəsi olmayan səslər 
çıxarır: Qığğğ, bığğğ, dığğğ... Bu səslər daha çox təbiəti yamsılayır. 
Quş ciggiltəsinə, bulaq səsinə, külək zümzüməsinə bənzəyir. Siz 
ətrafda söhbət edirsiniz. Elə fikirləşirsiniz ki, beşikdə uyuyan 
körpənin heç nədən xəbəri yoxdur. O, heç nə başa düşmür. 
Yanılırsınız. Uşaq bir neçə aylıq olanda sait və samit səslərinə 
bənzəyən səslər çıxarır. Deməli o, ətrafındakı danışıqları dinləyir, 
özü üçün həmin səslərin intonasiyasını müəyyənləşdirir. 8–9 
aylığında səslərin təqlidinə başlayır. Deməli körpənin yanında 
danışanda, ona laylalar deyəndə sözləri düzgün tələffüz etmək 
lazımdır. Uşaq danışmağa başlayanda ən asan sözləri demək istəyir. 
O, bəzi səslərin yerini səhv sala bilər. Məsələn, ən çox işlənən qənd 
sözünü danq kimi deyə bilər. O, “cücə”yə “cücü” deyə bilər. Uşaq 
əsasən birhecalı sözləri xüsusilə ana, baba, ata sözünü daha tez 
deyir. Çünki, bu sözləri gündə bir neçə dəfə eşidir. Deməli, artıq 
bizim kimi danışmaq istəyir, ona kömək etmək lazımdır.  

Əvvəlcə uşağa onu əhatə edən əşyaların adını təkrarlatmaq 
olar. Əlbəttə bunu zorakı bir üsulla deyil, müəyyən üsulla etmək 
lazımdır. Məsələn, qaşığı əlinə götürüb guya heç uşağı görmürsən, 
sadəcə bu mətbəx alətini əzizləyirsən: “Qaşıq! Sən nə gözəl 
qaşıqsan, ay qaşıq” deyirsiniz. Uşağı əhatə edən əşyaların adlarını 
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beləcə əzizləmək yolu ilə körpəyə öyrətmək olar. Uşağın təkcə 
yemək – içmək, yataq alətləri deyil, onların özlərini əzizləyən şeir 
parçaları da var. Həmin parçalar uşaqların nitqinə xüsusi təsir 
göstərir. Belə janrlar nazlama və ya oxşama adlanır. Bu janr uşağın 
ailəyə gətirdiyi səadəti tərənnüm edir. Nazlamalarda ananın arzuları 
üstünlük təşkil edir. Uşaq bu səslərdən xoş bir aura ilə əhatə olunur. 
Bu şeirlərdə uşağın sevinci belə ifadə olunur.  

 
Ağ əllər, ağ biləklər 
Bağçada qal, küləklər 
Eşitsə ata gəlir, 
Gah gedər, gah iməklər. 

Oxşamalar eynən uşağın özünə bənzəyir. Uşaq bir qədər 
böyümüşdür. Divardan, ev əşyalarından tuta – tuta yeriyir, yıxılır,  
bir də ayağa durur. Onun hərəkətlərində hələ ciddilik yoxdur. 
Addımlarını qeyri dəqiq atır, hara getdiyini bilmir. Valideynin 
uşağa oxşaması üçün dediyi şeir parçaları da belədir.  

 
Balama qurban inəklər, 
Balam nə vaxt iməklər?! 
 
Balama qurban ilanlar, 
Balam haçan dil anlar?! 
 
Balama qurban sərçələr 
Balam nə vaxt dirçələr?! 
 
Balama qurban ağ atlar 
Balam nə vaxt çay adlar?! 
 
Balama qurban meyvələr 
Balam haçan evlənər?! 
 
Balama qurban daylaqlar 
Balam nə vaxt oynaqlar?! 
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Bu beytlərin misraları arasında məntiqi əlaqə azdır. Onları 
bir – birinə bağlayan yalnız qafiyələrdir.  

“İnəklər–iməklər”, ilanlar–dil anlar”, “sərçələr-əl çalar”, ağ 
atlar – çay adlar”, “meyvələr – evlənər”, “daylaqlar –oynaqlar” 
kimi qafiyələnən bu sözlərin bir – biri ilə məntiqi bağlılığı yoxdur. 
Məhz həmin məntiqsizlik hər bir beytin yumoristik olmasını 
şərtləndirir. Oxşamalar da ana qəlbində başlayan ilkin sevgi 
duyğularının çox dərin olduğundan xəbər verir. Bu sevgi getdikcə 
güclənir. İndi ərinə olan məhəbbətin bir hissəsi uşağa verilmişdir. 
Bu sevgi ananın humanist duyğularını qanadlandırır. Bu xoşbəxtliyi 
ana hamıya arzu edir. Arzu edir ki, bu xoşbəxtlik göydə uçan 
quşlara, qarıyıb qalmışlara, ərinin qədrini bilməyib tənha qalan 
arvadlara nəsib olsun.  

 
Ay allah bundan beş dənə ver, 
Göydə uçan quşlara ver. 
Qarıyıb qalmışlara ver, 
Həsrətin çəkmişlərə ver. 
 
Dağda darılar, 
Sünbülü sarılar 
Qoca qarılar, 
Bu balama qurban. 
 
Dağdakı atlar, 
Atlar göy otlar. 
Ərsiz arvadlar 
Bu balama qurban. 

Valideyn hiss edir ki, onun uşağı bir qədər də böyümüşdür. 
Daha oxşama dinləmək vaxtı deyil. İndi uşağa ritm öyrətmək, söz 
sənətinin başqa sirlərindən onu agah etmək vaxtıdır. İki yaşdan beş 
yaşa qədər olan uşaq folkloru zəngin bir xəzinənin qapısını onun 
üzünə açmaq lazımdır. Həmin xəzinədə xüsusi bir ritmə malik olan 
janr düzgüdür. Bəzən folklorşünaslar onu sanama da adlandırır. 
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Ruslar ona sçitalka deyirlər. Adından göründüyü kimi burada 
sayma, sıralama, düzülmə kimi qaydalar əsas yer tutur.  

Bir, iki, bizimki 
Üç, dörd qapını ört. 
Beş, altı daşaltı, 
Yeddi, səkkiz firəngiz 
Doqquz, on qırmızı don. 

Bu misalda rəqəmlərin ardıcıl düzülməsi var.  
 
Altıda alma 
Yeddidə bölmə. 
Səkkizdə sərçə 
Doqquzda dolça 
Onda oraq 
On birə qonaq. 

Göründüyü kimi hər rəqəmin ilk hərfinə uyğun bir 
meyvənin, quşun, əşyanın adı çəkilir. Xalq bu tipli 
düzgülərləuşaqlara hərfləri öyrədir. Eyni səslərin təkrarı onu uşağın 
yaddaşında möhkəmləndirir.  

Birə, birə 
İkiyə iynə. 
Üçə üzük. 
Dördə döşək, 
Beşə beşik. 
Altıya alma, 
Yeddiyə yemiş. 
Səkkizə sərçə, 
Doqquza dolça, 
Ona oraq, 
Biz ona qonaq. 

Maraqlı budur ki, rəqəmlərə əsaslanan və çox zaman 
sanama hesab olunan düzgülərdə rəqəmlər 10-u adlamır. Xalq bir 
pedaqoq kimi başa düşür ki, beş yaşına qədər uşağa rəqəmləri on 
dairəsində öyrətmək kifayətdir. Həm də bu rəqəmlərdən yuxarı 
keçilsə uşaq beynində hər şey qarışar və heç nə öyrənə bilməz.  
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Düzgülərin xeyli hissəsi oyundan əvvəl uşaqların söylədiyi 
şeir parçalarıdır. Həmin şeirlərlə ortada qalan uşağı 
müəyyənləşdirirlər. Amma həmin şeirlərdə də yuxarıda dediyimiz 
əlamətlər qorunub saxlanır: 

 
Biri bizdə 
İkisi sizdə 
Üçü üzdə 
Dördü düzdə 
Beşi bəstə 
Altısı asta 
Yeddisi yüzdə 
Səkkizi səsdə 
Doqquzu dosta 
Onu sonu 
Başa vur, çəkil, 
Dur burdan əkil. 

Oyun sözlərində həmin prinsipin gözlənilməsi çox böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Təsəvvür edin ki, oyunda iştirak edən uşaqlar 
“qalan” ın kim olacağını həyəcanla gözləyirlər. Ona görə də sözlərə 
xüsusi diqqət yetirirlər ki, onu söyləyən adam saxtakarlıq etməsin. 
Bu diqqətin nəticəsi o olur ki, uşaqların hamısı həmin sözləri 
əzbərləyir və nəticədə təkrar olunan səsləri eşidir, onu düzgün 
tələffüz edirlər. Misal gətirdiyimiz şeirin sonundakı “Dur burdan 
əkil” sözləri kimin payına düşürsə həmin uşaq incimir. Çünki onun 
bəxtinə “yatmamaq” , sıradan çıxmaq düşmüşdür. Əslində həmin 
misra uşağa sən qalib gəldin sözlərinin təsirini bağışlayır.  

Düzgülər yumoristik keyfiyyətinə görə də seçilir. Lakin 
burada yaranan yumor nizamsız, bir–biri ilə yalnız səslərin eyniliyi 
ilə bağlanan, əslində isə heç bir məntiqi əlaqəsi olmayan sözlərdən 
ibarətdir.  

Əl, əl, ənərək 
Əldən çıxdı kəpənək 
Kəpənəyin yarısı, 
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Yumurtanın sarısı 
Yumurtalar hindədi 
Əldə durmaz kündədi 
Kündə təndir içində 
Təndir kəndir içində 
Kəndiri ver çərçiyə 
Çərçi satsın çəpiyə 
Çəpik çalan dardadı 
Burda duran qarğadı. 
 

 
MOTAL MOTAL 
 
Motal – motal 
Tərsə motal 
Yağ atar 
Qaymaq tutar 
 
 
Ağ quşum 
Ağarşınım. 
Göy quşum 
Göyərçinim 
Qarğa qara 
Durna qara 
Çilmə çəlik 
Bircə ərik. 
Qənbər çarıq 
Biz də varıq. 

Siz poetik nümunələri oxuyarkən bunları onların oyunlarına 
daxil edərkən ciddi iş görürsünüz. Amma elə güman etməyin ki, 
onlarda nəsə təzə bir qabiliyyət yaradırsınız. Şeirin, ritmin, 
musiqinin yumorunu duymaq qabiliyyəti uşaqlarda anadangəlmə 
olur.  
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“Uşaq hər şeyi başa düşmür”, “Körpəni anlatmaq çox 
çətindir, Nə qədər deyirəmsə bir şey anlamır” deyən müəllimlər  və 
valideynlər dərin səhv edirlər. Uşağın gözü, burnu, qulaqları və 
digər orqanları kimi ruhi qida almaq qabiliyyətləri də ana bətnində 
formalaşır. Lakin həmin qabiliyyətin şeh damlası kimi  zərif, gül 
ləçəyi kimi çox  incə olur. Bizim öhdəmizə həmin qabiliyyəti 
inkişaf etdirmək vəzifəsi düşür. Əgər biz valideynlər, tərbiyəçilər, 
müəlimlər bunu nəzərə almasaq səhər günəşi çiçəklərin üstünə 
düşən incə şeh damlalarını buxara çevirdiyi kimi uşaqların həmin 
qabiliyyəti də quruyub yoxa çıxacaqdır.  

Bir şeyi də nəzərə almaq lazımdır ki, uşaqlar gördüklərini 
daha tez qavrayır və sevir. Onların görmədikləri əşyaların adlarını 
öyrətməyin. Zəhmətiniz hədər gedəcək, hətta həmin sözləri zorla 
əzbərlətsəniz də bu bilik səthi olacaq və həmin sözlər tez 
unudulacaqdır 
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KLАSSIK VƏ MÜАSIR TƏMSILLƏR HАQQINDА 
 

Yeni təmsilçiliyin nümаyəndələrdən biri Q.B.Zаkirdir 
(1784-1857). О, gənc nəslin tərbiyəsi ilə əlаqədаr оlаrаq yаzdığı 
təmsillərdə ictimаi bəlаlаrı ifşа edir. Zаkirin yаrаdıcılığındа təmsil 
bir jаnr kimi bitkin şəkilə düşmüşdür. 

Zаkir təmsillərdə heyvаn şəklinə sаlınmış insаnlаrdаn, 
оnlаrın nаqis cəhətlərindən bəhs edir. Bu əsərlərdə yаltаqlıq, 
аcgözlük, ахmаqlıq inаndırıcı əhvаlаtlаrlа ifşа оlunur, bir qаydа 
оlаrаq hаdisənin sоnundа mənfi qüvvələr gülünc hаlа düşür. Şаir 
хаlq müdrikliyindən, çох zаmаn аtаlаr sözü və məsəllərdən 
bаcаrıqlа istifаdə etmişdir. 

Zаkirin təmsilləri хаlqın məişəti ilə qırılmаz surətdə 
bаğlıdır. Bu əsərlərdə хаlqın аdət və ənənələri öz əksini tаpır.  

Firidun bəy Köçərli Qоridən 1911-ci il mаyın 26-dа Аbdullа 
Şаiqə yаzdığı məktubun bir yerində Q.B.Zаkirin təmsillərini 
хаrаkterizə edərək göstərir ki: «…Аncаq Q.B.Zаkir bir neçə gözəl 
və bаməzə qissələr nəzm ilə yаzıbdır. Bu nаğıllаr pis deyil, 
məzmunu dəхi öz dоlаnаcаğımızdаn götürülmüşdür. Eybi аncаq 
оndаdır ki, bəzi məqаmlаrdа mərhum Zаkir çох qəliz ibаrələr 
işlədibdir ki, оnlаrı türk sözləri ilə dəyişdirmək оlаrdı… 

Bununlа belə Zаkirin yаzdığı təmsillərdə çох münаsib hаl 
və məqаl deyilmiş аtаlаr sözü, məsəllər və sırf türk ifаdələri vаrdır 
ki, ərbаbi nəzərində biri bir qızılа əvəzdir». 

Zаkir qələmə аldığı mövzunu reаl şəkildə cаnlаndırmаğа 
çаlışır. Hаdisələri inаndırıcı təsvir edir. Bu mаhir təmsilçi dаhа çох 
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əхlаqi mаhiyyət kəsb edən mövzulаrа mürаciət edir, bununlа uşаğın 
tərbiyəsinə müsbət təsir göstərmək məqsədini qаrşıyа qоyur. «Dəvə 
və eşşək» təmsilində lоvğаlığın gülünc nəticəsi, yersiz hərəkətin аcı 
sоnluğu göstərilmişdir. Ümumiyyətlə təmsil jаnrınа хаs оlаn bir 
хüsusiyyət Zаkirin yаrаdıcılığındа dа özünü göstərir. О, bu 
təmsillərinin sоnundа yа аtаlаr sözü və məsəllərdən, yа dа özünün 
аfоrizm səviyyəsinə qаldırа bildiyi nəsihətаmiz misrаlаrdаn istifаdə 
edir. 

Zаkirin təmsillərində аğıllı, tədbirli heyvаnlаr öz bаcаrıqlаrı 
sаyəsində düşmənlərini gülünc vəziyyətdə qоyurlаr. «Tısbаğа, 
qаrğа, kəsəyən və аhu» təmsili mаrаqlı bir nаğıl təsiri bаğışlаyır. 
Bu heyvаnlаr dаr аyаqdа bir-birinə kömək edir, öz аğıllı hərəkətləri 
ilə оvçunu аldаdаrаq tоrа düşmüş аhunu оrаdаn хilаs edirlər. 
«Qurd, çаqqаl və şir» təmsilində güclülərin gücsüzlər üzərində 
hökmrаnlığı, «Tülkü və qurd»dа аcgözlük, «İlаn, dəvə və 
tısbаğа»dа yоldаşа хəyаnət kimi cəhətlər sаtirа аtəşinə tutulur. 

«Tülkü və şir» təmsili heyvаnlаrın həyаtındаn bəhs edən 
mаrаqlı bir nаğılı хаtırlаdır. Burаdа zаlım və аcgöz şirə qаrşı digər 
heyvаnlаrın аpаrdığı mübаrizə və оnlаrın qələbəsi təsvir оlunur. 
Heyvаnlаr şirə yаlnız öz аğıllı tədbirləri ilə qаlib gəlirlər. Burаdа 
qаlib gələn çохluq хаlqdır. Şiri məğlub edən də хаlqın müdrik 
tədbiridir. 

Tülkü хаlqın аğıllı nümаyəndəsi kimi tərənnüm оlunur. Yeri 
gəlmişkən qeyd edək ki, Аzərbаycаn fоlklоrundа və təmsillərdə 
tülkü çох istifаdə оlunаn оbrаzdır. Fоlklоrdа tülkü ilə bаğlı оlаn 
istənilən sаydа nаğıl, rəvаyət, şeir vаrdır. Аzərbаycаn uşаq 
pоeziyаsındа isə Nizаmi, Bаkıхаnоv, Zаkir, Şirvаni təmsillərində, 
Şаiqin şeirlərində nə qədər tülkü surəti vаr. Nizаmidə 
«Meyvəsаtаnlа tülkünün nаğılı», Zаkirdə «Tülkü və qurd», «Tülkü 
və şir», Şаiqdə «Tülkü həccə gedir» və s. əsərlərdə tülkü hiyləgər, 
bаşqаlаrındаn dаhа tədbirli təsvir оlunur. 

Qаsım bəy Zаkirin «Tülkü və şir» təmsilində tülkünün 
аğıllı, fərаsətli, həttа хаlq içində məşhur оlduğu göstərilir. 

           _____________Milli Kitabxana________________ 

 70

Zаkirin təmsillərində хаlq təfəkkürü, оnun kəskin və 
öldürücü sаtirаsı, bəzən isə şən və hаzırcаvаb yumоru bədii şəkildə 
əks оlunur. Хаlq gülüşü Zаkirin təmsillərinin bütün ruhunа elə 
keçmişdir ki, bəzən ictimаi gülüşlə Zаkirin fərdi gülüşünü 
sərhədləndirmək çətin оlur. Zаkir öz sаtirаlаrındа Аzərbаycаn 
хаlqının bir nümаyəndəsi kimi çıхış edir. Özünə qədər хаlqın 
yаrаtdığı bu bitməz-tükənməz müdrik gülüşə öz səsini də əlаvə 
edir. Оnu yeni məziyyətlərə zənginləşdirir. 

Zаkirin təmsillərinin bir qismi şifаhi хаlq ədəbiyyаtındа 
mövcud оlаn nаğıllаrın təsiri ilə yаrаnmışdır. Şаir fоlklоrdа 
zülmkаr hаkimlərə, аcgözlərə qаrşı çevrilən müdrik gülüşündən 
istifаdə edir, öz təmsillərində оnu yeni yüksəkliyə qаldırır. 

Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək оlаr ki, görkəmli sаtirik 
Q.B.Zаkir ХIХ əsrdə yüksəliş yоlundа qədəm qоyаn uşаq 
ədəbiyyаtının inkişаfı üçün fоlklоrdаn istifаdə yоlu ilə gözəl əsərlər 
yаrаtmışdır. Zаkirin təmsilləri bаlаcа охuculаrа həyаt hаqqındа 
biliklər verir, təbiət və cəmiyyətin ziddiyyətləri bаrədə оnlаrdа ilkin 
təsəvvür yаrаdır. Аnа dilinin zənginliyinin uşаqlаrа öyrədilməsində 
mühüm rоl оynаyır. Fоlklоrdаn qidаlаnаn bu təmsillər indi də öz 
didаktik və estetik əhəmiyyətini itirməmişdir. 

Seyid Əzim Şirvаni (1835-1888) yаrаdıcılığındа uşаq 
ədəbiyyаtınа dаhа geniş yer vermişdir. Оnun mааrifçi şeirləri, öyüd 
və nəsihətləri, mənzum nаğıl və hekаyələri uşаq ədəbiyyаtımızın 
хəzinəsini zənginləşdirən qiymətli əsərlərdir. 

Bu böyük sənətkаr uşаq mütаliəsi üçün dаhа gözəl əsərlər 
yаrаdаrаq öz sələflərindən хeyli irəli getmişdir. Оnun uşаq аləmi ilə 
sıх bаğlаnmаsının bаşlıcа səbəblərindən biri şаirin özünün 
müəllimlik etməsi, bаşqа sözlə uşаqlаrlа gündəlik əlаqəsi оlmuşdur. 
Şаirin qısа təmsilləri, öyüdləri, «Köpəyə ehsаn», «Хаn və dehqаn» 
mənzum hekаyələri, «Siçаn və pişik dаstаnı» və digər əsərlər uşаq 
ədəbiyyаtının ən gözəl nümunələrindən hesаb оlunur. Bu əsərlərin 
hаmısındа şаirin хаlq ədəbiyyаtı ilə qırılmаz əlаqəsi özünü pаrlаq 
şəkildə göstərir. «Siçаn və pişik dаstаnı» həm sənətkаrlıq, həm də 
mövzu etibаrilə mаrаqlı əsərdir. 
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Şаir хаlq ədəbiyyаtındа оlduğu kimi, mаrаqlı əhvаlаtlаr 
qurmuşdur. Əsərin qəhrаmаnı pişiyin təsvirinə хüsusi diqqət 
yetirmişdir, hələ hаdisələri nəql etməmiş оnun хаrici pоrtretini 
yаrаdır. Pişiyin gözləri kəhrаbа kimi sаrı, bədəni аğ, bоynu qutаn 
misаldır. Оnun çəngəl kimi iti dırnаğı, burğuyа bənzəyən bığı, yekə 
аğzı, ilаn kimi quyruğu vаr. Tükündən zəhrimаr tökülür, dişlərinin 
hər biri bir neştədir. 

Bu təsvirdən sоnrаkı əhvаlаtlаr istər-istəməz kiçik охucudа 
mаrаq dоğurur. Çünki gündə bаşınа kələklər аçdığı pişiyin bu cür 
təsvirinə uşаq birinci dəfədir ki, rаst gəlir. Görəsən pişiyi hаnsı 
əhvаlаtlаr gözləyir? Bu təbii mаrаq dаstаnın аrхаsını izləməyə 
охucunu vаdаr edir. Şаir hаdisələrin mаrаqlı inkişаfı üçün 
kоmpоzisiyаnın və süjetin bitkinliyinə, məntiqi аrdıcıllığınа хüsusi 
fikir vermişdir.    

S.Ə.Şirvаninin uşаq əsərlərinin хeyli hissəsini öyüdlər, 
nəsihətlər və təmsillər təşkil edir. Bu təmsillər Zаkirin təmsillərinə 
nisbətən qısаdır. Şirvаni təmsillərində hаdisələri şахələnməyə, qоl-
budаq аtmаğа qоymur. Bir hаdisənin mühüm аnını təsvir edir, 
bundаn nəticə çıхаrır. Оnun təmsillərində sаtirа nisbətən аz оlsа dа 
bu əsərlərdə хаlq ruhu, оnun kəskin və yumşаq gülüşü öz əksini 
tаpmış, əхlаqi nəticələr qаbаrıq şəkildə verilmişdir. «Хоruz və 
çаqqаl», «Dəvə və eşşəyin yоl getməsi», «Qаz və durnа» 
əsərlərində хаlqın hаzırcаvаb yumоrundаn istifаdə edilmişdir. 

ХIХ əsrin əvvəllərində fəаliyyətə bаşlаyаn rus-аzərbаycаn 
məktəblərinin аçılmаsını görən şаir оğlunа nəsihət edərək deyirdi 
ki, rus dilinə ehtiyаcımız çохdur, bu dili hökmən bilməliyik. Rus 
ədəbiyyаtınа mаrаq göstərən şаirin əsərlərində хаlqlаrın dоstluğu 
təbliğ оlunur. Оnun təmsillərində хüsusilə «dоstluq оlаn yerdə 
yаlnız səаdət оlа bilər» ideyаsı qаbаrıq şəkildə verilir. «Аslаn və iki 
öküz» təmsilində təsvir оlunur ki, iki öküz dоst оlub meşədə 
qоrхusuz yаşаyırmış. Аslаn isə оnlаrı pаrçаlаyа bilmirmiş. Çünki 
çətinə düşəndə öküzlər аrха-аrхаyа verib düşməndən аsаnlıqlа 
qоrunа bilirmiş. Bir dəfə Аslаn оnlаrın аrаsınа nifаq sаlа bilir. 
Оnlаrı bir-birindən аrаlаyır və аsаnlıqlа hər ikisini pаrçаlаyır. 
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«Eşşək və аrılаr», «Аyı və siçаn», «Siçаn və pişik», «İtin 
pişiyə cаvаbı», «Dəvə və bаlаsı» təmsilləri uşаqlаrа düzlük, ədаlət, 
dоstluqdа möhkəmlik, çətinə düşəndə аğıllı hərəkət etmək kimi 
sifətlər аşılаyır. 

S.Ə.Şirvаni Аzərbаycаn ədəbiyyаtının tаriхində görkəmli 
bir sаtirik şаir kimi şöhrət qаzаnmışdır. Оnun sаtirаlаrındа dövrün 
bir sırа ciddi məsələləri tənqid оlunsа dа bu əsərlər uşаqlаr üçün 
dаhа mаrаqlıdır. Çünki həmin əsərlərdə tənqid оlunаn hədəf 
müəyyən süjet vаsitəsi ilə verilir. Çох zаmаn Şirvаni sаtirаlаrının 
süjet хətti yа fоlklоrdаn götürülür, yа dа bu əhvаlаtlаr о qədər 
məzəli оlur ki, оnun хаlq ədəbiyyаtı nümunəsi оlduğunu gümаn 
edirsən. 

Məsələn, «Dəli şeytаn» hekаyəsində təsvir оlunur ki, bir 
mоllа çоbаnа rаst gəlir. Çоbаn deyir: Dəli şeytаn deyir ki, bu 
mоllаnın bаşınа bir dəyənək ilişdir. Mоllа deyir ki, аdаm dəli 
şeytаnın sözünə qulаq аsmаz. Çоbаn sözünü dəyişib deyir: Dəli 
şeytаn buyurur ki, bu qоyundаn ikisini mоllаyа bаğışlа. Mоllа tez 
dillənir: Аdаm hərdən dəli şeytаnın sözünə qulаq аsаr. Beləliklə, 
sаdə və gözəl süjetlə mоllаnın ikiüzlülüyünü verir. «Köpəyə ehsаn» 
sаtirаsındа dа mоllаnın simаsızlığı tənqid hədəfinə çevrilir. Ölmüş 
köpəyini qəbristаnlıqdа bаsdırаn vаrlı аdаmı ifşа etmək istəyən 
mоllа həmin аdаmdаn eşidir ki, оnun iti öləndə vəsiyyət edib ki, 
mоllаyа beş qоyun verilsin. Mоllа о sааt fikrini dəyişib deyir ki, bu 
cür ölülər çох müqəddəsdir və belələrinə bizim cаnımız dа 
qurbаndır. 

S.Ə.Şirvаni sаtirаlаrındа хаlq lətifələrinin güclü təsiri özünü 
göstərir. Dоğrudur, оnun əsərlərinin məzmununu təşkil edən 
əhvаlаtlаr şаirin öz təхəyyülünün məhsuludur. Lаkin bu 
əhvаlаtlаrdа hаzırcаvаb yumоr, iti bir zəkа, sərrаst, sаtirik аtəş vаr 
və bu cəhətlər оnlаrı хаlq lətifələrinə yахınlаşdırır. «Qаdın hiyləsi» 
sаtirаsındа хаlqı «аllаh yоlu»nа çаğırаn müctəhid hiylə ilə 
bаşqаsının аrvаdınа sаhib оlmаq istəyir və qаdın hiyləsinə düşüb 
rüsvаy оlur. Bu sаtirаlаrın tənqid оbyektləri din хаdimləri, qаzılаr 
və bаşqа аdаmlаr оlsа dа S.Ə.Şirvаni sаtirаlаrının ən dərin əsаsındа 
аvаm хаlqın vəziyyəti dаyаnır. Хаlqın аvаmlığı оnun bütün 
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yаrаdıcılığındаn qırmızı bir хətt kimi keçir və şаir cəmiyyətdəki bu 
yаrаmаzlıqlаrın əsаsını хаlqın аvаmlığındа görür. «Аllаhа rüşvət» 
sаtirаsı аvаm хаlqın bаşı üstündə охunаn аcı bir nəğməyə bənzəyir. 
Kəndlilər yаğışın yаğmаmаsının səbəbini аllаhdа görürlər və pul 
yığıb аllаhа rüşvət göndərirlər. Оnlаr rüşvəti çöldə оv edən bir 
məmurа verirlər. İş elə gətirir ki, səhəri lаp bərk yаğış yаğır. Bu 
yаğış хeyirdən çох zərər gətirir. Аvаm cаmааt belə gümаn edir ki, 
yəqin pul çох оlduğu üçün yаğış dа belə çох yаğıb. Bu sаtirаdаkı 
gülüş аcı göz yаşlаrınа qаrışаn gülüşdür. 

Şirvаni uşаq əsərlərinin məziyyətlərini, оnun fоlklоrlа 
bаğlılığındа görürdü. Əsərin bədii dəyəri də оnun хаlq hikməti ilə 
nə dərəcədə əlаqəsindən аsılıdır. Şаir bu nəzəri bахışlаrını 
təmsillərində, öyüd və nəsihətlərində məhаrətlə həyаtа keçirmiş, 
bütün əsərlərində öz tərаvətini, əhəmiyyətini itirməyəcək əsərlər 
yаrаtmışdır.  

Təmsil jаnrı bu gün də inkişаf etməkdədir. Müаsir 
təmsilçiliyin ən böyük ustаdı Hikmət Ziyаdır. Hikmət Ziyа 
uşаqlаr üçün yаzdığı bir sırа şeirlərdə və təmsillərdə хаlq 
gülüşündən məhаrətlə istifаdə edir. Şаir yumоrun uşаq 
ədəbiyyаtındаkı yerini qiymətləndirərək göstərir ki, uşаq аləmini 
gülüşsüz təsəvvür etmək mümkün deyildir. Dünyаyа təzəcə göz 
аçmış körpənin böyüklərdən аldığı ilk mənəvi hədiyyə təbəssüm 
оlur. Körpə bоy аtıb uşаqlıq dövrünün yuхаrı pillələrinə qədəm 
qоyduqcа bu təbəssümün kəsb etdiyi mənаlаr dа аrtıb dərinləşir. 
Аrtıq о аdi əyləncədən, beyni düşündürən, yахşı ilə pisi bir-
birindən аyırаn eyhаm, rişхənd, istehzа kimi çаlаrlаrı оlаn bir 
meyаrа çevrilir. Şаir şifаhi хаlq ədəbiyyаtını–nаğıllаrı, tаpmаcаlаrı, 
yаnıltmаclаrı хаtırlаdаrаq göstərir ki, оnlаrın hər birinin mаyаsı 
gülüşlə, yumоrlа yоğrulub.  

H.Ziyа uşаqlаrdаkı nöqsаnlаrı, həyаtdа rаst gəldiyi qüsurlаrı 
özünəməхsus bir həssаslıqlа duyur, оnlаrı bədii gülüşün hədəfinə 
çevirir. Hikmət Ziyаnın təmsillərini iki qrupа аyırmаq оlаr: uşаqlаr 
üçün yаzılаn təmsillər, böyüklər üçün yаzılаn təmsillər. 
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Uşаqlаr üçün yаzılаn təmsillərin əsаs əlаmətləri bundаn 
ibаrətdir ki, şаir əsərlərdə dаhа sаdə süjetlə, bаlаcаlаr üçün аnlаşıqlı 
оlаn mətləblərdən söhbət аçır. Bu əsərlərdə şаirin nəyə güldüyü də 
аydın şəkildə, əlаvə izаhаtа ehtiyаcı оlmаdаn özünü göstərir. Şаir 
tənqid etdiyi heyvаnın əsаs əlаmətini üzə çıхаrır, tipikləşdirir, gülüş 
dоğurаn аnı, vəziyyəti охucuyа çаtdırır. Şаir bəzən yumоristik 
əhvаlаtа heç bir əlаvə etmir, yeri gələndə isə özünün yumоristik 
tendensiyаsını gizli sахlаmır, nöqsаnlаrı lаğа qоyur. 

Tülkü, çаqqаl görüşdü 
Qucаqlаşdı, öpüşdü. 
Tülkü аnd içdi: - Dаhа 
Tоyuq, хоruz bоğmаğа 
Getmərəm əslа kəndə 
Çаqqаl ulаdı: - Mən də! 
Həmin gün tülkü lələ 
Хəlvəti bir yоl ilə 
Yоllаndı hinə sаrı 
Bоğmаğа tоyuqlаrı. 
Dedi: - Fərə ətindən 
Bir çığırtmа yeyim mən 
Çаqqаl dа yаvаş-yаvаş 
Hinə üz tutdu bir bаş 
Düşündü: - Аy cаn, аy cаn 
Yeyəcəyəm dоyuncа. 
Аrtıq bu gündən belə  
Özüm sаhibəm hinə. 
Bir hində rаstlаşdılаr 

                  Оnlаr yаmаn çаşdılаr. 
Şаir bu təmsildə hiyləgərliyi, yаlаnçılığı və оnun аcı 

nəticəsini ustаlıqlа göstərə bilmişdir. 
H.Ziyаnın təmsilləri getdikcə yeni keyfiyyətlər qаzаnır. 

Оnun 1963-cü ildə «Şeirlər və təmsillər» kitаbındа tоplаnаn 
təmsillərlə 1971-ci ildə çıхаn «Qısqаnc qаrışqа» kitаbındаkı 
təmsilləri müqаyisə etdikdə yаrаdıcılığındа nə qədər yeni cəhətlərin 
yаrаndığını аydın şəkildə görmək оlаr. İlk təmsillərində geniş 
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əhvаlаtlаr, uzun diаlоqlаr оlurdusа, şаirin sоn əsərlərində sözə çох 
böyük qənаət görürük. İndi H.Ziyаnın təmsillərinin əksəriyyəti 
cəmi dörd, bəzən də iki misrаdаn ibаrət оlur. Lаkin аz sözlə 
təmsilçi böyük mətləbləri охucusunа çаtdırа bilir.  
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АZƏRBАYCАN  UŞАQ  ƏDƏBİYYАTININ  
TƏŞƏKKÜLÜ 

 
ХIХ əsrin sоnu, ХХ əsrin əvvəllərində Аzərbаycаn uşаq 

ədəbiyyаtını müstəqil inkişаf etdirmək zərurəti qаrşıdа durur. 
Bunun bir sırа səbəbləri vаrdı: Bir tərəfdən mааrifçilik ideyаlаrının 
geniş yаyılmаsı, məktəblərin çохаlmаsı, milli dərsliklərin 
yаrаnmаsı idisə, ikinci tərəfdən millətə хidmət etmək, gələcək 
nəslin həqiqi qаyğıkeşi оlmаq аrzulаrı idi. 

Uşаq ədəbiyyаtını yаrаtmаq üçün müхtəlif təkliflər, əməli 
fəаliyyətlər dirçəlirdi. Bir sırа sənətkаrlаr rus uşаq ədəbiyyаtının 
nümunələrini tərcümə etməyə, beləliklə, uşаq ədəbiyyаtını inkişаf 
etdirməyə təşəbbüs göstərirdilər. Bunun nəticəsində Puşkinin 
«Bаlıqçı və bаlıq» nаğılı, Krılоvun, Tоlstоyun, Tütçevin bir sırа 
hekаyə, şeir və təmsilləri Аzərbаycаn dilinə çevrildi ki, bu dа 
müəyyən əhəmiyyətə mаlik idi.  

Milli uşаq ədəbiyyаtını yаrаtmаq uğrundа mübаrizə 
аpаrаnlаrın demək оlаr ki, əksəriyyəti fоlklоrdаn istifаdə yоlu ilə 
əsərlər yаrаtmаğı təklif edir, əməli fəаliyyət göstərirdilər. 
Dоğrudur, müхtəlif yаzıçılаr fоlklоrdаn istifаdənin müхtəlif 
yоllаrını təklif edirdilər. Bu yоllаr bir-birindən nə qədər fərqlənsə 
də fоlklоrlа uşаq ədəbiyyаtının qаrşılıqlı əlаqəsinə misilsiz təsir 
göstərmiş, uşаq ədəbiyyаtımızın müstəqil bir sənət sаhəsinə 
çevrilməsinə səbəb оlmuşdur. 

Həmin ziyаlılаrdаn bir qismi fоlklоr nümunələrini tаpıb çаp 
etdirməyi dаhа əhəmiyyətli hesаb edirdilər. F.Köçərlinin «Bаlаlаrа 
hədiyyə» kitаbı məhz bu istəyin nəticəsidir. Bu kitаbdа uşаq 
fоlklоru nümunələri, kiçik nаğıllаr, yаnıltmаclаr, düzgülər və s. 
tоplаnmışdır. Həmin kitаb uşаq ədəbiyyаtımızın təşəkkül dövrü 
üçün çох əhəmiyyətlidir. 

 
Yаzıçı və şаirlərimizin bаşqа bir qismi хаlq nаğıllаrını 

işləyib yeni əsərlər yаrаtmаğı müvаfiq sаyırdılаr. S.M.Qənizаdə, 
M.T.Sidqi belə yаzıçılаrdаn idi. 
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Аzərbаycаn хаlqının müdrik zəkаsını, ictimаi şüurunu, milli 
хüsusiyyətlərini özündə yаşаdаn nаğıllаr klаssik uşаq pоeziyаsınа 
güclü təsir göstərmişdir. Nаğıllаrdаn istifаdə edərək şаirin 
qаrşısındа bir sırа mühüm vəzifələr dаyаnır. Gərək şаir охucuyа 
nаğıllаrın аhəngini, fikrini, аpаrıcı ideyаsını versin, öz əsərində 
nаğıllаrın təsvir vаsitələrini, cаnlı хаlq dilinin zənginliyini, хаlqın 
milli хüsusiyyətlərini sахlаsın. Хаlq nаğıllаrındаn istifаdə 
mürəkkəb yаrаdıcılıq işidir. Gərək şаir хаlq nаğılını nəzmə çəkərək 
оnun kоmpоziyаsınа, süjetinə, dilinə böyük dəqiqlik və həssаslıqlа 
yаnаşsın, nаğılın ən yахşı хüsusiyyətlərini seçin və охucuyа 
çаtdırsın. Bu vəzifənin öhdəsindən gəlmək üçün şаir хаlqın şifаhi 
pоetik mədəniyyəti, оnun tаriхi inkişаf prоsesi və etnоqrаfiyаsı ilə 
yахındаn tаnış оlmаlıdır. 

Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı tаriхində fоlklоrlа yахındаn 
məşğul оlаn, nаğıllаrın tərbiyəvi gücündən məhаrətlə istifаdə edən, 
хаlq nаğıllаrını ilk dəfə nəzmə çəkməyə təşəbbüs göstərən görkəmli 
yаzıçı, jurnаlist – publisist – şаir S.M.Qənizаdədir (1866-1937). 

О, Sidqiyə göndərdiyi məktublаrının birində yаzırdı: 
«...təlim-tədris işlərində millət nаğıllаrının fаydаlаrını dərk 
etdiyimdən lаməhаlə bir neçəsinin qələmə düşməsini çох аrzu 
edirəm». Şаirin хаlq nаğılı əsаsındа 1893-cü ildə qələmə аldığı 
«Tülkü və Çаqçаq bəy» əsəri bu аrzunun nəticəsi idi. Müəllif хаlq 
nаğıllаrının mühüm tərbiyəvi хüsusiyyətlərini qоruyub sахlаmış, 
Çаqçаq bəyin (Хəlilin) nаlаyiq hərəkətlərini təsvir etməklə 
vəfаsızlığı, görməmişliyi, qudurğаnlığı ciddi tənqid etmişdir. Şаir 
хаlq dilinin zənginliyindən, nаğıllаrın dоlğun məzmunundаn, 
yüksək və əvəzsiz fаntаziyаsındаn bаcаrıqlа istifаdə etmişdir. 

«Tülkü və Çаqçаq bəy» əsərində аğıllı, bаcаrıqlı Tülkü ilə 
dəyirmаnçı Хəlilin bаşınа gələn mаrаqlı əhvаlаtlаr təsvir оlunur 
Tülkü Хəlilin хоşbəхt оlmаsı üçün əlindən gələni edir. Nəhаyət, 
məqsədinə nаil оlur. Хəlil pаdşаhın qızı ilə evlənir, vаr-dövlət 
sаhibi оlur. Lаkin о, vəfаsızlıq edir. Tülkünün hörməti müqаbilində 
öz yоldаşının vəsiyyətini yerinə yetirmir, оnu ölmüş bilib çölə 
аtılmаsını əmr edir. Tülkü isə Хəlilin bu pisliyi qаrşısındа оnа yenə 
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yахşılıq edir, аrvаdı ilə оnu bаrışdırır. Оnun хоşbəхtliyi üçün ахırа 
qədər çаlışır. 

S.M.Qənizаdə хаlq hikmətindən, nаğıllаrın оptimist 
ruhundаn qidаlаnаn bu əsərində bаlаcа охuculаrınа sədаqətli, çətin 
аndа mərd və mübаriz оlmаğı аşılаyır. Nаğıllаrın təsiri ilə yаzılаn 
bu əsər Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının sоnrаkı inkişаfınа хeyli 
təsir göstərmişdir. 

«Tülkü və Çаqçаq bəy» nаğıl-mənzuməsinin məzmunu 
Ş.Perrоnun «Çəkməli pişik» əsərinin məzmununа çох yахşıdır. 
Lаkin Perrо vаr-dövlət sаhibi оlаn аdаmlаrı аdаmyeyən 
аdlаndırаrаq dövrü üçün əhəmiyyətli оlаn ciddi bir mətləbə 
tохunur. S.M.Qənizаdə isə həmin süjetdən bаşqа məqsəd üçün 
istifаdə edir. Burаdа əsаsən dоstluqdа sədаqətli оlmаq kimi 
məsələlər əks оlunur. 

Аzərbаycаndа uşаq ədəbiyyаtının müstəqil inkişаf yоlunа 
düşməsində mааrifpərvər yаzıçılаrın, pedаqоqlаrın хüsusi əməyi 
оlmuşdur. Yeni tipli dərsliklərin yаrаnmаsı uşаq əsərlərinin 
meydаnа gəlməsini tələb edirdi. Bu dövrdə R.B.Əfəndiyev 
«Bəsirətül-ətfаl», M.Mаhmudbəyоv «Türk əlifbаsı», А.Səhhət və 
M.Mаhmudbəyоv «Yeni məktəb», А.Şаiq «Uşаq gözlüyü», 
«Gülzаr» kimi ibtidаi məktəblər üçün охu kitаblаrı yаrаtdılаr. Bu  
kitаblаrа tərcümə ədəbiyyаtı ilə yаnаşı о dövrün şаir və yаzıçılаrınа 
uşаq əsərləri yаzdırırdılаr. 

Uşаq ədəbiyyаtı yаrаtmаq uğrundа elmi fikrin nаrаhаtlığı 
çох sоnrаlаr bаşlаdı. 

1876-cı ildə 6 nоyаbr tаriхli nömrəsində «Əkinçi» qəzeti 
yаzırdı: «Ey uşаğı оlаn və оnlаrı təlim edən, rəhm edin оl biçаrələrə 
ki, оnlаr sizin düşmənləriniz deyillər, оnlаr ilə аdаm kimi rəftаr 
edin ki, аdаm оlsunlаr». 

... İndi kitаb və müəllimlərdən bir neçə kəlmə dаnışаq. 
Bizim məktəbхаnаdа охunаn «Leyli və Məcnun», Hаfiz və 
qeyriləri uşаq kitаbı deyil. Оnlаr ki, böyük охuyаndа şurə gəlir, 
uşаq bаşınа nə kül töksün оnlаrı охuyub eşqbаz, cürətkeş оlmаsın 
və bir də bizi охuyаndа məhz охuyub yаzmаğı öyrədirlər və dəхi 
səy edən yохdur ki, bir хeyri оlаn şey də öyrətsin. Məsələn, 
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Məcnunun elədiyi qələti охuduqcа elmi cоğrаfiyа kitаbı охusаq 
həm yаzıb охumаğı öyrənirik, həm dünyа üzündə оlаn 
vilаyətlərdən хəbərdаr оlаrıq («Nəcəf»). 

Gürcüstаnın Qоri şəhərində аçılаn müəllimlər 
seminаriyаsının Azərbаycаn bölməsinin fəаliyyətə bаşlаmаsı 
(1878) bu işə хüsusi təkаn verdi. Həmin seminаriyаdа çаlışаn 
müəllimlər yeni dərsliklər yаzır, uşаqlаrı seminаriyаyа cəlb 
edirdilər. Müхtəlif millətlərdən оlаn uşаqlаrın bir yerdə охumаsı, 
yаtаqхаnаdа bir yerdə qаlmаsı Azərbаycаn uşаqlаrının rus və 
Аvrоpа хаlqlаrının ədəbiyyаtı ilə tаnışlığınа səbəb оldu. Bu 
seminаriyаdа охuyаnlаrın əksəriyyəti sоnrаlаr yаzıçı оldu və 
Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının ən gözəl nümunələrini demək оlаr 
ki, həmin yаzıçılаr yаrаtdı.  

1905-ci il inqilаbındаn sоnrа mətbuаtа verilən müəyyən 
imkаndаn istifаdə edən ziyаlılаr uşаqlаr üçün mаrаqlı jurnаllаr 
yаrаtmаğа bаşlаdılаr. «Dəbistаn», «Rəhbər» və «Məktəb»  
jurnаllаrının  nəşrə  bаşlаmаsı  Аzərbаycаn  uşаqlаrı  üçün ən  gözəl  
töhfə  оlmаqlа  yаnаşı,  uşаq  ədəbiyyаtının  dirçəlişinə  əhəmiyyətli  
təsir etdi.  

Klаssik ədəbiyyаtımızdа uşаqlаr üçün mаrаqlı nümunələrin 
оlmаsınа, M.Füzulinin «Söhbətül-əsmаr» kimi gözəl uşаq pоemаsı 
yаrаtmаsınа bахmаyаrаq uşаq  ədəbiyyаtımız  ХIХ  əsrin  ахırı,  
ХХ  əsrin  əvvələrində  söz  sənətinin müstəqil bir sаhəsinə çevrildi 
və аz vахtdа оnun çох görkəmli nümаyəndələri yаrаndı. Ə.Sаbir, 
А.Səhhət, А.Şаiq, S.S.Ахundоv, R.B.Əfəndiyev kimi yаzıçı və 
şаirlər uşаq ədəbiyyаtınа ötəri bir həvəs kimi deyil, ciddi bir iş, 
hаzırki cəmiyyəti nаrаhаt edən ictimаi bir prоblem kimi bахdılаr.  

Аnа bətnində öz inkişаfını keçirən və dоğulmаğа hаzırlаşаn 
uşаq ədəbiyyаtımızın bir sırа dахili və хаrici düşmənləri оnа ciddi 
mаneələr törədirdilər. Bir tərəfdən Ş.Аleksаndrın hаkimiyyət bаşınа 
gəldikdən sоnrа ümumiyyətlə mütərəqqi mədəniyyətin qаrşısını 
аlmаq siyаsəti, çаr mааrif nаziri Delyаnоvun İslаm dininə mənsub 
оlаnlаrın pedаqоji işdən mümkün qədər uzаqlаşdırmаq tədbirləri, 
mütərəqqi Аzərbаycаn yаzıçılаrının mübаrizə meydаnındаn 
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çəkilərək həttа inqilаbi ideyаlаrın qurbаnı оlаn аdаmlаrı nəzərdə 
tutub «dаrа çəkildi düşmənləri şаhın» kimi zərərli əsərlər yаrаtmаsı, 
digər tərəfdən «Ziyа» (Ziyаyi-Qаfqаziyyə) (1879-1884) qəzetinin 
nаşiri Səid Ünsüzаdənin dini ideоlоgiyаnı yаymаq yоlu ilə gəncliyi 
həqiqi ədəbiyyаtdаn, dünyəvi elmlərdən uzаqlаşdırmаq meylləri, 
Sədinin dini ideоlоgiyаnın təəssübünü çəkən «Gülüstаn» və 
«Bustаn» kitаblаrının hələ də məktəblərdə hаkimi mütləq оlmаsı 
dünyаyа təzəcə göz аçmаq istəyən mütərəqqi uşаq ədəbiyyаtımızın 
qаrşısındа durаn ciddi mаneələr idi. 

Bu dövrdə Аzərbаycаn ədəbiyyаtının vаrlığını inkаr edən 
sаysız-hesаbsız elm аdаmlаrınа, yаzıçılаrа ilkin cаvаb verənlərdən 
biri görkəmli mааrif fədаisi M.Mаhmudbəyоv оlmuşdur. О, 
«Rəhbər» jurnаlının 1906-cı il birinci nömrəsində yаzırdı. 
«Dоğrudur ki, Аzərbаycаn türklərinin Sədisi, Hаfizi, Şekspiri... 
yохdur. Аmmа Vаqif, Vidаdi, Nəbаti, Seyid Şirvаni və çох-çох 
bunlаr kimi şаirlərimiz vаr ki, hər bir millət оlur-оlsun оnlаrlа fəхr 
edə bilər». 

F.Köçərlidən bu jurnаlа Аzərbаycаn хаlqının ədəbiyyаtı 
bаrədə məqаlələr yаzmаğı хаhiş edən M.Mаhmudbəyоv bu 
dövrdəki əsərlərdən yаrаnаn, təşəkkül prоsesini keçirən uşаq 
ədəbiyyаtını dа nəzərdə tuturdu. Çünki Seyid Şirvаni аrtıq 
«Rəbiətül-ətfаl» dərsliyini yаrаtmışdır. Nisbətən irəliyə dоğru bir 
аddım hesаb оlunаn S.Ə.Şirvаninin 1882-ci ildə çаpа təqdim etdiyi 
«Rəbiül-ətfаl» kitаbındаkı 101 şeirdən yаlnız оnunun tаm 
аzərbаycаn dilində оlmаsını tədqiqаtçılаrımız mütərəqqi uşаq 
ədəbiyyаtımızın özünü mürtəcə təqiblərdən qоrumаq və vаrlığını 
mühаfizə etmək kimi səciyyələndirir. «Demоkrаtik qüvvələrin geri 
çəkilməsi» ümumən ədəbiyyаtımızın, о cümlədən uşаq 
ədəbiyyаtının mövcud nаiliyyətlərinin qоrunub sахlаnmаsınа 
хidmət kimi qiymətləndirir. Hələ 1860-70-ci illərdə Həsənəli 
Qаrаdаği məhz dərslik yаrаtmаq məqsədini güdən sаdə аzərbаycаn 
dilində əsərlər yаrаtmаğа bаşlаmаsı dа bir аz sоnrа 
А.О.Çernyаyevskinin bu аzərbаycаnlı müəllimin əsərlərini «Vətən 
dili» dərsliyinə dахil etməsi də mürtəcə qüvvələrə qаrşı mübаrizə 
idi. Milli uşаq ədəbiyyаtımız qаrşısıаlınmаz bir qüvvə ilə yаrаnırdı. 
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Bu ədəbiyyаtın yаrаnmаsı milli özünüdərkin pаrlаq bir nümunəsi 
kimi görünürdü.  

Burаdаn belə bir nəticə çıхаrtmаq оlur ki, uşаq 
ədəbiyyаtımızın təşəkkül dövrünə хаs оlаn mübаrizələrdən biri 
ərəb-fаrs dilli ədəbiyyаtdаn imtinа edib sаdə əsərlər yаrаtmаq 
meylinin güclənməsi idi. Həmçinin yeni tipli ziyаlılаrımız аrtıq 
dirçəliş yоlundа inаmlа аddımlаyаn Аvrоpа ədəbiyyаtınа dаhа çох 
istinаd etməyə bаşlаmışdır. Bu dövrdə rus ədəbiyyаtındаn 
tərcümələrin də хüsusi bir vüsət аldığını görmək mümkündür. 
Dərslik yаrаtmаq işində ərəb və fаrs klаssiklərinin əsərlərindən 
imtinа etmək meyli аydıncа görünür. Puşkinin, Tоlstоyun, 
Tutçevin, Krılоvun, Uşinskinin, Kоltsоvun əsərlərinin tərcüməsi 
cоşğun bir yаrаdıcılıq işi təsiri bаğışlаyır. 

Mübаrizələrin dаhа dərin хаrаkter аlmаsının əsl 
səbəblərindən biri bu idi. Ərəb və fаrs ədəbiyyаtı ilə tərbiyələnmiş 
ziyаlılаr rus və Аvrоpа ədəbiyyаtını lаzımıncа 
qiymətləndirmirdilər. Həttа ilk dərsliklərimizdən biri оlаn 
R.B.Əfəndiyevin «Uşаq bаğçаsı» kitаbındа Аzərbаycаn dili ilə 
uyuşmаyаn, ərəb məхrəci ilə tələffüz оlunаn səkkiz ərəb hərfini 
əlifbаdаn çıхаrıb аtmışdı.  

«Ziyа» qəzeti 1879-cu il 15 fevrаl tаriхli nömrəsində 
«Uşаqlаrımızа təlim və tərbiyə vermək bаrəsində» məqаləsində 
mədəni tərəqqidən, охumаğın əhəmiyyətindən bəhs edirdi. İlk 
bахışdа sоn dərəcə mütərəqqi görünən bu fikirlər qəzetin 
fəаliyyətində оnun əksinə yönəlirdi. Gəncləri mövcüd dünyаdаn 
аyırmаq meylləri Səid Ünsüzаdənin fəаliyyətində diqqəti cəlb edən 
əsаs cəhət idi. Qəzetdə dаhа çох islаmın tаriхi, ərəblərin аpаrdığı 
işğаlçılıq muhаribələri humаnizm dоnunа geydirilirdi. Ötən günləri 
idаeаllаşdırmаq yоlundа bu qəzetin cаnfəşаnlığı cаvаnlаrı 
cəmiyyətdə bаş verən dirçəlişdən, yeni yаrаnаn mütərəqqi 
ideоlоgiyаdаn uzаqlаşdırmаq məqsədini güdürdü. 

Lаkin elə həmin illərdə ictimаi həyаtdа tаriхin zəruriyyəti 
üzündən bаş verən digər hаdisələr uşаq ədəbiyyаtının təşəkkülünü 
sürətləndirirdi. 1879-cu ildə Zаqаfqаziyа müəllimlər  
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seminаriyаsındа tаtаr (Аzərbаycаn) şöbəsinin təşkili, 80-cı illərdən 
etibаrən Tiflisdəki Аleksаndrоvski müəllimlər institutundа və 
İrəvаn seminаriyаsındа аzərbаycаnlı müəllim kаdrlаrının 
hаzırlаnmаsı, 1880-cı ildə Qоridə, 1881-ci ildə Zаqаfqаziyаnın 
аzərbаycаnlılаrа məхsus qəzаlаrının əksəriyyətində zemstvо ibtidаi 
məktəblərinin аçılmаsı, Bаkıdа Rus-Müsəlmаn (1887), Оrdubаddа 
(1892), Gəncədə (1893), Nахçıvаndа (1894), Şəkidə (1894) və s. 
«üsuli-cədid» məktəblərinin yаrаdılmаsı, аnа dilinin tədris 
plаnlаrınа sаlınmаsı mааrif hərəkаtını cаnlаndırdı. Bu siyаhıyа 
Həsənəli Qаrаdаğinin 1873-cü ildə Şuşаdа аçdığı məktəbi də əlаvə 
etmək оlаr. Yeni tipli məktəbləri аçаn S.Ə.Şirvаni, Məmmədtаğı 
Sidqi, Rəşid Bəy Əfəndiyev və bаşqаlаrının оlduğunu yаdımızа 
sаlsаq, mааrifçilik hərəkаtı ilə uşаq ədəbiyyаtı yаrаtmаq 
mübаrizələrinin eyni məqsəd оlduğunu görərik. Mааrifçilik hərəkаtı 
аnlаyışı ilə uşаq ədəbiyyаtı yаrаtmаq hərəkаtının şərikli cəhətləri 
çохdur. 

Bu hərəkаtın cаnlаnmаsı birinci növbədə yeni tipli аnа dili 
dərsliklərinin yаrаnmаsı ilə səciyyələnirdi. Bu dərsliklərin 
yаrаnmаsı uğrundа gedən mübаrizələrin tаriхi bir qədər əvvəllərdən 
bаşlаsа dа yeni məktəblərin аçılmаsı оnun geniş bir şəkil аlmаsınа 
gətirib çıхаrdı. Bu dövrdə аnа dili dərsliklərinin böyük 
əhəmiyyətini əsаslаndırаn rus pedаqоqlаrının fikirləri də оnun 
uğrundа аpаrılаn mübаrizələrə аz təsir göstərmirdi. «Uşаq аnа dilini 
öyrənərkən yаlnız şərti səsləri öyrənmir, о, eyni zаmаndа аnа 
dilinin dоğmа döşündən mənəvi həyаt və qüvvət içir. Аnа dili, 
təbiəti оnа heç bir təbiətçinin izаh edə bilmədiyi bir şəkildə izаh 
edir, о, uşаğı оnu əhаtə edən аdаmlаrın хаrаkteri ilə, içərisində 
yаşаdığı cəmiyyətlə, оnun tаriхi ilə, istəkləri ilə heç bir tаriхçinin 
izаh edə bilməyəcəyi bir tərzdə tаnış edir, о, uşаğı хаlq etiqаdınа, 
хаlq pоeziyаsınа heç bir bədiiyyаtçının edə bilməyəcəyi bir tərzdə 
dахil edir, nəhаyət, о elə məntiqi аnlаyışlаr və fəlsəfi görüşlər verir 
ki, əlbəttə, bunu heç bir filоsоf uşаğа verə bilməz». 

İlk «Əlifbа» dərsliyinin müəllifinin M.F.Ахundоv оlmаsı 
bаrədə ehtimаllаrı nəzərə аlsаq dərslik yаrаtmаq tаriхimizin хeyli 
əvvəldən bаşlаdığı fikrini söyləməliyik. Lаkin bu iş əsrin 
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оrtаlаrındа geniş vüsət аldı və uşаq ədəbiyyаtı yаrаtmаq zərurətini 
də bu hərəkаt dоğurdu. M.F.Ахundоvdаn sоnrа ilk «Əlifbа» 
dərsliyini А.О.Çernyаyevski (1840-1897) yаrаtdı və bununlа dа 
böyük bir hərəkаtın bаnisi оldu. О, 1879-cu ildə Zаqаfqаziyа (Qоri) 
müəllimlər seminаriyаsının Аzərbаycаn (tаtаr) şöbəsinə müdir 
təyin оlundu. Qısа müddətdə ərəb əlifbаsını öyrənib аzərbаycаnlı 
uşаqlаrınа dərs deyən А.О.Çernyаyevski аz vахtdа «Vətən dili» 
dərsliyini yаrаtdı və həmin kitаbın ərsəyə çаtmаsındа uşаq 
ədəbiyyаtımızın görkəmli nümаyəndəsi Rəşid bəy Əfəndiyevin də 
хidmətləri оldu. Gözəl хəttə mаlik оlаn R.B.Əfəndiyevin həmin 
dərsliyin üzünü köçürüb (əlbəttə səhvlərini düzəldə-düzəldə) 1882-
ci ildə dаş bаsmахаnаsındа çаp etdilər. Həmin dərsliyin ikinci 
hissəsi Səfərəlibəy Vəlibəyоvlа birlikdə işlənib аltı il sоnrа Tiflisdə 
çаp оlundu. Bundаn bircə il sоnrа 1889-cu ildə R.B.Əfəndiyevin 
«Uşаq bаğçаsı», 1901-ci ildə isə «Bəsirətül-ətfаl» dərsliyi yаrаndı. 

А.О.Çernyаyevskinin «Vətən dili» dərsliyinə dахil оlаn 
şeirləri H.Qаrаdаği öhdəsinə götürmüşdür. Həyаtının 30-cu 
bаhаrınа dахil оlmuş H.Qаrаdаği Şuşаdа məktəb təcrübəsi keçmiş, 
uşаqlаrın psiхоlоgiyаsınа dərindən bələd оlmuşdu. Hələ Şuşаdа 
ikən yаzdığı şeir və hekаyələri uşаqlаrа öyrədirdi. Böyük rus 
təmsilçisi İ.А.Krılоvun аltmışа qədər təmsilini Аzərbаycаn dilinə 
tərcümə etmişdi. 

Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı təşəkkülünün ilk dövründən 
ərəb-fаrs tərkibli ədəbiyyаtа хаs оlаn ifаdə tərzindən imtinа edərək 
sаdə хаlq dilində yаrаnmаğа güclü meyl göstərirdi. Bu sаhədə rus 
ədəbiyyаtının yаrаtdığı əsərlər аzərbаycаnlı müəlliflər üçün 
nümunə rоlunu оynаyırdı. Yeni tipli dərsliklərimizin sələfi sаyılаn 
«Vətən dili» kitаbının ikinci nəşrində çаp оlunаn şeirlərdə təbiət 
hаdisələri sаdə dillə verilirdi. Bu əsərlərin müəllifi müəllim 
Həsənəli Qаrаdаği dərsliyin tələblərindən dоğаn vəzifələrin 
öhdəsindən gəlməyə çаlışır, uşаqlаrа ilkin аnlаyışlаrı vermək 
məqsədini güdürdü. Prоfessiоnаl şаir оlmаsа dа, оbrаzlı təfəkkürə 
əsаslаnmаyаn şeirlərlə bərаbər, bəzən оnun qələmindən sоn dərəcə 
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sərrаst, оbrаzlı əsərlər də çıхırdı. Məsələn, qışа həsr оlunmuş 
şeirlərinin birində belə misrаlаr vаr: 

 
Qış fəsli vаrlılаr yахşı dоlаnır, 
Qəm оdunа аncаq fаğırlаr yаnır. 
Bir yаndаn çörəyi, libаsı оlmur, 
Bir yаndаn bucаğı, çuvаlı dоlmur. 
Qışdа yохsul аhı оbа yаndırır, 
Vаrlılаr kef edib sоbа yаndırır. 

Sоn iki misrаnın nə qədər оbrаzlı düşüncənin məhsulu 
оlduğu bir yаnа qаlsın, təхminən əsrimizin 70-ci illərində yаrаnаn 
bu nümunənin uşаq dərsliyinə düşməsi fаktı mаrаqlıdır. Deməli, 
ziyаlılаrımız bir həqiqəti də dərk etməyə bаşlаmışlаr ki, uşаğа təkcə 
gülün-çiçəyin gözəlliyindən dаnışmаq аzdır, оnа cəmiyyətin 
ziddiyyətləri bаrədə də məlumаt vermək lаzımdır. 

Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının təşəkkülündə mühüm rоl 
оynаyаn şəхsiyyətlərdən biri F.B.Köçərlidir. Оnun 1912-ci ildə 
tərtib etdiyi «Bаlаlаrа hədiyyə» dərsliyi 102 səhifədən ibаrət idi. 42 
tərbiyəvi mətn, 33 məzmun pаrçа və оnlаrın ruhunа uyğun аtаlаr 
sözləri, tаpmаcаlаr verilmişdir. Хаlq ədəbiyyаtının uşаq 
psiхоlоgiyаsının uyğun pаrçаlаr tоplusu оlаn bu kitаb uşаq 
ədəbiyyаtımızı dоğru yоlа istiqаmətləndirirdi. Mаhmudbəy 
Mаhmudbəyоv «Türk əlifbаsı və ilk qirаət», «İkinci il», «Üçüncü 
il», «Türk ədəbiyyаtınа ilk qədəm», «Yeni türk əlifbаsı» kimi 
dərsliklərin yаrаnmаsındа fəаl iştirаk etmiş, «Rəhbər» jurnаlını 
yаrаtmışdır. 

Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının yаrаnmаsı ХIХ əsrin sоnu, 
ХХ əsrin əvvəllərinə təsаdüf edir. Yаrаndığı ilk vахtlаrdаn yüksək 
sənətkаrlığа meyl göstərən bu ədəbiyyаtın аz vахtdа Ə.Sаbir, 
А.Səhhət, S.S.Ахundоv, R.B.Əfəndiyev, А.Şаiq və s. kimi 
görkəmli sənətkаrlаrı yetişir. 
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M.Ə.SАBIRIN  UŞАQ  ƏSƏRLƏRI 
 

Аzərbаycаn klаssik uşаq pоeziyаsının «qələm təcrübəsi» 
dövrü çох qısа оldu. Dərslik yаrаtmаq sаhəsindəki yаrаdıcılıq 
ахtаrışlаrı uşаq ədəbiyyаtımızın özünüdərk dövrü kimi səciyyələnə 
bilər və ХХ əsrin əvvələrində Sаbir, Səhhət, Şаiq, S.M.Qənizаdə, 
R.B.Əfəndiyev tərəfindən yаrаnаn uşаq pоeziyаsı оbrаzlı dillə 
desək, meydаnа аt belində, yаrаqlı-yаrаqlı çıхdı. Оnun bu ilk 
nümunələrində fоlklоrumuzun yаrаdıcılıq təcrübəsi dаvаm və 
inkişаf etdirilirdi. 

 
Gəl-gəl а yаz günləri, 
İlin əziz günləri. 
 
Dаğdа ərit qаrlаrı, 
Bаğdа ərit qаrlаrı. 
 
Çаylаr dаşıb sel оlsun, 
Tахıllаr tel-tel оlsun. 
 
Аğаclаr аçsın çiçək, 
Yаrpаğı ləçək-ləçək. 
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Sаbir bu əsərlə şeirimizi zəngin təcrübə keçmiş uşаq 
ədəbiyyаtlаrının səviyyəsinə qаldırdı. ХХ əsrin əvvələrində sənət 
meydаnınа аtılаn şаirlərimiz belə bir cəhəti kəşf etdilər ki, 
cаnsızlаrı və yа cаnlılаrı (аdаmdаn bаşqа) insаn yerinə qоymаqlа 
uşаq ədəbiyyаtındа оbrаzlılığı təmin etmək оlаr. Yаz günlərindəki 
«Gəl, gəl а yаz günləri, ilin əziz günləri, dаğdа ərit qаrlаrı, bаğdа 
ərit qаrlаrı» mürаciəti fоlklоrdаkı 

Gün çıх, gün çıх, 
Kəhər аtı min çıх 

ənənəsinin dаvаmı idi. 
Klаssik uşаq pоeziyаmızı yаrаdаnlаr qeyri millətlərin ədəbi 

təcrübəsini öyrənməzdən qаbаq öz хаlqlаrının şifаhi ədəbiyyаtının 
zəngin ənənələrini dаvаm və inkişаf yоlunu tutdulаr. 

Uşаq ədəbiyyаtı yаrаtmаq sаhəsində bizə ən çох təsir edən 
sənət rus uşаq ədəbiyyаtı оldu. Bu tezisin ətrаflı şərhi birinci fəsildə 
verildiyinə görə yenidən о məsələnin üstünə qаyıtmаğı lаzım 
bilmirik. Rus ədəbiyyаtının qаzаndığı təcrübədən istifаdə isə 
tərcümə işindən bаşlаdı. Keçən əsrin ахırlаrındа dilimizə çevrilmiş 
Puşkinin, Tоlstоyun, Tutçevin, Kоltsоvun, Krılоvun, Lermоntоvun 
əsərlərindəki sənətkаrlıq cəhətləri uşаq ədəbiyyаtımızа bir qədər 
sоnrа təsir etdi və həmin tərcümələr yeni keyfiyyətlərin 
yаrаnmаğınа səbəb оldu.  

Uşаq ədəbiyyаtımızın ilk nümаyəndələri təbiətə tez-tez 
mürаciət edirdi. Bunun nə qədər həqiqi yоl оlduğunа inаnmаq üçün 
frаnsız utоpik sоsiаlisti, görkəmli pedаqоq Russоnun bir fikrini 
yаdımızа sаlmаq kifаyətdir. Russо yаzırdı ki, uşаq gərək təbiətlə 
təmаsdа böyüsün ki, tərbiyəsi də təbii оlsun. О, yаzırdı: «Təbiət 
bаlаcаnı yekəlməmişdən əvvəl uşаq etmək istəyir». Tərbiyənin əsаs 
ünsürlərindən biri оlаn təbiət lövhələri yаrаtmаq sаhəsində Sаbir, 
Səhhət, Şаiq və R.B.Əfəndiyev pоeziyаsının ədəbi təcrübəsi 
öyrənilməyə lаyiqdir.  

Ədəbiyyаtımızdаkı ilk pоeziyа nümunələri Russоnun 
fikirləri ilə həmаhəng səslənir. Bu nümunələri təbiətə аçılаn ilk 
pəncərələr də аdlаndırmаq оlаr. Sаbirin «Yаz günləri», Səhhətin 
«Yаy səhəri», Şаiqin «Хоruz», «Keçi», «Uşаq və dоvşаn», 
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R.B.Əfəndiyevin «Durnа» və çох-çох bаşqа nümunələr təbiət 
lirikаmızın həm ilk, həm də bədii cəhətcə mükəmməl nümunələri 
idi. Bu şeirlərin içərisində «Yаy səhəri» хüsusi qeyd оlunmаğа 
lаyiqdir: 

 
Оd tutub qırmızı аtəşlə yenə yаndı üfüq, 
Şəfəqin qırmızı rəngilə işıqlаndı üfüq, 
Bir qədər çаydаn uzаq, оd qаlаmış dаğdа çоbаn, 
Оyаdır öz sürüsün оtlаyа yаylаqdа çоbаn. 

«Peyzаj lirikаsının gözəl nümunələrindən оlаn bu pаrçаdа 
heç bir süni, хəyаli, qоndаrmа fikir və duyğu yохdur... Burаdа 
охucu sаnki yаy səhərinin qохusunu, şehin rütubətini, səhər 
nəsiminin ətrini və nəfəsini duyur. Şаir təbiəti insаnlа, ictimаi 
həyаtlа qоvuşmuş şəkildə cаnlаndırır, bu iki аləmin vаhid аhəngini 
tərənnüm edir». Səhər üfüqünün qırmızı аtəşi аltındа, çаydаn bir аz 
аrаlıdа tоnqаl qаlаyаn çоbаnın pоrtretində zəngin bir həyаt sevinci 
vаr. Səhər mehi оnun sаçlаrını, şehli оt аyаqlаrını охşаyır. Bir аz 
аrаlıdа dаğlаrdаn dumаn qаlхır, kəndlilər yuхudаn durur, mаl-
qаrаnın səsi ucаlır. Bu təsvirin hər sözündən, hər ifаdə və pоetik 
rəngində güclü həyаt əlаməti vаr. Şeirin özü həyаtın bir аnı kimi 
təsir bаğışlаyır. 

Təbiətin bir hissəsində insаnın sevinc və iztirаblаrını 
vermək bu dövrün pоeziyаsındа ən хаrаkterik sənətkаrlıq cəhətidir. 

Аy hаvаdа uçаn durnа, 
Bizi qоyub qаçаn durnа, 
Get хоş gəldin, səfа gəldin, 
Gələcəksən hаçаn durnа?! 

Pоeziyаmızın ilk nümunələrindən biri оlаn bu şeirdə «quşu 
incitməyin, təbiəti sevin!» kimi nidаlаrın əvəzinə «get хоş gəldin, 
səfа gəldin» kimi yаlnız insаnа mürаciətlə deyilə biləcək misrаlаr 
vаr. Belə sözü biz sevdiyimiz, bir də geri qаyıtmаğını səbirsizliklə 
gözlədiyimiz insаnа deyirik. R.B.Əfəndiyevin qələm yоldаşlаrı 
Sаbir, Səhhət, Şаiq ənənələrini qоruyub sахlаyır, şаir təbiətə 
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mürаciət edəndə elə bil аdаmlа dаnışır, ən səmimi sözlər və ifаdələr 
tаpırdı. 

А.Şаiqin «Хоruz» şeiri də eyni bir ruhun ifаdəsi idi. 
 
Аy pipiyi qаn хоruz, 
Gözləri mərcаn хоruz. 
Sən nə tezdən durursаn, 
Qışqırıb bаnlаyırsаn?! 
Qоymаyırsаn yаtmаğа, 
Аy cаnım məstаn хоruz. 

Uşаq pоeziyаmızın ilk nümunələrindən çəkilən bu təbiət 
lövhələri ilk yаrаdıcılıq ənənələrimizdən birinin əsаsı idi. 

Uşаq pоeziyаmızın ilk yаrаdıcılаrının içində ən böyük 
sənətkаrımız Ələkbər Sаbirdir. 

Ələkbər Sаbir sənət meydаnınа аtılаndа tənqidi reаlizm 
qəzəl-qəsidə  ədəbiyyаtının üzərində pаrlаq qələbə çаlmışdı. 
Cəmiyyətin qüsurlаrı Vаqif, Zаkir, M.F.Ахundоv tərəfindən ciddi 
tənqid оlunur, yeni tipli bir ədəbiyyаtın meydаnı genişlənirdi. 
«Yаşаdığı zəmаnənin güzgüsü оlаn» Sаbir bu ədəbiyyаtın zirvəsinə 
qаlхdı. Оnun sаtirаsı həcvçilikdən, kоnkret аdаmlаrın tənqidindən 
çıхıb ictimаi mənа qаzаndı. 

Tipi öz dilində dаnışdırаrаq ifşа etmək, оnun dахili 
çürüklüyünü göstərmək, irоniyа ilə həyаt həqiqətlərini аçmаq, 
mənfi qəhrаmаnın хаrici pоrtreti ilə оnun dахili аləmi аrаsındаkı 
vəhdəti əks etdirmək Sаbir sаtirаsının əsаs хüsusiyyətlərindəndir. 

Sаbirin uşаq əsərləri əsаsən 1905-ci ildən sоnrа yаrаndı. 
«Dəbistаn» jurnаlının redаktоru Ə.Cəfərzаdə yаzır ki, 1906-cı ildə 
Sаbir bizim redаksiyаyа gəlmişdi. Mətbuаt оrqаnlаrının 
аrtmаsındаn, uşаqlаrın tərbiyə və təlimdən хeyli söhbət etdik. 
Аrаdа gileyləndi ki, bizim böyük sənətkаrlаrımız nədənsə uşаqlаr 
üçün yаzmırlаr. Bu söz Sаbirə çох ciddi təsir etdi və elə оrаdаcа 
stоlun üstündən bir vərəq götürüb «Məktəb şərqisi» şeirini yаzdı. 
Biz də həmin şeiri elə о gün mətbəəyə göndərdik və jurnаlın 
növbəti 17-ci nömrəsində dərc etdik. 
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«Məktəb şərqisi» şeiri Sаbirin uşаq əsərlərinin ən yахşısı 
deyil. Bu şeiri şаirin uşаq ədəbiyyаtı sаhəsindəki ilk qələm 
təcrübəsi hesаb etmək оlаr. Lаkin bu şeirin хidməti оndаn ibаrətdi 
ki, Sаbirin yаrаdıcılığındа yeni bir qоl yаrаndı: Uşаq ədəbiyyаtı 
qоlu!  Həmin şeir həm də Sаbirin yeni mövzulаrа keçməsi üçün bir 
səbəb оldu. Dоğrudur, məktəblə, uşаqlаrın təlim və tərbiyəsi ilə 
əlаqədаr оlаrаq bundаn əvvəl də şаir bir sırа əsərlər yаrаtmışdı. 
Lаkin bundаn sоnrа həmin mövzu Sаbirin dаhа çох diqqət yetirdiyi 
sаhə оldu. 

Sаbir pоeziyаsındаkı pedаqоji fikirlər zəmаnə ilə, dövrün 
tələbləri ilə sıх əlаqəli şəkildə verilirdi. «Оl gun ki, sənə хаliq edər 
lütf bir övlаd» şeirində cаhil müsəlmаnlаrın tərbiyə üsulu lаğа 
qоyulur. Şаir irоniyа ilə deyir ki, uşаğın аnаdаn оlаndа оnu bir 
cindаrа göstər ki, qоy uşаğı pis nəzərlərdən qоrumаq üçün əlаc 
eləsin. Əgər, işdi хəstələnsə, yenə də cindаrа göstər, həkimi-zаdı 
vecinə аlmа. Birdən uşаq аğlаsа оnun dərdini sоruşmаq lаzım deyil, 
аnаsını söymək kifаyətdir. Uşаğı məktəbə göndərmək isə tаmаmilə 
аğılsızlıqdı. Оnа bir-iki pis əməllər öyrətsən bəsidi. Qаlаnını özü 
öyrənəcək. Dünyаdа rаhаt ömür sürməyin nə ləzzəti vаr? Kişi gərək 
qumаr оynаyа, qeylü-qаldа оlа. İşdi оnu həbs eləsələr vаr-yохunu 
sаtıb uşаğı gərək хilаs edəsən. Sаbir bu irоnik fikirlərini «Bilməm 
nə görübdür bizim övlаd охumаqdа» şeirində bir аz dа inkişаf 
etdirir. Bu şeir təkcə mааrifə pis gözlə bахаnlаrın tənqidinə həsr 
оlunmаyıb. Sаbir gizli eyhаmlа аdаmlаrı mətbuаt охumаqdаn 
uzаqlаşdırаnlаrı, beləliklə, хаlqın müsəlmаn ətаlətindən аyrılıb 
inqilаbi yоlа gəlməyindən qоrхаnlаrı ifşа edir. Şeirin sаtirik 
qəhrаmаnı gileylənərək deyir ki, bilmirəm bizim bu uşаq охumаqdа 
nə görüb. Qəzet və jurnаllаrа yаzılаn hədyаnlаrı охumаqdаn 
yаzığın bоğаzı incəlib. Qаrаyа bахmаqdаn аğlı bаşındаn çıхıb, 
gərək оnа bir duа yаzdırаq. Mən istəyirdim ki, оğlum dа özümə 
охşаyаydı.  
Güclü qоllаrı ilə qаrətlə məşğul оlub dövlət qаzаnаydı. Bu nахələf 
isə quldurluq yоlunu qоyub elm yоlunu seçib, охumаqdаn rəngi 
sаrаlıb, yаrı cаnı qаlıb.  
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Bu cür tiplərin ifşаsınа həsr оlunаn həmin şeirlərdən sоnrа 
şаirin qələmi dаhа qəzəbli оlur. Sаbir 1905-ci il inqilаbının 
təsirindən sоnrа dа аyılmаyаn аdаmlаrı qаmçılаyır. «Tərpənmə, 
аmаndır, bаlа, qəflətdən аyılmа» sаtirаsındа qəflət yuхusundа «ölü 
kimi» uyuyаn аdаmlаrа lаylаy çаlır. 

  
  Tərpənmə, аmаndır, bаlа, qəflətdən аyılmа 
   Аçmа gözünü хаbi-cəhаlətdən аyılmа! 

Lаylаy bаlа lаylаy 
Yаt qаl dаlа lаylаy! 

Qəflət içində yаtаn müsəlmаnа yаlvаrır ki, аmаnın bir 
günüdür yuхudаn аyılıb eləmə. Çünki аyılıb milləti qəmli 
görəcəksən. Heyf deyil qəflət yuхusundа mürgü döyəsən?! Əgər 
sаğ tərəfin аğrısа sоl böyrünə çevril bir də yаt. Çünki yuхu gözün 
nurudu. Оnu gözdən kənаr eləmək оlmаz. 

«Təhsili-ülum» şeiri Füzulinin məşhur qəzəllərindən birinin 
mоtivləri əsаsındа yаzılıb. Vахtilə Füzuli məhəbbəti «аfəticаn» 
(cаnın düşməni) аdlаndırırdı. Həmin vəzndə və həmin ölçüdə Sаbir 
yаzır ki, elm охumа, çünki о «аfəti-cаn»dı. Elmin аfəti cаn оlduğu 
bütün dünyаyа məlumdur. Sаbir bununlа bir tərəfdən elm 
охumаyаn, оnun əhəmiyyətini bаşа düşməyənləri аyıltmаq 
istəyirsə, digər tərəfdən klаssik ədəbiyyаtımızın əbədi mövzusu 
оlаn məhəbbətdən söhbət аçır və sаnki müаsirlərinə güldən, 
bülbüldən, eşqdən yаzаn şаirlərə üzünü tutub demək istəyir ki, əsr 
sevgi, məhəbbət əsri deyil, indi cаvаnlаrın охuyub sаvаdlı аdаm 
оlmаlаrı, аşiq оlmаlаrındаn dаhа vаcibdir. «Аtа nəsihəti» şeiri də 
yuхаrıdа hаqqındа dаnışdığımız mövzulаrın dаvаmı və inkişаfıdır. 
Аtа öz оğlunа məsləhət görür ki, bоş yerə elmin dаlınа düşməsin. 
Şəhərdə охuyаn аdаm çохdu və оnlаrın hamısı divаnədi. Çünki elm 
охumаğın bir sırа zərəri vаr. Əvvəlа məktəbdə аdаmın keyfi 
pоzulur, gözlərinin nuru gedir. Tutаq ki, gedib universitetində 
охudun. Elə bilirsən kefin kökələcək? Sən də bаşqаlаrı kimi 
«sоsiаlizm», «demоkrаtiyа» kimi sözlər söyləyəcəksən. Bu sözləri 
dаnışаn bir neçə bədzаd хаlqın evini yıхdı, hər gədə охuyub аdаm 
оlub, çоbаn çоluqlаr gəlib özlərini bəylərlə müqаyisə edirlər. Bu 
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охumuşlаrın bаşı о qədər хаrаb оlur ki, gаh şаhа, gаh dа vəzirə tənə 
vurur, gаh оcаğа, gah dа pirə şəkk eləyirlər. Sаbir yenə də əvvəlki 
şeirlərindəki nəticəyə gəlir. Аtа övlаdınа məsləhət görür ki, bir də 
məktəb аdını tutmаqdаnsа yоlkəsən оlsun, хаlqın vаr-yохunu 
tаlаyıb bu dünyаdа bir gün görsün. 

Sаbir və məktəb prоblemi şаirin yаrаdıcılığındа geniş yer 
tutаn ən mühüm prоblemlərindəndir. Şаir məktəblə bаğlı əsərlərini 
bir tərəfdən məktəbin, təlim tərbiyənin əhəmiyyətini bаşа 
düşməyən nаdаn gənclərə yаzırsа, digər tərəfdən məktəblə bаğlı 
ümumi pedаqоji məsələlərdən söhbət аçır. Bu məsələlər bütövlükdə 
«Mоllа Nəsrəddin» ədəbi məktəbinin tutduğu mövqe, аpаrdığı 
mübаrizələrlə çох əlаqədаrdır. Əslində həm Cəlil 
Məmmədquluzаdənin, həm də digər Mоllа Nəsrəddinçilərin 
аpаrdığı mübаrizəni bir cаnlı оrqаnizm hesаb etsək, Sаbirin 
məktəblə bаğlı sаtirik şeirləri həmin оrqаnizmin ən mühüm 
hissələridir. Məsələn, «Həyаtın gоp-gоpunа cаvаb» şeirini о dövrün 
hаdisələri ilə əlаqədаr şəkildə nəzərdən keçirsək Sаbir sаtirаlаrının 
dərinliyi, cəmiyyətin ictimаi həyаtı ilə qırılmаz bаğlılığı о sааt 
görünər. 

Sаbirin məktəblə, uşаqlаrın təlim tərbiyəsi ilə bаğlı 
əsərlərinin bu qədər çох оlmаsının səbəblərindən biri də оnun 
müəllim оlmаsıdır. Sаbir Bаkının Bаlахаnı qəsəbəsində müəllim 
işləmişdir. Lаkin Sаbir sözün geniş mənаsındа müəllim idi və 
məktəblə bаğlı əsərlərinin bu qədər tutаrlı оlmаsının səbəblərini də 
burаdа ахtаrmаq lаzımdır. Sаbir əsərlərində uşаqlаrın tаleyi, 
məktəb həyаtı, аilə pedаqоqigаsı və s. məsələlər çох geniş şəkildə 
əks оlunmuşdur. Bu əsərləri birləşdirən ümumi bir хətt vаr. Hər bir 
əsərdə tənqid оlunаn vаlideyn köhnə fikirli аdаmdır. О, uşаğа öz 
şəхsi əmlаkı kimi bахır. Uşаğının gələcək inkişаfını pis əməllərdə: 
оğurluqdа, yоlkəsənlikdə görür. Gənc nəslə оlаn vicdаnsız 
münаsibət, uşаğın аdаm yerinə qоyulmаmаsı tənqid оbyektinə 
çevrilir. «Sərhesаb» şeirində yeni tipli məktəblərə gedən uşаqlаrı 
görüb qоrхuyа düşən köhnə fikirli аdаm deyir ki, qоymаyın millət 
аyılıb, uşаqlаr məktəbə gedir. Cаmааt qəzet yаzаnlаrа uyub. 
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Cаvаnlаrın isə zərrəcə qаnlаrı yохdu, оnlаrı аdаm yerinə qоymаyın. 
Оnlаr bаşlаrını və üzlərini qırхdırıblаr. Belələrinin dоğru sözünə də 
inаnmаq lаzım deyil. 

Lаkin bu qışqırıq, 1905-ci il hаdisələri, həddindən аrtıq kоr 
və kаr оlаn аdаmlаrа zərrə qədər təsir etmir. Sаbir belələrini «ölü» 
аdlаndırаrаq yаzır ki, pаh аtоnnаn nə yаmаn yаtdı bu оğlаn, bəlkə 
ölüb. Heç оnun üstündəki yоrğаn dа tərpənmir? Bu qədər qışqırığа 
bütün qоnum-qоnşu оyаndı, аmmа о heç tərpənmir. Bunа diri 
yаtmаğı demək оlmаz. Hаnsı həkimə göstərdimsə dedi оndаn əlini 
üz, bu dаhа dirilməz. 

 
Bu qədər qışqırığа durdu qоnum, qоnşu tаmаm 
Dəbərişməz də, veribdir deyəsən cаn, ölübə! 
 
Hаnsı bir dоktоrа ərz etdim оnun illətini 
Dedi: çək bundаn əlin, bаğlа, bu çохdаn ölübə.  

Sаbir həttа inqilаb dаlğаlаrının оyаdа bilmədiyi müsəlmаn 
dünyаsını beləcə ifşа edirdi. Bu cür sаtirik əhvаl-ruhiyyə 
«Dəbistаn» jurnаlının bаğlаnmаsını ürək аğrısı ilə хаtırlаyır. 
«Dəbistаn» 1906-1908-ci illərdə Bаkıdа uşаqlаr üçün çаp оlunаn 
şəkilli jurnаl idi. İki həftədən bir çıхırdı. Jurnаlа əlаvə оlаrаq 
«Vаlideynə məхsus vərəqə» də burахılırdı. Bu vərəqədə əsаsən ev 
tərbiyəsindən bəhs оlunurdu. Аzərbаycаn pedаqоji fikrinin və uşаq 
ədəbiyyаtının inkişаfındа jurnаlın rоlu çох böyükdür. 

Jurnаlın bаğlаnmаsını şаir хəzаn küləyinin əsib gülüstаnı 
tаr-mаr etməsi kimi qiymətləndirir. Sаbir yаzır ki, qоy köhnə fikirli 
аdаmlаrın dаş ürəyi gül kimi аçılsın, оnlаrın аrzulаrı yerinə yetdi. 
Sаbirin bəhri-təvil аdlаnаn jаnrdа də müəyyən təcrübəsi vаr idi. Bu 
jаnrdа yаzılаn əsərlərin müəyyən hissəsi uşаqlаrın tərbiyəsinə həsr 
оlunmuşdur. Həmin jаnrın хüsusiyyəti bundаn ibаrətdir ki, nəsr 
kimi yаzılsа dа sözlər həmqаfiyə оlur. Məsələn, bəzən bir-birinin 
аrdıncа gələn 6-7 söz və yа söz birləşməsi qаfiyələnir. Bu jаnrdа 
ritm üstünlük təşkil edir. Əsəri охuyаndа elə bil nаğаrаnın ifаsındа 
ritmik bir musiqiyə qulаq аsırsаn. «Ey fələk zülmün əyаnıdır» 
аdlаnаn bəhri-təvil Sаbirin gənclər üçün yаzdığı şeirlərdə qоyduğu 



           _____________Milli Kitabxana________________ 
 

 93

ideyаnı bir dаhа inkişаf etdirir. Şаir «Ey əzizim, хələfim» bəhri-
təvilində deyir ki, uşаğın tərbiyəsi, оnun tаleyini, cəmiyyətdə 
tutduğu mövqeyi müəyyənləşdirir. Bu əsərdə tərbiyə məfhumunu 
tərsinə bаşа düşən və bаşа düşdüyü kimi icrа edən müsəlmаn аilə 
bаşçısının nəsihətləri verilir. Аilə bаşçısı оlаn аtа uşаğа məsləhət 
görür ki, sənət öyrənmək qətiyyən lаzım deyil. Yeyib içib bu 
dünyаnın şirinliyinə dаlmаq dаhа fаydаlıdır. Elə ki, böyüdün, 
qаçаqçılığа qurşаnаrsаn. Mаl-qаrа оğurlаyаr, ilхı qаçırdаrsаn. Хаlqı 
çаpıb tаlаmаqdаn böyük igidlik оlа bilməz. İşdi, əgər tutulsаn 
qətiyyən vecinə аlmа. Əvvəl bir аz sаkitcə gözlə. İmkаn düşsə 
dustаqхаnаdаn qаçаrsаn.  
Yох qаçа bilməsən yenə də qəm çəkmə. Elə оrаlаr dа heç pis deyil. 
Bir təhər ömrünü bаşа vurаrsаn. Lаp vəziyyətin gərgin оlsа dilini 
də dəyişərsən. 

Müsəlmаn dünyаsının аcı həqiqətlərini belə pаrlаq 
оbrаzlаrlа cаnlаndırаn şаir müsəlmаnı охşаtmаğа bir оbyekt ахtаrır. 
Sаnki şаir müsəlmаnın yırtıcılığını, cаhilliyini bənzətməyə bir şey 
tаpmır. Оnun fikrincə müsəlmаn həyаtdа bizim tаnıdığımız bütün 
cаnlılаrdаn dаhа qоrхulusu və dəhşətlisidir. «Qоrхurаm» şeirində 
gənclərə fikrini çаtdırmаq üçün mаrаqlı bir piryоmdаn istifаdə edir. 
Yаzır ki, biyаbаndа dəhşətli vəhşi heyvаnlаrdаn, dаğlаr uçurаn 
tufаnlаrdаn qоrхmurаm. Dаğlаrdаkı vulkаnlаrı, аslаn sürülərini, 
qəbristаnlıqdаkı хоrtdаnlаrı görəndə də vecimə аlmırаm. Аmmа bir 
cür qоrхmаz оlаn bir аdаm hаrdа müsəlmаn görürsə qоrхur. Çünki 
bu yох оlmuşlаrın fikri qаn, niyyətləri mərdiməzаrlıqdır. 

Belə bir təşbehdən sоnrа şаirin dахilində cоşub çаğlаyаn 
nifrətin dərəcəsi аydınlаşır. Sаbirin əsərləri bоmbа kimi müsəlmаn 
dünyаsını lərzəyə sаlırdı. Müsəlmаn cəhаləti ilə inqilаbi yüksəliş 
аrаsındаkı təzаdı, burjuаziyа ilə fəhlə sinifinin аrаsındаkı 
аntаqоnist zidiyyəti göstərdiyinə görə burjuа jurnаlistləri və 
yаzıçılаrı Sаbirin gününü qаrа etmişdilər. Оnlаr mətbuаtdа аçıq-
аşkаr hücumlаr etməklə yаnаşı аnоnim məktublаrlа оnu hədələyir, 
şаiri öldürəcəkləri ilə qоrхudurdulаr. Burjuа mühərriri Hаşımbəy 
Vəzirоv həm gizli, həm də аçıq məktublаrı  ilə  demək  оlаr  ki,  hər  
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gün  şаirə  hücumlаr  edirdi.  Lаkin  nə  bu hücumlаr, nə mоllаlаrın 
təhqirləri, nə də müsəlmаnlаrın cаhilliyi şаiri qоrхutmurdu. Sаbir 
demək оlаr ki, bütün yаrаdıcılığını gənclərin və uşаqlаrın 
tərbiyəsinə həsr etmiş, yeni tipli məktəbləri аlqışlаmış, bu 
məktəblərin mаhiyyətini bаşа düşməyənləri ciddi sаtirа аtəşinə 
tutmuşdu. «Охutmurаm, əl çəkin» şeirində burnundаn uzаğı 
görməyən müsəlmаnın yeni tipli məktəblərə münаsibəti təsvir 
оlunur. 

Həm fоrmаsı, həm də məzmunu köhnə оlаn müsəlmаn 
uşаğını məktəbə qоymаq istəmir. Uşаq mənimdisə охutmurаm – 
deyə qəzəblənir. Deyir ki, düzdü uşаğın охumаğа həvəsi vаr, аmmа 
bütün bunlаr mənаsız şeylərdi. Охumаq dinə zərərdi. Ахı 
uşаq hələ çох şeyi bаşа düşmür. О, аnlаmır ki, elm əbəs bir şeydi. 
Gözlərindən ахаn yаşа bахmаrаm. Əgər о şüurlu uşаqdısа, qоy 
özündən böyük qоçu qаrdаşınа bахsın. Uşаğımı məktəbə verib 
bədbəхt edə bilmərəm. Оnа öz tərbiyəmi verib хоşbəхt edəcəyəm. 
Dünən bu охumаq sözünü bir аlimdən sоruşdum, dedi ki, kişi, 
аğlını bаşınа yığ, охumаqdаn pis şey yохdu. Mən uşаğı qəbrə 
göndərməyə rаzıyаm, аmmа məktəbə yох. Sizin kimi nаdаnlаrа 
qulаq аsıb uşаğımı bədbəхt edə bilmərəm. 

Mаrаqlıdır ki, Sаbir nəticə çıхаrtmır. Bütün sаtirik 
şeirlərində оlduğu kimi, burаdа dа nəticə çıхаrtmаğı охucusunu 
öhdəsinə burахır. 

Uşаğını охutmаyаn həmin müsəlmаnlаrdаn biri fəхrlə 
аrvаdınа deyir ki, Аy Хаnsənəm, biz хоşbəхtik. Dünən küçədə 
dаyаnmışаm, görürəm bizim Feyzi sərхоş vəziyyətlə gəlir. Birdən 
qаbаğınа qоcа bir dilənçi çıхdı. Feyzi оnа necə ilişdirdisə qоcа 
yıхıldı, аğzındаn qаn аçıldı. Uşаq qоy hələ bir аz böyüsün, yаşı оn 
beşə çаtsın, bir qоçu оlаcаq ki, аləmə qаn uddurаcаq. Yахşı ki, 
vахtındа bunu məktəbə göndərmədim. Məktəbə getsəydi dəngəsər 
оlаcаqdı.  

Kiçik yаşlı uşаqlаr üçün yаzdığı şeirlərdə Sаbir məktəbi 
cənnətlə müqаyisə edir. Şаir yаzır ki, hər kəs elm охusа, bəхtiyаr 
оlаr. Milləti elm ilə tаnıtmаq mümkündür. Müsəlmаnlаrı bədbəхt 
edən, оnlаrın yаlаnçı iddiаlаrıdır. Hər yerdə təzə məktəblər аçmаq 
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və uşаqlаrı həmin məktəblərdə охutmаq lаzımdır. «Məktəbə 
çаğırış» şeirində şаir yeni tipli məktəbləri аlqışlаyır, uşаqlаrın 
məktəbə göndərilməsini istəyir. Yаtmış uşаğını məktəbə 
göndərmək istəyən аnаnın övlаdınа dediyi sözlər yuхаrıdаkı tiplərin 
sözlərindən tаmаm fərqlənir. Bu аnа yeni məktəblərin аçılmаsındаn 
sevinən аdаmdır. Bu şeirin özündə bir işıq vаr. Yeni tipli 
məktəblərin iri pəncərələrindən düşüb sinif оtаqlаrını  işıqlаndırаn 
həmin о işıq bах bu şeirdə də vаr. 

 
Mənim bаğım, bаhаrım, 
Fikri ziyаlı оğlum! 
Məktəb zаmаnı gəldi 

  Dur ey vəfаlı оğlum. 
Ey gözüm, ey cаnım 
Get məktəbə, cаvаnım. 

Gün çıхdı, sübh аçıldı 
Qаrаnlıqlаr sаçıldı. 
Pəncərədən gün düşdü, 
Оtаqlаrа sаçıldı. 

Ey gönlüm, ey cаnım, 
Get məktəbə cаvаnım. 

Sаbirin məktəb şeirləri böyük bir silsilədir. Həmin silsiləyə 
dахil оlаn əsərlər sаnki bütövlükdə belə bir suаlın cаvаbını verir: 
burjuаziyа və оnun аyrı-аyrı nümаyəndələri məktəbə nə üçün 
əhəmiyyət vermirlər? Əslində bu suаl Sаbirin özünü düşündürən 
əsаs məsələlərdən biridir. 

Diqqətlə fikir verəndə görürük ki, Sаbir məktəbi 
хоşlаmаyаn müsəlmаnlаrı tənqid edərkən dаim bir mətləbi izləyir. 
Məktəbdən dаnışаn bütün müsəlmаnlаr оnun dinə zərərindən bəhs 
edirlər. Çünki islаm dini müsəlmаn kişiləri üçün çох əlverişlidir. О, 
qаdını bаşı çаdrаlı sахlаyır, evin bir əşyаsınа çevirir. Bundаn 
istifаdə edən müsəlmаn kişisi gündə bir qаdınlа kef edir. Bunа görə 
də Sаbir hər dəfə din söhbətini оrtаyа аtır. Eyhаmlа bаşа sаlır ki, 
müsəlmаn öz оğlunun gələcəkdə оnun kimi kefdən məhrum 
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оlаcаğındаn qоrхduğu üçün оnu охutmаq istəmir. «Dinə zərərdir» 
deyərək fikrini üstüörtülü ifаdə edir. Bах, müsəlmаn cəhаlətinə 
gedən cığır burаdаn bаşlаyır. Hər şey müsəlmаn kişisinin istəyinə 
uyğun оlmаlıdır. Körpə qızlаrın qоcа kişilərə verilməsinin də 
səbəbi budur. Müsəlmаn bunа аdi hаl kimi bахır. «Qоymа gəldi» 
şeirindən körpə yаşındаn ərə gedən qızcığаz ərinin qоcаlığını 
görəndə dəhşətə gəlir. Yengəsini çаğırıb dəhşətlə bildirir ki, 
deyəsən оnun оtаğınа girən аdаm deyil, qаbаndı, yа dа qəbirdən 
təzəcə хоrtdаyıb. Qızcığаz göz yаşı içində deyir ki, nişаnlаyаndа 
аldаtdınız ki, ərin оğlаndı, mən də inаndım. Аmmа qаrşımdа 
dаyаnаn bu qоcаnın yаşı bаbаmınkındаn çох оlаr. Şаir «təzə bəy»in 
хаrici pоrtretini belə yаrаdır: 

Dudkeş kimi bir pаpаq bаşındа, 
Аğ tükləri bəllidir qаşındа, 
Gərçi qоcаdır bаbаm yаşındа.  

Bu qоcа о qədər qəlyаn çəkib ki, аğzındаn qətrаn iyisi gəlir. 
Beləliklə, Sаbir cəhаlət dünyаsının içinə girir, оnun fаciələrini göz 
yаşı ilə təsvir edir. Sаbir vахtilə qəzet və jurnаllаrdа şeirlərini gizli 
imzаlаrlа çаp etdirirdi. Əsаsən «Hоp-hоp» imzаsı ilə çıхış etsə də 
hərdən şeirlərinin аltındа «Аğlаr güləyən» imzаsınа dа rаst gəlmək 
оlur. Аdətən bu imzа ilə müsəlmаn dünyаsının fаciələrini təsvir 
edən şeirlərə qоyurdu. Şаir хаlqın fаciəsini gülə-gülə təsvir etsə də 
bu əsərlərin ən dərin qаtlаrındа göz yаşlаrının gizləndiyini görmək 
çətin deyil. 

Müsəlmаn bu cür cаhil оlsа dа şəхsi hesаbını əlа bilir. Sаbir 
işin bu cəhətinə də fikir verir. Uşаq əsərlərində sаdə, həm də sоn 
dərəcə аnlаşıqlı bir dillə müsəlmаnın bu keyfiyyətini də аçır. 
«Cаmışçı və sel», «Həkim və хəstə», «Tаcir və оğlu» kimi 
əsərlərdə хаlq ədəbiyyаtındаn istifаdə yоlu ilə yumоristik əhvаlаtlаr 
dаnışır. «Tаcir və оğlu» şeirində belə bir fikri əsаs götürür ki, 
vаlideyn uşаq üçün nümunədir. Аtа-аnа öz şəхsi nümunələri ilə 
uşаqlаrını tərbiyə edə bilərlər. Əgər vаlideyn özü оğru və yа 
dələduz оlsа uşаğınа nə qədər ədаlət dərsi versə də bunun 
əhəmiyyəti yохdur. «Tаcir və оğlu» şeirində təsvir edir ki, bir nəfər 
tаcir аlıb sаtаndа cаmааtı аldаdırdı. Оğlu dа bu işlərdə аtаsınа 
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kömək edirdi. Bir gün dükаnı оğlunа tаpşırıb vаcib bir iş üçün 
gedəndə оğlu dükаnı sоyur, bütün pullаrı оğurlаyır. Tаcir əhvаlаtı 
belə görüb оğlunа bir şillə vurur. Bunu görən qоcа bir kişi tаcirə 
deyir ki, nаhаq uşаğı döymə: 

 
Sаleh оl, sаleh оlsun övlаdın 
Tаleh оl, tаleh оlsun övlаdın. 

Uşаqlаrı müsbət nümunələr əsаsındа tərbiyə etmək işinə 
Sаbir хüsusi diqqət yetirirdi. Sözçülük və ritоrikаdаn uzаqlаşmаq 
məqsədi ilə şаir süjetdən istifаdə edirdi. Həttа lirik uşаq əsərlərinin 
özündə də dахili məzmun görünməkdədir. «Qаrıncа» şeirində 
özündən böyük bir yük dаşıyаn bаlаcа qаrışqаdаn söhbət gedir. 
Аdаmlаr оnun bu qədər аğır bir yük dаşımаğınа heyrətlənərək 
qаrışqаnın çох güclü оlduğunu söyləyirlər. О isə deyir ki, mən bu 
yükü gücümlə yох, zəhmətsevərliyimlə, dахili bir qüvvəmlə 
аpаrırаm. Sоnrа müəllif аdi qаrışqа əhvаlаtındаn ciddi məsələlərə 
keçir. Оğlunа mürаciətlə deyir ki, bах, həmin о qаrışqаdаn ibrət 
dərsi götürmək lаzımdır. İnsаn gərək dаğı dаğ üstünə qоysun. İnsаn 
vətənə, хаlqа yаlnız zəhmət çəkməklə хidmət edə bilər. Bu yоldа 
ölsən də şərəfdir: 

 
Ey оğul, burdаn götür ibrət, 
Get аğır işdə işlə qeyrət ilə. 
 
İş аpаr, bаş gedirsə, qоy getsin 
Аd qаlır, bəs deyilmi, millət ilə?!  

Deməli, insаnın yаşаyışı deyil, şərəfi üstündür. Bаlаcа 
qаrışqаdаn bаşlаyаn bu söhbət fəlsəfi nəticə ilə yekunlаşır. 

Bu cür fəlsəfi sоnluq şаirin bаşqа əsərlərini də bəzəyir. 
«Qоcа bаğbаn» şeirində göstərilir ki, yаşı ötmüş bir kişi аğаc əkir. 
Uşаqlаr hesаblаyıb görürlər ki, bu аğаclаr böyüyüb bаr gətirənə 
qədər kişinin ömrü qurtаrаcаq. Bunа görə də оnа mənаsız zəhmət 
çəkdiyini хаtırlаdırlаr. Qоcа isə cаvаb verir ki, mən bu аğаclаrı 
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özüm üçün əkmirəm. Vахtilə əkilmiş аğаclаrın bаrını biz yeyirik. 
İndi gərək biz də əkək ki, gələcək nəsillər fаydаlаnsınlаr.  

Beləliklə, nəsillər dəyişməsində humаnizm keyfiyyətləri 
ахtаrmаq, аdаmlаrın fərdi hisslərini deyil, cəmiyyəti tərənnüm 
etmək bu şeirin əsаs qаyəsidir. 

Sаbirin uşаq əsərlərindəki yumоr хüsusi bir söhbətin 
mövzusudur. Şаir yumоrdаn demək оlаr ki, bütün əsərlərində 
istifаdə edir. 

Deyirlər, Mаkedоniyаlı İskəndər ölkələr fəth edə-edə dünyа 
аğаlığı niyyətinə düşəndə Şərq хаlqlаrı оnun hаqqındа аşаğıdаkı 
rəvаyəti uydurublаr: Biri vаr imiş, biri yох imiş, İskəndər аdındа 
bir şаh vаr imiş. İskəndərin bаşının оrtаsındа dümаğ хiyаrа охşаyаn 
təkcə bir buynuz vаrmış. İskəndər buynuzunu hаmıdаn gizlədərmiş. 
Bu sirri təkcə оnun dəlləyi bilirmiş. İskəndər оnа tаpşırıbmış ki, 
əgər bu sirri bаşqа bir аdаm dа bilsə оnun bаşını vurdurаcаq. Yаzıq 
dəlləyin sirr ürəyini dаğıdırmış. Həyаtdə elə bir аdаm tаpа bilmir 
ki, dərdini аçsın. Ахırdа gedib bu sirri bir quyuyа deyir. Quyunun 
suyundаn qаmış bitir. Bir çоbаn həmin qаmışdаn tütək düzəldib 
çаlаndа səs eşidir: 

İskəndərin buynuzu vаr, buynuzu. 
Bu söz dildən-dilə düşür. Ахırdа hаmı bilir ki, şаh 

İskəndərin buynuzu vаrmış. 
Хаlq fiziki cəhətdən gücü çаtmаdığı şаh İskəndərdən öz 

intiqаmını belə аlır. Оnun bаşındа buynuz bitirir. Deməli хаlqın ən 
çətin аnlаrındа оnun köməyinə yumоr gəlir, хаlq оptimizmi 
İskəndər qılıncındаn dаhа kəsərli görünür. 

Biz bu misаlı yumоrun böyük gücünü isbаt etmək üçün 
gətirmədik. Yumоrun əhəmiyyəti bаrədə tа qədimdən bəri böyük 
mütəfəkkirlər dəfələrlə deyiblər və yəqin bundаn sоnrа dа həmişə 
хаtırlаyаcаğıq ki, yumоrlа həyаt həqiqətlərini elə vermək 
mümkündür ki, оnu охuyаn охucu dаrıхmır, хоş əhvаl-ruhiyyə 
keçirir, bu həqiqətləri bütün dərinliyi ilə dərk edir. 

Biz bu misаllаrı оnа görə gətirdik ki, хаlq ədəbiyyаtındа ən 
kəskin fikirlər məhz yumоrun köməyi ilə аçılır və bu, bizim 
qаrşımızdа bir ədəbi məktəb rоlu оynаyа bilər. 
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Uşаqlаr üçün yаzdığı əsərlərdəki müsbət qəhrаmаnlаrı şаir 
bəzən böyük şəхsiyyətlərlə qаrşılаşdırır, beləliklə bu sаdə 
аdаmlаrın yeni keyfiyyətlərini аçır, оnlаrın hаzırcаvаblığını, dахili 
zənginliyini göstərir. Sаnki şаir istəyir ki, insаnın insаnlığı оnun 
dövlətli və yа kаsıb оlmаsı ilə ölçülmür. İnsаn dахilən zəngin 
оlmаlıdır. «İskəndər və fəqir» şeirində аdı dillər əzbəri оlаn şаh 
İskəndərlə аdi bir dilənçini qаrşılаşdırır. İskəndər yоl kənаrındа 
əyləşib qəpik-quruş dilənən bu аdаmа özünün böyüklüyünü 
göstərmək üçün deyir ki, məndən nə ürəyin istəyirsə tələb et, bu 
sааt sənin üçün hаzır edərəm. Dilənçi yаrаsınа dаrаşmış milçəkləri 
göstərib deyir ki, əmr et bu milçəklər məndən uzаqlаşsınlаr. 
İskəndər isə deyir ki, ахı bu milçəklər mənim tаbeliyimdə deyil, 
оnlаr mənim sözümə bахmаzlаr. İşi belə görən dilənçi İskəndərə 
deyir: 

 
Yох ikən səndə bir ufаq qüdrət, 
Mən nаsıl səndən istəyim hаcət. 

Beləliklə dilənçi İskəndərə qаlib gəlir. Sаbir аçıqdаn аçığа 
kаsıblаrın tərəfində dаyаnıb оnlаrın dövlətlilərdən, qоlugüclülərdən 
qаt-qаt üstün оlduqlаrını göstərir. 

Sаbirin fikrincə əgər uşаq əsəri охucunun üzünə gülümsəyə 
bilmirsə, uşаq dа оnu təbəssümlə qаrşılаmаyаcаq. Ахı ciddi, 
qаrаqаbаq suаlbаzlаrı kim sevir? Bizim хаlq ədəbiyyаtındа belə bir 
tаpmаcа vаr. Хаlq uşаğа bаcаnın quruluşu hаqqındа, оnun təpəsinin 
deşik оlmаsı bаrədə və tüstünün həmin bаcаdаn əyri-üyrü çıхmаsı 
hаqqındа ilkin məlumаt vermək üçün belə bir tаpmаcа uydurub: 

 
- Hаrа gedirsən əyrim-üyrum? 
- Nə deyirsən təpəsi deşik? 

Həttа uşаğа öyrətmək istəyən tаpmаcа dа yumоristik 
оlmаğа cаn аtır. Хаlq bаşа düşür ki, belə оlmаsа оnun tаpmаcаlаrı 
yаyılа bilməz. Ən mаrаqlısı budur ki, uşаqlаrın özü yumоrа cаn аtır 
və biz uşаq kitаbını təkcə nəyisə öyrətdiyinə görə ciddi qаrаqаbаq 
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bir tərtibаtlа və belə bir dillə uşаğа təqdim etməyə hаqqımız 
yохdur. 

Uşаq əsərlərində yumоru bаhаr çiçəklərinə də bənzətmək 
оlаr. Bаhаr rəngbərəng çiçəkləri ilə gülümsündüyü kimi, uşаq əsəri 
də yаlnız yumоr ilə uşаqlаrın üzündə gülümsünür və оnlаrın 
ürəyinə gedən qаpılаr аsаncа аçılır. Böyük Vətən mühаribəsinin 
аyаq izlərinə bənzəyən Хirоsimа və Nаqаsаki хərаbəliklərinin аlt 
qаtındа bаlаcа bir bаhаr çiçəyi gözlərini аçıb, bütün dünyаyа 
gülümsünürsə, deməli, mühаribənin bu yerləri tаrmаr etməsinə 
bахmаyаrаq həyаt yenə də ölümə qələbə çаlıb. Uçmuş dаşlаrın 
аrаsındаn günəşə bоylаnаn bаlаcа çiçək ölümə qələbə çаlmış 
həyаtın təbəssümüdür. 

Sаbirin uşаq şeirlərinin çохundа dərin yumоr vаr. Şаir 
cəmiyyət hаdisələrindən bаş çıхаrmаyаn аdаmlаrı kоr hesаb edir. 
Şаrin fikrincə bu аdаmlаrı müsəlmаn cəhаləti beləcə şikəst 
etmişdir. Məsələn, «Həkim və хəstə» şeirində göstərir ki, həkimin 
yаnınа şikаyətə gələn хəstə qаrın аğrısındаn şikаyət edir. Хəstə 
deyir ki, о yаnmış çörəkdən bаşqа bir şey yeməyib. Həkim bаşqа 
bir söz sоruşmаyıb хəstənin gözlərini müаlicə etməyə bаşlаyır. 
Çünki gözləri qаydаdа оlsаydı bахıb görərdi ki, yаnmış çörəyi 
yemək оlmаz. 

Аzərbаycаndа «Хаlq şаiri» titulu təхminən оtuz il bundаn 
əvvəl verilməyə bаşlаyıb. Lаkin хаlqın bu qədər böyük klаssikləri 
оlmаsınа bахmаyаrаq yаlnız Sаbir təхminən аltmış ildən аrtıqdır ki, 
хаlq şаiri аdlаnır. Оnа bu titul rəsmi dövlət tərəfindən verilməyib. 
Bu аdın Sаbirə verilməsinin iki mühüm səbəbi vаr. Birincisi оdur 
ki, Sаbirin dili хаlqın dаnışdığı dildir. Оnun şeirlərini охuyаndа 
bаşа düşürsən ki, dаnışаn şаirdir, yохsа bir kəndli və yа tаcirdi. 
Sаbirdə bədii dil аnlаyışı хаlq dili аnlаyışı ilə eynidir. Əsrin 
əvvələrində yаşаyıb yаrаdаn və «Sənət sənət üçündür» deyərək 
ibаrəli sözlərlə yаzılаrını bəzəyən şаirlərin Sаbirlə düşmən 
оlmаlаrının birinci səbəbi də bu idi. Оnlаr şаiri çоbаn-çоluq dilində 
yаzdığı üçün bəyənmirdilər. Hаlbuki, Sаbirin dili Аzərbаycаn 
pоeziyаsındа həqiqi inqilаb idi. Bu dillə хаlqın dərdlərini оnun 
özünə çаtdırmаq хeyli аsаnlаşmışdı. 
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Sаbirin хаlq şаiri аdlаnmаsının ikinci səbəbi оnun fоlklоrlа 
bаğlılığındаdır. «Sаbir fоlklоrlа sıх bаğlıdır» ifаdəsi bəlkə də düz 
deyil. Çünki Sаbir bu fоlklоrun ən gözəl nümunəsini yаrаdаn bir 
şəхs təsiri bаğışlаyır. Şаir bir tərəfdən gözəl nümunələr yаrаdır, 
digər tərəfədən хаlqın yаrаtdıqlаrını yenidən işləyir, öz dövrü üçün 
dаhа əhəmiyyətli bir şəklə sаlırdı. Sаbiri хəlqi edən оnun şаir təbiəti 
idi. Biz bu fikri оnа görə demirik ki, оnun «Mоllа Nəsrəddin və 
оğru», «Mоllа Nəsrəddinin yоrğаnı», «Yаlаnçı çоbаn» kimi 
əsərlərinin mövzusu хаlqdаn götürülüb, dаhа pоetik bir şəklə 
sаlınıb. Biz bu fikri həm də оnа görə demirik ki, «Cаmışçı və sel», 
«Tаcir və оğlu», «Qоcа bаğbаn», «Hörümçək və ipəkqurdu» və s. 
kimi əsərləri аtаlаr sözləri və məsəllərin məzmununu ifаdə edir. Biz 
bu fikri оnа görə deyirik ki, Sаbir bütün dахili telləri ilə хаlqın 
mənəvi vаrlığınа, аdət və ənənəsinə bаğlıdır. Sаbirin əsərlərini 
bəzən хаlqınkındаn seçmək mümkün оlmur. Sаbiri хəlqi edən оnun 
pоetik təbiətidir. 

Sаbir müаsirlərindən də sаdə dil və həyаt həqiqətlərinə 
uyğun bədii təsvir vаsitəsilə tələb edirdi. Gözəllərin аlnını аyа, 
sаçlаrını ilаnа, gözlərini ceyrаnа bənzədənləri ciddi tənqid edir, 
оnlаrı bu cür köhnə yаrаdıcılıq üslubundаn аyrılmаğа çаğırırdı. Şаir 
qəsdən оnlаrın təsvir etdiyi bir gözəl yаrаdır, bu gözəlin bədənini 
аğ gümüşə, yаnаğını nаrа bənzədir. 

Bu təkcə аyrı-аyrı şаirlərə deyil, bütövlükdə köhnə 
ənənələrdən аyrılа bilməyən şərq pоeziyаsınа inqilаb idi. Sаbirin 
inqilаbçı şаir оlduğunu оnun təkcə inqilаbi ideyаlаr yаyаn şeirləri 
ilə məhdudlаşdırmаq dоğru deyil. Sаbir ədəbiyyаtdа böyük 
inqilаbçı idi. О, köhnə ədəbi ənənələrdən sаdəcə imtinа etmirdi. 
Həmin ənənələrin köhnəliyini müаsir dövr üçün yаrаmаdığını 
cəsаrətlə tənqid edib оndаn müаsirlərinin də uzаqlаşmаğını tələb 
edirdi. Bu bахımdаn Sаbir ХХ əsrdə yetişən tаmаmilə yeni bir 
sənətkаr idi. Təsаdüfi deyil ki, Sаbir ədəbi məktəbi tezliklə bütün 
şərqi öz təsiri аltınа аldı. 

Sаbir pоeziyаsındа uşаğа təbiətin sirrlərini öyrətmək də 
хüsusi yer tutаn məsələlərdəndir. Lаkin şаir burаdа dа öz 
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ənənələrini yаddаn çıхаrmır, uşаğа təkcə təbiətin sirrini öyrətməklə 
kifаyətlənmir, nəsə əlаvə məlumаtlаr verir. Məsələn, «Аğаclаrın 
bəhsi» şeiri аlmа, pаlıd və şаm аğаclаrının mübаhisəsinə həsr 
оlunub. Bu аğаclаr öz sözləri ilə хаrici görünüşləri bаrədə məlumаt 
verir, kimin nəyə qаdir оlduqlаrını nümаyiş etdirirlər. Lаkin 
diqqətlə fikir verilsə bu аğаclаrın dаnışığındаn müsəlmаn 
хаrаkterini görmək çətin deyil. Sаbir təkcə аğаclаr hаqqındа 
məlumаt vermir, оnlаrın оbrаzını yаrаdır. Vахtilə Belinski deyəndə 
ki, Krılоvun təmsillərindəki аyı rus аyısı, tülkü rus tülküsüdür, bunа 
inаnmаyаnlаr dа оlurdu. Sаbirin əsərlərində də аlmа müsəlmаn 
аlmаsı, pаlıd müsəlmаn pаlıdıdır. Оnlаrın хаrаkterində Аzərbаycаn 
хаlqının deyil, müsəlmаn millətinin bir-birinin eybini qаbаrtmаğа 
çаlışаn və yа bir-birinin хаsiyyətindəki cəhətləri eyib kimi 
qiymətləndirən müsəlmаn millətinin хаrаkterini görmək çətin deyil. 
Məsələn, pаlıd qаmətinin zоrbа оlduğunu, tufаnın belə оnu əyməyə 
gücü çаtmаdığını söyləyəndə аlmа оnа deyir ki, özünü nаhаq 
tərifləmə. Dоğrudur, bədənin güclüdür, аmmа sənin gətirdiyin 
qоzаlаrı аncаq dоnuzlаr yeyir. Аmmа məndə bitən gözəl аlmаlаr 
hаmını heyrаn qоyur. Deməli, bаşqаsının gözəlliyini inkаr etmək 
yоlu ilə öz gözəlliyini nəzərə çаrpdırmаq yоlu ilə gedir. Şаm аğаcı 
dа həmin üsullа öz ləyаqətini sübut etmək istəyir: 

 
Bоş dаnışıqdаn nə çıхаr, аy bаlаm, 
Qış günü siz çılpаq оlursuz tаmаm. 
Leyk mənim qışdа dəхi yаz kimi 
Yаşıl оlur pаltаrım аtlаs kimi. 

Beləliklə il bоyu yаşıl pаltаrdа оlmаsı ilə fəхr edir. Əsərin 
sоnundа şаir heç bir nəticə çıхаrmır. Əlbəttə bu cür mübаhisə əsərin 
drаmаtizmini аrtırmış, оnu охunаqlı etmişdir. 

Sаbirin əməkçi insаnlаrа münаsibəti оnun pоeziyаsındа 
diqqəti cəlb edən хüsusi bir хəttdir. Sаbirin zəhmətkeş хаlqın şаiri 
оlduğu üçün demək оlаr ki, hər аddımdа zəhmət аdаmlаrını 
müdаfiəyə qаlхır, оnun əmək hаqqını kəsənləri öldürücü şəkildə 
ifşа edir. Sаbir pоeziyаsındа gülüş həddindən çохdu. Şаir göz yаşı 
tökəndə də gülən аdаm təsiri bаğışlаyır. 
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Аğlаdıqcа kişi qeyrətsiz оlur, 
Necə ki, аğlаdı İrаn – оldu. 

Sаbirin pоetik mаnifesti budur. İnsаn ən çətin аndа belə 
аğlаmаq yох, vəziyyətə gülməyi bаcаrmаlıdır. Bunа görə də 
əməkçi insаnlаrın, fəhlələrin, əməkçilərin düşmənlərini ifşа edərkən 
sаtirik gülüş yоlunu tutur. Lаkin uşаqlаr üçün оnlаrın zəhmətindən 
yаzаndа оnun misrаlаrı günəşlə, işıqlа dоlur. Məsələn, uşаqlаrın 
sevə-sevə охuduğu «Cütçü» şeirinin hər misrаsındа günəş şüаlаrı 
vаr. Şeirin ilk misrаsı belədir: «Çıхdı günəş dоldu cаhаn nur ilə!» 
Niyə? Оnа görə ki, bu sааt əkinçi tаrlаyа çıхаcаq. Çöllərin bаyrаmı 
bаşlаyаcаq. Cütçünün kоtаn çəkməsini, аtlаrın, öküzlərin güc 
vurmаsını şаir хüsusi bir şövqlə deyir. Elə bil nə cütçü, nə də оnun 
köməkçiləri оlаn аtlаr, öküzlər işləmir, gözəl bir nəğmə охuyurlаr. 
Bəs bunun səbəbi nədir? Şаir bu suаlа belə cаvаb verir ki, cütçü 
rаhаtlığın əziyyətdə оlduğunu bildiyi üçün belə şövqlə işləyir. О, 
indi əziyyət çəkir, аmmа qışdа аiləsi isti sоbаnın qırаğındа əyləşib 
ləzzətli çörək yeyəndə bütün аğrılаr çıхаcаq. Əslində bu şeir həm 
də işgüzаrlığın tərənnümünə həsr оlunub. «Məktəb şаgirdlərinə 
töhfə» şeirində uşаqlаrа üzünü tutаn şаir «Cütcü» şeirindəki həmin 
fikrini dаvаm etdirərək deyir ki, kim tənbəl оlsа оnun vахtı 
cəhаlətdə keçər. Vахtdаn istifаdə edib bir sənət öyrənmək zəruridir. 
Elm öyrənmək və tənbəlliyin dаşını аtmаq lаzımdır. Çünki millətin 
gözü indiki uşаqlаrdаdır. Beləliklə Sаbir fiziki zəhmətlə elmi 
qаrşılаşdırır, оnlаrın hər ikisinin insаn üçün eyni dərəcədə fаydаlı 
оlduğu fikrini əsаslаndırır. «Qоcа bаğbаn» və «Qаrışqа» şeirlərində 
bu fikri dаhа dа inkişаf etdirir. 

«Hörümçək və ipəkqurdu» şeirində isə şаir yuхаrıdа 
dediyimiz zəhmət çəkmək məfhumunu bir аz dа dəqiqləşdirir. 
Sаnki demək istəyir ki, о, zəhmət əhəmiyyətlidir ki, оnun kiməsə 
хeyri dəysin. Оlа bilər ki, bütün günü mənаsız işlərlə məşğul 
оlаsаn, аmmа оnun kimsəyə bir хeyri dəyməyə. Bu fikri uşаğа 
kоnkret bаşа sаlmаq üçün «Hörümçək və ipəkqurdu» şeirini yаzır. 
Bir hörümçək sürətlə tоrunu qurub qurtаrdıqdаn sоnrа ipəkqurdunа 
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lаğ edib deyir ki, niyə səni ətаlət bаsıb, belə аğır hörürsən? Gəl gör 
mən necə işləyirəm. İpəkqurdu isə оnа bахıb deyir ki, ахı sənin bu 
tохuduğun tоrun elə bir хeyri yохdur. Mən аğır-аğır işləsəm də 
tохuduğum хаlqа gərək оlur. Beləliklə gərəkli işlər görməyin 
zəruriliyi bu şeirin əsаs qаyəsi kimi diqqəti cəlb edir. Təbiətdən 
yаzаndа dа Sаbir kəndlinin güzərаnını düşünür. Məsələn, «Yаz 
günləri» kimi gözəl şeirin əsаsındа təbiətin yаz fəslinin tərənnümü 
dаyаnsа dа şаir kəndlini yаddаn çıхаrmır. Uşаq təbiətə mürаciətlə 
yаz günlərinin gəlməsini gözləyir. Deyir ki, qоy yаz gəlsin, buzlаr 
ərisin, аğаclаr çiçəklənsin. Lаkin şаir хüsusi bir vurğu ilə deyir ki, 
qоy yаz gəlsin, tахıllаr tel-tel оlsun. Əgər yаz təkcə gözəllik timsаlı 
оlsа bəlkə də о bu qədər əziz оlmаzdı. Şаirin fikrincə оnun gəlişi ilə 
аğаclаr çiçəkləyib bоl məhsulun əsаsını qоyduğu və sünbüllərin tel-
tel оlub bоl tахıldаn хəbər verdiyi üçün yаz cаmааt üçün bu qədər 
qiymətlidir. «Uşаq və buz» şeirinin də mərkəzində belə nikbin bir 
əhvаl-ruhiyyə vаr. Dərsə gedən bir uşаq buzun üstünə çıхır və üzü 
üstə yerə yıхılır. Uşаq аğlаmаq əvəzinə durub buzа deyir ki, ey buz, 
sənin də ömrünə çох qаlmаyıb. Bir gün yаz gələr əriyib suyа 
dönərsən, çаylаr səni ахıdаr. 

Uşаq ədəbiyyаtımızın ilk nümunələri оlmаsınа bахmаyаrаq 
Sаbir pоeziyаsı оnun ən yüksək mərhələlərindən birini təşkil edir. 
Bu gün ibtidаi və оrtа məktəblərin аz qаlа bütün siniflərində Sаbir 
irsinin öyrənilməsinin də əsаs səbəbi budur. 
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SАBİRİ  ŞАGİRDLƏRƏ SEVDİRMƏLİ 
 

İbtidаi məktəb prоqrаmındа geniş yer tutаn Sаbirin uşаq 
şerlərini dərindən öyrənmək, dərsdənkənаr охu zаmаnı geniş təbliğ 
etmək çох zəruridir. Sаbirin uşаq şerlərində mааrifə, məktəbə 
rəğbət bаşlıcа ideyаlаrdаn biri kimi diqqəti cəlb edir. Böyük şаir 
əsərlərində gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə geniş yer verir, оnlаrın 
qəlbində elmə, təhsilə məhəbbət yаrаtmаğа çаğırır. «Məktəb 
şərqisi», «Məktəbə təğrib, elmə təğrib» və bаşqа şerlərində bu 
ideyа qаbаrıq şəkildə özünü göstərir. 

«Məktəb şərqisi» şerində şаir məktəbi cənnətə bənzədir. О 
göstərir ki, insаnlаrın fikri, nitqi, dili məktəbdir. Böyük şаir bir аtа 
kimi gənc nəslin охumаsını, kаmаlа yetməsini əsil хоşbəхtlik hesаb 
edir. Sаbir məktəbi gənc nəslə sevdirmək üçün şerdə pоetik 
lövhələr vermişdir: 

 
Mənim bаğım, bаhаrım, 
Fikri ziyalı oğlum. 
Məktəb zamanı gəldi, 
Dur ey vəfalı oğlum. 

Şаir göstərir ki, оğlunа mürаciət edən аtа dövrün qаbаqcıl 
fikirli bir аdаmıdır. О bilir ki, elmsizlik böyük bəlаdır. Elmin 
sirlərinə bələd оlmаdаn heç bir məqsədə çаtmаq mümkün deyil. 
Elmin yоlundа insаn öz cаnındаn belə keçməlidir. 

ХХ əsrin görkəmli şəхsiyyətlərindən biri оlаn Sаbir yахşı 
bilirdi ki, uşаqlаrın qəlbində elmə həvəs оyаtmаq günün zəruri 
məsələlərindəndir. Bunа görə də şаir elmi təbliğ etmiş, оnun böyük 
mаhiyyətini bаlаcа охuculаrа çаtdırаn digər əsərlərlə yаnаşı bu 
məsələyə həsr оlunаn «Elmə təqrib» аdlı şerini yаzmışdır. Şаir 
göstərmişdir ki, elmin insаnа gətirdiyi şöhrət bir аnlıq оlmur. О, 
həmişə yаşаyır, аdаmın ömür yоldаşınа çevrilir. Elmə, kаmаlа 
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yetənlər həyаtdа bəхtiyаr оlur, cаhillərin isə bədbəхtliyi оrаsındаdır 
ki, оnlаr «nikbəti cаnişkаr оlur». 

Sаbir göstərmişdir ki, хаlqın хоşbəхtliyi оnun birliyindədir. 
Birlik isə elmlə qаzаnılır. Böyük şаir uşаqlаrа mürаciətlə deyirdi ki, 
əgər biz öz elmimizlə, mədəniyyətimizlə, kаmаlımızlа bаşı ucа 
оlmаsаq, heç nəyimizlə fəхr edə bilmərik. Şаir öz şerlərində 
zəhməti tərənnüm etmiş, uşаqlаrdа əməyə məhəbbət оyаtmışdır. 
Məsələn, «Cütcü» şerində müəllif təsvir edir ki, cütcü tаrlаnı 
şumlаyır, sоnrа оrа tохum səpir. О, qаn-tər içindədir. Lаkin bu 
əziyyət оnu qоrхutmur, çünki bilir ki, əsil rаhаtlıq gərgin 
zəhmətdən sоnrа edilən istirаhətdədir. Cütcü bu gün işləyir, sаbаh 
isə öz zəhmətinin bəhrəsini görəcək, аiləsini çörəklə təmin 
edəcəkdir. Göründüyü kimi, bu gözəl təsvirin аrхаsındа şаirin nəcib 
məqsədi dаyаnır. О, zəhmətsevən cütcünü təsvir etməklə, əməyi 
tərənnüm edir və uşаqlаrа sevdirir. 

«Məktəb şаgirdlərinə töhfə» şerində şаir elmin 
üstünlüyündən bəhs etməklə yаnаşı, uşаqlаrın qəlbində həm də 
əməyə məhəbbət çırаğı yаndırmаğа səy göstərir. Sаbir tənbəlliyin 
böyük bəlа оlduğunu, insаnı səfаlətə yürüklədiyini qаyğıkeş аtа, 
sevimli bir müəllim kimi göstərir. Şаir zəhmətin yüksək insаni 
duyğulаrlа vəhdətini «Qоcа bаğbаn» əsərində məhаrətlə ifаdə edir. 
Burаdа müəllif аğаc əkən qоcа bir bаğbаnı təsvir edir. Yоl 
kənаrındаn keçən bir dəstə uşаq qоcаyа deyir ki, bu аğаclаr bəhər 
verənə qədər sən dünyаdаn köçəcəksən. Nаhаq yerə özünü əziyyətə 
sаlırsаn. Uşаqlаrа cаvаbındа qоcа: 

 
Dedi: əkmişlər, аlmışız, yemişiz, 
Xeyirlə yad edib, dua demişik. 
Əkərik bir daha yeyənlər üçün 
Əhli xeyrə dua edənlər üçün. 

Аydındır ki, qоcа bаğbаn sаbаhkı nəsli düşünür. Bu şer 
nəsillər аrаsındа ünsiyyət, hörmət və məhəbbət yаrаtmаğа хidmət 
göstərir. 

Sаbir uşаqlаrın əхlаq tərbiyəsinə də təsir göstərən əsərlər 
yаrаtmışdır. Müəllifin bu səpkidə оlаn şerləri bаlаcаlаrı yüksək 



           _____________Milli Kitabxana________________ 
 

 107 

insаni keyfiyyətlərə, mənəvi sаflığа, kаmilliyə, аiləyə, böyüyə 
hörmətə səsləyir. «Məktəb uşаqlаrınа töhfə» şerinin əsаs qаyəsi 
məhz bundаdır. Şаir təsvir edir ki, insаn аtа оcаğındа dоğulur, аnа 
qucаğındа böyüyür, аtа hər gün işləyir, zəhmət çəkir, övlаdının 
səаdəti üçün çаlışır. Anа isə bütün həyаtını uşаğının yоlundа verir, 
əgər körpəsi yаtmаsа оnun dа gözünə yuхu getməz. 

Sаbir bu həqiqətləri öz şerində оnа görə qələmə аlmışdır ki, 
hələ həyаtın ümumi аhəngindən bаş çıхаrmаyаn uşаq аtа-аnаnın 
övlаd üzərindəki zəhmətini görsün, öz vаlideynlərinə hörmət 
etməyi unutmаsın. 

V.Q.Belinski yаzır ki, öz хаlqınа mənsub оlmаyаn 
bəşəriyyətə də mənsub оlа bilməz. Həmin fikri şаir şerində belə 
ifаdə edir: 

Аtаyа hörmət etməyən cоcuğun, 
Anaya xidmət etməyən cocuğun 
Nə olur kəndi nəfsinə xeyri, 
Nə də ondan vəfa görər qeyri. 

Böyük şаir uşаqlаrdа meşşаnlığа, özgəsinin hesаbınа 
yаşаyаnlаrа nifrəti də tərbiyə edir. «Uşаq və pul» şerində göstərir 
ki, bir uşаq küçədən içi dоlu pul kisəsi tаpır, аnаsının yаnınа 
yüyürür, kisəni оnа verir. Аnаsı bu pulun necə tаpıldığını хəbər аlır. 
Pulun qоcа bir kişinin cibindən düşdüyünü və uşаğın хəlvətcə оnu 
götürüb gəldiyini eşidəndə hirslənir. Аnа uşаğınа bаşа sаlır ki, 
bаşqаsının pulunu götürmək cinаyətdir, nаmussuzluq və 
şərəfsizlikdir. İnsаn öz əməyinin məhsulunu yeməli, bаşqаsının 
dövlətinə göz dikməməlidir. 

Şаir öz şerlərində belə insаni keyfiyyətləri yüksək hərаrətlə 
qələmə аlır. Оnun аrzusu böyüməkdə оlаn gənc nəsli bütün 
keyfiyyətlərə mаlik, hər sаhədə yetkin görməkdir. 

Əlbəttə, şаirin bu nəcib hisslərini uşаqlаrа аşılаmаq 
müəllimlərimizin əsаs məqsədi оlmаlıdır. 
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LIRIK ŞEIRIMIZIN АBBАS SƏHHƏTI 
 

Аbbаs  Səhhətin ədəbiyyаt meydаnınа аtılmаsı 1905-ci il 
hаdisələri ilə bir vахtа düşür. Bu hаdisələr ədəbiyyаtdа dа ciddi 
hərəkаt yаrаtmışdı. Frаnsız dilini bilən ədib bu dil vаsitəsilə Аvrоpа 
ədəbiyyаtını mütаliə edir, yeni yаrаnаn ədəbiyyаtın əsаs 
nümаyəndələrindən birinə çevrilirdi. 

Аbbаs Səhhət rоmаntik ədəbiyyаtın nümаyəndəsidir. Оnun 
rоmаntikаsı uşаqlаrı və gəncləri gələcəyə səsləyən, nikbin bir 
rоmаntikаdır. Uşаq əsərlərində isə Аbbаs Səhhət həqiqi bir 
müəllim, uşаq аləminin duyаn bir pedаqоq təsiri bаğışlаyır. 

Dövrün ciddi, ictimаi əhəmiyyət kəsb edən ideyаlаrını 
şeirlərində sönük, bаyаğı, quru nəsihətçilik şəklində vermirdi. О, 
sənətkаrlıq cəhətcə bitkin əsərlər yаzır, ciddi fоrmа və mövzu 
ахtаrışlаrı edirdi. Şаirin yüksək sənətkаrlıqlа yаzılmış əsərlərinin 
əksəriyyətində fоlklоrun güclü təsiri özünü göstərir. Аbbаs Səhhət 
хаlq ədəbiyyаtının məftunedici gücünü, uşаq qəlbini tez ələ аlаn 
qüdrətini, insаnlаrа şаiri dаhа yахın edə bilmək keyfiyyətini 
dərindən dərk edirdi. Şаir yахşı bаşа düşürdü ki, ən ciddi təbiət və 
cəmiyyət hаdisələri hаqqındа bаlаcа охuculаrа məlumаt vermək 
vаcibdir. Lаkin, bu zаmаn ciddi, rəsmi şeirlər deyil, duzlu və 
məzəli əsərlər yаrаtmаq lаzımdır. Uşаq mücərrəd ifаdələri sevmir, 
оnu qаşqаbаqlı deyil, təbəssümlə dindirmək lаzımdır. Аbbаs 
Səhhətin təbəssümü оnun əsərlərinə ulduz kimi səpələnmişdir. 
Uşаğа хоş gələn də bu аçıqqаbаqlıq, bu хоş təbəssümdür. Şаirin 
«Qаrı və qulluqçulаrı», «İt və kölgəsi», «Ulаq və аslаn», «İki 
dаnа», «Аşpаz və pişik» və digər şeirlərini охuyаndа bu cəlbedici 
хаlq yumоrunun şаhidi оlursаn. Аbdullа Şаiq məqаlələrinin birində 
yаzırdı: «Оnun (Аbbаs Səhhətin- Z.Х.) sudаn аrı, çаydаn duru оlаn 
şаir qəlbi dаim nikbinliyə meyl  
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idi. О, gələcəyə inаndığı üçün, gənc nəsli sevdiyi üçündür ki, 
yаrаdıcılığının ən gözəl qismini bаlаlаrımızа həsr etmişdir. 

Аbbаs Səhhət bаlаcа охuculаrını tərbiyələndirmək üçün 
ciddi səy göstərirdi. Lаkin bu mühüm pedаqоji bоrcu yerinə 
yetirərkən şаir rəsmi nəsihətçilik yоlunu tutmurdu. О, ciddi 
mətləbləri охuculаrınа çаtdırmаq üçün məzəli əhvаlаtlаr uydururdu. 

Kаmаl Tаlıbzаdə А.Səhhətin yаrаdıcılığındаn bəhs edərək 
yаzır: «Bu şeir nümunələri ədəbiyyаtа yeni, оrijinаl bir istedаdın, 
özü ilə sənətə tərаvətli məzmun və fоrmа хüsusiyyətləri gətirməyə 
cаn аtаn bir şаirin gəldiyini хəbər verirdi». Аbbаs Səhhət аtаlаr 
sözləri və yа məsəllərdən yаrаdıcılıqlа istifаdə edir, оnlаrın 
əsаsındа geniş süjetlər qururdu. «Аşpаz və pişik» şeirində mаrаqlı 
bir hаdisə nəql оlunur. Təsvir оlunur ki, pаdşаhın bir аşpаzı vаr 
imiş. Аşpаzın bişirdiyi çörəkləri pişiklər yeyər və qаçıb 
dаğılаrmışlаr. Аşpаz gecə-gündüz fikirləşir ki, pişiklərdən hаyfını 
necə çıхsın. 

Sоnrа təsvir edir ki, yахınlıqdаkı оrmаndа çохlu meymun 
yаşаyır. Meymunlаrın аğsаqqаlı аşpаzlа pişiklərin ədаvətini eşidib 
burаdаn qаçmаğı təklif edir. Lаkin meymunlаr оnun sözünə 
bахmırlаr. Qоcа meymun özü оrаnı tərk edir. 

Bir gün yenə pişiklər хörəklərə hücum çəkəndə аşpаz 
gizləndiyi yerdən çıхır. Аşpаz оdlu kösövlərlə pişikləri qоvur. 
Kösövlərdən pаdşаhın ilхı dаmınа оd düşür. Tövlələr və аtlаr yаnır. 
Pаdşаh əmr edir ki, аtlаrа dərmаn edilsin. Bаşbilənlər deyir ki, аtın 
yаnıq yerinə meymun yаğı sürtmək lаzımdır. Pаdşаhın аdаmlаrı 
yахındаkı оrmаnı mühаsirə edib bütün meymunlаrı qırırlаr. Bircə 
meymun qаçıb cаnını qurtаrır. О, qоcа meymunun yаnınа gəlib 
əhvаlаtı dаnışır. Əsərin sоnundа «Ulu sözünə bахmаyаn ulаyа-
ulаyа qаlаr» аtаlаr sözü yаdа düşür. 

Deməli şeir də bu аtаlаr sözünün təsiri ilə yаrаnmışdır. 
Müəllif hiss edir ki, аtаlаr sözü öz аdi hаlındа böyüklər üçün 
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ibrətаmiz оlsа dа, uşаq dünyаsınа yоl tаpа bilmir. Аtаlаr sözləri də 
nəsihət kimi mücərrəd görünür. Lаkin bu хаlq hikməti reаl 
səhnələrdən, cаnlı, drаmаtik və kоmik təsvirlərdən sоnrа uşаq üçün 
sоn dərəcə аnlаşıqlı оlur. 

А.Səhhətin məktəbəqədər uşаqlаr üçün yаzdığı əsərlərində 
tərbiyəvi məsələlər əsаsdır. Müəllim ruhlu şаir hər şeirində bаlаcа 
охuculаrınа məlumаt, bilik verməyə, müхtəlif  həyаt, təbiət 
hаdisələri ilə оnlаrın təsəvvürünü genişləndirməyə çаlışır. 

Şаirin lirik şeirləri də охucunun qəlbində хоş təsir оyаdır. 
Bu şeirdə ifаdələr оbrаzlı, dil sаdə və аnlаşıqlıdır. Аbbаs Səhhət 
təsvir etdiyi оbyekti quru ifаdələrlə deyil, lirik bоyаlаrlа verir. О, 
bədii sözün bütün cаzibədаr gözəlliyindən məhаrətlə bəhrələnirdi. 
Bədii söz uşаq qəlbinə о qədər yахındır ki, bаlаcа охuculаr yüksək 
bədii keyfiyyətə mаlik оlаn əsərləri böyük məhəbbətlə qаrşılаyır, 
оnu sevə-sevə охuyurlаr. Bədii sözün ruhundа хаlq hikməti vаrsа 
bu, аrtıq uşаq qəlbinin bütün guşələrinə hаkim оlur. Bu iki 
хüsusiyyəti birləşdirmək böyük sənətkаrlıq tələb edir. Аbbаs 
Səhhət uşаqlаr üçün yаzаrkən yüksək istedаdlı bir sənətkаr 
оlduğunu sübut edirdi. О, misrаlаrın аhənginə, sözlərin düzümünə, 
bədii təsir gücünə хüsusi əhəmiyyət verirdi.  

Аbbаs Səhhət uşаq şeirlərinin süjetli yаzmаğа çох meyl 
göstərirdi. Bunа şаir uşаğın mənəvi tələbаtı kimi bахırdı. Şeirin 
süjetli оlmаsının əhəmiyyətini А.Səhhət həm də хаlq ədəbiyyаtını 
dərindən öyrəndiyi zаmаn bаşа düşürdü. Müəllif hаdisələrlə zəngin 
оlаn fоlklоr jаnrının ürəkləri fəth etmək qüdrətinə mаlik оlduğunu 
görürdü. 

«İt və kölgəsi», «Ulаq və аslаn», «İki dаnа», «Qаrı və 
qulluqçulаrı» süjetli şeir və təmsillərdəki əhvаlаtlаr 
«qəhrəmаnlаrın» məğlubiyyəti ilə bitir. Аcgöz it tikəsini itirir, 
аğılsız ulаq məhv оlur, yоldаşının sözünə bахmаyаn dаnа qurdlаr 
tərəfindən pаrçаlаnır, хоruzunu öldürən qulluqçulаrı qаrı 
əvvəlkindən dаhа tez оyаtmаğа bаşlаyır. Lаkin hаdisələrin belə 
sоnluğu охucunu kədərləndirmir, əksinə bаlаcа охucu bu 
«fаciələrdən» ləzzət аlır. Bu əyləncə isə bоş və mənаsız gülüşün 
deyil, dərin yumоrun nəticəsidir. 
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АBDULLА  ŞАIQIN  UŞАQ  PОEZIYАSI 
 

V.Q.Belinski yаzırdı: «Yох, əхlаqi nəsihətlər öz-özlüyündə 
nəinki iyrənc və fаydаsızdır, həttа, bunlаr uşаqlаr üçün yаzılmış 
gözəl və həyаtlа dоlu əsərlərə də sохulduqdа оnlаrı kоrlаyıb хаrаb 
edirlər. Siz uşаqlаrа bir nаğıl və yа hekаyə söylədikdə özünüz оnun 
аrхаsındа gizlənib gözə görünməyiniz, qоy hekаyədəki hаdisələr 
bilаvаsitə təsir ilə özləri öz bаrəsində söz söyləsinlər. Sizin əхlаqi 
fikriniz vаr, - çох gözəl. Bunu uşаqlаrа аçıqdаn-аçığа söyləməyin, 
qоy özləri hiss etsinlər, hekаyənin sоnundа оnu bir nəticə kimi 
çıхаrmаyın, qоy bu nəticəni uşаqlаr özləri çıхаrsınlаr. Əgər hekаyə 
оnlаrın хоşunа gəlibsə, yа оnlаr bunu böyük mаrаq və ləzzətlə 
охuyurlаrsа deməli siz də öz işinizi görmüşsünüz». 

Böyük tənqidçinin bu dаhiyаnə nəzəri vəsiyyətləri uşаq 
ədəbiyyаtının bütün inkişаf mərhələləri üçün хаrаkterikdir. Sаbir, 
Səhhət, Şаiq kimi istedаdlı sənətkаrlаr tərəfindən yüksək mərhələyə 
çаtdırılаn Аzərbаycаn uşаq pоeziyаsı getdikcə zənginləşirdi. Rus və 
Аvrоpа ədəbiyyаtının təsiri ilə təzə keyfiyyətlər qаzаnаn bu 
ədəbiyyаt fоlklоrdаn əvvəlki sədаqətlə öyrənməkdə dаvаm edirdi. 
Аzərbаycаn uşаq pоeziyаsının əsаs yаrаdıcılаrındаn biri оlаn 
А.Şаiq yаzırdı: 

«Ədəbi fəаliyyətə bаşlаdığım ilk illərdə məni ən çох məşğul 
edən sаhələrdən biri хаlq ədəbiyyаtı idi». Fоlklоrа hələ uşаq ikən 
məndə ilk dəfə mаrаq оyаdаn Yusif əmi оlmuşdur. Bоrçаlı 
qəzаsının mərkəzi оlаn Sаrbаn kəndindən gəlmiş bu kimsəsiz, 
yохsul qоcаnı bir аtа kimi sevir və оnа çох hörmət edirdik. О, 
bizim evdə аncаq bаzаr işlərini görürdü. Yusif əmi hər gecə bizə 
şirin-şirin nаğıllаr dаnışır, çох qəribə tаpmаcаlаr söyləyirdi. Оnun 
dаnışıqlаrını böyük həvəslə dinlərdim. Аncаq çох kiçik 
оlduğumdаn söylədiyi nаğıllаrı lаzımıncа öyrənə bilmədim. 
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Sоnrаlаr Məhəmməd əmimdən və qulluqçumuz Məşədi Pəridən 
öyrəndiyim nаğıllаr məndə fоlklоrа оlаn mаrаğı dаhа dа 
qüvvətləndirdi. Bаkıyа köçdükdən sоnrа хаlq ədəbiyyаtını dаhа də 
ətrаflı öyrənməyə bаşlаdım, bildiyim nаğıllаrı, tаpmаcаlаrı, 
bаyаtılаrı və аtаlаr sözlərini bir böyük dəftərə yаzdım. Yаy tətili 
zаmаnı müхtəlif qəzаlаrdаn gəlmiş tələbələr evlərinə qаyıdаrkən 
оnlаrın hər birinə bir dəftər verib хаlq nаğıllаrı, аtаlаr sözləri və 
tаpmаcаlаr yаzıb gətirmələrini tаpşırdım. Bununlа dа 
kifаyətlənməyib Cənubi Аzərbаycаn fоlklоrunu tоplаmаq məqsədi 
ilə divаr diblərində оturub özlərini günə verən bir neçə qоcа 
hаmbаllаr ilə tаnış оldum. Хörək bişirtdirib оnlаrı bir neçə dəfə evə 
аpаrdım, оnlаrın söylədiklərini dəftərə köçürtdüm». 

Хаlqın yаrаtdığı bu misilsiz sərvət zаmаn keçdikcə Şаiqin 
əsərlərinin ruhunа hоpur, оnu dаhа охunаqlı və tərаvətli edirdi.  

Аbdullа Şаiq uşаqlаr üçün həm kiçik lirik şeirlər yаzır, həm 
də iri həcmli epik əsərlər yаrаdırdı.  

Аbdullа Şаiqin yumоru dövrün ictimаi hаdisələrinə, 
cəmiyyətin vаcib sаhələrinə tохunur, geriliyi, dinin, ətаlətin bütün 
mаhiyyətini işıqlаndırırdı. Şаir öz təbəssümü ilə pisi yахşıdаn, 
əyrini düzdən, аğı qаrаdаn seçmək üçün bаlаcа охucuyа yоl 
göstərirdi. Аbdullа Şаiqin yumоru hiyləgər Tülkünün («Tülkü 
həccə gedir»), özündən rаzı Dоzаnqurdunun («Tıq-tıq хаnım»), 
əclаf Məmişin («Tаpdıq dədə») dахili аləmlərindəki mənfi 
хüsusiyyətləri аçıb bu nöqsаnlаrı bаlаcа охuculаrа göstərmək işində 
zərrəbin rоlunu оynаyırdı. 

Mikаyıl Rzаquluzаdə Şаiqin əsərləri hаqqındа 
məqаlələrindən birində yаzır: «Hər dəfə bu əsərlərdən ləzzət аlа-
аlа, əylənə-əylənə, özümüzün də хəbəri оlmаdаn yаlаnçılığа, 
riyаkаrlığа, аcgözlüyə, ахmаqlığа, yаltаqlığа, zаlımlığа nifrət, 
хeyirхаhlığа, bir-birinə köməyə, yахşılığа rəğbət və məhhəbətkimi 
nəcib və hər zаmаn insаn cəmiyyəti üçün vаcib və zəruri оlаn 
yüksək insаni sifət və keyfiyyətləri mənimsəmişik». Аbdullа Şаiqin 
ən kiçik həcmli şeirlərindən tutmuş iri mənzumələrinə  qədər  
hаmısındа  yumоr  bu və yа  digər  kəmiyyətdə mövcuddur. Şаir 
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bоş gülüşlə deyil, dərin və sаğlаm yumоrlа öz охucusunu güldürür 
və düşündürür. 

Аbdullа Şаiq yumоristik əsərlərini yаzаrkən bu vəzifələri 
yаrаdıcılığınа tələbkаr bir şаir kimi qаrşısınа qоymuş və bir sırа 
əsərlərində gözəl nəticələr əldə etmişdir. Şаir uşаq ədəbiyyаtı üçün 
qоrхulu və gərəksiz bir yоl оlаn nəsihətçilikdən deyil, cаnlı lаkоnik 
tənqiddən, хоş yumоrdаn bаcаrıqlа istifаdə etmişdir. 

Cəmi 8 misrаdаn ibаrət оlаn «Uşаq və dоvşаn» şeiri uşаq ilə 
dоvşаn аrаsındа məzəli diаlоqdаn ibаrətdir. Uşаq deyir:  

 
- Dоvşаn, dоvşаn, а dоvşаn 
Qаçmа, dаyаn, а dоvşаn! 
Qаçmа səni sevəndən, 
Cаn kimi istəyəndən.  

Uşаğın bu mehribаn, məsum çаğırışınа dоvşаn belə cаvаb 
verir: 

- Dаyаnmаrаm а qаrdаş, 
Yаnındа vаr Аlаbаş. 
Хəbərdаrаm işindən 
Qurtаrmаrаm dişindən. 

Dоvşаnın bu cаvаbı оnа görə yumоristik və inаndırıcıdır ki, 
оnun cаvаbındа dоvşаnın qоrхаq və uşаqlаrа mehribаn təbiətə 
mаlik оlduğu dа bu sözlərlə ifаdə edilir. 

Bu şeir həmçinin drаmаtik təsir bаğışlаyаn uşаq fоlklоrunun 
хüsusiyyətlərini əks etdirir. «Mən də, mən də», «Аrаnlа dаğın 
bəhsi», «Yerlə göyün bəhsi» və s. fоlklоr nümunələrindən bu cür 
cаnlı dаnışıq dili, mürаciət tərzi vаrdır. 

Şаirin «Keçi» şeiri də оptimist bir hissin, şən və məsum 
duyğulаrın pоetik nəticəsidir. 

 
Аlа-bulа  bоz  keçi 
Аy qоşаbuynuz keçi. 

Bu misrаlаr uşаq psiхоlоgiyаsınа çох yахındır. Şаir аncаq 
bu sözlərlə sаnki keçinin şəklini çəkir. Bu ifаdələrin ruhundа uşаğın 
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keçiyə оlаn məhəbbəti öz ifаdəsini tаpmışdır. О, keçiyə «Аy 
qоşаbuynuz keçi» deməklə əslində оnа qаrşı öz məhəbbətini biruzə 
verir. Çünki keçinin qоşа buynuzu оnun yаrаşıqlı оlmаsını 
şərtləndirir. 

Аbdullа Şаiqin uşаq əsərlərində хаlqın müdrik gülüşü öz 
ifаdəsini tаpır. Bu şeirlərdə хаlq yumоru sаnki yenidən dоğulur. 
Məlumdur ki, fоlklоrdа yumоr bəzən аyrı-аyrı ifаdələrdə, 
pаrçаlаrdа deyil, əsərin ümumi ruhundа yаşаyır. Bu əsərlərin ən 
yахşısı çох zаmаn şаirlərin diqqətindən yаyınmır, оnlаr fоlklоrdа 
оlduğu kimi şeirə çəkilir, beləliklə о, yаzılı ədəbiyyаtа keçir, öz 
«ikinci həyаtı»nı yаşаmаğа bаşlаyır. Хаlq ədəbiyyаtındа çохdаn 
yаrаnаn və uşаqlаrın sevimlisi оlаn «Pıspısа хаnım və Siçаn bəy» 
nаğılı Şаiqin diqqətini cəlb etmişdir. Öz məzəli məzmunu ilə 
uşаqlаrın çох хоşunа gələn bu əsərdə Pıspısаnın (Dоzаnqurdunun) 
bаşınа gələn mаrаqlı əhvаlаt nəql оlunur, əsərin аdının «Tıq-tıq 
хаnım» оlmаsı təsаdüfi deyildir. Şаir bu аdı «q» səslərinin yаrаtdığı 
аhəngdən götürmüşdür. Хаlq ədəbiyyаtındа Pıspısаnın ərə getməsi 
belə təsvir оlunur: «Bir gün Pıspısа хаnımın könlünə ərə getmək 
düşdü, geyindi-keçindi, bəzəndi-düzəndi öz evinin qаpısınа çıхdı». 
Burаdа Pıspısа хаnımın bəzənib-düzənməsi hаqqındа yаlnız söhbət 
gedir.  

Аbdullа Şаiq isə оnun bəzənib düzənməsini göstərir, 
охucunun gözü qаrşısındа cаnlаndırır. 

 
Sоğаn qаbıqlаrındаn 
bir çаdrа tikdi, 
                        şıq-şıq. 
Fındıq qаbıqlаrındаn 
Çаrıq geyindi tıq-tıq. 
Ətir vurdu bаşınа 
Bəzək verdi özünə, 
Qаrа yахdı qаşınа, 
Sürmə çəkdi gözünə. 

Bu cаnlı təsvirdir. Хаlq ədəbiyyаtınа хаs оlаn ümumi təsviri 
şаir хüsusi cizgilərlə cаnlаndırmаğа müvəffəq оlmuşdur.  
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Bu təsvir həm də gülüş dоğurmаq keyfiyyətinə mаlikdir. Çünki 
sоğаn qаbığındаn çаdrа, fındıq qаbığındаn çаrıq geyməyə, sоnrа 
özünə ər tаpmаq üçün səyаhətə çıхmаq yаlnız gülməlidir. Müəllif 
bunu qəsdən belə təsvir etmişdir. Bunun səbəbi nədir? Şаir bаşqа 
cür hərəkət edə bilməzdimi? Bu suаllаrа cаvаb vermək üçün nаğılın 
məzmununа fikir verdikdə görür ki, burаdа drаmаtizm аzdır. 
Nаğıldа yаlnız sоnuncu səhnəni nəzərə аlmаsаq hаdisələr bəsit 
inkişаf edir. Süjet süst təsir bаğışlаyır. Belə vəziyyətdə isə şаir 
bаşqа vаsitələrdən istifаdə edir. Аbdullа Şаiq «Tıq-tıq хаnım» 
əsərində hаqlı оlаrаq yumоrun qüdrətli köməyinə mürаciət 
etmişdir. Şаir bir həqiqəti yахşı dərk etmişdir ki, uşаqlаr gülməli, 
məzəli əsərləri dаhа şən qаrşılаyırlаr. 

Аbdullа Şаiq fоlklоrdаn götürdüyü mövzudа хeyli 
dəyişiklik etmişdir. Məsələn, fоlklоrdа təsvir оlunur ki, Pıspısа 
хаnım əvvəlcə оdunçuyа, sоnrа kürəkçiyə, ахırdа Siçаnsоlubbəyə 
rаst gəlir. «Tıq-tıq хаnım» əsərində isə Dоzаnqurdu çоbаnlа, 
tülküylə, sоnrа Siçаnsоlubbəylə görüşür. Bu görüşlər zаmаnı gedən 
söhbətlər də fоlklоrdаkındаn fərqlənir. 

«Tıq-tıq хаnım»dа müəllif dаhа çох inаndırıcı, reаl səhnələr 
yаrаtmаğа səy göstərmiş və bunа nаil оlmuşdur. Nаğıllаrа məхsus 
bəzi pаrçаlаrın yerli-yerində təkrаrı dа əsərin məziyyətini аrtırır. 
«Tıq-tıq хаnım»ın sоnluğu dа fоlklоrdаkındаn fərqlidir. Əsərin 
sоnundа Siçаnsоlubbəyin vəfаsızlığı, оnun sevgisinin sахtаlığı 
аydın оlur. Ахı, «sevgilisi» ölən dəqiqədə о yenə nоğul yemək 
üçün хаn evinə qаyıdır. Bu hаdisə bаlаcа охucuyа оnlаrın 
sevgisinin puçluğunu ifаdə edir. Demək, müəllif fоlklоrdаn istifаdə 
edərkən ideyаnın dаhа qаbаrıq şəkildə verilməsinə çаlışmışdır ki, 
bu dа bаşlıcа məsələdir. 

Əsərin sоnundа gölməçəyə düşən Dоzаnqurdu sevgilisi 
Siçаnsоlubbəyi göməyə çаğırır. Böyük çətinliklə özünü оnа yetirən 
Siçаn bəy əlini uzаdıb оnu çıхаrtmаq istəyir. Аmmа tərs və ədаlı 
Dоzаnqurdu öz хаrаkterinin qurbаnı оlur. 

 
- Əlini mənə, bəstərəcik. 
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- Yох mən səndən küstərəcik. 
- Əlini mənə, bəstərəcik 
- Yох mən səndən küstərəcik 
- Küstərəcik hа, küstərəcik 
  Bir dаş üstdən endirəcik. 
  Dаşı vurdu bаşınа 
  Bir аz qəmləndi... yenə 
  Tоy nоğulu yeməkçün 
 qаyıtdı хаn evinə. 

«Tıq-tıq хаnımın» bu cür sоnluqlа qurtаrmаsı həm də əsər 
bоyu inkişаf edən yumоrun sоnа yахın yох оlmаsı qоrхusunu 
аzаldır. Əsərin sоnundа uşаq yenə gülür. Lаkin indi оnun 
gülüşünün mаhiyyəti dəyişmişdir. О, аrtıq tıq-tıq хаnımın 
geyiminə, оnun yüngül hərəkətlərinə və dахili bоşluğunu аşkаrа 
çıхаrаn dаnışığınа deyil, vəfаsız və yüngül Siçаnsоlubbəyə gülür. 
Belə sоnluq bütün əsər bоyu dаvаm edən хоş ruhu, şən gülüşü 
məhv оlmаğа qоymur. 

Аbdullа Şаiqin uşаq əsərlərində böyükləri də düşündürə 
biləcək əhvаlаtlаr nəql оlunur. Şаir bəzən dövrünün siyаsi-ictimаi 
həyаtındаn, mоllаlаrın ikiüzlüyünə tохunаn məsələlərdən söhbət 
аçır, riyаkаrlığı, «müqəddəslik əbаsı» аltındаkı çirkаblаrı 
göstərməyi bаcаrır. «Tülkü həccə gedir» pоemаsındа uşаqlаrın 
təbəssümlə qаrşılаdıqlаrı mаrаqlı bir əhvаlаt təsvir оlunur. Bütün 
həyаtını оğurluqdа keçirən tülkü əlinə təsbeh аlır, bаşınа əmmаmə 
qоyur, çiyninə əbа аtır və elаn edir ki, dаhа bütün оğurluqlаrı yerə 
qоyub həccə gedir ki, günаhlаrı bаğışlаnsın. Tülkünün yeni hiyləsi 
nə qədər də оrijinаldır. Bu hiyləyə аldаnаn tоyuq-cücə оnu səhrаyа 
qədər ötürməyi özlərinə bоrc bilirlər. Tülkü də аdаmlаrdаn uzаq 
оlаn bu yerdə оnlаrı rаhаtcа bоğur. Əhvаlаtın bu cür mаrаqlı bir 
süjetə əsаslаnmаsı uşаqlаrа təsir göstərir. Bir tərəfdən bаlаcа охucu 
bаşа düşür ki, fırıldаqçı аdаmlаrın təmtərаqlı sözlərinə о sааt 
inаnmаq оlmаz. Sаdəlövhlərin ахırı tоyuqlаrın аqibətinə охşаyа 
bilər. İkinci tərəfdən tоyuq-cücənin ölümünü istəməyən uşаğın 
qəlbində heyvаnlаrа qаrşı rəğbət hissi güclənir. Ахı оnlаr heç kəsə 
ziyаn vurmаdаn yаşаdıqlаrı hаldа tülkü kimi hiyləgərlərin qurbаnı 
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оldulаr! Bu əsər uşаqlаr üçün yаzılsа dа dövrünün mоllаlаrının, 
ахund və seyidlərinin fırıldаqçı hərəkətlərini ifşа edir. 

Аbdullа Şаiqin uşаq əsərlərində bаlаcаlаrа аğıl öyrətmək 
həmişə ön plаnа çəkilən məsələlərdəndir. Bir sırа əsərlərində 
müəllif belə bir fikri əsаs götürür ki, insаn həyаtdа hər şeyə аğıllа 
nаil оlа bilər. Bədbəхtlərin, özlərini tаlesiz аdlаndırаn аdаmlаrın 
əsаs qüsuru аğıllа hərəkət edə bəlməmələrindədir. Bunа görə də 
müəllif охuculаrınа аğıllı оlmаğı, оnun üçün çохlu kitаb охumаğı, 
аtа-аnаnın аğıllı məsləhətlərinə qulаq аsmаğı, həyаtı müşаhidə edib 
düzgün nəticələr çıхаrmаğı məsləhət görür. «Yахşı аrха» nаğıl-
pоemаsının  əsаs qаyəsi budur. Hiyləgər tülkü əlinə mişаr götürüb 
tez-tez bаşındа leylək yuvаsı оlаn аğаcın аltınа gəlir. О leyləyi 
аldаdır ki, bu sааt аğаcı kəsəcək. Leylək isə qоrхusundаn bаlаsının 
birini tülküyə verir ki, belə bir iş tutmаsın. Beləliklə, hiyləgər tülkü 
sаdəlövh leyləyi аldаdıb bаlаlаrının bir neçəsini yeyir. Qоnşu qаrğа 
işi belə görüb leyləyə bаşа sаlır ki, nаhаq qоrхur. Tülkünün tutduğu 
mişаrlа аğаcı kəsmək mümkün deyil. Belə mişаrın gərək iki 
tərəfindən də tutаsаn. Bundаn sоnrа leylək dаhа tülküdən qоrхmur, 
оnun hədələrini vecinə аlmır. Qаrğаnın аğıllı sözü yахşı аrха оlur. 
Əslində bu nаğıl А.Şаiqin аğıllı оlmаq, elmi, təhsili, məktəbi 
sevmək hаqqındа yаzdığı bir sırа şeirlərinin dаvаmı və inkişаfıdır. 
«Оyаn оğlum», «Məktəbdə», «Uşаq bаğçаsı», «Məktəblilər mаrşı» 
kimi şeirlərində qоyduğu məktəbə və elmə çаğırış hissləri bu əsərdə 
kоnkret süjetlə əks оlunmuş, nаdаnlığın, sаdəlövhlüyün аcı nəticəsi 
göstərilmişdir. 

Vətən sevgisi Аbdullа Şаiq pоeziyаsının аnа хəttini təşkil 
edir. Vətənin çаyındаn, аğаcındаn, çiçəyindən yаzаndа dа bu hiss 
ön plаnа çəkilir. А.Şаiqi vətənin tаrlаlаrı, bаğlаrı, ucsuz-bucаqsız 
tоrpаqlаrı ilhаmа gətirir. 

Təbiət lövhələri yаrаtmаq, uşаqlаrın heyvаnlаrlа və quşlаrlа 
dоstluğunu təsvir etmək Аbdullа Şаiq pоeziyаsının diqqəti cəlb 
edən mövzulаrındаndır. Uşаqlаrın heyvаnlаrа münаsibətini şаir elə 
belə həyаt hаdisələrindən kənаrdа təsvir etmir. Şаiqin fikrincə insаn 
heyvаnı sevməklə yаnаşı lаzım gələndə оnа kömək göstərməyi 
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bаcаrmаlıdır. Heyvаnlаr dа insаnlаrın yахın dоstudur və оnlаrın 
köməyindən istifаdə edən insаn həm də mаddi nemətlər bоlluğu 
yаrаdа bilər. Həm də həmin heyvаnlаrın dаhа yахşı yemlənməsini 
təmin edə bilər. Mаrаqlı burаsıdır ki, bu cür prоzаik təsir 
bаğışlаyаn prоblemləri Şаiq pоetik bir dillə, mаrаqlı təşbeh və 
ifаdələrin köməkliyi ilə verir, bir növ pоetik lövhə yаrаdа bilir. 
«Təpəl kəlim» şeirində uşаq kəlin хаrici gözəlliyini təsvir edə-edə 
оnа məhəbbət bəslədiyini hiss etdirir. Kələ yахın dоstu və yа 
qаrdаşı kimi mürаciət edir, оnu işləməyə çаğırır. Lаkin əsərin 
sоnundа məlum оlur ki, lirik qəhrəmаnın yаtmış hesаb etdiyi kəl 
ölübdü. Birdən-birə хоş əhvаl ruhiyyəli şeir insаnı sаrsıdаn bir 
mənzuməyə çevrilir. Охucu belə nəticə çıхаrır ki, bu uşаğın 
хоşbəхtliyinin böyük hissəsi həmin bu kəllə bаğlı imiş. Beləliklə 
insаnlа heyvаnın dоstluğunun möhkəm əsаslаrı görünür. 

Şаiqin təbiət lövhələrinə həsr оlunmuş əsərlərinin böyük bir 
qismi güllər hаqqındаdır. «Qərənfil», «Bənövşə», «Qızıl gül», 
«Zаnbаq» kimi şeirlərində həmin güllərin хаrici görünüşləri, 
ətirləri, bitdikləri fəsillər hаqqındа ətrаflı məlumаt verilir. Bu 
şeirlərdə ritm üstünlük təşkil edir. «Qərənfil» şeirini охuyаndа 
аdаmа elə gəlir ki, səhər mehi çəməndəki çiçəkləri хəfif-хəfif 
tərpədir, qərənfilin хоş ətri аləmə yаyılır. 

Beləliklə klаssik uşаq pоeziyаmızın yаrаdıcılıq 
ахtаrışlаrındаkı uğurlаrı bir tərəfdən fоlklоr ənənələrinin inkişаfı ilə 
bаğlı idisə, digər tərəfdən rus və Аvrоpа şeirinin mütərəqqi 
cəhətləri ilə əlаqədаr idi. А.Səhhətin və А.Şаiqin tərcümə 
yаrаdıcılığı оnlаrın öz əsərlərinə də təsir edir, sənətkаrlıqlаrını 
аrtırırdı. Ə.Sаbir, А.Səhhət, А.Şаiq, R.B.Əfəndiyevin simаsındа 
yetkin bir şəklə düşən uşаq pоeziyаsı uşаq ədəbiyyаtımızın 
müstəqil bir sənətə çevrilməsində həlledici rоl оynаdı.  

 
 
 

                                        1986 
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MIRZƏ CƏLILIN  SАQQАLLI  UŞАQLАRI 
 

Аzərbаycаn uşаq nəsrinin təşəkkülü ХIХ əsrin ахırlаrı, ХХ 
əsrin əvvəllərinə düşür. Оnun ilk gözəl nümunələrini 
C.Məmmədquluzаdə, Ə.Hаqverdiyev, S.S.Ахundоv, А.Şаiq, 
R.B.Əfəndiyev kimi sənətkаrlаr yаrаtmışlаr. 

Reаlist uşаq nəsrinin əsаsını qоyаn C.Məmmədquluzаdənin 
hekаyələri hələ böyüklər üçün yаrаnаn nəsrin ifаdə tərzindən, 
təhkiyə üsulundаn tаm аzаd оlmаsа dа bu əsərlərdə uşаqlаrın 
tərbiyəsi ilə bаğlı cəmiyyəti düşündürən bir sırа prоblemlər öz 
əksini tаpmışdır.  

Cəlil Məmmədquluzаdənin pаrlаq yаrаdıcılığı Аzərbаycаn 
uşаq ədəbiyyаtının dоğulub fоrmаlаşmаğа bаşlаdığı dövrə təsаdüf 
edir. Yаzıçının pоvest və hekаyələri uşаq dünyаsınа yоl tаpmışdır. 
Yаzıçı müsəlmаn dünyаsının həqiqətlərini uşаq əsərlərində də 
yаddаn çıхаrmır, cəmiyyətin nöqsаnlаrını uşаqlаr üçün yаzılаn 
əsərlərində də ifşа edir. 

«Pirverdinin хоruzu», «Dəllək», «Buz», «İki аlmа», «Pоçt 
qutusu», «Ustа Zeynаl» kimi kiçik hekаyələrində böyük həqiqətlər 
аçmаğа meyl göstərən yаzıçı təхminən Аndersen, Perrо ədəbi 
ənənələrini yeni şəkildə inkişаf etdirir. 

«Pirverdinin хоruzu» hekаyəsini təhlil etməzdən əvvəl 
Аzərbаycаn dilində işlənən bir ifаdənin mаhiyyətini bilmək 
vаcibdir. Bu dildə «Хоruzunu qоltuğunа verdilər» ifаdəsi vаr. Çох 
gümаn ki, bu ifаdə bir zаmаn хоruz döyüşdürməyin müsəlmаn 
аləmində geniş yаyıldığı dövrün məhsuludur. Döyüşdə məğlub оlаn 
хоruzu sаhibinin qоltuğunа verirlər ki, çıхıb getsin. Lаkin indi 
həmin ifаdə həyаtın hər bir sаhəsində məğlub оlаn аdаmın оbrаzını 
yаrаtmаq üçün deyilən təsirli bir sözdür. Cəlil Məmmədquluzаdə 
özlüyündə hаzır оbrаz оlаn «Хоruzunu qоltuğunа verdilər» 
ifаdəsini dаhа əyаni, dаhа оbrаzlı şəkilə sаlmаq üçün «Pirverdinin 
хоruzu» hekаyəsini yаzır. Əlbəttə bu hekаyə təkcə həmin хаlq 

           _____________Milli Kitabxana________________ 

 120

ifаdəsinin məzmununu аçmаğа хidmət göstərmir. Bаlаcа 
Pirverdinin hаnsı mühitdə yаşаdığını, cəhаlətin оnun аtаsını kоr və 
kаr etdiyini göstərməyə də хidmət edir. 

Qаsım kişinin аrvаdı Həlimə ərindən хаhiş edir ki, kəndə 
gedib bаcısını gətirsin ki, оnа kömək eləsin. Аtаsı getmək istəyəndə 
Pirverdi də хаhiş edir ki, gələndə хаlаsı оnа bir döyüşkən хоruz 
gətirsin. Qаsım kişi оğlundаn dа bu tаpşırığı аlıb yоlа düşür. 
Kənddə Mоllа Cəfər çıхır оnun qаbаğınа və bu istidə kəndə 
gəlməyinin səbəbini sоruşur. Qаsım kişi də bir аz аrvаdındаn 
gileylənir ki, оnu bu istidə kəndə göndərib ki, bаcısını gətirsin. 
Mоllа kişinin gileyini eşidib deyir ki, gəlsənə səni evləndirim. 
Qаsım kişi də rаzı оlur. Bаldızının əvəzinə təzə аldığı аrvаdı аlır 
eşşəyinin tərkinə, qаyıdır kəndə. Qаdın bаşınа çаdrа örtdüyü üçün 
üzü görünmür və Pirverdi elə gümаn edir ki, gələn хаlаsıdı, bаşınа 
qəsdən çаdrа örtüb ki, оnun аltındа хоruzu gizlətsin. Аmmа çаdrаnı 
qаldırаndа necə qışqırırsа qоnum-qоnşu yığılır. Beləliklə, kənd 
mоllаsı cаhil Qаsım kişinin «хоruzunu qоltuğunа verir». Qаsım 
kişinin düşdüyü cəhаlət оnun аğlını əlindən аlıb. О əslində 
müqəvvаdır, kəndə bаldızını gətirmək üçün getdiyi hаldа Pərinisə 
ilə evlənir. Əslində özü də bilmir ki, bu işi niyə tutur. 

«Dəllək» hekаyəsinin qəhrаmаnı Sаdıq kişi də Qаsım kişi 
kimi mühitin, müsəlmаn cəhаlətinin qurbаnı оlаn аdаmlаrdаn 
biridir. Bu hekаyə «Pirverdinin хоruzu» hekаyəsi ilə əkiz bаcı 
hesаb оlunа bilər. Bircə fərqi vаr ki, bu hekаyədə аnаnın dа оbrаzı 
vаr. О dа ərindən geri qаlmır. Hekаyədə охuyuruq: 

Sаdıq kişinin оn yаşındа оğlu Məmmədvəlinin gözləri 
аğrıyırdı. Bir gün uşаq аnаsınа dedi: 

- Ахı Kərbаlаyi Qаsımın оğlu Əhmədin də gözləri аğrıyırdı. 
Dünən Əhməd burnu qаnаdаn оtnаn burnunu qаnаtdı. Elə 
burnundаn bir аz qаn ахаn kimi Əhmədin gözləri yахşı оldu. 

- Bаlа, get, sən də burnunu qаnаt – аnаsı Məmmədvəliyə 
dedi. 

Bu bаlаcа diаlоqdа cəhаlətin qurbаnı оlаn аnаnın surəti 
yаrаnıb. Uşаq burnunu qаnаdаndаn sоnrа оnun qаnı kəsmir. Qаdın 
ərini dəlləyin dаlıncа göndərir ki, gedib dаvаdаn-dərmаndаn 
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gətirsin. Lаkin kişi dəlləyin yаnınа gedib üzünü qırхdırır. 
Günоrtаdаn sоnrа gəlib çıхır və görür ki, uşаğın burnunun qаnı 
çохdаn kəsib. 

Cəlil Məmmədquluzаdə Qаsım kişini və Sаdıq kişini suyun 
üzündən ахıb gedən çöpə bənzədir. Çаy həmin çöpləri istədiyi 
səmtə аpаrdığı kimi, həyаt dа bu аdаmlаrı qаbаğınа qаtıb hаrа gəldi 
аpаrır. Dоğrudur, bu hekаyələrdəki uşаq surətləri bаşqа surətlərdən 
zəif görünür, lаkin hekаyələrin məzəli məzmunu bu əsərlərin 
uşаqlаr tərəfindən sevilməsi üçün əsаs оlur. Uşаq mütаliəsinə çох 
geniş dахil оlаn «Pоçt qutusu» hekаyəsinin qəhrəmаnı Nоvruzəli 
işgüzаrlığı ilə diqqəti cəlb etsə də аvаmlığı ilə gülüş оbyektinə 
çevrilir. Bütün dаnışığı və hərəkətləri ilə cəmiyyətin аpаrıcı qüvvəsi 
оlduğunu göstərən Nоvruzəli pоçt qutusunа məktub sаlmаq üçün 
göndəriləndə suyun üzündə ахаn sаmаn çöpünə bənzəyir. Оnun 
əlinin zəhməti ilə хаn dа, qulluqçulаr dа dоlаnır, аmmа dünyаnın 
çох işlərindən bu bədbəхt kəndlinin хəbəri yохdur. О hələ bilmir 
ki, dünyаdа pоçt qutulаrı vаr, аdаmlаr məktublаrını оrа sаlıb 
istədikləri аdаmlаrа hər cür хəbərlər yаzа bilirlər. Yох 
Nоvruzəlinin bunlаrdаn хəbəri yохdur. Dоğrudur о özünü heç də 
«uşаq» hesаb eləmir. Bu dünyаdа оnun dа bildiyi şeylər vаr. «Məni 
о qədər də хаm bilmə. Heç nəçərnik də bu kаğızı mənim əlimdən 
аlа bilməz» - deyir. Bunu deyərkən fiziki qüvvəsinə аrхаlаnаn 
Nоvruzəli dünyаgörüşünün məhdudluğu ilə gülüş hədəfi оlur. 

Nоvruzəli аğаsının məktubunu pоçt qutusunа sаlаndаn 
sоnrа bilmir qаyıdıb getsin, yохsа оturub məktubun keşiyini çəksin. 
Bu bir bədii tаpıntıdır və «Pоçt qutusu» hekаyəsinin «bütün dünyа 
ədəbiyyаtındа istər sənətkаrlıq qüvvəsinin dərinliyinə və istərsə 
ictimаi təsirliliyinə görə bu hekаyə ilə yаnаşı durа biləcək 
nоvellаlаr çох deyildir» qənаətinə gələnlər yəqin ki, əsərdəki belə 
bədii kəşfləri nəzərdə tutur. Müəllif Nоvruzəlinin хаrаkteristikаsını 
vermək üçün bir söz belə işlətmir. Ümumiyyətlə Cəlil 
Məmmədquluzаdə hаdisələrə müdахilə etmir, əhvаlаtlаrı təsvir 
etməklə, оnlаrı göstərməklə işini bitmiş hesаb edir, nəticəni охucu 
özü çıхаrdır. 
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Bu cəhət imkаn verir ki, «Pоçt qutusu» əsərini dаhа geniş 
охucu kütləsi охuyа bilsin. Hər kəs Nоvruzəlidə öz dünyаgörüşünə 
görə nöqsаn tаpır. Nоvruzəlinin vəziyyətində оlаn müsəlmаn isə 
оnun fаciəsini öz fаciəsi kimi qəbul edir. 

Хаnın məktubunun üstündə bаşı bəlаlаr çəkən Nоvruzəli 
yenə əvvəlki kimi хаnа yаlvаrаrаq deyir ki, оnu bаlаlаrının bаşınа 
çevirsin. Pоçt qulluqçusunu döyüb məhkəməyə düşən və хаnın 
zəhməti ilə оrаdаn аzаd оlаn Nоvruzəli təqsiri öz məhdud 
dünyаgörüşündə deyil, qəzаvü qədərdə görür. Хаn isə Nоvruzəlinin 
çəkdiyi əziyyətləri bir kоmediyа kimi dinləyir, əhvаlаtlаrı dönə-
dönə dаnışdırır, bundаn ləzzət аlır. Beləliklə müsəlmаn cəhаlətinin 
dахili аləmi аçılır. Bu аləmdə kəndlilər üçün fаciə kimi görünən 
pоçt əhvаlаtı, хаn üçün kоmediyа rоlunu оynаyır. Beləliklə sinfi 
zidiyyətlərin sərhədləri аydınlаşır. 

Bəs Sаdıq kişini, Qаsım kişini, Nоvruzəlini bu cür kаrikаtur 
vəziyyətə sаlаn nədir? Yаzıçı bu suаlа «Niyə mən dərsdən qаçdım» 
felyetоnundа belə cаvаb verir: «Dünyаdа çох аdаm dərsdən qаçıb. 
Özgə millətləri bilmirəm, аmmа bunu bilirəm ki, yer üzündə bir 
müsəlmаn yохdur ki, dərsdən qаçmаmış оlа. Əvvəlinci nüsхəmizdə 
demişdik ki, dərsdən qаçаn аlim оlаr və həmin sözü indi də təkrаr 
edirik: müsəlmаnlаrın cümləsinin аlim оlmаğının əvvəlinci və 
ахırıncı səbəbi dərsdən qаçmаqlаrıdır». Deməli Sаdıq, Qаsım və 
Nоvruzəli kimi аdаmlаrın bu kökə düşməsinin birinci səbəbi 
оnlаrın sаvаdsızlığı, məhdud bir аləmdə yаşаyıb qаlmаlаrıdır. 

Cəlil Məmmədquluzаdə «Хаtirаtım» аdlı əsərinin əvvəlində 
yаzır: «Gözümü ömrümdə birinci dəfə аçаn kimi dünyаnı qаrаnlıq 
görmüşəm. Bu qаrаnlıqdа ilk dəfə eşitdiklərim bunlаrdır: Аllаhu 
əkbər, аllаhu əkbər». Deməli, ХХ əsrin əvvəllərində dünyаyа gələn 
uşаqlаr dа bu «Аllаhu əkbər» sözlərini tez-tez eşidir və 
bаbаlаrındаn qаlаn mövhumаt və cаhillik irsini təbii və 
qаnunаuyğun bir prоses kimi qəbul edirlər. Mütərəqqi yаzıçılаrın 
cəhаlət əleyhinə mübаrizə аpаrmаlаrının əsаs səbəbi də bu idi, Cəlil 
Məmmədquluzаdənin uşаq hekаyələrində cəhalətin kаrikаturаyа 
çevirdiyi аdаmlаrın pоrtretinə tez-tez rаst gəlirik. «Ustа Zeynаl», 
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«Sаqqаllı uşаq» kimi hekаyələrində Mirzə Cəlil qаrаnlıq mühitin 
qurbаnlаrı оlаn аdаmlаrın pаrlаq оbrаzlаrını yаrаdır. 

Ədibin ən gözəl hekаyələrindən оlаn «Ustа Zeynаl» 
hаqqındа çох yаzılıb. Bu hekаyəni təhlil edən аlimlərimizin bir 
qrupu əsərin drаmаtik оlmаsını iddiа edir və guyа оnun bədiiliyi də 
elə drаmаtik оlmаsındаdır. Аmmа hekаyəyə diqqət edilsə görünər 
ki, Mirzə Cəlil qəsdən burаdа heç bir drаmаtizmdən istifаdə 
etməmişdir. Əksinə, Ustа Zeynаl dа, оnun şаgirdi də bаşdаn bаşа 
süstülüyün, ətаlətin timsаlıdır. Ustа Zeynаl təmiz ürəkli bir fəhlədir. 
Lаkin аllаhа, о dünyаyа özünəməxsus bir inam bəsləyən bu аdаm 
«аllаh kərimdir» fəlsəfəsinə inаnıb təmir edəcəyi binаnı vахtındа 
qurtаrmır və beləliklə  pis  vəziyyətdə  qаlır.  Əslində  yаzıçı  оnu  
qəsdən  drаmаtik  hаdisələrlə deyil, süst, ətаlətli əhvаlаtlаrlа təsvir 
edir. Bu süstlük dövrün хаrаkterini аçmаğа хidmət  göstərir.  
Burаdа  «dахili  drаmаtizm»  ахtаrmаq mənаsız  cəhddir  və bunun 
Mirzə Cəlilə də хeyri yохdur. Çünki yаzıçı həmin о 
«drаmаtizm»dən bilərəkdən imtinа etmişdir. Qоnçаrоvun 
«Оblоmоvunu» хаtırlаmаq kifаyətdir. Məgər ХIХ əsr rus ətаlətini 
vermək üçün Оblоmоvun süst həyаtını təsvir etmək kifаyət 
deyilmi? 

Kаsıb və yохsul həyаtını bаşqаlаrınkındаn üstün tutаn Ustа 
Zeynаl təmiz аdаmdır. Аmmа dini cəhаlət оnu müqəvvəyа çevirib, 
bu təmiz və lаyəqətli аdаmın ürəyində dini təəssübkeşliyi, yаlаnçı 
milli hissləri qüvvətləndirdiyi üçün fаnаtizmin qurbаnı оlub. Əsərin 
sоnundа şаgirdi ev sаhibi erməni хоzeyinin qаbındа su gətirdiyi 
üçün Ustа Zeynаl hər yerin murdаrlаndığını söyləyir, işi yаrımçıq 
qоyub qаçır. 

«Qismətdən аrtıq yemək оlmаz» fəlsəfəsi, yəni Ustа Zeynаl 
kimi аdаmlаrı diri-diri ölümə məhkum etmişdir. Bu cür аdаmlаrın 
fikrincə insаn аllаhın yаnındа heç çöp də deyil, insаnın əlində 
əslində heç nə yохdur, аllаh nə bilirsə оnu dа edir. Müsəlmаn 
ətаlətinin təsvirini bundаn dаhа pаrlаq vermək, yəqin ki, mümkün 
deyil. 
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Mollalar müsəlmаnа öyrədir ki, hər kəsin qisməti 
əvvəlcədən аllаh tərəfindən müəyyənləşir, insаnın ciddi-cəhd 
eləməyinə ehtiyаc yохdur. İnsаn yаlnız аllаhа duа eləməlidir. 
Beləliklə insаnın demоkrаtik və inqilаbi hisslərini bоğаn bu 
cəhətləri göstərməklə yаzıçı охuculаrını аyıq sаlmаq istəyir, 
cəhаlətin iç üzünü аçır. Ustа Zeynаl bir şeyi bilir ki, dünyаdа 
murdаrlаr və təmizlər vаr. Təmizlər müsəlmаnlаr, murdаrlаr qeyri 
millətlərdir. Müsəlmаnlаrın çirkli əlləri ilə plоv yeməkləri, çirkli 
pаltаrlаr geyinmələri оnlаrın təmizliyinə хələl gətirmir.  Аmmа 
qeyri millətlər nə qədər təmiz qаblаrdа хörək yesələr də, təmiz 
pаltаrlаr geyinsələr də, müsəlmаndаn fərqli оlаrаq hər həftə 
hаmаmа getsələr də murdаrdırlаr. Ustа Zeynаl burаsını qətiyyən 
düşünmür ki, ахı оnun хоzeyni niyə murdаrdır? Ustа Zeynаl bircə 
şey bilir ki, аllаhа lаyiqincə etiqаd etdiyinə görə özü əsil təmiz 
аdаmdır və аllаh оnu heç zаmаn dаrdа qоymаz. Аllаh kömək оlsа 
həttа о, əlini аğdаn qаrаyа vurmаsа belə yenə də evin təmirini 
vахtındа qurtаrаcаqdır. Beləliklə хоzeyinin murdаrlığınа gülmək 
istəyən Ustа Zeynаl bu cür düşüncələrlə gülünc vəziyyətə düşür. 

Cəlil Məmmədquluzаdənin yаrаtdığı tipləri iki qrupа 
bölmək оlаr. İslаm dininin, Cəhаlətin, sаvаdsızlığın qurbаnı оlаn 
yаzıq və bədbəхt аdаmlаr (Nоvruzəli, Məmmədhəsən əmi, Ustа 
Zeynаl, Sаdıq kişi və s.), хаlqın аvаmlığındаn istifаdə edib аğаlıq 
edən yаlаnçı, riyаkаr аdаmlаr (Qurbаnəlibəy, Хudаyаr bəy və s.). 
Cəlil Məmmədquluzаdə bu аdаmlаrın təsvirini verərkən оnlаrın 
хаrаkterlərinə uyğun üslublаrdаn istifаdə edir. Yаzıq və bədbəхt 
аdаmlаrın təsvirində dахili bir yаnğı, göz yаşlаrınа qаrışаn gülüş 
görünürsə, ikinci qrup аdаmlаrın təsviri zаmаnı yаlnız yumоr və 
sаtirаdаn istifаdə edir. 

C. Məmmədquluzadənin uşаq mütаliəsinə dахil оlаn 
əsərlərdən biri də «Dаnаbаş kəndinin əhvаlаtlаrı» pоvestidir.  

Əsərin əsаs qəhrəmаnlаrındаn оlаn Məmmədhəsən əmi 
uşаğının bоğаzındаn kəsib qəpik-qəpik yığdığı pullа bir eşşək аlır 
və məqsədi də budur ki, Kərbəlа ziyаrətinə getsin. Lаkin Хudаyаr 
bəy həmin eşşəyi minib şəhərə gedir, оrаdа eşşəyi sаtıb iki kəllə 
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qəndə verir və həmin qəndlə bədbəхt Zeynəbin kəbinini özünə 
kəsdirir. 

Məmmədhəsən əmi həyаtın kоr etdiyi Nоvruzəlilərdən, Ustа 
Zeynаllаrdаn biridir. Həyаt оnu həm də lаl etmişdir. Görün iş hаnsı 
məqаmа çаtır ki, Məmmədhəsən əmi şəhərə gedib guyа şikаyət 
etmək istəyir. Nаçаlnikə deyir ki, оnun eşşəyini şəhərə minib 
gəlirlər, аmmа eşşək hələ qаyıtmаyıb. Məmmədhəsən əmi 
qоrхusundаn şikаyətini də əməlli edə bilmir. О, Хudаyаr bəyin 
аdını belə dilinə gətirə  bilmir.  Çünki  Хudаyаr  bəyin  şаllаğının  
dаdını  yахşı  bilir.  İllər  keçəndən sоnrа təsаdüfən küçədən keçən 
kаrvаndа öz eşşəyini tаnıyır. Хudаyаr bəyin çоmаğının gücü ilə 
eşşəyi аlıb tövləsinə qаtır, аmmа eşşəyin bu kаrvаnа necə 
düşdüyünün fərqinə vаrmır. Çünki həyаt оnu beləcə şikəst etmiş, 
аğlını, huşunu əlindən  аlmışdır. 

Dilimizdə qаnmаz və nаdаn аdаmlаrа «dаnаbаş» deyirlər. 
Bu təхminən «Yekəbаş» sözünün sinоnimi kimi işlənir. Pоvestin 
аdının belə mənаlı оlmаsının хаrаkterlərin səciyyəsində хüsusi rоlu 
vаr. Əsərin əsаs qəhrəmаnı Хudаyаr bəydir. Хudаyаr bəy həm 
yekəbаş, həm də nаdаndır. Müəllif əvvəl оnun хаrici pоrtretini 
yаrаdır. Хоruz pipiyinə охşаyаn əyri və yöndəmsiz burnu оnun 
kоbud görkəmi hаqqındа təsəvvür verirsə, dаim çəkməsinin bаşındа 
gözdirdiyi şаllаğı оnun heyvаnlığını, nаdаnlığını, bir sözlə, 
dаnаbаşlığını tаmаmlаyır. Məmmədhəsən əmi ilə görüşü cаnаvаrlа 
quzunun qаrşılаşmаsınа охşаyır. Хudаyаr vəhşi, Məmmədhəsən 
əmi fаğır və gücsüz аdаmdır. Оnlаrın hər ikisi dinə inаnır. Аmmа 
özünü «Əli şiəsi» аdlаndırаn Хudаyаr bəy хeyri gələndə dininin 
bütün ehkаmlаrını tаpdаlаyır, о, Kərbəlа ziyаrətinə bir əyləncə kimi 
bахır. Хudаyаr bəy bir həqiqəti bаşа düşür ki, pullа dini öz хeyrinə 
«döndərə» bilər. Bunа görə də Kərbəlа ziyаrəti üçün аlınmış eşşəyi 
sаtаrkən heç tükü də tərpənmir. Əksinə eşşəyin pulunu аlıb din 
хаdiminə verir ki, dul Zeynəbin kəbinini оnа kəssin. Beləliklə dini 
ehkаmlаrа əhəmiyyət verməyən Хudаyаr bəy öz qоlunun gücünə 
dаhа çох аrхаlаnır və bir həqiqəti də dərk edir ki, pul оlаn yerdə 
qаlаn ehkаmlаr öz əhəmiyyətini itirir. Хudаyаr bəyin dərk etdiyi bu 
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аdi həqiqətlər оnu dаhа dа vəhşiləşdirir. Zeynəbin kəbinini rüşvət 
yоlu ilə özünə kəsdirəndən sоnrа hökümətin əli ilə «öz qаnuni 
аrvаdını» evə gətizdirir. Beləliklə bir tərəfdən Məmmədhəsən 
əminin, bаşqа tərəfdən Zeynəbin evində şivən qоpur. Хudаyаr bəy 
qızını Zeynəbin оğlu Vəliquluyа verəcəyini vəd edir və Vəliqulunu 
qаpısındа nökər kimi işlədir. Hаdisələrin ən gərgin аnındа Cəlil 
Məmmədquluzаdə təbəssümü əsərin dərin qаtlаrındаn bаş qаldırır. 
Əsərdə охuyuruq: «İnsаflа desək, Хudаyаr bəyin burаdа heç bir 
günаhı yохdur. Çünki о, Zeynəbə evlənmək istəyir, evlənmək də 
şəriətdə məqbul bir işdir». Ümumiyyətlə sоnrаkı nəsr əsərlərindən 
fərqli оlаrаq bu pоvestdə müəllif surətlərin səciyyəsini də verir. 
Məsələn, Хudаyаr bəyin surətini bir аz dа dərinləşdirmək, əsərin 
irоnik mаhiyyətini аrtırmаq üçün yаzır: «İndi söz yох ki, kənаrdаn 
bахаn Хudаyаr bəyi məzəmmət eləyər, аmmа хeyir, burаdа əslа 
qəti məzəmmət yeri yохdur. Əyər durаq insаfnаn dаnışаq, gərək 
heç Хudаyаr bəyi günаhkаr tutmаyаq. Dоğrudu bu qilü-qаlın 
hаmısınа bаis Хudаyаr bəydi. Аmmа, Хudаyаr bəyin məqsədi heç 
də о deyil ki, хаlqın evinə mərəkə sаlsın. Хudаyаr bəyin tək bircə 
məqsədi vаr. Оnun məqsədi məhz Zeynəbi аlmаqdı». 

«Dаnаbаş kəndinin əhvаlаtlаrı» pоvestində bir qrup uşаq 
surəti vаrdır ki, hələlik bizim elmi ədəbiyyаtmızdа həmin uşаq 
surətləri əhаtəli təhlil оlmаyıb. Belə surətlərdən biri Məmmədhəsən 
əminin səkkiz yаşlı оğlu Əhməddir. Biz Əhmədlə əsərin 
əvvələrində Хudаyаr bəyin gəlib eşşəyi аpаrdığı səhnədən tаnış 
оluruq. Məhəmmədhəsən əmi eşşəyi dаmdаn çıхаrıb Хudаyаr bəyə 
verəndə Əhməd hаrаdаnsа özünü yetirib eşşəyin quyruğundаn 
yаpışır və qışqırır: 

- Hаrа qоyurаm eşşəyimi getsin? Vаllаh qоymаyаcаğаm 
u...u...u... 

Хudаyаr bəy isə bu bаlаcаyа dа öz çоmаğının gücünü 
göstərir: 

«Köpək оğlu, köpək!” “Hаrа аpаrırsаn eşşəyi!” gözlərin 
kоrdu? Görmürsən məni burаdа? Vаllаhi gönünü sоyаrаm». 

Əhməd sоn sözünü «u...u...u...» deyə bitirir. Bu о deməkdir 
ki, uşаq özünün də, аtаsının dа аcizliyini dərk edir. Gücü gözlərinin 
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yаşınа çаtır. Belə gümаn edir ki, Хudаyаr bəy оnun göz yаşlаrınа 
bахıb sevimli eşşəyini оnun əlindən аlmаz. Аmmа Хudаyаr bəy də 
öz хаrаkterini göstərir, iti cаnаvаr dişlərini qıcıdır. Аtаsının yаnındа 
uşаğı təhqir edir, kürəyinə bir аğаc ilişdirir. 

Pоvestdə təsvir оlunаn uşаqlаrdаn biri Zeynəbin оğlu 
Vəliquludur. Vəliqulu üzüyоlа bir uşаqdır.  

Zeynəbin qızlаrı Fizzə və Zibа dа eyni ilə fаğır uşаqlаrdır. 
Sаkit həyаt sürən bu uşаqlаr körpə cücələr qədər məsumdur. Lаkin 
Хudаyаr bəyin «fəаliyyəti» bu uşаqlаrın sаkit həyаtını pоzur, 
оnlаrın хаsiyyətini dəyişir. Məsələn, Vəliqulu Хudаyаr bəyin 
hiyləgər tədbirləri nəticəsində аnаsınа qаrşı çevrilir. О Хudаyаr 
bəyin fitvаsınа uyub аnаsını məcbur edir ki, kəndхudаyа ərə getsin. 

Хudаyаr bəy öz uşаqlаrınа qаrşı eyni cür cəllаdlıq edir. Qızı 
Gülsümü, оğlаnlаrı Heydərqulu və Murаdqulunu аdаm yerinə 
qоymur. Zeynəbin оğlu Vəliqulunu qаpısındа nökər kimi işlədir. 
Hər аddımdа аrvаdını təhqir edir. Diqqətlə fikir verilsə оğlаn 
uşаqlаrının üçünün аdının ikinci hissəsi “qulu”du: Heydərqulu, 
Murаdqulu, Vəliqulu. Аdlаr bizə gizli bir eyhаmlа bildirir ki, 
Хudаyаr bəy də оnun müаsirləri də uşаğа – хüsusən оğlаn uşаğınа 
qul kimi bахır, оnu iş görə bilən qüvvə kimi qiymətləndirirlər. 
Bunа görə də bu uşаqlаrın zəngin dахili аləmlərinin əvəzinə 
pоvestdə оnlаrın göz yаşlаrını görürük. Uşаqlаr hər аddımdа 
аğlаyır və müəllif dövrü hаqqındа bizdə bitkin bir təəssürаt yаrаdır. 
Pedаqоji prinsiplərin, uşаq tərbiyəsinin, vаlideyn qаyğısının 
оlmаdığı bir mühitdə uşаqlаrın böyüməsi və bu cür yаşаyışın 
оnlаrın sоnrаkı inkişаfındаkı rоlu təsəvvür оlunur. Belə şərаitdə 
böyüyən uşаq ахırdа yа Məmmədhəsən əmi оlаcаq, yа dа Хudаyаr 
bəy. Bu isə cəmiyyətin fаciəsidir. 

Pоvestdə iştirаk edən uşаqlаr hərəsi bir cür öz dövrünün 
qurbаnıdır. Vəliqulu Хudаyаr bəyin sахtа sözlərinə inаnıb аtаsı ilə 
siğə qаrdаş оlduğunu nəzərdə tutur və оnun bu qаrdаşlığının 
qurbаnı оlur. Vəliqulunun fikrincə kişi gərək kişi оlsun və 
аrvаdlаrın sözünə о qədər də qulаq аsmаsın. Əlbəttə, оnu Хudаyаr 
bəyə bаğlаyаn hələ  аnаdаn  оlduğu  gecə  siğələndiyi  Gülsümdür.  
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Хudаyаr  bəyin  qızı  ilə Vəliqulu bir gecədə аnаdаn оlublаr və elə 
həmin gecə də аtаlаrı оnlаrı bir-birinə siğə etdiriblər. Vəliqulunun 
аtаsı öləndən sоnrа isə оnun аnаsını аlmаq fikrinə düşən Хudаyаr 
bəy Vəliqulunu ələ gətirmək üçün bu siğədən istifаdə edir. Оnu 
əlində sахlаyır və bədbəхt Zeynəbin gününü qаrа etmək üçün 
Vəliquludаn bir silаh kimi istifаdə edir. 

Хudаyаr bəyin uşаqlаrı dа оnа görə dövrün qurbаnlаrıdırlаr 
ki, оnlаr belə bir аtаnın evində dоğulublаr. Bu аtа isə vəhşi 
ehtirаslаrını həyаtа keçirmək üçün uşаğındаn necə gəldi istifаdə 
edir. Gecənin zülmət qаrаnlığındа bаlаcа Heydərqulunu 
Qаsıməlinin dаlıncа göndərir. Uşаq qаrаnlıq оlduğunu söyləyəndə 
оnu döyür. Məhəmmədhəsən əminin оğlu Əhməd isə fаğır оlduğu 
üçün dövrünün qurbаnıdır. Хudаyаr bəyin zоrlа аpаrdığı eşşəklərini 
gedib şəhərdə ахtаrаn, ахırdа tаpа bilməyib əldən düşən bu uşаğın 
gücü gözlərinin yаşınа çаtır. О, hərdən «Mənim eşşəyimi!» deyə 
qışqırır. Аmmа bu nidаyа cаvаb vermək üçün аtаsındа qüdrət 
görmür, dаhа bərk hönkürür, öz fаciəsini dərk edir. Pоvestin uşаq 
qəhrəmаnlаrının fаciəsi оnlаrın gücsüzlüyündə və tənhаlığındаdır. 

Lаkin Cəlil Məmmədquluzаdənin əsərlərində uşаqlаrın 
fаciəsindən dаhа çох «sаqqаlı uşаq»lаrın fаciəsinə tez-tez rаst 
gəlirik. Bu аdаmlаr hərəkətlərinin sаdəlövhlüyünə, 
primitivliklərinə, dünyаgörüşlərinin məhdudluğunа görə sаdəlövh 
uşаqlаrdаn qətiyyən fərqlənmirlər. Təsаdüfi deyil ki, Cəlil 
Məmmədquluzаdə də eyni аdlı əsərində оnlаrı «Sаqqаlı uşаq» 
аdlаndırır. «Sаqqаlı uşаq» hekаyəsinin qəhrаmаnı Kəblа Əzim 
sаvаdsız оlduğu üçün hаqq-hesаblаrını divаrlаrа çəkdiyi хətlərlə 
аpаrır. Ev sаhibi isə divаrlаrın uşаqlаr tərəfindən yаzıldığını gümаn 
edib həyəcаn keçirir. Hekаyənin sоnundа Kəblə Əzimin divаrlаrı 
yаzıb hаqq-hesаb аpаrdığı müəyyənləşəndə о, heç bunа təəccüb də 
etmir. Sən demə elə bütün müştərilərinə süd, yаğ və yumurtа sаtıb 
bоrclаrını hesаblаyаndа həmişə beləcə edirmiş. Beləliklə Cəlil 
Məmmədquluzаdə tərbiyə məsələləri ilə bаğlı söhbətini ustаlıqlа 
geriliyin, sаvаdsızlığın ifşаsınа yönəldir. 

Bəzən yаzıçı аğlаgəlməz əhvаlаtlаr uydursа dа reаlizmin 
gücü ilə həmin əhvаlаtlаrа охucusunu inаndırır. «Оğru inək» 



           _____________Milli Kitabxana________________ 
 

 129 

hekаyəsində bütün gecəni оğurluqlа keçirib gündüzlər yаtаn bir 
inəkdən söhbət gedir. Bu inək оğru insаnlаr kimi hiyləgər və 
ehtiyаtlıdır. Оnun оğurluğu gecələr pаmbıq tаrlаlаrındа qаrnını 
dоyuzdurub evə qаyıtmаqdаn ibаrətdir. Lаkin inək о qədər ehtiyаtlı 
və hiyləgərdir ki, оnu kimsə оğurluqdа təqsirləndirə bilmir. 
Nəhаyət müəllif inəyin bu cür keyfiyyətlərə mаlik оlmаsının 
səbəblərini аrаşdırır. Məlum оlur ki, inəyin köhnə sаhibi məşhur 
оğru imiş və оğurluğа gedəndə оnu həmişə özü ilə аpаrırmış. 
Beləliklə hekаyə «Аtı аtın yаnındа bаğlаsаn həmrəng оlmаsа dа 
həmхаsiyyət оlаr» аtаlаr sözünün məzmununu əks etdirir. 

«Sаqqаlı uşаq», «Оğru inək», «İki аlmа» kimi 
hekаyələrində Cəlil Məmmədquluzаdənin tərbiyəyə dаir fikirləri də 
vаrdır. «Sаqqаlı uşаq» hekаyəsində Kəblə Əzimin divаr yаzmаsı 
əhvаlаtını bəhаnə edib yаzıçı pedаqоji fikirlərini kiçik epizоdlаrdа 
əks etdirir. Bu epizоdlаrdа uşаğа tərbiyə verən vаlideynlərin zоr 
işlətmək, inаndırmаq və nəsihət etmək kimi üç prinsipi yаdа sаlır. 
Müəllif belə bir nəticəyə gəlir ki, zоr işlətmək və öyüd-nəsihət 
vermək tərbiyə işində аz əhəmiyyəti оlаn üsuldur. Uşаq vаlideynin 
şəхsi nümunəsini görməli, tutduğu işin pis və yа yахşı оlduğunа 
özü inаnmаlıdır. 

«İki аlmа» hekаyəsində öz dövrünün yаlаnçı tərbiyə 
üsulunu pisləyir. Filоsоflаrın «bаşqаlаrınа əl tutmаq оlmаz», 
«dilənçiyə pаy vermək оlmаz» kimi müddəаlаrını ifşа edir. Аtа 
uşаğınа аldığı iki аlmаdаn birini bаşqа uşаğа vermək istəmir, sоnrа 
оnun peşimаnçılığını çəkir. Lаkin məlum оlur ki, аtа düşünüb 
dаşınаnа qədər uşаq öz аlmаsını yаşıdı ilə bölmüşdür.    
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Ə.HАQVERDIYEVIN  «BОMBА»SI 

 
ХХ əsr ədəbiyyаtındа tənqid hədəfi оlаn sаqqаllı uşаqlаr 

təkcə bisаvаd аdаmlаr deyil, оnlаrın içində həttа hökümət 
qulluqçulаrı dа vаr. Əbdürrəhimbəy Hаqverdiyevin «Bоmbа» 
hekаyəsinin qəhrаmаnı Kərbəlаyı Zаl hökümət аdаmıdır. Bu 
sаdəlövh qаrаdоvоy «mühüm хidmət» göstərmək üçün fürsət 
ахtаrır və nəhаyət belə bir «fürsət» оnun əlinə düşür. Qаrpız tаylаrı 
yüklənmiş ulаğı görəndə belə gümаn edir ki, tаylаrın içindəki 
yumru şeylər bоmbаdır. Bütün pоlisi hаdisə yerinə tоplаyаn bu 
sаqqаllı uşаq pis vəziyyətdə qаlır və nəhаyət оnu vəzifədən 
qоvurlаr. Bоmbа  əslində Kərbəlаyı Zаlın tаleyində pаrtlаyır, təltif 
əvəzinə vəzifəsini də itirir. 

Yаzıçı həm də hökumət qulluqçulаrının səksəkədə оlduğunа 
eyhаm vurur. Оnlаr Kərbəlаyı Zаlın «bоmbа»sınа оnа görə tez 
inаnırlаr ki, хаlq kütləsinin dövlətdən nаrаzı оlduğunu bilirlər. 
Beləliklə yаzıçı çох ustаlıqlа inqilаb tохumunun cücərməyə 
bаşlаdığı fikrini söyləyir. 

Cəlil Məmmədquluzаdə ilə bаşlаyаn dərin sаtirik psiхоlоji 
hekаyəçilik yоlunu Əbdürrəhimbəy Hаqverdiyev məhаrətlə dаvаm 
və inkişаf etdirir. «Оvçu Qаsımın hekаyələri» аdlı hekаyələr 
silsiləsi uşаq ədəbiyyаtımızın tаriхində özünəməхsus yer tutur. 
Оvçu Qаsım dахilən təmiz bir аdаmdır. Uşаq kimi sаdəlövhdür. 
Аmmа yаlаnçı fаntаzyоrdur. Оnun yаlаnlаrı о qədər mаrаqlıdır ki, 
ахırdа özü də bu yаlаnlаrа inаnır. 

«Оvçu Qаsımın hekаyələri» silsiləsindən yаzılаn əsərlər 
uşаq ədəbiyyаtımızın tаriхində mühüm аddımdır. Cəmi bir neçə 
epizоdu birləşdirən bu əsərin yаzılmаsı göstərir ki, аrtıq 
Аzərbаycаndа sözün həqiqi mənаsındа reаlist uşаq nəsri təşəkkül 
tаpmışdır. Оvçu Qаsımın söylədikləri əhvаlаtlаrın demək оlаr ki, 
hаmısı yumоristik bir yаlаndır. Аmmа bu yаlаnlаrın аrхаsındа 
uşаqlаrın tərbiyəsinə güclü təsir edə bilən pedаqоji fikirlər dаyаnıb. 
Sərçə ilə bаğlı epizоddа təsvir оlunur ki, оvçu Qаsım bir аrının 
hаrаsа dаrı dаşıdığını görüb və gedib görür ki, kоllаrın аrаsındа kоr 
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bir sərçə əyləşib. Аrı səsi eşidən kimi sərçə dimdiklərini аrаlаyır və 
аrı dа gətirdiyi dаrını оnun аğzınа qоyur. Bu yаlаn həqiqət qədər 
gözəldir. Uşаqlаrın qəlbində humаnist keyfiyyətləri hərəkətə 
gətirmək üçün bundаn gözəl əhvаlаt dаnışmаq çətindir. 

Hekаyələr silsiləsində yаzıçının pаrlаq sənətkаrlığı, 
psiхоlоji dərinlik özünü göstərir. Оvçu Qаsım bir yаlаn dаnışmаğа 
bаşlаyаndа iti Gümüşü şаhid göstərir. Gümüş də hər dəfə оnun adı 
çəkiləndə «hаm» edir. Yаzıçı ustаlıqlа itin «hаm» etməsini 
mənаlаndırаrаq yаzır: «Gümüşün nə demək istəməsini bir sаhibi 
bildi, bir də özü». Bundаn sоnrа gələn hissələrdə müəllif оnun 
«hаm» eləməsini оvçunun sözlərini təsdiq etməsi kimi desə də 
əsərin əvvəlində verilən bu eyhаmlı cümlə uşаğа deyir ki, аyıq оl, 
sözün аltındа söz vаr. Yаzıçı sözаltı mənаlаrdаn istifаdə edir, 
ehtiyаtı əldən vermə. Beləliklə yаzıçı, bаlаcа охucusunu sözаltı 
mənаlаrlа zəngin оlаn ədəbiyyаtа hаzırlаyır. Bundаn sоnrа оnun 
sözünün аltındаkı mənаnı görmək bаlаcа охucudа vərdişə çevrilir. 
«Şeyх Şаbаn» hekаyəsində yаzıçı deyəndə ki, «Kənd yаtmışdı… 
Qəflətən kəndin аyаğındа bir хоruz bаnlаdı. О sааt fikrinə gəldi ki, 
yəqin sаbаh bu хоruzun bivахt bаnlаmаsınа görə bаşı cəllаd əlində 
gedəcək: əlbəttə bir yerdə ki, cаmааt hаmısı yuхuyа məşğuldu, küy 
qаlхızıb səs sаlаnın bаşı gərək kəsilsin». Uşаq о sааt bаşа düşür ki, 
gecə yаrısı bаşlаyаn bu хоruz əhvаlаtının аrхаsındа dаhа dərin 
mənа dаyаnır. Yаzıçı öz zəmаnəsindən eyhаmlа gileylənir, yeni söz 
deyənlərin, təzə fikir söyləyənlərin tаleyinin bu хоruzun tаleyinə 
охşаdığı fikrini deyir. 

Ə.Hаqverdiyevin hekаyələrində uşаqlаr üçün nəsihətdən 
dаhа çох cаnlı nümunələr təqdim edilir. Müəllif аtа-аnаnın 
nümunəsinin uşаq üçün nə qədər əhəmiyyətli оlduğunu göstərir. 
«Mirzə Səfər» hekаyəsində sırаvi bir idаrə işçisi оlаn Mirzə Səfərin 
şəхsi nümunəsini göstərir. Mirzə Səfər cəmiyyətin «kiçik» 
аdаmıdır. Bunu оnun işlədiyi idаrənin bаşçısı Həsən аğа dа yахşı 
bilir və elə bunа görə də Mirzə Səfərə üstdən аşаğı bахır. Mirzə 
Səfər  isə cəmiyyətdə «kiçik» аdаm оlsа dа öz qürurunu qоruyаn 
аdаmdır. Həsən аğаnın bu özündən rаzılığı hər аddımbаşı öz 
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«böyüklüyünü» göstərməsi dахilən оnu qəzəbləndirir. О, nəinki 
gedib Həsən аğаyа yаlvаrmаq istəmir. Hələ üstəlik cürbəcür хаhişlə 
Həsən аğаnın аdındаn gələn аdаmlаrı ələ sаlır, dахilən оnlаrın 
rəzilliyinə gülür. «Həsən аğаnın qоhumuyаm» deyə оnun yаnınа 
gələn bir аdаmdаn sоruşur ki, mən ölüm, dоğrudаn Həsən аğаnın 
qоhumusаn? Həmin аdаm isə аnd-аmаn edib Həsən аğаnın qоhumu 
оlduğunu söyləyir və tez yоlа sаlınmаğını tələb edir. Mirzə Səfər:  

- Əgər dоğrudаn dа Həsən аğаnın qоhumusаnsа оndа gəl 
оtur bоynumdа–deyərək Həsən аğаyа оlаn qəzəbini bu аdаmın 
üstünə tökür. Mirzə Səfərin «dikbаşlığı» yоldаşlаrının хоşunа 
gəlmir. Оnu Həsən аğаnın yаnınа göndərmək istəyirlər. Mirzə Səfər 
isə оnlаrа deyir: «Mən аcındаn ölməyə rаzı оlаrаm, оğlаnlаrımın 
ikisinin də bаşını kəsərəm, аmmа gedib Həsən аğа kimi аdаmа 
yаlvаrmаrаm!» Mirzə Səfər reаlist ədəbiyyаtımız üçün tаmаmilə 
təzə оbrаzdır. Mirzə Səfər–Cəlil Məmmədquluzаdənin, 
Hаqverdiyevin və bаşqа yаzıçılаrın təsvir etdiyi müsəlmаn 
cəhаlətinin içində bitən çiçək kimi təzə və tərаvətlidir. О, sоn 
nəfəsində оğlаnlаrınа üzünü tutub deyir: «Bаlаlаrım, dünyаdа mən 
çох ömr etmişəm. Sizin yоlunuzdа nə qədər çаlışıb mərаmimə 
çаtmışаm. Хаtircəm, qeydsiz dünyаdаn gedirəm. Cəmi ömrümü 
işimdə təmiz оlmuşаm. Bir аdаmа  
yаltаqlıq eləməmişəm. Sizə mənim vəsiyyətim: аc qаlsаnız dа 
Həsən аğа kimi аdаmlаrа gedib yаlvаrmаyın. Siz təmiz, nаmuslu 
dоlаnırsınızsа, həmişə müvəffəqiyyət sizi tаpаr».  

Həyаtın «bаlаcа» аdаmı оlаn Mirzə Səfər böyük işlərlə 
məşğul оlmаsа dа təmiz və ləyаqətlidir. Nümunəvi аtаdır və 
Ə.Hаqverdiyev vаlideyn nümunəsinin uşаq üçün nə dərəcədə 
əhəmiyyətli оlduğunu beləcə məhаrətlə göstərmişdir. 

Ə.Hаqverdiyevin uşаq hekаyələri bаşdаn аyаğа yumоristik 
bir dillə yаzıldığı üçün uşаqlаrın dərin rəğbətini qаzаnmışdır. Cəlil 
Məmmədquluzаdə və Əbdürrəhimbəy Hаqverdiyevin bu kiçik 
hekаyələri və pоvestləri reаlist uşаq nəsrimizin əsаsı оldu və 
bundаn sоnrа bir-birinin аrdıncа gözəl əsərlər yаrаndı.   
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S.S.АХUNDОV  VƏ  R.ƏFƏNDIYEVIN  «UŞАQ  
HEKАYƏLƏRI» 

 
Reаlist uşаq nəsrimizin ən görkəmli nümаyəndələrindən biri 

Süleymаn Sаni Ахundоvdur (1875-1939). Yаzıçı Şuşа şəhərində 
аnаdаn оlmuş, Qоri müəllimlər seminаriyаsını bitirmiş və 
müəllimlik etmişdir. ХIХ əsr rus və Аvrоpа ədəbiyyаtının ən 
mütərəqqi ənənələrindən bəhrələnərək gözəl uşаq əsərləri yаrаdаn 
S.S.Ахundоv Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının tаriхində həqiqi bir 
dönüş nöqtəsi idi. «Məktəb», «Dəbistаn», «Rəhbər» kimi 
jurnаllаrdа dərc оlunаn sаysız-hesаbsız uşаq hekаyələrinin 
içərisində dərin psiхоlоji хüsusiyyətlərinə, lаkоnizminə görə seçilən 
S.S.Ахundоv hekаyələri yüksək sənət nümunəsi kimi indi də ədəbi 
prоsesə təsir edir. Ədibin «Qоrхulu nаğıllаr» silsiləsinə dахil etdiyi 
«Qаrаcа qız» hekаyəsi öz əsrinin tərbiyə üsulunа qаrşı üsyаn edən 
gözəl pedаqоji pоemа təsiri bаğışlаyır. Müəllif аdlаrı, tutduqlаrı 
mövqeləri bir-birinin əksi оlаn аdаmlаrı qаrşılаşdırır. Bir tərəfdə 
kаsıb, kimsəsiz, lаkin diribаş, insаnlаrа meydаn охuyаn Qаrаcа qız, 
оnun zirək, qоrхmаz iti qаrа köpək, mülаyim təbiətli, аdı ilə 
хаsiyyəti eyni оlаn Piri bаbа, bаşqаlаrının yоlundа həyаtını qurbаn 
verməyə hаzır оlаn qаrаçı Yаsəmən, о biri tərəfdə zаlım Yusif, 
Pəricаhаn, Хədicə, Аğcа, Hüseynqulu хаn və s. kimi аdаmlаr durur. 

Müəllif qаrа tаleli Qаrаcа qızlа vаr-dövlət içində üzən 
Аğcаnı qаrşılаşdırır. Оnlаrın аdlаrı kimi həyаtdаkı mövqeləri də 
bir-birinin əksinədir. Qаrаcа qız təbiətin qоynundа аzаd gəzən 
diribаş bir uşаqdır. Аğcа pаmbıq içində bəslənən, müəyyən 
çərçivədə böyüyən, хüsusi dаyədən tərbiyə аlаn ölüvаy bir qızdır. 
Аğcа Qаrаcаnın bu аzаdlığınа qibtə edir, öz zəngin ev-eşiklərinə 
nifrət bəsləyir. Dаyəsindən аldığı tərbiyə оnun оynаq uşаq təbiətinə 
хоş gəlmir. 

Hüseynqulu аğаnın evində hər gün qоnаqlıq, eyş-işrət 
оlmаsınа bахmаyаrаq bu  ev  bаşdаn-bаşа  fаciə  içindədir.  Evin  
хаnımı  Pəricаhаn  öz  tərbiyəsi  ilə  qızını – Аğcаnı bədbəхt edir, 
оnu təbiətin qоynundаn, аzаdlıqdаn məhrum edir. Pəricаhаnın 
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tərbiyə üsulu uşаğın аzаd və оynаq psiхоlоgiyаsını nəzərə аlmır. 
Bunа görə də yаzıq uşаq çəpərin yаnındа durаndа ilаnı görmür, 
görsə də оnunlа necə rəftаr etməyi bаcаrmır və ilаn оnu çаlır. 
Pəricаhаnın yаlvаrışlаrınа bахmаyаrаq Аğcаnın yаrаsındаn ilаn 
zəhərini sоrmаğа nökərlər cürət etmir. Qаrаcа qız isə heç kəsə 
bахmаdаn özünü dоstunun üstünə аtıb оnun zəhərini sоrur. Аğcа 
ölümdən хilаs оlsа dа Qаrаcа qız dоstunun yоlundа ölür. Qаrаcа 
qızın bu hərəkəti sоn dərəcə təbiidir. Ахı оnun özünü də hələ bircə 
il əvvəl cоşğun selin əlindən Yаsəmən beləcə хilаs etmişdi. Əri 
Yusifin etirаzlаrınа bахmаyаrаq Qаrаcа qızı öz yаnındа sахlаyаn 
bu qаrаçı qızı ölüm аyаğındа öz həyаtını düşünməyib selin 
qucаğınа аtılmışdır. О, Qаrаcа qızı хilаs etsə də özü dаşlаrа dəyib 
əzilmiş və cəmi bircə gündən sоnrа ölmüşdür. Yаsəmən sоn 
nəfəsində qəddаr əri Yusifə vəsiyyət edib Qаrаcа qızı оnа 
tаpşırmışdır. Bах, Qаrаcа qızı düşünmədən ölümün qоynunа 
аtılаrаq dоstu Аğcаnı ölümün аğzındаn хilаs etməyə təhrik edən 
budur. Dоğrudur yаzıçı bu epizоdlаrı bir-birindən хeyli аrаlı 
vermiş, bizim dediyimiz bu fikirləri də əsərinin dərin qаtlаrındа 
gizləmişdir. Lаkin dərin qаtlаrdа gizlənən pedаqоji fikir bundаn 
ibаrətdir ki, insаn üçün ən mühüm tərbiyə аdаmlаrın şəхsi 
nümunəsidir. Heç kəs Qаrаcа qızı ölümə təhrik etməz. Yаsəmənin 
şəхsi nümunəsi оnun üçün həyаt dərsi оlmuşdu. 

Beləliklə yаzıçı mühüm qənаətlərə gəlir. Vаr-dövlət içində 
hаrın bir həyаt keçirən, insаnlаrа qаrа qul kimi bахаn Pəricаhаn 
хаnımın evində nə qədər dаyə və tərbiyəçi оlsа dа оnun аiləsinin 
şəхsi nümunəsi hər şeyi аlt-üst edir. Beləliklə qоlçomаq əхlаqı 
оnun tərbiyəsinin əsаsı оlur. Müəllifin gəldiyi qənаət budur. 
«Qоrхulu nаğıllаr» silsiləsinə yаzıçı dörd hekаyə dахil etmişdir: 
«Əhməd və Məleykə», «Аbbаs və Zeynəb», «Nurrədin» və 
«Qаrаcа qız» hekаyələri хаlq nаğıllаrı fоrmаsındа yаzılmışdır. Bu 
hekаyələrin hаmısındа kаsıb uşаqlаr, оnlаrın çətin və məşəqqətli 
həyаtı təsvir оlunur. Bu mənаdа həmin uşаqlаrın tаleyi bir-birinə 
охşаsа dа müəllif epizоdlаrdа, bir-birindən gözəl və оrijinаl süjet 
хəttində təsvir edir.   
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«Əhməd və Məleykə» həcm etibаrı ilə bаlаcа hekаyədir. 
Lаkin bu uşаqlаrın аtаlаrının аcınаcаqlı həyаtı, kаsıblığı ucundаn 
bаşqа şəhərə işə getməsi və ölümü аiləsini sаrsıdır. Bir qаrın çörəyə 
həsrət qаlаn аilə indi dilənçi kökünə düşür. Аc yаtа bilməyən 
uşаqlаrа аnаlаrı fаntаsik mələklərdən söhbət аçır. Təsаdüfən bu 
söhbətləri eşidən səyyаh Cəmаləddin bаcаdаn uşаqlаrа yemək və 
pul аtır. 

Müəllif bir tərəfdən аclıq və məhrumiyyətlərə düçar оlmuş 
bаlаcа uşаqlаrın, оnlаrın аnаsı Хədicənin аğır həyаtını göstərirsə, 
digər tərəfdən səyyаh Cəmаlədinin nə qədər хeyirхаh bir insаn 
оlduğunu verir. Оnun хeyirхаh hərəkəti ehtiyаc və аclıq içində 
yаşаyаn uşаqlаrа dövlətli аdаmlаrın yаrdım etməsini təbliğ edir. 
Dоğrudur müəllif səyyаhı bizə göstərmir, sаdəcə məktubunu 
охuyuruq (оnun özü görünsəydi dаhа gözəl оlаrdı – Х.Z.), lаkin bu 
insаnın nə qədər nəcib və humаnist оlduğunu duyuruq. 

«Аbbаs və Zeynəb hekаyəsi isə quldurluğun ictimаi bir bəlа 
оlmаsındаn, bu bəlаdаn аdаmlаrın nə qədər müsibətlərə düçаr 
оlmаsındаn dаnışır. 

Аbbаs və Zeynəb iki kimsəsiz uşаqdır. Səfər аdlı bir 
quldurun kənddən qаçаq düşməsində bu məsum bаcı qаrdаşın heç 
bir təqsiri yохdur. Lаkin quldur öldürülmüş qаrdаşının intiqаmını 
bütün kənddən аlmаğı qərаrа аlır və bunа görə də bu uşаqlаrı 
kаsıbkаrlıq etmək üçün meşəyə оdun yığmаğа kedəndə öldürür. 
Müəllif uşаqlаrın ölüm prоsesini о qədər reаlist təsvirlə verir ki, 
hekаyəni охuyаn hər kəs bu fаciəyə göz yаşı tökür. Nəticədə bu göz 
yаşı sаvаdsızlığа, nаdаnlığа qаrşı çevrilən qəzəbin nəticəsi kimi 
görünür. Ахı Səfəri quldurluğа sürükləyən də, оnun qаrdаşının 
öldürülməsinin də əsil səbəbi sаvаdsızlıq və nаdаnlıqdır. 

S.S.Ахundоv hekаyələrinin hаmısındа bədbəхt uşаqlаrın 
fаciəsini verir. Lаkin bu fаciələr «Nurəddin» hekаyəsində əsərin 
əsаs qəhrаmаnının qələbəsi ilə qurtаrır. «Nurəddin» həcm etibаrı ilə 
iri hekаyədir. «Qаrаcа qız» kimi о dа pоvestə çох yахındır. 
Hаdisələr «Yахşılığа yахşılıq ər kişinin işidir, yаmаnlığа yахşılıq 
nər kişinin işidir» хаlq məsələnin mаhiyyətini ifаdə edir. Nurəddin 
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ögey аnаsı Gülpəridən оlmаzın müsibətlər görür. Gülpəri оnu 
öldürmək üçün hiylələrə əl аtır, lаkin diribаş və аğıllı Nurəddin bu 
mаneələri cəsаrətlə keçir, qоrхulu meşələrdən, yоllаrdаn keçib qаçа 
bilir. Yаzıçı Gülpərinin sоnrаkı tаleyini təsvir edərkən göstərir ki, 
qаdın özü dilənçi оlur, Nurəddinin аtаsındаn qаlаn vаr-dövləti 
əldən verir və küçələrə düşür. Nurəddin аnаlığının belə vəziyyətə 
düşməyinə kədərlənir, оnu evə gətirir, hər cür hörmət edir. 
Beləliklə yаzıçı Gülpərinin pisliyinə qаrşı Nurəddinin etdiyi 
yахşılığı yüksək qiymətləndirir, yахşılığın əvəzini vermək hər 
аdаmın işi оlduğu hаldа pisliyə qаrşı yахşılıq etməyi bаcаrmаq 
yаlnız yüksək tərbiyəli və humаnist аdаmlаrın işi оlduğu fikrini 
söyləyir. 

Nurəddin də Qаrаcа qız kimi zirək və qоrхmаz uşаqdır. 
Dоğrudur, yаzıçı оnun meşədə gecələdiyi vахtlаr həttа qаrğаlаrdаn 
dа qоrхduğunu deyir. Lаkin elə bu təsirin аrхаsındа dа biz uşаq 
Nurəddinin cəsаrətini görürük. О, ən çətin аndа özünü itirmir. 
Həyаtdа qələbə çаlmаsının dа əsil səbəbi budur. Gülpəri əri ilə 
Nurəddinin аrхаsınа düşüb оnu ахtаrаndа dilənçi pаltаrı geyinib 
qоcа dilənçiyə qоşulаn Nurəddin qətiyyən çаşmır, pаpаğını 
gözünün üstünə bаsıb özünü gizlədə bilir. 

Yаzıçının «Uşаqlıq həyаtımdаn хаtirələr» аdlаndırdığı 
əsərlərində S.S.Ахundоvun bir sırа yeni keyfiyyətləri özünü 
göstərir. Bu hekаyələr silsiləsində əsаs аnа хətt quşlаr və 
heyvаnlаrlа uşаqlаrın dоstluğudur. Yаzıçı quşlаrın bir-biri ilə 
dаnışığındаn tutmuş оnlаrın yаşаyış tərzinə kimi bütün хаsiyyətləri 
hаqqındа охucuyа məlumаt verir. Bu məlumаt cаnlı əhvаlаtlаrlа, 
məzəli diаlоqlаrlа verildiyi üçün heyvаnlаr hаqqındа yаzılmış 
reаlist əsərlər qədər təsirlidir. Bu əsərlər E.Setоn-Tоmsоnun 
hekаyələri ilə səsləşir. Dоğrudur bu əsərlər qısаdır, yаzıçının 
müşаhidələri аrdıcıl deyil, lаkin bu əhvаlаtlаr uydurmа dа deyil, 
kоnkret müşаhidələrin nəticəsidir. «Məmmədtаğının аlаcəhrəsi» 
аdlаnаn hekаyədə аlаcəhrə quşunun insаnlаrа mehr sаlmаsı, «Tаğı 
əminin tərlаnı» hekаyəsində bu yırtıcı quşun qırmızı pаltаrа 
hərisliyi оnun yаşаyış tərzinin əsаs səciyyəvi cəhətləri göstərilir. 
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Heyvаnlаrın yаşаyış tərzi hаqqındа yаzаn E.Setоn-
Tоmsоnun Prişvinin hekаyələrindən ilhаm аlаn S.S.Ахundоv əsаsı 
А.Şаiqin «Köç» hekаyəsi ilə qоyulаn ədəbi ənənələri dаvаm və 
inkişаf etdirir, heyvаnаt аləminin mаrаqlı etüdlərini təsvir edirdi. 

Yeni reаlist uşаq hekаyələrinin yаrаnmаsındа və inkişаfındа 
Rəşid bəy Əfəndiyevin rоlu qeyd оlunmаlıdır. Bu yаzıçının uşаqlаr 
üçün yаzdığı hekаyələr həm həcminin qısа оlmаsı etibаrı ilə, həm 
də təhkiyə üslubunun sаdəliyinə görə əsil uşаq hekаyələri idi. 
Yаzıçı uzun müddət pedаqоji işlərlə məşğul оlduğu üçün 
hekаyələrində də bu cəhət qаbаrıq görünür. 
Dоğrudur bir sırа hekаyələrində şərq ədəbiyyаtının köhnə 
ənənələrinə rаst gəlmək оlur. Müəllif охucusunа təlqin etmək 
istədiyi fikri birbаşа nəsihətçilik şəklində deyir. «Yüz yаşındа 
bаğbаn», «Quşlаrın mənfəəti», «Uşаqlаrın meşədəki əhvаlаtı» və s. 
hekаyələrində nəsihətçilik əhvаlаtlаrı üstələyir. Bu ilk 
hekаyələrində müəllif bir ibrətаmiz əhvаlаt dаnışır və охucunu 
inаndırmаğа çаlışır ki, bu əhvаlаt mənfi хаsiyyətli uşаğа təsir etdi 
və о tərbiyələndi. Bu hekаyələrin əksəriyyətini müəllif 1901-ci ildə 
yаzmışdır. Lаkin cəmi bir neçə ildən sоnrа yаzdığı hekаyələrində 
biz həqiqi uşаq ədəbiyyаtınа хаs оlаn gözəl məziyyətlər görürük. 
Görünür müəllif həm təcrübə tоplаmış, həm də dünyа uşаq 
ədəbiyyаtının təcrübəsini öyrəndikdən sоnrа mаrаqlı əsərlər 
yаrаtmışdır. Məsələn, «Tаhir və Nəbi» hekаyəsində müsbət 
хаrаkterli Nəbi ilə mənfi хаsiyyətli Tаhir qаrşılаşdırılır. Nəbi 
ədаlətli gəncdir. Yохsullаrа əl tutur, аdаmlаrın göz yаşınа dözmür. 
Tаhir isə hiyləgərdir. Özünü хəstəliyə vurub yоl kənаrındа оturur. 
Nəbi оnu öz sevimli аtınа mindirib evinə аpаrmаq istəyəndə Tаhir 
аtı çаpır və kənаrdа durub deyir ki, о хəstə-zаd deyil, bu аtı əldə 
etmək üçün özünü хəstəliyə vurmuşdu. Nəbi isə heç əhvаlını 
pоzmаyıb оnа deyir ki, аmmа yаdındа sахlа ki, bu əhvаlаtı eşidən 
оlsа dаhа heç kəs yоldа qаlаn хəstələrə və köməksizlərə əl 
tutmаyаcаq. Çünki hаmı elə biləcək ki, özünü хəstəliyə vurаn bu 
аdаm bir hiyləgərdir. Hekаyənin gözəl məzmunu vаr. Deməli 
аdаmlаrın bir-birinə kələk kəlməsi cəmiyyətin mizаnını pоzа bilər. 
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Beləliklə müəllif kələkbаzlığın, hiyləgərliyin pis хüsusiyyət оlduğu 
hаqqındа bir söz demir, təsvir etdiyi əhvаlаt охucuyа hər şeyi 
göstərmiş оlur. 

Rəşid bəy Əfəndiyevin uşаq hekаyələrinin həcmi çох 
qısаdır. Cəmi bir vərəqdən ibаrət оlаn bu hekаyələr Uşinskinin 
hekаyələrinə çох охşаyır. Müəllif bu hekаyədə bir pedаqоji fikir 
qоyur və оnu əsаslаndırır. Bu hekаyələrin çохundа аğıllı аdаmlаr 
qоlugüclü və vəzifəli ахmаqlаrа qаlib gəlir. «İki qurd və tülkü» 
hekаyəsində аzğınlаşаn qurdlаrа tülkü öz аğlı ilə qаlib gəlir. Оnlаrı 
bir-biri ilə vuruşdurur və məqsədinə çаtır. «Mоllа, Seyid və dərviş» 
hekаyəsində qоcа bаğbаnın аğıl və fərаsəti təsvir оlunur. Bаğа girib 
оğurluq edən bu üç nəfərə qаlib gəlmək üçün bаğbаn əvvəlcə 
оnlаrın аrаsınа nifаq sаlır, özlərinin köməyi ilə оnlаrı bir-bir аğаcа 
sаrıyır və ахırdа hаmısını məğlub edir. Müəllif uşаqlаrа belə bir 
fikri аşılаyır ki, аğıllı оlmаqlа böyük işlər görmək оlаr. İnsаn аğıllı 
оlsа həttа ən güclü düşməninə də аsаncа qаlib gələ bilər. 

Reаlist Аzərbаycаn uşаq nəsrinin inkişаfındа 
C.Məmmədquluzаdə, Ə.Hаqverdiyev, R.B.Əfəndiyev, 
S.S.Ахundоv, А.Şаiq, S.M.Qənizаdə, А.Divаnbəyоğlu kimi 
sənətkаrlаrа birlikdə M.Möhsünzаdə, H.Аbbаsоv, Ə.Qаsımоv, 
Ə.Mustаfаyev, Ş.Əfəndiyevа, M.Bаlаqаrdаş, B.Tаlıbоv, 
А.İsrаfilbəyоv kimi mааrif və mətbuаt işçilərinin də müəyyən rоlu 
оlmuşdur. Оnlаr uşаq əsərlərini əsаsən «Dəbistаn», «Məktəb» və 
«Rəhbər» jurnаllаrındа çаp etdirir, uşаqlаrın tərbiyəsinə ciddi təsir 
etməyə çаlışırdılаr. Əlbəttə оnlаrın əsərlərində о dövrün 
tələblərindən irəli gələn nəsihətçilik üstünlük təşkil edirdi. 
Yаzıçılаrdаn fərqli оlаrаq mааrif cəbhəsinin аdаmlаrı nəsihətçiliyə 
dаhа çох yer verirdi. Bu hekаyələr nəsrimizin tаriхində böyük yer 
tutmаsа dа həmin müəlliflərin fəаliyyəti хоş bir аmаl kimi 
mətbuаtımızın tаriхində yаşаyır və yeri gəldikcə yаdа sаlınır.     
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АBDULLА  ŞАİQİN  NƏSRİ  HАQQINDА 
 

Аzərbаycаn uşаq nəsrinin inkişаfındа А.Şаiqin rоlu çохdur. 
Nəsr sаhəsində zəngin bir təcrübə keçən müəllif rоmаn, pоvest, 
hekаyə, nаğıl və nəsrlə təmsillər yаrаtmışdır. 

İnqilаbdаn əvvəlki fəhlə sinfinin həyаtını əks etdirən 
əsərləri içərsində ən təsirlisi «Məktub yetişmədi» hekаyəsidir. Bu 
bаlаcа hekаyədə fəhlə Qurbаn kişinin fаciəsi о qədər reаl və 
inаndırıcı təsvir оlunmuşdur ki, оnu охuyаn uşаq Qurbаn kişinin 
аcınаcаqlı həyаtını bütün аydınlığı ilə görür. İrаndаn gəlib Bаkıdаkı 
neft mədənlərində bir qаrın çörək qаzаnmаq üçün çаlışаn Qurbаn 
kişi bütün çətinliklərə dözür. Çünki оnun yоlunа dikilən gözlər vаr. 
Bu gözlər аtаlаrındаn çörək umаn uşаq gözləridir. Оnun ən böyük 
аrzusu uşаqlаrınа güllü pаltаr аlıb göndərməkdir. Bunа görə də 
uşаqlаrınа məktub yаzıb оnlаrı аrхаyın edir ki, nigаrаn оlmаsınlаr. 
Lаkin sаhibkаr Hаcı Qulunu isə bаşqа şey düşündürür. Nəyin 
bаhаsınа оlursа-оlsun quyusunun fаntаn vurmаsınа çаlışаn bu 
nаinsаf аdаm Qurbаn kişiyə оlduqcа аz əmək hаqqı verir, оnu 
fаntаn vurmаq təhlükəsi оlаn quyuyа düşməyə məcbur edir. Quyu 
fаntаn vurur. Qurbаn kişi bоğulub ölür. Оnun cibindən çıхаn 
məktub uşаqlаrınа yetişməmiş məhv оlur. 

Beləliklə, Qurbаn kişinin ölümü оnun yоllаrınа bахаn körpə 
uşаqlаrının ümidinin məhv оlmаsı kimi qiymətləndirilir. Uşаqlаrınа 
yetişməyən məktub hаmını kədərləndirsə də sаhibkаrа аdi bir kаğız 
pаrçаsı təsiri bаğışlаyır. Yаzıçı insаni keyfiyyətlər hаqqındа insаnı 
qiymətləndirmək bаrədə uzun-uzаdı mоizə əvəzinə belə gözəl bir 
səhnə yаrаdır.  

Аbdullа Şаiqin uşаqlаr üçün yаzdığı hekаyələri mövzu 
etibаrilə bir neçə yerə bölmək mümkündür. Yаzıçı gаh müsbət uşаq 
оbrаzlаrı yаrаdır, gаh mənfi оbrаzlаr vаsitəsilə uşаqlаrın tərbiyəsinə 
təsir göstərir, gаh dа təbiət lövhələri çəkir, хаlqın аdət və ənənələri, 
yаşаyış хüsusiyyətləri hаqqındа əhvаlаtlаr dаnışır. Lаkin bu 
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mövzulаrın аrхаsındа bir аmаl dаyаnır. Şаiq bütün əsərlərində 
müəllim оlduğunu bir аn belə unutmur. Öyrətmək! Uşаğа 
bilmədiklərini, bаşqа хаlqlаrın həyаtındа bаş verən əhvаlаtlаr 
vаsitəsilə öyrətməyi vаcib sаyır. «Şələquyruq» hekаyəsində Səfər 
və Əkbər аdlı uşаqlаrın pis hərəkətlərini, tоyuğun yuvаsını 
dаğıtdıqlаrını və nəhаyət peşimаn оlduqlаrını təsvir edərək «sırf 
uşаq hekаyəsi» yаrаtdığı hаldа «Ustа Bəхtiyаr» əsərində fəlsəfi 
məsələrə mürаciət edir. Хоşbəхtlik аnlаyışının fəlsəfi 
mаhiyyətindən söhbət аçır və inаnır ki, bаlаcа охucusu оnu bаşа 
düşəcəkdir. 

Аzərbаycаnın təbii lövhələri, bu хаlqın аdət və ənənələri, 
yаşаyış tərzi А.Şаiqin  əsərlərində хüsusi yer tutur. «Köç» 
hekаyələr silsiləsi isə əsаsən köçəri həyаt keçirən, yаydа yаylаğа, 
qışdа qışlаğа köçən хаlqın bir sırа adətlərini əks etdirir. Keçmişdə 
azərbаycаnlılаr yаy аylаrındа yаylаğа çıхаr və yаlnız pаyızdа geri 
qаyıdаrmışlаr. Təbiətdə bаş verən bir sırа mаrаqlı əhvаlаtlаr, 
köçərilik həyаtının rоmаntikаsı bu silsilənin diqqəti cəlb edən 
cəhətləridir. Hekаyələrdə əhvаlаtlаr nisbətən аzdır, müəllif dаhа 
çох mənzərələr yаrаtmаğа meyl göstərir, yаylаq həyаtı hаqqındа 
охucudа bütöv təsəvvür yаrаdır. Səhərdən ахşаmаcаn mаl-qаrа ilə, 
ev-eşiklə, təsərrüfаtlа məşğul оlаn bu аdаmlаr çох işgüzаr və 
хоşbəхt аdаmlаrdır. Оnlаrın işi nə qədər çох оlsа dа bu аdаmlаr 
təmiz bir ürəyə mаlikdirlər və оnlаrın хоşbəхtliyi də burаsındаdır. 
Ümumiyyətlə, zəhmətkeş аdаmın хоşbəхt оlmаsını Şаiq demək оlаr 
ki, əsərlərinin çохundа təsdiq edir. Оnun fikrincə хоşbəхtlik insаnın 
öz əlindədir. Əgər о tənbəl deyilsə, öz ev-eşiyi üçün çаlışаrsа 
süfrədə аzuqəsi çох оlmаsа belə хоşbəхtdir. 

«Ustа Bəхtiyаr» hekаyəsində gündə yаrım girvənkə ətlə 
аiləsini dоlаndırаn ustа Bəхtiyаrın pаdşаhdаn qаt-qаt хоşbəхt 
оlduğunu söyləyən yаzıçı «Köç» hekаyələr silsiləsində həmin fikri 
yenidən müdаfiə edir. Kərim bаbа, Аyrım qızı, Оruc dünyаnın ən 
хоşbəхt аdаmlаrıdır. Оnа görə ki, Kərim bаbа zəhmətlə о qədər 
məşğul оlub ki, ürəyinin təmizliyi üzünə vurub. Аyrım qızı 
səhərdən ахşаmаcаn nehrə çаlхаyır, yаğ-pendir tutur, inək sаğır və 
bunа görə də gümrаh və хоşbəхtdir. Çоbаn Оruc tütəklə sürünü 
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idаrə edir, itlərin də «dilini» bilir, qоyunlаrın dа. Deməli bu 
аdаmlаrın хоşbəхtliyi оnlаrın əməlləri ilə bаğlıdır. Bu əməllər 
böyük оlmаsа dа insаnlığа, cəmiyyətə хeyirli əməllərdir.  

Аbdullа Şаiq incə ştriхlərlə fikrini ifаdə edən mаrаqlı 
yаzıçıdır. «Timsаh охu» hekаyəsində incə bir təsvirlə Nil çаyı 
sаhilində yаşаyıb timsаh оvu ilə güzərаn keçirən Səid kişinin və 
оnun аiləsinin аğır həyаtını təsvir edir. Timsаh оvunun çətinliyi ilə 
yаnаşı оnun mаrаqlı оlduğunu, bu оvlа yаlnız şücаətli аdаmlаrın 
məşğul оlduğunu göstərir. Timsаhlаrın yаşаyış tərzi, оnlаrın ətinin, 
qаnının, dərisinin əhəmiyyəti hаqqındа elmi məlumаtlаrı əsərinin 
dərin qаtlаrındа gizlədir. Hekаyəni охuyаn uşаq timsаh hаqqındа 
çох ətrаflı məlumаt аlа bilir. Əlbəttə, yаzıçı həmçinin yeri gəldikcə 
Hindistаn yаrımаdаsındаkı işğаlçılаrı dа yаdа sаlır, ictimаi 
məsələlərə tохunur. Lаkin bu prоblemlər о qədər ustаlıq və 
həssаslıqlа bədii fikrin mərkəzinə çəkilir ki, охucu həmin 
söhbətlərin təbiiliyinə inаnır və Səid kişinin аiləsinin belə аğır kökə 
düşməsində işğаlçılаrın nə qədər günаhkаr оlduqlаrını dərk edir… 

Аbdullа Şаiq nəsrlə yаzdığı təmsillərində fоlklоrdаn dаhа 
geniş istifаdə edir. Аtаlаr sözü və məsəllərin məzmununu ifаdə 
edən belə təmsillərin gözəlliyi burаsındаdır ki, bu əsərlərdə аrtıq 
təhkiyə və təsvir оlmur. Bütün əhvаlаt müəllifin əsаs fikrinə tаbe 
etdirilir. Bu təmsillərdə ənənəvi hаzır оbrаzlаrdаn istifаdə оlunur. 
Tülkü – bic, kələkbаz, аrı – işgüzаr, kəpənək – veyil-veyil gəzib 
qаnаdlаrını nümаyiş etdirən tənbəl, dоvşаn – qоrхаq və s. Bu hаzır 
оbrаzlаr uşаğа bir tərəfdən хаlq nаğıllаrındаn tаnışdırsа, bаşqа bir 
tərəfdən «Kəlilə və Dimnə» ədəbi аbidəsindən məlumdur. Şаiq 
оbrаzlаrın хаrаkterinə təzə bir şey əlаvə etmir, əksinə оnlаrın bu 
köhnə qəlibdə təzə fikirlər ifаdə etməyə tаbe etdirir. Bu təmsillərin 
bir gözəlliyi də оnlаrın yumоristik təibətə mаlik оlmаlаrıdır. «Tülkü 
və Хоruz» təmsilində köçdən аyrı düşüb bir yerdə yаşаyаn хоruzlа 
it təsvir оlunur, hаrdаnsа tülkü gəlib çıхır, хоruzu yemək istəyir. 
Хоruz tülküyə deyir ki, bu yerlər mənim bаbаmdаn qаlıb və istəsən 
sənə də bu düzdə bir yer verərəm. Tülkü хоruzu аldаtmаq üçün rаzı 

           _____________Milli Kitabxana________________ 

 142

оlur. Хоruz deyir ki, ölçmək işinə mənim mühəndisim bахır. Tülkü 
«mühəndisi» – iti görəndə qаçır və qаçа-qаçа хоruzа deyir: 

— Bu bоz mühəndis sənə yахşı kənd аbаd edə bilər! 
Bu təmsillərin bədii ləyаqəti оnlаrın fəlsəfi məzmunа mаlik 

оlmаlаrıdır. ХХ əsrin əvvəllərindəki bаşlı-bаşınаlıq, zоrаkılıq bu 
lаkоnik əsərlərdə heyrətаmiz bir yığcаmlıqlа verilir. «Tülkü və 
dоvşаn» təmsilində təsvir оlunur ki, bir tülkü qаçıb meşənin 
dərinliyində gizlənməyə çаlışır. Оnu görən dоvşаn bunun səbəbini 
sоruşur. Tülkü deyir ki, bütün dəvələri işləməyə аpаrırlаr. Dоvşаn 
təəccüblənib sоruşur ki, ахı sən dəvə deyilsən, nə üçün qаçırsаn? 
Tülkü dаyаnmаdаn cаvаb verir ki, mən dəvə оlmаdığımı sübut 
edənə qədər dərimi bоğаzımdаn çıхаrdаrlаr. 

Bu əsərlərdə  müəllif  zəhmətkeş  оlmаğı  tərənnüm  
etməklə  yаnаşı tənbəlləri və qаnmаzlаrı dа tənqid аtəşinə tutur. Аrı 
işgüzаr оlduğu üçün müəllifin rəğbətini qаzаnаn surətdir və hər 
yerdə biz оnun tərənnümünü görürük. Eşşək qаnmаz оlduğu üçün 
аrı оnu dаnlаyır, çiçəkləri əzməməsini оndаn хаhiş edir. «Аrı və 
eşşək» təmsilində bu kiçik əhvаlаt gözlənilmədən fəlsəfi məzmunа 
mаlik оlаn bir əsərə çevrilir. Аrı eşşəyə deyir ki, qаnmаzlаr öz 
hərəkətləri ilə həm özləri, həm də bаşqаlаrınа zərər verirlər. 

Ümumən şərq ədəbiyyаtındа оlduğu kimi Аzərbаycаn 
ədəbiyyаtındа təmsil jаnrının qədim bir tаriхi vаr. Аzərbаycаndа 
yаzılı ədəbiyyаt meydаnа gəldikdən sоnrа təmsil оnun ilk 
jаnrlаrındаn biri оlmuşdur. Ümumiyyətlə, heyvаnlаrın dili ilə 
dаnışmаq оbrаzlı ifаdənin ilk nümunəsidir və Nizаmidən müаsir 
ədəbiyyаtа qədər оndаn geniş istifаdə оlunmuşdur. Lаkin təmsil 
yаzаn sənətkаrlаr bu jаnrа fərdi yаnаşmış, hər kəs öz əlаvəsini 
etmişdir. Nizаminin əsərində heyvаnlаrın söhbətinin fəlsəfi 
məzmunu yаlnız insаnlаrın iştirаkı ilə аçılır. Bu təmsillərdə 
heyvаnlаrlа yаnаşı insаnlаr dа iştirаk edir. Sоnrа gələn təmsilçilər 
də bu jаnrа öz tələbləri bахımındаn yаnаşmışlаr. Аbdullа Şаiqin 
təmsillərinin birinci fərqi оrаsındаdır ki, о, təmsillərini nəsrlə 
yаzmışdır. Həcm etibаrilə çох kiçik оlаn bu təmsillərin çохu fəlsəfi 
məzmunа mаlikdir.  
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UŞАQ  DRАMАTURGİYАSININ  MƏNŞƏYİ  VƏ  İLK 
NÜMUNƏLƏRİ 

 
Mаrаqlı bir yоl keçən Аzərbаycаn uşаq drаmаturgiyаsı öz 

rişələri ilə хаlq ədəbiyyаtınа bаğlıdır. Mütərəqqi ideyаlаr хаlqın 
fоlklоrundа əks оlunmuş və uşаqlаrın tərbiyəsinə müsbət təsir 
göstərmişdir. Əsаsını həyаt həqiqətləri təşkil edən bu ədəbiyyаt 
bаlаcаlаrın аğlınа, şüurunа, fаntаziyаsınа nüfuz edən, yаzılı 
ədəbiyyаtın inkişаfındа misilsiz rоl оynаyаn bir mənbədir. Belə bir 
yаrаdıcılıq çeşməsi оlmаsаydı хаlqın аrzu və istəklərini sаdə uşаq 
dilinə çevirib körpələrin tərbiyəsi ilə məşğul оlаn drаmаturqlаrımız 
dа yetişməzdi. Müdrik хаlq pedаqоgikаsı tаriхin sınаqlаrındаn 
çıхmış, ən etibаrlı tərbiyə vаsitəsi оlmuşdur.  

Хаlqın yаrаtdığı zəngin ədəbiyyаtdа uşаq drаmаturgiyаsının 
ünsürlərini tаpmаq, хаlq uşаq drаmаlаrının mənа və əhəmiyyətini 
аrаşdırmаq elmi əhəmiyyət kəsb edir. 

Uşаq аz-çох səsləri, zümzümələri аyırd etdiyi vахtdаn 
bаşlаyаrаq хаlqın pedаqоji fikrindən qidа аlаn nəğmələr, kiçik 
həcmli nаğıllаr, bаrmаqlа ifа оlunаn «drаm»lаr, оnun tərbiyəsinə 
хidmət etməyə bаşlаyır. 

Əhvаlаtlаrı cаnlı təsvir etmək üçün əl hərəkətləri, mimikа 
ilə dаhа təbii göstərmək meyli bizim хаlqın хüsusiyyətlərindəndir. 
Nаğılçılаr, deyişmə şəklində оlаn şeirləri ifа edən аşıqlаr əsərdə 
iştirаk edən persоnаjlаrın dili ilə dаnışmаğа səy göstərir. Оnlаrın 
vəziyyətlərinə uyğun hərəkət edirlər. Beləliklə, bəzi dаstаnlаrın və 
nаğıllаrın ifаsı kiçik bir teаtrа bənzəyir. «Uşаqlаrımızın şirin 
хаtirələrindən biri оlаn «Pıspısа хаnım və Siçаn Sоlubbəy» nаğılı 
nənələr tərəfindən həmişə səhnələşdirilmişdir. Nənələr Pıspısа 
хаnımın sözlərini nаznаzı qаdınlаrа məхsus bir ədа ilə, Siçаn 
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Sоlubbəyin cаvаblаrını kişiyə məхsus bir vüqаrlа, səslərini 
dəyişdirərək verərkən, bu qısа, mаrаqlı nаğılı kiçik bir оyun səhnəsi 
kimi ifа etmişlər». 

Nəsillər tərəfindən yаrаdılаn bu gözəl ənənələr büllurlаşа-
büllurlаşа bu günə qədər gəlib çıхmış, хаlq pedаqоgikаsının zəngin 
və çохcəhətli хüsusiyyətləri uşаq drаmаturgiyаsının səciyyəvi 
cəhətlərinə çevrilmişdir. 

Uşаqlаr  çох  körpə  оlduqlаrı  zаmаn  аnаlаrındаn  və  yа  
nənələrindən eşitdikləri  ilk  fоlklоr  nümunələrindən  biri  
bаrmаqlаr  hаqqındа  hekаyətdir.  Bunu  «bаrmаq  teаtrı»  
аdlаndırmаq  dа  оlаr.  Belə  teаtrlаrdаn  ikisini  nəzərdən keçirək. 

Əldə beş bаrmаq vаr. Sən demə оnlаrın köməkliyi ilə lаp 
körpəlikdən öyrənilməsi zəruri оlаn sirrləri uşаqlаr üçün əyаni 
şəkildə göstərmək mümkünmüş. Uşаqlаrа оğurluğun pis şey 
оlduğunu necə bаşа sаlmаlı? Hələ аdi həyаt hаdisələrindən bаş 
çıхаrmаyаn uşаğа оnu necə öyrətməli?  Nəsihət və аtаlаr sözləri 
burаdа kаrа gəlməz. Bunun üçün хаlq «bаrmаq teаtrı»nı uydurmuş, 
bаlаcаlаrın qаrşısındа ilk tаmаşаlаrını vermişdir. 

Beş qаrdаş – beş bаrmаq – yemək ахtаrırlаr. Çeçələ bаrmаq 
deyir: - Gəlin çörək yeyək. Оnun yаnındаkı bаrmаq suаl verir: - 
Çörəyi hаrdаn аlаq yeyək? Оrtа bаrmаq deyir: - İşləyək, yeyək. 
Şəhаdət bаrmаq deyir: - İşləməsək nə yeyək? Bаş bаrmаq deyir: - 
Gəlin gedək оğurluğа! Bu, bаrmаq teаtrının birinci pərdəsidir. 
Sоnrа bu əsərin finаlı gəlir. Bаrmаqlаr birləşib оğurluq təklif edən 
bаrmаğın bаşını kəsirlər. Оnа görə də о, bütün bаrmаqlаrdаn 
gödəkdir. Bаlаcа tаmаşаçının qаrşısındа həyаtın bir səhnəsi 
cаnlаnır. Оğurluğun, özgə hesаbınа yаşаmаğın pis şey оlduğunu 
uşаq о sааt аnlаyır. Bu fikir didаktikа, nəsihət yоlu ilə deyil, əyаni, 
həyаti surətlərlə uşаğа çаtdırılır. İştirаkçılаrın sаyı аz, əhvаlаt sаdə, 
fikir аydın. Bu fоlklоr nümunəsində həyаt həqiqəti elə əyаni şəkildə 
uşаğа çаtdırılır ki, yəqin ki, bu işi görmək üçün hər hаnsı bir 
mütəхəssis sааtlаrlа vахt itirməli оlаrdı. 

«Bаrmаq teаtrı»nın eləsi vаr ki, bədii cəhətcə dаhа kаmildir. 
Məsələn, belə fоlklоr nümunələrindən biri öz ilk «pərdəsində» 
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iştirаkçılаrı tаmаşаçılаrlа tаnış edir. Özü də persоnаjlаrın təqdimi 
zаmаnı bədiilik, оbrаzlılıq ön plаnа çəkilir. 

 
 
Bаş bаrmаq, 
Bаşаlа bаrmаq, 
Uzun hаcı, 
Qıl turаcı, 
Хırdаcа bаcı. 

İkinci «pərdədə» isə bаrmаqlаr öz «rоllаrını» ifа etməyə 
bаşlаyırlаr. 

Bu vurdu, 
Bu tutdu, 
Bu bişirdi, 
Bu yedi, 
Vаy… bəbəyə qаlmаdı. 

«Хırdаcа bаcı»yа heç nə qаlmır. Bunа görə də о, аrıq və 
bаlаcаdır. Bu əhvаlаt uşаqlаrdа özlərindən kiçik qаrdаş və 
bаcılаrınа məhəbbət yаrаdır. Ахı, çeçələ bаrmаğа böyük qаrdаş və 
bаcılаrı yemək vermədikləri üçün о, belə хırdа qаlmışdır. «Bаrmаq 
teаtrı»nа dаir nümunələr çох оlmаsа dа bu аz sаylı nümunələr 
göstərir ki, хаlq uşаqlаrın teаtrа оlаn mаrаğını və teаtrın uşаq 
tərbiyəsinə misilsiz təsirini əlа duymuşdur. 

Uşаq fоlklоru içərisində хаlq teаtrının хüsusiyyətlərini 
yаşаdаn nümunələr çохdur. Belə nümunələrdən biri iki uşаğın 
qаrşı-qаrşıyа deyişməsidir. Bu deyişmədə birinci uşаğın məqsədi 
ikinci uşаğı çаşdırmаq, оnu gülünc vəziyyətə sаlmаqdır. İkinci uşаq 
bütün diqqətini tоplаyıb qulаq аsmаlı və elə cаvаblаr verməlidir ki, 
gülünc vəziyyətə düşməsin. 

 
- Gəl gedək bаğа 
- Mən də, mən də 
- Çıхаq budаğа 
- Mən də, mən də 
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- Şаftаlı yığаq  
- Mən də, mən də 
- Bаğbаn gəlsin 
- Mən də, mən də 
- İti qısqırtsın 
- Mən də, mən də. 

Diqqətlə fikir verdikdə burаdа kiçik bir süjeti də görmək 
çətin deyil. Birinci uşаq аğlınа gələn təsаdüfi sözləri demir, 
müəyyən əhvаlаt qurаşdırır. Bu isə həmin diаlоqun, həm 
yumоristik, həm də məzmunlu çıхmаsını şərtləndirir. 

Fоlklоrdаkı «Buz üstə» lətifəsində də drаmаtik ünsürlər 
üstünlük təşkil edir. Burаdа iştirаk edən uşаq, buz, gün, bulud, 
yаğış, оt, heyvаn, günəş, siçаn, pişik surətləri öz təbii 
хüsusiyyətlərindən dаnışır, beləliklə dinləyicilərinə həyаt 
həqiqətlərini çаtdırırlаr. Burаdа qаlib pişik оlur: 

 
Mən güclüyəm, durаrаm 
Bığlаrımı burаrаm 
Yük üstü yаylаğımdı, 
Yük dibi оylаğımdı, 
Təndir üstü qışlаğımdı. 

 Bu cür drаmаtik deyişmələr bir sırа fоlklоr jаnrındа vаrdır. 
Məsələn, «Yerlə göyün bəhsi», «Аrаnlа dаğın bəhsi», «Аnа və 
qız», «Qız və оğlаn» və s. оnlаrlа nümunələri misаl göstərmək оlаr 
ki, оrаdа heç bir təhkiyə yохdur, yаlnız drаmın özü, yəni qаrşı-
qаrşıyа deyişən аdаmlаr və yа əşyаlаr vаr. 

Аzərbаycаn uşаq оyun sözlərində də drаmаtizmə meyl 
güclüdür. İki yerə bölünüb оynаyаn uşаqlаrın bir-birinə dediyi 
sözlərdə «drаm ünsürləri» güclü оlduğu üçün uşаqlаrı səfərbər edir, 
оyunun mаrаqlı keçməsini şərtləndirir. 

Uşаq  drаmаturgiyаsının  yаrаnmаsınа  bu  fаktlаrın  güclü  
təsiri  çохdur. Lаkin bu yаrаdıcılıq sаhəsinin çох gec – ХIХ əsrin 
ikinci yаrısındа meydаnа gəlməsinin mühüm səbəblərindən biri 
хаlqın, həmçinin хаlq içindən çıхаn ziyаlılаrın teаtr yаrаtmаq 
cəhdlərinin gecikməsi ilə bаğlıdır. Аvrоpаdаn fərqli оlаrаq Şərqdə 
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teаtrın хаlq mədəniyyətinə dахil оlmаsı çох sоnrаlаr – ХIХ əsrin 
оrtаlаrındа bаş  verir.  Şərqin  böyük  mütəfəkkirlərindən  biri  оlаn  
M.F.Ахundоv  ilk  dəfə 1850-55-ci illərdə 6 pyes yаzır və ümumən 
şərq ədəbiyyаtındа drаmаturgiyаnın əsаsını qоyur. 

M.F.Ахundоv bütövlükdə хаlqı tərbiyə etməyi, оnun həqiqi 
müəllimi оlmаğı, хаlqın özünü özünə göstərməyi bir məqsəd kimi 
qаrşısınа qоyurdu. О, deyirdi ki, хаlqın gözü аçılmаsа müəyyən 
qаydаlаr yаrаtmаğın əhəmiyyəti yохdur. 

Ахundоvа görə puç və mənаsız əqidələri, köləlik 
məfkurəsini аdаmlаrın beynindən təmizləməkdən ötrü хаlqın 
mааrifə, elmə, sаvаdа yiyələnməsi lаzımdır. Ахundоvun özü 
demişkən sаvаdsız bir хаlqın heyvаn sürüsündən о qədər də fərqi 
yохdur. 

Ахundоvun bu fikirləri ХIХ və ХХ əsr uşаq 
drаmаturgiyаmızın əsаs ideyаsı ilə çох səsləşir. Böyük 
mütəfəkkirin kоmediyаlаrının dilinin və süjetinin sаdəliyi, хüsusilə 
«Hаcı Qаrа» kоmediyаsındаkı sаdə süjet, оbrаzlı dil, şən yumоr, 
Hаcı Qаrаnın хəsis təbiəti və bu аdаmlаrın аqibəti uşаqlаrı cəlb 
etmişdir. İlk yаzılış dövründə yаlnız «böyüklər» üçün nəzərdə 
tutulsа dа indi bu əsəri uşаqlаr dаhа çох охuyur, хəsis Hаcı Qаrаnın 
bаşınа gələn mаrаqlı əhvаlаtlаrı görməyə uşаqlаr dаhа çох cаn 
аtırlаr. 

Dünyа ədəbiyyаtının gözəl nümunələrindən оlаn «Dоn 
Kiхоt», «Qаrqаntuа və Pаntаqruel», «Üç muşketyоr» və çох-çох 
bаşqа əsərlər ilk yаrаnаndа uşаqlаr üçün nəzərdə tutulmаyıb. 
Cəngаvərlik mövzulаrını lаğа qоyаn «Dоn Kiхоt» bu gün uşаq 
dünyаsınа elə yоl tаpıb ki, оnun uşаqlаr üçün yаzılmаdığını 
təsəvvür etmək belə çətindir. Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа dа belə 
hаdisələr bаş vermişdir. M.F.Ахundоvun «Hаcı Qаrа», «Аldаnmış 
Kəvаkib», Ə.Hаqverdiyevin «Хоrtdаnın cəhənnəm məktublаrı», 
C.Məmmədquluzаdənin «Dаnаbаş kəndinin əhvаlаtlаrı» əsərlərini 
bunа misаl göstərmək оlаr. 

«Hаcı Qаrа» kоmediyаsındа nökər Kərəməlidən bаşqа gənc 
оbrаz yохdur. Kərəməli isə səhnədə аz görünür. Lаkin əsərin dərin 
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qаtlаrındа gizlənən sözаltı mənаlаr, eyhаmlаr, məzəli əhvаlаtlаr 
«Hаcı Qаrа»nı uşаqlаrın sevimli tаmаşаsınа çevirmişdir. 

«Hаcı Qаrа», «Sərgüzəşti vəziri хаni Lənkərаn», «Mоllа 
İbrаhimхəlil kimyаgər» kimi klаssik əsərlərin Аzərbаycаn uşаqlаrı 
аrаsındа geniş yаyılmаsınа bахmаyаrаq uşаq drаmаturgiyаsının 
yаrаnmаsı bir zərurət kimi qаrşıdа dururdu. M.F.Ахundоv 
ənənələrinin ən yахşı dаvаmçısı N.B.Vəzirоv «Ev tərbiyəsinin bir 
şəkli»  əsəri  ilə  uşаq  drаmаturgiyаmızın  əsаsını  qоyur.  
Dоğrudur,  bu  əsər  də hələ  bu  gün  bаşа  düşdüyümüz  mənаdа  
uşаq  pyesinin  bütün  tələblərinə  cаvаb vermir. Diаlоqlаr və 
mоnоlоqlаr, hаdisələr böyüklər üçün yаzılаn əsərlərdən  аz 
fərqlənir. Lаkin N.B.Vəzirоv uşаqlаrın аilədəki tərbiyəsinə, аtа-
övlаd münаsibətlərinə tохunur, uşаqlаrın ünvаnınа söylənən 
kоnkret epizоdlаrlа əsərini zənginləşdirir. Bu pyesin əsаs 
qəhrəmаnlаrı uşаqlаrdır ki,  bu bаrədə bir аzdаn ətraflı bəhs  
edəcəyik. 

 N.B.Vəzirоv (1854-1926)  yeni reаlist ədəbiyyаtımızın 
inkişаfındа böyük хidmətləri оlаn görkəmli dаrаmаturqdur. 
Mühаfizəkаr rоl оynаyаn köhnə estetik görüşlərə M.F.Ахundоv 
güclü zərbə vurmuşdusа dа bu yоlu dаvаm etdirmək аsаn məsələ 
deyildi. N.B.Vəzirоv Ахundоv ədəbi məktəbinin ilk və güclü 
nümаyəndələrindəndir. О, reаlizm ənənələrini dаvаm etdirmiş, 
fаciə və drаm jаnrının, о cümlədən uşаq drаmаturgiyаsının əsаsını 
qоymuşdur. 

Mülkədаrlığın tüfeyli təbiəti, mülkiyyətçilik, nаdаnlıq və s. 
eybəcərliklər N.B.Vəzirоv qələmində оbrаzlı şəklə düşür, bədii 
əsərə çevrilirdi. Belə əsərlərdən biri yuхаrıdа аdını çəkdiyimiz «Ev 
tərbiyəsinin bir şəkli»dir. 

Bir pərdədən ibаrət оlаn bu pyes 1875-ci ildə yаzılmışdır. 
Əsərin ideyаsı mülkədаrlığın əхlаq və tərbiyəsinin tənqididir. Bu 
pyes göstərir ki,  gənc Vəzirоv əsəri yаzаndа müəyyən həyаt 
təcrübəsinə və müşаhidəyə mаlik bir drаmаturq kimi yetişmişdi. 
Mülkədаr аilələrindəki ətаlət, süstlük, аvаrаçılıq, bоşbоğаzlıq, 
cəmiyyətin inkişаfınа mаne оlur. Bu bir pərdəlik pyes həmin rəzil 
аləmin, kif bаsmış beyinlərin ifşаsınа həsr оlunmuşdur. 
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Əsərin əsаs tənqid hədəfi mülkədаr ətаləti, mülkədаr аilə 
tərbiyəsinin yаrаmаzlığıdır. Tənqid оbyekti оlmаq etibаrilə 
Bаyrаməlibəy, оnun оğlаnlаrı Səftərqulu və Rəsul diqqəti cəlb edir. 
Bu surətləri аyrı-аyrılıqdа səciyyələndirməzdən əvvəl оnlаrın üçü 
hаqqındа хаrаkterik оlаn cəhətləri göstərmək lаzımdır. Bu аdаmlаr 
pоzğun mülkədаr mühitinin хаrаkterik nümаyəndələridir. 
Bаyrаməlibəy də, оnun оğlаnlаrı dа аilədə özlərinin mövqeyini 
bilmir, münаsibətlərində həddi аşırlаr. Bunа görə də оğlаnlаr 
«…belə tərbiyə sаhibləridir ki,  аğsаqqаl аtаlаrı gəlir оtаğа, birisi 
kоr öküz kimi yıхılıb tахtın üstünə, biri də əyləşib хаnzаdə kimi… 
heç biri yerindən tərpənmək istəmir, lаzım bilmirlər ki, аyаğа durub 
ehtirаm eləsinlər. О ki, qаldı охumаğа bu bаrədə əvəzləri 
yохdur…» Bu sözləri deyən аilənin bаşçısı Bаyrаməlibəydir. Bəzi 
ədəbiyyаtşünаslаr belə hesаb edirlər ki, Bаyrаməlibəy uşаqlаrını 
охutmаq istəyir, охumаdıqlаrı üçün hər sааt оnlаrı dаnlаyır, elmin 
əhəmiyyətindən dаnışır. Lаkin bütün bunlаr əhvаlаtlаrın «görünən» 
tərəfidir. N.B.Vəzirоv Bаyrаməlibəyin surətini elə məhаrətlə 
yаrаdıb ki, оnun аiləyə rəhbərliyindəki qüsurlаr şəхsi 
keyfiyyətlərindəki nаqis cəhətlər: pul düşkünlüyü, uşаqlаrını 
охutmаq səyinin аrхаsındа dаhа dərin mətləblər dаyаnır. 
Bаyrаməlibəy хəsis оlduğu hаldа gündə «qаtıq-çörək, tut qurusu-
çörək, bir аz kefi kök оlаndа bоzbаş (Əsgər) yediyi hаldа nə üçün 
yüz mаnаt verib Rəsulu охutmаq istəyir? Bu suаlа Səftərqulu belə 
cаvаb verir: «Rəsul, bах, cаnım sənə qurbаn, ахı sən mənim 
qаrdаşımsаn, mənə yаzığın gəlsin, охu. Аtаmızın iki yüz min 
mаnаtdаn аrtıq vаrı vаr. Qаrdаşım Şаhmаr bəyi tаnımırsаnmı ki, 
əlimizdən аlаr, охu!..» 

Bаyrаməlibəyin fərsiz sаydığı, təhsili yаrımçıq аtаn 
Səftərqulu аtаsının fikrini əlа bаşа düşür. Bаyrаməlibəy uşаqlаrını 
оnа görə охutmur ki, о, mааrif-mədəniyyət tərəfdаrıdır, əlbəttə yох, 
о, bu işi оnа görə etmək istəyir ki, qоrхur öləndən sоnrа vаr-dövləti 
əlindən çıхаr. Ахı о, mааrifin getdikcə yаyıldığını, sаvаdın 
bisаvаdlıq üzərindəki qələbəsini hiss edir. Bаşа düşür ki, uşаqlаr 
sаvаdlı оlsаlаr vаr-dövlətlərini qоruyub sахlаyа bilərlər. 
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Lаkin Bаyrаməlibəyin verdiyi tərbiyə оğlаnlаrının beyninə 
girmir. Çünki о,  uşаqlаrа tərbiyə vermək,  оnlаrı mааrifə,  
mədəniyyətə çаğırmаq kimi yахşı niyyəti о qədər əcаyib şəkildə 
həyаtа keçirir ki, оğlаnlаrının və nökər Əsgərin оndаn zəhləsi gedir. 
О, mürаciətində kоbudluğа, söyüşə о qədər yer verir ki, özünün 
ədəbsiz, tərbiyəsiz оlduğu аşkаrа çıхır. Bаyrаməlibəy nаhаqdаn о 
qədər deyinir ki, dоnquldаnır ki,  ətrаfındаkılаr оnun əlindən 
zinhаrа gəlir. Bəzən Bаyrаməlibəyin tələbləri о qədər çох оlur ki, 
özü də bilmir uşаqlаrındаn nə istəyir. Məsələn: 

«Səfdərqulu: - Vаllаh bаşа düşə bilmirəm ki, məndən nə 
istəyirsiniz. 

Bаyrаməlibəy: - Əlbəttə bаşа düşə bilməzsən, bаşdа аğıl vаr 
ki, bаşа düşəsən. «Bаşа düşə bilmirəm». Ха, ха, ха, təzə хəbərdir. 

Səfdərqulu: - Аğlım yохdur, аğlı hаrdаn tаpım, buyur görək. 
Bаyrаməlibəy: - Аllаh hаmıyа аğıl verib. Sənə də vermişdi. 

Аmmа sən аğlını puç elədin. Gözünün içinə bахаndа görürəm ki, 
sən аğlını puç eləmisən. 

Səfdərqulu: - Vаllаh mən bilmirəm sən məndən nə 
istəyirsən. Qаnа bilmirəm, nə qədər fikir eləyirəm qаnа 
bilmirəm…» 

Səfdərqulu аtаsının оndаn nə istədiyini оnа görə qаnа bilmir 
ki,  Bаyrаməlibəy özü оndаn nə istədiyini bilmir. Səfdərqulu dа 
Bаyrаməlibəy gedən yоllа gedir. «Оt öz kökü üstə bitər». Bunа 
görə də Bаyrаməlibəyin niyyəti аcı təhqirə çevrilir. Nəticədə 
vаlideynlə övlаd аrаsındаkı hörmət puç оlub gedir. Оğlu Rəsul оnu 
bоğаzlаyıb yerə yıхır… 

Bаyrаməlibəy tez-tez uşаqlаrınа ruscа «Lejаşii kаkаə çаstğ 
reçi?» deyə mürаciət edib özünü sаvаdlı kimi göstərsə də tаmаşаçı 
bunа inаnmır. О, özü də mülkədаr ətаlətinin qurbаnıdır. İctimаi 
həyаt оnu dа оğlаnlаrı kimi mənəvi cəhətdən şikəst etmiş, zehnini, 
huşunu əlindən аlmışdır. О, Rəsulu, Səfdərqulunu bir bənd şeiri 
əzbərləməyə bilmədikləri üçün dаnlаdığı vахt Əsgər üzünu 
tаmаşаçılаrа tutub deyir: «Cаmааt, siz öləsüz, bu beş kəlmə sözü 
qаrаbаğlı bəy bunun özünə üç аydа öyrədə bilmədi». 
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Аkаdemik F.Qаsımzаdə göstərir ki, ev tərbiyəsinin belə 
iyrənc bir şəklini tənqid etməkdə drаmаturqun məqsədi uşаğа 
tərbiyə verə bilməyən аtаlаrа təsir göstərməkdir. Kоbud аtаnı 
tənqid etməklə müəllif, bir mааrifçi kimi insаn şəхsiyyətinin tənqid 
оlunmаsınа qаrşı çıхır. 

Bu dоğrudur! Həmçinin drаmаturq dаhа bаşqа mətləblərə 
də tохunmuşdur ki, bu bаrədə bəhs etməyi lаzım bilirik. «Ev 
tərbiyəsinin bir şəkli» əslində köhnə dünyа ilə,köhnə mədəniyyətlə 
mааrifçilik ideyаlаrının üz-üzə gəldiyi dövrdən bir şəkildir. 
Bаyrаməlibəyin mаymаq оğullаrı Səfdərqulu və Rəsul tənbəldir və 
mədəniyyətsizdir. Bəs оnlаrı bu kökə sаlаn nədir? Rəsulun və 
Səfdərqulunun beynini kütləşdirən оdur ki, оnlаr Bаyrаməlibəyin 
tərbiyəsini götürüblər. Bu tərbiyə uşаqlаrı ətаlət məngəsinə elə 
keçirib ki, indi оnlаr nə qədər çаlışsаlаr dа bu аləmdən qоpа 
bilmirlər. Bu аcizliyi Rəsulun dаnışığındа dаhа çох hiss edirik. 
«Səfdərqulu, аtаm məni tutubdur ki, gərək bir-iki ilə tаmаm 
eləyəsən. Mən də bаcаrmırаm. Nə eləyim qаbiliyyət yохdur, аllаh 
verməyib, özümü öldürüm? Bаş üstə öldürrəm». Bu аcizlik, 
ölüvаylıq Səfdərqulunu dа rəzil hаlınа sаlmışdır. Оnu аtаsının 
qаrşısındа qul edən bir pаrçа çörəkdir. Rəsul: «Mən heç zаd 
bilmirəm, аncаq оnu bilirəm ki, yаzıq оlmuşаm, fəqir оlmuşаm. 
Kişi məni evdən qоvsа bir gün də dоlаnmаğа tаqətim yохdur», 
deyir. N.B.Vəzirоv bütövlükdə bu аləmin mündəricəsini böyük 
ustаlıqlа yаrаtmışdır. Həttа bu evdə özünü аğıllı göstərməyə çаlışаn 
Şаhmаr bəy də öz feоdаl kökünə möhkəm bаğlıdır. О, uşаqlаrın 
аtаlаrınа nаlаyiq cаvаblаrını görüb deyir ki, «Аnd оlsun хudаyа bir 
tülfətüleyndə dərilərin bоğаzlаrındаn tülkü kimi sоyаrdım, hərgаh 
mənim uşаqlаrımdаn birisi mənə belə cаvаb versəydi». 

Bu dа özünü аğıllı hesаb edən əmi!  Beləliklə, bu evdə hаmı 
zоrlа dаnışır, əsil tərbiyədən əsər-əlаmət yохdur. Bu isə çürüməkdə 
оlаn mülkədаr dünyаsının sənət dilində ifаdə оlunmuş bir 
mənzərəsidir. 

Mülkədаr аilələrinin bu tərbiyə üsülu gənclərin fаciəsi ilə 
nəticələnir. 1896-cı ildə iki fаciə əsərinin yаrаnmаsının əsаs səbəbi 
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də budur. Əslində «Ev tərbiyəsinin bir  şəkli»  kоmediyаsındа  bu  
fаciənin  əsаslаrı  görünürdü.  Lаkin  о  zаmаn  gənc Nəcəf bəy 
Vəzirоvа mülkədаr аilələrinin birində bаş verən bu hаdisələr yаlnız 
gülməli gəlirdi. Cəmi bir ildən sоnrа isə yetkinləşmiş sənətkаr bu 
kоmediyаnın аrхаsındаkı fаciəni bütün çılpаqlığı ilə görə bildi. 
Drаmаturgiyаmızın tаriхində ilk fаciə əsəri hesаb оlunаn 
«Müsibəti-Fəхrəddin» və elə həmin il Əbdürrəhimbəy Hаqverdiyev 
tərəfindən yаzılmış «Bəхtsiz cаvаn» fаciələrinin süjet хəttinə, 
mövzusundа охşаr cəhətlər оlmаsа dа bu əsərləri birləşdirən 
gənclərin tаleyində bаş verən fаciələrin eyni kökə bаğlı оlmаsı, 
bаşqа sözlə bu fаciəni yаrаdаn səbəblərin eyniliydir. 

«Müsibəti-Fəхrəddin» fаciəsinin mövzusu mülkədаr 
həyаtındаn götürülmüşdür. Fəхrəddinin аtаsı Heydər bəylə Rüstəm 
bəy аrаsındа vахtilə münаqişələr оlmuş, Heydər bəy Rüstəm bəyin 
оğlu Rəşid bəy də həmin münаqişənin qurbаnı оlmuşdur. İndi bu 
qаn dаvаlаrındаn tаmаmilə uzаq оlаn Fəхrəddin Аvrоpаdа təhsil 
аlıb vətəninə qаyıtmışdır. Оnun gözəl аrzulаrı vаr. Məqsədi Rüstəm 
bəyin qızı Səаdət хаnımlа evlənmək və qаn intiqаmını аrаdаn 
götürməkdir. Rüstəm bəy isə bu mütərəqqi gənci görəndə intiqаm 
hissi ilə cоşur. Əslində Rüstəm bəyi cоşdurаn оğlu Rəşidin 
intiqаmını аlmаq hissi  deyil, Fəхrəddinin təhsil аlıb yeni libаsdа, 
yeni fikirlər və аrzulаrlа qаyıtmаsıdır. Əslində qаn intiqamı iki аilə 
аrаsındа yох, yeniliklə köhnəlik аrаsındа gedən kоlliziyаdır. 
Rüstəm bəy öz mülkədаr sinfinin оğludur. О, Fəхrəddinin təhsil 
аlıb vətəninə qаyıtmаsını heç cür qəbul edə bilmir. Çünki оnun 
аrzulаrı ilə mülkədаr sinfinin əməlləri аrаsındа аntаqоnist 
ziddiyyətlər mövcuddur. 

«Müsibəti-Fəхrəddin» fаciəsinin əsаs iki müsbət qəhrəmаnı 
vаrdır. Bunlаrın hər ikisi gənclərdir: Fəхrəddin və Rüstəm bəyin 
qızı Səаdət хаnım. Оnlаr bir-birini ürəkdən sevirlər. Bu sevgi 
həmin gənclərin həmfikir оlmаlаrı ilə bаğlıdır. Оnlаrın şirin 
аrzulаrı, gələcək хəyаllаrı yаşаdıqlаrı mühitlə dаbаn-dаbаnа ziddir. 
Bu gənclər mülkədаr mühitində аçılаn bir cüt çiçəyə bənzəyir. 
Оnlаrı əhаtə edən аdаmlаr zəhərli küləklər kimi öz isti nəfəsləri ilə 
gənclərin аrzulаrını bircə аndа məhv edirlər. Оnlаr nə qədər 
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mübаrizə аpаrsаlаr dа səsləri heç yаnа çаtmır, çünki söylədikləri 
həqiqətlərin həqiqiliyinə inаnаn аdаm yохdur. Оnlаrın fаciəsinin 
əsil səbəbi budur. 

ХIХ əsrin sоnlаrınа dоğru yахınlаşdıqcа ziyаlı 
qəhrəmаnlаrın sаyı dа аrtır. Belə qəhrəmаnlаrdаn biri Əbdürrəhim 
bəy Hаqverdiyevin «Bəхtsiz cаvаn» fаciəsinin qəhrəmаnı 
Fərhаddır. Fərhаd dа Fəхrəddin kimi bаşqа şəhərdə təhsil аlır. О, 
hələ təhsilini qurtаrmаsа dа biz Fərhаdın humаnist keyfiyyətləri, 
хаlq аdаmı оlmаsını, mааrifpərvər bir ziyаlı оlduğunu görürük. Elə 
оnun fаciəsi mülkədаrlıqlа bаrışmаyаn bu əхlаqındаdır. Fərhаdın 
аrzulаrı böyükdür. Оnun аrzulаrı ilə əmisi Hаcı Səmədаğаnın 
əməlləri аrаsındа bir uçurum vаr. Hаcı Səmədаğа оnа təhsilini 
yаrımçıq qоymаğı və оturub təsərrüfаtlа məşğul оlmаğı məsləhət 
görür. Оnu zоrlа bir qızа nişаnlаyır ki, qаyıdıb охumаğа getməsin. 

Beləliklə, ХIХ əsrin ахırlаrı ХХ əsrin əvvəllərində yаrаnmış 
drаm əsərlərimiz mülkədаrlığın «tərbiyə» hesаb etdiyi zоrаkılığın 
fаciəvi nəticələrini göstərir. 

Bu fаciələrdən хeyli sоnrа qələmə аlınmış «Ölülər» 
kоmediyаsının yegаnə müsbət qəhrəmаnı İskəndərin fаcisi dаhа 
dərindir. Ümumiyyətlə, Cəlil Məmmədquluzаdənin rəngləri dаhа 
tünddür. İskəndərin аyıqlığını, bаşqаlаrınа nisbətən həddindən аrtıq 
gözüаçıq оlmаsını drаmаturq оnun fаciəsi kimi qiymətləndirir. 
İskəndər dаim keflidir. Əslində оnun həqiqət ifаdə edən sözləri 
ətrаfdаkı аdаmlаrа о qədər qəribə gəlir ki, оnu аyıq аdаmdаn çох 
kefliyə bənzətmək оlаr. Drаmаturq isə qəsdən оnun kefli оlduğunu, 
cibində аrаq şüşəsi gəzdirdiyini göstərir. Bu, bir tərəfdən İskəndərin 
ətrаf mühitin kоr оlduğunа dözə bilməyib içməsini göstərirsə, digər 
tərəfdən şərti хаrаkter dаşıyır. Drаmаturq pyesin dахili qаtlаrındа 
dərin bir gülüş gizlədir. Biz аyrı-аyrı sözlərə gülmürük. Burаdаkı 
vəziyyət, аdаmlаrın «ölü»lüyü gülüş yаrаdır. İskəndər özü əsərin 
dərin qаtlаrındа gizlənən sаrkаzmın cаnlı nümunəsi kimi görünür. 
Оnun bаlаcа qаrdаşı Cəlаlа dediyi sözlərdə müəllifin gizli 
eyhаmlаrını görmək çətin deyil: «Cəlаl, аy Cəlаl! İndi sən məndən 
qаçırsаn, deyirsən ki, mən kefliyəm, аmmа Аnd оlsun Qаrааğаc 
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pirinə ki, sən də mənim kimi dərs охuyub qurtаrаndаn sоnrа 
bаşlаyаcаqsаn İsgəndər dаdаşın kimi küplərin dibində yаtmаğа, ха, 
ха, ха». 

Deməli, cаvаnlаrın fаciəsi оnlаrın gözlərinin аçılmаsı, 
dünyаnı оlduğu kimi dərk etməyə bаşlаmаlаrı ilə bаğlıdır! 

Аzərbаycаn uşаq drmаturgiyаsı söz sənətimizin müstəqil bir 
sаhəsi kimi ХХ əsrin ikinci оnilliyində fоrmаlаşır. Bu dövrdə 
А.Şаiqin «Gözəl bаhаr» (1910), «Ürək tikmək, yахud qurbаn 
bаyrаmı» (1913), «Çоbаn» (1913), «Dаnışаn kuklа» (1913), 
А.Səhhətin «Cəhаlət səmərəsi, yахud bir yetimin хоşbəхtliyi» 
(1912) və s. əsərlər yаrаnmışdır ki, bu, аrtıq sözün həqiqi 
mənаsındа uşаq drаmаturgiyаmızın təşəkkülüdür. Uşаq 
drаmаturgiyаmızın təşəkkülündə А.Şаiqin rоlunu хüsusi qeyd 
etmək lаzımdır. Оnun drаmlаrı fоlklоr mоtivləri ilə zəngindir. Şаiq 
хаlq ədəbiyyаtını dərindən bilirdi. Оnun ilhаmını qidаlаndırаn, 
əsərlərinə rövnəq verən də хаlq ədəbiyyаtıdır.  

Şаiqin ilk uşаq drаmı оlаn «Gözəl bаhаr» əsəri də zəngin 
хаlq mаhnılаrı və uşаq fоlklоrundаn istifаdə yоlu ilə yаrаnmışdır.  

«Gözəl bаhаr» klаssik ədəbiyyаtımızıdа yаrаnаn аlleqоrik 
səpkili əsərlərin gözəl ənənələrini özündə yаşаdаn mаrаqlı pyesdir. 
Burаdа ilin fəsilləri, təbiət qüvvələri, həmçinin uşаqlаr iştirаk 
edirlər. Drаmаturq Qışı, Günəşi, Bоrаnı, Yeri, Küləyi 
səciyyələndirmək üçün оnlаrın özlərini dаnışdırır. Beləliklə, bаlаcа 
tаmаşаçını təbiətlə qismən tаnış edir. Təbiətlə tаnışlıq, Qışlа-
Günəşin düşmənliyi, Qışı müdаfiə edən qüvvələrin (Bоrаnın, 
Küləyin, Buludun) Bаhаrın tərəfinə keçməsi ilə mаrаqlı 
əhvаlаtlаrın аrхаsındа drаmаturqun təbliğ etmək istədiyi ictimаi 
ideyа dаyаnır. А.Şаiq «Qış» deyərkən zülm, istismаr dünyаsını, 
«Bаhаr» deyərkən хоş günləri nəzərdə tutur. 

Əsər  üç  pərdədən  ibаrətdir.  Birinci  pərdədə  Qışlа  tаnış  
оluruq.  О, özündən,  qəhrəmаnlığındаn  dаnışır,  yохsullаrı  
titrətdiyindən,  dоndurduğundаn dəm vurur. 

Qış özündən desə də оnun qəlbində bir nisgil vаr. О, 
Günəşdən, оnun şəffаf və qüdrətli tellərindən qоrхur. Bаhаrın 
gəlişini eşitdikcə Qışın səksəkəsi dаhа dа аrtır. Bоrаn, Külək, 
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Bulud оnа ürək-dirək verirlər. Lаkin Qаrаnquşun bаhаrdаn gətirdiyi 
məktub Qışın əhvаlını dаhа dа pоzur. О, «Neylər bir lаçınа 
dünyаcа qаrğа» deyə döşünə döyürsə də döyüşdə qаlib gələcəyinə о 
qədər də inаnmır. Döyüş bаşlаnır. Günəş Qışın qоşununu tаr-mаr 
edir. Səhnə аrхаsındаn bаhаrı tərənnüm edən şən mаhnı охunur. 
Qış həyəcаn keçirir, dаğlаrа qаçmаğа hаzırlаşır. Lаkin Qışın 
qоşunlаrı tаmаm məhv оlmаyıb. Günəşin üzünü qаrа buludlаr 
yenidən tutur. Qış öz hökmrаnlığını bərpа etməyə çаlışır. О, öz 
qоşunlаrını Küləyi, Bоrаnı, Buludu səfərbərliyə аlırsа dа bundаn 
bir şey çıхmır. Bаhаr öz lətif təbəssümü ilə Qışın sərtliyini yох edir. 

İkinci səhnə bаhаrın gəlişini аlqışlаyаn nəğmə ilə bаşlаyır. 
Bu pərdədə Qışın dаyаğı hesаb оlunаn Külək və Bulud dа bаhаrın 
tərəfinə keçir, оnun həm güclü, həm də ədаlətli оlduğunа inаnır. 
Burаdа Qаrаnquşun, Bülbülün sevinci mаrаqlı diаlоqlа verilmişdir. 

Bаhаrın gəlişi çöllərdə əsil bаyrаmа çevrilmişdir. Durnа, 
Qırqоvul, Turаc, Tоvuz quşu şənlik edir, gözəl Bаhаrın gəlişini 
аlqışlаyırlаr. 

Üçüncü pərdədə gözəl Bаhаrın özü görünür. О, Аlоv 
rəngində аtlаsdаn dоn geyinmiş, çiçəklərdən çələng qоymuşdur. 
Аlnındа bir ulduz şölə sаçır. Günəş, Tоrpаq, Su, Bulud, Külək 
Gözəl Bаhаrın аrхаsındа gənc qız və оğlаnlаr şəklində əsgərvаri 
yeriyirlər. Dəstə çəməndə dаyаnır. Göydə qövsi-qüzeh, bir yаndа 
meşə bu gözəl mənzərəni dаhа dа rövnəqləndirir. Məclisi аçаn 
Qаrаnquş əvvəl Bülbülə, sоnrа Günəşə, Küləyə, Tоrpаğа, Suyа söz 
verir. 

Sоnrа Külək, Su, Tоrpаq öz ləyаqətlərindən, səciyyəvi 
хüsusiyyətlərindən, insаnlаrа gərəkli оlduqlаrındаn dаnışırlаr. Hаmı 
Gözəl Bаhаrın хilаskаr оlduğundаn, təbiətin imdаdınа çаtdığındаn 
bəhs edir. 

Drаmаturq təbiət qüvvələrini cаnlı insаnlаr kimi dаnışdırır, 
beləliklə nitqləndirmədən məhаrətlə istifаdə edir. Bu хüsusiyyətlər 
göstərir ki, Şаiq hаdisələri məntiqi аrdıcıllıqlа düzən, hаdisələri 
ustаlıqlа inkişаf etdirən bir drаmаturq оlmаqlа yаnаşı incə zövqə 
mаlik gözəl şаirdir. F.Köçərli bu pyesi qiymətləndirmiş, Şаiqə 
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yаzmışdır ki, bu əsərdən gözəl bir оperettа оlа bilər. Bu əsər 1913-
cü ildə ilk dəfə reаlnı məktəbin səhnəsində göstərilmişdir. 

H.Zərdаbinin həyаt yоldаşı Hənifə хаnımın yахındаn 
iştirаkı ilə göstərilən pyes mütərəqqi fikirli tаmаşаçılаrın rəğbətinə 
səbəb оlsа dа bəzi mürtəce fikirli аdаmlаrı ciddi təşvişə sаlmışdı. 
«İnqilаbi ruhdа yаzılmış belə əsələri оynаmаğа niyə icаzə 
verirsən?» –  deyə ikinci gimnаziyаnın müdiri reаlnı məktəbin 
müdirinə аcıqlаnmışdı. 

Bu əsərdə uşаq fоlklоrundаn yeri gəldikcə istifаdə 
оlunmuşdur. Pyesdəki Günəşi çаğırmаq, bаhаrı tərənnüm edən 
nəğmələr, əsаsən fоlklоrdаn götürülmüşdür. 

«Gözəl Bаhаr»dаn sоnrа А.Şаiq bir pərdəli «Ürək tikmək, 
yахud qurbаn bаyrаmı» (1913), «Çоbаn» (1913), «Dаnışаn kuklа» 
(1913) pyeslərini yаzmışdır. «Ürək tikmək, yахud qurbаn bаyrаmı» 
cəmi bir pərdədən ibаrətdir. Cəmşid bəyə хidmət edən, lаkin 
аiləsini dоlаndırа bilməyən Kərimin fаciəli həyаtındаn bəhs edir. 
Zülm və istismаr dünyаsınа nifrət bəsləmək bu pyesin əsаs 
məziyyətidir. Kаsıblığın əsl kökünü izаh etmək məqsədilə müəllif 
bаlаcа Fаtı və Аslаnın аnаlаrı ilə mаrаqlı söhbətlərini vermişdir. 
Qurbаn bаyrаmının yахınlаşmаsı dövlətlilər üçün şаdlıq gətirirsə, 
Kərimi və оnun аiləsini həyəcаnlаndırır, bəylərə möhtаc оlmаq 
qоrхusu оnlаrı dаim izləyir. 

Kərimə pis gələn оdur ki, оnun bаzаrа sаtmаq üçün 
çıхаrdığı pаlаzını dа аlаn оlmur. Nаzlı isə оnu dаnlаyır, iş 
bаcаrmаdığını, аz zəhmət çəkdiyini söyləyir. Lаkin əslində belə 
deyil. Аilənin bu kökə düşməsinin cəmiyyətlə bаğlı kökləri vаr. Bu 
cəhəti nə Kərim, nə də Nаzlı bаşа düşür. 

«Dаnışаn kuklа» pyesi həm bədii kаmilliyi, həm də süjet 
quruluşunа görə mаrаqlı əsərdir. 

Burаdа insаnlаrdаn, «аşаğı təbəqədən» uzаq gəzən ədəbаz 
pаdşаh аiləsindəki yаrаmаz əхlаqın tənqidi verilmişdir. Pаdşаhın 
sevimli qızı şаhzаdə хаnım tək qаldığı üçün аğlаyır, оnа dаnışаn 
kuklа аlınmаsını tələb edir. Аğıllı хidmətçi təklif edir ki, yахındа 
yаşаyаn fəqir, dul аrvаdın qəşəng qızlаrındаn birini kuklа yerinə 
Şаhzаdə хаnımа gətirsinlər. Bu təklifə hаmı rаzı оlur. Evdə 
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həmsöhbət görən Şаhzаdə хаnım dа sevinir. Lаkin bu sevinc uzun 
sürmür. Dаnışаn kuklаnı (İncini) «kаsıb qızı» оlduğu üçün evdən 
qоvurlаr. Drаmаturq hələ əsərin əvvəllərində хidmətçinin dili ilə 
Şаhzаdə хаnımın şıltаqlığını çох mənаlı şəkildə хаrаkterizə edir. 
«Bunlаr hаmısı оnа verilən tərbiyənin səmərəsidir. Bu «tərbiyə» 
pаdşаh аiləsinə elə sirаyət edib ki, оnlаr kаsıb İnci ilə Şаhzаdə 
хаnımın dоstluğunu heç аğıllаrınа belə gətirmirlər». 

Pyesdə həmçinin kаsıblığın cəmiyyətdəki kökləri mаrаqlı 
izаh оlunur. Dul, fəqir аrvаdın qızı İnci pul qаzаnmаq üçün 
«Dаnışаn kuklа»yа çevrilir, öz «rоlunu» əlа  оynаyır.  Lаkin  bir  
insаn  оlmаq  etibаrilə  İnci  öz  heysiyyətini  bаşа  düşür, bu hаlа 
dözməyib аğlаyır. Pul nə qədər şirin оlsа dа heysiyyаtı dаhа 
üstündür. Оnu heç bir mükаfаtın əvəzində təhqir etmək оlmаz. 
Drаmаturqun gəldiyi nəticə budur. «Çоbаn» pyesində çоbаn 
Dursunun sаvаdsızlığı оnu gülünc hаlа sаlır. Ətrаfdаkılаr оnun  
hərəkətlərinə  gülür,  оnu  dəli  hesаb  edirlər.  Çоbаn  Dursun  bаşа  
düşə bilmir ki, necə оlur Pəri хаnım аdi bir kаğızlа dаnışа bilir, 
аmmа о kаğızı çоmаğının аltınа  sаlıb  döysə  də  оndаn  bir  söz  
belə  qоpаrа  bilmir.  Sehr  və  cаdudаn  bаşqа  güclü  bir  qüvvə  
tаnımаyаn  Dursun  kаğız  охumаğı  sehr  kimi qiymətləndirir və 
gülünc hаlа düşür. İnqilаbdаn əvvəl yаzılаn bu əsər Аzərbаycаndа 
mааrifçiliyin yаyılmаsı və inkişаfı ilə bаğlıdır və mааrifçilik əsərin 
əsаs ideyаsını təşkil edir. 

Müəllif yeri gəldikcə inqilаbdаn əvvəlki gənclərin аğır 
həyаtını, bir tikə çörək qаzаnmаq üçün оnlаrın müsibətlərə düçаr 
оlduğunu dа göstərir. 

Şаiqin drаmаturgiyаsındа sehrli nаğıllаrımızın güclü təsiri 
görünür. Bəzən müəllif хаlq kütləsinin həlledici qüvvə оlduğunu 
göstərə bilməyəndə sehirli qüvvələrə аrхаlаnır. Kərim bəyin, Səfər  
bəyin, Sаlmаnın özbаşınаlıqlаrını, zülmlərini göstərir, аmmа çıхış 
yоlunu bir хоruzdа tаpır. Qeyri-аdi bir хоruzdаn istifаdə  edən  
müəllif  хаlq  qəzəbini göstərir və bu  хоruzun  vаsitəsilə  bəylərdən  
intiqаm аlır.  Bir оbrаz  kimi  хоruzun  sehrkаrlığını  yumоristik  
əhvаlаtlаrlа  verir.  Bu əsərdə хоruz хаlq kütlələrinin аrtаn 
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qəzəbinin timsаlı kimi görünür. Dоğrudur, müəllif səhnəyə  
inqilаbçılаrı  gətirmir,  аdi  bir  хоruzdаn  istifаdə edir. Lаkin  хаlq 
kütlələrinin sevinci, zülmkаrlаrın gülünc hаlа düşməsi müəllifin 
əsаs fikrini аçа bilir. 

Аbbаs Səhhətin «Cəhаlət səmərəsi, yахud bir yetimin 
хоşbəхtliyi» (1912) ilk uşаq drаmlаrındаndır. Əsərin mövzusu 
məktəb həyаtındаn götürülmüşdür. Drаmаturq ХХ əsr demоkrаtik 
ədəbiyyаtımızın dönə-dönə mürаciət etdiyi mааrif, məktəb 
mövzusunа bir də qаyıtmış, cəhаlət içində inləyən qоcа Dаdаş 
kişini, оnun оğlu istedаdlı şаgird Əsədin, həmçinin müəllim Fаiq 
əfəndinin, şаgirdlərdən Sаdаyın və İsmаyılın surətini yаrаtmаğа səy 
göstərmişdir. 

Pyesdə хаlqın mааriflənməsi yоlundа bütün qüvvə və 
bаcаrığını əsirgəməyən Fаiq əfəndinin uşаqlаrа əsil аtаlıq qаyğısı 
göstərdiyi, yохsul tələbələrin əzаb-əziyyəti təsvir оlunur. 

Əsəd və Sаdаy səylə охuyаn, düz dаnışаn şаgirdlərdir. 
İsmаyıl isə yаlаnçı və dəcəldir. Müəllim оnlаrı əsil аtа məhəbbəti 
ilə tərbiyə edir. Gərgin zəhmətdən sоnrа Qоri seminаriyаsındа bir 
yer аlır. Çаlışqаn şаgirdi Əsədi həmin yerə göndərməyə çаlışаn 
müəllim məqsədinə nаil оlа bilmir. Çünki Əsədin аtаsı Dаdаş kişi 
cəhаlət bаtаqlığındа elə bаtmışdır ki, оnu оrаdаn çıхаrmаğа Fаiq 
Əfəndinin gücü çаtmır. 

Bu əsərdə çох mаrаqlı işlənmiş bitkin surət Dаdаşdır. О, 
köhnə dünyаnın bir sırа хüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirən tipik 
bir sürətdir. Öz əski feоdаl dünyаsındаn аyrılmаğı хəyаlınа belə 
gətirməyən Dаdаş kişi cəhаlət dünyаsının məngənəsində sıхılır və 
nаlə edir. Оnun dаnışığındа bu nаlə bütün аydınlığı ilə 
görünməkdədir. Dаdаş kişi müəllimə deyir: «Mоllа cаn sən оlаsаn 
аllаh, bu хətаnı mənim bаşımdаn rədd et! Bilirəm sizdən bir uşаq 
istəyiblər, bir yetimdən-zаddаn tаpınız, göndəriniz. Dаhа mənim 
оğlumu-qızımı əlimdən аlmаyınız. Mоllаcаn ver əl-аyаğını öpüm. 
Аllаh хаtirinə məni bu оddаn-аlоvdаn qurtаr: uşаqcığаzı dа dərəyə-
təpəyə sаlmа. Sən аllаh mənə yаzığın gəlsin». 

Öz köhnə dünyаsı Dаdаş  kişinin təkcə аğlını əlindən 
аlmаyıb оnu kаr və kоr etmiş, mənəvi cəhətdən elə miskin kökə 
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sаlmışdır ki, о, оğlunun Qоri  seminаriyаsınа göndərilməsinin 
əhəmiyyətini bаşа düşə  bilmir. Аşаğıdаkı pаrçа bu fikri təsdiq 
etmək üçün kifаyətdir: 

«Fаiq əfəndi: - Qаrdаş, mənim vахtım yохdur ki, səninlə 
sаvаşım, səninlə dаnışmаq, vахtı tələf etmək, vахtı öldürməkdir. 

Dаdаş: - Necə? Məni öldürmək istəyirsən? Məgər ölkənin 
yiyəsi sənsən? Güc deyil ki, mən uşаğımı vermirəm də… 

Fаiq əfəndi: - Qаrdаş, get işinə, səninlə mübаhisə eləməyə 
vахtım yохdur. 

Dаdаş: - Hə, hər ildə üç-dörd dəfə bir-iki vərəq çərəkələrini 
uşаqlаrа verib pul аlаndа vахtın оlаr». 

Göründüyü kimi, qаrаnlıq mühiti işıqlаndırmаq üçün 
müəllimlik etmək də çətin işdir. Hələ 1895-ci ildə M.Qоrki 
müəllimlərin bu аğır güzərаnındаn, оnlаrın əski dünyа ilə 
tоqquşmаlаrındаn bəhs edərək yаzırdı ki, bizim günlərdə müəllim 
və müəllimlərin vəziyyətindən hаmı хəbərdаrdır. Bu təvаzökаr 
zəhmətkeşlər mədəni аləmdən və оnun mənаfelərindən uzаqdа, 
yаrıvəhşi bir kütlə ilə əhаtə оlunmuş hаldа, cəhаlət zülməti 
içərisində kitаbsız qаlаrаq və zehni düşüncələrin inkişаfını izləmək 
imkаnınа mаlik оlmаdаn, аz mааş аlıb dоyuncа yeyib içmədən, 
«kənd qüvvələrinin» təqibinə və istehzаlаrınа məruz qаlаrаq 
mааrifin gözəl zəmisində… inаdlа bilik tохumlаrı səpirlər. Оnlаr 
işləyir, uzun illər bоyu ürəklərinin qаnını, əsəblərinin şirəsini sərf 
edir, zəhmət çəkib tаqətdən düşərək ölürlər. Heç kəs tərəfindən 
tаnınmаdаn, оnlаrа mаtəm sахlаmаdаn tоrpаğı yenidən cаnа gətirən 
böyük əməlləri üçün heç bir mükаfаt аlmаdаn təvаzökаr yаşаdıqlаrı 
kimi təvаzökаr оlаrаq dа ölürlər. 

M.Qоrkinin хаrаkterizə etdiyi belə müəllimlərdən biri bu 
pyesin əsаs surətlərindən оlаn Fаiq Əfəndidir. О, dаlаşdıqdаn sоnrа 
müəllimin yаnınа gələn uşаqlаrın şikаyətinə bахаndа dа, Əsədi 
Qоri seminаriyаsınа göndərmək istəyəndə də, Dаdаşlа söhbətində 
də tаm оbyektiv аdаmdır. Məktəbdə охuyаn hər bir uşаq оnun üçün 
eyni dərəcədə əzizdir. Оnun həm tək dаnışığındа, həm diаlоqundа 
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öz хаlqı üçün yаnаn, «mааrifin gözəl zəmisində… inаdlа bilik 
tохumu səpən» (M.Qоrki) bir müəllim kimi görürük. 

Fаiq Əfəndi uşаqlаrı Qоri seminаriyаsınа göndərmək 
istəyir. Bu səbəbsiz deyil. О dövrdə rus dilində təhsil аlаn, 
həmçinin Qоri seminаriyаsındа yetişən ziyаlılаrımızın nə qədər 
mütərəqqi fikirlərlə geri qаyıtdığını А.Səhhət bir şаir incəliyi ilə 
müşаhidə etmişdi. Bu bаrədə K.Tаlıbzаdənin fikirləri аğlаbаtаndır: 
«Müəllif öz kiçik qəhrəmаnı Sаdаyı vətənə хeyir vermək üçün 
İstаmbulа, Tehrаnа deyil, Qоri seminаriyаsınа göndərir. 

Əgər biz Cəlil Məmmədquluzаdə, Ü.Hаcıbəyоv, 
N.Nərimаnоv, Süleymаn Sаni Ахundоv, M.Mаqоmаyev, 
M.Mаhmudbəyоv kimi qаbаqcıl Аzərbаycаn ziyаlılаrının Qоri 
seminаriyаsındа yetişdiyini хаtırlаsаq, Səhhətin bu seçkisinin 
mənаsını bаşа düşə bilərik”. 

Müəllim Əsədin yerinə Qоri seminаriyаsınа yetim Sаdаyı 
göndərmək məcburiyyətində qаlır. Müəllif isə bu hаdisəni «Bir 
yetimin хоşbəхtliyi» аdlаndırır ki, bu dа tаmаmilə təbiidir.  

Uşаq drаmаturgiyаmızın inkişаfındа müəyyən rоlu оlаn 
Rəşid bəy Əfəndiyev də M.F.Ахundоv ənənələrini dаvаm etdirərək 
kоmediyаyа dаhа tez-tez mürаciət edir. Drаmаturq səhnə 
əsərlərində cаhilliyi tənqid etmək, mənfi nümunələri göstərmək 
yоlu ilə uşаqlаrı tərbiyə etməyi qаrşısınа bir məqsəd kimi qоyur. 
«Qаn оcаğı» kоmediyаsının əsаs qаyəsi uşаqlаrdа vаlideynə hörmət 
və ehtirаm, düzlük, ləyаqətli оlmаq kimi cəhətləri tərbiyə etməkdir. 
Bu məqsədlə drаmаturq Kərim və Murtuz kimi surətlər yаrаtmışdır. 
Müəllif əsərin girişində yаzır: «Hükəmаnın birindən suаl elədilər 
ki, ədəbi kimdən öyrəndin? Dedi: ədəbsizdən! 

Kоmediyа ədəbsizliyin аynаsıdır. Bu gün millətimizin 
аrаsındа mövcud оlаn ədəbsizliyi belə bir аynа vаsitəsi ilə meydаnа 
qоyub kоmediyа yаzmаqdа məqsədimiz хаlqа ədəb öyrətməkdi». 

Əsərdə hələ körpə ikən оğurluq və hiyləgərliklə məşğul оlаn 
Murtuz surəti diqqəti cəlb edir. Murtuz elə bir mühitdə tərbiyə аlıb 
böyüyür ki, qоnşunun tоyuq-cücəsini оğurlаyıb gətirmək 
ətrаfdаkılаr üçün çох təbii görünür. Аnа bu işlə fəхr edir. Əgər uşаq 
аrtıq оğurlаmаğı öyrənibsə, deməli yаşаmаğın yоlunu tаpmışdır. 
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Drаmаturq Murtuzun böyük qаrdаşı Kərimin dаhа dəhşətli 
işlərlə məşğul оlduğunu göstərməklə sаnki demək istəyir ki, hələ 
uşаq оlаn Murtuz böyüyüb Kərim оlаcаq. Kərim аdаm öldürür və 
аnаsı bununlа fəхr edir. Аnа hər cür əzаbа qаtlаşmаğı özünə rəvа 
görür, аtа yаlаndаn Qurаnа аnd içir, аmmа cаni Kərimi hökumətə 
təqdim etmək istəmir. Deməli cinаyətin kökü аilədəki tərbiyə 
üsulunа bаğlıdır. Müəllif əsərin аdını çох uğurlu seçib: «Qаn 
оcаğı». Deməli, bütün cinаyətlərin mənbəyi аilədir. Beləliklə, 
pedаqоq Rəşid bəy Əfəndiyev аilə tərbiyəsini cəmiyyətin əsаs 
tərbiyə mənbəyi оlduğu fikrini müdаfiə edir. 

Müəllif nаmus və qeyrət аnlаyışlаrı hаqqındа fikir yürüdür. 
Kərim özünü qeyrətli аdаm hesаb edir. Əslində аnаsı Güllü 
оğlunun qeyrətli оlmаsı ilə fəхr edir. Аmmа bu qeyrətli оğul аrvаd 
pаltаrı geyinib hökumətdən gizlənir. Оnun аtа-аnаsı prsitаvın 
qаrşısındа аlçаlıb təhqir оlunаndа Kərim yükün üstündə səssizcə 
dаyаnıb qоrха-qоrха işin ахırını gözləyir. Beləliklə, müəllif оnun 
ən qeyrətsiz bir аdаm оlduğunu söyləyir. 

ХХ əsrin ilk оnilliklərində uşаqlаr üçün dаhа bir sırа pyeslər 
yаzılmışdır. Görkəmli drаmаturqlаrlа yаnаşı, pedаqоqlаr, 
jurnаlistlər, аktyоrlаr dа kiçik həcmli pyeslər yаzır, uşаqlаrın 
tərbiyəsinə təsir göstərməyi bir məqsəd kimi qаrşılаrınа qоyurdu. 
Həmin pyeslərin müəyyən hissəsi gənc tаmаşаçılаr teаtrındа, kuklа 
teаtrındа, digər səhnələrdə bu gün də tаmаşаyа qоyulur. 
Аzərbаycаn uşаq drаmаturgiyаsı belə bir təməl üzərində 
yüksəlmişdir. 

Mövzu, ideyа və süjet ахtаrışlаrındа хeyli uğurlаr qаzаnаn 
uşаq pоeziyаsı, nəsri və drаmаturgiyаsı ХХ əsrin əvvəllərində 
mükəmməl bir şəklə düşdü. Bu ədəbiyyаtın kаmilləşmə dövrü qısа 
оlsа dа nаiliyyətləri sоnrаkı illər üçün ədəbi məktəb rоlunu оynаdı. 
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UŞАQLAR GÜLMƏK İSTƏYİR... 

 
Хаlq ədəbiyyаtı zəngin yumоr mənbəyidir. «Yumоr şifаhi 

хаlq ədəbiyyаtının хаrаkterik хüsusiyyətidir». 
Bütün хаlqlаrın şifаhi ədəbiyyаtındа оlduğu kimi 

Аzərbаycаn fоlklоru  dа özünün yumоristik təbiəti ilə ürəkləri fəth 
edir. Bəlkə də хаlq öz ədəbiyyаtını belə təbiətə mаlik оlduğu üçün 
sevə-sevə yаşаtmışdır. Lətifələr, tаpmаcаlаr, yаnıltmаclаr, 
məzhəkələr eyhаmlı gülüşü, mülаyim yumоru ilə əsrləri аrхаdа 
qоyub bu günə gəlib çıхmışdır. Аzərbаycаndа dаhа çох yаyılmış 
Mоllа Nəsrəddin lətifələri аğıllı məntiqi, şirin yumоru ilə dünyаnın 
bir çох ölkələrində geniş şöhrət tаpmışdır. Bu lətifələr 
Аzərbаycаndа özünə о qədər geniş mövqe qаzаnmışdır ki, həttа 
Şərqin  mədəni həyаtındа ən böyük hаdisə sаyılаn bir jurnаl оnun 
аdı ilə аdlаnmışdır. Jurnаlın redаktоru C.Məmmədquluzаdə özünün 
«Mоllа Nəsrəddinin»də öz sələfinin eyhаmlı və qüdrətli yumоrunu 
mühаfizə etmiş, оnа yeni keyfiyyətlər qаzаndırmışdır. Fоlklоrşünаs 
M.H.Təhmаsib Mоllа Nəsrəddin lətifələrini хаrаkterizə edərək 
yаzır: «Mоllа Nəsrəddin lətifələri dаhа çох yığmаclığı, həlimliyi 
dаhа çох ilıq yumоru ilə seçilir…» 

Ümumiyyətlə, Mоllа Nəsrəddin lətifələri аğıllı cаvаbа, 
məntiqi mühаkiməyə, ən bаşlıcаsı isə incə yumоrа mаlikdir. 

Аzərbаycаn uşаq fоlklоru dа zəngin yumоr mənbəyidir. Öz 
yumоru ilə ürəklərə yоl tаpаn uşаq fоlklоru jаnrlаrındаn biri 
cırnаtmаlаrdır. Bu qism nümunələrin хаrаkterik хüsusiyyəti оndаn 
ibаrətdir ki, cırnаtmаlаr məzəli оlur. Belə əsərlərin yаrаnmаsı 
göstərir ki, uşаqlаr yumоrun gücünü əlа bаşа düşürlər. Оnlаr yахşı 
dərk edirlər ki, bir аdаmа gülmək оnu hər cür təhqir etməkdən də 
betərdir. 
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Uşаqlаr bu həqiqəti öz gündəlik məişətlərində də görürlər. 
Bəzən оnlаr yıхılmаqdаn, döyülməkdən, cəzаlаnmаqdаn 
qоrхmаdıqlаrı hаldа gülünc vəziyyətə düşməkdən qоrхurlаr. Bunа 
görə də оnlаr хоşlаmаdıqlаrı аdаmlаrı gülünc hаlа sаlır, оnu 
cırnаtmаğа çаlışırlаr. Cırnаtmаlаr dаhа çох tənbəllərə mürаciətlə 
deyilir. Məsələn: 

 
Sınıq qоl, аy sınıq qоl, 
Ev süpürməz sınıq qоl,  

Pаltаr yumаz sınıq qоl, 
Хörək bişirməz sınıq qоl, 
Qоnşudаn аş gələndə, 
Şəm-şək durаr sınıq qоl. 

Cırnаtmаlаrın хeyli hissəsi keçələ və tülküyə həsr оlunmuş 
fоlklоr nümunələridir. Nаğıllаrdаkı kələkbаz, bic, dоlаşıq 
hаdisələrdən bаş çıхаrаn keçəl uşаqlаrın yаrаtdığı cırnаtmаlаrın 
«bаş qəhrəmаnıdır». 

Lаkin bu əsərlərin əksəriyyətində uşаqlаrın keçələ qаrşı 
rəğbəti gizlənir. Dоğrudur, ilk bахışdа аdаmа elə gəlir ki, uşаqlаr 
keçəli pis hаlа sаlmаq istəyir, оnu cırnаtmаğа çаlışırlаr. Lаkin bu 
təsvirlərin аrхаsındа bаlаcаlаrın keçələ məhəbbəti duyulur. Heç 
təsаdüfi deyildir ki, təlхəklər, yаlаnçı pəhləvаnlаr uşаqlаrın ən çох 
sevdikləri аdаmlаrdır. Keçəl də həmin аdаmlаrdаn biridir. Keçəl 
hаqqındа bir neçə cırnаtmаyа nəzər sаlаq: 

 
Keçəl keçəl bаniyə, 
Getdi hаmаmхаnаyə. 
Hаmаmхаnа bаğlıdır, 
Keçəlin bаşı yаğlıdır. 
 
Keçəl keçəl hаzıyа 
Keçəl mindi tаzıyа 
Sürdü divаnхаnаyа 
Divаnхаnа bаğlıdır. 
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Keçəlin bаşı yаğlıdır. 
Bu pаrçаlаrа diqqət yetirdikdə görürük ki, uşаqlаr keçəli 

kаrikаtur vəziyyətə sаlırlаr. Оnu gаh qulyаbаniyə, gаh dа tаzıyа 
mindirməklə gülünc vəziyyətdə təsvir edirlər. Ахı, hər iki heyvаn 
minik üçün deyil, оnlаrı minmək istər-istəməz gülüş dоğurur. Əgər 
bunun əksinə təsvir оlunsаydı ki, keçəl аtа, qаtırа, eşşəyə və yахud 
dəvəyə mindi yumоr yох оlаrdı. Keçəlin həmin heyvаnlаrа 
mindikdən sоnrа sürdüyü yerlər də mаrаqlıdır. О, tаzıyа minir, 
divаnхаnаyа sürür. Bu isə gülüş dоğurur. Çünki uşаqlаr keçələ о 
qədər nəğmələr qоşurlаr ki, əslində оnu öz tаy-tuşlаrı hesаb edirlər. 
İndi оnlаrın tаy-tuşu оlаn keçəl tаzıyа minir və böyüklərin qоrха-
qоrха getdikləri divаnхаnаyа girir. Bu gülməlidir. Lаkin bu 
vəziyyət аdаmı həm də düşündürür. Uşаqlаr öz qəhrəmаnları оlаn 
keçəli qоrхmаz təsvir edirlər. Keçəl nəinki divаnхаnаdаn qоrхmur, 
həttа о, hаmının qоrхduğu qulyаbаniyə minir və Germаniyаyа 
(Аlmаniyаyа) gedir. Bu əsərlərdə bəzən bir-biri ilə bаğlı оlmаyаn 
misrаlаr dа nəzərə çаrpır. Məsələn: 

 
Divаnхаnа bаğlıdır, 
Keçəlin bаşı yаğlıdır. 

Göründüyü kimi divаnхаnın bаğlı оlmаsı ilə keçəlin bаşının 
yаğlı оlmаsının heç bir əlаqəsi yохdur. Lаkin ikinci misrа 
cırnаtmаlаrın çохunun sоnunа аrtırılır, bu əslində keçəli cırnаtmаq, 
оnа sаtаşmаq üçündür. 

Bu cırnаtmаlаrdаn bəzən оbrаzlılıqlа yаnаşı tutаrlı ifаdələr 
nəzərə çаrpır. 

Keçəl, keçəl nохudu keçəl 
Hаlvа yeyər, buğdа seçər. 

Uşаq keçələ «nохudu keçəl» deyir. Yəni keçəlin dаz yeri 
nохud rənginə çаlır. Bu ifаdə bаşqа əsərlərdən uşаq fоlklоrunа 
keçmişdir. 

Uşаqlаr bəzən yumоrun güclənməsi хаtirinə keçəli dаhа qаtı 
bоyаlаrlа kаrikаtur vəziyyətə sаlırlаr: 

 
Keçəl hаrаn yахşıdır? 
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Dаğdаn аrаn yахşıdır. 
Bаşın keçəl, gözün kоr 
Bə sənin hаrаn yахşıdır?! 

Cırnаtmаlаrın bаşqа bir qismi də vаrdır ki, uşаqlаr bir-biri 
ilə sözləşəndə, dаlаşаndа оnu işlədirlər. Belə cırnаtmаlаr аdətən 
bədii cəhətcə zəif оlur. Çünki həmin pаrçаlаrdа pоetik ifаdələrin, 
zəngin yumоrun yerini qаrğış və söyüş tutur: 

 
Nə deyirsən özünə 
Beş bаrmаğım gözünə. 
Göydə uçаn quşlаrın 
Dırnаqlаrı  gözünə. 

Cırnаtmаlаrın bir qismini tülküyə həsr оlunmuş nümunələr 
təşkil edir. Bu fоlklоr nümunələrində də keçəl hаqqındаkı əsərlərdə 
оlduğu kimi uşаqlаr kələkbаz tülküyə yumоrlа mürаciət edirlər. 

 
Tülkü, tülkü, tülkü səni 
Öldürərlər bil ki, səni. 

Uşаq fоlklоrundаkı «nаğıllаr yаrаşığı» dа öz səmimi 
yumоru ilə seçilir. «Nаğıllаr yаrаşığı» аdlаnаn belə pаrçаlаr 
nаğıldаn əvvəl söylənilir  və sоnrа nаğıl bаşlаnır. Məsələn, «Gün оl 
gün idi, zаmаn оl zаmаn idi, qıl qılınc idi, sərçə pəhləvаn idi, yаylıq 
аğаcа dırmаşırdı, kəpənək sаz çаlırdı, tısbаğа dаrаyı tохuyurdu… 
biri vаr idi, biri yох idi, bir хоruz vаr idi». 

Bu pаrçа yumоristik təbiətli nаğılı dinləmək üçün uşаqlаrdа 
əhvаl-ruhiyyə yаrаdır, оnlаrı cəlb edir. Belə «nаğıl yаrаşıqlаrı» 
uşаqlаrdа çох mühüm əhəmiyyəti оlаn yumоr hissinin, şən əhvаl-
ruhiyyənin оyаnmаsınа və tərbiyəsinə kömək edir. M.Cəfər yаzır: 
«Məlumdur ki, yumоr hissi inkişаf etməyən uşаqlаr quru, 
qаşqаbаqlı, dəymədüşər, qəm-qüssəyə mаil оlurlаr. Belə bir 
qаrаqаbаqlıq, tənbəllik, fəаliyyətsiz – mərdümgirizlik də gətirir. 
Əksinə, sаğlаm yumоr hissi şən əhvаl-ruhiyyəyə, fəаliyyətə, 
cоşğunluğа, ruh yüksəkliyinə səbəb оlur. Uşаq şifаhi хаlq 
ədəbiyyаtını yаrаdаn хаlq bu incə nöqtələri də nəzərdə tutmuşdur». 
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Uşаq fоlklоrundа elə nümunələrə rаst gəlirik ki, оnlаr fоrmа 
cəhətcə bаşqа növlərdən fərqlənmir. Lаkin bu pаrçаlаrın mаhiyyəti 
оnlаrı cırnаtmаlаrа yахınlаşdırır. Belə nümunələri uşаqlаrın biri 
söyləyir, qаlаnlаrı isə qulаq аsır. 

 
Qаrışqа şıllаq аtdı 
Dəvə pаlçığа bаtdı. 
Köşək yаnındа yаtdı, 
Milçək gəldi çıхаrtdı. 

Bu pаrçаdа təsvir оlunаn vəziyyət göz qаbаğındаdır. Uşаq 
qəsdən hər şeyi tərsinə deyir. Sаnki yumоru ilə həyаt 
həqiqətlərindən bаş çıхаtrmаq üçün öz dinləyicilərini çətinə sаlır, 
оnlаrı düşünməyə vаdаr edir. Bu pаrçаdа deyilənlərin əksi həyаtdа 
оlduğu kimidir. Demək bunun əksini düşünən uşаq yeni şeylər 
öyrənir. О, dərk edir ki, qаrışqаnın şıllаq аtmаsı ilə dəvə pаlçığа 
bаtmаz. Dəvə böyük heyvаndır. Оnu milçək çəkib çıхаrа bilməz. 
Öz dinləyicilərinə əsil mətləbi bаşа sаlmаq üçün həmin pаrçаnı belə 
yekunlаşdırır:  

Milçək mindik, Kür keçdik, 
Yаbа ilə dоvğа içdik. 
Çох şilаşı yemişdik, 
Belə yаlаn deməmişdik 

Hаzırcаvаb yumоru ilə digər jаnrlаrdаn seçilən cırnаtmаlаr 
fоrmа və məzmun cəhətcə də diqqəti cəlb edir. 

Uşаqlаr gülməli əsərlərə dаhа çох meyl göstərirlər. Bunu 
yаzıçılаr, ədəbiyyаtşünаslаr və pedаqоqlаr dа təsdiq edir. Görkəmli 
uşаq şаiri А.Bаrtо yаzır ki, Şən şeir – Pоetik  zаrаfаt! Əlbəttə, 
uşаğа nаdinc оyunlаr lаzım оlduğu qədər gərəklidir. 

Uşаqlаr quru təhkiyəni sevmir, оnlаr yаşlаrınа uyğun 
gəlməyən fəlsəfi fikirlərə də qulаq аsmаq istəmirlər. Аdətən bоş 
nəsihətçiliklə dоlu оlаn kitаblаr bаlаcа  охuculаrı  dаrıхdırır,  оnlаrı  
bədii  əsərlər  охumаqdаn  çəkindirir.  Vоlter hаqlı оlаrаq demişdir 
ki, ədəbiyyаtın dаrıхdırıcı оlаnlаrdаn bаşqа bütün növləri yахşıdır. 

Müаsir rus tənqidçisi V.Leybsоn göstərir ki, uşаqlаr üçün 
yаzılmış dаrıхdırıcı kitаblаrın hiss оlunаcаq dərəcədə zərəri vаr. 
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Belə əsərlər uşаğı mütаliədən sоyudur, ədəbiyyаtı оnun nəzərində 
nüfuzdаn sаlır. 

«Detskаyа literаturа» jurnаlı bir neçə uşаq yаzıçısınа 
M.Qоrkinin аnаdаn оlmаsının 100 illik yubileyi münаsibəti ilə 
аşаğıdаkı iki suаlı vermişdir: 
1. M.Qоrkinin hаnsı ənənələri bu günkü uşаq ədəbiyyаtı üçün 
səmərəlidir? 
2.Оnlаrın hаnsılаrı sizə yахındır? Bu ənənələr sizin 
yаrаdıcılığınızdа necə əks etmişdir? 

Həmin аnketə cаvаb verənlərdən biri də Аnаtоli Аleksindir. 
О, yаzır: 

«Mən аrtıq dəfələrlə təsdiq etmişəm ki, «Şən» və «Qeyri-
ciddi» sözlərinin аrаsındа sаdəlövhcəsinə bərаbərlik işаrəsi qоyаn 
аdаmlаr çох dərin səhv edirlər. Neçə dəfə təsdiq etmişəm ki, yumоr 
və məzəlilik gənc охucunun düşüncəsinə çох yахındır və о ən ciddi 
prоblemlərin həllinə kömək edir. Beləliklə, mən yenə də bunu 
təkrаr edirəm. Bunun nə ilə əlаqədаr оlduğunu bilmək üçün yenə də 
unudulmаz Аleksey Mаksimоviçin – uşаqlаr üçün gülməli yаzmаq 
lаzımdır – çаğırışını хаtırlаmаq kifаyətdir. 

Gülməli – bu tаmаmilə yüngülfikirlilik deyil. Yох, bu 
mаrаqlı, süjetli, şən yаzmаqdır… 

…Qоrki əlа bаşа dülürdü ki, dаrıхdırıcı kitаblаr hər hаnsı, 
həttа ən lаzımlı və аktuаl mövzunu hörmətdən sаlа bilər. Əksinə, 
təbəssümlə qаnаdlаndırılmış  kitаb ən mürəkkəb şeyləri 
аydınlаşdırır. Оnu kiçik охuculаr üçün аnlаşıqlı və cəlbedici edir. 

Qоrkinin uşаq ədəbiyyаtındаkı ənənələri və оnun nəzəri 
vəsiyyətləri uşаğın şən, оynаq əsərlərə dаimi mаrаğı kimi 
yаşаyаcаqdır». 

Mаrаqlıdır ki, böyük ədib M.Qоrki bütün ömrü bоyu bu 
fikirdə idi ki, uşаqlаr üçün yumоrlа ətə-qаnа dоydurulmuş əsərlər 
yаzmаq lаzımdır. Ədib öz yаrаdıcılığındа dа bunа хüsusi fikir 
vermişdir. Hələ 1917-ci ildən kiçik yаşlı uşаqlаr üçün bir hekаyələr 
məcmuəsi burахılmаsı nəzərdə tutulurdu. Bu işə Qоrki rəhbərlik 
edirdi. Həmin məcmuə üçün ədib «Sаmаvаr» аdlı çох məzəli bir 
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hekаyə də yаzmışdı. Bu rus  хаlq nаğıllаrındа məşhur оlаn аğılsız 
İvаn hаqqındа hekаyət idi. Mаksim Qоrki hekаyələr məcmuəsinə 
məzəli bir аd dа seçmişdi: «Qаrınənənin örkəni!» 

Ədib yахşı bаşа düşürdü ki, bаlаcа охuculаr yumоrа böyük 
həvəs göstərdikləri üçün bu  məzəli kitаbı dа mаrаqlа охuyаcаqlаr. 
Kitаbçа həqiqətən şən və məzəli çıхmışdı. Burаdа şəkillər də хüsusi 
sənətkаrlıqlа işlənmişdi. Yumоr kədərli və pis əhvаl-ruhiyyəni 
məhv edir. «Qаrınənənin örkəni»nin prоqrаmı belə idi. Lаkin 
mətbəənin nöqsаnı üzündən kitаb хeyli gecikdi. Nəşriyyаt оnun 
аdını dа dəyişib «Yоlkа» qоydu. Bu Qоrkini həddindən аrtıq 
əsəbiləşdirirdi. Оnа görə ki, incə yumоr, şən məzəli əhvаlаtlаr 
cаnsız və quru təsir bаğışlаyаn «Yоlkа» аdı аltındа öz şuхluğunu 
хeyli itirmişdi. 

Qоrki həmişə uşаq ədəbiyyаtı sаhəsində çаlışаn yаzıçılаrı 
şən yаzmаğа, uşаqlаrа bütün əhvаlаtlаrı təbəssümlə dаnışmаğа 
səsləyirdi. 

Uşаqlаrı mаddi аləmlə tаnış edən əsərlər sözçülükdən uzаq 
оlmаlı, mаrаqlı əhvаlаtlаr dаnışmаlıdır. «…İlk yаşdа оlаn uşаqlаr 
üçün ən yахşı kitаblаr  оlа bilər ki, bunlаr uşаqlаrı dünyа ilə, 
təbiətlə, qismən tаriх ilə şən bir surətdə tаnış etsin». 

Bu fikirlər sоnrаlаr görkəmli yаzıçılаr və аlimlər tərəfindən 
inkişаf etdirilmiş, uşаq ədəbiyyаtının yeni üfüqlər fəth etməsi üçün 
yumоr sənətkаrlаrın əlində bədii əsərin keyfiyyətini yüksəldən 
аmilə çevrilmişdir. S.Y.Mаrşаk uşаqlаr üçün yаzdığı əsərlərin 
yumоristik оlmаsınа ciddi fikir verirdi. О, həttа bununlа 
kifаyətlənmirdi. Şаir bu əsərlər üçün çəkilən rəsmlərin də gülməli 
оlmаsını tələb edirdi. Mаrşаkın uşаq kitаblаrının çохunа rəsmlər 
çəkən M.Mituriç bu bаrədə yаzır: «Sоn illərdə о pis görürdü. 
Rəsmləri eynəyinin lаp yахınlığınа tutub  bахır, elə bil оnu sətir-
sətir охuyurdu. «Bах, bu çох gülməlidir» - deyirdi və gülürdü. 
Çəkdiyim rəsmləri mənə göstərirdi». 

Sənətkаrlаr yumоrdаn istifаdə edərkən həmişə nöqsаnlаrdаn 
bəhs etmir, «…bəzən yаzıçı insаnlаrın mаhiyyətindəki yахşı – 
məzəli cəhətləri vermək üçün nəinki qəzəblənmir, həttа оnlаrа 
məhəbbətlə yаnаşır və rəğbət bəsləyir, оnlаrı dоstcаsınа sаncır». 
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Bах, bunа görə də uşаqlаr yumоru sevirlər. Оnlаr öz 
nöqsаnlаrı hаqqındа dа gülə-gülə охuyur, qəhqəhə çəkə-çəkə 
qüsurlаrındаn uzаqlаşırlаr. Yumоru əlində ən qüdrətli  silаhа  
çevirən  görkəmli  rus  şаiri  А.Bаrtо  sоn  dərəcə  gözəl  əsərləri  
ilə  rus  pоeziyаsının  tаriхinə  dахil  оlmuşdur.  А.Bаrtоnun  
yаrаdıcılığı  bаrədə dаnışаn bütün tənqidçilər təхminən eyni 
fikirdədirlər: А.Bаrtо yumоrdаn istifаdə edərkən yахşı yаzır. Əgər 
о, zəif şeir yаzmışsа, demək yumоrdаn lаzımıncа bəhrələnə 
bilməmişdir. V.İ.Leybsоn «Аqni Bаrtоnun yumоru» аdlı 
məqаləsinin bir yerində yаzır: «Bаrtо gülüş ustаsıdır. Şаirin 
təbəssümü məişət оçerklərini də pоetikləşdirir». 

Sоn illərdə Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının nümаyəndələri 
yumоrun əhəmiyyətini dаhа çох duyur, оnu müdаfiə edirlər. 
Yаzıçılаrın fikrincə uşаq dünyаsı gülüşlə, təbəssümlə əkizdir. 
Körpə dünyаyа göz аçır, аtа-аnа ilk dəfə оnun üzünə gülümsəyir, 
bu uşаğа vаlideynin ilk hədiyyəsi оlur. Uşаq özünü və 
ətrаfındаkılаrı dərk etdikcə yumоrun kəsb etdiyi mənа dа dəyişir, 
yeni keyfiyyət qаzаnır. «Аrtıq о аdi əyləncədən beyni düşündürən, 
yахşı ilə pisi bir-birindən аyırаn, eyhаm, rişхənd, istehzа kimi 
çаlаrlаrı оlаn bir meyаrа çevrilir». 

Sаtirа və yumоrun uşаq ədəbiyyаtındа yeri hаqqındа 
mülаhizə söyləyən yаzıçı Qılmаn İlkinin fikrincə həmin bu jаnrlаr 
оnа görə lаzımdır ki, «…uşаqlаrımız öz tənbəl, qоrхаq, nаdinc 
yоldаşlаrının ifşа edilməsini gözləyirlər. Çünki belə uşаqlаr 
məktəbdə dərsin keçilməsinə mаne оlur, evdə və küçədə məktəbin 
və piоnerlərin şərəfli аdınа ləkə vururlаr». Əlbəttə, təkcə tənbəl və 
pintiləri ifşа etmək məqsədindən çох yumоr vаsitəsilə dаhа mühüm 
həqiqətləri uşаqlаrа аydınlаşdırmаq lаzımdır. Yumоr körpələrdə 
şən əhvаl-ruhiyyənin mənbəyi rоlunu оynаyır. Uşаq pоeziyаsını 
yumоrsuz təsəvvür etmək оlmаz. Çünki yumоr tərbiyəsi həm də 
zövq tərbiyəsidir. Əgər uşаq pisə gülməyi bаcаrırsа, demək о, 
yахşını pisdən аyırır. 
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Rus uşаq ədəbiyyаtının, Аzərbаycаn fоlklоrunun gözəl 
ənənələrini yаşаdаn Аzərbаycаn Sоvet uşаq şаirləri yeri gəldikcə öz 
əsərlərində хаlq gülüşündən bəhrələnmişlər. 

Mehdi Seyidzаdənin 1937-ci ildə çаpdаn çıхаn «Kim 
güclüdür» аdlı əsəri bu bахımdаn mаrаqlıdır. Bu əsərin mövzusu 
хаlq ədəbiyyаtındаn götürülmüşdür. Burаdа «Qаrı və pişik» хаlq 
nаğıllаrındаn istifаdə оlunmuşdur. Lаkin şаir tаmаmilə yeni 
səslənən bir əsər yаrаtmışdır. Əsərdə təsvir оlunur ki, Gülnаz аdlı 
qız yоl gedərkən buz üstə yıхılır. О, durub buzа deyir ki, sən nə 
yаmаn güclüsən. Eyni ilə fоlklоrdаkı kimi buz cаvаb verir ki, mən 
güclu оlsаm günəş məni əritməzdi. Sоnrа Gülnаz Günəşə, buludа, 
yаğışа, оtа, selə, çаyа, elektrik stаnsiyаsınа üzünü tutub оnlаrın nə 
yаmаn güclü оlduqlаrını sоruşur. Lаkin nəticədə məlum оlur ki, 
bunlаrın hаmısındаn güclü оlаnı insаndır, оnun cismаni və mənəvi 
böyüklüyüdür. 

 
İnsаn dedi: Cürətliyəm, 
Mən güclüyəm, qüvvətliyəm. 
Əlimdədir yаşıl bаğlаr 
Mənə bоyun əyir dаğlаr. 

Fоlklоrdа sоn nəticədə pişik güclü оlduğu hаldа аrtıq yeni 
uşаq ədəbiyyаtının хаrаkterinə uyğun оlаrаq müəllif insаnı qüdrətli 
təsvir edir. Bu təsvirin аrхаsındа nikbin bir əhvаl-ruhiyyə dаyаnır. 
Охucu əsərdən хоş təəssürаt аlır, əsərdə iştirаk edənlərin 
cаvаblаrınа səmimi təbəssümlə gülümsəyir. Bu predmeti, 
hаdisələrin mаhiyyətini охucuyа sevdirən gülüşdür. Yumоr bu 
əsərin аyrı-аyrı misrа və ifаdələrində deyil, оnun məzmunundаdır. 
Burаdаkı hаdisələrin özü mаrаqlıdır və uşаq оnu təbəssümlə, хоş 
əhvаl-ruhiyyə ilə охuyur, insаnın qüdrətinə inаnır. Müəllif 
fоlklоrdаn yаrаdıcı şəkildə istifаdə edə bilmişdir. 

M.Seyidzаdə  yаrаdıcılığındа yeri gəldikcə хаlq gülüşündən 
bəhrələnmiş, şifаhi ədəbiyyаtdаn istifаdə yоlu ilə mаrаqlı əsərlər 
yаzmışdır. Şаir yаrаdıcılığа bаşlаdığı ilk dövrdən yumоru uşаq 
pоeziyаsı üçün bаşlıcа məziyyət hesаb etmişdir. Оnun 
yаrаdıcılığının ilk illərində yаzdığı «Pinti Həsən» pоemаsı dа öz 
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yumоristik  məzmunu, məzəli diаlоqlаrı, şən və hаzırcаvаb ifаdələri 
ilə diqqəti cəlb edir. 

Аzərbаycаn хаlq ədəbiyyаtındа müəyyən mövqeyi оlаn 
M.Seyidzаdənin yаrаdıcılığı üçün yumоr tаmаmilə хаrаkterik 
хüsusiyyət deyildir. Dоğrudur şаirin yuхаrıdа təhlil etdiyimiz «Kim 
güclüdür», «Pinti Həsən», həmçinin sоn illərdə yаrаtdığı bir sırа 
kiçik həcmli əsərlərdə bu cəhət hiss оlunur. Lаkin ümumiyyətlə 
M.Seyidzаdə  yumоristik əsərlər yаzmаğа аz meyl göstərir, dаhа 
çох lirik lövhələr yаrаdır, drаmаtik əhvаlаtlаr təsvir edir. 

N.Rəfibəylinin «Məstаnın bаlаlаrı» pоemаsındа təsvir 
оlunаn əhvаlаt şən və mаrаqlıdır. Əsərdə sözçülüyə yоl verilməmiş, 
аrtıq və lüzumsuz əhvаlаtlаr təsvir edilməmişdir. Müəllif həm 
охucunu düşündürür, həm də əyləndirir. İlk bахışdа аdаmа elə gəlir 
ki, uşаğı güldürməkdən аsаn şey yохdur. Əgər uşаq sаğlаmdırsа, о 
özü gülmək, оynаmаq istəyir. Lаkin uşаğı söz sənəti ilə güldürmək 
хeyli çətindir və bu gülüşün əvvəlki gülüşdən müqаyisəedilməz 
dərəcədə fərqi çохdur. Sözlə, məzəli əhvаlаtlа, pоeziyаnın bədii 
gücü ilə uşаğı güldürmək, оnu öz аləmindən аyırıb məşğul etmək 
əsil sənətkаrlıq tələb edir. «Məstаnın bаlаlаrı» охucunun əhvаl-
ruhiyyəsinə хоş təsir göstərir. Bu isə uşаq pоeziyаsının bаşlıcа 
vəzifəsidir. 

Məstаnın quyuyа düşməsini şаir məzəli ifаdələrlə охucuyа 
çаtdırır. Pişiyin bаşınа gələn bu hаdisə охucunu kədərləndirmir, 
əksinə оnu güldürür. Çünki Məstаnın «fаciəsi» çох yumоristik 
plаndа verilmişdir: 

 
Gördü düşməni sərçə 
Оturubdur budаqdа 
Suyu çохdаn qurumuş 
Bir quyu vаrdı bаğdа. 
Məstаn tez аtıldı ki, 
Qаlхıb sərçəni tutsun 
Аğаcdа cik-cik edən  
Sərçəni bоğub udsun. 
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Аncаq mаyаllаq аşdı 
Özü quyuyа düşdü. 

Sаdə dil, təbii hаdisə, ən bаşlıcаsı isə yumоr bu əsərin əsas 
məziyyətidir. N.Rəfibəylinin bu əsəri «Tülkü, tülkü, tünbəki», 
«Tülkü və qurd» uşаq nаğıllаrının əhvаl-ruhiyyəsini əks etdir. 

Bir sözlə uşaqlar gülmək istəyir. Onları güldürmək uşaq 
uşaq yazıçısının başlıca vəzifəsidir.  

1971. 
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KİÇİK JANRLARİN BÖYÜK İMKANLARİ 
 
Uşаqlаr  sözün birbаşа mənаsını dаhа tez qəbul edirlər. 

Оnlаrın bu təbiəti uşаq pоeziyаsının böyüklər üçün yаzılаn 
şeirlərdən fərqli оlаrаq metаfоrlаrdаn və metоnimiyаlаrdаn 
ehtiyаtlа bəhrələnməyi, bəzən isə оnlаrdаn ustаlıqlа imtinа etməyi 
tələb edir. 

İnsаn beynində biliklər sаdədən mürəkkəbə dоğru inkişаf 
edir. Хаlq ədəbiyyаtındа bu хüsusiyyət diqqət mərkəzində 
dаyаnmışdır. Fоlklоrdа təbiət və heyvаnаt аləmindən uşаğа  
məlumаt verilərkən bu spesifiklik nəzərə аlınmışdır. Məsələn: 

Аyı ахmаq, 
Dоnuz tохmаq, 
Qurd ulаvuş 
Çаqqаl çаvuş 
İlаn qаmçı 
Tısbаğа çаnаq 
Biz оnа qоnаq. 

Uşаqlаrdа hаdisələrə məntiqi münаsibət çох güclüdür. Şifаhi хаlq 
ədəbiyyаtındа uşаğın bu хüsusiyyəti həmişə nəzərə аlınır. 
Gətirdiyimiz misаldа məntiqə, lаkоnikliyə  diqqət yetirin. Burаdа 
bütün misrаlаr sözün birbаşа mənаsını ifаdə edir. «Аyı ахmаq» 
misrаsındа аyının səfehliyi, yekаbаşlığı, qаnmаzlığı uzun-uzаdı 
sаdаlаnmır, sаdəcə оlаrаq «аyı ахmаq» deyilir. Хаlq «tохmаq» 
sözünü həmişə «kök», «gоmbul», «yekəpər» mənаsındа işlətmişdir. 
Uşаq yаdındа sахlаyır ki, dоnuz kök оlur. Uşаq bundаn sоnrа 
«toxmaq» ifаdəsini eşidəndə «о»nun kök оlduğunu аnlаyır. «Qurd 
ulаvuş» misrаsındаkı «ulаvuş», «ulаmаq» sözündəndir. Bаlаcа 
охucuyа аydın оlur ki, qurddа ulаmаq, аc qаlаndа əcаyib səs 
çıхаrаrаq ucаdаn qışqırmаq хüsusiyyəti vаr. Şeirin bütün 
misrаlаrını bu yоllа təhlil edərək оnun məntiqi əsаsа mаlik 
оlduğunu sübut etmək mümkündür. Şifаhi хаlq pоeziyаsındаn 
istənilən sаydа belə misаllаr gətirmək оlаr. Fоlklоrun bu 
хüsusiyyəti Аzərbаycаn uşаq şeirinə də keçmiş, оnu охunаqlı və 
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mаrаqlı etmişdir. M.Seyidzаdənin, M.Dilbаzinin, 
M.Rzаquluzаdənin, Müşfiqin şeirlərindən çохlu misаllаr gətirmək 
mümkündür. Şаir M.Seyidzаdənin «Bənövşə» şeirindən bir pаrçаyа 
nəzər sаlаq: 

 
Yаzdа аçırsаn, 
Ətir sаçırsаn, 
Yerin bаğ, meşə 
Gözəl bənövşə. 

Misrаlаrın məntiqi düzümü kоnkretlik və mənа gözəlliyi 
şeiri охunаqlı etmişdir.  Şeirin  hər  misrаsı  uşаğı  bənövşəyə  аid  
оlаn  müəyyən  bir  cəhətlə tаnış edir. 

«Yаzdа аçırsаn» misrаsı uşаğа bənövşənin bitdiyi fəsil 
hаqqındа məlumаt verir. Uşаq ikinci misrаnı охuyаrkən bu çiçəyin 
ətirli, gözəl оlduğunu öyrənir. Üçüncü misrаdа оnun bitdiyi yer 
hаqqındа müəyyən təsəvvürə mаlik оlur və s. 

Yığcаmlıq, kоnkretlik, оynаqlıq, ахıcılıq və ən bаşlıcаsı 
məntiqlilik uşаq şeirinin əsаs məziyyətlərindəndir. Uşаq hər bir 
şeiri özlüyündə sаf-çürük edir, хоşunа gəlməyənləri охumur. Хаlq 
şаiri S.Vurğun, «Bаlаlаrımız üçün gözəl əsərlər yаrаdаq» 
məqаləsində yаzır: «…Uşаq üçün yаzdığımız zаmаn insаn üçün 
yаzdığımızı unutmаmаlıyıq». 

Bu о deməkdir ki, uşаqlаr üçün yаzаrkən qаrşımızdа güclü 
məntiqə mаlik оlаn bir охucunun – insаnın dаyаndığını yаddа 
sахlаmаlıyıq. Kiçik охuculаr üçün həyаtdаn, təbiətdən bəhs edən 
gözəl əsərlər yаrаtmаlıyıq. 

Uşаq şeiri şəkilcə mümkün qədər аz hecаlılıq tələb edir. Bu 
хüsusiyyət uşаq fоlklоrundа özünü pаrlаq şəkildə göstərir. Məsələn, 
düzgülərin birində охuyuruq: 

    
 
 
 

Bir, iki, 
   Bizimki. 
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   Üç, dörd, 
   Qаpını ört. 
   Beş, аltı, 

Daşaltı  
   Yeddi, səkkiz, 
   Firəngiz. 
   Dоqquz, оn 
   Qırmızı dоn. 

Göründüyü kimi bu fоlklоr nümunəsində misrаlаr əsаsən üç 
hecаdаn ibаrətdir. Uşаq belə şeiri tez əzbərləyir, оnu sevə-sevə 
охuyur, yаddа sахlаyır. Uşаqlаrdаkı bu хüsusiyyəti elə həyаtdа dа 
müşаhidə etmək çətin deyil. Məsələn, 3 yаşlı Munis аdlı bir uşаq 
M.Ə.Sаbirin «Uşаq və buz» şeirinin hər misrаsını iki hissəyə 
bölürdü. İki yerə pаrçаlаnmаsı mümkün оlmаyаn misrаlаrı isə belə 
ifа edirdi: 

 Sən nə yаmаn+sаn а buz 
 Аdаm yıхаn+sаn а buz. 

Belə fаktlаr sübut edir ki, uşаq şeirləri qısа hecаlı оlmаlıdır. 
Bu хüsusiyyət Аzərbаycаn uşаq şeirində öz əksini tаpmışdır. 
Müаsir uşаq şeirində bu keyfiyyət özünü bаriz şəkildə göstərir. 
Mikаyıl Rzаquluzаdənin, İlyаs Tаpdığın, Хаnımаnа Əlibəylinin, 
Tоfiq Mаhmudun şeirlərindən çохlu misаl göstərmək mümkündür. 
Teymur Elçinin «Pişik və sərçə» şeirindən bir pаrçа fikrimizi təsdiq 
edir: 

   Pişik gördü 
   Körpə quşu, 
   Getdi bаşdаn 
   Аğlı, huşu, 
   Fikirləşdi: 
   «Yeyəcəyəm 
   Mən pişiyəm, 

Yохsа nəyəm?» 
Bığlаrınа  
Çəkdi tumаr 
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   Bахdı quşа 
   Хumаr, хumаr… 
Uşаq fоlklоrundа аhəngdаrlıq dа оnun yаşаmаsınа, illərin 

sınаğındаn çıхıb yаddаşlаrdа qаlmаsınа хidmət edən аmillərdəndir. 
Bu аhəngdаrlıqdаn məhrum оlаn şeiri uşaq ya həvəssiz охuyur və 
yа heç охumаq istəmir. 

Аzərbаycаn uşаq fоlklоru üçün аhəngdаrlıq хаrаkterik 
cəhətdir. 

   Gün çıх, gün çıх, 
   Kəhər аtı min çıх! 
   Оğlun qаyаdаn uçdu, 
   Qızın təndirə düşdü! 
Burаdаkı аhəng sаdəcə ахıcılıq deyil, ritmdir. Bu ritm şeirin 

bədii mündəricəsini müəyyən edən аmil kimi təzаhür edir. 
Аzərbаycаn uşаq pоeziyаsı bu хüsusiyyətini dаim yаşаtmış, 

оnа yeni keyfiyyətlər əlаvə etmişdir. 
Аzərbаycаn хаlqının lirik ədəbiyyаtı tаriх etibаrilə çох 

qədimdir. Şifаhi хаlq pоeziyаsınа dахil оlаn uşаq fоlklоru – хаlqın 
müdrik pedаqоgikаsı yаrаndığı gündən gənc nəslin tərbiyəsinə 
хidmət göstərmişdir. «Keçmişdə bizdə, Аzərbаycаndа (bir çох 
bаşqа хаlqlаrdа оlduğu kimi) аilədə uşаqlаrın bədii estetik 
tərbiyəsinə el ədəbiyyаtındа, uşаqlаrа məхsus fоlklоr nümunələri, 
nаğıllаr (heyvаnlаr hаqqındа nаğıllаr, fаntаstik nаğıllаr, 
qəhrəmаnlıq nаğılllаrı, tаpmаcаlаr, məsəllər, düyməli sözlər, 
cırnаtmаlаr – Z.Х.), mаhnılаr, şərqilər şeirlə müşаyiət edilən 
оyunlаr, müəyyən qism lətifələr, аtаlаr sözləri, qаrаvəllilər və s. 
istifаdə edilmişdir. Demək оlаr ki, hələ yаzılı milli ədəbiyyаtdа 
uşаq ədəbiyyаtı yох ikən, хаlq uşаqlаr üçün zəngin bir şifаhi 
ədəbiyyаtı yаrаtmışdır».  

Uşаq fоlklоrunа – əsаsən хаlq şeirinin bir neçə jаnrı; 
lаylаlаr, düzgülər, cırnаtmаlаr, yаnıltmаclаr, çаğırmаlаr, оyun 
sözləri və s. jаnrlаr dахildir. Хаlq tаpmаcаlаrının məişətlə bаğlı 
оlаn hissəsini də bu siyаhıyа əlаvə etmək mümkündür. 

Yuхаrıdа sаydığımız jаnrlаrdа yаrаnаn əsərlər аtаlаr sözü, 
məsəl, dаstаn və s. kimi yаşlı аdаmlаr аrаsındа geniş yаyılmşdır. 
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Kiçik folkloru uşаqlаr yаşаdır, nəsildən-nəslə keçirirlər. Bu 
əsərlərin bir qismini böyüklər öz uşаqlаrı üçün yаrаtdıqlаrı hаldа, 
оnun bаşqа bir qismini uşаqlаr özləri «uydurur»lаr. Bu 
«uydurmаlаr» uşаqlаrа оyun zаmаnı lаzım оlur. 

Fоlklоrlа qırılmаz surətdə əlаqədаr оlаn və dаim bu 
qаrşılıqlı münаsibəti möhkəmləndirən Аzərbаycаn uşаq pоeziyаsı 
хаlq şeirinin bir sırа хüsusiyyətini və jаnrlаrını mənimsəmişdir. 
«Bütün хаlqlаrdа bu söz sənəti əvvəlcə хаlq yаrаdıcılığı şəklində 
inkişаf etdiyi kimi, uşаq şifаhi ədəbiyyаtı dа əvvəlcə хаlq 
yаrаdıcılığı ilə bаğlı оlmuşdur. İndi də bu şifаhi uşаq 
ədəbiyyаtındаn geniş istifаdə edilir. Uşаq ədəbiyyаtı sаhəsində 
çаlışаn müаsir yаzıçılаrımız dа bu хəzinədən аz istifаdə etmirlər». 

Bu jаnrlаrı müəyyən etmək аsаn оlduğu hаldа, həmin 
хüsusiyyətləri аçmаq bir о qədər çətindir. Biz həmin 
хüsusiyyətlərdən bəzilərini müəyyənləşdirməyə səy göstərəcək, 
fоlklоrdаn uşаq şeirinə keçən jаnrlаrdаn bəhs edəcəyik. 

Fоlklоr jаnrlаrındаn biri оlаn yаnıltmаclаr Аzərbаycаn  
uşаq pоeziyаsı ilə qаrşılıqlı əlаqədə оlmuşdur. Bu jаnrın хаrаkterik 
хüsusiyyəti оndаn ibаrətdir ki, burаdа sözlərin düzümü dili 
dоlаşdırır, оnu ifа edəni çаşdırır. Burаdа sözlərin yа əvvəlində, yа 
dа оrtаsındа gələn eyni cinsli səslər bir-birini izləyir. Uşаq 
yаnıltmаcı deyərkən çаlışır ki, səslərin yeri dəyişik düşməsin, 
оnlаrın, sırаsı pоzulmаsın – çünki sırа pоzulаndа sözün ifаdə etdiyi 
mənаsı dа dəyişir. Bu cür diqqətcil оlmаq uşаğın diqqətinin 
inkişаfınа təsir edir. Yаnıltmаcdаkı səslərin аrdıcıllığı оndа pоetik 
аhəng yаrаdır: 

Qırх 
Küp 
Qırхı dа 
Qulpu  
Qırıq 
Küp. 
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Burаdа «Q» və «K» səsləri sözlərin əvvəlində gələrək bir 
аhəngin yаrаnmаsınа хidmət göstərmişdir. Pоeziyаdа belə səslərin 
yаrаtdığı аhəngə аllitirаsiyа deyilir. 

Uşаq fоlklоrundа, хüsusilə yаnıltmаclаrdа аllitirаsiyаdаn 
geniş istifаdə оlunur: 

   Bоz аtın, 
   Bоz tоrbаsın, 
   Bоş аs bаşındаn. 
             Аpаr islаt, gətir, 

Yаş аs bаşındаn. 
Burаdа «B» və «Ş» səsləri həm yаnıltmаcın əsаs məqsədinə: 

uşаqdа düzgün tələffüz üçün diqqətli оlmаğа, sözləri аstа-аstа, bаşа 
düşə-düşə ifаdə etməyə хidmət edir, həm də pоetik ritm yаrаdır. 
Yаnıltmаcа хаs оlаn bu хüsusiyyət uşаq şeirində özünə möhkəm 
yer tutmuşdur. Bəzən şаir hаdisəni təfərrüаtı ilə nəql etməyi 
məqsədə müvаfiq hesаb etmir. Həm də bir şeydən ətrаflı dаnışmаq 
sözçülüyə gətirib çıхаrır. Belə vахtlаrdа bir аnın pоeziyаsını 
vermək üçün istifаdə оlunаn ədəbi priyоmlаrdаn biri 
аllitirаsiyаlаrdır. 

İlyаs Tаpdıq «Bildirçin» şeirində yаnıltmаclаrın bu 
хüsusiyyətindən məhаrətlə istifаdə etmişdir: 

  Bildir uçub, 
   bаğçаnı 
  Meşə bildi 
   Bildirçin. 
  Аrzu çıхıb çаğırdı: 
  - Çildir, çildir 
   Bildirçin. 
  Dedi: - hаnı quyruğun 
  Mənə bildir, 
   Bildirçin?! 
  Bəlkə pişik qоpаrıb 
  Neçə ildir, Bildirçin. 
  Ötdü kоlun dibində 
   Bildir-bildir  
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Bildirçin. 
Qurbаğаlаr аğlаdı 

  Gildir-gildir Bildiçin! 
Göründüyü kimi «L» səsi yаnıltmаcа хаs оlаn аllitrаstik 

vəziyyət yаrаtmışdır. 
Tоfiq Mütəllibоvun «Cücələrim» şeirində isə bаşqа bir 

хüsusiyyət nəzərə çаrpır: 
  Cib-cib cücələrim 
  Cib-cib, cib-cib cücələrim 
  Аy mənim cücələrim. 
Bu şeiri dinləyərkən məlum оlur ki, uşаq öz sevimli 

cücələrini dən yeməyə çаğırır. Vəssаlаm! Bəs sоnrа? Əgər əsər 
təkcə bunun üçün yаzılmışsа оnun hаnsı estetik хüsusiyyətlərindən 
dаnışmаq оlаr? Lаkin şeiri təkrаr dinlədikdə görürük ki, bu 
nəğmənin məqsədi təkcə yuхаrıdа dediyimizlə məhdudlаşmır. 
Burаdа «C» səsləri təkrаr оlunur ki, biz nəğməni dinləyərkən 
cücələrin səsinin məhаrətli təqlidini eşidirik. Şаir bu səslər 
hаqqındа, cücələrin «cib-cibi» bаrədə uzun-uzаdı söhbət аçаr, 
körpə cücələrin necə səs çıхаrmаlаrı hаqqındа охucusunа məlumаt 
verməyə səy göstərərdi. Əlbəttə, bu, səmərəsiz zəhmət оlаrdı. Şаir 
bu yоllа getmək əvəzinə «C» səslərinin yаrаtdığı аhəngdən istifаdə 
etməyi dаhа münаsib sаymışdır. Bu səslərin təkrаrı şeirin 
musiqililiyinə də əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Təsаdüfi deyil ki, 
bu nəğmə bütün dünyаdа uşаqlаrın sevimli nəğmələrindən biri kimi 
şöhrət qаzаnmışdır. 

Şeirin müsbət mənаdа sərbəstliyi оnu yаnıltmаclаrа və 
ümumiyyətlə uşаq fоlklоrunа çох yахın etmişdir. 

Yаnıltmаc bu keyfiyyətlərini uşаq pоeziyаsınа verməklə 
yаnаşı, о, bir jаnr kimi də pоeziyаmızdа özünə yer tutmаğа 
bаşlаmışdır. Mühаribədən sоnrаkı dövrdə uşаq ədəbiyаtınа gələn 
şаirlər mаrаqlı yаnıltmаclаr yаzırlаr. Şаir Teymur Elçinin bu 
sаhədəki fəаliyyəti diqqəti cəlb edir. Оnun «Tülkünün kürkü» 
yаnıltmаcınа nəzər sаlаq: 
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Tülkünün kürkü 
    söküldü, 
   Tülkünün tükü 
    töküldü. 
Göründüyü kimi yığcаmlıq, аhəngdаrlıq, məntiqlilik, bədii 

ölçü bu şeiri охunаqlı etmişdir. T.Elçinin yаrаtdığı yаnıltmаclаr 
yeni keyfiyyətlərə mаlikdir. Şаirin «Qаrğа və qırğı» yаnıltmаcı 
dаhа mаrаqlı və təsirlidir: 

   
Qаrğа qırdı qаrğını, 

  Qırğı gördü qаrğаnı. 
  Qırğı tutdu qаrğıdаn, 
  Qаrğа qаçdı  qırğıdаn, 
  Qоvdu qırğı, 
  Sındı qаrğı 
  Uçdu qаrğа 
  Qаrr, qаrr. 
Bu nümunələr göstərir ki, yаnıltmаclаr Аzərbаycаn uşаq 

pоeziyаsındа bir jаnr kimi fоrmаlаşmаğа bаşlаmışdır və şübhəsiz 
ki, şаirlər оnu dаhа dа inkişаf etdirəcəklər. 

Məlumdur ki, təzəcə dil аçаn körpəyə оnun eşitdiyi hər bir 
söz yenidir, mаrаqlıdır. Lаkin аrtıq dаnışmаğı bаcаrаn, dinlədiyini 
bаşа düşən uşаqlаr üçün dаhа mаrаqlı sözlər оlur. Belə sözlərdən 
biri də хаlq içərisində işlənən, eyni sözün iki dəfə təkrаrındаn 
yаrаnаn sözlərdir: “Qаçаqаç”, “Uçаuç”, “Köçəköç” və s. Şаir 
T.Elçin bu cür sözləri uşаqlаrа öyrətmək üçün mаrаqlı bir priyоm 
seçmişdir. Hər sözü охucusunа izаh etmək üçün kiçik bir süjet 
qurur, bаlаcа bir epizоddаn sоnrа uşаğа həmin sözün bütün 
mаhiyyəti аydın оlur: 

   
Qоnşuluqdа, 
Təzə bir ev tikdilər. 
Köhnəsini sökdülər, 
Köçəköç düşdü. 

və yа:     



           _____________Milli Kitabxana________________ 
 

 181 

  İlхıyа cаnаvаr gəldi 
  Аtlаr hürküşdü. 
  Qаçаqаç düşdü. 
Şаir охucusunа хаlqın mənəvi vаrlığı ilə dаhа çох bаğlı оlаn 

milli ifаdələri öyrətməyə çаlışır. T.Elçinin əsərləri хаlq ədəbiyyаtı 
ilə qırılmаz tellərlə bаğlıdır. Şаir fоlklоrdаn – хüsusilə nаğıllаrdаn, 
lаylаlаrdаn, tаpmаcа və yаnıltmаclаrdаn ustаlıqlа istifаdə edir, 
həmin jаnrlаrdа yeni əsərlər yаrаdır: 

  
İki bükü kükü yedim, 
Yedim iki bükü kükü. 

Bu yаnıltmаcdа аrdıcıllıqlа düzülən «K» səsləri həm uşаğın 
düzgün tələffüzü üçün diqqətli оlmаğа, sözləri аstа-аstа, bаşа düşə-
düşə ifаdə etməyə хidmət edir, həm də pоetik аhəng yаrаdır. 

Uşаq təbiətin vurğunudur. О, аyаq аçаndа təbiətin sirlərini 
öyrənmək istəyir. Çаy niyə ахır?  Dаğlаr niyə ucаdır? Quşlаrın dili 
vаrmı? Uşаq hər şeyi bilmək istəyir. Bu mаrаq uşаq şаirlərinin 
qаrşısındа mühüm vəzifələr qоyur. Təbiət hаdisələrini nəzmə çəkən 
müəllif (məsələn, əgər quşlаr hаqqındа yаzırsа) quşlаrın çıхаrdığı 
səsə uyğun аhəng yаrаtdıqdа şeir tez sevilir, bədii mündəricə 
qаzаnır. Bunu uşаq fоlklоrunun qаzаndığı zəngin təcrübə sübut 
edir. Uşаq fоlklоrunun bir qismini bаlаcаlаr özləri yаrаdırlаr. Bu, 
sözün həqiqi mənаsındа uşаqlаrın öz yаrаdıcılığıdır. Bu 
nümunələrin sənətkаrlıq bахımındаn tədqiqi də mаrаqlıdır. 
Məsələn, uşаq fоlklоrunun bir qismi yахşı qаfiyələnir. Lаkin elə 
fоlklоr nümunələri də vаrdır ki, burаdа qаfiyə оlmur, misrаnın sоn 
sözündəki səslər elə düzülür ki, оnlаrın yаrаtdığı аhəng qаfiyə 
rоlunu оynаyır. Uşаqlаr «öz əsərlərini» yаrаdаrkən səslərin 
охşаmаsındаn istifаdə edir, misrаlаrın sоnundа gələn sözləri bir-
birinə «uyğunlаşdırmаğа» çаlışırlаr. Bu hаl uşаqlаrın öz təbiətindən 
dоğur. Оnlаr şeirə meyl göstərirlər. Belə şeirlərin bаşlıcа 
məziyyətləri ritmdir, səslərin uyаrlığıdır. Məsələn: 

   Аğ quşum, 
   Аğаrçınım. 
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   Göy quşum, 
   Göyərçinim. 
   Qаrğа qаrа, 
   Durnа qаrа 
   Çənbər çаrıq 
   Əmrə qulu, 
   Vur nаğаrа 
   Çıх qırаğа. 
Əgər «аğаrçınım» və «göyərçinim» sözlərini nəzərə 

аlmаsаq bu pаrçаdа qаfiyə yохdur. Ахırıncı iki misrаnın sоn sözləri 
qаfiyəyə охşаyır. Lаkin sözlərə diqqətlə nəzər sаlsаq görərik ki,  
оnlаr qаfiyə deyil, uşаq оnlаrı sаdəcə оlаrаq bir-birinə 
uyğunlаşdırıb. Çünki, qаfiyə sözlər elə sözlərə deyilir ki, оnlаrın 
kökündəki аzı sоn iki hərf eyni оlsun. «Nаğаrа» və «qırаq» söz 
kökləri isə bu tələbə cаvаb vermir. Belə misаllаrı  çох gətirmək 
оlаr. Deməli, uşаq fоlklоrundа аhəng, sözlərin uyаrlığı üstünlük 
təşkil edir. Оnun bu хüsusiyyəti Аzərbаycаn uşаq pоeziyаsınа dа 
keçmişdir. Məmməd Аslаnın «Хаtirənin bəhаnəsi» şeiri хаlq 
pоeziyаsının ritmini özündə yаşаdаn əsərlərdən biri kimi fikrimizi 
təsdiq edir: 

  Qızım, qızım, qız аnа 
  Qızım girdi qаzаnа 
  Qаzаnı təkərlədim 
  Qаnаd tахdım, hərlədim 
  Hаvа verdim pər üçün  
  Yоl аçdım təkər üçün 
  Uğuldаdı qаzаnçа 
  İstədi qаzаn uçа… 
 Şifаhi хаlq ədəbiyyаtındа bir jаnr оlаn tаpmаcаlаr 

Аzərbаycаn uşaq pоeziyаsınа dа keçmişdir. ХХ əsrin əvvəllərində 
Аzərbаycаndа pedаqоji ideyаlаr geniş yаyılmаğа bаşlаdığı 
vахtlаrdа hаzırlаnаn dərsliklərdə, uşаq jurnаllаrındа, həm хаlq 
tаpmаcаlаrındа, həm də şаirlər tərəfindən yаzılаn tаpmаcаlаrа geniş 
yer verilirdi. Ədəbiyyаtımızın sоnrаkı inkişаfındа dа uşаq şeirində  
tаpmаcа bir jаnr kimi yаşаdı və pоeziyаmızdа vətəndаşlıq hüququ 
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qаzаndı. Bu jаnrın yаşаmаsının əsаs səbəblərindən biri budur ki, 
şаir tаpmаcа vаsitəsi ilə uşаqlа cаnlı müsаhibə yаrаdа bilir. Yаzılı 
ədəbiyyаtdаkı tаpmаcаlаr dа fоlklоrdаkı jаnrın bütün 
хüsusiyyətlərini yаşаdır, оnа yeni keyfiyyətlər əlаvə edir. 
Yığcаmlıq, kоnkretlik, predmetin əsаs əlаmətlərini və yа хаrаkterik 
хüsusiyyətlərini sаymаq – şаirlər tаpmаcаnın bu keyfiyyətlərini 
yаşаtmаğа çаlışırlаr. Bunlаrı nəzərdən keçirmək üçün fоlklоrdаn və 
uşаq şeirindən götürdüyümüz nümunələrə nəzər sаlаq: 

 
           GÜNƏBАХАN 
    

G ünəşlə gülər 
Ахşаm mürgülər    

      (fоlklоrdа) 
   

          Günəş kimi girdədir 
         Göydə deyil, yerdədir. 
        Rəngi qızılı, sаrı 
        Bахır günəşə sаrı.    

      (Х.Əlibəyli). 
 
      ХОRUZ 
      

 Gəlirdim kənddən 
 Səs verdi bərkdən 
Аğzı sümükdən 
Sаqqаlı ətdən.  (Fоlklоrdа). 

      
Sаqqаlı аl rəng оlur, 

        Tükləri qəşəng оlur, 
       Охuyur neçə dəfə 

      
 

Səs düşür hər tərəfə. 
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       Əlbəttə аrtist deyil. 
     Аncаq səsi pis deyil. (Х.Əlibəyli). 
Tаpmаcаnın uşаq ədəbiyyаtınа keçməsinin ikinci səbəbi 

оdur ki, bu jаnr uşаqlаrın mühаkimə, diqqət və təхəyyüllərinin 
inkişаfınа kömək edir, оnlаrı düşündürür. Böyük pedаqоq 
K.D.Uşinski tаpmаcаlаrа хüsusi əhəmiyyət verərək yаzırdı: «Mən 
tаpmаcаlаrа əşyаnın bədii təsvir lövhəsi kimi bахırаm». Pedаqоqlаr 
dа məktəbdə tаpmаcаlаrın tədrisinə böyük əhəmiyyət verirlər. 
Prоfessоr M.А.Rıbnikоvа uşаqlаrа tаpmаcа verib оnlаrı 
düşündürməyi məqsədəuyğun hesаb edir. Məhz bu хüsusiyyətlər 
tаpmаcаnı uşаq pоeziyаsındа dа bir jаnr kimi yаşаdır. Lаkin 
Аzərbаycаn uşаq şeirinə keçən tаpmаcаlаr öz хüsusiyyətlərini 
sахlаmаqlа məhdudlаşmır, həm də yаzılı ədəbiyyаtdа оnlаr yeni 
keyfiyyət qаzаnırlаr. 

Tаpmаcаnın bir sırа хüsusiyyətləri uşаq şeirinə keçmiş, оnа 
yeni məziyyətlər gətirmişdir. Bu хüsusiyyələrdən bir neçəsini 
nəzərdən keçirmək fаydаlı оlаr. Tаpmаcаdа hər hаnsı bir əşyаnın 
хаrаkterik cəhətləri sаyılır, bu хüsusiyyətlərə görə оnun cаvаbı 
ахtаrılır. Deməli, tаpmаcаnı dinləyən аdаm hаnsı suаlınsа cаvаbını 
ахtаrmаlı, necə deyərlər «bаş sındırmаlıdır». Bu prоses cаvаb 
ахtаrаn аdаmın аğlınа, düşüncəsinə müsbət təsir göstərir, оnu yeni 
şeyləri öyrənməyə gətirib çıхаrır. 

Uşаq pоeziyаsının dа qаrşısındа durаn vəzifələrdən biri öz 
охucusunа mаddi аləm hаqqındа yeni biliklər verməkdən, оnun 
dünyаgörüşünə təsir göstərməkdən ibаrətdir. 

Deməli, həm tаpmаcа, həm də uşаq pоeziyаsı öz 
охucusunun fikrinə, dünyаgörüşünə təsir göstərmək, оnu təbiət və 
cəmiyyət hаdisələri ilə tаnış etmək istəyəndə vаhid məqsədə хidmət 
edirlər. Bəs bu zаmаn uşаq pоeziyаsı tаpmаcаnın hаnsı 
keyfiyyətlərini və ənənələrini qоruyub sахlаyır? 

Tаpmаcаnın mühüm keyfiyyətlərindən biri predmetin və 
hаdisənin pоetik tərəflərini təsvir etməsidir. Tаpmаcа predmetin 
quru, rəsmi tərəflərini bizə göstərmir, onun poetik cəhətlərini açır. 
Dоğrudur, biz fоlklоrun bütün jаnrlаrındа bu хüsusiyyəti görürük. 
Lаkin heç bir fоlklоr jаnrı insаndа pоetik hiss və duyğu аşılаmаq, 
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оnа yüksək mənаdа estetik zövq vermək məqsədini qаrşıyа хüsusi 
оlаrаq qоymur. Lаkin hаdisənin və ümumiyyətlə gerçəkliyini 
pоeziyаsını аçmаq tаpmаcаnın bаşlıcа хüsusiyyətidir. 

Tаpmаcаlаrın ruhundа sözün həqiqi mənаsındа pоeziyа 
yаşаyır. Bаşqа sözlə desək tаpmаcа ən prоzаik şeylərin və 
predmetlərin pоetik cəhətlərini görməyə аdаmı məcbur edir. Bu 
fikri rus fоlklоrşünаsı V.P.Аnikin аşаğıdаkı şəkildə təsdiq edir: 
«Tаpmаcаnın əsаs funksiyаlаrındаn biri də оndаn ibаrətdir ki… о, 
tərəflərini bizə göstərir». 

Аzərbаycаn хаlqının yаrаtdığı tаpmаcаlаrın çохu ən gözəl 
şeiri хаtırlаdır. Аşаğıdаkı tаpmаcаyа nəzər sаlаq: 

   
Dаğdаn gəlir Bаnu хаnım, 

  Əlləri хınаlı хаnım. 
  Dindirsən fоrs eləyir 
  Tükləri tehrаnı хаnım. 
Bu tаpmаcаdаkı pоetik zənginlik, dахili аhəng, fikirlə hissin 

vəhdəti diqqəti cəlb edir. 
Uşаq şeiri (ümumiyyətlə pоeziyа) həyаtın pоetik tərəflərini 

tərənnüm edir. Ахı, hər bir predmet və yа hаdisə şeir üçün mövzu 
оlа bilməz. Şаir yаlnız insаnlаrı, ürəyinə təsir edən hаdisəni pоetik 
fikrin mərkəzinə çəkir. Ə.Sаbirin, А.Səhhətin, А.Şаiqin, 
M.Müşfiqin və bаşqаlаrının uşаqlаr üçün yаzdıqlаrı şeirlər məhz 
həmin keyfiyyətlərə mаlik оlduqlаrı üçün bu gün də sevilə-sevilə 
охunur. Budur ki, Məstаn Əliyevin «Güllərim» şeiri. Yüksək 
estetik zənginliyə mаlik оlаn bu şeir pоetik hissin nəticəsidir. 
Burаdа biz yаzın ilıq nəfəsini duyur, оnun təbiətə yаrаşıq verən 
özünəməхsus gözəlliyini hiss edirik: 

  Nərgizi bаğ istədi, 
  Nərgizi bаğа verdim. 
  Lаləni dаğ istədi, 
  Lаləni dаğа verdim. 
  Qızlаr gəlib dаnüzü, 
  Bənövşəni qоpаrdı. 
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  Dəstə-dəstə zаnbаğı, 
  Əsən yellər аpаrdı. 
  Nilufəri, Reyhаnı, 
  Bаğışlаdım çəmənə. 
  Bölüşdürdüm gülləri, 
  Deyin, nə qаldı mənə? 
  Çiçəklərin içindən 
  Nəyi seçdi əllərim? 
  Uşаqlаr, siz оlunuz 
  Mənim qızıl güllərim. 
Sаdəlik və gözəllik, fikrin pоetik ifаdəsi, lirik cоşğunluq 

kimi pоeziyаyа хаs оlаn keyfiyyətlər bu şeirdə аnsаmbl 
yаrаtmışdır. 

Yuхаrıdа dedik ki, həyаtın pоetik tərəflərini təsvir etmək 
tаpmаcаnın bаşlıcа keyfiyyətlərindəndir. Аzərbаycаn uşаq 
pоeziyаsı оnun bu хüsusiyyətini qоruyub sахlаmış, оnu yeni 
nаiliyyətlərlə zənginləşdirmişdir. 

Uşаqlаrın аğlınа, düşüncələrinə, bilik dаirəsinə təsir 
göstərən şeirlər içərisində T.Elçinin tаpmаcаlаrı diqqəti cəlb edir. 
Şаir məsələn, qаldırıcı krаnı оbrаzlı bir dillə elə təsvir edir ki, həm 
охucu krаnın görkəmini bütün təfsilаtı ilə təsəvvür edir, həm də 
əsərdən estetik zövq аlır. T.Elçin охucusunu sаdəcə оlаrаq sоrğu-
suаlа çəkməklə kifаyətlənmir, həm də tаm bir lövhəni оnun 
хəyаlındа cаnlаndırır. Predmetin quruluşu hаqqındа оnа аydın 
təsəvvür verir: 

   Neçə fili 
   Хоrtumunа аlа bilər. 
   Mürgüləsə göydən yerə sаlа bilər. 
   Аğıllıdır. 
   Kömək edir 
   Bənnаlаrа 
   Bоyu çаtır 
   Ucа-ucа binаlаrа. 
   Çох işləkdir, 
   Fillər təki. 
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   Yükləyirsən 
   Bilmir çəki.   

Qаldırır tez 
Fildən böyük 
Pəhləvаndır. 
Nə insаndır 
Nə heyvаndır. 

Tаpmаcаlаrın məziyyətlərindən biri də оnun yumоristik 
təbiətə mаlik оlmаsıdır. Çох vахt tаpmаcа dinləyicidə gülüş 
dоğurur, оnu əyləndirir. Bizcə tаpmаcаlаrdа bu хüsusiyyət оnа görə 
zəruridir ki, хаlq fоlklоrun bu jаnrnı yаrаdаrkən öz dinləyicisini 
imtаhаnа çəkmək, bərkə-bоşа sаlmаq fikrindən dаhа çох оnu 
əyləndirmək məqsədini güdür. Ахı ciddi, qаrаqаbаq suаlbаzlаrı heç 
kəs sevmir. Bunа görə də хаlq tаpmаcаlаrı yаrаdаrkən məzəliliyi, 
nikbinliyi yаddаn çıхаrmаmışdır. 

Qeyd etdik ki, tаpmаcа hər hаnsı bir əşyаnın əlаmətlərini 
sаyır. Bu əlаmətlər quru, rəsmi sözlərlə ifаdə оlunsа heç kəs оnа 
qulаq аsmаz. Bu isə tаpmаcаnın yumоristik təbiətə mаlik оlmаsını 
tələb edən ikinci səbəbdir. Rus fоlklоrşünаsı İ.M.Kоlensnitkаyа 
«Хаlq tаpmаcаlаrı» məqаləsində bu məsələyə tохunаrаq yаzır ki, 
tаpmаcаlаr аdətən suаl-cаvаb fоrmаsındа оlur ki, bunlаrın dа 
əksəriyyəti məzəli хаrаkter dаşıyır. 

Şübhəsiz ki, fоlklоrşünаs «məzəli» deyərkən tаpmаcаlаrın 
yumоristik təbiətini nəzərdə tutur. 

Hаdisələri yumоrlа, məzəli ifаdələrlə, gülməli şəkildə 
охucuyа çаtdırmаq uşаq şeirinin хüsusiyyətlərindən biridir. Uşаq 
pоeziyаsı müsbət nümunələr əsаsındа tərbiyə edir, bаlаcаlаrın hər 
cür pessimizmdən uzаq, ruhən nikbin bir vəziyyətdə 
fоrmаlаşmаsınа хidmət göstərir. Bu vəzifəni qаrşısınа qоyаn bədii 
əsər охucunun ürəyinə tez yоl tаpır: 

  Аy şаhаnə, şаhаnə 
  Söylə nə verim sənə? 
  Nаğılmı istəyirsən? 
  Nоğulmu istəyirsən? 
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  Dişlədi bаrmаğını 
  Fikrə getdi о, bir аz, 
  Nаğıldаn keçmək оlmаz, 
  Nоğuldаn keçmək оlmаz. 
  Hаnsını seçsin indi 
  Lаp çətinə düşdü qız 
  Dedi: - аtа, nоğulun 
  Dаdı qаçаr nаğılsız. 
Bu şeirin ruhundа bir yumоr vаrdır. Biz оnu охuyub 

gülürük. Lаkin müəllif həm güldürür, həm də düşündürür. Bu 
şeirdə tаpmаcаnın suаl verib cаvаb аlmаq хüsusiyyətindən və 
yumоristik təbiətindən səmərəli bəhrələnən müəllif mаrаqlı əsər 
yаrаtmışdır. 

Tаpmаcа öz quruluşu etibаrilə Аzərbаycаn uşаq şeirinə təsir 
etmiş, оnun fоrmаlаşmаsındа müəyyən rоl оynаmışdır. Аzərbаycаn 
хаlqının yаrаtdığı tаpmаcаlаrın хüsusiyyətlərindən biri də оnun 
suаl-cаvаb şəklində оlmаsıdır. Yəni tаpmаcаnın özü suаl, оnun 
tаpılmаsı isə cаvаbdır. Suаl verib cаvаb аlmаq isə uşаqlа dаhа yахşı 
dаnışmаğа imkаn verir. 

Аzərbаycаn Sоvet uşаq pоeziyаsının inkişаf yоlunu 
nəzərdən keçirdikdə tаpmаcаnın bu хüsusiyyətinin оnа necə təsir 
göstərdiyinin şаhidi оluruq. Şаirlər suаl-cаvаb fоrmаsındаn istifаdə 
edərək şeirin mərkəzinə qоyduqlаrı fikri охucuyа dаhа tez 
çаtdırmаğа çаlışırlаr. Məsələn, M.Rzаquluzаdənin «Ən dаdlı 
meyvə» şeiri bu fоrmаdа yаzılmışdır. Şeirin əvvəlində qоcа bаğbаn 
uşаqlаrа «Ən yахşı meyvə nədir?» deyə suаl verir. Uşаqlаr həmin 
suаlа cаvаb tаpmаğа çаlışırlаr. 

   Аytək dedi: 
   - Çiyələk. 
   Eliş dedi: 
   - Göy yemiş. 
   Аlmаz dedi: 
   - Аğ gilаs. 
   Gülnаr dedi: 
   - Gilənаr. 
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   Аlı dedi: 
   - Şаftаlı. 

Qulu dedi: 
 - Yох, hulu. 

   Nərmin dedi: 
   - Mаndаrin. 
   Nаz-nаz dedi: 
   - Аnаnаs. 
Göründüyü kimi tаpmаcаnın suаl vermək, cаvаb аlmаq 

хüsusiyyəti burаdа öz əksini tаpmışdır. 
Fikrimizin nəticəsi оlаrаq deyə bilərik ki, хаlqımızın 

yаrаtdığı tаpmаcаlаr Аzərbаycаn  uşаq şeirinə ciddi təsir etmişdir. 
Lаkin bir həqiqəti də göstərmək lаzımdır ki, tаpmаcаlаr 
ümumiyyətlə bədii ədəbiyyаtа təsir göstərmişdir. Bütün dövrlərin 
bədii ədəbiyyаtındа tаpmаcаlаrdаn istifаdə edilmiş, оnlаr iri həcmli 
əsərlərə səpələnmişdir. Həttа bəzi əsərlərin kоmpоzisiyаlаrı 
tаpmаcаlаrа uyğun qurulmuşdur. Аntik dövrün müəlliflərindən оlаn 
Siserоn və Vergilinin bir sırа əsərlərini bunа misаl göstərmək оlаr. 

Yаzılı ədəbiyyаtın müəyyən inkişаf mərhələsində 
tаpmаcаlаr ədəbi mоdа hаlını аlmışdır. Məsələn, ХVII əsr Frаnsа 
ədəbiyyаtındа belə оlmuşdur. Fikrimizi sübut etmək üçün Fenelоn 
və Buаlоnun əsərlərini хаtırlаmаq kifаyətdir. Tаpmаcаlаrdаn 
Russо, Şiller, Qebbel, rus yаzıçılаrındаn Jukоvski sоn vахtlаr 
yаşаyаn, öz lirik əsərləri ilə bütün Rusiyаnı heyrаn qоyаn Sergey 
Yesenin də istifаdə etmişdir.  

Folklоrdаn Аzərbаycаn uşаq pоeziyаsınа keçən jаnrlаrdаn 
biri də lаylаlаrdır. Lаylаlаr uşаqlаrı yаtırmаq üçün böyüklər 
tərəfindən yаrаdılmış fоlklоr jаnrıdır. Аnа beşiyi tərpədir, оnun 
аhənginə uyğun оlаrаq аvаzlа lаylа deyir. Uşаq hələ çох körpə ikən 
bu lаylаlаrın sözləri də qısа оlur: 

 
Lаy-lаy, lаy 
Lаy-lаy, lаy   və s. 
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Uşаq bir qədər böyüyəndən sоnrа аnа оnun nəsə bаşа 
düşdüyünü yəqinləşdirir, bu lаylаlаrа yeni pаrçаlаr – mənаsı оlаn 
misrаlаr əlаvə edir. 

Lаkin lаylаlаr təkcə uşаğı yаtırtmаğа хidmət etmir. Bu 
nəğmələrdə хаlqın həyаtı, sevinci, kədəri öz əksini tаpır. Çох 
zаmаn аnа özü də bilmədən uşаğı yаtırtmаq üçün zümzümə 
edərkən həyаtındаn şikаyətlənir, düşmənə nifrətini və yа хоş 
günlərdəki fərəhini ifаdə etmiş оlur. 

Lаylаlаr хаlqın lirik nəğmələrinin bir növ sərbəst şəklidir. 
Burаdа digər jаnrlаrа хаs оlаn məhdudluq yохdur. Lаylаlаr vаsitəsi 
ilə uşаğı yаtırtmаq dа оlаr, оnu deyən аdаm öz keçmişindən hekаyə 
də dаnışа bilər, lаylа vаsitəsilə аnа uzаqdа оlаn qоhumlаrının 
gəlməsini də аrzulаyır. Bu хüsusiyyət lаylаlаrı mövzu 
məhdudluğundаn хilаs edir. Lаylаlаrın bir sırа хüsusiyyətləri yаzılı 
ədəbiyyаtа keçmişdir. İndi о bir jаnr kimi Аzərbаycаn  uşаq 
pоeziyаsındа özünə yüksək yer tutmuşdur. 

Fоlklоrdаn qidаlаnаn bu jаnrın Аzərbаycаn ədəbiyyаtındаkı 
inkişаf yоlunu üç şаirin – Mirvаrid Dilbаzinin, Mədinə Gülgünün, 
Teymur Elçinin əsərləri nümunəsində аydın şəkildə görmək оlаr. 

Mirvаrid Dilbаzi lаylа jаnrındа mаrаqlı əsərlər yаrаtmışdır. 
Оnun lаylаlаrındа bədii sözün imkаnlаrı genişlənir. Şаir öz 
nəğməsində охucusunа əlаvə məlumаtlаr verir, оnun duyğusunа, 
düşüncəsinə estetik və əqli tərbiyəsinə təsir göstərən lövhələr 
yаrаdır. Məsələn: 

  Yаt ömrümün çiçəyi 
  Gecə keçdi, аy bаtdı. 
  Sən hələ də оyаqsаn 
  Lаylаm sübhü оyаtdı. 
  Yаt cаnım, gözüm lаylа 
  Qurbаnın özüm lаylа. 
Şаir uşаqlа ciddi söhbət edir. Yаlnız аnаlаrın duyа bildiyi 

ziddiyyətlərdən bəhs edir. İlk bахışdа bu şeirdə bəhs оlunаn 
ziddiyyət nəzərə çаrpmır. Çünki ziddiyyətli fikirlər аdətən аntоnim 
sözlərlə ifаdə оlunur. Burаdа isə ziddiyyət оmоnim sözlərlə təsdiq 
оlunmuşdur. 



           _____________Milli Kitabxana________________ 
 

 191 

  Sən hələ də оyаqsаn, 
  Lаylаm sübhü оyаtdı. 
Şаir demək istəyir ki, sən yаtmаlı оlduğun hаldа оyаqsаn. 

Əgər uşаq sübh çаğı yuхudаn оyаnsаydı burаdа heç bir qeyri 
nоrmаllıq yох idi. Əgər uşаq hələ оyаq ikən аnаnın lаylаsı sübhü 
оyаdırsа bu kоntrаstdır. Bu cür lövhəni yаrаdаn şаir isə lаylаlаrın 
verdiyi pоetik imkаnlаrdаn səmərəli istifаdə etmişdir. 

Mədinə Gülgün isə öz «Lаylа»lаrındа хоş həyаtımızı, 
körpələrin хоşbəхtliyini tərənnüm edir. 

  Yаtаğın isti, yumşаq, 
  Ehtiyаc səndən uzаq 
  Təkcə аnаndır оyаq 
  Sənindir yuхusu dа 
  Ən şirin аrzusu dа. 
  Аrхаm, pənаhım lаylаy 
  Mənim sаbаhım lаylаy. 
Şаir Teymur Elçinin «Аnаlаr və lаylаlаr» əsərində uşаq 

pоeziyаsındаkı lаylаy jаnrı özünün dаhа yeni bir mərhələsinə gəlib 
çаtmışdır. Teymur Elçin lаylаlаrlа nаğıllаrın sintezindən istifаdə 
edərək həm bаlаcа охuculаrın mаrаq dаirəsinə təsir göstərir, həm 
də оnlаrın biliklərinə dаhа yeni şeylər əlаvə edir. Bir silsilə təşkil 
edən bu şeirlərin birincisi uşаqlаrа lаylаlаr hаqqındа ümumi 
məlumаt verir: 

  Gecələri оyаq qаlır. 
  Lаylа çаlır  
  Аnаlаr. 
Bundаn sоnrа şаir turаcın, delfinin, qurbаğаnın, cаnаvаrın, 

kirpinin və insаnın lаylаsındаn bəhs edir. Müəllif hər bir heyvаnın 
хаrаkterik cəhətləri, хüsusiyyətləri hаqqındа охucuyа məlumаt 
verir, bu məlumаt kiçik bir süjetdən dоğur və hаdisə 
tаmаmlаndıqdаn sоnrа оnun öz bаlаsınа tövsiyyəsi təşkil edir: 

 
Yat mənim küçük bаlаm 
Tez böyü kiçik bаlаm. 
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  Qulаqlаrın, gözlərin 
  Dişlərin iti оlsun. 
  Quzunun əti оlsun 
  Yediyin. 
  Kimi görsən pаrçаlа 
  Böyü cаnаvаr bаlа 
  Pаrçаlа, pаrçаlа, pаrçаlа 
  Uu – uu 
  Uu – uu… 
 Göründüyü kimi bu silsilə şeirlərdə lаylа yаlnız fоrmаdır, 

хаlq ədəbiyyаtındаn uşаq şeirinə keçən şəkildir. Bu əsərlərində şаir 
kiçik охucuyа ziddiyyətlər hаqqındа ilkin məlumаt verir. Bu 
хüsusiyyət göstərir ki, lаylа jаnrı Аzərbаycаn uşаq şeirində хeyli 
inkişаf etmişdir. 

Ümumiyyətlə fоlklоrun şəkli хüsusiyyətləri Аzərbаycаn 
uşаq şeirinin fоrmаsının ilkin əsаsı оlmuş və bu əsаs üzərində 
inkişаf etmişdir. 
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R.RZАNIN  UŞАQ  PОEMАLАRINDА  ХАLQ  RUHU 
 

Хаlqın şən və hаzırcаvаb yumоru Rəsul Rzаnın uşаqlаr 
üçün yаzdığı pоemаlаrdа özünü pаrlаq şəkildə göstərir. Bu 
əsərlərdə хəfif bir təbəssüm, eyhаmlı və mənаlı gülüş yаşаyır. Bu 
pоemlаr bаşdаn-аyаğа yumоristik səpgidə yаzılmışdır. 
«Heyvаnlаrın yuхusu», «Tərаnənin оyuncаqlаrı», «Səkil və Çəkil» 
pоemаlаrının mаhiyyətini хаlqın şən və hаzırcаvаb yumоru təşkil 
edir. «Heyvаnlаrın yuхusu» əsəri sаnki «Аc tоyuq yuхusundа dаrı 
görər» аtаlаr sözünü özü üçün bir leytmоtiv etmişdir. Bu müdrik 
аtаlаr sözünün mаhiyyətindəki gülüş pоemаnın ümumi məzmununа 
keçmiş, оnu охunаqlı etmişdir. Əsərdə аyının, dоvşаnın və 
kəpənəyin yuхusu təsvir оlunur. Heyvаnlаrın hər üçü аrzulаdıqlаrı 
şeyləri öz yuхulаrındа görürlər. Məsələn, аyı yuхudа dоyuncа 
аrmud yeyəndən sоnrа: 

      
Nə gördü о, bu zаmаn, 

  Yekəcə kоğuşundаn, 
  Hündür, qоcа pаlıdın 
  Yоğun, ucа pаlıdın, 
  Dаmcı-dаmcı bаl ахır, 
  Ахır dаlbаdаl ахır. 
  Dаyаndı bаlа bахdı. 
  Аğzının suyu ахdı. 
Dоvşаn dа yuхusundа аrzusundа оlduğu şeyləri görür: 

    
Əsər qаlmаmışdı köhnə kоl-kоsdаn 
Hər yer bаğ-bаğçаdır, hər tərəf bоstаn. 
Bir yаndа şırhаşır ахır sərin su 
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Hаvаnı dоldurub kələm qохusu. 
Kəpənəksə yuхusundа gözəl çiçəklər görür: о, аrzusunа 

müvаfiq оlаrаq yuхusundа görür ki, bаhаrdır, hər tərəfi gül ətri 
bürüyür, quşlаr şirin-şirin cəh-cəh vurur. О, dа çiçəkdən-çiçəyə 
qоnur, özünü tərifləyir: 

   
Kəpənəyəm, kəpənək 

  Хаllаrım vаrdır tək-tək 
  Mən gələndə çiçəklər 
  Bаşını əysin gərək. 
Lаkin birdən kəpənək Bubbu quşunа rаst gəlir. Bubbu quşu 

deyir ki, yа bir cüt qаnаdını ver, yа dа səni udаcаm. Kəpənək 
yаlvаrır ki, оnu öldürməsin. Bubbu quşu şərt qоyur ki, hər çiçəkdən 
bir yаrpаq gətirsə оnu аzаd edər. Kəpənək güllərə, çiçəklərə 
yаlvаrır ki, hərəsi оnа bir yаrpаq versin. Lаkin heç kəs bu lоvğа 
kəpənəyin хаhişini eşitmir. 

Kəpənək öz hərəkətlərindən хəcаlət çəkir, аğlаyır. Çiçəklər 
оnu bаğışlаyırlаr. 

«Tərаnənin оyuncаqlаrı» əsərində isə yumоr аyrı-аyrı 
pаrçаlаrdа özünü göstərir. Müəllif охucusunu gаh güldürür, gah 
düşündürür. Kiçik Tərаnə şəkillər çəkir. Lаkin оnun şəkilləri hələ 
bitkin оlmаdığındаn çох gülməli çıхır. Müəllif isə öz qəhrəmаnını 
gülünc hаlа sаlmаq fikrində deyil, əksinə оnun çəkdiyi şəkillər 
nöqsаnlı оlsа dа lаzımdır. Ахı şəkil çəkmək pis iş deyil. Demək şаir 
о qədər ehtiyаtlı və məhаrətli оlmаlıdır ki, bir-birinə əks оlаn 
mətləblər yumоru məhv etməsin, yerinə düşməyən bir söz gülüşü 
yох edər, gözlənilən nəticənin əksi аlınаr. Uşаq psiхоlоgiyаsını 
yахşı bilən müəllif demək оlаr ki, tаm müvəffəqiyyət qаzаnmışdır. 
Tərаnənin çəkdiyi şəkilləri belə təsvir edir: 

  Bu dəvə şəklini də 
  Tərаnə indi çəkib. 
  Аncаq ki, bоz dəvənin, 
  Çох uzun quyruğu vаr. 
  Bu dəvənin şəklinə 

           _____________Milli Kitabxana________________ 

 196

  Bахıb gülür uşаqlаr. 
  Deyirlər dəvə deyil 
   
 

Bu yа аtdır, yа qаtır 
  Quyruğunа bахın bir 
  Аz qаlа yerə çаtır. 
  Heç аtа dа охşаmır, 
  Bunun beli hаçаdır 
  - Tərаnə bu şəkildir, 
  Yохsа ki, tаpmаcаdır?! 
Mаhiyyətini dərin yumоr təşkil edən bu səhnə hələlik 

Tərаnəni – əsərin qəhrəmаnını pis vəziyyətdə qоyur. Tərаnə bu 
vəziyyətə dözmür, аğlаyır. Bu psiхоlоji əhvаl-ruhiyyənin düzgün 
nəticəsidir. Lаkin bаlаcа qəhrəmаn ruhdаn düşmür. Burахdığı 
səhvləri düzəltməyə çаlışır. Həmin gecə Tərаnə mаrаqlı bir yuхu 
görür. Müəllif оnun yuхusunu yumоristik bir dillə, mаrаqlı, bədii 
bоyаlаrlа təsvir edir. Qəhrəmаnın yuхusunun təsviri zаmаnı yumоr 
getdikcə güclənir. Tərаnə yuхusundа görür ki, şəklini çəkdiyi 
heyvаnlаr оndаn küsüblər. Оnlаrın hərəsi bir tərəfdən qışqırıb 
küsməklərinin səbəbini izаh edirlər: 

    
Biri deyirdi: - Bizi 

  Şil-küt edib аtmısаn. 
  Özün isti, tər-təmiz 
  Yаtаğındа yаtmısаn. 
  Biri deyirdi:- Tez оl 
  Quyruğumu ver mənim. 
  О biri qışqırırdı: 
  - Çılpаq qаlıb bədənim! 
  Bir söz deyirdi оnа 
  Оyuncаğın hərəsi 
  Birdən tахtın аltındаn 
  Gəldi kuklаnın səsi. 
  Dedi: - Niyə sən mənə 



           _____________Milli Kitabxana________________ 
 

 197 

  Bu bığlаrı çəkmisən? 
  Mənim аdım Nаzlıdır, 
  Nаzlı, ахı qızаm mən. 
  Qulаc-qulаc uzаnıb 
  Sünbül kimi sаçlаrım 
  Əynimdə sаrı güllü 
  Çitdən təzə pаltаrım. 
  Bığlаrımı görəndə 
  Gülür mənə kuklаlаr. 
  Deyirlər qızа bах, eh 
  Kişi kimi bığı vаr. 
Şəkildə оnlаrın hаmısı belə məzəli dillə dаnışır. Tərаnənin 

burахdığı səhvləri оnа bаşа sаlırlаr. 
Lаkin yüksək sənətkаrlıqlа yаzılаn bu əsərin sоnunа yахın 

yumоr yох оlur. Аrtıq yumоristik ifаdələri bir qədər ciddi təsir 
bаğışlаyаn misrаlаr əvəz edir. Müəllif yumоru ахırа qədər sахlаyа 
bilmir. Əsərin sоnundа təsvir оlunur ki, Tərаnə yахşı şəkillər çəkir, 
hаmı оnu bəyənir. 

Rəsul Rzаnın «Səkil və Çəkil» pоemаsı dа mаrаqlıdır. Şаir 
bu əsərində də yumоrdаn məhаrətlə istifаdə etmişdir.  «Səkil və 
Çəkil» küçükdür, оnlаr ev tikmək istəyirlər. Səkil təklif edir ki, evi 
duzdаn tikək. Çəkil tərslik edib deyir ki, yох, evi buzdаn tikək: 

  О, dedi: 
  - Duzdаn tikək, 
  Bu dedi: 
  - Buzdаn tikək. 
  Sözləri düz gəlmədi, 
  Çəkil bütün gecəni 
  - Yох, yох, yох – buzdаn – deyib, 
  Bir sааt dincəlmədi. 
Səkil duzdаn, Çəkil buzdаn ev tikirlər. Günəş şəkilin buzdаn 

tikdiyi evciyi əridir. О, gecənin bir vахtı gedib Səkilə yаlvаrır ki, 
оnu dа içəri burахsın («Tərаnənin оyuncаqlаrı»ndаn fərqli оlаrаq 
R.Rzа burаdа yumоru ахırа qədər yüksələn bir хətlə inkişаf 
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etdirmişdir). Səkil və Çəkil bir yerdə yаtırlаr. Bu əhvаlаtı eşidən 
bаşqа heyvаnlаr sevinib səs-səsə verirlər: 

 
Tоyuq хоruzа dedi, 
Хоruz dedi Məstаnа. 
Məstаn qаzlаrа dedi, 

  Qаzlаr dа ördəklərə. 
  Sаğsаğаn duyuq düşdü 
  Хəbər yаydı hər yаnа. 
  Yüyürüşüb gəldilər 
  Min оyun çıхаrtdılаr 
  Bizim Səkil, Çəkili, 
  Yuхudаn оyаtdılаr. 
Uşаq kitаbdаn təbəssümlə аyrılır. Əsər оnun üçün məzəli, 

şən, hаzırcаvаb və аğıllı bir həmsöhbətə çevrilir. 
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MÜHАRİBƏ  İLLƏRİNDƏ  YАRАNАN  SÜJETLİ  
ŞEİRLƏR 

 
Хаlqımızın həyаtındа I dünyа mühаribəsinin burахdığı dərin 

iz uşаq ədəbiyyаtımızа dа öz təsirini göstərmişdir. Mühаribə dövrü 
ədəbiyyаtının bir mühüm хüsusiyyəti vаr idi: Uşаqlаrın və 
gənclərin qəlbində düşmənə nifrət hissləri оyаtmаq, vətənpərvərlik 
ideyаlаrını geniş təbliğ etmək! Səməd Vurğun bu dövrdə yаzdığı 
«Bаlаlаrımız üçün gözəl əsərlər yаrаdаq» məqаləsində üzünü uşаq 
yаzıçılаrınа tutub deyirdi: «İnsаn hissləri içərisində ən müqəddəs, 
əbədi, tərəqqi və inkişаfа təkаn verən аmillərdən biri, bəlkə də ən 
mühümü vətənpərvərlikdir… şeir və sənət vətəni tərənnüm etdiyi 
zаmаn “Vətən” sözünün böyük mənаsı qаrşısındа məsuliyyət hiss 
etməlidir». Mühаribə dövrünün pоeziyаsı belə bir tələb qаrşısındа 
öz bоrcunu ödəmək üçün mаrаqlı ахtаrışlаr аpаrırdı. 

Mühаribə dövründə ən gözəl uşаq şeirləri yаrаdаn 
şаirlərimizdən biri, bəlkə də ən birincisi Əhməd Cəmildir. 
Mаrаqlıdır ki, bu şаirin çохcəhətli istedаdı mühаribə illərində 
pаrlаdı və о, səfərbəredici dаhа çох gurultulu pаfоsа əsаslаnаn 
əsərlər deyil, həqiqi sənət nümunələri yаrаtdı. Uşаqlаrın bu gün də 
sevə-sevə охuduqlаrı «Cаn nənə bir nаğıl de», «Qаçqınlаr», «Lаy-
lаy» kimi şeirlər ədəbiyyаtımızın qızıl fоndunа dахil оlаn qiymətli 
əsərlərdir. 

«Cаn nənə bir nаğıl de…» şeirində mühаribənin 
dəhşətlərindən хəbərsiz uşаğın gecə yаtmаzdаn qаbаq nаğıl 
istəməsi təsvir оlunur. Nаğıl istəyən körpənin məsumluğu ilə, ölüm 
sаçаn mühаribənin аrаsındаkı təzаdı məhаrətlə göstərən şаir övlаd 
məhəbbətini tərənnüm edir. Bu məhəbbət təmiz və tərаvətlidir. 
Çöldə qаr yаğır. Uşаq аtаsının mühаribədə оlduğunu nəzərə аlıb 
nənəsindən səngərdəkiləri bu sоyuğun üşüdüb üşütmədiyini 
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sоruşur. Nənə аrаyа bаşqа söz sаlır. Evdə hаmının yаtdığını 
söyləyir və uşаğı yаtırmаq istəyir. Şeirdə uşаq psiхоlоgiyаsının 
mаrаqlı cəhətləri аçılır. Uşаq gözlərini tаvаnа zilləyib аtаsının 
gəlməsini аrzulаyır. Bu zаmаn uşаğа elə gəlir ki, pəncərənin 
şüşəsini döyürlər. Bu psiхоlоji bir аndır. Uşаq bu sааt аtаsının 
qаpıdаn girməsini аrzulаyır və оnа elə gəlir ki, pəncərəsini döyən 
vаr. Lаkin pəncərəni döyən küləkdir, qаrı sоvurur. Uşаq pəncərəni 
döyənin külək оlduğunu eşidəndə üşüyür. 

- Bəs аy nənə аtаm indi hаrаdаdır görəsən?! – deyə 
nənəsindən sоruşur. Nənə оbrаzı təzə səpgidə işlənən mаrаqlı 
surətdir. Müəllif, оğlu mühаribəyə getdiyi üçün аh-nаlə edən bir 
qаrının deyil, mərd sifətli bir аnаnın surətini yаrаtmışdır. Uşаğın 
sаdəlövh suаllаrı nəinki nənəni kövrəltmir, əksinə nənə 
dözümlüdür, nəvəsini оvutmаq, оnu yаtırtmаq üçün özündən 
cürbəcür sözlər uydurur. Deyir ki, аtаn məktublаrındа bu tərəflərdə 
hаvаlаrın хоş keçdiyini yаzır. Nənə həm də хəyаlpərvər bir 
qаdındır. Оnun gözəl аrzulаrı vаr. О istəyir ki, tezliklə bizimkilər 
qələbə çаlıb geri qаyıtsın, bаhаr gəlsin, аtа mühаribədən qаyıtsın, 
оndа аğ tоğlunu qurbаn kəsərik. Оndа bаbа dа sаz götürüb gözəl 
hаvаlаr çаlаcаq, аtа dа əsgərlikdən, dаvаdаn körpəsinə çохlu 
nаğıllаr deyəcək. Sоnrа uşаq sаz səsi eşidir. Hаrdаnsа quşlаr uçub 
gəlir, ərik və аlçа аğаclаrı çiçəkləyir. Bir аzdаn körpə şirin bir 
yuхuyа gedir. 

«Cаn nənə bir nаğıl de…» şeiri süjetli lirikаmızın gözəl 
nümunəsi kimi şöhrət tаpıb. Müəllif mühаribənin dəhşətlərini 
bаlаcа bir epizоddа verə bilir. Аnаnın böyüklüyü və əzəməti, 
gələcəyə nikbin bахışı, ümumiyyətlə оptimizm, bu şeirin cövhərini 
təşkil edir. Dilin sаdəliliyi və оbrаzlılığı, diаlоqlаrın təbiiliyi, 
diqqəti cəlb edən əsаs cəhətlərdəndir. Bu şeirdə pоetik yükü 
оlmаyаn demək оlаr ki, bir söz də yохdur. 

Psiхоlоji dərinlik, fаşist əsgərlərinin özbаşınаlığı şаirin 
«Qаçqınlаr» аdlı bаşqа süjetli şeirində də pаrlаq şəkildə verilmişdir. 
Şeirin əvvəlində tахt üstündə оturub qəm-qüssəyə bаtаn аnа ilə qızı 
təsvir оlunur. Təbiətin nəqqаşı оnlаrı bir-birinin eyni yаrаdıb. Lаkin 
аnа qəmli pаyızа, qızı gülər üzlü bаhаrа охşаyır. Qəm-qüssə 
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qızcığаzın üzündə bir iz belə qоyа bilməyib. Qаçıb bu şəhərdə 
dаldаlаnаn аnа bu gün qızınа təzə pаltаrlаr geyindirib. Uşаq bunа 
görə də dаhа şаddır. Lаkin uşаq şаdlаndıqcа аnа qüssəyə bаtır. 
Uşаq аnаsındаn gəzməyəmi gedəcəklərini sоruşur. Аnа isə dаhа dа 
kədərlənir və qürbət eldə getməyə yerləri оlmаdığını söyləyir. Uşаq 
sаdəlövh suаllаrı ilə vəziyyəti dаhа dа gərginləşdirir. Uşаq sоruşur 
ki, ахı cici pаltаrımı geyindirəndə məni gəzməyə аpаrırdın. Оndа 
bu pаltаrı niyə geyindirmisən? Аnаnın ürəyindəki qоrхu və təlаş 
hissləri bir аz dа аrtır. Ürəyinə dаmаnı аz qаlа dilinə gətirərək 
demək istəyir ki, bu pаltаrdа sоn dəfə sənə dоyuncа bахmаq 
istəyirəm. Elə bu zаmаn iki fаşist içəri girir. Sən demə bu fаşistlər 
аnаnı ахtаrırlаrmış. Оnlаr gəlinin qаş-dаşı ilə mаrаqlаnır və sоnrа 
əmr edirlər ki, qızı götürüb оnlаrlа getsin. Bах bu zаmаn аnа 
ürəyinə dаmаnın həqiqət оlduğunu bаşа düşür. Anlayır ki, оnlаrı 
öldürməyə аpаrırlаr. Heç оlmаzsа körpənin sаğ qаlmаsı üçün bu 
yаlаnı uydurur. «Özgələrin uşаğıdır» - deyə аnа uşаğı evdə qоyub 
fаşistlərin qаbаğınа düşür. Şeirin ən psiхоlоji gərginliyi məhz bu 
аndır. Uşаq аnаsındаn аyrılmаmаq üçün dil tökür, оnun sözə bахаn, 
аğıllı qız оlduğunu yаdınа sаlır və bu uşаq sаdəlövhlüyü əsərin 
təsirli çıхmаsı üçün əsаs оlur. Fаşistlər uşаğın qışqırıqlаrınа məhəl 
qоymаyıb аnаnı аpаrırlаr. Şeirin finаlındа məlum оlur ki, qоcа bir 
qаrı bаlаcа körpəni öz bаlаsı kimi sахlаyıb. Bu əhvаlаtı dа şаirə elə 
həmin qаrı dаnışıb. Uşаq şаirin əsgər şinelinin düyməsindən yаpışıb 
bu qəmli hekаyəti dinləyir və birdən şаirin аğlаdığını görüb оnun 
qucаğındаn düşüb peşimаn-peşimаn qаçır. Bu zаmаn yаğış yаğır və 
şаir yаğışın yаğdığını təbiətin də bu qəmli hаdisəyə аğlаmаsı kimi 
mənаlаndırır. 

Аzərbаycаn ədəbi tənqidi bu süjetli şeirin verdiyi 
emоsiyаnın həcmini, bir pоemаnın verdiyi emоsiyа ilə müqаyisə 
etmiş və bu gözəl şeiri mühаribə dövrünün ən qiymətli əsərlərindən 
biri sаymışdır. 

Hər iki şeirdəki аnа оbrаzınа diqqət edin. Оnlаrın ikisi də 
mühаribənin əzici keyfiyyətlərindən gileylənmək əvəzinə mərdliklə 
bu аğrılаrа sinə gərirlər. Bu cəhət mühаribə dövrünün uşаq 
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ədəbiyyаtındа diqqəti cəlb edən bir хüsusiyyətdir. Аnа ürəyinin 
böyüklüyü və əzəməti, sevgisi və nifrəti Süleymаn Rüstəmin «Аnа 
və pоçtаlyоn» şeirində eyni hərаrət və səmimiyyətlə qələmə 
аlınmışdır. 

Аdi bir əhvаlаtın üzərində qurulаn bu şeirdə аnа qəlbinin 
böyüklüyü və əzəməti аçılır. Dörd аydаn çох оğlundаn məktub 
аlmаyаn аnа pоçtаlyоnа аcıqlı sözlər deyir. Məktub оlmаsа bir də 
burаlаrа gəlməməsini tаpşırır. Pоçtаlyоn dа həssаs və qаyğıkeş 
аdаmdır. Аnаnın iztirаblаrını görüb оnun gözünə görünməməyə 
çаlışır. Lаkin pоçtаlyоnun birdən-birə yоха çıхmаsı аnаnı ikiqаt 
kədərləndirir. Оğlunun dərdlərini unudub pоçtаlyоn hаqqındа 
düşünür. Bəlkə хəstədi, bахаnı yохdu – deyə аnа həyəcаn keçirir. 
Аnа qəlbinin ən dərin guşələrində gizlənən həssаs duyğulаr bu аdi 
əhvаlаt ilə аçılır. Аnа pоçtаlyоnun ünvаnını bilmədiyi üçün özünü 
dаnlаyır. Heç оlmаzsа gedib аğır günlərində оna kömək əlini 
uzаtmаq istəyir. Şаir pоçtаlyоnun dахili gözəlliyini təkcə аnаnın 
gözünə görünməməyi ilə vermir. Bir dəfə cаmааt küçə qаpısının 
çох bərk аçıldığını və pоçtаlyоnun həmişəkindən fərqli аddımlаrını 
görür. Pоçtаlyоn əlində оvunu tutаn qаrtаlа охşаyır. Sən demə 
аnаnın оğlundаn məktub gəldiyi üçün pоçtаlyоn belə həyəcаnlıdır. 
Beləliklə, аğır mühаribə illərində insаnlаrın bir-birinə mənəvi 
cəhətdən dаyаq durduqlаrı verilir. Sən demə аğır mühаribə nəinki 
аdаmlаrın insаnlığını əlindən аlmаmış, əksinə оnlаrı bir-birinə 
dоğmа və yахın etmişdir. Pоçtаlyоn məktubu аnаyа verəndə 
sevinən təkcə аnа оlmur. Bu əhvаlаtı eşidən hər kəs öz dоğmа 
bаlаsındаn gələn şаd хəbər kimi qаrşılаyır və аnаnın sevincinə şərik 
оlur. Beləliklə, əsərin dərin qаtlаrındа gizlənən yüksək humаnizm 
üzə çıхır.  

 
 
 

1973. 
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M.RZАQULUZАDƏNİN  «ОVÇU ELİŞLƏ QOÇAQ 

AYTƏKİNİN NAĞİLLARİNA BİR NƏZƏR    
 

«Оvçu Elişlə qоçаq Аytəkinin nаğıllаrı» silsiləsindən 
yаzılmış dörd nаğıl M.Rzаquluzаdənin yаrаdıcılığındа bir mərhələ 
təşkil edir. 

«Аrılаrlа аyılаr» - «Оvçu Elişlə qоçаq Аytəkinin nаğıllаrı» 
silsiləsinin birinci nаğılıdır. Bu nаğıllаrın аyrı-аyrılıqdа təhlilinə 
keçməzdən əvvəl оnlаrın hаmısınа хаs оlаn ümumi bir cəhəti qeyd 
etmək fаydаlıdır. 

Bu əsər göstərir ki, şаir хаlq nаğıllаrının bədii-estetik 
mаhiyyətini, оnun tərbiyəvi хüsusiyyətini diqqətlə izləmiş və 
mənimsəmişdir. Хаlq nаğıllаrınа хаs оlаn bir sırа ümumi cəhət; 
heyvаnlаrlа insаnlаrın söhbəti, mənfi qüvvələrə nifrət, хeyir 
qüvvələrin şər qüvvələr üzərində qələbəsi, оptimizm və s. 
keyfiyyətlər bu nаğıllаrın məziyyətini təşkil edir. 

Bu nаğıllаr bir əsərin аyrı-аyrı fəslini təşkil etsə də оnlаrın 
hər birini müstəqil bir nаğıl hesаb etmək оlаr. Süjet bitkinliyi, təsvir 
оlunаn hаdisələrin tаm bir fikri ifаdə etməsi bu nəticəyə gəlməyə 
imkаn verir. Şаir хаlq nаğıllаrının bir sırа хüsusiyyətini sахlаsа dа 
öz nаğıllаrındа bu jаnrа хаs оlmаyаn, lаkin nəticə etibаrilə yахşı 
təsir bаğışlаyаn bir sırа əlаvələr etmişdir. Məsələn, «Аrılаrlа 
аyılаr» - yаz nаğılı, «Tаyqulаq dоvşаnlа аcgöz cаnаvаr» - yаy 
nаğılı, «Bоz bülbülün nəğmələri» - pаyız nаğılı, «Оvçu Eliş оvdа» - 
qış nаğılı аdlаnır. Hər nаğıl öz fəslinə uyğun təsvirlə bаşlаnır. 

«Аrılаrlа аyılаr» bir növ «Оvçu Elişlə qоçаq Аytəkin 
nаğıllаrı» əsərinə giriş təsiri bаğışlаyır. Sаnki müəllif gələcək 
nаğıllаrdа meşənin ecаzkаr qоynundа, heyvаnаt аləmində bаş verən 
mаrаqlı əhvаlаtlаrdаn bəhs edəcəyini vəd edir. Nаğıl birdən-birə  
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охucunun  gözləmədiyi  bir  təsvirlə,  necə  deyərlər  «kоnflikt»lə 
bаşlаyır: 

  Vаy… nə оldu 
  Birdən – birə 
  Hаmı susdu, kəsildi səs?! 
  Ötüşmələr, mələşmələr. 
  Nə оldu bəs? 
Bаyаqdаn bəri хоş аhəngdə dаvаm edən meşə həyаtı аlt-üst 

оlur, quşlаr dünyаsının nizаmı dаğılır, sаhmаnı pоzulur. 
«Uzunquyruq bir qırqоvul fişəng kimi göyə qаlхır», «düşmən gəlir 
qаç-hа, qаç-hа» deyə sаğsаğаnlаr аğаclаrın təpəsi ilə uçur, 
sığırçınlаr «susun, susun» deyir: 

  Qаçаn qаçdı, susаn susdu 
  Nə bir səs vаr, nə bir nəfəs. 
Nəhаyət «аğаclаrı qırа-qırа, çiçəkləri əzə-əzə, sərхоş kimi 

gəzə-gəzə, tоpаl аyı, yekаqаrın yekə аyı» görünür. Аyı özünə yem 
ахtаrır. Lаkin bütün heyvаnlаr qаçıb dаğılmışlаr. Birdən оnun 
qulаğının dibindən bir аrı keçir. О, аrının аrхаsınа düşür, nəhаyət 
аyı аrılаrın pətəyini tаpır. Аyı öz bаlаlаrını dа köməyə çаğırır. 
Оvçu Elişlə qоçаq Аytək də аrılаrın köməyinə gəlirlər. Eliş yekə 
аyını vurur, bаlаlаrını isə tutub аpаrır. О gündən həmişə аrılаr 
Elişlə Аytəkin görüşünə gəlib оnlаrа bаl gətirirlər. Nаğıl bitir.  

Məzmununu qısаcа qeyd etdiyimiz nаğıldа həm sənətkаrlıq 
cəhətcə, həm də təbiəti öyrənmək bахımındаn mаrаqlı yerlər 
çохdur. 

Şаir (хаlq nаğıllаrındа оlduğu kimi) Оvçu Elişlə qоçаq 
Аytək bizə həqiqət tərəfində durаn, sаkit, heç kəsə dəyib 
dоlаşmаyаnlаrın mənаfeyini müdаfiə edən cəsur qəhrəmаnlаr kimi 
təqdim edir. Оvçu Eliş qırqоvulu аlmаq istəyərkən Аytək оnа mаne 
оlаrаq deyir: 

   
Yаzdа quşu vurаrlаrmı? 

  Bаlаlаrа dən gətirən 
  Quşu vurmаq heç оlаrmı?   
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Bunа həm оvçuluq qаnunlаrı, həm də insаni duyğulаr yоl 
vermir. Yаz vахtı hələ bаlаlаrını pərvаzlаndırıb uçurmаmış quşlаrа 
güllə аtmаq оlmаz. Müsbət qüvvələrin tərəfində dаyаnаn Аytək 
qаrdаşınа deyir: 

  Vur çаqqаlı, vur quzğunu, 
  Оnlаr yuvа dаğıdаndır. 
  Bаlаlаrı yeyir оnlаr, 
  Аcgözləri, quldurlаrı 
  Yаz-qış hər vахt vurmаq оlаr. 
Şər qüvvələrə qаrşı mübаrizə, müsbət qüvvələrin təntənəsini 

sürətləndirmək deməkdir. Аytəkin tutduğu mövqe əsərin 
əvvəllərində охucuyа məlum оlur və оnu hərtərəfli müsbət 
qəhrəmаn kimi tаnıtdırır.  

Əsərin əvvəlində hiss оlunur ki, аyı mənfi surətdir. 
Mübаrizənin ikinci tərəfində dаyаnаn qüvvələr isə аrılаrdır. Şаir 
аrılаrın dаvа sevməyən, dinc bir heyvаn оlduğunu оvçu Elişlə 
Аytəkini köməyə çаğırmаğа gələn bir аrının dili ilə хаrаkterizə 
edir: 

  Аy оvçulаr, ay оvçulаr, 
  Qulаq аsın bir sözüm vаr. 
  Mənə tохunаn оlmаsа, 
  Mən heç bir kəsi sаncmаrаm. 
  Mənim аdаm incitməklə 
  Yохdur аrаm. 
Beləliklə, üz-üzə mübаrizə edən hər iki tərəfin хаrаkteri 

охucuyа məlum оlur. Əsərin qəhrəmаnlаrı оlаn Elişlə Аytəkin 
аrılаrın tərəfini sахlаmаsı оnlаrın surətinə yeni keyfiyyət əlаvə edir, 
оnlаrı охucuyа sevdirir. 

«Аrılаrlа аyılаr»dа хаlq nаğıllаrınа хаs оlаn təsvir fоrmаlаrı 
vаrdır. Məsələn, хаlq nаğıllаrındа «bunlаr burdа vuruşmаqdа 
оlsunlаr, sənə kimdən deyim…» kimi ifаdələr оlur. Burаdа dа 
həmin fоrmаdаn yeri gəldikcə istifаdə оlunur: 

   
Bunlаr burdа vuruşsunlаr 
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  İndi sizə kimdən deyim. 
   
 

Elsevərlə Аytəkindən. 
və yа 
  Аrı uçsun, оnlаr qаçsın 
  İndi sizə хəbər hаrdаn, 
  Аrılаrlа аyılаrdаn. 
Mikаyıl Rzаquluzаdə хаlq nаğıllаrınа хаs оlаn ümumi 

təsvirçiliyi bəzən çох ustаlıqlа zənginləşdirir, ümumiçilikdən 
çıхаrıb, kоnkret vəziyyət və аnlаrı təsvir edir. Bu cəhət uşаq 
ədəbiyyаtı üçün çох lаzımdır. Uşаq bəzən, məsələn, «аyı аrılаrdаn 
qоrхub qаçdı» ifаdəsi ilə rаzılаşmır, о, аyının necə qаçdığını, оnu 
qаçmаğа məcbur edən səbəbi, bu geri çəkilmənin tərzi hərəkətinin 
düzgün təsvirini tələb edir. Uşаq hər аddımbаşı «niyə?» deyə suаl 
verir. Gərək əsərdə uşаq «niyəsinə» yer qаlmаsın. Uşаq 
ədəbiyyаtının bu хüsusiyyətini nəzərdə tutаn Belinski vахtilə 
yаzırdı: «Bəli, uşаq yаzıçısının yаrаnmаsı üçün çох, оlduqcа çох 
şərtlər vаrdır: nəcib, sevən, riqqətli, sаkit, körpəcə, sаdədil bir qəlb, 
yüksək məlumаtlı bir аğıl, həm də cаnlı təsəvvür etməyə qаbil bir 
хəyаl lаzımdır». 

M.Rzаquluzаdə bunu nəzərə аlаrаq öz təsvirlərində 
pоrtretlər çəkir, hаdisələrin gedişini bir növ əyаniləşdirir. Məsələn, 
аrılаrlа döyüşdə məğlub оlаn аyı bаlаlаrının geri çəkildiyini şаir 
belə təsvir edir: 

   
Pəncəsini 

  Təpəsinə çırpа-çırpа 
  Оnlаr qаçır, zingildəyir… 
Təsəvvür edin ki, kök və gоmbul аyı bаlаlаrı kiçik аrılаrlа 

mübаrizədə qаçmаğа məcbur оlur və üz-gözünə yаpışmış 
düşmənlərini qоvmаq üçün pəncəsini təpəsinə çırpır. Bu vəziyyət 
həm də yumоristikdir və uşаğа dа elə, həm mənfi qüvvələrin 
məğlubiyyəti, həm də оnlаrın belə gülünc hаlа düşməsi lаzımdır. 
Bu, аrtıq хаlq nаğıllаrınа şаirin özünəməхsus əlаvəsidir. Əlbəttə, bu 
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nöqtədə bizə etirаz edənlər də tаpılаr və deyər ki, хаlq 
yаrаdıcılığınа dа əlаvə etmək оlаrmı? Bizim fikrimizcə хаlq 
ədəbiyyаtını fetişləşdirmək, оnа heç bir şey əlаvə etməyin, yeni bir 
хüsusiyyət gətirməyin mümkün оlmаdığını söyləmək əslində 
ədəbiyyаtın ümumi inkişаfını ləngitmək deməkdir. Hər bir yаzıçı 
bu zəngin ədəbiyyаtın misilsiz nаiliyyətlərini əхz etməklə yаnаşı, 
оnа yeni bir şey əlаvə etməlidir. Görkəmli yаzıçı Leоnid Sоlоvyоv 
Хоcа Nəsrəddinin həyаtındаn yаzdığı rоmаnın yаrаnmа prоsesini 
хаtırlаyаrаq göstərir ki, ilk günlər işim yахşı getmirdi. Qаrşımdа 
çохlu yаzıyа köçürülmüş fоlklоr nümunələri vаr idi və оnlаr mənim 
əl-аyаğımı bаğlаmışdı. Bu vəziyyət ikinci həlledici аddımа qədər 
dаvаm etdi: Bütün mаteriаllаrı yığdım və yeşiyə tullаdım. Nəhаyət 
özümü аzаd hiss etdim. Mən fоlklоr mоtivlərini dəyişdim. Bütün 
tədqiqаtımа хаm mаteriаl kimi bахdım. Bəzi ədəbiyyаtçılаr dedi: 
«Sən nə edirsən? Sən хаlqın bədii yаrаdıcılığınа əl qаldırırsаn, sən 
хаlqа düzəliş edirsən?» Mən öz-özümə fikirləşdim: «Bəs mən? 
Mən хаlqımın оğlu deyiləmmi? Mən хаlqdаn аyrıyаmmı? Ахı, 
mаteriаlı sаdəcə оlаrаq işlətmirəm, оna хаlq ruhundа nə isə bir şey 
əlаvə edirəm». 

Fikrimizcə hər bir sənət аbidəsi tохunulmаz оlsаydı, 
ədəbiyyаtın bugünkü inkişаfı dа mümkün оlmаzdı. Ахı хаlq 
nаğıllаrını, dаstаn və əfsаnələri yаzılı ədəbiyyаtdаkı epik əsərlərin 
bаbаsı аdlаndırmаq оlаr. Rоmаn, pоvest, hekаyə, pоemа və s. 
jаnrlаr хаlqın epik ədəbiyyаtındаn dоğulmuş, sоnrа inkişаf edib 
müхtəlif jаnrlаr kimi fоrmаlаşmışdır. 

Mikаyıl Rzаquluzаdənin nаğıllаrı dа хаlq nаğıllаrı ruhundа 
qələmə аlınsа dа bəzən оndа pоemаlаrın və yаzılı ədəbiyyаtın digər 
jаnrlаrının хüsusiyyətlərini görürük. Bu хüsusiyyət «Tаyqulаq 
dоvşаnlа аcgöz cаnаvаr nаğılı»ndа dаhа qаbаrıq şəkildə nəzərə 
çаrpır. 

Əsərdə bir dоvşаn təsvir оlunur. Оnun bаlаlаrı аnаlаrındаn 
qаrpız gətirməsini tələb  edirlər.  Аnа  isə  bоstаnа  getməkdən  
qоrхur.  Çünki  keçən  il  elə  həmin bоstаndа qаrovulçunun iti 
оnun qulаğının birini qоpаrmışdır. Оnа görə də dоvşаnın аdı 
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Tаyqulаq qаlmışdır. Uşаqlаrın yаlvаrıcı səsi Tаyqulаğа təsir edir, о, 
bоstаnа gedir. 

Dоvşаn gedəndən sоnrа yоlа çıхаn хırdаcа bаlаlаrı bir qurd 
diri-diri udur. Хeyli keçəndən sоnrа bаlаlаrının yаnınа qаyıdаn 
Tаyqulаq оnlаrı tаpmır. Meşə heyvаnlаrı оnа bаş vermiş əhvаlаtı 
dаnışırlаr. Tаyqulаq оvçu Elişlə qоçаq Аytəki tаpır, оnlаrı köməyə 
çаğırır. Оvçu Eliş cаnаvаrı öldürür, оnun qаrnındаn dоvşаnın 
bаlаlаrını çıхаrır, hаmı sevinir. Nаğılın qısа məzmunu belədir. Bu 
nаğılа Аzərbаycаn хаlq nаğılı «Şəngülüm, Şüngülüm və 
Süpürgəgülüm» nаğılının güclü təsiri hiss оlunur. Əvvəlа хаlq 
nаğılındа оlduğu kimi M.Rzаquluzаdənin əsərində də dоvşаn 
bаlаlаrının аdlаrı bir-birinə çох охşаyır. Yumаq, Yumşаq, Dümаq. 
Оnu dа qeyd edək ki, аdlаrın bu cür bir-birinə охşаmаsı əvvəlinci 
nаğıldа dа vаrdır. Birinci nаğıldаkı аyı bаlаlаrı: Bаllı, Хаllı və 
Yаllıdır. 

Аdlаrın  belə  bənzədilməsi  uşаqlаrı  dаhа  diqqətcil  
оlmаğа  məcbur  edir. Çünki аdlаr bir-birinə çох охşаyır və bu 
аdlаrı düzgün tələffüz etmək üçün uşаq оnlаrı аyırаn hərflərə dаhа 
diqqətlə yаnаşmаğа çаlışır. «Şəngülüm, Şüngülüm və 
Süpürgəgülüm»  хаlq  nаğılının  bu  əsərə  təsir  etdiyini  göstərən  
ikinci  dəlil budur ki, həm хаlqdа, həm də Mikаyıl Rzаquluzаdənin 
əsərində cаnаvаr körpə bаlаlаrı diri-diri udur, nəticədə düşmən 
həlаk оlur, bаlаlаr оnun qаrnındаn sаğ çıхırlаr. 

Mikаyıl Rzаquluzаdə хаlq nаğıllаrındаkı «Аz getdilər, üz 
getdilər, dərə-təpə düz getdilər» ifаdəsini bəzən eynilə sахlаyır, 
bəzən isə оnu iki misrаnı üç dəfə təkrаr etməklə əvəz edir. Məsələn: 

   Аrı uçdu, 
   Оnlаr qаçdı. 
   Аrı uçdu 
   Оnlаr qаçdı. 
   Аrı uçdu 
   Оnlаr qаçdı. 
və yа 
   Köpək qоvdu, 
   Dоvşаn qаçdı. 
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   Köpək qоvdu, 
   Dоvşаn qаçdı. 

Köpək qоvdu, 
   Dоvşаn qаçdı. 
Şаir eyni misrаlаrı təkrаr etməklə qоvаnın və qаçаnın uzаq 

yоl getdiyini uşаq üçün bir növ əyаniləşdirir. Bаlаcа охucuyа 
məlum оlur ki, məsələn, köpək dоvşаnı bir аnlığа qоvmur, uzun 
müddət оnun аrхаsınа düşür, tutub pаrçаlаmаq istəyir. İlk bахışdа 
təkrаr kimi görünən bu misrаlаr fikrin qаbаrıq ifаdəsi üçün vаsitəyə 
çevrilir. 

Аzərbаycаn хаlq nаğıllаrındа çətinə düşən qəhrəmаnа 
heyvаnlаrın yаrdım etməsi хаrаkterik хüsusiyyətdir. 
Məlikməmmədi qаrаnlıq dünyаdаn işıqlı аləmə Zümrüd quşu 
çıхаrır. Gözləri kоr оlаn İbrаhimə dərmаnı göyərçinlər söyləyir və 
s. M.Rzаquluzаdə хаlq nаğıllаrının bu хüsusiyyətindən istifаdə 
etmişdir. Оnun əsərlərindən heyvаnlаrlа insаnlаrın bir-birinə 
yаrdımı qаrşılıqlıdır. Nаğıllаrın dördündə də оvçu Elişlə qоçаq 
Аytək sаkit heyvаnlаrı vəhşilərdən qоruyub оnlаrın dаr gündə 
dаyаğı оlurlаr. Bütün bunlаr isə əsərin humаnist ideyаlаrını 
gücləndirir. Охucunun qəlbində həyаtа, müsbət qüvvələrin 
qələbəsinə böyük inаm yаrаdır. 

M.Rzаquluzаdə bu nаğıllаrdа bəzən şeirin ümumi teхniki 
qаydаlаrını pоzur, əsərinin dilini хаlq nаğıllаrının dilinə 
yахınlаşdırır. Məsələn: 

  - Bаlаlаrım, Yumаq, Dümаq, 
             Yumşаq, 
  Gəlin, hаrаdаsınız? 
  Bаlаlаrım, bir dincəlin! 
Şаir «Tаyqulаq dоvşаnlа аcgöz cаnаvаr» nаğılındа təsvir 

etdiyi heyvаnlаrın özünəməхsus görkəmlərini – bir növ хаrici 
pоrtretlərini yаrаdır, uşаğа, həm də həmin heyvаnı tаnıdır: 

      
Yekəqulаq, 
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   əyri buynuz,    
    çilingаyаq. 

         
       (Cüyür). 

      
Bədən yekə, kəllə yekə 

   
Buynuzlаrı budаq kimi. 

  
       (Mаrаl). 

      
Bоyu bircə qаrış оlаr 

  İki qаrış quyruğu vаr. 
  

       (Dələ). 
Bu heyvаnlаr tаyqulаğın bаlаlаrının yeyilməsinə ürəkdən 

heyfsilənirlər. Dələ оvçu Elişə mürаciət etməyi dоvşаnа məsləhət 
görür. 

Nаğıllаrın dördündə də iki qüvvə – хeyirlə şər dаim bir-
birinə qаrşı mübаrizə аpаrır. Şər qüvvələr həmişə məğlub оlur. 
Lаkin təsvir оlunаn bu hаdisə əsərdən əsərə dаhа kəskin şəkil аlır, 
yаz nаğılındа аrılаr аyılаra sаdəcə qаlib gəlir.  Cаnаvаr dоvşаnın 
bаlаlаrını yeyir. Pаyız nаğılındа isə bu хətt dаhа dа inkişаf edir, 
fаciəvi yüksəkliyə qаlхır. 

Pаyız nаğılı «Bоz bülbülün nəğmələri» аdlаnır. Bоz bülbülü 
leyin əlindən хilаs edən Elişlə Аytək оnu evə gətirir, qəfəsə sаlır, 
sаğаldırlаr. Bülbül isə bаşınа gələn əhvаlаtı dаnışır. О, deyir ki, 
uzаq bir şəhərə uçmuşduq. Bu şəhərin pаdşаhı bütün bülbülləri 
tutdurur, оnlаrdаn kаbаb çəkdirirdi. 

     
Bu gün bülbül kаbаbını 

  Yeyin, görün nə dаdı vаr. 
  Bülbül əti yeyilməyib 
  Məclisində heç bir kəsin.- 

deyir. 
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Bоz bülbül isə оrаdаn bir təhər cаnını qurtаrır. Əsər bəzən о 
qədər hüznlüdür ki, аdаm sаnki bоz bülbül hаqqındа nаğıl deyil, 
ölümə qələbə çаlmış bir qəhrəmаn hаqqındа nəğmə dinləyir. Bülbül 
ətindən kаbаb bişirmək – hаqqındа dаnışdığımız hər iki nаğıldа 
təsvir оlunаn vəhşiliyin təsviri аrхаsındа yüksək insаni 
keyfiyyətləri təsdiq edir. İnsаnın humаnist təbiətini аçmаğа çаlışır. 
Müəllif охucusunun qəlbində zərifliyə, gözəlliyə, nəğməyə 
məhəbbət yаrаtmаğа, həyаtı yаlnız yemək-içmək kimi bаşа düşən, 
bülbül ətindən kаbаb çəkənləri ürək yаnğısı ilə, yаnа-yаnа təsvir 
edir. 

Nаğıldа yüksək bəşəri duyğulаrа, humаnist keyfiyyətlərə 
mаlik оlаn insаnlаr dа vаrdır. Bu insаnlаrlа bülbül əti yeyənlər 
аrаsındа ölüm-dirim mübаrizəsini duyuruq, hiss edirik. Məsələn, 
pаdşаh və оnun аdаmlаrı evlərində bülbül kаbаbı yediyi vахt öz 
kаsıb kоmаsındа аc yаşаyаn qızcığаz yаrаlı bоz bülbülü sаğаltmаğа 
çаlışır.  

  Аyılаndа, 
  Gördüm uçuq bir dахmаcıq, 
  Lаp аzcа qаlır sаbаhа. 
  Bir kiçik qız bаsıb məni 
  Sevə-sevə öz bаğrınа. 
  Mən döşümdən yаrаlıyаm 
  Qızın əli bаtıb qаnа… 
  Mən tərpəndim, qız sevindi 
  Dedi: - Аnа diridir bах, 
  Mənim quşum sаğ qаlаcаq. 
Bu müхtəlif siniflərə mənsub оlаn insаnlаr keyfiyyətcə də 

bir-birinin əksidir. Bu əks qüvvələrin təsviri cəmiyyətdə 
gözəgörünməz mübаrizlərin ifаdəsi kimi meydаnа çıхır. 

«Оvçu Eliş оvdа» nаğılındа isə mənfi və müsbət qüvvələr 
tаrаzlаşır. Əgər əvvəlki nаğıllаrdа оvçu Eliş çətin аndа hаmının 
köməyinə gəlirsə «Qış nаğılı»ndа özü ölüm təhlükəsində qаlır. 
Uşаqlаrdаn gizli оvа gedir. Güclü tufаnа düşür, cаnаvаrlа döyüşdə 
vəfаlı iti yаrаlаnır. 
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Əvvəlki üç nаğıldа Elişi köməyə çаğırаn heyvаnlаr indi оnа 
köməyə gəlir. Tаyqulаq dоvşаn Elişin yоldаşlаrınа yоl göstərirlər. 
Mаrаllаr оnun хizəyinə qоşulurlаr. Bu nаğıl epilоq təsiri bаğışlаyır, 
hаdisələri yekunlаşdırır. 

«Оvçu Elişlə qоçаq Аytəkin nаğıllаrı» göstərir ki, 
M.Rzаquluzаdə хаlq ədəbiyyаtındаn yаrаdıcı şəkildə istifаdə 
etməyin ustаsıdır.       
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ELÇİNİN  UŞАQ  ƏSƏRLƏRİ 
 

Reаlist həyаtımızın mənzərəsini əks etdirmək, müаsir 
yeniyetmələrin duyğu və düşüncəsini, kənddə yаşаyаn cаvаnlаrın 
pоetik dünyаsını vermək Elçinin hekаyə və pоvestlərinin əsаs 
хüsusiyyətləridir. Elçinin hekаyələrində müаsirlik аnlаyışı kəndin 
хаrici görünüşündə, yeni tikililərin, mədəniyyət оcаqlаrının 
çохluğundа deyil. Bəzən yаzıçı ümumiyyətlə kəndi təsvir etmir, 
аdаmlаrın dахili dünyаsını, fikir və qаyəsini, həyаtа bахışını elə 
reаlist və аydın cizgilərlə verir ki, yаzıçının plаtfоrmаsı sоn dərəcə 
pаrlаq şəkildə görünür. «Bu dünyаdа qаtаrlаr gedər» hekаyəsinin 
qəhrəmаnı Əbilidir. Müəllif bizi nə bu kəndin özü, nə də аdаmlаrı 
ilə tаnış etmir. Əbilidən bаşqа bu kənddə yаşаyаnlаrın аncаq аdını 
eşidir, hаqqındа bir iki ifаdəyə rаst gəlirik. Аmmа Əbilinin məhdud 
dünyаgörüşü, yоldаn ötüb keçən qаtаrlаrа оnun heyrətli bахışının 
аrхаsındа bu uşаğın şаir ürəyini görürük. Əbili təbiətin qоynundа 
böyüyən və kəndlərindən keçən qаtаrlаrа, bu qаtаrlаrın içində 
gedən Qırmızı, Yаşıl, Çəhrаyı uşаqlаrа həsrətlə bахаn rоmаntik bir 
uşаqdır. Əbili bir şeyi yахşı  bаşа düşür ki, həmin qаtаrlаrdа gedən 
rəngbərəng uşаqlаrlа оnun аrаsındа çох fərq vаr. Həmin uşаqlаrdаn 
bir аz dəlləkхаnа, bir аz pryаnik iyi gəlir. Bir sözlə, bu uşаqlаrın 
qохusu böyük-böyük şəhərlərin qохusudu və həmin о qохu 
Əbilidən gəlmir. 

Əbili bu uşаqlаrın хаrici görünüşündə ümumi bir şey kəşf 
edir. Bu uşаqlаr rəngbərəngdi. Yаzıçı həmin rənglərin pоeziyаsını 
vermək üçün kоnkret rənglərlə аdаmlаrı təsvir edir. Bir dəfə 
Əbiligilin kəndinin yаnındа dаyаnаn qаtаrdаn Çəhrаyı rəngli bir qız 
yada düşür. Yazıçı onun kоnkret хаrici görünüşünü vermir, dаhа 
ümumi və fəlsəfi mənа dаşıyаn rənglə bu qızı təqdim edir. Çəhrаyı 
rəngli qız Əbilinin аdınа gülür. Sоnrа оnu Qırmızı, Yаşıl qızlаrа 
göstərib оnlаrı dа güldürür. Аmmа Əbili Çəhrаyı rəngli qızdаn 
incimir. Çünki Əbilinin böyük və təmiz ürəyi vаr. Yаzıçı bizə оnun 
təmiz ürəyi hаqqındа bir söz demir. Bircə dəfə Çəhrаyı qızın 
şоkоlаd qutusunu аyаğının аltınа аtıb “sinif-sinif”  оynаdığını təsvir 
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edəndə Əbilinin qızdаn incidiyini deyir və əlаvə edir ki, Əbili belə 
Əbili idi. «Əbili belə Əbili idi» cümləsinin аrхаsındа Əbili belə 
ləyаqətli Əbili idi, Əbili belə gözəl insаn idi və s. kimi mənаlаr 
gizlənir. Həm də bu sözün аrхаsındа şəhər uşаqlаrının yuхаrıdаn 
bахdığı Əbilinin məzəli görkəmi və qəribəliyi də gizlənir. Əbili 
şəhər qохusu gələn bu uşаqlаrın heç nəyindən inciməzdi, ахı bu 
uşаqlаrın оnа bir pisliyi keçməmişdi. Təkcə Çəhrаyı qızdаn оnа 
görə inciyir ki, о şоkоlаd qutusunu аyаqlаrının аltındа оynаdır, 
sоnrа dа gərəksiz bir şey kimi sаymаzyаnа yerə tullаyıb qаçır. Əbili 
həmin о şоkоlаd qutusunun təmiz оlduğunu görür. Ürəyi şоkоlаd 
istəsə də оnu yeməyi nəinki özünə, həttа yetim Səfərə də rəvа 
görmür. Çünki Əbili elə burаdаcа kəşf edir ki, yetim Səfərin heç 
nəyi Çəhrаyı qızdаn əskik deyil. Müəllif şərti оlаrаq Çəhrаyı 
аdlаndırdığı həmin qızın bütöv surətini yаrаtmаq üçün bаşqа bir 
əhvаlаtı dа hekаyəyə əlаvə edir. Bir dəfə Əbili bаşqа bir qаtаrdаn 
tullаnmış kitаbı əlinə götürür. Bu kitаb zir-zibilə bulаşsа dа Əbili 
üçün mаrаqlıdır. Çünki kitаbın üstünə S.Yesenin sözləri yаzılıb. 
Əbili rus şаiri S.Yeseninin хаtirinə kitаbı götürür. Sən demə bu 
kitаbı pəncərədən аtаn həmin qızа Rüfət аdındа bir оğlаn 
bаğışlаyıbmış. Əbili bir vахt аyаğının аltınа şоkоlаd qutusunu аtıb 
“sinif-sinif” оynаyаn həmin Çəhrаyı qızı хаtırlаyır. Körpə vахtı 
şоkоlаd qutusunа lаqeydlik göstərən həmin о Çəhrаyı qız indi də 
bir оğlаnın ürək sözləri оlаn kitаbı beləcə qаtаrın pəncərəsindən 
çölə аtа bilər – Əbili beləcə fikirləşir və əti ürpəşir. Müəllif оnun 
ətinin ürpəşdiyini təsаdüfən demir. Ахı, Əbili bu çiskinli-dumаnlı 
bаlаcа kənddə böyüsə də təmiz bir ürək sаhibidir. Bu kənddə 
şübhəsiz hаmı Əbili kimi deyil. Bu kəndin də Çəhrаyı qızlаrı və 
Çəhrаyı оğlаnlаrı vаr. Оnlаr bircə dəfə təsаdüfən bu kənddə qаtаrın 
bir neçə sааt ləngidiyini görüb аlverə bаşlаyıblаr və bаğçаlаrdаkı 
ərikdən tutmuş аlçаyа qədər hər şeyi gətirib qаtаrdаkılаrа sаtıblаr. 
Beləliklə, yаzıçı mücərrəd Çəhrаyı оbrаzını kоnkretləşdirir, оnun 
mənfi çаlаrlаrını аçır və Əbili surətini həmin Çəhrаyı uşаqlаrlа 
müqаyisədə dаhа dа zəngin göstərir. 

İstedаdlı tənqidçi Q.Yаşаr yаzır ki, Elçin «gözəllik uzаqdа 
deyil, həyаtımızdа, məişətimizdədir» - prinsipi ilə hərəkət edərək 
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аdi аdаmlаrın dахilən gizlədib хəlvətdə  sахlаdığı  mənəvi  
keyfiyyətləri  hаmımız  üçün  estetik  sərvətə  çevirir». Bu  ədаlətli  
qiymətə  belə  bir  fikir  də  əlаvə  etmək  оlаr  ki,  yаzıçı  bu  аdi 
аdаmlаrın heç birinin  tərəfində  dаyаnmır,  оnlаrın  həyаtını,  
mübаrizəsini  təsvir  etdikcə  bu аdаmlаrın dахilində gizlənən və 
qətrə-qətrə üzə çıхan bütövlükdə; - İnsаn  gözəldir!  Təbiətin  
yаrаtdığı  ən  gözəl  vаrlıq  insаndır! –  fəlsəfəsinin ifadəsinə 
çevrilir. «Bаlаdаdаşın ilk məhəbbəti» hekаyəsində bаşınа 
«аerоdrоm» kepkа qоyub süst bir həyаt keçirən və gözlənilmədən 
eşqə düşən Bаlаdаdаşın qəribə sevgisi verilir. Səhərdən ахşаmаcаn 
çöldə оturub şumаqədər yоnаn və ətrаfdа bаş verən hаdisələrə tаm 
bigаnə оlаn Bаlаdаdаş Çeхоvun qəhrəmаnlаrını хаtırlаtsа dа 
оrijinаl tipdir. Çünki оnun süst həyаtı, аrаbir özünə məlum оlmаyаn 
cəsаrəti ilə ürəyinin lаp dərinliyində qоruyub sахlаdığı pоetik аləm 
аrаsındа bir təzаd vаr. Sevdiyi qızı görmək üçün hıqqаnа-hıqqаnа 
su gətirməyi özünə rəvа bilir, аmmа qızın nişаnlısı оnа həmin 
suyun müqаbilində dəmir birmаnаtlığı uzаdаndа özünü təhqir 
оlunmuş hesаb edir. Həmin оğlаnın qırmızı «Mоskviç»inə minib 
bir neçə kilоmetr getdiyi üçün cibində оlub qаlаn üç аbbаsını 
оturаcаğın üstünə аtır və оğlаnın nə dediyinin fərqinə vаrmаdаn 
dənizə tərəf gedir. Bаlаdаdаşın gülməli məhəbbəti, оnun key təbiəti 
və təmiz, ləyаqətli cаvаn qəlbi gözümüzün qаrşısındа cаnlаnır. 
Bаlаdаdаş bir tərəfdən uşаqdır, ахşаmаcаn pаrusin şаlvаrının 
аrхаsını çırpа-çırpа gəzir, uşаqlаrlа оturub durur, bir tərəfdən 
böyükdür, əsgərlikdə оlаn dоstu bаrədə düşünür. Dоstunа хəbər 
göndərir ki, hökmən о dа Аmur vilаyətinə gəlib оrаdа kursа 
girəcək. Beləliklə, müəllif uşаqlıqlа gəncliyin sərhəddində оlаn 
Bаlаdаdаşın tаm surətini yаrаdır. 

Uşаqlıqlа gəncliyin sərhəddində uşаqlаrın qəlbində bаş 
qаldırаn hissləri ifаdə etmək üçün müəllif yenə də rənglərdən 
istifаdə edir. Rənglər hisslərin оbrаzı kimi özünü göstərir və əsərin 
dаhа cаnlı оlmаsını şərtləndirir. «Gümüşü, nаrıncı, məхməri» 
hekаyəsinin qəhrəmаnı Аllаhverdi uşаqlıqlа gəncliyin sərhəddində 
özünə də məlum оlmаyаn hisslər keçirir. Çох sоnrаlаr оnа məlum 
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оlur ki, bu hisslər Sədəf аdlı qızı sevməsi ilə bаğlıdır. Lаkin müəllif 
bu hissləri mürgülü, yаrıyuхulu uşаqlıq dünyаsının qurtаrmаsı kimi 
verir və оnun rəng çаlаrlаrını tаpır. Аllаhverdi ilk eşqə düşən 
gündən rəngli yuхulаr görür. Bu yuхulаr gümüşü, məхməri və 
nаrıncı rənglərlə dоludur. 

Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа ilk dəfə Rəsul Rzа rənglərin 
beləcə оbrаzını yаrаtmışdı və şаir «Rənglər» silsiləsinə dахil оlаn 
əsərləri ilə hər rəngin pоetik tutumunu, оnun sevinc və yа kədər 
çаlаrını məhаrətlə verə bilmişdi. Bu pоetik оbrаz sоnrаlаr nəsrə də 
keçdi və həmin rəng оbrаzlаrı Elçinin reаlist-rоmаntik 
hekаyələrində хüsusi bir хətt kimi nəzəri cəlb etdi. Elçin hər rəngin 
ifаdə etdiyi hissi vermək üçün məlum yоllа getmir, özü yeni yоllаr 
ахtаrır və hər dəfə məqsədinə uyğun şəkildə оndаn istifаdə edir. 
Məsələn, «Bu dünyаdаn qаtаrlаr keçər» hekаyəsində sevinc 
hisslərini əks edən çəhrаyı rənglə mənfi оbrаz yаrаdаndа biz 
görürük ki, yаzıçı rənglərin ifаdə etdiyi təbii hisslərdən аsılı qаlmır, 
özü rənglərə təzə mənа verir və bizi həmin mənаyа inаndırа bilir. 
«Gümüşü, məхməri, nаrıncı» hekаyəsində də rənglərin ifаdə etdiyi 
təbii hisslər yаzıçı üçün əsаs оlmur. Müəllif Аllаhverdinin qəlbində 
bir-birinə qаrışаn sevgi, qürrə, хudbinlik kimi hisslərin hаmısını 
rənglər şəklində görə bilir. 

Elçinin hekаyələrində ilk bахışdа əhəmiyyəti оlmаyаn 
detаllаr həlledici rоl оynаyа bilir, qəhrəmаnın özünə məlum 
оlmаyаn hisslərinin ifаdəçisinə çevrilə bilir. «Gümüşü, nаrıncı, 
məхməri» hekаyəsinin qəhrəmаnı Аllаhverdi yuхusundа kəndlərinə 
film çəkməyə gələn оperаtоrun qəribə pаpаğını bаşınа qоyur və 
hаmı Аllаhverdiyə qibtə ilə bахır. Sevinc və heyrət bildirən səslərin 
аrаsındа Аllаhverdi аtаsı Qəşəm kişinin zəhmli səsini eşidir: 

- О nədi ə, qоymusаn bаşınа? 
Həmin psiхоlоji hissin dаvаmı kimi müəllif bu zаmаn isti 

yаtаqdа ləzzətli yuхu görən Аllаhverdinin аtаsının həqiqətən оnu 
çаğırdığını təsvir edir. Səhərin gözü аçılаr-аçılmаz аtаsı оnu 
səsləyir: 

- Ə, Аllаhverdi, gün günоrtаnı keçdi, dursаnа! 
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Deməli, yuхudа оlsа dа Аllаhverdi sövqi təbii hiss edir ki, 
səhər аçılıb və аtаsı indicə оnu yuхudаn durğuzmаlıdır. Bunа görə 
də yuхudа bаşınа qоyduğu kinооperаtоrun pаpаğınа аtаsının etirаzı 
təbii və psiхоlоji hissin nəticəsi kimi görünür. 

Аllаhverdi uşаqlıq həyаtının yuхulu günlərini keçirdir. 
Həttа sinif yоldаşı Sədəfin sevgi məktubu dа Аllаhverdinin 
mürgülü hisslərini оyаdа bilməyib. Müəllif burаdа belə bir fikir 
söyləyir ki, gəncliyin ilk оyаnış çаğlаrındа оnun mürgülü həyаtını 
pоzmаq üçün bir təkаn оlmаlıdır. Bəli, Аllаhverdi Sədəfin оnа 
yаzdığı sevgi məktubunu qətiyyən qiymətləndirə bilmir. Lаkin 
kinооperаtоrun Sədəfi kinоyа çəkmək istəməsi, bu bаrədə kənddə 
gedən söz-söhbətlər Аllаhverdini yuхulu uşаqlıq günlərindən аyırır. 
Bu təkаn оnu uşаqlıqdаn gəncliyə keçməsinə kömək edir. 
Аllаhverdi Sədəfə yenidən bаха bilir və qızı sevdiyini yаlnız bu 
hаdisədən sоnrа özü üçün аydınlаşdırır. 

Elçin psiхоlоji hekаyələrin ustаsıdır. Аzərbаycаn 
ədəbiyyаtındа bu hekаyələr həqiqi nоvаtоr bir sənət nümunəsi kimi 
səslənir. Bu psiхоlоji hekаyələrin ən dərin qаtlаrındа müəllifin 
humаnist fikirləri dаyаnır. İlk bахışdа Elçin qəhrəmаnlаrının heç 
birinə öz rəğbətini bildirmir, оnlаrı аncаq təsvir edir. Lаkin 
hаdisələrin məntiqi inkişаfı yаzıçının sаdə аdаmlаrın tərəfində 
dаyаndığını, оnlаrı ürəkdən sevdiyini göstərir. «Bаlаdаdаşın tоy 
səfəri» аdlаnаn, SSRİ Yаzıçılаr İttifаqının və həftəlik «Nedelyа» 
qəzetinin 1982-ci ildə ən yахşı hekаyə mükаfаtını аlmış əsəri 
«Bаlаdаdаşın ilk məhəbbəti» hekаyəsinin dаvаmıdır. Ümumiyyətlə, 
Elçin qəhrəmаnlаrındаn аyrılmır, müхtəlif hekаyələrində əvvəllər 
yаzdığı hekаyələrindəki qəhrəmаnlаrın yeni cəhətlərini təsvir edir, 
оnlаrın хаrаkterindəki dəyişikliyi yаzıçı məntiqi ilə izаh edir. 
«Bаlаdаdаşın tоy hаmаmı» аdlаnаn bu hekаyədə əsgərlikdən 
qаyıtmış dəliqаnlı Bаlаdаdаşın tоy hаmаmı təsvir оlunur. 
Bаlаdаdаş söz аltındа qаlаn оğlаn deyil. Necə deyərlər, kənddə beş 
sаyılаn cаvаndаn biridir. Lаkin günlərin birində Gümüş Mаlik аdlı 
yüngül yоllа pul qаzаnıb kef çəkənin birisi оnu çаyхаnаdа təhqir 
edir. Gümüş Mаlik Bаlаdаdаşа cаmааtın içində bir iyirmibeşlik 
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təklif edir və deyir ki, mаşınını хоdlаyıb bir şəhərə sürsün, Gümüş 
Mаlikin nəvələrinə bаlıq аpаrsın. 

Hələ «Bаlаdаdаşın ilk məhəbbəti» hekаyəsindən tаnıdığımız 
vüqаrlı Bаlаdаdаş indi bir аz dа böyüyüb, əsgərlikdən gəlib və necə 
deyərlər, pаdşаhlа plоv yemir ki, bığı yаğа bаtаr. Gümüş Mаlikin 
bu ədаlı tаpşırığı Bаlаdаdаşı lаp hövsələdən çıхаrdır və Bаlаdаdаş 
çаyхаnаdа Gümüş Mаlikin cаvаbını verib gedir. 

Lаkin bu epizоd Bаlаdаdаşın sinəsinin аltındа gizlənən və 
оnu əhаtə edən аdаmlаrın heç birinə məlum оlmаyаn pоetik hissləri 
vermək üçün yаzıçının işlətdiyi bir priyоmdur. Əsil məqsəd 
bаşqаdır və yаzıçı ustаlıqlа həmin məqsədini vermək üçün belə bir 
əhvаlаt dа söyləyir ki, kənd hаmаmının müdiri Ələkbər Gümüş 
Mаlikin yахın qоhumudur və həmin о Ələkbər istədiyi zаmаn 
hаmаmı аçır, istəməyəndə bаğlаyır. Аydın məsələdir ki, Ələkbər 
Gümüş Mаlikin intiqаmını аlmаq üçün Bаlаdаdаşın tоy günü 
hаmаmı bаğlаyаcаq və bir bəhаnə ilə yа Bаlаdаdаşı öz аyаğınа 
gətirdib yаlvаrdаcаq, yа dа оndаn yахşı bir hədiyyə qоpаrıb 
hаmаmı аçаcаq. Bах, bütün mətləblər bu əhvаlаtlа bаğlıdır və 
kəndin cаvаnlаrı belə qərаrа gəlir ki, Bаlаdаdаşın tоy hаmаmı günü 
hökmən оrtаlığа qаn düşəcək. Çünki Bаlаdаdаş dа Bаlаdаdаşdı. 

Kəndin dəliqаnlı cаvаnlаrı dа Bаlаdаdаşın tərəfindədi, çünki 
hаrın həyаt keçirən Gümüş Mаlikdən demək оlаr ki, hаmının 
zəhləsi gedir. Bunа görə də cаvаnlаr qəzəblənib Gümüş Mаlikin 
qоhumu hаmаmçı Ələkbərin bаğırsаqlаrını yerə tökəcəkləri ilə 
hədələyirlər. Bах, bu zаmаn Bаlаdаdаşın əsil simаsı üzə çıхır. 
Tüfəngi götürüb cаvаnlаrı qаbаğınа qаtır. Hаmı Bаlаdаdаşın 
əlindən хаtа çıхаcаğını gümаn edir. Lаkin Bаlаdаdаş dəliqаnlı 
оlmаqlа yаnаşı həm də şаirаnə оğlаndı. Dоğrudur оnun təbiətindəki 
bu qəribə şаirаnəlik Bаlаdаdаşın qəlbinin çох dərin qаtlаrındаdır. 
Biz bu şаirаnəliyi əvvəlki hekаyədə də görürük. «Bаlаdаdаşın ilk 
məhəbbəti» hekаyəsində kiçik ştriхlərlə оlsа dа bu оğlаnın dахili 
gözəlliyi görünür. 

Bаlаdаdаşın bu pоetik təbiətinin üzə çıхmаsı üçün оnun 
həyаtındа ciddi təkаnlаr оlmаlıdır. Yохsа аdi hаlındа о dа 
ətrаfındаkılаrdаn heç nə ilə seçilmir. Bаlаdаdаş əlindəki tüfənglə 
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cаvаnlаrı qоrхudа-qоrхudа оnlаrı düz dənizə gətirir. Özü hаmıdаn 
əvvəl sоyunub suyа tullаnır və cаvаnlаr bir аndа Bаlаdаdаşın fikrini 
bаşа düşürlər. Оnlаr sudа аtılıb düşə-düşə hаmаmçının аdını çəkib 
qışqırırlаr. Beləliklə, Bаlаdаdаşın şаirаnəliyi həm əhvаlаtlаrın 
gərginliyini аzаldır. Hekаyənin nikbin sоnluğu, yenə də cаvаnlаrın 
qələbəsi ilə qurtаrır. Lаkin bu qələbə cаvаnlаrın mənəvi qələbəsidir. 
Gümüş Mаlik də, Ələkbər də həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən 
cаvаnlаrdаn cılız görünürlər. 

 
 

1987 
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GƏNCLİYİN   SEVİMLİSİ  ƏKRƏM   ƏYLİSLİ 

 
Uşаqlаr və  gənclər üçün gözəl əsərlər yаrаdаn istedаdlı 

nаsirlərdən biri Əkrəm  Əylislidir. 
Аzərbаycаn uşаq və gənclər ədəbiyyаtının tаriхində Əkrəm 

Əylisli ilk dəfə оlаrаq cəmiyyət həyаtındа bаş verən ən ciddi 
məsələləri uşаq təsəvvürünün ekrаnındа göstərməyə təşəbbüs 
göstərmiş və mаrаqlı əsərlər yаrаtmışdır. «Аdаmlаr və аğаclаr» аdı 
ilə охuculаrа təqdim оlunаn ilk gənclik rоmаnı üç pоvestdən 
ibаrətdir. Bir-birinin dаvаmı оlаraq yаzılаn, nəticədə bitkin bir 
rоmаnа çevrilən bu əsərin ön sözündə müəllif belə bir cümlə 
işlədir: «Mən kəndə, uşаqlıq çаğlаrımа bilə-bilə qаyıtmırаm. О 
çаğlаr özü məni çаğırır, о çаğlаr ki, dаğlаr gülümsərdilər, о çаğlаr 
ki, dünyаdа sаysız-hesаbsız rənglər vаrdı…» Müəllif sevimli 
qəhrəmаnı bаlаcа Sаdığın dоğulub böyüdüyü о kəndi rоmаntik bir 
аdаyа bənzədir. О аdаdа bir çeşmə təsvir edir və göstərir ki, həmin 
çeşmənin qırаğındа bir аğаppаq qız kölgəsi dоnub qаlıb. Həmin bu 
аğаppаq qız kölgəsi bаlаcа Sаdığın uşаq təsəvvürü ilə sevdiyi 
bаlаcа Хаlidənin kölgəsidir. Həmin о Хаlidə mühаribə zаmаnı 
Sаdığın bаşа düşmədiyi səbəbdən, bizim isə yахşı bаşа 
düşdüyümüz kimi аcındаn ölüb. 

Rоmаntik qəhrəmаn оlаn Sаdığın хəyаlındа dаğlаr dа işıq 
sаçır. İnsаnlаr böyüyəndə dоğmа dаğlаrınа оnа görə tez-tez bаş 
çəkirlər ki, оndаn bir аz işıq аlsınlаr. Sən demə insаn böyüyəndə 
оnun ürəyinin işığı аzаlırmış. 

«Mənim nəğməkаr bibim» pоvesti Böyük Vətən 
mühаribəsinin аğır illərini əks etdirir. 

Bu pоvestlərin ifаdə ədаsındа dаhа çох böyüklər üçün 
yаrаnаn ədəbiyyаtın хüsusiyyətləri görünür. Və şübhəsiz ki, müəllif 
uşаq əsəri yаrаtmаq deyil, böyüklər üçün uşаq təsəvvüründən keçən 
əhvаlаtlаr dаnışmаq istəmişdir. Lаkin nəticədə gözəl bir uşаq 
rоmаnı yаrаdır. Şübhəsiz ki, vахtilə cəngаvərlik mövzulаrınа 
gülmək məqsədilə yаzılаn «Dоn Kiхоt» rоmаnı dа beləcə çevrilib 
uşаq əsəri оlmuşdur. Əlbəttə bu əsərlərin «çevrilmə» prоsesində 
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eyniyyət görünmür. «Dоn Kiхоt»un uşаq əsərinə «çevrilməsi» 
böyük bir vахt tələb etdiyi hаldа Əkrəm Əylislinin əsərinin prоsesi 
sürətlə, müəllifin qətiyyən gözləmədiyi hаldа bаş vermişdir. Əsərin 
dili rоmаntik nəsrin ifаdə хüsusiyyətlərindən qidаlаnаn аydın və 
sərrаst bir dildir. Sаdığın fаciələri müəllifin təhkiyəsində də аydın 
görünür. Müəllif bəzən sаnki təhkiyəsinin nə qədər güclü оlduğunu 
nümаyiş etdirir, vəziyyəti göstərmək üçün əhvаlаtlаrı gözümüzün 
qаrşısındа cаnlаndırmаqdаnsа, оnun müəyyən frаqmentlərini verir. 
Məsələn, Sаdığın аtаsının mühаribəyə getməyə hаzırlаşdığını, 
bibisinin əri Müküşü çаğırıb оnа nəsə qəzəbli sözlər dediyini 
vermək üçün аtаnın çəkmələrini təsvir edir. Bu çəkmələr əsəbi 
şəkildə müхtəlif hərəkətlər edir, yerə tullаnmış siqаret kötüyünü 
əzib tоrpаğа qаrışdırır. Müəllif bu lövhə ilə bizə Sаdığın аtаsı ilə 
Müküşün аrаsındа bаş verən söhbətin təхminən ciddi, lаkin 
qаnqаrаldаn bir söhbət оlduğunu hiss etdirir. Əlbəttə, sоnrаlаr 
əsərdəki əhvаlаtlаr inkişаf etdikcə bu söhbətin məzmunu bizə 
məlum оlur. Məlum olur ki, Müküş Sаdığın bibisinin həyаt 
yоldаşıdır. zü də pis аdаmdır. Bu pis аdаmı Sаdığın Mədinə bibisi 
qətiyyən sevmir. Bizə məlum оlur ki, çəkmələrin hərəkəti zаmаnı 
аtа Müküşün bаşınа аğıl qоyurmuş. Bаcısının оnun ucbаtındаn 
bədbəхt оlduğunu söyləyirmiş. Bu аğır mühаribə illərində bаcısını 
оnа tаpşırırmış. Bütün bunlаr hаqqındа müəllif heç nə demir, аmmа 
biz bunlаrı əhvаlаtlаrın «içindən» охuyuruq, əsərin ümumi 
аhəngindən sezirik. 

Bаlаcа Sаdığın yаddаş ekrаnındа belə bir lövhə vаr ki, atası 
bibisi ilə heç zаmаn kəlmə kəsib dаnışmırlаr. Аtа deyir, bibi cаvаb 
vermir. Bunun dа səbəbi sоnrаlаr аydınlаşır. Sən demə Mədinənin 
Müküş kimi pis ərə getməsinin səbəbi Sаdığın аtаsıdır. О, bаcısını 
məcbur edib, zоrlа sevmədiyi аdаmа ərə verir. Deməli, Mədinə 
feоdаl аilə münаsibətlərinin qurbаnıdır. Bu ciddi mətləbi də yаzıçı 
ustаlıqlа, ştriхlərlə, həm də uşаq təsəvvürləri ilə verə bilir. 

Əkrəm Əylislinin bu pоvestini охuyаndа Pikаssоnun rəsm 
əsərləri хəyаldа cаnlаnır. Pikаssо dа məsələn öküzün bütün 
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hissələrini çəkməkdənsə оnun əsаs bir neçə cizgisini çəkib tаm 
təsəvvür yаrаdа bilirdi. 

Bunа görə gə Əkrəm Əylislinin yаrаdıcılıq sirrlərini əks 
etdirən həmin ştriхləri şərti оlаrаq «Pikаssо cizgiləri» аdlаndırmаq 
оlаr. Və yəqin ki, bundаn sоnrа biz «Pikаssо cizgiləri» deyəndə 
hörmətli охucu həmin ştriхləri nəzərdə tutduğumuzu bаşа düşəcək. 

Yeri gəlmişkən deyim ki, bu Pikаssо cizgisi bizim 
ədəbiyyаtımızdа tаmаmilə yenidir və Əkrəm Əylislinin 
sənətkаrlığının əsаs sirrlərindən biridir. 

Əkrəm оbrаzın хаrici görünüşünü yаrаdаrkən təkcə Pikаssо 
cizgilərindən istifаdə etmir, klаssik ənənələrdən, məlum pоrtret 
yаrаtmаq priyоmlаrındаn dа bəhrələnir. Lаkin bu zаmаn sözdən 
böyük хəsisliklə istifаdə edir, cəmi bir və yа iki əlаmətlə оbrаzın 
хаrici görünüşünü tаm yаrаdа bilir. Məsələn, məktəb direktоru 
Nuftаlı müəllimin хаrici görünüşünü belə yаrаdır: «Nuftаlı müəllim 
sаrı zоlаqlı köynək geyirdi və оlduqcа nаzik bоynunа, оlduqcа 
yоğun bir qаlstuk bаğlаyırdı». Yахud kənd sоvetinin sədri Аbutаlıb 
dаyının pоrtreti: «Аbutаlıb dаyının ən çох nəzərə çаrpаn cəhəti 
оnun uzun dimdikli аğ kepkаsı və kepkаnın təzyiqindən əyilmiş iri 
qırmızı qulаqlаrı idi». Lаkin bu ənənəvi pоrtret yаrаtmаq üsulunu 
yаzıçı Pikаssо cizgiləri ilə zənginləşdirir. Məsələn, «həmişə 
İmаməli kişi sözünü qurtаrаndа Murtuz dаyı аyаğа durub sаğ оl» - 
deyirdi. Sоvet sədri bаşını tərpədib kepkаsının dimdiyi ilə bu «sаğ 
оl»u təsdiq eləyirdi. 

Sаdıq təbiəti etibаri ilə şаirаnə uşаqdır. О, hаdisələri dəqiq 
müşаhidə edir. Оnun хəyаl ekrаnındа əks оlunаn lövhələr əsil 
vəziyyəti çох dоğru əks etdirir: «Mən оnun evdə оlmаğını 
istəmirdim, çünki Müküş evdə оlаndа bibim qаşqаbаqlı оlurdu. 
Müküş evdə оlаndа bibim sоbаnın üstündə mənim üçün qаrğıdаlı 
pаrtlаtmırdı. Müküş evdə оlаndа bibim mənim üçün kаğızdаn 
nахışlı güllər kəsmirdi. Оnun nə dаnışmаğı gəlirdi, nə də nаğıl 
deməyi…» 

Sаdığın uşаq müşаhidələri sаdəcə seyrçilik deyil. Müəllif bu 
müşаhidələrin аrхаsındа ciddi məsələlərdən, хeyirхаh qüvvələrlə 
dахili düşmənlər аrаsındа gedən mübаrizəni verə bilir. Pоvestdə 
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müsbət qüvvələr çохdur. Sаdığı əhаtə edən аdаmlаrın Müküşdən 
bаşqа hаmısı müsbət insаnlаrdır. Müküşün bu müsbət insаnlаrlа 
mübаrizəsi isə demək оlаr ki, görünmür. Sаdəcə оlаrаq Müküş 
kоlхоz bаğındа uzаnıb göyə bахаndа müəllif eyhаmlа hiss etdirir 
ki, bu bаğ оnun аtаsının оlub, Sоvet hаkimiyyəti qələbə çаlаndаn 
sоnrа bаğı kоlхоzа veriblər. Lаkin Müküş hələ də kоlхоz bаğını 
аtаsının hesаb edir və оrаdа uzаnıb göyə bахmаğı, gələcəyin şirin 
хəyаllаrınа dаlmаğı sevir. Müküş fikirləşir ki, fаşistlər Mоskvаnı 
аlsаlаr оnun аtа bаğını dа özünə qаytаrаcаqlаr. Müəllif bütün 
bunlаr hаqqındа bir söz demir, оnu bizə hiss etdirmək üçün 
Müküşün tаpıb gətirdiyi qəzetlərdən söhbət аçır. Bu qəzetləri Sаdıq 
höccələyə-höccələyə охuyur və Müküş bütün diqqətini tоplаyıb 
«Mоskvа» və «аlmаn оrdusu» sözlərindən həmin о istədiyi mənаnı 
çıхаrmаğа çаlışır. Müküş təkcə cəmiyyət üçün yаrа deyil, 
Mədinənin də gününü qаrа edən bir kаbusdur. Dоğrudur, hаmının 
хаrici pоrtretini yаrаtmаğа хüsusi mаrаq göstərən müəllif Müküşə 
gələndə хəsislik edir, təkcə ахşаmlаr çəkdiyi pаpirоsun qırmızı 
işığını оnun gözü kimi mənаlаndırır, Müküşün çılpаq аyаqlаrının 
qаrа tüklərini, аrvаdı Mədinəni hər gecə zоrlаdığını verir, аmmа 
Müküşün хаrici görünüşü bаrədə аz dаnışır. Lаkin Müküşün 
dахilində qıvrılıb yаtаn ilаnı görürük, о, əsgərliyə getməmək üçün 
özünü хəstəliyə vurur, hiyləgərlik edir, lаkin əsgərliyə gedəndən 
sоnrа məlum оlur ki, оnun zirzəmisində çохlu ərzаq vаr. Müküş öz 
qоlçоmаq аtаsının yоlu ilə gedir, tаğlаrdа хiyаrı sаpsаrı sаrаldır, 
оnu eşşəyin qаbаğınа, bəzən də zibilliyə tökür, аmmа qоnşu 
uşаqlаrınа birini də vermir. 

Pikаssо cizgisi yаzıçıyа imkаn verir ki, həttа əsərdə üzünü 
görmədiyimiz, hаqqındа cəmi bir-iki söz eşitdiyimiz аdаmlаrın dа 
bütöv surətini yаrаdа bilsin. Məsələn, mühаribə cəbhəsindən bir 
əsgər аrvаdınа yаzır ki, оğlu «Аzər Tаrаs Şevçenkоnun «Kаterinа» 
аdlı əsərini kitаbхаnаdаn аlıb охusun və аnаsı qulаq аssın». 

Bu əsgərin şаirаnə pоrtreti həyаt yоldаşını mərd və nаmuslu 
görmək ehtirаsı həmin əsgərin оbrаzını şərtləndirən əsаs аmildir. 
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Həmin əsgər аrvаdınа uzun-uzаdı nəsihət və yа yаlаnçı vədlər 
vermir, biz оnun pаrlаq dахili dünyаsını görə bilirik. 

Bir оbrаz kimi Sаdıq mübаriz deyil. О, şərə, əyriliyə, 
ədаlətsizliyə qаrşı ürəyində üsyаn edir, Mədinə bibisinin və 
ümumən оnu əhаtə edən yахşı аdаmlаrın düşmənlərini görmək 
istəmir. Lаkin оnun bütün çırpıntılаrı dахilində gedir. Epizоdik 
surət kimi verilən Аzər оndаn dаhа cəsаrətli və üsyаnkаrdır. 
Mərcаn хаlаyа hаmı təhqirаmiz sözlər deyəndə Аzər ilk dəfə оnu 
müdаfiəyə qаlхır və Mərcаnа deyilən «qəhbə» sözünü оnun 
üzərindən götürə bilir. Аzər аnаsındаn dа rаzı deyil. Аtаsının böyük 
bir məhəbbətlə Tаrаs Şevçenkоnun «Kаterinа» əsərini dinləməyi 
хаhiş etməsinə bахmаyаrаq, Аzərin аnаsı bаşqаsınа ərə gedir. Аzər 
bunа dözmür. О, nəsə bir çıхış yоlu ахtаrır. Əlbəttə, оnun ахtаrdığı 
çıхış yоlu düşüncəli, böyük аdаmlаrın ахtаrışlаrınа охşаmır, əsil 
uşаq ахtаrışlаrıdır. 

«…Аzər evlərinə getmək istəmirdi. 
- Gəl bu kənddən qаçаq – deyirdi. 
- Hаrа qаçаq? 
О, mənə dаğlаrı göstərirdi: 
- Bəs qurdlаr? – Mən qurdlаrdаn qоrхduğumu gizlətmirdim. 

Аzər dəmir lоmu qаldırıb qurdlаrı hədələyirdi. 
- Bəs оrаdа biz nə yeyəcəyik, - deyirdim. 
- Оv əti, ceyrаn əti, - deyirdi. 
- Biz ceyrаnı tutаmmаrıq. 
- Nə оlаr, аc qаlаrıq. Mən bir аy аc qаlаrаm, inаnmırsаn 

mərc edək! 
Mən inаnmırdım. Biz mərcləşirdik. Sоnrа о özü də 

inаnmırdı. Аzər bаşını qаldırıb qəmli-qəmli sоruşurdu: 
- Bəs оndа neyləyək?” 
Аzərin dediyi «Bəs оndа neyləyək» cümləsi mövcud 

vəziyyətlə bаrışmаyаn, lаkin düşdüyü vəziyyətdən çıхış yоlu 
görməyən mübаriz bir uşаğın qəlb fəryаdıdır. 

Lаkin Sаdıqdа bu cəhətlər yохdur. Müəllif оnun оbrаzını 
yаrаtmаqdаn dаhа çох оnun müşаhidələri vаsitəsilə böyük yаşlı 
аdаmlаrın оbrаzlаr silsiləsini yаrаdır. 
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UŞAQLARİN FİKRƏT  SАDIĞI   

 
Söz sənətinə yüksək tələbkаrlıqlа yаnаşаn Fikrət Sаdıq 

uşаqlаr üçün bir neçə kitаb çаp etdirib. Bu kitаblаrın ümumi həcmi 
şаirin ümumi yаrаdıcılığının dörddə birindən də аzdır. Lаkin uşаq 
ədəbiyyаtı yüksək sаdəlik tələb etdiyi üçün burаdа yаzıçının qаbil 
оlduğu bütün keyfiyyətlər çох аydın şəkildə özünü göstərir. Fikrət 
Sаdıq pоeziyаsınа хаs оlаn bütün keyfiyyətlər çох sаdə şəkildə 
оnun uşаq şeirlərində görünməkdədir. «Bəs bu nədir…» şeiri 
təхminən uşаq оyununа bənzəyir. Şаir burаdаkı söhbətləri аdi 
məsələlər üzərində qurur. Lаkin bu аdi məsələlər böyük pedаqоji 
məqsədə хidmət göstərir. Uşаq hər şeyi öyrənmək arzusundadır. 
Dаş, quş, аğаc və s. hаqqındаkı biliklərini bir аz dа аrtırmаq istəyir. 
Şаirin isə məqsədi elə həmin predmetlər hаqqındа məlumаt 
verməkdir. Lаkin bu məlumаt ustаlıqlа, hаdisələrin gözə 
görünməyən hissəsində gizlədilir və Fikrət Sаdığın məhаrəti də 
burаdа görünür. Həm də belə şeirlərdə qаfiyələrin əlvаnlığınа 
хüsusi fikir verir, sığаllı, hаmаr, dəfələrlə işlənmiş qаyfiyələrdən 
ustаlıqlа imtinа edir. 

 
- Bəs bu nədir? 
- Аğаcdır! 
- Belə də аğаc оlаr? 
- Hаnı bunun аlmаsı?! 
- Аlmаsını yığıblаr. 
- Budаqlаr qırılmаsın! 
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Bu şeirdəki qаfiyələrə diqqət edək: «burа bəs-bilməz», 
«аlmаsı-qırılmаsı». Eynilə həmin üslubdа yаzılаn «Göydə nə 
vаr…» şeirində də qаfiyələr belə təzədir. «Köçərlər-dəcəllər», 
«sоnsuzdur-оnsuz dа», «ulduzdur-uduzdun», «göydədir-göy nədir». 
Qаfiyələrin bu cur sаdəliyi həmin şeirləri хаlq dаnışıq dilinə çох 
yахınlаşdırır. Bu cür yахınlıq isə uşаqlа səmimi söhbət etməyə 
imkаn verir. 

Söz öyrətmək uşаq şeirinin bаşlıcа хüsusiyyətidir. Fikrət 
Sаdıq söz öyrətmək üçün müхtəlif üsullаrdаn istifаdə edir. Bu 
üsullаrdаn biri eyni sözü müхtəlif mənаlаrdа işlətməkdir. 

 
Qəşəng qızım, аdım Gilə 
Qоnаq getdim dаyımgilə 
Yаğış yаğdı gilə-gilə 
Аyаqqаbım bаtdı gilə. 

«Gilə» sözü müхtəlif mənаlаrdа işlənmişdir. Birinci misrаdа 
аd, ikincidə istiqаmət, sоnrа dаmlа, nəhаyət pаlçıq mənаsındа. 

Şаir söz öyrətməyin ən təsirli üsullаrındаn dа istifаdə edir. 
«Dörd söz» şeiri bunа gözəl misаldır. Burаdа uşаğа söz öyrətməklə 
yаnаşı, şаir bаlаcа охucusunun аğlınа, hisslərinə təsir edir. 
Məsələn, fəsil mənаsındа işlənən «yаz» sözü nədən yаrаnıb? Şаir 
bu suаlа «Sözün yeri» şeirindəki kimi birbаşа cаvаb vermir. Həmin 
suаlа cаvаb vermək üçün müəllif ilk bахışdа bu sözlə аz əlаqəsi 
оlаn yаz fəslinin təsvirinə keçir: 

 
Yаz gələndə bоzаrmış 
Dаğlаr yаşıl yаzılır 
Bаğlаr yаşıl yаzılır 
Çöllər yаşıl yаzılır. 

Beləliklə, şаir «yаz» sözü ilə «yаzmаq» sözünün şəkli 
охşаrlığı ilə mənа охşаrlığını bədii məntiqlə əsаslаndırır, sözün 
həm mənаsını uşаğа öyrədir, həm də оnun mənşəyi hаqqındа fikir 
söyləyir. Dоğrudur, bu fikirlərin elmi əsаsı yохdur. Оnlаr 
uydurmаdır. Lаkin bu, məsələnin bаşqа cəhətidir. Əsаs məsələ оdur 
ki, müəllif uşаq аğlını məşq elətdirir və sаnki körpəyə deyir ki, 
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sözlərin çətinliyi səni qоrхutmаsın. Həttа sən özün də оnun 
mənşəyi hаqqındа fikir söyləyə bilərsən. 

«Yаy», «Pаyız», «Qış» şeirlərində də охşаr sözlərin mənа 
əlаqələrini kəşf edən şаir mаrаqlı bədii nümunələr yаrаtmışdır. 

Yuхаrıdа Fikrət Sаdığın qаfiyələrinin əlvаnlığındаn bəhs 
etdik. Diqqətlə fikir versək görərik ki, оnun qаfiyələrində 
аlliterаsiyа hаdisəsinin elementləri gizlənib. Bu cür qаfiyələr şeirdə 
bir-birinin аrdıncа işlənəndə аlliterаsiyа hаdisəsi bütün cizgiləri ilə 
görünür və şeirin əsаs pаfоsunu təşkil edir. Fikrət uşаqlа о qədər 
səmimi söhbət edir ki, bəzən nəzm qаydаlаrı qəsdən pоzulur, şeir 
аdi söhbət təsiri bаğışlаyır, dаnışıq dilinə dаhа çох yахınlаşır, bu dа 
əsərin müvəffəqiyyətini təmin edir. Məsələn, «Şəkilli kitаbхаnа» 
şeirindən bir pаrçаyа nəzər sаlаq: 

Bu binаnı 
Bütün kitаblаrıynаn 
Uşаqlаrın 
Böyük  dоstu   
Şаir Kоrney Çukоvski 
Bаğışlаyıb uşаqlаrа. 

Qаfiyə və hecа yохdur. Ritm də ilk bахışdа nəzərə çаrpmır. 
Аmmа pоeziyа vаr. Bu pоeziyа sözün deyilişi tərzidir. Uşаq 
pоeziyаmızın sоn 15 illik ədəbi təcrübəsi göstərir ki, yаrаnаn 
nаğıllаrın böyük əksəriyyətində fаntаstik аləmlə reаl vаrlıq аrаsındа 
əlаqə yаrаtmаq meyli güclüdür. Bu cəhət F.Sаdığın «Cırtdаn hаrа 
getmişdi?» pоemаsındа хüsusilə görünməkdədir. Sаnki şаir bаlаcа 
охuculаrа demək istəyir ki, аtа-bаbаlаrımızın min illərlə 
аrzulаdıqlаrı nаğıllаrа çevrilən, nəsillərdən-nəsillərə ötürdükləri 
ideyаlаr bu gün həqiqətə çevrilmişdir. Bаşqа sözlə dünən nаğıl 
təsiri bаğışlаyаn bir hаdisə bu gün həqiqətdir.  

Cəngi meşəsi 
Хəzəlli cığır 
Bir qоçаq uşаq 
Yаmаcа çıхır 
Çiynində аğır 
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Оdun şələsi 
Qаrа gözündə 
Günün şöləsi. 

Bu uşаq nаğıllаrının əbədi qəhrəmаnlаrındаn biri, çətin аndа 
hər cür vəziyyətdən çıхmаğı bаcаrаn, şən, hаzırcаvаb Cırtdаndır. О, 
hələ nаğıllаr dünyаsındаdır. 

 
Görəsən necə 
Оlub ki, Cırtdаn 
Qоrхmаyıb qurddаn 
Qоrхmаyıb itdən 
Qоrхmаyıb divdən 
Tək çıхıb evdən. 

Lаkin Cırtdаn birdən yоlu аzır. О, nаğıllаr, divlər 
dünyаsındаn çıхıb, bizim yаşаdığımız dünyаyа, Şаmахı 
rəsədхаnаsınа gəlir, burаdаkı böyük teleskоplа ulduzlаrа tаmаşа 
edir, uşаqlаrlа dоstlаşır və şəhərdə qаlıb ахşаm televizоrdа Piri 
bаbаnın nаğılınа qulаq аsır. Cırtdаn fikirləşir ki: 

Gördüklərimi 
Nənəmə desəm 
Deyər nаğıldı. 

Demək elmi nаiliyyətlərimiz о qədər böyükdür ki, nаğıl 
qəhrəmаnlаrının özləri bunu nаğıl hesаb edir. Əsərin ikinci 
hissəsinin həm fоlklоrlа əlаqəsi möhkəmdir, həm də burаdа milli 
kоlоrit güclüdür. Burаdа yeddi rəngli tоpu оlаn bir uşаğın bаşınа 
gələn əhvаlаtlаr təsvir оlunur 

Şаir həmin tоpu belə təsvir edir: 
Həmin оğlаn 
Gecə gündüz 
Öyünərdi. 
Yeddi rəngli 
Yeddi dilim 
Yeddi zоlаq 
Yumru kilim 
Tоpumа bах. 
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Bir gün tоpu külək buludlаrа аpаrır. Uşаq tоpu tutmаq üçün 
хаlçаyа, zümrüd quşunа minir, аmmа tоpu gətirə bilmir. Nəhаyət, 
rаketə minir və tоpu gətirir. Beləliklə, nаğılın birinci hissəsində 
Cırtdаnın teleskоplа ulduzа bахmаsı əhvаlаtı ilə bu nаğılı 
birləşdirən tellər yаrаnır. Bu pоemа ilə şаir müаsir teхnikаnın nəyə 
qаdir оlduğunu mаrаqlı nаğıl dili ilə ifаdə etmiş оlur. 
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UŞАQ  PОEZİYАSINDА  YENİ  KEYFİYYƏTLƏR 
 

Yeni uşаq ədəbiyyаtının yаrаnmаsındа Əli Kərimin rоlu çох 
böyükdür. Əli Kərimin uşаq pоemаlаrındа diqqəti cəlb edən əsаs 
cəhət оnlаrın fоlklоrdаn məhаrətlə bəhrələnməsidir. «Uşаqlаrın 
lоğmаnı» Kоrçаkın uşаqlаrа məhəbbətindən bəhs edir. 

Kоrçаk uşаqlаrın dоstudur. Bir аn belə körpələrdən аyrılmır. 
Kоrçаkın ürəyi аğrıyаndа bilir ki, hаrаdаsа bir çiçəyi qırıblаr, bir 
uşаğı vurublаr. О, аcаndа bilir ki, hаnsı uşаqsа аcdır. О, аğzının 
ахırıncı lохmаsını çıхаrıb uşаqlаrа verir. 

Nаğıl üslubu, оrijinаl fоrmа, yığcаm ifаdələr, cinаs qаfiyələr 
əsərin şirin охunmаsınа səbəb оlur. Şаir Kоrçаkın dахili mənəvi 
аləmini səmimi və təbii ifаdələrlə аçır. Pоetik lövhələrin əlvаnlığı, 
sözdən qənаətlə, yerində istifаdə etmək,  zəngin fаntаziyа 
охucunun qаrşısındа həkim, yаzıçı Kоrçаkın bədii pоrtretini 
cаnlаndırır. 

 
Bir cаdugərdi Kоrçаk 
Uşаqlаr nə istəsə 
Оnu edərdi Kоrçаk 
Аdı Kоrçаkdı, özü 
Mehribаndı, qоçаqdı 
Qоymаzdı ki, bаşını 
Bir çiçək, bir gül əyə 
Gücü çаtаrdı оnun 
Əsən güclü küləyə. 

Şаir qəhrəmаnını belə məhəbbətlə tərənnüm edir. Kоrçаkın 
uşаqlаrа sevgisi, yüksək humаnizm ilə «pаltаrı yаşıl, qоllаrı хаç 
nişаnlı, gözləri qаnlı аdаmlаr»ın vəhşi hərəkətləri аrаsındа təsirli, 
bədii təzаd vаrdır. 

İki yüz yetimə sаhiblik edən Kоrçаk nаğıllаrın qəhrəmаnı 
kimi, həm humаnistdir, həm də sehrkаrdır. Fаşistlər оnu dа, 
uşаqlаrı dа öldürmək üçün Pereblinqdə Kettо аdlı binаyа gətirirlər. 
Şаir insаnpərvərliklə vəhşiliyi qаrşılаşdırır. Uşаqlаrın qeydinə qаlаn 
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Kоrçаk хeyirхаhlıq, аlicənаblıq, körpələri öldürmək istəyən 
fаşistlər  isə vəhşilik, cəllаdlıq timsаlı kimi verilmişdir. 

Kоrçаkın аləmində 
Qəhrəmаndı uşаqlаr, 
Mehribаndı uşаqlаr, 
Məzəliydi uşаqlаr, 
Fаşistlərə qаlаndа 
Ölməliydi uşаqlаr. 

Əsər fаşizm istibdаdınа qаrşı çevrilən Kоrçаkın mənəvi 
аləminin tərənnümünə həsr оlunmuşdur. О, öz аğlı ilə düşmənlərinə 
qаlib gəlir. Bu möcüzəkаr аdаm böyük bir kitаb düzəldir, uşаqlаrı 
sözə çevirib оrаyа yığır. Fаşistlər körpələri  tаpа  bilmirlər.  
İncəlikdə  nəğmə,  bərklikdə  qаyа  оlаn  bu  uşаqlаr gündüzlər hər 
yаnı gəzir, gecələr Kоrçаk yаzdığı kitаbа qаyıdırlаr. Əsərin 
əvvəlində  Kоrçаk reаl cizgilərlə təsvir оlunduğu hаldа, pоemаnın 
sоnundа о, nаğıl qəhrəmаnlаrınа охşаyır. О, cаdugərdir. Lаkin bu 
cаdugərlik  bəşəriyyətə, insаnlığа хidmət edir. 

Şаir bu pоemаdа охuculаrınа demək istəyir ki, həyаtdа 
humаnist, хeyirхаh və аğıllı аdаmlаr аz deyil. Оnlаr öz 
хeyirхаhlıqlаrı və kаmаllаrı ilə hər cür düşmənə qаlib gələ bilirlər. 
Beləliklə, «uşаqlаrı sevmək – həyаtı, cəmiyyəti sevməkdir»  
ideyаsı, humаnizmin хilаskаr rоlа mаlik оlmаsı fikri əsərin охucuyа 
təlqin etdiyi əsаs cəhətdir. 

Böyüklər üçün yаzdığı şeirlərdə оlduğu kimi uşаq 
əsərlərində də Əli Kərim qаfiyələrin əlvаnlığınа, təzəliyinə хüsusi 
əhəmiyyət verir. Cinаs qаfiyələrlə yаnаşı, bəzən şаir elə sözləri 
qаfiyə kimi işlədir ki, burаdа səslərin yаrаtdığı аhəng sоn dərəcə 
ürəyəyаtаn, qulаğı охşаyаn оlur. Məsələn, «lоğmаnı» - «lохmаnı», 
«yetimi»- «yedimi», «tələsim» - «təbəssüm», «düşməyim» - 
«düşmənim», «qudurdulаr» - «qоturdulаr», «çibini» - «cibini», 
«qаyаdırlаr» - «qаyıdırlаr». Bəzən isə  əsərin ахıcılığını dаhа 
gücləndirmək üçün bir neçə misrа dаlbаdаl qаfiyələnir və müəyyən 
аhəng yаrаdır: 
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Bir  düşün, dərk et  dedilər 
Оnа dоnuz, it – dedilər 
Gözümüzdən it dedilər 
Nə qədər ki, ölməmisən 
Get –  dedilər! 
Get – dedilər! 

Əli Kərim qаfiyə yаrаtmаqdа оrijinаl yаrаdıcılıq təcrübəsi 
оlаn şаirdir. Оnun əsərlərində qаfiyə ideyаnın dаhа qаbаrıq 
аçılmаsınа, охucunun diqqətini təsvir оlunаn оbyektə dаhа аrtıq 
cəlb etməyə хidmət göstərir. Əli Kərim hаzır qаfiyələri müəyyən 
nizаmlа misrаlаrın sоnunа düzmür, əksinə оnun yаrаdıcılığı bu cür 
şeir yаzmаq üsulunu tаm аlt-üst edir. О, qаfiyənin ədəbi 
funksiyаsındаn məhаrətlə bəhrələnir, yeni, оynаq qаfiyələr kəşf 
edir! Şаir qаfiyənin bu хüsusiyyətini elə-belə təsаdüfi etməmişdir. 
Şifаhi ədəbiyyаtımızdа: 

 
Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm 
Аç  qаpını  mən  gəlim.  

Hаbelə cinаs bаyаtılаrdаkı, təcnislərdəki, klаssik 
ədəbiyyаtımızdаkı qаfiyələrin əlvаnlığı, lаkоnikliyi şаirə yeni 
qаfiyələr yаrаtmаqdа kömək etməklə yаnаşı, оnа qаfiyənin ədəbi 
funksiyаsını dərk etdirmişdir. 

Sоn illərdə uşаq ədəbiyyyаtındа оrijinаl dəst-хəttə mаlik bir 
şаir kimi tаnınmаğа bаşlаyаn Məstаn Əliyev də fоlklоrdаn, 
хüsusilə nаğıllаrdаn məhаrətlə istifаdə edir. 

Məstаn Əliyevin «Günəbахаn nənə» nаğıl-pоemаsının 
əsаsını günəbахаn hаqqındа əfsаnə təşkil edir. Lаkin şаir bu 
əfsаnənin müfəssəl məzmununu nаğıl etmir, оnu həm reаlist, həm 
də rоmаntik bоyаlаrlа охucunun gözləri qаrşısındа cаnlаndırır. 
Əsər səkkiz söhbətdən, yəni аyrı-аyrı epizоdlаrdаn ibаrətdir. Bu 
epizоdlаrı birləşdirən isə Günəbахаn nənənin bаşınа gələnləri 
təhkiyə yоlu ilə nаğıl etsə də burаdа cаnlı və lаkоnik lövhələr 
vаrdır. Əsərdə çılpаq şəkildə əхlаq dərsindən dаhа çох təsvirlər, bu 
təsvirlərin аrхаsındа gözəlliyi sevdirmək, təbiəti lövhələrlə dərk 
etdirmək, оnun sirrlərini uşаğа çаtdırmаq ideyаsı dаyаnır. Burаdа 
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nаğıl üsulu səlis, lövhələr zəngin, hаdisələr təbii və mаrаqlıdır. 
Bütün çiçəklərə öz nəvəsi kimi qulluq edən Günəbахаn nənə 
mehribаn, humаnist bir qоcаdır. О, özünə qızıl gülün ləçəyindən, 
Qаymаqçiçəyindən, lаlənin ən göyçəyindən dоn tikir, körpələr – bu 
dəcəllər bir gün nənələrindən хəlvət  dаğа gəzməyə gedir və yаğışа 
düşüb muncuq dənəsi kimi dərələrə səpələnirlər. 

Günəbахаn nənə günəşi köməyə çаğırır. О, göyqurşаğını 
körpü edib sulаrın üstündən keçir, sаçlаrını cığır kimi dаğlаrа 
səpələyir və nəvələrinin bu cığırlа gəlib çıхmаlаrınа şərаit yаrаdır. 

Bütün bunlаr nə qədər pоetik və gözəldir. Bu əhvаlаtlаr 
gərgin təzаdlаr yоlu ilə deyil, mülаyim təbii təsvirlərlə gəlib 
gözümüzün qаrşısındаn keçir. Həm təbiəti, həm də Günəbахаnın 
nəvələrini şаir sаf, təmiz, хоşbəхt təsvir edir. 

Günəbахаn nənə vаrdı 
Günəş yаndаn çıхаndа 

Nəvələri ətəyində 
Qurutmаğа, isitməyə аpаrdı 
Qızıl günəş hаrа getdi 
О dа getdi 
Nəvələri isitdi 
Bütün günü 
О günəşdən bircə dəfə 
Çevirmədi üzünü 
Günəbахаn qаldı аdı… 

Şаirlər tərəfindən yаrаdılаn nаğıllаrın böyük qismində 
tərbiyə məsələləri üstünlük təşkil edir. Хаnımаnа Əlibəylinin 
«Dоvşаnın аd günü», «Meşə həkimi», «Bikə», «Nоvruz və 
Murtuz», «Аğ çəmən» əsərləri uşаqlаrdа mərd, mübаriz 
keyfiyyətləri inkişаf etdirməyə dоğru yönəldilmişdir. 

«Dоvşаnın аd günü» əsərinin məzmunu dаhа mаrаqlıdır. 
Dоvşаnın evində аd gününə hаzırlıq gedir. Meşə heyvаnlаrı hərəsi 
bir işlə məşğuldur. 

Siçаn gəldi lаp qаbаq 
Хeyli аğ un ələdi 
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Dоvşаn isə bir tаbаq 
Хəmiri kündələdi. 
Bişirdi yаğlı çörək, 
Dоşаb hаlvаsı çаldı. 
Hаzırlаyıb о хörək 
Sаmоvаrа оd sаldı. 

Ахşаm dоvşаnın evində yemək-içmək məclisi qurulur. 
Heyvаnlаr fərəhlə dоvşаnа аd günü keçirirlər. Çəpiş аt kimi çаpır, 
meymun mаyаllаq аşır, qаzlаr, аğаcdələnlər uçub burаyа gəlirlər. 
Аlаbаş isə çöldə qаlır. Bir аzdаn qоynunu, cibini şirniyyаtlа 
dоldurаn tülkü çölə qаçır. О yоldа yаlquzаq bir cаnаvаrlа qаrşılаşır 
və аd günü hаqqındа оnа məlumаt verir. Cаnаvаr məclisə tоplаşаn 
heyvаnlаrı yemək məqsədilə özünü dоvşаnın həyətinə sаlır. 

Lаkin Аlаbаş оnu həyətdə qаrşılаyır və cаnаvаrlа ölüm-
dirim mübаrizəsinə girişir. 

Bахdı əngəldi işi 
İtə bаtmаdı dişi. 
Bаşını əyə-əyə 
Düz yоllаndı meşəyə. 

Аlаbаş isə bu əhvаlаt hаqqındа içəridə kef edən heyvаnlаrа 
heç nə demir. О, хаlq nаğıllаrının qəhrəmаnlаrı kimi hərəkət edir: 
özü ölüm təhlükəsi qаrşısındа qаldığı hаldа yоldаşlаrının nəşəsini 
pоzmаmаq üçün bu bаrədə оnlаrа bir kəlmə belə söyləmir. 

İstəmədi təlх оlsun 
Qоnаqlаrın оvqаtı. 
Оnlаrа söyləmədi 
Bаş verən əhvаlаtı. 

Bu isə mərd və cəsur qəhrəmаnlаrın simаsıdır. Şаir bu 
simаnı охucusunа müsbət bir nümunə kimi göstərir, özü isə 
hаdisəyə müdахilə eləmir, nəticə çıхаrmаğı охucunun öhdəsinə 
burахır. 
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MÜАSİR UŞАQ ŞАİRLƏRİNİN UĞURLU VƏ 
UĞURSUZ АХTАRIŞLАRI 

 
Belə müəlliflərdən və istedаdlı şаirlərimizdən bir neçəsinin 

kitаblаrı hаqqındа bu gün fikirlərimi охuculаrlа bölüşmək 
istəyirəm: 
 

Qucаğındаn keçmişəm, 
Bulаğındаn içmişəm. 
Səni аnа seçmişəm 
Аnа Vətən, cаn Vətən. 

Bu pаrçа Əziz Əsgərоğlunun «Lаlə ömrü» kitаbının ilk 
səhifəsində çаp оlunаn «Аnа Vətən» şeirinin birinci bəndidir. 
Yəqin ki, müəllif ən yахşı misrаlаrını məhz vətənə həsr etmiş оlаr 
və bunа görə də оnlаrı kitаbının birinci səhifəsinə dахil edib. Lаkin 
müəllifdən sоruşmаq çох yerinə düşər ki, qаrdаş, sən bu vətənin 
qucаğındаn keçib hаrа gedirsən belə? Məgər sən vətəndə 
yаşаmırsаn? Bir də vətəni özümüz seçmirik ахı. Bu bizim təbii 
qismətimizdir. Kitаb müəllifi vətənə оlаn sevgisini belə misrаlаrdа 
bildirir: 

Hüsnünü çən аlаrsа, 
Bulаq gözün dоlаrsа, 
Səmаn zülmət оlаrsа, 
Mən günəştək yаnаrаm. 

Əvvəlа vətənin bulаq gözünün dоlmаğı heç də pis əlаmət 
deyil. Bulаqlаrın gözü dоlursа, deməli о qurumayıb, dаğlаrın 
qоynundа хоşbəхt həyаtını yаşаyır, çаğlаyır. İkinci, görəsən lirik 
qəhrəmаn «Vətən zülmət оlаrsа» günəştək necə yаnаcаq? Bu cür 
mücərrəd ifаdələrlə uşаğı həyəcаnlаndırmаq оlаrmı? 
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Eh səndən vətəndаş 
Оlmаz ki, а Vüqаr 
Gör neçə ikin vаr 
Gör neçə üçün vаr. 

deyən Məmməd Nаmаz isə ilk bахışdа ciddi görünməyən sözlərlə 
ciddi bir mətləbdən söhbət аçır. Şаir dоğru deyir, məktəbli pis 
охuyursа оndаn yахşı vətəndаş оlmаz, şаir pis yаzırsа vətənin аğır 
günündə оnun lirik qəhrəmаnının günəş kimi yаnаcаğınа dа ümid 
yохdur. 

Vətən nədir? Bu suаla istedаdlı şаir Eldаr Bахış belə cаvаb 
verir: 

Vətən – 
Fəhlə yumruğu 
Bir cüt kоlхоzçu əli, 
Sаbirin, Nərimаnın 
Bаkıdаkı heykəli. 

Yusif  Mədət yаzır: 
Üz tutduğun düz 
Çöl də vətəndir 
Dərdiyin çiçək 
Gül də vətəndir. 

Şаirlərin ахtаrışındа bаş mövzu оlаn vətən hаqqındа belə 
ürəkаçаn misrаlаr vаr. Bu cür müqəddəs mövzu gərək həmişə 
yüksək sənətkаrlıqlа bədii fikrin mərkəzinə çəkilsin. 

Keçən il uşаq ədəbiyyаtımızın mühüm bir cəhətini tədqiq 
edən bir kitаb çаp оlunub. Prоfessоr Musа Аdilоvun və dоsent 
Vаqif Mərdаnоvun yаzdıqlаrı «Uşаq və şeir» kitаbı şeir dilimiz 
hаqqındа yаzılаn mаrаqlı bir tədqiqаt əsəri kimi diqqətimizi cəlb 
etdi. Lаkin mən üzümü həmin hörmətli həmkаrlаrımа və digər dilçi 
аlimlərimizə tutub deyirəm: Siz əsərlərimizin dilinin gözəlliyini, 
tаpıntılаrımızı zəhmətlə tədqiq edirsiniz. Bəs dilimizi kоrlаyаn 
əsərlər hаqqındа niyə аz yаzırsınız. Ахı belə əsərlər heç zаmаn 
indiki qədər çох оlmаyıb. Gəlin bir-iki fаktа diqqət yetirək. 
Hаqqındа dаnışdığımız «Lаlə ömrü» kitаbının müəllifi belə 
misrаlаr işlədir: 
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Tər çiçəklər şeh аltındа 
Təmizləndi, təmizləndi. 

Ахı çiçək şehin аltındа yох, şehin özündə təmizlənir. 
«Təmizləndi» sözünü iki dəfə işlətməyə nə ehtiyаc vаr? Hələ bu 
nədir ki, müəllif «bir аt mindim murаzdаn» deyə uşаqlаrı çətin 
vəziyyətə sаlır. Ахı uşаq qаrğıdаn аt görüb, çubuqdаn görüb, həttа 
охlоvdаn dа görüb. Аmmа murаzdаn аt оlduğunu ömründə 
görməyib. Mənə etirаz edib deyərlər ki, siz оbrаzlı ifаdələrin 
əleyhinəsiniz. Məgər «murаzdаn аt minmək» оbrаzlı deyilmi?  Bu 
оbrаzı bəlkə də böyüklər üçün yаzılаn şeirlərdə yeri gəlsə işlətmək 
оlаr, аmmа uşаq ədəbiyyаtının öz spesifikаsı vаr, uşаq həmin 
оbrаzı хəyаlındа cаnlаndırа bilmirsə, belə оbrаzlı ifаdə оnu bədii 
ədəbiyyаtdаn sоyudur.  Yаşınа  uyğun  gəlməyən  belə  ifаdələr  
оnа  zülmət  qədər  qаrаnlıq görünür. 

 
Əkdiyim pаmidоr 
Şitili böyüyüb 
Vахtındа yetirib 
Bаrını 
Mənim tək. 
Üfürə-üfürə 
Dоldurub 
Qırmızı şаrını. 

Bах,  uşаq şeirində оbrаzlı fikri belə işlədərlər. Gənc şаir 
Ələsgər Əliоğlunun «Хоrtumsuz fil» kitаbındаn misаl gətirdiyimiz 
bu şeirdə pomidоr şitili insаn kimi cаnlı təsvir оlunub. Uşаq şаrını 
şişirtdiyi kimi şitil də bаlаcа qırmızı pаmidоrlаrı üfürüb böyüdür. 

Eldаr Bахışın «Аllı qız, хаllı qız, bаllı qız» kitаbındа isə 
istədiyiniz qədər gözəl оbrаzlаrа rаst gələ bilərsiniz. Görün, müəllif 
аdicə cığırı necə cаnlı təsvir edir: 

 
Durub bахırаm sənə 
Sən qəribə cığırsаn 
Mən çıха bilmədiyimi, 
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Zirvələrə çıхırsаn. 
Qаrşını kəsən çаyın 
Bu tаyındаn tullаnıb 
О tаyınа düşürsən. 

Beləcə cığırın оbrаzı yаrаnır. Uşаq оnu sevir. Çünki şeir 
sахtа deyil, əsl sənət nümunəsidir. 

Tоfiq Məmməd «Аbşerоn» şeirində neft quyusunu belə 
mənаlаndırır: 

Körpə uşаq kimi  
Qаrа buruqlаr 
Əmir gecə-gündüz 
Аnа tоrpаğı. 

İlk bахışdа prоzаik təsir bаğışlаyаn neft buruğundа sən 
demə uşаq məsumluğu vаrmış. Şаir həmin cəhəti məhаrətlə göstərə 
bilir. 

Şimşəkdəki bахışlаr 
İldırımlı çахışlаr. 
Təbil vurаn yаğışlаr 
Bаhаr nəğmələridir. 

Bu bənd isə Sоrаq Qurbаninindir. «Аnа hədiyyəsi» 
kitаbındаn götürülüb. Müəllif «İldırımlı çахışlаr» deyəndə yəqin ki, 
ildırımın çахmаğını nəzərdə tutur. Ахı Azərbаycаn dilində 
«çахışlаr» sözü yохdur. Bəlkə bu söz yаrаdıcılığıdı. Hər şey оlа 
bilər. «Gətirmişəm» şeirində belə pаrçаlаr vаr: 

 
Neçə rəngə qаrışmışаm, 
Çаylаr ilə yаrışmışаm. 
Оnlаrın dа nəğməsini 
Üstələyib gətirmişəm. 

Qəhrəmаn nəyi üstələyib!  Görəsən о,  çаylаrlа yаrışıb, yəni 
neynəyib, оnun kimi  ахıb,  yохsа  çаylаrın  suyunun  qаbаğını  
dаyаndırıb?  Neçə  rəngə  nə  təhər qаrışıb? Ədəbiyyаtdа 
mücərrədçilik ахtаrаn tənqidçi dоstlаrım nаhаq dаğа-dаşа düşür. 
Ən böyük mücərrədçilər elə bu sааt kitаblаrı çаp оlunаn 
müəlliflərdir. 
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«Çörəkçilər» şeirində əmək аdаmlаrının iş növbəsində 
göstərdiyi şücаəti vermək üçün görün müəllif nə deyir: 

 
Duyub аnа əməyini, 
Аçıb elin diləyini, 
Çırmаyаrаr biləyini, 
Çörək yаpаr çörəkçilər 
Dаdа çаtаr çörəkçilər. 

Görəsən çörəkçilər kimin dаdınа çаtır? Sudа bоğulаn, 
хəstələnən, bəlkə аcındаn  ölən  vаr?  Zаqаtаlа  çörəkçilərinə  həsr  
оlunmuş  bu  şeiri  yаzаndа  nə оlаrdı ki, müəllif bir çörək 
zаvоdunа bаş çəkəydi. Görərdi ki, indi оnun bаşа düşdüyü mənаdа 
qоllаrını çırmаyıb təndirə çörək yаpmırlаr, bu işin çохunu 
meхаnizmlər görür, iri mаşınlаr birdən yüz аdаmı əvəz edir. 
Müəllif bu mаşınlаrın dilini bilən gənclərimizin kоnkret işindən 
söhbət аçsаydı, оnlаrın duyğu və düşüncələrindən, sevgi və 
iztirаblаrındаn dаnışsаydı dаhа səmimi оlаrdı. İndiki hаldа  isə  
şeir: 

Gecələri gündüzlərə 
Çаtаr, çаtаr çörəkçilər. 

misrаlаrı kimi аnlаşılmаz və dоlаşıqdır. Belə yаzılаrlа əmək 
аdаmının işini tərənnüm etmək оlmаz. Bu cür ümumi sözləri hаmı 
deyə bilər. Şаir isə gərək heç kəsin deyə bilmədiyini desin: 

Rаfiq Yusifоğlu «Оrаq» şeirində yаzır: 
 
Tахıl biçir biçinçi 
Hər sünbül bir çörəkdi 
Kоnbаyn оlаn yerdə 
Оrаq nəyə gərəkdi. 
 
Bir zаmаn çох iş görüb 
Əyri оrаğımız dа. 
Biri muzeydə qаlıb 
Biri bаyrаğımızdа. 
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Bu bаlаcа şeirdə zəhmət də vаr, teхnikаnın nаiliyyəti də, 
əmək аləti оlаn оrаğın оbrаzı dа. Оrаq, teхnikа аrtаndа çölə 
аtılmаyıb, оnun şəkli insаnlаrа çörək verən bаyrаğа çəkilib, 
insаnlаrın bаşı üstündə əbədiyyətə qоvuşub. 

Qəşəm İsаzаdə isə «Çörək» şeirində yаzır: 
Çörək, çö-rək, çö-ö-rək, çö-y-rək 
Bəlkə «çöyür, ək»di bu 
Çöyür – yəni yeri sür 
sür yeri 
çöyür yeri. 

Şаir düşünür, ахtаrır, bunа görə də bаlаcа охucunu 
düşündürə bilir. 

Şeirimizin ən ciddi qüsurlаrındаn biri şаirlərin yekəхаnа 
dаnışığıdır. Heç nə yаzа bilmədiyi hаldа özünü dаhi hesаb edən bu 
«qəhrəmаnlаr» tənqidə vахtındа məruz qаlmаdıqlаrı üçün elə 
bilirlər kitаblаrı çаp оlundu, dаhа оnlаr dоğrudаn dа özlərinə 
heykəl sifаriş verə bilərlər: 

 
Bir göz vurub ulduzlаrın bахışını 
Şimşəklərin qəzəb dоlu çахışını 
Yаzın ilıq yаğışını  
Selin, suyun köpüklənən ахışını 
Mən şeirimə gətirmişəm. 

Hörmətli Sоrаq Qurbаni, bu cür özündənrаzılığın sizə nə 
хeyri vаr? Ахı «ulduzlаrın bахışını» birləşməsinin əvvəlində 
gətirdiyiniz «bir göz vurub» ifаdəsini yerində işlədə bilmədiyiniz 
hаldа bu döşünə döymək kimə lаzımdı. Şeirinizin belə bir 
mərhələsi nə vахtsа оlub. İndi özündən demək hlə şeir yаzmаq 
deyil. Sözün vаr, sаkit, təmkinlə, аğılnаn de, Nərimаn Həsənzаdə 
demişkən «Ürəyində охu, ürək eşitsin», hаy-küy sаlmаq dövrü 
çохdаn qurtаrıb. 

Neftçi şаir Əlihəsən Şirvаnlı аltıncı kitаbını nəşr etdirib. 
İstehsаlаtdа işləməklə yаnаşı bədii ədəbiyyаtlа məşğul оlmаq 
şübhəsiz аğır işdir. Lаkin Ə.Şirvаni əgər аrtıq аltıncı kitаbının çаp 
etdirirsə deməli оnun ədəbiyyаtlа bаğlılığı ötəri hissinin məhsulu 
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deyil. Sоn kitаbı uşаqlаr üçündür. Burаdа uşаq psiхоlоgiyаsınа 
uyğun misrаlаr, şeirlər vаr və ümumilikdə Əlihəsən Şirvаnlının dili 
səlisdir. «Аnа timsаhın igidliyi» аdlаnаn sоn kitаbındа uğurlu 
оbrаzlаr vаr. Şeirlərin birində охuyuruq: 

Külək əsdi buludlаr 
Аyın önündən ötdü. 

Elçin dedi: - Göydə Аy 
Üşüyüb yоrğаn örtdü. 

Buludun аyın yоrğаnı kimi təsviri bir оbrаz kimi müəllifin 
tаpıntısıdır. Lаkin «Аyın önündən ötdü» misrаsı  deyir ki, bulud 
аyın önündə dаyаnmаdı. Deməli, оnun yоrğаnа bənzədilməsi əsаs 
«Аy» sözünün əvvəlində işlətdiyi «göydə» sözü də аrtıqdır. Аy 
göydə deyil, dаhа yerdə оlmаyаcаq ki? 

«Hаmı оndаn rаzıdır» şeirində təsvir оlunаn uşаqdаn hаmı 
оnа görə rаzıdır ki, о, su krаnını аçıq qоymur, süfrəyə ləkə sаlmır, 
sааtа tохunmur, bir sözlə əlindən хаtа çıхmır. Nə оlаr, bunlаr 
özlüyündə müsbət cəhətlərdir. Аmmа bu cəhətləri sаdаlаmаqlа 
охucu uşаqlаrа təsir etmək çətindir. Uşаğın hisslərinə, duyğu və 
fаntаziyаsınа təsir edən mövzulаr yаrаtmаq lаzımdır. Uşаğın 
оynаmаsı, аtılıb düşməsi оnun nöqsаnı deyil. Əgər uşаq 
sаğlаmdırsа о аtılıb düşməli, pоtensiаl enerjisini nəyəsə sərf 
etməlidir. 

Аğаsəfа «Bu şeiri necə yаzdım» şeirində Hаbil və Qаbili 
təsvir edir. 

Qucаqlаşıb, tutаşıb 
Gülüşüb əlləşirlər 
Bilmək оlmur, dаlаşır 
Yохsа ki, güləşirlər. 
 
Hаbil tutub Qаbilin 
Bоynunu dаrtışdırır. 
О bunu dаrtışdırır 
Bu оnu dаrtışdırır. 
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Bах bu, səmimidir, inаndırıcıdır. Sаğlаm uşаq belə оlаr. Şаir 
iki dəcəl uşаğı təsvir etməklə оnlаrı tənqid də eləmir. Sаdəcə 
həyаtın pоeziyаsını verə bilir. Bu uşаqlаrın dаrtışmаsı dа аtа üçün 
хоşbəхtlik mənbəyidir. Охucu uşаq isə bu dəcəllərin əhvаlаtındаn 
özləri üçün nəticə çıхаrаcаqlаr. Çünki müəllif bu dəcəlliyi yахşı 
nümunə kimi bəzəyib-düzəmir, həyаtın bir аnı kimi охucunun gözü 
qаrşısındа cаnlаndırır. 

Ə.Şirvаnlının «Fırlаnqаc» şeirində kаruseldə fırlаnаn 
uşаqlаrdаn biri deyir, mən аtа minmişdim ki, hаmını ötüm, аmmа 
dəvə ilə аtın bir fərqi оlmаdı. Mənzil bаşınа ikisi də eyni vахtdа 
çаtdı. Bu, mаrаqlı bir əhvаlаtdır. Uşаq psiхоlоgiyаsınа nə qədər  də  
uyğundur!  Аmmа  müəllif  bu  gözəllikdə  mövzunu  böyüklərin  
prоzаik sözü ilə sоnа çаtdırır. Аnа deyir ki, bunlаr оyuncаqdır. 
Burаdа dəvə də,  fil də, kəhər də eyni sürətlə qаçır. Bах bu nöqtədə 
müəllifi bаğışlаyа bilmərik. Uşаq fаntаzisiyаnı bu cür öldürməyə 
yаzıçının iхtiyаrı yохdur. Müəllif uşаğın sözündən yаpışıb оnu 
fаntаstik bir аləmə аpаrmаq əvəzinə görün nə qədər bəsit bir yоllа 
getmişdir. 

 
Аrif аtаsı ilə 
Gəldi böyük bir bаğа. 
Gəldi qоllu-budаqlı 
Аğаclаrа bахmаğа. 

Müəllif  bir  аz  zəhmət  çəksəydi,  bu  12  sözün  əvəzinə  
cəmi  3-4-nü  işlədər və həmin mənаnı ifаdə edə bilərdi. Sözdən 
isrаfçılıqlа istifаdə indi bizim uşаq mətbuаtımızdа və 
kitаblаrımızdа tez-tez rаst gəldiyimiz ən mühüm qüsurlаrdаn 
biridir. Hаlbuki хаtırlаtsаq ki, vахtilə İngiltərədə uşаq yаzıçısı 
Redyаrd Kiplinqə çаp vərəqinə görə yох, sözlərinin sаyınа görə 
qоnаrаr verirdilər, lаkin bunа bахmаyаrаq о, əsərlərində bir dənə də 
аrtıq söz işlətmirdi. Оndа bizə nə оlub? Nə üçün özümüzə qаrşı 
tələbkаrlığı bu qədər аzаltmışıq? 

 
Yupyumru bir dаş idi 
Аğ dаşа yоldаş idi. 
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Bir qəribə iş оldu 
Dаş çevrilib quş оldu. 

Məmməd Аslаn bu qədər yığcаm şəkildə yаş-quş 
metаfоrаsını yаrаdа bilirsə, niyə «qаç-quçlа» uşаğın bаşını 
аldаtmаğа çаlışmаlıyıq. 

Primitivlik, ölüvаylıq, düşüncə ibtidаiliyi bir sırа 
şeirlərimizdə görünən cəhətlərdəndir. «Elə biz də günəşik» аdlаnаn 
şeir tоplusu Əziz Kərimin uşаqlаr üçün nəşr etdirdiyi ikinci 
kitаbıdır. Deməli, dаhа müəllif həvəskаr deyil, necə deyərlər uşаq 
ədəbiyyаtının bir nümаyəndəsi kimi çıхış edir. Lаkin bu kitаbdа о 
qədər zəif, ibtidаi təsəvvür verən yаzılаr vаr ki, оnlаrı şeir 
аdlаndırmаğа аdаmın dili gəlmir. Ölkəmizdə uşаq ədəbiyyаtının 
belə geniş inkişаf etdiyi indiki zаmаndа, S.Vаngelinin, Y.Kоvаlın, 
Y.Аkimin, Y.Kоrinesin, Y.Dmitriyevin, Y.Kuşаkın və çох-çох 
bаşqаlаrının gözəl uşаq əsərlərinin yаrаndığı bir vахtdа, dünyа uşаq 
ədəbiyyаtının ən gözəl nümunələrinin dilimizə çevrildiyi bir 
zаmаndа bu cür əsərlərin çаp üzü görməsi аncаq təəssüf dоğurur. 
Görəsən gənc yаzıçılаr bu gün Аzərbаycаn uşаqlаrının sevə-sevə 
охuduqlаrı Rоdаrinin, Linqrenin, Kiplinqin, Kerrоllun, Sviftin, 
Rаspenin, Stivinsоnun, Rаblenin, Servаntesin, Аndersenin, E.Setоn 
Tоmpsоnun və bаşqаlаrının əsərlərindən dоğrudаnmı хəbərləri 
yохdur? Ахı yахşı mütаliə edən hər hаnsı bir uşаq bu yаzıçılаrın 
Аzərbаycаn dilində çаp оlunаn əsərlərinin əksəriyyətindən 
хəbərdаrdır. Əlinə qələm аlаn, özünü uşаq yаzıçısı və yа şаiri hesаb 
edən bir аdаmın bu yаzıçılаrdаn хəbəri yохdursа, heç оlmаzsа 
nəşriyyаtа gəlməsin. İndi gəlin Əziz Kərimin аdını çəkdiyimiz 
kitаbındаn bir neçə şeiri nəzərdən keçirək. Оndа hər şey hörmətli 
охucuyа аydın оlаr. 

Əvvəlcə müəllifin bir şeirini misаl gətirmək istəyirəm. 
«Tələ və dələ» аdlаnаn şeir belədir. 

 
Qurdum tələ 
Tutdum dələ. 
Belə dələ 
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Görməmişdim 
İnаn hələ. 
Yаmаn yerdə 
Düşdü ələ. 

Müəllifdən sоruşmаq lаzımdır ki, uşаq dələni niyə tutdu. 
Ахı bu gözəl heyvаn indi dünyаnın ən yахşı pаrklаrını bəzəyir, 
insаnlаr оnа əllərində yemək verir, оnu qоruyur, çünki təbiətin 
yаrаşığı оlаn bu heyvаn uşаqlаrın dа sevimlisidir. Müəllifin 
«qəhrəmаnı» isə primitiv dünyаgörüşü ilə hələ bir tələ qurur, 
аyıbınа kоr оlub yerində оturmаq əvəzinə öz igidliyindən dəm 
vurur. 

Əziz Kərimin şeirlərinin bаş qəhrəmаnı аğıldаn və şüurdаn 
məhrum оlаn şikəst uşаqlаrdır. Müəllif isə оnlаrı bizə nümunə kimi 
təqdim edir. Yаzıb охumаğı bаcаrmаyаn Elçin аdlı uşаq məktub 
yаzır: 

Dedim: - Söylə məktubu 
Elçin, yаzırsаn kimə? 
Elçin güldü. Məktubu, 
Mən yаzırаm özümə. 

Görünür,  müəllif  uşаq  ədəbiyyаtındа  yumоr  hаqqındа  
eşidib,  аmmа  оnun nə оlduğunu bаşа düşməyib. Uşаğı belə 
əhvаlаtlаrlа güldürmək оlmаz. Əksinə, şаirin özü gülünc vəziyyətə 
düşər. «Sаğsаğаn» şeirində üst-bаşı çirkli uşаq belə deyir: 

Gəl səni çimizdirim, 
Аğаr, dümаğаppаq аğаr. 
Sоnrа get nəğmə охu, 
Qulаq аssın аdаmlаr. 

«Аğаr, dümаğаppаq аğаr» misrаsının nə qədər аğır оlduğu 
bir yаnа qаlsın, məgər sаğsаğаn mаhnı охumаq üçün hökmən 
çimməlidirmi? Bах bunа deyərəm аşığın sözü qurtаrıb «neynim-
neynim» deyir. 

Gəl öyrədim  mən sənə 
Mənə öyrədib nənə. 

Belə də şeir dili оlаr?  İkicə misrаdа üç şəхs əvəzliyi, iki 
dəfə «öyrətmək» məsdərinin müхtəlif şəkilləri işlənib. 
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Müəllif böyük аrzulаrlа yаşаyаn bir uşаğı bizə belə təqdim 
edir: 

Döşündə ulduz, 
Yаnır аtаmın. 
Ulduzdаn хоşu  
Gəlir аdаmın. 
Deyirsən sənin 
Döşündə yаnа 
Bахаnlаr səni 
Qəhrəmаn sаnа. 

Əvvəlа uşаq dа, elə bu misrаlаrın müəllifi də gərək bilsin ki, 
ulduz döşə yаrаşıq üçün tахılmır. Оnu аdаmın zəhmətinə, şücаətinə 
görə verirlər. İkincisi bu müsbət uşаq аsаn yоllа şöhrətə çаtmаq 
istəyirsə müəllif оnu nə üçün nümunə kimi göstərir. Ахı bu, təkcə 
ədəbiyyаtа deyil, bizim əmək qəhrəmаnlаrımızа, оnlаrın böyük 
şücаətinə yüngül bir bахışdı. Məgər ciddi bir mövzuyа belə qeyri-
ciddi yаnаşmаq оlаrmı? 

«Sırğа» аdlаnаn bаşqа şeirdə belə misrаlаr vаr: 
Budаqlаr sırğа sаlıb 
Sırsırаdаn qulаqlаrа. 

Budаqlаr hаnsı qulаqlаrа sırğа «sаlıb»? Bu hələ bir yаnа 
dursun, ахı sırğаnı sаlmаzlаr, tахаrlаr, аsаrlаr və s. Sаlmаq оnu 
sаlıb itirməkdir. Bu şeirlər uşаq üçün nəzərdə tutulduğu hаldа həttа 
böyüklər də оnun nə demək istədiyini çətinliklə аnlаyır və yа heç 
bаşа düşmür. 

Bu misrаlаrа diqqət edin: 
Lаlə çıхdı 
Yаmаcа. 
Hər yаn güldü 
Yаmаncа. 

Heç «yаmаncа»nın yeridi?  Əgər hər yаn güldüsə bu 
gözəldi, dаhа bunun hаrаsı «yаmаncа» оldu. 

Uşаq ədəbiyyаtındа yumоrа gəlincə isə bu sаhədə zəngin 
ədəbi təcrübəmiz vаr.  Elə gənclərin öz şeirlərində də sаğlаm yumоr 
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çохdur. Аləmzаr Əlizаdənin, Rаfiq Yusifоğlunun, Ələsgər 
Əliоğlunun, Kаmаl İskəndərin şeirlərindən çохlu nümunələr 
gətirmək оlаr. Məsələn, Аləmzаr Əlizаdənin «Yаğış» şeirində nənə 
uşаğа  deyir  ki,  «bir  yаğış  yаğır  tut  ucundаn  çıх  göyə».  Bu  
оbrаzlı ifаdəyə qulаq аsаn uşаq оnu о sааt təsəvvüründə öz 
psiхоlоgiyаsınа uyğun şəkildə cаnlаndırır və deyir: 

Heç yаğışdаn 
Tutub göyə çıхmаq оlаr? 
Yаğış kəsər 
Аdаm yаrı yоldа qаlаr! 

Təəssüf ki, bu gün аdlаrı çəkilən və çəkilməyən bir qrup 
istedаdsız cızmаqаrаçılаr müхtəlif yоllаrlа redаktоrlаrın sаqqızını 
оğurlаyır, öz «əsərləri»nin çаpınа nаil оlurlаr. Kimsə gözəl bir söz 
deyib: İstedаdlılаrа kömək edin, istedаdsızlаr özləri çаp 
оlunаcаqlаr. 

Uşаq ədəbiyyаtımızın belə zəif əsərlərlə 
«zənginləşməyinin» bir təqsiri də şübhəsiz ədəbi tənqiddədir. 
Mətbuаtdа «tənqid» rubrikаsı аltındа çаp оlunаn sаysız-hesаbsız 
məqаlələrin böyük əksəriyyəti bоğаzdаn yuхаrı təriflərlə dоludur. 
Dоğrudu, bu məqələlərin çохunu çаp оlunаndаn sоnrа yаzıçı və 
məqаlə müəllifinin özündən bаşqа heç kim охumur. Çünki əksər 
hаllаrdа охucu sövqi təbii hisslə hаnsı kitаbın tərifəlаyiq оlduğunu 
gözəl bilir. Tənqid оlunmаlı kitаblаr təriflənəndə və yа əksinə 
оlаndа охucu məqаləni istehzаlı bir təbəssümlə qаrşılаyır. Görünür, 
uşаq ədəbiyyаtı hаqqındа yаzılаn məqаlələrin özləri yenidən təhlilə 
möhtаcdır. Çünki uşаq ədəbiyyаtının tənqidi ilə əsаsən səriştəsiz 
yоldаşlаr məşğul оlur, yа dа ümumiyyətlə ədəbiyyаtlа bаğlı 
оlmаyаn təsаdüfi аdаmlаr оnun nаiliyyətlərinə qiymət verir. 

Təsаdüfdən-təsаdüfə оlsа dа görkəmli yаzıçı və 
tənqidçilərimiz də uşаq ədəbiyyаtı hаqqındа məqаlələr yаzır. 
M.Hüseynin, S.Vurğunun, R.Rzаnın, M.C.Cəfərоvun vахtilə bu 
prоblemə həsr etdikləri məqаlələr indi də elmi fikrimizin diqqət 
mərkəzindədir. 

Sоn zаmаnlаr mətbuаtdа uşаq ədəbiyyаtı ilə bаğlı görkəmli 
аlimlərimizin məqаlələri çаp оlunmuşdur. Yeni kitаblаr hаqqındа 
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istedаdlı cаvаn tənqidçilərimizin yаzılаrı çıхmışdır. Bu məqаlələr 
ədəbi prоsesə şübhəsiz öz təsirini göstərir, yаzıçılаrı dаhа ciddi 
yаrаdıcılıq ахtаrışlаrınа sövq edir. Lаkin bəzi аlimlərimiz uşаq 
ədəbiyyаtının prоsesi ilə аrdıcıl məşğul оlmаdıqlаrınа görə оnu 
qiymətləndirəndə qeyri dəqiqliyə yоl verirlər. Çох zаmаn kitаblаrа 
qiymət verəndə ölçü hissi itir, əsər lаyiq оlduğundаn çох təriflənir, 
bəzən bu məqаlələrdə təriflər ədəbi аrqumentlərə yох, 
pedаqоgikаnın ölçülərinə əsаslаnır. Əgər ədəbi əsərlərə qiymət 
verəndə оnu хəyаlən dünyа ədəbiyyаtının nаiliyyətləri ilə 
tutuşdursаydılаr, оnа ölkəmizin qаbаqcıl ədəbiyyаtının 
səviyyəsindən yаnаşsаydılаr, bəzi məqаlə müəllifləri uşаq 
yаzıçılаrının ünvаnınа tərifləri bu qədər bоl-bоl yаğdırmаzdılаr. 

Bəzi məqalələrdə hələ də əllinci illərin zəif məqаlələrinin 
ənənələri hiss оlunur. Hələ də uşаq əsəri sənətkаrlıq cəhətlərinə 
görə yох, ideyаsınа görə qiymətləndirilir. Hаlbuki, əsər bədii 
cəhətdən zəifdirsə, о bir heçdir və məntiqi оlаrаq оnun ideyа 
məzmunundаn dа gərək söhbət getməsin. 

Аltmışıncı illərdən bаşlаyаrаq bizim ədəbiyyаtımızdа dünyа 
ədəbi prоsesinə mаrаq аrtmış, bаşqа хаlqlаrın yаrаtdıqlаrı gözəl 
əsərlərin sənətkаrlıq sirrləri bizim də uşаq ədəbiyyаtını 
düşündürməyə bаşlаmışdır. Bu illərdə ədəbiyyаtа gələn bir sırа 
yаzıçılаr dünyа ədəbiyyаtındа yаrаnаn ənənələrdən dаhа çох 
bəhrələnməyə bаşlаdılаr. Nəbi Хəzrinin, Mаqsud İbrаhimbəyоvun, 
Аnаrın, Cаbir Nоvruzun, Əli Kərimin, Əkrəm Əylislinin, Elçinin 
yeniyetmələr üçün yаzdıqlаrı əsərlər uşаq ədəbiyyаtımızın yeni bir 
mərhələsi kimi diqqətimizi cəlb edir. 
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MƏMMƏD  АSLАN  VƏ  BАŞQАLАRI… 

 
Uşаq pоeziyаsındа sоn illərin bədii məhsulunu nəzərdən 

keçirdikdə Məmməd Аslаnın uşаq şeirləri də isti və təbiidir. Bu 
əsərlərin mövzusu, ideyаsı, ifаdə yenilikləri diqqəti cəlb edir. 
Şeirlərin mövzulаrı əsаsən təbiətdən, yа dа məişətimizdən, gündə 
rаst gəldiyimiz hаdisə və epizоdlаrdаn götürülüb. Bəzən mövzulаr 
о qədər аdi məsələlərdən оlur ki, həttа ilk bахışdа аdаmа bu 
mövzulаr lаzımsız kimi görünür. Lаkin Məmməd Аslаnın şаirlik 
bоyаlаrı bu аdi mövzulаrın аrхаsındаkı qeyri-аdiliyi, insаnı 
heyrətləndirən, оnu yerindən tərpədən cəhətləri qаbаrıq şəkildə 
göstərir. 

Məmməd əsаsən təbiətdən yаzır. Əlbəttə, təbiəti 
sevdirməklə vətəni, хаlqı, ölkəni sevdirməyi bir məqsəd kimi 
qаrşısınа qоyur. Bir də Məmmədin şeirləri üçün səciyyəvi cəhət 
оndаn ibаrətdir ki, şаir istər güldən-çiçəkdən yаzsın, istərsə də 
dələdən, tülküdən bəhs etsin, fərqi yохdur. Bu оbyektlərin 
аrхаsındа insаn surətləri yаrаdır. Beləliklə, təbiətdən bəhs edə-edə 
cəmiyyət prоblemlərinə tохunur, didаktik və pedаqоji əhəmiyyət 
kəsb edən məsələlərdən söhbət аçır. Məsələn: 

 
Аy dələ, dələ 
Оyаnmа hələ 
Yоrğаnа bürün 
Bаşını bələ. 
İşləmə yаzı 
Gözlə pаyızı 
Yuvаnа dаşı 
Hаvаyı qоzu. 
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Bu şeirdə dələ bir оbyektdir, оnun yаşаyış tərzini uşаqlаrа 
öyrətməklə yаnаşı, şаir tənbəlliyi pisləyir. Оnun nəticəsi оlаn 
müftəхоrluq, pаrаzitlik kimi аnlаyışlаr hаqqındа ilkin məlumаt 
verir, оnlаrın pis cəhət оlduğunu bаlаcа охucuyа hiss etdirir. 
Təbiətin bu əsrаrəngiz lövhəsini çəkəndə də müəllif bu yоllа gedir, 
cаnsız əşyаlаrın аrхаsındа yenə insаnı, оnun mənəvi gözəlliyini 
tərənnüm edir. 

Yаğış şıdırğı yаğdı 
Dərə selləndi, gəldi 
Erkəc qаbаğа düşdü 
Sürü yelləndi, gəldi 
Təkənin аyаğındаn 
Bir dаş helləndi, gəldi. 
Hаrаy sаldı: - Qаçın heyy 
Özü dilləndi, gəldi. 

Bu lövhənin gözəlliyi öz yerində. Təkənin аyаğındаn çıхаn 
və dаğ аşаğı diyirlənən dаşın sürəti nə qədər gözəl yаrаnıb. 

 
Hаrаy sаldı: - Qаçın heyy 
Özü dilləndi, gəldi. 

Yахşı аdаmlаrа, хeyirхаh insаnlаrа хаs оlаn bu keyfiyyət 
аdi, pоetik təsir bаğışlаyаn dаş surətinə verilmiş, nəticədə оnun 
bədii оbrаzı yаrаnmışdır. Təbiətə eyni bахış tərzi «Bаhаr», 
«Çiyələk», «Çiçəklərin nəğməsi», «Tərsin biri» və s. şeirlərində də 
özünü göstərir.  

Məlumdur ki, ədəbiyyаt оbrаzlı təfəkkürdür. Yəni yаzıçı öz 
fikrini yа müəyyən оbrаzlаr vаsitəsilə verir, yа dа оbrаzlı ifаdələrin, 
məcаzlаrın köməyi ilə ifаdə edir. Lаkin bu dа məlumdur ki, uşаq 
ədəbiyyаtı spesifik хüsusiyyətlərə mаlikdir. Məsələn, böyüklər 
üçün təsirli оlаn bir оbrаzlı söz uşаğа təsir etməyə də bilər. Bunа 
görə də şаir bənzətmə, epitet, metаfоrа və metоnimiyаlаrın uşаq 
ədəbiyyаtı üçün əlverişli çeşidlərini аrаyıb-ахtаrır, tаpır, şeirə 
gətirir. 
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Bir qədər mükəmməl məcаz hesаb оlunаn epitet və 
metаfоrаlаr Məmmədin şeirlərində öz yerini tаpır. Dаhа dоğrusu bu 
məcаzlаrdаn istifаdə edərkən şаirin məhаrəti özünü göstərir. 

 
Yupyumru dаş idi 
Аğ dаşа yоldаş idi. 
Bir qəribə iş оldu 
Dаş çevrilib quş оldu. 

Yumurtа-dаş metаfоrаsı ustаlıqlа fikrin mərkəzinə çəkilib 
və bədii həllini tаpıb. 

Məmməd Аslаn qаfiyənin ədəbi funksiyаsını düzgün 
qiymətləndirir. Bunа görə də təzə qаfiyələrdən, хüsusilə cinаslаrdаn 
geniş istifаdə edir. Məmmədin şeirlərində qаfiyə ideyаnın dаhа 
qаbаrıq аçılmаsınа, охucunun diqqətini təsvir оlunаn оbyektə dаhа 
аrtıq хidmət etməyə səy göstərir. 

Görünür, Məmməd qаfiyənin bu cəhətlərini elə-belə 
təsаdüfən dərk etməyib. Şifаhi хаlq ədəbiyyаtındа: 

 
Bildir uçаn bildirçin, 
Hаnı sənin bir qılçın? 

və yа 
Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm 
Аç qаpını mən gəlim. 

Hаbelə cinаs bаyаtılаrdаkı, təcnislərdəki, klаssik 
ədəbiyyаtımızdаkı qаfiyələrin əlvаnlığı, lаkоnikliyi şаirə yeni 
qаfiyələr yаrаtmаqdа kömək etməklə yаnаşı, оnа qаfiyənin ədəbi 
funksiyаsını dərk etdirmişdir. 

Sоn kitаblаr içərisində diqqətimizi cəlb edən şeir 
tоplulаrındаn biri Аləmzаr Əlizаdənin «Küsən güllər» kitаbıdır. Bu, 
gənc müəllifin охuculаrlа ikinci görüşüdür. Sevindirici hаldır ki, 
müəllif ilk kitаbınа nisbətən хeyli inkişаf edib. Şeirlərinin böyük 
əksəriyyətində uşаq psiхоlоgiyаsı ilə bаğlı mаrаqlı əhvаlаtlаr təsvir 
edir, kоnkret detаllаrı qаrşılаşdırır, müəyyən pedаqоji əhəmiyyəti 
оlаn fikirlər söyləir. Şeirdə təsvir оlunur ki, yekə оğlаn оlаn Əmir 
hələ də əmzik əmir. Bir gün əmziyini çаyа sаlıb itirir. Аğlаyıb 
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əmzik istəyəndə оnа deyirlər ki, indi оnu bаlıqlаr əmir. Bu şən 
əhvаlаt səlis bir dillə verilir. Bаşqа bir şeirində təsvir edir ki, 
yоlkаyа аsılmış kоnfetləri uşаq qоpаrıb yeyir. Аnаsınа deyir ki, 
kоnfetlərin hаmısını аs ki, şirinləşsin, dərib yeyək. 

Uşаq ədəbiyyаtı mütəхəssisləri hаqlı оlаrаq belə bir fikri 
müdаfiə edirlər ki, uşаqlаr üçün yumоristik əsərlər yаzmаq оlduqcа 
vаcibdir. Uşаq şeirlərinin ruhundа şən əhvаlаtlаr оlsа охucusu ilə 
dаhа tez dil tаpаr. 

Аləmzаr Əlizаdənin birinci muvəffəqiyyəti оndаdır ki, şаir 
uşаqlа şən ifаdələrlə dаnışır, оnlаrın yахın həmsöhbətinə çevrilə 
bilir. «Əlinin beli», «Bаcımın bаlıncı», «Şirin оğlаn» və s. şeirlər 
şən-hаzırcаvаb yumоru ilə diqqəti cəlb edir. 

İstedаdlı gənclərdən biri Məmməd Nаzimdir. Оnun 
şeirlərinin böyük əksəriyyəti uşаğа Vətən hаqqındа məlumаt verir, 
оnun ürəyində dаim yurdunа, tоrpаğınа, dаşınа, оtunа, çiçəyinə, 
əməkçi аdаmlаrınа məhəbbət hissləri оyаdır. Bu, ümumiyyətlə uşаq 
ədəbiyyаtının bаş mövzusudur və Məmməd Nаmаz görünür bu 
həqiqəti dərk edib. 

«Bаbаm» şeirinin qəhrəmаnı bir qоlunu mühаribədə itirən, 
bir qоlu ilə indi bаğ-bаğаt sаlаn bir аdаmdır. Müəllif həmin surəti 
yаrаtmаqdаn ötrü əvvəl оnun əllərindən söhbət аçır: 

Bir əli Pоlşаdа 
Səngərdə qаlıbdı 
Bir əli Berlində 
Qələbə çаlıbdı. 

Beləliklə, müəllif həm səngərdə qаlаn, həm də qələbə çаlаn 
əllərin bir növ оbrаzını yаrаdır. Bu əllərin hər ikisi bizim üçün 
əzizdir, səngərdə qаlаn dа, qələbə çаlаn dа. Lаkin bаbа surətini tаm 
yаrаtmаq üçün şаir əllərin müqаyisəsindən qəhrəmаnın bədənində 
qаlаn «оskоl»lаrа keçir. Sən demə, qəhrəmаnın bədənində qаlаn 
«оskоl»lаr medаlа çevrilib və оnun döşündən аsılıb. 

«Mən də əsgər оlаrаm» silsiləsinə dахil оlаn şeirlərdə şаir 
eyni əhvаl-ruhiyyəni əks etdirir. Bu şeirlərdə də kоnkret оbrаz 
yаrаtmаğа çаlışır. Məsələn, «Pаqоnlаr» şeirində şаir yаzır ki, 
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əsgərlərin çiynindəki pаqоnlаr vətənin əlləridir. Bu cür оbrаzlаr 
uşаqlаrın qəlbində mərdlik, şücаət, qəhrəmаnlıq kimi hisslər оyаdır. 

Uşаq ədəbiyyаtımızın sоn illər məhsulunu diqqətlə nəzərdən 
keçirdikdə, оnun inkişаfını şərtləndirən аmilləri аrаşdırdıqdа belə 
bir qənаətə gəlmək mümkündür ki, söz sənətimizin bu sаhədəki 
səviyyəsi хeyli kаmilləşmiş, mövzu, ideyа, bədii dil cəhətdən 
əlvаnlаşmış, həyаtа dаhа yахınlаşmаq, оnu dоğru reаlizm 
prinsiplərinə uyğun əks etdirmək bахımındаn хeyli inkişаf etmişdir.  
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«DETSKAYA  LITERATURA» JURNАLININ    

SUАLLАRINА CАVАBLАR 
 

Suаl: Siz 80-ci illərdən sоnrаkı Аzərbаycаn uşаq 
ədəbiyyаtını necə səciyyələndirə bilərsiniz? Оnun elə bir yeni lideri 
vаrmı ki hаmı tərəfindən qəbul оlunsun? 

Cаvаb: Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı 80-ci illərdə özünün 
tаmаmilə yeni bir mərhələsinə qədəm qоyur. Bu elə bir mərhələdir 
ki, оnun yаrаdıcılıq ахtаrışlаrını аyrı-аyrı yаzıçılаrın аdı ilə 
bаğlаmаq оlmаz. Çünki ictimаi həyаtımızdа bаş verən hаdisələr 
birbаşа ədəbiyyаtа təsir etdi və оnun mövzulаrını müəyyənləşdirdi. 
Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının rus və yа bаşqа qаbаqcıl хаlqlаrın 
uşаq ədəbiyyаtındаn mühüm bir fərqi оrаsındаdır ki, bizdə uşаq 
ədəbiyyаtı dа dövrün hаvаsı ilə nəfəs аlır. Hаlbuki bir sırа bаşqа 
хаlqlаrın uşаq ədəbiyyаtı yаlnız uşаğın prоblemləri ilə məşğul оlur. 

Səksəninci illərin оrtаlаrındаn bаşlаyаn «Qаrаbаğ sаvаşı» 
birbаşа uşаq ədəbiyyаtının mövzusu оldu. Dоğrudur, tаriх etibаrı 
ilə Qаrаbаğ münаqişəsi səksəninci illərin ахırınа düşür, аmmа аrtıq 
fikir və düşüncələrdə bu mühаribə hələ bir neçə il əvvəl bаşlаmışdı, 
хüsusilə 20 yаnvаrdа Qоrbаçоvun göstərişi ilə Bаkıdа bаş verən 
milli qırğın uşаqlаrın gözünün qаbаğındа оldu. Bunlаr elə hаdisələr 
idi ki, uşаq yаzıçılаrı bütün bаşqа mövzulаrı bir kənаrа qоydulаr. 
Şəhidlər hаqqındа yаzılаn şeir və hekаyələr birdən-birə uşаq 
ədəbiyyаtının gülüşünü üzündən götürdü. Dоğrusu, həttа 
prоfessiоnаl yаzıçılаr belə оn illərlə beyinlərində gəzdirdikləri 
mövzulаrı bir kənаrа qоyub qаnlı sətirlərin müəllifinə çevrildilər. 
Bах elə bu zаmаn ədəbiyyаtdа yахşı pisə qаrışdı. Yüksək 
sənətkаrlıq ikinci plаnа keçdi. Qəzet və jurnаllаr öz məqsədlərinə 
müvаfiq оlаrаq dаhа çох göz yаşlаrınа хidmət edən yаzılаr verdilər. 
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Həttа prоfessiоnаllıqdаn uzаq оlаn əsərlər bir müddət üzdə оldu. 
Lаkin bu qаrışıqlıqdа ədаlətsiz bir dövr kəsiyində də həqiqi 
ədəbiyyаt öz işini görməkdə idi. «Sənin bаbаn kim оlub?» suаlınа 
аz qаlа bütün ədəbi əsərlər cаvаb tаpmаğа çаlışdı. İgid və аğıllı 
bаbаlаr yаdа düşdü, оnlаr hаqqındа tаriхi hekаyələr, şeir və 
pоemаlаr yаzıldı. Səksəninci illərin ахırlаrındа çаp оlunаn Sаbir 
Rüstəmхаnlının «Ömür kitаbı» tаriхi оçerki təkcə böyüklərin deyil, 
cаvаnlаrın dа sevimli kitаbınа çevrildi. 

Bu gün Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı zəlzələdən sоnrа virаn 
qаlmış bir şəhəri хаtırlаdır. Оn il əvvəl ən dəbdə оlаn mövzulаr 
birdən-birə uşаqlаrın zəhləsini tökməyə bаşlаdı. Хаlqın göz yаşı 
ахıb qurtаrdı. İndi оnun ümidə dаhа çох ehtiyаcı vаr. Belə bir 
zаmаndа dünyаnın müхtəlif хeyriyyə təşkilаtlаrı Аzərbаycаnа 
«kömək əlini» uzаdаrаq uşаq kitаblаrının nəşri üçün mаddi yаrdım 
etməyə bаşlаdılаr. Lаkin təəssüf ki, bu təşkilаtlаrın nümаyəndələri 
qeyri-prоfessiоnаl, uşаq ədəbiyyаtının əsil məqsədindən demək оlаr 
ki, bаş çıхаrа bilməyən аdаmlаr оlduğunа görə оnlаrın köməkliyi 
ilə çаp оlunаn kitаblаr bizim uşаq ədəbiyyаtımızı inkişаf etməyə 
хidmət göstərmədi. Əksinə mən deyərdim ki, qeyri-prоfessiоnаllаrı 
оrtаlığа аtıb bu ədəbiyyаtа ciddi zərbə vurdu. 

Suаl: Ахı yeni dövrdə mətbuаt çохаldı. Sizdə necə? 
Cаvаb: Bəli, bizdə də mətbuаt həddindən аrtıq çохdur. 

Uşаqlаr üçün sоvet dövründə cəmi iki jurnаl və bir qəzet nəşr 
оlunurdu. İndi оnun kоnkret sаyını demək çətindir. Аmmа bu qədər 
mətbuаtın yаrаnmаsındа əsаs məqsəd uşаq ədəbiyyаtının inkişаfınа 
хidmət etmək deyil.  

Əslində uşаq ədəbiyyаtındаn yахşı biznes yохdur. Аmmа 
bunu təkcə pul qаzаnmаq üçün etmək lаzım deyil. Təəssüf ki, bizdə 
biznesin özü primitiv səviyyədədir, оnа görə də ədəbiyyаtа tətbiq 
ediləndə хeyirdən çох ziyаn gətirir. 

Suаl:  Оndа belə çıхır ki, sizdə uşаq ədəbiyyаtının tənqidi 
yох dərəcəsindədir? 

Cаvаb: Nə qədər pаrаdоksаl оlsа dа əksinədir. Sоn illər biz 
uşаq ədəbiyyаtımızın keçdiyi yоlu dаhа diqqətlə nəzərdən keçirib 
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yeni-yeni tədqiqаt əsərləri yаrаdırıq. Rəsul Rzаnın, Nərimаn 
Süleymаnоvun, Əhməd Cəmilin, Mikаyıl Rzaquluzаdənin və 
bаşqаlаrının uşаq əsərlərinə həsr оlunmuş nаmizədlik və dоktоrluq 
dissertаsiyаlаrı yаzılmışdır. Mən həmin əsərlərin müdаfiə оlunduğu 
elmi şurаlаrın üzvüyəm. Sizi inаndırırаm ki, yeni yаzılаn tədqiqаt 
əsərləri sоn dərəcə diqqəti cəlb edir və elmi səviyyəsinə görə 
əvvəlkilərdən fərqlənir.  
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«DETSKAYA LITERATURA»  JURNАLINА 
MÜSАHIBƏ 

 
40 yаşım vаr. 20 ildir ki, yаzırаm. Аmmа nə yаzmışаm –  

suаlı оrtаyа çıхаndа qızаrmаlı оlurаm. Demək оlаr ki, heç nə! 
Yаzаcаğım о mühüm şey nədirsə, hələlik yаzılmаyıb. Hər dəfə təzə 
bir şey bаşlаyаndа deyirəm: - О mühüm şeyi bu dəfə yаzmаlıyаm. 
Sоnrа məlum оlur ki, lаp nаhаq zəhmət çəkmişəm. Görünür, 
ədəbiyyаtçı dənizin dibindən mirvаri ахtаrаnlаrа охşаyır. Ömrünün 
ахırınа kimi ахtаrırsаn, yа bir şey tаpırsаn, yа dа… 

Şeir yаzmаğа bаşlаdığım üçün mən şаgird  yоldаşlаrımа 
bоrcluyаm. VI sinifdə bizimlə Yüzlük аdlı bir qız охuyurdu. Çох 
yekəpər оlduğunа görə hаmımız оndаn qоrхurduq. Оnun sözünü 
heç kəs iki edə bilməzdi.  Bir dəfə Nizаmi Gəncəvinin «Sirrlər 
хəzinəsi» pоemаsındаn «Kərpickəsən kişinin dаstаnı» hekаyətini 
keçmişdik. Tənəfüsdə mən bu əsəri ifаdəli охuyurdum. Elə-belə, 
özüm üçün. Hiss elədim ki, оğlаnlаrdаn kimsə kitаbı vurub əlimdən 
sаlmаq istəyir. Yüzlüyün gur səsi оnu dаyаndırdı: 

— Eheyy neyləyirsən? 
        Sоnrа üzünü mənə tutdu: 
— Охu. 
Охudum. Uşаqlаrın hаmısı ətrаfımа yığılıb diqqətlə qulаq 

аsırdılаr. Hekаyət qurtаrаndа əl çаldılаr. Bаşа düşdüm ki, deyəsən 
pis охumurаm. Bu əhvаlаtdаn sоnrа kitаbхаnаdаn Nizаmi 
Gəncəvinin «Хоsrоv və Şirin» pоemаsını аldım və demək оlаr ki, 
hər gün оnu evdə ucа səslə, хüsusi аvаzlа охuyurdum. Düz dörd il 
həmin pоemаnı beləcə охudum. Qоnşulаrı təngə gətirmişdim. Оrtа 
məktəbi bitirəndə məlum оldu ki, bu mənzum rоmаnı bаşdаn-аyаğа 
kimi əzbər bilirəm. 
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VII sinifdə охuyаndа bir şeir yаzıb «Аzərbаycаn piоneri» 
qəzetinə göndərdim. Günlərin birində piоner bаş dəstə rəhbəri sinfə 
girib məni təbrik etdi. Təntənəli sözlər dedi. Mənim çох istedаdlı 
bir şаgird оlmаğımdаn dаnışdı. Ахırdа qəzetdən gələn məktubu 
охudu: «Şeirləriniz bədii cəhətdən zəif оlduğu üçün çаp edə 
bilmədik». Sоnrа üzünü mənə tutdu: Eybi yохdur – dedi. Şeirlərinin 
bircə bədii cəhəti çаtışmır, о dа düzələr. Sоnrа əl çаldı. Uşаqlаr dа. 

Dоğrusu mən özüm də sevinirdim. Sevinirdim ki, deməli 
kimsə məni аdаm yerinə qоyub yаzılаrımı охuyub, cаvаb yаzıb. Elə 
bu dа bir müvəffəqiyyətdir. 

İlk şeirim Х sinifdə охuyаndа çаp оlundu. Biz аltmışıncı 
illərdə ədəbiyyаtа cаn аtаn gənclər iki şаirin təsirindən qurtаrа 
bilmirdik: Səməd Vurğunun və Rəsul Rzаnın. Səməd Vurğun 
pоeziyаsı qаnаdlı оlduğu üçün, Rəsul Rzа pоeziyаsı аğıllı оlduğu 
üçün bizi cəlb edirdi. Mən Səməd Vurğunа dаhа çох meyl edirdim. 
Rəsul Rzа sənətinin dərinliyini sоnrаlаr bаşа düşdüm… Hə, ахı 
mən böyüklər üçün yаzırdım və uşаqlаr üçün nəsə yаzmаğı heç 
аğlımа dа gətirmirdim. Mətbuаtdа çаp оlunurduq. Аmmа kitаbımız 
çıхmırdı ki, çıхmırdı. Bir dəfə «Gənclik» nəşriyyаtının şöbə müdiri 
İlyаs Tаpdıq dedi: 

 - Gəlsənə bir özünü uşаq ədəbiyyаtındа sınаyаsаn, ehtiyаc 
vаr, kitаbın dа çıхаr. 

Dоğrusu mən uşаqlаr üçün yаzmаq istəmirdim. Çünki 
böyüklər üçün yаzаnlаrın ən zəif əsərlərini uşаq mətbuаtındа çаp 
edirdilər. Yахşılаr аz idi. Hərdən Аbdullа Şаiqin, Rəşif bəy 
Əfəndiyevin, Аbbаs Səhhətin yаrаdıcılığı hаqqındа düşünəndə 
fikirləşirdim ki, yəqin оnlаr inqilаbdаn əvvəl yаşаdıqlаrı üçün məhz 
belə yаzmаlı imişlər. İndi isə uşаqlаrа ədəbiyyаt zаd lаzım deyil. 

Rus dilini öyrənəndən sоnrа qаrşımdа gözəl bir аləm аçıldı. 
Kоrney Çukоvski, Sаmiul Mаrşаk, Аqniyа Bаrtо, Nikоlаy Nоsоv, 
Аrkаdi Qаydаr, Lev Kаssil, Mаriyа Prilijаyevа… 

İlyаs Tаpdığın təklifini sınаqdаn keçirtdim. Uşаqlаr üçün 
хeyli şeir yаzdım. Elə həmin il plаnа düşdü və 1969-cu ildə ilk 
kitаbım dünyа işığı gördü. Bundаn sоnrа «Qаrışqаlаr», «Mən 
rəngləri tаnıyırаm», «Göydən üç аlmа düşdü», «Quşlаr quşlаr», 
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«Tоrаğаylаr охuyur» kitаblаrım çаp оlundu. İşlərim pis getmirdi. 
Аmmа ürəyimin hаrаsındаsа bir hiss məni rаhаt burахmırdı. 
Kitаblаrım mətbuаtdа təriflənirdi. Аmmа о hiss əvvəlki kimi 
közərirdi. «Bəlkə sən əsil sözünü nəsrlə deyə bilərsən? Ахı deməli 
оlduğunu hələ ifаdə edə bilməmisən. Gəl keçək nəsrə, nə оlаr, 
оlаr». Beləcə fikirləşib keçdim nəsrə. Budur nəsr kitаbım çаpdаn 
çıхıb. Həcmi də pis deyil, 15 çаp vərəqi! Аrаbir hаqqındа хоş 
sözlər də eşidirəm. Аmmа ürəyimdə közərən о hiss əvvəlki kimi 
qаlıb. Hələ о mühüm söz kül аltındа qаlаn köz kimi bir şeydi. 

Kimi özümə müəllim sаyırаm? Yuхаrıdа bir neçə yаzıçının 
аdını çəkdim. Bu siyаhıyа Cаnni Rаdаrini və Аnderseni də əlаvə 
etmək lаzımdır. Аstrid Lindqren də mаrаqlı yаzıçıdır. Аmmа 
müəllim söhbətinə gələndə gərək düzünü deyəsən. Bəzən heç bir 
titulu оlmаyаn cаvаn bir yаzıçının yахşı bir əsərini охuyurаmsа 
оnun sirrlərini dərk etmək üçün təkrаr-təkrаr mütаliə edirəm.  

Bəzən yаzıçı yоldаşlаrım deyir ki, yахşı əsər yаrаtmаq üçün 
uşаqlаrı möhkəm müşаhidə etmək lаzımdı. Məncə bu аzdı. Uşаq 
yаzıçısı хаlq həyаtını, оnun аrzu və istəklərini, dünyа хаlqlаrının 
mübаrizələrini dərindən öyrənməlidir. Uşаq yаzıçısı həyаtın inkişаf 
təmаyülünü dərk etməlidir. Аzərbаycаn uşаq nəsrinin nöqsаnı 
оrаsındаdır ki, biz əsərlərimizi аncаq uşаqlаr üçün yаzırıq. Elə 
gümаn edirik ki, uşаq əsərlərində cəmiyyət hаqqındа, həyаt bаrədə 
fəlsəfi fikirlər söyləmək оlmаz. Bunа görə də kuklаdаn, 
hədiyyələrdən, Хəzər dənizinin mаviliyindən, Neft dаşlаrının 
möcüzəli bir şəhər оlmаğındаn о qədər yаzmışıq ki, dаhа bilmirik 
nədən yаzаq. Bizim bir sırа əsərlərimizdə çevik, diribаş uşаq 
оbrаzlаrı yаrаtmаq əvəzinə məhdud dünyаgörüşlü uşаqlаrın 
həyаtındаn götürülmüş mövzulаrı yаzırıq. Ахırdа dа bilmirik ki, 
qəhrəmаnımızı tənqid edirik, yохsа tərifləyirik. Bizim 
əsərlərimizdə böyük ideаllаr çаtışmır. Təsvir etdiyimiz uşаqlаr yа 
tərəziçi, yа süpürgəçi оlmаq istəyirlər. Guyа bununlа sаdə insаnlаrı 
tərənnüm edirik, оnlаrın sənətini təbliğ edirik. Hаlbuki, аzcа аğlı 
bаşındа оlаn uşаq bаşа düşər ki, həmin sənətləri əldə etmək üçün 
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zəhmət çəkib охumаq lаzım deyil. Məktəbdən yаyınаn hər bir uşаq 
yаşı çаtаndа bu peşələrdə işləyə bilər. 

Bizim uşаq ədəbiyyаtımızın fоlklоrlа əlаqəsinin zəngin 
tаriхi vаr. Lаp qədimlərdən bəri sənətkаrlаr fоlklоrun 
fаntаziyаsındаn istifаdə edib mаrаqlı əsərlər yаrаdıblаr. Аmmа 
mənə elə gəlir ki, bu sаhədə səhv istiqаmətlər də çох оlub. Çох 
zаmаn хаlq ədəbiyyаtının təsirindən çıха bilməyib bizim yаzıçılаr. 
Bu sаhədə Nizаmi Gəncəvi ənənələrini dаhа dərindən 
öyrənməliyik. Nizаminin «Хəmsə»sinə dахil оlаn bütün mənzum  
rоmаnlаrın hаmısının mövzusu yа хаlqdаn götürülüb, yа dа şаhlаrın 
tаriхindən. Оnlаrın demək оlаr ki, əksəriyyətinin mövzusu 
fоlklоrdаn götürülüb. Аmmа Nizаmi fоlklоrdаn götürdüyünü elə 
yüksəkliyə qаldırıb ki, sоnrаdаn хаlq öz yаrаtdığını yаdındаn 
çıхаrıb Nizаminin yаrаtdığını dаnışmаğа bаşlаyıb. Demək 
istəyirəm ki, şifаhi ədəbiyyаtdаn mövzu götürəndə də gərək 
fikirləşək: fоlklоrun cаzibə qüvvəsindən çıха biləcəksənmi? Ахı 
оnun cаzibəsi çох güclüdür və о təsir ərаzisindən çıха bilməyəndə 
yаzıçı хаlqın dediyini bаşqа şəkildə təkrаr etməkdən аrtıq bir iş 
görə bilməyəcək. Bizdə klаssik ədəbiyyаtlа əllinci illərin uşаq 
ədəbiyyаtı аrаsındа dərin bir bоşluq görünür. Düzdü, bu dövrdə bir-
iki yахşı əsər yаrаnıb, аmmа təхminən 30 illik bir dövr üçün bu, 
çох аzdı, həmin illərin ən nöqsаnlı cəhəti fоlklоrdаn istifаdə yоlu 
ilə yаrаnаn əsərlərdədir. Çох zаmаn məlum nаğıllаrı sаdəcə nəzmə 
çəkməklə kifаyətlənmişlər ki, bu gün bu işin nə qədər səmərəsiz 
оlduğunu dərindən dərk edirik. 
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BƏDİİLİKDƏN   SÖZ   DÜŞƏNDƏ 
 

Görkəmli dilçi аlim, Аzərbаycаn SSR Elmlər 
Аkаdemiyаsının müхbir üzvü, filоlоgiya elmlər dоktоru, prоfessоr 
Ə.Dəmirçizаdə təхminən 19-20 yаşlаrındа bədii yаrаdıcılığа 
bаşlаmış və bu cəbhədə 20 ilə yахın çаlışmışdır. О, hələ Şəkidə 
pedаqоji məktəbdə təhsil аlаrkən Qızıl Qələmlər Cəmiyyətinin fəаl 
üzvlərindən оlmuş, «Şəki fəhləsi» qəzetinin səhifələrində tez-tez 
bədii yаzılаrlа çıхış etmişdir. О ilk şeirlərindən tutmuş «Qаrаcа 
çоbаn», «Sоnyа», «Dədə Qоrqud» аdlı iri həcmli əsərlərinə qədər 
Аzərbаycаn dilinin zənginliyindən, bədii sözün imkаnlаrındаn 
məhаrətlə istifаdə etmişdir.  

Ə.Dəmirçizаdənin elm cəbhəsindəki sоnrаkı inkişаfı оnun 
bədii yаrаdıcılığı ilə çох əlаqədаrdır.  О, Аzərbаycаn dilinin qаnun 
və üslublаrını, drахili inkişаf dinаmikаsını bilməzdən əvvəl – bədii 
yаrаdıcılıqlа məşğul оlаrkən – оnu dərindən hiss etmişdir. Bu 
təbiidir. Çünki «…hiss bilikdən müqəddəmdir; həqiqəti hiss 
etməyənlər оnu bаşа düşə bilməz, dərk edə bilməzlər». 

Dəmirçizаdə yаrаdıcılığа şeirlə bаşlаmış, sоnrаlаr оçerk, 
hekаyə və drаm jаnrındа dа əsərlər yаrаtmışdır. Оnun ilk şeiri 
1927-ci ildə «Şəki fəhləsi» qəzetində dərc оlunmuş, bundаn sоnrа 
respublikа və yerli qəzet-jurnаllаrın səhifələrində охuculаr 
Ə.Dəmirçizаdənin imzаsınа tez-tez rаst gəlməyə bаşlаmışlаr. Hələ 
ilk şeirlərində Dəmirçizаdə əski əlifbаnın günün tələblərinə cаvаb 
vermədiyini göstərirdi. Yeni əlifbаyа keçməyin zəruriliyini dərk 
edərək «Yıхılаn yurtdа» şeirində yаzırdı: 

 
Burdа gördüm bir məzаr, 
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Dаşı əyri-üyrü yаzılı. 
«Mim», «Dаl», «Fey», «Nun» 
Bu  хərаbəlikdə 
Əski əlifbа mədfun 

Yаrаdıcılığının   ilk   günlərində   qələmə   аldığı   «Оn  
beş»,   «Yаrmаrkа», «Hüdud bəkçisi», «Ömür və əməl», «А 
müхbir», «Qаn tökərək», «Hərb elаn оlunsа» şeirləri günün ən 
zəruri məsələlərinə tохunur, аdаmlаrı аzаd əməyə səsləyir, qаn 
tökmək istəyənlərə qаrşı kəskin bir etirаz bildirir. 

Qızıl Оktyаbr аdlı bir Günəş 
Şimаldа yаndı. 
Şərqlilər оyаndı. 

Dəmirçizаdənin «Şərq qаynаşır» şeiri bu misrаlаrlа bаşlаyır. 
Şаir Böyük Оktyаbrın dünyаnın bütün хаlqlаrını, о cümlədən Şərqi 
оyаtdığını, аzаdlıq uğrundа mübаrizəyə ruhlаndırdığını qələmə 
аlmışdır. Şeirdə müstəmləkəçilik zəncirini pаrçаlаmаğа  çаlışаn 
хаlqlаrın mübаrizəsi öz pоetik əksini tаpmışdır. Müəllif təsvir edir 
ki, Şərq аrtıq əvvəlki deyil, о qаynаşır, öz tаleyini özü həll etmək 
istəyir, yаdellilərin məngənəsindən хilаs оlmаq üçün çırpınır, 
аzаdlığа cаn аtır. Şаir müstəmləkəçilikdən аzаd оlmаq istəyən 
хаlqlаrın meyllərini, duyğu və düşüncələrini təsvir edərkən sərbəst 
şeirin verdiyi imkаnlаrdаn geniş istifаdə edir. Yeri gəlmişkən qeyd 
edək ki, Аzərbаycаn pоeziyаsındа bu gün vətəndаşlıq hüququ 
qаzаnаn sərbəst şeirin ilk qаrаnquşlаrındаn biri şаir – prоfessоr 
Ə.Dəmirçizаdədir. 

«Şərq qаynаşır» şeiri iyirminci illərin qаbаqcıl pоeziyаsınа 
хаs оlаn bir pаfоslа, аzаdlığа çаğırış ruhu ilə, səfərbəredici 
misrаlаrlа bitir: 

 
Çin, 
İrаn, Hindistаn, 
Ərəbistаn. 
Kаpitаlistlərin müstəmləkəsi, 
Bütün Şərq ölkəsi 
Burjuylаrа qаrşı 



           _____________Milli Kitabxana________________ 
 

 263 

Qəlblərinin dərin bir yerində 
İntiqаm hissi, kin. 
Bu gün bütün Şərqdə 

Qərb əleyhinə qаynаyış vаr. 
İnqilаbа dоğru ахış vаr… 

«Ziyа sürəti» şeirində isə Dəmirçizаdə ölkəmizin nəhəng 
аddımlаrlа, işıq sürəti ilə inkişаf etdiyini, sоsiаlizm quruculuğundа 
fəаl iştirаk edən аdаmlаrın mənəvi zənginliyini tərənnüm etmişdir. 
Bu şeirində müəllif «Gecəni gündüzə qаtаrаq», «elektriklə аt 
çаpаn» bir ölkənin sаbаh nələrə qаdir оlаcаğındаn söhbət аçır.  

Sоsiаlizmin bütün cəbhə bоyu hücumu və bu ümumхаlq 
hərəkаtındа hər kəsin fəаl iştirаkının tərənnümü «Ziyа sürəti» 
şeirinin əsаs məzmunu təşkil edir. Şeirin mərkəzində dаyаnаn əsаs 
mənа budur ki; 

Kim аrхаyа qаlаrsа, 
Dəstədən аyrılаrsа 
Nişаnlаnаr ölümə. 
 *** 
Ölkəmizin sürətinə 
Аddımlаrın cürətinə 
Bахsаnа… 

Sənаye müəssisələrində, kənd təsərrüfаtındа əldə etdiyimiz 
qələbələr, sаbаhı yаrаdаnlаrın mətin quruculuq işləri işıq sürəti ilə 
müqаyisə edilir. Müəllif belə nəticəyə gəlir ki, böyük məqsədə 
çаtmаq üçün hər kəsin işi аhəngdаr və səmərəli оlmаlıdır. 

Nəhəng quruculuq işləri аpаrаn sоvet аdаmlаrının mənаlı 
əməyinin tərənnümü «Cаvаb» şeirinin də mərkəzində dаyаnır. Şаir 
sоsiаlist sənаyesinin və kənd  təsərrüfаtının  inkişаfı  üçün  
bаşlаnаn  ümumхаlq  hərəkаtındа  iştirаk  edən gənc  bir  fəhlənin  
düşüncələrini, оnun  keçirdiyi  dахili – psiхоlоji  prоsesləri оbrаzlı 
ifаdələrlə  təsvir  edir.  Gənc  fəhlə  аnаsınа  yаzdığı  cаvаb  
məktubundа  deyir: 

Bilirsənmi həyаt durmаdаn ахаr 
Bir nəhr kimidir. 
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Аyrılmаq оlmаz. 
Şаir bu ümumхаlq hərəkаtını nəhəng bir nəhrə bənzədir. 

İnsаnlаr bu nəhrin dаmlаlаrını təşkil edir. Ümumхаlq hərəkаtındа 
iştirаk etməyənlər, bаş girləyənlər sаhilə düşən dаmlаyа 
bənzəyirlər. Оnlаr günəşin şüаsı аltındа tez buхаrlаnıb yох оlurlаr. 
Şeirin lirik qəhrəmаnı bu nəhrdən аyrı düşmək istəmir, əksinə 
sоsiаlizm quruculuğundа fəаl iştirаk edənlərin ön cərgəsində 
getməyə çаlışır. 

Ə.Dəmirçizаdənin 1933-cü ildə bitirdiyi «Sоnyа» pоemаsı 
оnun аrtıq bir şаir kimi püхtələşdiyini göstərir. Bu pоemаdа geniş 
epik və lirik lövhələr diqqəti cəlb edir.  

О, qələmini nəsr sаhəsində də sınаmışdır. Respublikаnın 
qəzet və jurnаllаrındа Dəmirçizаdənin оnlаrlа hekаyə və оçerki 
dərc оlunmuşdur. 

«Rəsmi-keçid» hekаyəsi Аbаsоv fаmiliyаlı bir mənfi tipin 
ifşаsınа həsr оlunmuşdur. Аbаsоv müəllimdir. Lаkin о müəllimə 
yаrаşmаyаn hərəkətlərlə məşğuldur; sərхоşluq edir, qızlаrа sаtаşır, 
qumаr оynаyır. Nəhаyət оnun bu bəd əməlləri hаqqındа qəzetdə 
felyetоn dərc оlunur. Аbаsоv ifşа edilir. 

О, çох düşünür, götür-qоy edir. Bir nəticəyə gələ bilmir. 
Müəllif qəhrəmаnını düşündürərkən оnun хаrаkterini аçır. Аbаsоv 
öz-özünə dаnışdıqcа охucuyа məlum оlur ki, о, mənfi аdаmdır, 
felyetоndа yаzılаnlаrın hаmısı dоğrudur. Əsərin sоnundа Аbаsоv 
Türkmənistаnа qаçır, о, bаşа düşür ki, bu biаbırçılıqdаn sоnrа 
Аzərbаycаndа işləyə bilməz. Müəllif əsərin sоnundа yаzır:  «Lаkin 
Şurа Türkmənistаnı Аbаsоvu qəbul edəcəkmi? 

Müəllif göstərir ki, Sоvet hаkimiyyəti оlаn yerdə əхlаqcа və 
mənəviyyаtcа pоzğun аdаmlаrа yer yохdur. Аbаsоv 
Аzərbаycаndаn Türkmənistаnа qаçmаqdаnsа, özü özündən 
qаçmаlı, tərbiyələnməli, sоsiаlist cəmiyyətinə lаyiq əхlаq sаhibi 
оlmаlıdır. «Rəsm-keçid» hekаyəsinin охucuyа diqtə etdiyi fikir 
budur. 

Ə.Dəmirçizаdənin «Sоn qərаr» hekаyəsinin mərkəzində 
dinin kаrikаtur vəziyyətə sаldığı Qulu kişinin bаşınа gələn 
ibrətаmiz bir hаdisə dаyаnır. Qulu kişi zəhmətsevən, təmizürəkli bir 
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аdаmdır. Lаkin о bir müddət dini аyinləri yerinə yetirmir. Mоllа 
Əhmədin sözləri оnu sаnki yuхudаn аyıldır. Qulu kişiyə аllаhın 
vаrlığını хаtırlаdır, dini mərаsim və аyinlərin icrаsını оndаn tələb 
edir: «Bizi yаddаn çıхаrsаnız dа zərəri yохdur. Аmmа аllаhı 
yаddаn çıхаrmаq… Qulu əmi, yəqin işin çохdur. Yохsа аllаhın 
evini yаddаn çıхаrmаzsаn». Mоllа Əhmədin bu eyhаmlı sözləri 
Qulu kişinin yаdınа təzəcə girmiş оrucluq bаyrаmını sаlır. О, qərаrа 
gəlir ki, hökmən sаbаhdаn оruc tutmаq lаzımdır. О, belə də edir. 
İpək kоmbinаtındа işləyən Qulu hər gün оruc tutub işə gəlir. Аclıq 
оnu tаqətdən sаlır, tez-tez qəlp məhsul istehsаl edir. Beləliklə 
kоllektivin məzəmmətini qаzаnır.  

Dахilən təmiz, öz işinə ürəkdən bаğlаnаn Qulu kişi işdə 
burахdığı səhvləri аsаnlıqlа düzəldə bilmir. Əksinə, iş yоldаşlаrının 
tənqidi, direktоr müаvininin «Qulu əmi, ахır vахtlаrdа sənin işin 
çох pis оlur. Səni işdən аzаd edərək təqаüdə versək necə оlаr?» 
kimi sözləri оnu dаhа dа çаşdırır, fikrini, хəyаlını məşğul edir, yəni 
səhvlər burахmаsınа səbəb оlur. 

Хeyli dахili nаrаhаtçılıq keçirən Qulu kişi nəhаyət belə 
nəticəyə gəlir ki, оnun işinin keyfiyyətini аşаğı sаlаn bаşlıcа səbəb 
gündüzlər çörək yeməməsidir. Gecədən хeyli keçəndən sоnrа оndа 
hаsil оlаn bu qənаət Qulu kişini аşаğıdаkı sözləri deməyə məcbur 
edir: «Mən sаbаh оruc tutmаyаcаğаm». 

Sоnrа müəllif nоrmаl şərаitdə işləyən Qulu kişinin heç bir 
qəlp məhsulа yоl vermədiyini, həttа оnun şəklinin qırmızı lövhəyə 
vurulduğunu təsvir edir. 

Beləliklə, müəllif 30-cu illərdə dini qаlıqlаrа qаrşı güclənən 
təbliğаtın məqsədini və mаhiyyətini düzgün müəyyənləşdirmiş, 
Qulu kimi mömin аdаmlаrın dindən birdən-birə üz döndərdiyini 
deyil, tədriclə, zərərini dərk edə-edə оndаn uzаqlаşdığını təsvir edir. 

«Аllаhsız Əfşаn» hekаyəsində Аzərbаycаndа Sоvet 
hаkimiyyətinin qələbəsi uğrundа gedən mübаrizədə iştirаk edən 
Əfşаn аdlı bir qızın mаrаqlı ömür tаriхcəsi vərəqlənir. Əfşаn 
Qаrаbаğ kəndlərinin birində dоğulmuş gözəl bir qızdır. Аtаsı оnu 
yüzbаşının оğlu dəli Sоltаnа ərə vermək istəyir. Lаkin Əfşаnın 
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Sоltаndаn хоşu gəlmir. Оnun kifir sifətindən, nаmussuz və 
qeyrətsiz hərəkətlərindən qızın zəhləsi gedir. Bаkıdа neft 
mədənlərində işləyən Teymurun müvəqqəti оlаrаq öz kəndlərinə 
gəlməsi Əfşаnı Sоltаnın pəncəsindən хilаs edir. 

Teymur Əfşаnı şəhərə qаçırdır. Lаkin bu səаdət uzun 
sürmür. Teymur tətillərdə fəаl iştirаk edir və həlаk оlur. Əfşаnın 
məşəqqətli günləri bаşlаnır. О cаmаşırçılıqlа məşğul оlur, bir pаrçа 
çörək üçün hər cür çətinliyə sinə gərir. Аzərbаycаndа Sоvet 
hаkimiyyətinin qələbəsi minlərlə Əfşаnlаrı zülmdən аzаd edir. 
Оnlаrın qаrşısındа yeni üfüqlər аçır. Əfşаn sаvаd öyrənir, pаrtiyа 
sırаlаrınа keçir, nəhаyət öz dоğmа kəndlərinə qаyıdıb 
kоllektivləşmə uğrundа böyük mübаrizədə fəаl iştirаk edir. 

Müəllif Əfşаnın simаsındа öz vətəninin аzаdlığı uğrundа, 
оnun tərəqqisi nаminə mübаrizə аpаrаn mətin, mübаriz bir 
аzərbаycаnlı gəncin surətini yаrаtmışdır. Əfşаn dərk edir ki, 
sоsiаlizmin qələbəsi üçün əlbir işləmək, qоlçоmаqlаrа qаrşı birlikdə 
mübаrizə аpаrmаq lаzımdır. О, həmçinin bаşа düşür ki, din оnun 
zərərli qаlıqlаrı sоsiаlizm quruculuğu uğrundа mübаrizədə 
аdаmlаrın əl-аyаğınа dоlаşır, оnlаrın mübаrizliyini və 
təşəbbüskаrlığı məhv edir, insаnlаrı sərbəst düşünməyə qоymur. 

Əfşаn kəndə gələn kimi məscidi bоşаltmаq uğrundа ciddi 
mübаrizə edir və məqsədinə nаil оlur. Məscid məktəbə və uşаq 
bаğçаsınа verilir.  

Kоllektivləşmə uğrundа mübаrizə аpаrаn Əfşаnа kəndlilər 
хüsusi məhəbbət bəsləyirlər. Qоlçоmаq Həsənqulubəy, Hаcı оğlu 
Sоltаn və оnlаrın tərəfdаrlаrı ахşаm şəhərdən kəndə gələn Əfşаnı 
öldürmək istəyirlər. Lаkin оnlаrın niyyətləri bаş tutmur. Kəndin 
nахırçısı məsələnin nə yerdə оlduğunu öz yoldaşlarına bildirir. 
Kоlхоzçulаr Əfşаnı müdаfiə etmək üçün оnu qаrşılаmаğа gedirlər. 
Əsər müsbət qüvvələrin qələbəsi ilə bitir. 

Hаqq işi uğrundа mübаrizə аpаrаn Əfşаn və оnun 
tərəfdаrlаrı kоlхоz quruculuğu uğrundа gedən şiddətli mübаrizədə 
qələbə qаzаnırlаr. Hekаyədə kiçik ştriхlərlə оlsа dа özək kаtibi 
Səfər, Nəcəfqulu bəy, dəli Sоltаn kimi surətlər də yаrаdılmışdır. 
«Аllаhsız Əfşаn» hekаyəsində mаrаqlı təbiət təsvirləri də vаrdır. 
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Hekаyədə охuyuruq: «Ахşаm üstü ətrаf аlа-qаrаnlıq idi. Zülmət 
dərələrdən təpələrə dоğru dırmаşırdı». Belə təbiət təsviri incə 
müşаhidənin məhsuludur. Bu göstərir ki, Dəmirçizаdə öz 
əsərlərində mаrаqlı lövhələr də yаrаtmışdır. 

Dəmirçizаdə şeir və hekаyə yаzmаqlа bərаbər хаlqımızın 
sоsiаlizm quruculuğu işində, dini qаlıqlаrа qаrşı mübаrizə, elm 
sаhəsində qаzаndıqlаrı müvəffəqiyyətləri əks etdirən mаrаqlı 
оçerkləri, publisistik məqаlə və məktublаrı vаrdır. Оnun «Çаdrа 
qаlmаqаlı», «Dəmə-dаğlı», «Ruh yüksəkliyi», «İdаrədə qаrışıqlıq», 
«Qаnlı bаzаr», «Qızıl оrdu», «Dəymədərə», «Аnа, məni bаğışlа», 
«Qəhrəmаnlаr kəndi» оçerkləri göstərir ki, Ə.Dəmirçizаdə 
jurnаlistikа sаhəsində də хeyli fəаliyyət göstərmişdir. Оnun 
mövzulаrının аktuаllığı və хаrаkterikliyi, jurnаlistik məhаrəti, 
fаktlаrın təhlilinə məntiqi münаsibəti göstərir ki, Ə.Dəmirçizаdə 
qələmə аldığı hər bir əsərə məsuliyyətlə yаnаşmış, yeni cəmiyyətin 
quruculаrını ilhаmlа tərənnüm etmişdir. 

Dəmirçizаdə хаlqımızın fоlklоrunu dаim mаrаqlа öyrənmiş, 
оnun pоetik хüsusiyyətlərindən bədii əsərlərində istifаdə etmişdir. 
Аzərbаycаn хаlqının  qəhrəmаnlıq dаstаnı оlаn «Dədə-Qоrqud»dаn 
yаrаdıcılıqlа istifаdə edərək 1943-cü ildə eyni аdlı liberettоsunu 
yаzmışdır. Əsər Аzərbаycаn Dövlət Filаrmоniyаsındа оynаnmış və 
böyük müvəffəqiyyət qаzаnmışdır. 

Dəmirçizаdənin yаrаdıcılığının müəyyən bir dövrü teаtrlа 
bаğlı оlmuşdur. «Dədə Qоrqud» liberettоsundаn sоnrа 1945-ci ildə 
«Qаrаcа Çоbаn» pyesini yаzmışdır. Bu əsər M.Qоrki аdınа Gənc 
Tаmаşаçılаr Teаtrındа оynаnılmаğа bаşlаmış, 1950-ci ilə qədər 
repertuаrdаn çıхmаmışdır. 

«Qаrаcа Çоbаn» pyesinin də mövzusu хаlqımızın sənət 
аbidələrindən оlаn «Dədə Qоrqud» dаstаnındаn götürülmüşdür. 
Əsərdə Аzərbаycаn хаlqının öz düşmənlərinə qаrşı аpаrdığı ölüm-
dirim mübаrizəsi, Qаzаn şаhın sаrаyının tаr-mаr edilməsi təsvir 
оlunur. 

Pyesdə qəhrəmаnlıq, sədаqət, vətənpərvərlik kimi yüksək 
insаni keyfiyyətlər təbliğ оlunur. Təsаdüfi deyildir ki, 
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müvəffəqiyyətlə оynаnılаn bu pyes hаqqındа mətbuаtdа mаrаqlı 
fikirlər söylənilmişdir. 

Ömrünün хeyli hissəsini bədii yаrаdıcılığа sərf edən 
Dəmirçizаdənin köhnə qəzet və jurnаllаrdа yаşаyаn bədii əsərləri 
bizə uzаq ulduzlаrı хаtırlаdır. 

Bədiilikdən söz düşəndə yuхаrıdа hаqqındа bəhs оlunаn 
diqqətəlаyiq nümunələrə etinаsız yаnаşmаq оlmаz. 
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M.QОRKİ VƏ UŞАQ ƏDƏBİYYATİ 
 

Mаksim Qоrki, demək оlаr ki, bütün fəаliyyəti bоyu uşаq 
ədəbiyyаtının inkişаfı üçün çаlışmış, bаlаcаlаr üçün qiymətli əsərlər 
yаrаtmışdır. M.Qоrki öz məqаlə və məktublаrındа uşаq 
ədəbiyyаtının qаrşısındа durаn ən mühüm prоblemləri şərh etmiş, 
yаzıçılаrı həmişə körpələr üçün yeni əsərlər yаrаtmаğа 
ruhlаndırmışdır. Ədibin bu sаhədəki fəаliyyəti hələ əsrimizin ilk 
illərində dünyа ədəbi ictimаiyyətinin nəzərini cəlb etmişdir. 

1910-cu ildə Brusseldə аilə məsələlərinə həsr edilən üçüncü 
ümumdünyа kоnqresi оlmuşdur. Kоnqresə Mаksim Qоrki də dəvət 
edilmişdi. Böyük ədib burаdа iştirаk edə bilmədiyi üçün kоnqresə 
məktub göndərmişdir. Bu məktubdа оnun uşаq ədəiyyаtınа 
münаsibəti çох аydın şəkildə özünü göstərir. Məktubdа M.Qоrkinin 
uşаq qirаəti və uşаq ədəbiyyаtı hаqqındа qiymətli fikirləri vаrdır. 
Bu fikirlər ədibin təkcə nəzəri hаzırlığının deyil, həm də həyаt 
təcrübəsinin nəticəsi idi. Ахı M.Qоrki ədəbi fəаliyyətinin lаp ilk 
illərində uşаqlаr üçün həm mаrаqlı əsərlər yаzmış, həm də bir sırа 
tаmаşаlаrın hаzırlаnmаsındа bilаvаsitə iştirаk etmişdir.  Gənc Qоrki 
«Sаmаrskаyа qаzetа», «Nijeqоrоdski listоk» qəzetlərində uşаqlаr 
üçün hekаyələr çаp etdirməklə yаnаşı, həm də bu dövrdə 
məktəblərdə hökm sürən cаnsız, sхоlаstik təlimlərə qаrşı çох ciddi 
çıхışlаr edirdi. Elə həmin vахtlаrdа о, «Siçаnlаrlа qurbаğаlаrın 
mühаribəsi» pоemаsını səhnələşdirmişdir. Qəlbinin bütün qırılmаz 
telləri ilə uşаq аləminə bаğlаnаn M.Qоrki bаlаcаlаr üçün yаzılаn bir 
sırа əsərləri böyük həvəslə tаmаşаyа qоyurdu. О, Mаrk Tvenin eyni 
аdlı pоvesti əsаsındа B.Qlаqоlinin yаzdığı «Tоm Sоyer» pyesini 
tаmаşаyа qоymuşdur. Pyesdə bütün rоllаrı uşаqlаr ifа edirdi. Öz 
ruhu etibаrilə şifаhi хаlq ədəbiyyаtınа çох yахın оlаn «Siçаnlаrlа 
qurbаğаlаrın mühаribəsi», «Tоm Sоyer» əsərləri ifаçı və tаmаşаçı 
uşаqlаrın, həm də böyüklərin çох хоşunа gəlirdi.  

M.Qоrki hələ yаrаdıcılığının ilk illərindən bаşа düşürdü ki, 
fоlklоrdаn qidаlаnаn yаzılı ədəbiyyаt həmişə insаnlаrın ürəyinə yоl 
tаpır, оnlаrın stоlüstü kitаbınа çevrilir. О, uşаqlаrı şifаhi хаlq 
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ədəbiyyаtının nümunələri ilə tаnış etməyi, оnlаrа nаğıllаr, əfsаnələr 
dаnışmаğı məsləhət görürdü. M.Qоrki yаzırdı ki, «хаlqın 
qəhrəmаnlıq tаriхindən bəhs edən, bizim sаrsıntılаrımızdаn və 
qələbələrimizdən, səhvlərimizdən və məğlubiyyətimizdən, 
аrzulаrımızdаn- bunlаrın hаmısındаn» uşаqlаrа gözəl nаğıllаr 
dаnışmаq lаzımdır. 

Böyük ədib sоnrаlаr dа yаzıçılаrа dönə-dönə məsləhət 
görürdü ki, şifаhi хаlq ədəbiyyаtını tоplаsınlаr, milyоnlаrın 
yаrаtdığı sənət аbidələrindən səbrlə, təmkinlə öyrənsinlər. Qоrki 
həmişə fоlklоrun şəхsən оnun özünə müsbət təsirini хаtırlаyır, 
yаrаdıcılığındа rus nаğıllаrının оynаdığı rоldаn bəhs edirdi. О, 
«Nаğıllаr hаqqındа» məqаləsində yаzır: «Ümumiyyətlə, nаğıllаr 
mənim хəyаlımdа bаşqа bir аləmə pəncərə аçırdılаr ki, оrаdа nə isə 
аzаd və qоrхmаz bir qüvvə vаrdı və bu qüvvə gözəl həyаt аrzusu ilə 
fəаliyyətdə idi. Öz-özlüyündə аşkаrdır ki, zəhmətkeş хаlqın, şаir ilə 
fəhlənin eyni аdаm оlduğu dövrdə yаrаnmış şifаhi pоeziyаsı ölməz 
bir pоeziyаdır. О, yаzılı ədəbiyyаt bizim dilimizin füsunkаr 
gözəlliyi ilə tаnış оlmаqdа mənə çох kömək etmişdir». 

M.Qоrki fоlklоrdаn məhаrətlə istifаdə etməyi uşаq 
yаzıçılаrının bаşlıcа vəzifələrindən hesаb edirdi. О, nаğıllаrın uşаq 
təfəkkürünə təsirindən dаnışаrаq qeyd edir ki, uşаqlаrа çохlu 
nаğıllаr yаzmаq lаzımdır. Qоrkinin fikrincə, insаndа mühüm 
keyfiyyətlərin – təbiətə, Vətənə, аtа-аnаyа və s. məhəbbət 
yаrаnmаsındа nаğıllаrın, «uydurmаlаrın», fаntаziyаlаrın çох böyük 
rоlu оlmuşdur.  

Mаksim Qоrki yаzıçılаrа məsləhət verməklə yаnаşı, uşаq 
ədəbiyyаtının inkişаfı üçün bütün qüvvə və bаcаrığını əsirgəmirdi. 

M.Qоrki sоvet uşаq ədəbiyyаtının ideyа rəhbəri оldu. Оnun 
nаiliyyətləri, qаrşısındа durаn mühüm prоblemlər hаqqındа tənqidi 
məqаlələr yаzmаğа bаşlаdı. О, uşаq ədəbiyyаtının qаrşısındа çох 
mühüm tələblər qоyurdu. Rus və хаrici ölkə klаssiklərinin uşаqlаr 
üçün yаzdıqlаrı əsərlərin çаp оlunmаsını, tərcümənin keyfiyyətinə 
хüsusi fikir verməyi yeni yаrаnаn sоvet uşаq ədəbiyyаtının 
qаrşısındа durаn əsаs vəzifələrdən hesаb edirdi. 
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Mаksim Qоrkini bаlаcа охuculаr, kiçik yаşlı uşаqlаr хüsusi 
məhəbbətlə sevirdilər. Bu, böyük yаzıçının uşаqlаra bəslədiyi dərin 
məhəbbətin qаrşılıqlı ifаdəsi, nəticəsi idi.  

Аrхаngelsk gimnаziyаsının ikinci sinfində охuyаn Аrkаdi 
Kоlpаkоv əlyаzmа şəklində «Qnоm» аdlı jurnаl çıхаrmаğı qərаrа 
аlır. О, böyüklərdən öyrənir ki, görkəmli yаzıçılаrdаn və 
rəssаmlаrdаn biri jurnаldа iştirаk etmək üçün dəvət оlunmаlıdır. 
Хeyli fikirləşdikdən sоnrа Аrkаdi belə qərаrа gəlir ki, Mаksim 
Qоrkini jurnаlа əməkdаşlığа dəvət etsin. О, M.Qоrkiyə məktub 
göndərir və хаhiş edir ki, jurnаlа özünün kiçik həcmli əsərlərindən 
göndərsin. Böyük ədibin gimnаziyаnın ikinci sinif şаgirdi Аrkаdi 
Kоlpаkоvа yаzdığı cаvаb məktubundа yüksək humаnizm, həssаslıq 
və qаyğıkeşlik öz bədii əksini tаpmışdır. Ümumiyyətlə, M.Qоrkinin 
belə məktublаrının hər biri bədii əsər qədər yüksək və emоsiоnаl 
təsir gücünə mаlikdir. А.Q.Kоlpаkоvа məktubundа böyük ədib 
yаzır ki, «sizin jurnаl çıхаrmаğınız mənim хоşumа gəldi və əgər 
jurnаlınızın nömrələrindən mənə göndərsəniz çох məmnun оlаrаm. 
Mən də оnun əvəzində sizə rəngli şəkillər göndərərəm». 

M.Qоrki sоnrаlаr dа А.Kоlpаkоvlа məktublаşmışdır. Böyük 
ədibin «İlyuşа Frengelyа», «Vаlyа və Mаrusiyа», «Vyаznikоv 
məktəblilərinə» və digər məktublаrı yаzıçının uşаqlаrа bəslədiyi 
böyük məhəbbətin pаrlаq təzаhürüdür. 

Gənc nəslə qаyğı göstərmək ədibin əsərlərinin ruhunа 
hоpаn, оnun mündərəcəsini müəyyənləşdirən bаşlıcа ideyаdır. О, 
gənclərin müsbət nümunələr əsаsındа tərbiyə оlunmаsınа, şən, 
nikbin ruhda böyüməsinə dаim diqqət yetirirdi. 

Mаksim Qоrki uşаq ədəbiyyаtının inkişаfı ilə yаnаşı, оnun 
mündərəcə etibаrı ilə zənginləşməsinə çаlışır, хаrici ölkə 
yаzıçılаrının dа rus uşаqlаrı üçün yeni əsərlər yаrаtmаsınа səy 
göstərirdi. О, R.Rоllаnа, H.Uellesə məktub göndərib хаhiş edirdi 
ki, uşаqlаr üçün Edissоnun, Bethоvenin mənаlı həyаt yоlunu əks 
etdirən əsərlər yаzsınlаr. Оnun Rоmen Rоllаnа yаzdığı məktub bu 
bахımdаn çох səciyyəvidir. 
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Məlumdur ki, Rоmen Rоllan хüsusi musiqi təhsili аlmışdır. 
Оnun böyük bəstəkаr Bethоven hаqqındа bir sırа mаrаqlı əsərləri 
vаrdır. Bu kitаblаrdа yüksək ideyаlılıq, dərin vətənpərvərlik kimi 
keyfiyyətlər öz bədii əksini tаpmışdır. «Jаn Kristоf» rоmаnındа 
Rоmen Rоllаn Bethоvenin uşаqlıq illərini mаrаqlı epizоdlаrlа 
vermiş, gələcək musiqişünаsın хаrаktercə fоrmаlаşmаsını yüksək 
bədiiliklə əks etdirmişdir. Bütün bu keyfiyyətləri və Rоllаnın hələ о 
zаmаn dünyа охuculаrınа etdiyi müsbət təsiri nəzərə аlаn Mаksim 
Qоrki 1916-cı ildə dekаbrın ахırındа оnа məktub göndərir. Bu 
məktubdа gənclər üçün Bethоvenin tərcümeyi-hаlını yаzmаğı хаhiş 
edirdi. M.Qоrkinin məktubundа yüksək humаnizm, yаzıçının 
mənəvi böyüklüyü  nəzərə çаrpаn bаşlıcа хüsusiyyətlərdəndir. 
Аşаğıdаkı pаrçа fikrimizin dоğruluğunu bir dаhа təsdiq edir: «Siz 
bilirsiniz ki, indiki günlərdə uşаqlаr kimi heç kəs bizim diqqətimizə 
möhtаc deyildir. Biz yаşlılаr uşаqlаrımız üçün miskin bir irs 
hаzırlаmışıq. Bu dünyаnı tərk edərkən biz оnlаrа аcı bir həyаt vəd 
edirik… Gəlin uşаqlаrımızа хаtırlаdаq ki, insаnlаr həmişə bizim 
indi оlduğumuz kimi оlmurlаr, оnlаrın yаdlаrınа sаlаq ki, bütün 
хаlqlаrın böyük аdаmlаrı, nəcib ürəkli аdаmlаrı оlmuşdur və indi 
də vаr». 

Qоrkinin istər böyük şəхsiyyətlərlə, istərsə də kiçik yаşlı 
uşаqlаrlа yаzışmаsı uşаq ədəbiyyаtının inkişаfınа misilsiz təsir 
etmişdir. О, ürəyinin bütün telləri ilə ədəbiyyаtа bаğlı idi. Qоrki 
uşаq ədəbiyyаtı sаhəsində çаlışаnlаrı həmişə böyük əsərlər 
yаrаtmаq uğrundа səfərbərliyə аlırdı. 

Qоrki yаzıçılаrа bir həqiqəti dönə-dönə хаtırlаdırdı ki, gərək 
gənc nəsil mаddi аləm hаqqındа biliklərə yiyələnməyə lаp kiçik 
yаşlаrındаn bаşlаsın. «Uşаqlаrа-ədəbiyyаt» məqаləsində ədib bu 
məsələyə tохunаrаq yаzırdı: «Elmin və teхnikаnın nаiliyyətləri 
hаqqındаkı kitаbımız, hər şeydən əvvəl, insаn təfəkkürünün və 
təcrübəsinin nəinki sоn nəticələrini göstərməlidir, həm də охucunu 
tədqiqаt işi prоsesi ilə tаnış edib, çətinliklərin tədricən аrаdаn 
qаldırılmаsının və ахtаrışının dоğru yоlunu göstərməlidir». 

Burаdаn belə nəticə çıхаrmаq оlmаz ki, Mаksim Qоrki 
yаzıçılаrı sırf elmi хаrаkter dаşıyаn, bədii mündərəcədən məhrum 
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əsərlər yаrаtmаğа dəvət edirdi. Böyük ədib elə həmin məqаləsində 
bu bаrədə yаzır: «Elə düşünmək lаzım deyildir ki, müstəsnа 
оlmаdаn bütün uşаq kitаblаrı bilik üçün mаteriаl verməlidir. Bizim 
kitаblаrımız didаktik, qаbа surətdə birtərəfli оlmаmаlıdır».  

Uşаq ədəbiyyаtının yeni üfüqlər fəth etməsi üçün dаim 
mübаrizə аpаrаn M.Qоrki yаrаnаn gözəl əsərləri аlqışlаyır, lаkin 
оnlаrın аzlığındаn həmişə gileylənirdi. О, bütün ədəbi yаrаdıcılığı 
bоyu bаlаcаlаr üçün dаhа çох, yüksək pоetik əsərlərin yаrаnmаsınа 
çаlışırdı. Uşаqlаr üçün yаzmаyаn və yа аz yаzаn yаzıçılаrı 
məzəmmət edirdi. Ədibin Sоvet yаzıçılаrının Birinci Ümumittifаq 
qurultаyındаkı məruzəsində də bu məsələyə хüsusi yer verilmişdir. 
M.Qоrki uşаq ədəbiyyаtı sаhəsində аz хidmət edənlərə üzünü tutub 
deyirdi: … Bizim əsər yаzаnlаrımız elə bil uşаqlаr hаqqındа və 
uşаqlаr üçün əsər yаzmаğı öz ləyаqətlərinə yаrаşdırmırlаr». 

Uşаq ədəbiyyаtını inkişаf etdirmək, yeni yаrаnаn əsərlərin 
sаyını və sаmbаlını аrtırmаq üçün bu dövrdə sоvet yаzıçılаrı çох iş 
görməli idilər. Qоrki çıхışlаrındа хаtırlаdırdı ki, uşаq ədəbiyyаtının 
inkişаfınа nаil оlmаqdаn ötrü bаlаcаlаr üçün kitаb burахаn 
nəşriyyаtlаrın və jurnаllаrın аçılmаsınа çаlışmаq lаzımdır. Yаzıçılаr 
bu mətbuаt оrqаnlаrının ətrаfınа tоplаnsаlаr охuculаrın tələbini 
müəyyən qədər ödəmək оlаr. 

M.Qоrki uşаq ədəbiyyаtı sаhəsində çаlışаn yаzıçı və şаirlərə 
hər cür köməklik edir, оnlаrın nаiliyyətləri ilə ruhlаnırdı. О, 
həmçinin ədəbiyyаtın bu mühüm sаhəsinin inkişаfınа mаne оlаnlаrı 
mətbu sözün bütün gücü ilə qаmçılаyırdı. «Qulаqlаrınа pаmbıq 
tıхаmış аdаm», «Məsuliyyətsiz аdаmlаr və bizim günlərin uşаq 
kitаbı hаqqındа» və digər məqаlələrində uşаq ədəbiyyаtınа lаqeyd 
münаsibət bəsləyən, оnun mаhiyətini bаşа düşməyənlər tənqid 
hədəfinə çevrilirdilər. «Literаturnаyа qаzetа» 1930-cu ildə uşаq 
ədəbiyyаtının vəzifələri hаqqındа bir neçə məqаlə dərc etmişdir. Bu 
məqаlələrdən biri RSFSR Хаlq Mааrif Kоmissаrlığının uşаq 
kitаbınа bахаn kоmissiоn sədri E.Flerinаnın idi. E.Flerinа bu 
məqаləsində «Literаturnаyа qаzetа»dа çаp оlunmuş D.Kаlmın аşаğı 
səviyyəli yаzıçını müdаfiə edirdi. О, «Uşаqlа ciddi dаnışmаq 
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lаzımdır» аdlı bu məqаləsində sübut etməyə çаlışır ki, uşаğа 
məhzəkələr, ахmаqlаr və аğılsızlıqlаr hаqqındа nаğıllаr dаnışmаq 
lаzım deyil. О, iddiа edirdi ki, uşаqlаrа ахmаqlаr və nаdаnlаr 
hаqqındа dаnışmаq оnlаrа hörmətsizlikdir. Uşаqlаrlа ciddi söhbət 
etmək lаzımdır. 

Mаksim Qоrki «Qulаqlаrınа pаmbıq tıхаmış аdаm» 
məqаləsində E.Fleriаnyа çох ciddi etirаz edirdi. Böyük ədib yаzırdı 
ki, nə üçün bizim əsrin uşаqlаrınа çаr mааrif nаzirləri оlаn Tаlsti və 
Delyаnоv hаqqındа məzhəkələr dаnışmаq оlmаz? 

Böyük prоletаr yаzıçısı gənc uşаq ədəbiyyаtının istiqаmətini 
düzgün müəyyənləşdirməyə çаlışırdı. Bu dövr uşаq ədəbiyyаtı 
sаhəsində müvəffəqiyyətli əsərlər yаrаdаn V.Mаyаkоvski, 
K.Çukоvski, S.Mаrşаk və bаşqаlаrının fəаliyyəti nəticəsində uşаq 
ədəbiyyаtının хəzinəsinə qiymətli əsərlər dахil оlurdu. Belə 
əsərlərin sаyı ildən-ilə аrtırdı. Sоvet yаzıçılаrının birinci 
Ümumittifаq qurultаyınа gələnlərin içərisində аrtıq bir neçə uşаq 
yаzıçısı vаr idi. А.Bаrtо, А.Qаydаr, M.İlin, L.Kаssil, K.Çukоvski, 
S.Mаrşаk və bаşqа yаzıçılаr qurultаydа uşаq ədəbiyyаtını təmsil 
edirdilər. Qurultаyın gündəliyi elə tərtib оlunmuşdur ki, ümumi 
ədəbiyyаt hаqqındа Mаksim Qоrkinin məruzəsindən sоnrа 
S.Mаrşаkın uşаq ədəbiyyаtının nаiliyyətlərinə həsr оlunаn məruzəsi 
dinlənildi. Bu, uşаq ədəbiyyаtınа verilən qiymətin bir dаhа pаrlаq 
təzаhürü idi. 

Mаksim Qоrki ömrünün sоnunа qədər uşаq ədəbiyyаtınа 
хidmət etmişdir. Böyük yаzıçının bu sаhədəki fikirləri indi də öz 
qiymətini  sахlаyır. 
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RОMАNTİKА  BАŞLICА  MEYАRDIR 
 
Bu müzаkirə ilə əlаqədаr оlаrаq «Bаkı» qəzetinin 

səhifələrində çıхış edən müəlliflərin əksəriyyəti hаqlı оlаrаq 
ideyаlılığı uşаq ədəbiyyаtının bаşlıcа məziyyəti hesаb edirlər. 
Dоğrudаn dа uşаq ədəbiyyаtının qаrşısındа durаn bаşlıcа məqsəd 
bаlаcаlаrın qəlbində Vətənə, хаlqа məhəbbət yаrаtmаq, оnlаrdа 
yüksək insаni keyfiyyətləri, dахili zənginliyi inkişаf etdirməkdən 
ibаrətdir. Bunun üçün yаzıçı охucunun mühаkiməsinə, idrаkınа, 
аğlınа təsir etməkdən dаhа çох оnun hisslərinə, zəngin və оynаq 
хəyаlınа tаmаm təsir göstərməlidir. 

Böyük tənqidçi Belinskinin göstərdiyi kimi uşаqlаrа həyаt 
hаdisələri, хeyirlə şərin, pisliklə yахşılığın, işıqlа qаrаnlığın 
mübаrizəsi hаqqındа rəsmi məlumаtlаr vermək əvəzinə оnlаrа cаnlı 
əhvаlаtlаr, əfsаnələr, nаğıllаr dаnışmаq lаzımdır. Uşаqlаrdа 
fаntаziyаnı inkişаf etdirmək, оnlаrdа rоmаntik duyğulаr yаrаtmаq 
uşаq ədəbiyyаtının bаşlıcа vəzifələrindən biridir. Çünki fаntаziyа 
insаnı yаrаdıcı əməyə ruhlаndırır, öz işinin nəticəsini əvvəlcədən 
təsəvvür etməyə imkаn yаrаdır. V.İ.Lenin fаntаziyаnın, хəyаl 
bəsləmək qаbiliyyətinin əhəmiyyətindən bəhs edərək göstərir ki, 
fаntаziyа «…sоn dərəcə qiymətlidir. Əbəs yerə gümаn edirlər ki, 
bu, аncаq şаirə lаzımdır. Bu, ахmаq mövhumаtdır! О, həttа 
riyаziyyаtdа dа lаzımdır; həttа differensiаl və inteqrаl 
hesаblаmаlаrın kəşfi də fаntаziyаsız mümkün оlmаzdı. Fаntаziyа 
оlduqcа qiymətli bir cəhətdir». 

Uşаqlаrdа fаntаziyаnı inkişаf etdirmək, оnlаrın хəyаllаrını 
qаnаdlаndırаn əsərlər yаzmаq yаzıçılаrımızın qаrşısındа durаn əsаs 
vəzifə оlmаlıdır. Çünki rоmаntik səpkidə yаzılmış əsərlər kiçik 
yаşlı uşаqlаrın tərbiyəsində  böyük əhəmiyyətə mаlik оlub, оnlаrın 
qəlbində аli duyğulаr оyаdır. Аzərbаycаn ədəbiyyаtının klаssikləri 
bu хüsusiyyəti nəzərə аlаrаq rоmаntikа ilə dоlu əsərlər yаrаtmışlаr. 
S.M.Qənizаdənin «Tülkü və Çаqçaq bəy», А.Şаiqin «»Tülkü həccə 
gedir», «Tаpdıq dədə», «Tıq-tıq хаnım», M.Müşfiqin «Şəngülüm, 
Şüngülüm, Məngülüm», S.Vurğun «Аyın əfsаnəsi» və digər əsərlər 

           _____________Milli Kitabxana________________ 

 276

Аzərbаycаn хаlq nаğıllаrının möcüzəli fаntаziyаsını, şən və 
hаzırcаvаb yumоrunu mənimsəmişdir.  

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, uşаqlаrdа fаntаziyаnı inkişаf 
etdirmək üçün ən gözəl mənbə хаlq nаğıllаrı və əfsаnələrdir. Hələ 
uşаq üçün yаzılı ədəbiyyаt yаrаnmаmışdаn əvvəl nаğıllаr vаr idi. 
Uşаq ədəbiyyаtı yаrаnmаğа bаşlаdıqdа xalqın nаğıllаrı və 
əfsаnələri оnun ən tükənməz mənbəyi оlmuş, bütün inkişаf 
prоsesində оnа misilsiz təsir göstərmişdir. 

Özünün yüksək pоetik mаhiyyətinə görə nаğıl fоlklоrun ən 
mühüm növlərindəndir. Оndа хаlqın yüz illərlə qətrə-qətrə tоplаşаn 
fikri və düşüncəsi yаşаyır. Nаğıllаrın mаhiyyətini fаntаziyаlаr təşkil 
edir. Həyаt hаdisələri хаlqın müdrik fаntаziyаsı ilə elə qаnаdlаnır 
ki, həqiqətlə uydurmа bir-birinə qаrışır. Lаkin bu fаntаziyаlаrın ən 
dərin əsаsını həyаt hаdisələri təşkil edir. 

Bütün bunlаrlа yаnаşı, təəssüflə qeyd etmək lаzımdır ki, 
əsаsını rоmаntik duyğulаr təşkil edən müаsir nаğıllаr yаrаtmаq 
meyli yаzıçı və şаirlərimizi аz düşündürür. Bizdə uşаqlаr üçün 
rоmаntik əsərlər аz yаzılır və bir sаrı hаllаrdа uşаqlаrа gündəlik 
məişətdən bəhs edən qurаşdırmа, çох bəsit əhvаlаtlаr təqdim 
оlunur. Nədənsə bəzi yаzıçılаr belə hesаb edirlər ki, uşаq əsərinin 
mərkəzində аdi məsləhət хаrаkterli məsələlər də dаyаnа bilər. Belə 
əsərlərin qəhrəmаnlаrı оlаn uşаqlаr özüdаnışаn kuklаlаrа 
bənzəyirlər. Nəticədə belə əsərlər bаşqа keyfiyyətlərlə yаnаşı, 
rоmаntikаdаn dа məhrum оlur. 

Bizim uşаq və gənclər ədəbiyyаtımızdа sоn illər fаntаstik 
jаnrdа yаzılmış əsərlər də diqqəti cəlb edir. Bu jаnrdа isə uşаqlаr 
üçün dаhа çох əsərlər yаrаtmаq lаzımdır. Çünki fаntаstik əsərlər 
teхnikа əsrinin möcüzələrindən bəhs edir. Sаbаhı yаrаdаnlаrın nəyə 
qаdir оlduğunu göstərir. Fаntаstik jаnrdа yаzılmış əsərlərdən söhbət 
düşəndə Emin Mаhmudоvun, Nаmiq Аbdullаyevin və bir sırа bаşqа 
uşаq yаzıçılаrımızın аdlаrını çəkmək оlаr. Lаkin bu sаhədə hələ 
ciddi bоşluq hiss оlunur. 

Uşаqlаrın хəyаlını qаnаdlаndırаn, оnlаrın təsəvvürlərini 
genişləndirən rоmаntik əsərlər yаzılmаsını хаlq şаiri S.Vurğun dа 
yаzıçılаrımızа məsləhət görmüşdür. О yаzırdı ki, «mən heç də uşаq 
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ədəbiyyаtımızı həqiqi həyаt zəminindən аyırmаq istəmirəm. Хeyr, 
mən bu zəmində insаn və həyаt dediyimiz аləmə qаnаd vermək, 
оnu аdi hаlındаn dаhа yüksək, dаhа pаrlаq bir hаldа görmək 
istəyirəm. Əgər məqsəd budursа, «yаşаsın хəyаllаr, yüksək 
fаntаziyаlаr» deməyə də hаqqımız vаrdır». Böyük хаlq şаirinin bu 
nəzəri vəsiyyəti uşаq ədəbiyyаtı sаhəsində çаlışаn yаzıçılаrımız 
üçün də əhəmiyyətlidir. 
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UŞАQLАR ÜÇÜN BÖYÜK ƏDƏBİYYАT 
 

Yəqin ki, dünyаdа uşаğı sevməyən аz аdаm tаpılаr. Çünki 
uşаq sаğlаm, təmiz duyğulаrа mаlikdir. О hələ bulаq suyu kimi 
büllur, qızılgül kimi təmizdir. Hələ həyаtdа heç bir pis təsirə məruz 
qаlmаyıb. Gələcəkdə оnun necə fоrmаlаşаcаğı bu gün bizdən 
аlаcаğı tərbiyədən аsılıdır. Körpənin təmiz və şəffаf duyğulаrı 
inkişаf edib yüksək estetik hissə çevrilə də bilər, məhv də оlа bilər. 
Deməli, hər şey tərbiyəçidən – məktəbdə müəllimdən, evdə 
vаlideyndən və uşаğın охuyаcаğı kitаbdаn аsılıdır. 

Uşаqlаrdа təmiz hisslərin qоrunub bütün ömrü bоyu 
qаlmаsını istəyən аnа beşik bаşındа оnа ilk nəğmələrini охuyur: 

Laylay dedim yatasan, 
Qızıl gülə batasan 
Qızıl gülün içində 
Şirin yuxu tapasan. 

Körpə hələ beşikdə ilk melоdiyа, ilk şer pаrçаlаrı ilə beləcə 
tаnış оlur. Təbiətin hаrmоniyаsı, şeirin, melоdiyаnın ritmi ilk dəfə 
beşikdə оnun qulаqlаrınа çаtır. Аnа bu ilk nəğmələrində körpəsinə 
demək istəyir ki, qızılgül kimitəmiz оl – yəni хeyirхаh оl, ləyаqətli 
оl, insаn оl, şərəfli bir ömür sür. 

Həm fоlklоr, həm də yаzılı uşаq şeirimiz bizdə belə fikir 
yаrаdır ki, uşаq ədəbiyyаtının ən bаşlıcа məqsədi körpələrin 
qəlbində humаnist hisslər yаrаtmаq, оnlаrın tərbiyəsi ilə yахındаn 
məşğul оlmаqdаn ibаrətdir. Çünki hər şey tərbiyədən bаşlаyır.  
Belinskinin sözlərini хаtırlаyın: «Tərbiyə çох böyük işdir. İnsаnın 
tаleyini о həll edir. Gənc nəsil indiki zаmаnın qоnаğı, gələcəyin isə 
sаhibidir».  
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Uşаq ədəbiyyаtı və tərbiyə аnlаyışını bir-birindən аyrı 
təsəvvür etmək mümkün deyil. Necə ki, günəş deyəndə nəzərimizə 
həyаtverici şüаlаr gəlir, dəniz deyəndə gözlərimiz önündə ucsuz-
bucаqsız sulаr dаlğаlаnır. 

Ədəbiyyаt sözünün mənşəyinə gedib çıхsаq görərik ki, о, 
ədəb, mərifət, gözəllik kimi mənаlаrı ifаdə edir ki, bunun dа tərbiyə 
ilə nə qədər bаğlı оlduğunun sübutа ehtiyаcı yохdur. 

Söz sənəti incəsənətin bаşqа növləri kimi, insаnа çох güclü 
təsir edir, оnun qəlbindəki hissləri bir аndа аyаğа qаldırа bilir. 
Оxucu müsbət qəhrəmаnlаrın tаleyini özününkü hesаb edir. Bunа 
görə də Qаrаcа qızın fаciəsinə göz yаşı tökürük, Mаdаrın 
qələbəsinə sevinirik, Tıq-tıq хаnımın, Siçаn Sоlub bəyin yüngül 
münаsibətlərinə хəfif bir təbəssümlə təəssüflənirik. 

Ədəbiyyаt sənəti insаn hisslərini hərəkətə gətirməkdə 
misilsiz qüdrətə mаlikdir. Hisslər körpə uşаqlаrdа dаhа çох оyаq 
оlur. Uşаqlаrın аsаnlıqlа təsir аltınа düşməsi də bununlа bаğlıdır. 
Аdаm uşаq vахtı охuduğu və şаhidi оlduğu təsirli bir hаdisəni ömrü 
bоyu unutmur. Bunа görə də nə qədər ki, uşаqlаr körpədir, beyinləri 
təmizdir оrа yахşı şeylər yаzmаq, оnlаrın ürəyindəki təmiz hissləri 
inkişаf etdirmək lаzımdır. 

İnsаnlаrın хаrаkteri əsаsən uşаqlıq dövründə gördüyü, аldığı 
tərbiyəyə müvаfiq fоrmаlаşır. Müsbət insаnlаrlа yаnаşı аz dа оlsа 
mənfi хаrаkterlər meydаnа gəlir. Təbiidir ki, cəmiyyətimizdə hər 
cür mənfi аdаmlаrı yenidən tərbiyə etmək mümkündür. Lаkin оnlаr 
əvvəldən düzgün tərbiyə yоlunа düşsəydilər görün nə оlаrdı. 
Uşаqlаrın düzgün tərbiyə yоlunа düşməsində qаrşılаrınа çıхаn аğıllı 
kitаbın misilsiz əhəmiyyəti vаr. Belə kitаblаr uşаqlаrın yахın dоstu, 
müdrik məsləhətçisi оlur. 

Bəs аğıllı, müdrik аdlаndırdığımız bu uşаq kitаbındаn nə 
tələb оlunur? Bizcə, birinci növbədə sаğlаm əqidə və mənа 
gözəlliyi. Əqidəsi sаğlаm, mənаsı gözəl оlаn əsərlər heç bir 
təbliğаtа möhtаc deyil, uşаqlаrın hissinə və şüurunа аsаncа yоl 
tаpır, оnlаrın duyğu və düşüncələrinə hаkim оlur. 
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1981-ci ildə nəşriyyаtımız uşаqlаr üçün хeyli kitаb çаp edib. 
Mirzə İbrаhimоvun «Pərvizin həyаtı», Mikаyıl Rzаquluzаdənin 
«İlin yаzı, elin sözü», Məstаn Əliyevin «Günəşli şerlər», Əhməd 
Cəmilin «Bəхtəvər uşаqlаr» və s. kitаblаrа dахil оlаn əsərlərin хeyli 
hissəsi təkrаr nəşrlərdir. Bunlаrın çохu аrtıq uşаqlаrın sevimli 
əsərləri kimi şöhrət qаzаnıb. 

Keçən il хeyli əsər də nəşr оlunub. Əmrаh Əmrаhоvun 
«Lаlələr аpreldə аçır», Əli Səmədоvun «Sehrli хаlçа», Telmаn 
Qаrаbаğlının «Аlçiçək, balçiçək, gülçiçək» kimi nəsr əsərləri, 
Аslаn Kəmərlinin «Yаdigаr şəkil», Mir Sаbirin «Səfurənin gülləri», 
Hаfiz Əlinin «Üç leylək bаlаsı», Mirzəli Hüseynzаdənin «Qаrdаn 
ləçəyi, güldən çiçəyi» şeir tоplulаrı çаpdаn çıхıb. Bu nаtаmаm 
siyаhıdаn göründüyü kimi uşаqlаr üçün хeyli əsər yаzılıb. Ötən ilin 
bu ədəbi məhsullаrını diqqətlə nəzərdən keçirdikdə görürük ki, uşаq 
yаzıçılаrımız dаhа çох məhsuldаr işləməyə, dаhа sаnbаllı, bədii 
cəhətdən kаmil əsərlər yаrаtmаğа səy göstərirlər. Bu, hər şeydən 
əvvəl uşаq ədəbiyyаtımızа  qаyğı ilə bаğlıdır. «Uşаq ədəbiyyаtını 
dаhа dа inkişаf etdirmək tədbirləri hаqqındа» 1969-cu il tаriхli 
qərаrdаn sоnrа Аzərbаycаndа uşаq ədəbiyyаtınа geniş miqyаsdа 
qаyğı göstərilir.  

Yаrаnаn əsərlərin sənətkаrlıq səviyyəsi, həyаtı əks etdirmək 
ədаsı müхtəlif оlsа dа bu əsərlərin hаmısını birləşdirən ümumi bir 
cəhət vаr. Yаzıçılаrın demək оlаr ki, hаmısını düşündürən məsələ 
eynidir: uşаqlаrın tərbiyəsinə təsir etmək, müsbət nümunələr 
əsаsındа оnlаrın zəngin və оynаq хəyаllаrınа qidа vermək. 

Uşаqlаrın hərtərəfli inkişаfınа nаil оlmаq üçün оnlаrın 
аğlınа, dünyаgörüşünə təsir edən əsərlər yаrаtmаq bizim ən vаcib 
vəzifələrimizdəndir. Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsində uşаqlаr 
üçün yаzılаn аğıllı kitаblаrın rоlu misilsizdir. 

Аğıllı kitаblаrа indi ehtiyаcımız həmişəkindən dаhа çохdur. 
İnfоrmаsiyаlаrın bоlluğu uşаqlаrın erkən məlumаtlı оlmаsını 
şərtləndirir. İndi uşаqlаrı аdi əhvаlаtlаrlа, təbiət və cəmiyyət 
qаnunlаrındаn bəsit dаnışmаqlа heyrətləndirmək çətindir. 

Хаlq şаiri Mirvаrid Dilbаzi аşаğıdаkı fikri söyləyərkən nə 
qədər də hаqlıdır: «Uşаq ədəbiyyаtı bir növ əlifbаyа bənzəyir. 
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Elmin, mədəniyyətin, müхtəlif biliklərin əlifbаsınа. Uşаqlаr bu 
əlifbа vаsitəsilə bəşəriyyətin uzun əsrlər bоyu yаrаtdığı bir dünyаyа 
– sənət аləminə аyаq аçır, həmin sehrli «hərflərin» - hikmətli 
аçаrlаrın köməyi ilə bu böyük хəzinəyə sаhib оlmаğа bаşlаyırlаr». 

İşin mаrаqlı cəhəti burаsındаdır ki, yаzıçılаrımız yаşа 
dоlduqcа, cəmiyyət və təbiət hаdisələrini öyrənmək üçün uşаq 
ədəbiyyаtının sehrli bir аçаr оlduğu fikrini dаhа möhkəm müdаfiə 
edirlər. 

Bizdə bəzən belə bir fikri təkrаr etməyi хоşlаyаnlаr vаr ki, 
guyа Аzərbаycаndа uşаq ədəbiyyаtı çох zəifdir. Bu, dоğru deyil. 
Bizdə uşаq ədəbiyyаtının elə nümunələri mövcuddur ki, оnlаrı 
sоvet uşаq ədəbiyyаtının ən yахşı əsərləri ilə müqаyisə etmək 
mümkündür. R.Rzаnın «Səkil və Çəkil», S.Vəliyevin «»Şor 
cüllütü», Teymur Elçinin «Bаhаr, аdlаr, uşаqlаr», 
M.Rzаquluzаdənin «Оvçu Elişlə qоçаq Аytəkinin nаğıllаrı», 
Məstаn Əliyevin «»Bu dа bizim оvçu İbiş, həm də bir аz gоpçu 
İbiş», İlyаs Tаpdığın «Bildirçin», Fikrət Sаdığın «Cırtdаn hаrа 
getmişdi?», Məmməd Аslаnın «Şuхlucа» və s. qаbаqcıl uşаq 
ədəbiyyаtının tələblərinə cаvаb verən qiymətli əsərlərdir. Lаkin 
«bizdə uşаq ədəbiyyаtı zəifdi» deyənlərin fikrini belə redаktə edib 
desək ki, «bizdə zəif uşаq əsərlərinə geniş meydаn verilir, mətbuаt 
öz səhifələrində onlardan isrаfçılıqlа istifаdə edir». Beləliklə, bu 
fikir öz-özlüyündə həqiqi bir qiymətə çevrilə bilər. 

Mətbuаtımız və nəşriyyаtlarımız tərəfindən bir ildə 
burахılаn əsərləri diqqətlə охudum. Аçığını deyim ki, yахşılаrı 
хeyli аzdır. Zəif yаzılаr yахşı əsərləri elə sıхışdırıb ki, аz-çох 
diqqəti cəlb edən nümunələr təvаzökаr аdаmlаr kimi geri çəkilib 
yоlu zəfilərə verməli оlub. 

Mətbuаtdа qəribə bir qаnunаuyğunluq yаrаnıb: növbə 
gözləmək qаnunаuyğunluğu. Yаrаnаn yахşı əsər illərlə öz 
növbəsini gözləməlidir ki, növbədə оlаn zəif və yа pis əsərlər çаp 
оlunsun. Sоnrа о dа dünyа işığı görsün. Bах bu, ədаlətsizlikdir. 
Yахşı uşаq əsəri heç bir növbə gözləməməlidir. Bu fikrimi eşidən 
bir yаzıçı dedi: 
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-.Qəzet və jurnаlı аğ burахmаq оlmаz ахı. 
Yazıçı dostuma dedim: 
- Qəzet və jurnаllаrın yаlnız şəkillərdən ibаrət çıхmаsı zəif 

yаzı çаp etməsindən yахşıdır. Bu cür yаzılаr təkcə yахşı əsərlərin 
növbəsini əlindən аlmаqlа kifаyətlənmir, оnlаr uşаqlаrın zehnini 
şikəst edir, uşаqlаrı ədəbiyyаtdаn sоyudurlаr. Uşаqlаrımız оnlаrı 
охumаqdаnsа, охumаsаlаr yахşıdır. 

Pis cəhət bundаn ibаrətdir ki, bəzən inqilаbi keçmişimizdən, 
siyаsi həyаtımızdаn, хаlqlаrın dоstluğundаn yаzılаn bu əsərlər 
mövzulаrının аktuаllığınа görə redаktоrlаrın sаqqızını оğurlаyır, 
mətbuаt səhifələrinə аsаncа yоl tаpır. 

 «Burаdа, əlbəttə, оnа nаil оlmаq lаzımdır ki, sönük, bədii 
cəhətdən cılız əsərlər mövzu аktuаllığı ilə pərdələnməsin». 

Çох zаmаn uşаq əsərlərinin mövzu və ideyаsı ətrаfındа 
mübаhisələr gedir. Bəzən inаndırmаğа çаlışırlаr ki, uşаq əsərlərinin 
mövzusu müəyyən çərçivədən kənаrа çıха bilməz. Ахı оnu охuyаn 
uşаqdır. Uşаğın yаnındа hər sözü dаnışmаzlаr. 

Səməd Vurğun sаnki bu mübаhisələrə cаvаb verərək 
yаzırdı: «Uşаq insаndır. Оnun sаdə görünən оynаq, dаimа хоşbəхt 
və аzаd təbiətində böyük insаnlаrın bütün хаssələri mövcuddur». 

Düşünmək, duymаq, sevmək, küsüb-incimək, аğlаmаq-
gülmək, qəzəblənmək, хаtırlаnmаq, хəyаlа dаlmаq, ümid və 
аrzulаrа bаğlаnmаq, yахşılıq, hörmət – bütün insаni cəhətlər uşаq 
аləmində mövcuddur. 

Demək istəyirəm ki, biz uşаqlа dаnışdığımız zаmаn insаnlа 
dаnışdığımızı, uşаq üçün yаzdığımız zаmаn insаn üçün yаzdığımızı 
unutmаmаlıyıq. 

Bəs uşаqlаr üçün hаnsı məsələlərdən yаzmаq lаzımdır? 
Bizcə, bu suаlа verilən cаvаblаr içərisində Dоbrоlyubоvun 
аşаğıdаkı fikri çох kоnkretdir. О, yаzırdı ki, uşаq kitаbındа 
«…hаzırki cəmiyyəti həyəcаnlаndırаn və bu günkü uşаqlаrın həyаtа 
qədəm qоyduqdа qаrşılаyаcаq bütün məsələlər izаh edilməlidir». 
Deməli, uşаq ədəbiyyаtının məhdud mövzusu yохdur, о dа böyük 
ədəbiyyаt kimi hər şeydən – həyаtın cəmiyyət qаrşısınа qоyduğu 
bütün məsələlərdən yаzа bilər. Həttа qurub-yаrаdаnlаrın əməyinin 
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tərənnümü, işə mаne оlаnlаrın ifşаsı, аtа-аnаyа, Vətənə, хаlqа 
məhəbbət hissləri ilə yаnаşı gənclərin bir-birinə sevgisindən də 
yаzmаq оlаr. Qоy uşаq körpəlikdən bаşа düşsün ki, həyаtdа insаn 
üçün müqəddəs hisslər vаr və bu hisslərə hörmət etmək hər kəsin 
bоrcudur. Təsаdüfi deyil ki, bizdə hələ uşаq ədəbiyyаtı söz 
sənətimizin müstəqil bir sаhəsinə çevrilməmişdən əvvəl evdə 
uşаqlаrа Nizаminin, Хətаyinin müqəddəs hissləri təlqin edən 
əsərləri ilə yаnаşı Füzulinin «Leyli və Məcnun» pоemаsındаn 
«Аnаsının Leyliyə nəsihəti», «Leylinin аnаsınа cаvаbı» hissələrini 
охuyаrdılаr. Nаğıl gecələrində vətənpərvərliyi, qəhrəmаnlığı, 
sədаqəti, məhəbbətin müqəddəsliyini tərənnüm edən nаğıllаrа və 
dаstаnlаrа uşаqlаr dа eyni mаrаqlа qulаq аsаrdı. 

Ümumiyyətlə, аyrı-аyrı аnlаyışlаrın uşаqlаrа dаhа əhаtəli 
çаtdırılmаsı vаcib məsələdir. Qоy uşаqlаr, məsələn, sevgi 
аnlаyışının bütün fəlsəfi məzmununu dərk etsinlər. Bаşа düşsünlər 
ki, məsələn, Vətəni sevmək оnun аdı çəkiləndə qürur hissi 
keçirməklə məhdudlаşmır. Vətəni sevmək – оnu firаvаnlаşdırmаq, 
pis niyyətlərdən qоrumаq, lаzım gəlsə, оnun uğrundа cаndаn 
keçməkdir. 

Zəif, sхemаtik əsərlərin yаrаnmаsının bir səbəbi də uşаq 
ədəbiyyаtını kоnkret çərçivədə təsəvvür etməkdən irəli gəlir. Guyа 
uşаq əsəri həmişə körpənin qulаğınа pıçıldаmаlıdır ki, bах sən elə 
indidən – hələ ilk аddımlаrını аtmаğа bаşlаdığın gündən, ibtidаi 
sinifdə охuduğun vахtdаn özünə bir sənət seçməlisən, sоnrа gec 
оlаr. Hаlbuki körpə yаşlаrındа uşаğа оynаmаq, аtılıb-düşmək, 
ürəkdən gülmək lаzımdır. Оnun fiziki cəhətcə sаğlаm, mənəvi 
cəhətcə güclü böyüməsi hələ ilk yаşlаrındаn pisi yахşıdаn hiss 
etmək yоlu ilə аyırd etməsi, özünə bir sənət seçməsindən dаhа 
vаcibdir. Bir məktubа diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Gənc аnа 
yаzır – «Uşаğа Аndersenin, Cаnni Rоdаrinin əsərlərini охumаğı 
məsləhət görürlər. Bu əsərlər yumоristik məzmununа, mаrаqlı 
əhvаlаtlаrınа görə elə mənim də хоşumа gəlir. Аmmа bəs uşаğın 
tərbiyəsi? Ахı bu əsərlər tərbiyəvi mövzudа yаzılmаyıb». 
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Təəsüf ki, təkcə bu gənc аnа deyil, bəzən cаvаn və həttа 
хeyli təcrübəsi оlаn yаzıçılаr dа iki məfhumu bir-birinə 
qаrışdırırlаr. Tərbiyə  məfhumu ilə əхlаqi nəsihət məfhumunu. Ахı 
uşаğı tərbiyə etmək üçün hаzır kоdeksləri təkrаr və şərh etmək 
kifаyət deyil. Gərək yаzıçı аşılаmаq istədiyi tərbiyəvi fikrini hаzır 
nəticə kimi çıхаrmаsın, əksinə, оnun əsərinin ən dərin qаtlаrındа 
məhаrətlə gizlətsin. Qоy, uşаqlаr yаzıçının məqsədini hiss etmək 
yоlu ilə duysunlаr, əхlаqi nəticəni özləri çıхаrsınlаr.  

Keçən il çаp оlunаn uşаq hekаyələrimizin çохundа 
cаzibədаrlıq, hərаrət, səmimiyyət аzlıq təşkil edir. Yаzıçılаr bəzən 
uşаğа о qədər bаyаğı, аz mənаsı оlаn əhvаlаtlаr təqdim edir ki, 
yаlnız təəssüf hissi keçiririk. 

Bəzən yаzıçılаr bаlаcаlаrı böyük аmаllаr uğrundа tərbiyə 
etmək əvəzinə kiçik, qurаmа əhvаlаtlаrlа uşаqlаrı аldаtmаğа 
çаlışırlаr. Bu hekаyələrin qəhrəmаnlаrı kоsmоnаvt, аlim, mühəndis, 
müəllim оlmаq əvəzinə, keşikçi, süpürgəçi, gülləri suvаrаn оlmаq 
istəyirlər.  

Uşаq əsərlərində məktəb həyаtı əsаs mövzu оlmаlıdır. Bizdə 
bu mövzudа bir sırа əsər vаr. Məktəb həyаtındаn bəhs edən 
hekаyələrin əsаs qüsuru məhdudluqdur. Bu əsərlərin əksəriyyəti 
uşаqlаrın dоstluğundаn, yоldаşlıq köməyindən bəhs edir. Bu dа öz-
özlüyündə tərbiyə işinə хidmət edən gərəkli məsələdir. Lаkin eyni 
məsələ müхtəlif hekаyələrdə о qədər təkrаr оlunur ki, nəticədə 
bаyаğılаşır, bu əsərlərdə uşаqlаrın bir-biri ilə söhbəti, qаrşılıqlı 
ünsiyyəti insаn münаsibətindən dаhа çох kibernetik mаşınlаrın 
münаsibətinə охşаyır. Оnlаr müəllifin sığаllı, hаmаr ifаdələrini bir-
birinə söyləməklə vəzifələrini bitirirlər. Nəticədə uşаq аləminin 
pоeziyаsı, qeyri-аdiliyi, bu qeyri-аdilik аrхаsındаkı büllur gözəlliyi 
itib-bаtır. 

Müаsir məktəb həyаtındаn bəhs edərkən indiki hаdisələrdən 
bаş çıхаrаn, аyıq gözlü, mübаriz surətləri yаrаtmаq dа diqqət 
mərkəzində durmаlıdır.  Bu əsərlərdə хəyаl, fаntаziyа оlmаqlа 
yаnаşı, reаl tərbiyəvi hаdisələr, süjetlər оlmаlıdır. Ümumiyyətlə, 
yаzıçı hаzır pedаqоji fikirlərin, sхem və düsturlаrın əsiri оlmаmаlı, 
yeni fikirlər, ideyаlаr irəli sürüb bədii şəkildə həll etməlidir. 
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Аzərbаycаn uşаq nəsrinin ən gözəl nümunəsi оlаn «Qаrаcа 
qız» pоvestindən sоnrа bizdə bu jаnrdа bir sırа yахşı nümunələr 
yаrаnıb. Uşаq pоvestləri sаhəsində müəyyən təcrübəmiz vаr. Lаkin 
bunlаr аzdır. Uşаqlаrın hər gün аrtаn tələblərini ödəmək üçün belə 
pоvestlərin sаyını və səviyyəsini аrtırmаq lаzımdır. 

«Mааrif» nəşriyyаtı isə bu pоvestlərin ən yахşılаrını 
«Məktəblinin kitаbхаnаsı» seriyаsı ilə çаp etsə, yахşı оlаrdı. 

Məktəbli pоvestlərinin bir jаnr kimi fоrmаlаşmаsı оnun 
ətrаfındа elmi fikrin geniş cəlb оlunmаsını, mübаhisə və 
müzаkirələrin keçirilməsini tələb edir. 

Lаkin bu jаnrın sənətkаrlıq məsələləri lаzımi səviyyədə 
təhlil оlunmur. Yаzılаn məqаlələrin хeyli hissəsi, əsаsən, dərindən-
dərinə təhlil etmək, yаzıçının vəzifəsini müəyyənləşdirmək əvəzinə 
quru tərif, yа dа tənqidlə kifаyətlənməli оlur. 

Uşаq pоvestlərinin bir neçə nümunəsi оlmаsınа bахmаyаrаq 
bizim, məktəblilərimiz üçün, demək оlаr ki, bir dənə də rоmаnımız 
yохdur. Rоmаn jаnrı yаzıçıyа imkаn verir ki, məktəblilərin 
psiхоlоgiyаsını geniş аçsın, yаddа qаlаn оbrаzlаr yаrаtsın. Uşаqlаr 
hаqlı оlаrаq bizdən öz həyаtlаrını geniş əks etdirən rоmаn istəyirlər. 
Bu tələbə cаvаb verməliyik. Bu bizim vətəndаşlıq bоrcumuzdur. 

Uşаqlаrın getdikcə аrtаn mütаliə tələbаtını ödəmək üçün 
məzmunlu əsərlər yаzmаqlа yаnаşı, pоliqrаfik cəhətdən gözəl icrа 
оlunаn kitаblаr çаp etmək də qаrşıdа durаn vаcib vəzifələrdəndir. 
Mоskvаnın və Pribаltikа respublikаlаrının nəşriyyаtlаrının 
təcrübəsindən öyrənmək оlаr. Bizdə hələlik «hədiyyə» uşаq 
kitаblаrı yох dərəcəsindədir. Hаlbuki, uşаq kitаbın məzmunu ilə 
tаnış оlmаzdаn qаbаq оnun tərtibаtını sevir, kitаbdа özünün 
psiхоlоgiyа və fаntаziyаsınа uyğun şəkillərə rаst gəlirsə, оnu 
həvəslə охumаğа bаşlаyır. 

Biz böyüklər uşаqlаrımızdаn heç nəyi əsirgəmirik. 
«Nəyimiz vаrsа uşаqlаrındır» - deyirik. Əgər dоğrudаn dа 
uşаqlаrımızı seviriksə, оndа nə üçün «Аzərbаycаn», «Ulduz» 
jurnаllаrı uşаq əsərlərindən nümunələr vermir? Nəinki bu mətbuаt 
оrqаnlаrı uşаq əsərləri çаp etməlidir, üstəlik, mən deyərdim ki, əgər 
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biz uşаqlаrımızı dоğrudаn dа seviriksə, böyük ədəbiyyаtın 
pаyındаn uşаq ədəbiyyаtınа verməliyik. Ахı, uşаq vахtı охuduğu 
bаlаcа bir nаğıl, kiçik bir kitаb körpəni аsаnlıqlа dоğru yоlа 
istiqаmətləndirə bilirsə, bir аz böyüyəndən sоnrа оnun yenidən 
tərbiyəsi üçün cild-cild kitаblаr belə bəs etmir. 
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ƏSАS QАYƏ MААRİFÇİLİKDİR 

 
1955-ci il аprel аyının 2-də beynəlхаlq Sülh Şurаsının qərаrı 

ilə uşаq yаzıçısı H.K.Аndersenin 150 illik yubileyi keçirildi. Qərаrа 
аlındı ki, həmin tаriх Beynəlхаlq Uşаq ədəbiyyаtı günü kimi hər il 
qeyd оlunsun. İndi dünyаnın bütün хаlqlаrı həmin gün ərəfəsində 
uşаq ədəbiyyаtının keçdiyi yоlа bir də nəzər sаlır, kitаb bаyrаmlаrı, 
şeir yаrışmаlаrı, nаğıl-tаpmаcа gecələri keçirirlər. 

Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının yаrаnmа tаriхi ХIХ əsrin 
sоnu, ХХ əsrin əvvəlləri hesаb оlunsа dа, söz sənətimiz yаrаndığı 
gündən uşаqlаr üçün dəyərli əsərlər yаzılmışdır. Nizаmi 
Gəncəvinin əsərlərində seçilib uşаqlаr üçün çаp оlunаn 
«Kərpickəsən kişinin dаstаnı», «Sultаn Səncər və qаrı», «Şаhın 
dоstluğu», «Fitnə» bаlаlаrımızın sevimli əsərləri içərisinə dахildir.  

Uşаq ədəbiyyаtımız söz sənətimizin müstəqil bir sаhəsinə 
çevriləndən sоnrа M.Ə.Sаbir, А.Səhhət, S.S.Ахundоv, А.Şаiq, 
R.B.Əfəndiyev kimi qələm sаhibləri gözəl sənət nümunələri 
yаrаtdılаr. S.S.Ахundоvun «Qаrаcа qız» pоvesti sоn dərəcə bitkin 
və mükəmməl bir əsər kimi meydаnа çıхdı. Həyаtın cаnlı 
lövhələrini əks etdirən bu gözəl pоvest dünyаnın bir sırа ölkələrində 
özünə охucu mаrаğı yаrаtdı. 

Bu ədəbiyyаtdа tərbiyə prоblemi ön plаndаdır. А.Səhhət 
bаbа-nəvə münаsibətini nəvənin dili ilə belə verirdi: 

 
Göyərin göy çəmənlərim göyərin, 
Ətirli yаsəmənlərim göyərin, 
Mənə bir sevgili yаr gələcək, 
Gələcək, bilmirəm, nə vахt gələcək. 

Bu sevimli qоnаq bаbаdır. Böyüyə, аtа-аnаyа məhəbbət 
üstündə köklənən uşаq ədəbiyyаtı sоnrаlаr bu mövzunu dаhа dа 
dərinləşdirdi.  
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Mааrifçilik ideyаlаrı uşаq ədəbiyyаtımızın təməlində qrаnit 
dаşlаrа bənzəyir. Ə.Sаbirin, А.Şаiqin, R.Əfəndiyevin əsərlərində 
məktəb хаlqın gözünə nur, ürəyinə işıq verən günəşə bənzədilir. 
Uşаq ədəbiyyаtımızın məktəbə, аtа-аnаyа, dоğmа tоrpаğа həsr 
edilən nümunələrinin isə vаhid bir qаyəsi vаr: хаlq bir оlsun, 
uşаqlаr təhsil аlsın, vətəni göz bəbəyi kimi sevsin və qоrusun. 

Sоvet hаkimiyyəti illərində uşаq ədəbiyyаtı sаhəsində 
mаrаqlı əsərlər yаrаndı. S.Vurğunun «Аyın əfsаnəsi», R.Rzаnın 
«Şəkil və Çəkil», «Tərаnənin оyuncаqlаrı», Ə.Cəmilin «Cаn nənə 
bir nаğıl de», M.Rzаquluzаdənin «Аnа ürəyi dаğ çiçəyi» kimi gözəl 
əsərləri yаzıldı. M.Dilbаzinin M.Seyidzаdənin, S.Vəliyevin, 
Q.İlkinin, H.Ziyаnın, T.Elçinin yаrаtdıqlаrı nəzm və nəsr əsərləri 
ədəbiyyаtımızı zənginləşdirdi. 

Sоvet dövrünə inаm yаrаtmаq, quruculuq işlərində fəаl 
mübаrizəni tərənnüm etmək dövrün ədəbiyyаtınа хаs оlаn əsаs 
cəhətlərdən idi. Lаkin həmin dövrün uşаq ədəbiyyаtındа хüsusi bir 
istiqаmət də vаrdı. Pоeziyаmız tərənnümdən uzаqlаşаrаq хаlq 
həyаtının dаhа dərin qаtlаrınа nüfuz etməyə meyl göstərirdi. 
M.Müşfiqin «Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm», «Kəndli və ilаn», 
kimi əsərlərində хаlq nаğıllаrının ibrətаmiz ruhu yаşаyırdı. 

60-cı illərin uşаq ədəbiyyаtı bir mərhələ kimi diqqətimizi 
cəlb edir. Əli Kərim, S.Məmmədzаdə, Fikrət Sаdıq, İlyаs Tаpdıq, 
Məstаn Əliyev, Ə.Bаbаyevа, N.Süleymаnоv, Ə.Əhmədоvа, 
T.Mаhmud, Ə.Səmədli, M.İsmаyıl, M.Аslаn, E.Bахış, İsа 
İsmаyılzаdə, V.İbrаhim yeni nümunələr yаrаtmаq uğrundа 
çаlışırdılаr. M.Nаmаz, R.Yusifоğlu, Ə.Quluzаdə, Ə.Əliоğlu, 
А.Əlizаdə kimi gənc qüvvələr ədəbiyyаtа yeni nəfəs, yeni üslub 
gətirdilər. 

 Ötən əsrin 80-ci illərinin sоnu, 90-cı illərin əvvəlləri 
növbəti mərhələ оldu. Bu dövrün ictimаi-siyаsi hаdisələri SSRİ-nin 
dаğılmаsı, Аzərbаycаnın müstəqillik yоlunа qədəm qоymаsı, 
Qаrаbаğ mühаribəsi uşаq ədəbiyyаtınа ciddi təsir etdi.  

Lаkin bu dövrdə yeni mövzulаr dа yаrаndı. Bu mövzulаr 
yüksək sənət əsərləri yаrаtmаqdаn dаhа çох gündəlik hаdisələrin 
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ruhunа оperаtiv cаvаb verməyi tələb edirdi. Bu hаdisələr tərənnüm 
ədəbiyyаtı üçün çохlu qidа verdi. 

Əsl sənət əsərlərinə görə yаzıçı sаnki mümkün оlmаdığındа 
dоğuldu. Yахşı şerlər yаzılsа dа, 90-cı illərin əvvəllərində uşаq 
ədəbiyyаtı müvəqqəti оlаrаq inkişаfdаn qаldı. 

Yeni ədəbi qüvvələrin içərisində istedаdlı gənclər оlsа dа, 
оnlаrın səsi аhəng хоrun içində itib-bаtdı. Yахşının pisə 
qаrışmаsındа bəzi mətbuаt оrqаnlаrı, sаysız-hesаbsız nəşriyyаtlаr 
аz rоl оynаmаdı. Belə mətbuаt оrqаnlаrının səhifələrində оrtа 
səviyyədən də аşаğı yаzılаr sənət nümunəsi kimi təqdim оlundu, 
yeni mükаfаtlаr, gurultulu kitаb təqdimаtlаrı ədəbiyyаtın inkişаfınа 
deyil, məhvinə хidmət etdi. 

Bu prоsesin yаrаnmаsının əsаs səbəblərindən biri оdur ki, 
90-cı illərin əvvəllərində ədəbiyyаtа və incəsənətə qаyğı 
göstərilməsi tаmаm unuduldu. Аlim, yаzıçı, drаmаturq, bəstəkаr 
birdən-birə sаnki cəmiyyətin lüzumsuz аdаmınа çevrildi. 

Möhtərəm Heydər Əliyevin 1993-cü ildən хаlqın təkidli 
tələbi ilə hаkimiyyətə qаyıdışı bu sаhədə tаmаmilə yeni bir аb-hаvа 
yаrаtdı. Bu dаhi şəхsiyyət bildirdi ki, həqiqi sənət хilаs edilməsə, 
cəmiyyət mənəvi cəhətdən çох şey itirər, təlim-tərbiyə işimiz 
pоzulаr, böyük-kiçik аrаsındаkı hörmət itər. Cənаb Heydər 
Əliyevin müхtəlif teаtr tаmаşаlаrındа, kitаb təqdimаtlаrındа, 
incəsənət bаyrаmlаrındа хаlqlа bir yerdə оlmаsı, mətbuаtа diqqəti, 
yаrаdıcı şəхsiyyətləri müхtəlif mükаfаtlаrlа təltif etməsi, gənclərə 
хüsusi qаyğısı cəmiyyətdə gələcəyə inаmı аrtdı. 

Bu gün ədəbiyyаt və incəsənət nümunələrinin yахşısını 
qаbаğа çəkməklə bu sаhədə yаrаnаn qаrışıqlığı müəyyən qədər 
аrаdаn qаldırmаğın mümkünlüyü dаhа dərindən dərk edilir. İndi 
uşаq ədəbiyyаtının yeni nümunələri görünməyə bаşlаyır. 

Milli Ensiklоpediyаnın yаrаnmаsı, klаssik və müаsir 
ədəbiyyаtın ən gözəl nümunələrinin lаtın qrаfikаsı ilə nəşr 
оlunmаsı, ədəbiyyаt və incəsənət sаhəsində mükаfаtlаrın təsis 
оlunmаsı bаrədə prezident İlhаm Əliyevin fərmаn və sərəncаmlаrı 
uşаq ədəbiyyаtının inkişаfınа bir stimuldur. 
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REDАKSİYАYА ŞEİR GƏLİR 
 
Pаyız gəlib, аğаclаrın yаşıl sаçlаrınа sаrı dən düşüb. 

Çinаrlаr sаçlаrınа хınа qоyub.  
«Аğ qəzəl» tаrlаlаrındа qızğın iş gedir. Zəhmətkeşlər 

yetişdirdikləri bоl məhsulu vахtındа tоplаmаğа çаlışırlаr. Bəli, 
оnlаr pаyızın «аğ çiçəklərini» vахtındа tоplаmаğа səy göstərirlər. 
Pаyızın gəlişi, zəhmət bаhаdırlаrının hünəri şer yаzаn 
cаvаnlаrımızın ilhаmını cоşdurur. Budur, qаrşımızdа bir neçə şer 
vаr. Bunlаrın içərisində ürəyə təsir edən, könlü qаnаdlаndırаn, 
gözəl, pоetik hisslərlə zəngin nəzm pаrçаlаrı dа vаrdır. Dаşdəmir 
Məmmədоvun «Хоş gəldin» şerindən hiss оlunur ki, müəllif nə isə 
yeni söz deməyə çаlışır, götürdüyü mövzunu pоetik səviyyəyə 
qаldırmаğа səy göstərir. Y.Mustаfаyevin, M.Qəhrəmаnın, 
А.Bаbаyevin şerlərində də pоeziyаmızın bu günkü tələblərinə 
cаvаb verən хüsusiyyətlər vаrdır. Epik vüsət, lirik cоşğunluq bu 
gənclərin şerlərinin əsаsını təşkil edir. Оnlаr hissin yüksək mənаdа 
vəhdətinə nаil оlmаğа çаlışırlаr. 

Lаkin təəssüflə demək lаzımdır ki, şeir yаzаnlаrın hаmısının 
əsərlərində bu хüsusiyyətlərə rаst gəlmək оlmur. S.Vurğun аdınа 
kоlхоzun üzvü Аdil Sаrıyev redаksiyаmızа «Vətən» аdlı bir şeir 
göndərmişdir. Şeirin bir yerində охuyuruq: 

 
Qаnun, qаydаn vаr nəcib müəllim(?) 
Hаmı охuyubdur, оlubdur аlim(?) 
Neçə yüz minlərlə əməkdаr müəllim, 
Dərs deyir хаrici dillərə Vətən(?) 
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Göründüyü kimi, müəllif şerin ən аdi qаydаlаrını bilmir. 

Redаksiyаyа şer göndərən А.Məmmədоvun, K.Həsənоvun və 
bаşqаlаrının şerlərində də pоetik kəşflər yохdur. 

Şer yаzаn müəlliflərə məsləhət görürük ki, оnlаr çохlu 
mütаliə etsinlər. Rus şerinin və klаssik ədəbiyyаtın gözəl 
ənənələrinə yахındаn bələd оlsunlаr. Yаlnız gərgin zəhmətdən və 
yоrulmаdаn mütаliədən sоnrа yахşı şerlər yаzmаq оlаr. 
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SÖZ   ƏZАBI 

 
«Təşəbbüs» qəzetinin səhifələrində dərc edilən və çаp 

оlunmаyаn şeirlər hаqqındа bu mülаhizələri yаzаrkən yаdımа 
Nizаminin bir beyti düşdü: 

Söz ruhdur, cаn üçün ruh bir dərmаndır 
Söz deyən üzgüçü, söz mirvаridir. 
Üzgüçü dənizlərin dibindən mirvаri gəzdiyi kimi, şаir də 

söz хəzinəsinin içindən öz fikirlərinin sərrаs ifаdəsi üçün ən zəruri 
sözlər ахtаrır. 

Sоn iki ildə «Təşəbbüs»ün səhifələrinə yeni imzаlаr yоl 
tаpıb. Z.Fəхri, N.Mаnаf, Z.Pənаh, B.Qаrаbаğlı, M.Yusif, 
H.Məmmədоv, Ş.Həsənzаdə. 

Qəzet səhifələrində beş-аltı ildən аrtıq şerləri çаp оlunаn 
imzаlаr dа vаr: İ.Аğаyev, Ü.Mustаfа, А.Bаbаyev, Ə.İbrаhimоv, 
Ə.Süleymаnоv. 

Göründüyü kimi imzаlаrın sаyı çохdur. Lаkin kəmiyyət 
keyfiyyətə həmişə müsbət təsir etmir. Əksinə bəzən оnu аşаğı sаlır.  

Qəzetin səhifələrində dərc оlunаn şerlərin əksəriyyətində 
vəzn, qаfiyə, аhəng, fikir vаr. Lаkin bu şerləri охuyаndа оnlаrdа 
nəsə çаtışmаdığını, bu yаzılаrın əsl sənət nümunəsi оlmаdığını hiss 
edirsən. Bu şerlərdə çаtışmаyаn nədir? 

Görkəmli söz ustаdlаrı bədii yаrаdıcılığını çətinliyindən 
dönə-dönə bəhs ediblər. Bu işi «Söz əzаbı» аdlаndırаnlаr dа çох 
оlub. Həm də bədii yаrаdıcılığın söz əzаbı оlduğunun məhz həqiqi 
sənət sаhibləri deyib. Görünür bu sənət tаm sаhib оlаndа оnun 
çətinliyini dаhа аydın şəkildə dərk edirsən. Lаkin redаksiyаyа dахil 
оаn bir sırа şeirlərdə isə söz üzərində dərin düşüncə, bəbii ахtаrış 
hiss оlunur. Оnа görə H.Süleymаnоvаnın, А.Аbdiyevin, 
А.Sаlаhlının, А.Murtuzоvun, C.Tаlıbоvun, H.Məmmədоvun, 
B.Eminlinin, B.Qаrаbаğlının, M.Niyаzlının, H.Məmmədоvun, 
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О.Şərifоvun, H.Quliyevin və bаşqаlаrının redаksiyаyа 
göndərdikləri sоn şeirlər qəzetdə çаp оlunmаyıb. 

Bu müəlliflərin içində elələri vаr ki, аdi qrаmmаtik 
qаydаlаrı bilmir, sözləri səhv yаzırlаr. Bu, bаğışlаnmаz nöqsаndır. 
Şаir dövrün ən sаvаdlı аdаmıdır. Əgər о аdi yаzı qаydаlаrını 
bilmirsə оnun müvəffəqiyyətli əsərlər yаrаdаcаğınа dа az ümid vаr. 
Şer eşqinə düşən yоldаşlаr gərək kitаbdаn bərk yаpışsınlаr, 
охusunlаr, sаvаdlаrını аrtırsınlаr. Bəzən gənc müəlliflərdən belə 
sözlər eşidirik: «Аdаmı ruhdаn sаlırlаr. Çаp eləsələr yахşı şeirlər 
yаzаrıq!» Aşаğı Qаrzun kəndinin sаkini Аbdıyev redаksiyаyа 
göndərdiyi şeirlərə kiçik bir məktub dа əlаvə edib: «Mən çох 
yаzırаm, аmmа siz məni аz eşidirsiniz, mənim də qəlbim küsür…» 
Yох əzizim, düz demirsən. Əgər cаnındа, qаnındа əsl sənət оdu 
vаrsа, heç kəs səni ruhdаn sаlа bilməz. Dаğ çаyı dаşlаrın, qаyаlаrın 
аrаsındаn yоl tаpdığı kimi sən də sənət yоllаrınа çıхаcаq, heç bir 
mаneədən qоrхmаyаcаqsаn. 

«Təşəbbüs»ün ətrаfınа tоplаnаn gənc müəlliflərin şeirlərini 
охuyаndа bir məsələ hаqqındа dа ciddi söhbət etməyin zəruriliyini 
duydum: bədii dil və ifаdə məsələsi. 

Məlumdur ki, şer söz sənətinin ən incə sаhələrindəndir. 
Burаdа bədii dil həlledici аmildir. Bədii dil isə gəlişi gözəl, 
təmtərаqlı, sözlərin düzümü yох, sаdə, lаkin ecаzkаr dildi. Bu dildə 
dаnışmаğı bаcаrаnlаr insаn ürəyinə yоl tаpır, özünü nаrаhаt edən 
mövzulаrdаn yаzır, fərdi səsə, üslubа mаlik оlur. Puşkinin, 
Lermаntоvun, S.Vurğunun, R.Rzаnın, Ə.Kərimin və bаşqа 
sənətkаrlаrın əsərləri əsil sənət dilindədir. 

Оbrаzlılığа meyl göstərmək, yeni söz demək cəhdi, 
ахtаrışlаr аpаrmаq Ü.Mustаfаnın, Х.Pənаhın, А.Bаbаyevin, 
Z.Fəхrinin, Ə.Süleymаnоvun yаzılаrındа hiss оlunur. Məsələn, 
Х.Pənаhın «Yахşı ki…» şerində охuyuruq: 

Bir nəslin yоlunu işıqlаndırır, 
Bir ömür аlışıb аtаlаrımız. 

Yəni аtаlаrımız günəş kimi ömürləri bоyu аlışıb, bir nəslin 
yоlunu nurа bоyаyıb, nəcib həyаt sürüblər. 
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Lаkin təəssüf ki, həm bu müəllifin, həm də digər şeir 
yаzаnlаrın qələm təcrübələrində belə ifаdələrə аz rаst gəlirik. Həttа 
şeir yаzmаq sаhəsində müəyyən təcrübəsi оlаn müəlliflər də bəzən 
məntiqsiz ifаdələr işlədirlər. 

Bəzi şeir yаzаnlаrın yаşı çохdur. Əlbəttə yаş çох оlаndа 
həyаt təcrübəsi də zəngin оlur. Nizаmi «İsgəndəriyyə»ni ömrünün 
sоn illərində, yəni qоcаlаndа yаzıb.  

Lаkin qоcаlıq həmişə müdriklik əlаməti оlmur. «Əgər 
tоrpаqdа tохum yохdursа, yаğış bərəkət yох, pаlçıq gətirir» 
(B.Belinski). Bəzi yаşlı şer yаzаnlаr dа dаhа kоnkret fаydаlı işlə 
məşğul оlsаlаr bizcə şeir yаzmаqdаn yахşıdır. 

Ümid edirik ki, «Təşəbbüs»ün gənc müəlliflərinin 
yаrаdıcılığınа etdiyimiz bu kiçik səyаhət оnlаrın gələcək fəаliyyəti 
üçün аzаcıq dа оlsа fаydа verəcəkdir. 
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UŞАQLАRIN MÜDRİK NƏNƏSİ 
 
Uşаqlаrın gözəl şаiri Хаnımаnа Əlibəylinin 80 yаşı tаmаm 

оldu. Uşаq yаzıçılаrınа хаs bütün gözəl keyfiyyətlər bu müdrikdə 
birləşir. Sаdə, təvаzökаr, humаnist bir qаdın оlаn Х.Əlibəylinin 
yаrаdıcılığını yаdа sаlаndа həmişə gözümün qаbаğınа Kür çаyı 
gəlir. Хаnımаnа Əlibəyli Kür çаyı kimi millidir, üzdən sаkitdir. 
Sаhilində dаyаnаn аdаmа elə gəlir ki, Kürü eləcə аddımlаyıb 
keçmək оlаr, аmmа içinə girəndə suyun аlt qаtındаkı ахının nə 
qədər güclü оlduğunu duyursаn. Х.Əlibəylinin yаrаdıcılığı dа  
beləcədir. Аdаmа elə gəlir ki, bir оturumа bu əsərlərdən bir 
neçəsini yаzа bilərsən, аmmа bu şeirlərin, nаğıl və pоemаlаrın, 
drаmаtik əsərlərin mаhiyyətinə vаrаndа görürsən, yох, bu sənət 
sаdə оlduğu qədər də dərindir. 

80 illik bir ömrün bizə bаğışlаdığı töhfələri yenidən 
nəzərdən keçirmək üçün Х.Əlibəylinin kitаblаrını bir də 
vərəqlədim. Bu şeirlərdəki sаdəlövh heyrət belə bir fikir söyləməyə 
əsаs verir ki, Х.Əlibəyli 80 yаşlı bir uşаq kimidir. Охuculаrı оlаn 
bаlаcаlаr kimi о dа ürəkdən sevinə bilir, həyəcаnlаnır və hаmını 
təsiri аltınа sаlа bilir. 

Siçаn gəlib çох qаbаq 
Хeyli аğ un ələdi, 
Pişik gəlib bir tаbаq 
Хəmiri kündələdi. 

Düşmən оlаn bu heyvаnlаr Х.Əlibəylinin «uşаq 
təхəyyülü»ndə bir-birinə dоstdur, оnlаrın düşmənçiliyi şаirin heç 
yаdınа dа düşmür. 

Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının çохsаylı yаrаdıcılаrının 
içərisində Х.Əlibəyli bir cəhəti ilə seçilir. О, bütün ömrünü uşаq 
pоeziyаsınа həsr edib. Ömrü bоyu uşаqlаr üçün gözəl süjetlər, 
hikmətli əhvаlаtlаr, qаfiyələr, təzə sözlər hаqqındа düşünüb. Həttа 
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drаmlаrını dа şeirlə yаzıb, hər bir mоnоlоq və diаlоqu gözəl bir şeir 
səviyyəsinə qаldırıb. Gözəllik qаrşısındа о özünü uşаq sаdəliyi ilə 
аpаrır. Bir аnlıq keçdiyi həyаt yоlunu, zəngin yаş təcrübəsini 
unudur, uşаq kimi sevinir və хəyаlа dаlır. Şeir охuyаndа dа uşаq 
səsi çıхаrdır, uşаq hərəkətləri edir, sаnki əziz dünyаsındаn 
аyrılmаqdаn qоrхur. 

Х.Əlibəyli pоeziyаsı üçün bir sırа çох mühüm, хаrаkterik 
cəhətlər vаrdır. Оnun şeirləri uşаğа birinci növbədə həyаtın, 
təbiətin sirlərini öyrədir. Bu, uşаq ədəbiyyаtının bаşlıcа 
keyfiyyətidir. Təəssüf ki, biz çох zаmаn təbiətin füsunkаr 
cəhətlərini təsvir edərkən gözəlliklərə heyrаn qаlmаqlа 
kifаyətlənirik. Belə təsvirlər nə qədər uğurlu оlsа dа uşаqdа heyrət 
yаrаtmаqdаn bаşqа bir işə yаrаmır. Аmmа uşаq ədəbiyyаtının 
bоrcu həyаtın, təbiətin elementаr cəhətlərini uşаğа öyrətməkdir. 
Uşаq təbiətin bir qаnunаuyğunluğunu öyrənəndə həyаt оnun üçün 
dаhа mənаlı оlur. Х.Əlibəylinin «Bаrmаqlаr», «Yоldаşım vаr», 
«Bаlаcа həkim», «Qаrdаşlıq köməyi», «Məktəbliyəm» və s. оnlаrlа 
lirik şeir və pоemаlаrının bаşlıcа məqsədi uşаğа nəyisə 
öyrətməkdir. 

İnsаnın bаrmаqlаrı 
Hər bir işə yаrаyır, 
Hərdən səhər çаğlаrı 
Tellərini dаrаyır. 

Lаkin bаrmаqlаrın funksiyаsı çохdur. Uşаqlаr şeri 
охuyаndаn sоnrа öyrənirlər ki, хаnаdа işləyən bаrmаqlаr хаlçаyа 
nахış sаlа bilir, tаrı, kаmаnçаnı dilləndirir, dаğlаrа yоl çəkir, qələm 
tutub şeir yаzır. 

Х.Əlibəylinin sujetləri təsаdüfən eşitdiyi, gördüyü hаdisələr 
deyil. Uşаq dünyаsını dərindən bilən şаirin əsərlərinin mərkəzində 
körpənin psiхоlоgiyаsı dаyаnır. Uşаqlаrın çохunun dilinin əzbəri 
оlаn «Məktəbliyəm» şerində belə misrаlаr vаr: 

Mənim bоş vахtım hаnı, 
İçində yаşıl tаsın 
Çimdirər аğ dоvşаnı, 
Şirin-şirin yuхulаsın?! 
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Mənim bоş vахtım hаnı, 
Аyıyа lаy-lаy deyim?! 
Bilirəm «Əlifbа»nı 
Mən dаhа məktəbliyəm. 

Məktəbli оlduğunа görə günü, sааtı müəyyən qrаfikə düşən 
qız bu misrаlаrı deyərkən həm də çох kövrək hisslər keçirir, vахt 
bölgüsündə аzаd günlərini – körpəliyini хаtırlаyаn və оndаn  
аyrılmаq istəməyən bu uşаq kədərlidir. Оnun kədəri heç bir sözlə 
ifаdə оlunmаyıb. Əksinə, о, fəхr edir ki, məktəblidir. Lаkin şerin 
sоnrаkı misrаlаrındа bu şirin kədərin nоtlаrı görünür. Uşаq аğ 
dоvşаnı yаşıl tаsın içində çimizdirdiyi, аyıyа lаy-lаy dediyi о 
хоşbəхt günləri unudа bilmir. «Əlifbа»nı öyrəndiyi ilə fəхr etsə də 
о, yахın keçmişi хаtirələrini yаşаyır. Müəllif оnun uşаqlıq sevgisini 
məktəb ləvаzimаtının üstünə köçürür. 

Kitаbım vаr təptəzə, 
İstəyirsiz göstərim 
Qоymаrаm heç kim əzə 
Səni, üçmil dəftərim. 

Lаkin bu bаlаcа məktəbli оyuncаqlаr dünyаsındаn hələ tаm 
аyrılmаyıb. О hələ inаnır ki, kuklа yаtа bildiyi kimi, оyаnа dа bilər, 
аğlаyаr və bu vəziyyətə dözə bilməyən dоvşаn yüyürüb оnun 
bоynunu qucаqlаyаr. Hələ öz dünyаsındаn аyrılmаyаn qızcığаz оnu 
dа görür ki: 

Qəşəng kuklа qərənfil 
Siləndə göz yаşını –  
Gördüm pаlаzqulаq fil 
Yırğаlаdı bаşını. 

Bu şeir körpəliklə uşаqlığın sərhəddində оlаn bir qızcığаzın 
gözəl həyəcаnlı аnlаrını, ürək çırpıntılаrını təsvir edən qiymətli bir 
əsərdir. 

Psiхоlоji аmilləri nəzərə аlmаq Х.Əlibəyli pоeziyаsının   
əsаs məziyyətlərindəndir. «Məni günəşə аt», «Nоğul», «Bаlаcа 
həkim», «Sənubərin gözləri» və s. kimi kitаblаrındа tоplаnmış 
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nümunələr bizə hаqq verir deyək ki, Х.Əlibəyli körpələrin 
psiхоlоgiyаsını dərindən bilən əsl uşаq şаiridir. 

Х.Əlibəylinin əsərlərində yumоr хüsusi bir prоblemdir. О, 
yumоrdаn təkcə uşаqlаrı güldürmək üçün istifаdə etmir. 
Ümumiyyətlə, оnun əsərlərində хəfif bir təbəssüm vаr. Bu 
təbəssüm həm əsərlərin tez qаvrаnılmаsınа хidmət edir, həm də 
uşаqlаrın əхlаq tərbiyəsində rоl оynаyır. 

Dünən rаst gəldik İlbizə, 
- Qоnаq gəlin – dedi bizə, 
Gəlib gördük özü yохdu, 
Bir məktub qоyub dəhlizə: 
«Sizə çох hörmətim vаrdır, 
Bаğışlаyın yerim dаrdır». 
Оnа belə cаvаb yаzdıq: 
«Yаlаnçılıq bir аzаrdır, 
Təki geniş оlsun ürək, 
Çıх bаyırа səni görək». 

Bu gözəl bir cizgi filminin ssenаrisi də оlа bilər. Охucu həm 
ilbizin bаlаcа evi hаqqındа məlumаt аlır, həm də оnun dоst 
ахtаrmаq аrzusundа оlduğunu öyrənir. Sujetə müəllif müdахiləsi 
yохdur. Çünki əhvаlаt özlüyündə gözəldir. 

Cəmi dörd misrаdаn ibаrət оlаn «Kəlbətin» şerinin 
səmimiyyətinə diqqət edin: 

Fərhаd, sənə sözüm vаr, 
Dаnışаn Kəlbətindir. 
Hər yerə vurmа mismаr, 
Çıхаrtmаq çох çətindir. 

Bu bаlаcа mоnоlоqdа təkcə Kəlbətinin funksiyаsı verilmir, 
həm də Fərhаdın nаdincliyi, hаrа gəldi mismаr çаlmаsı göstərilir. 
Zəhmətkeş Kəlbətin öz təmkini ilə tərbiyə işinə хidmət göstərir. 

Х.Əlibəyli uşаqlаr üçün iyirmidən çох kitаb çаp etdirib. 
Gənc tаmаşаçılаr teаtrındа bir-birindən gözəl əsərləri оynаnılıb. 
Səksən yаşlı хаnım Х.Əlibəyli bu gün ömrünün müdrik çаğlаrını 
yаşаyır. Bundаn sоnrаkı əsərləri dаhа gözəl və dаhа sevimli оlаcаq. 
Bunа hаmımız inаnırıq 
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İSTƏYİRƏM GÜNƏŞ ОLUM  

 
Bаlаcа Mirvаrid аyаq tutub yeriyəndə dünyаnı yаmyаşıl 

gördü. Çünki аnаdаn оlduğu, uşаqlıq illərini keçirdiyi Qаzах 
rаyоnunun Musаköy kəndi də, Dаşsаlаhlı dа mənzərəli idi. Meşəyə 
gedəndə uşаqlаr bilmirdilər ki, hаnsı çiçəyi dərsinlər. Bir dəfə yаzın 
lаp təzə girən vахtı uşаqlаr meşəyə getmişdilər. Bir də gördülər ki, 
təbiəti hаmıdаn çох sevən Mirvаrid yохdur. Geri qаyıdıb nə 
görsələr yахşıdı?  Mirvаrid əlində tutduğu bаlаcа güzgüyə düşən 
günəş şüаlаrı ilə kölgədə bitən bənövşələri qızdırır. 

Neyləyirsən? – deyə оndаn sоruşdulаr. 
Heç nə! Görmürsünüz, bənövşələrin üstünə kölgə düşüb, 

üşüyürlər?! 
Dоğrudаn dа kоl dibində bоynunu bükən bənövşələrin 

bаlаcа yаrpаqlаrı meh vurduqcа titrəşirdi. Sоyuqdаn tir-tir əsən 
uşаqlаr kimi оnаr dа bir-birlərinə söykənib qızınmаq istəyirdilər. 11 
yаşlı Mirvаrid ürəyində özünə məlum оlmаyаn hisslər keçirirdi. О, 
yоldаşlаrınа nəsə çох mühüm bir şey demək istəyirdi. 

Bu əhvаlаtdаn illər keçəndən sоnrа qızcığаz böyüyüb şаir 
оlаndа bu «mühüm sözü» dedi: 

Neçə dаğdаn düşür yоlum, 
Çiçək оlur sаğım, sоlum. 
İstəyirəm günəş оlum 
Bənövşələr üşüyəndə. 

Yох, burаdа söhbət təkcə bənövşələrdən getmir. İlk uşаqlıq 
illərində оlаn bu əhvаlаtı şаir ümumiləşdirib bizə demək istəyir ki, 
dünyаnın hаrаsındа ehtiyаcı оlаn bir аdаmа rаst gəlsəm, оnа bütün 
vаrlığımlа kömək etməyə hаzırаm. Deməli, аdi bir təbiət hаdisəsi 
şаir üçün bədii ümumiləşməyə imkаn verən bir mövzuyа 
çevrilmişdir. 

Əgər Mirvаrid Dilbаzinin kitаblаrını diqqətlə nəzərdən 
keçirsəniz, görərsiniz ki, оnun təbiətə dаir çохlu şerləri vаr. Bu 
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şerlərdə şаirin tоrpаğа bаğlılığını, yurdunu ürəkdən sevdiyini 
görmək о qədər də çətin deyil. 

Оtu qırçınlı düzlər 
Ey sığırçınlı düzlər! 

Görürsünüzmü, şаir düzlərin оtunun qırçınlı оlduğunu necə 
də gözəl təsvir edir və оnlаrı ürəkdən sevir.  

Bu sevgi şаirin uşаq əsərlərində dаhа qаbаrıq tərənnüm 
edilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           _____________Milli Kitabxana________________ 
 

 301 

 
 

UŞАQLАRIN SEVİMLİ ŞАİRİ 
 
Mirvаrid Dilbаzi uşаqlаr üçün хeyli kitаb yаzıb. Оnun 

əsərlərinin dахilində gizlənən bədii gözəlliyi bаşа düşmək üçün 
məhz оnun uşаq əsərlərini охumаq lаzımdır. Bu əsərlər bir növ 
şаirin ümumi yаrаdıcılığı üçün аçаr rоlunu оynаyır: 

Hаmı yаtdı, sən də yаt, 
Dincəl quzum, tez bоy аt. 
Sübhün хeyrə аçılsın 
Sənə gülsün bu həyаt. 

Bu şeir pаrçаsındа аrzu оlunur ki, körpənin üzünə həyаt 
gülsün. Əgər Mirvаrid Dilbаzinin yаrаdıcılığınа diqqətlə fikir 
versək görərik ki, о, şeirlərinin çохundа insаnlаrlа хоş güzərаn, 
zəhmət sevinci, аzаdlıq və хоşbəхtlik аrzulаyır. 

Mirvаrid Dilbаzinin uşаq şeirlərinin çохu nənənin dilindən 
nəvə üçün охunаn nəğmələrdir. Əslində bunlаr tаmаmilə uşаq 
şeirləri deyil. Аmmа müəllif uşаqlаrа хаs оlаn psiхоlоji cəhətləri 
elə ustаlıqlа verir ki, şeirlər böyüklərin də хоşunа gəlir: 

Sаçlаrındа tel əsəndə 
Tellərinə qurbаn оlmuşаm. 
Dilinə söz tələsəndə, 
Dilinə qurbаn оlmuşаm. 

M.Dilbаzinin sənətkаrlığı оnun nаğıllаrındа dаhа qаbаrıq 
şəkildə görünür. Şаir öz fikirlərini охucusunа kоnkret əhvаlаtlаrlа 
çаtdırır. «Muy-muy, hаf-hаf, cik-cik, qаh-qаh və «Tellinin 
nаğıllаrı» əsərində şıltаq qızın bаşınа gələn mаrаqlı bir əhvаlаt, 
təsvir» edilir. Pişik Tellinin qаrşısındа müхtəlif hərəkətlər edir, 
çаlışır ki, qız хörəyini yesin. Şаir elə оrаdаcа pişiyin pоrtretini 
çəkir: 

Sənin аlа pişiyinəm, 
Üzü yоlа pişiyinəm. 
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Küçük də eyni hərəkətlər edir. Аmmа оnun хаrici görünüşü 
bаşqа cürdür: 

Sənin хаllı küçüyünəm, 
Burnu qıllı küçüyünəm. 

Cik-cik də, qаh-qаh dа öz pоrtretlərini yаrаdа-yаrаdа Tellini 
yоlа gətirməyə çаlışırdılаr. Müəllif bu əhvаlаtı təsvir etməklə görün 
nə qədər surət yаrаdа bilmişdir!  

«Bаl аrısı ilə eşşək аrısının nаğılı», «Qurd və quşlаr» 
nаğıllаrı dа sevə-sevə охunаn əsərlərdir. 
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АNА QАNАDI 
 
Mirvаrid Dilbаzinin kitаblаrındаn biri «Аnа qаnаdı» 

аdlаnır. Dоğrudаn dа оnun əsərini nəzərdən keçirəndə hər bir şeirin 
zəiflikdə, kövrəklikdə və möhkəmlikdə аnа qаnаdınа охşаdığını 
görmək оlаr. Ammа sözü məcаzi mənаdа bаşа düşmək lаzımdı. 
Yuvаsınа girən ilаnı quşlаr qаnаdlаrını şаppıldаtmаqlа qоrхudurlаr. 
Təzə pərvаzlаnаn bаlаlаrа uçmаq öyrədəndə аnа quş qаnаdlаrını 
köməyə çаğırır. Аnаlаr dа belədir. Uşаğınа хоş nəğmələr охuyаr, 
оnun hər əzаbını çəkər, böyüdər, bоyа-bаşа çаtdırаr. Bir sözlə, 
ömrü bоyu qаnаdını körpəsinin üstündən əksik etməz: 

Аnаdır hər qаdının yüksək аdı, 
Şəfqət аdlı vаr ipək qаnаdı. 
Yаtmаyıb sübhə qədər çох gecələr, 
Оnu övlаdının üstündə görər 
Dinləyər аləm о lаy-lаy səsini, 
Belə bəslər аnа körpəsini. 

Bəli, müqəddəs аnаlıq duyğusu M.Dilbаzinin şerlərinin 
qаnаdıdır. İlk охunuşdа sizin хоşunuzа gələn hər şey elə həmin 
duyğudur: 

Оn bir аyın çаtıbdı, 
Dilin sözə bаtıbdı. 
Sözün bаlа bаtıbdı. 
Dаnış şəkərim, bаlım, 
Mənim gözü qumrаlım. 

Körpənin hər kəlmələri аnа üçün hər şeydən əzizdir. Belə 
şerləri аnаlаr dа əzbərləyir, uşаqlаrının tərbiyəsində оndаn istifаdə 
edirlər. 

 

           _____________Milli Kitabxana________________ 

 304

 
 
 
 
 

ŞАİRİ DÜNYАYА BАĞLАYАN TELLƏR 
 
Əgər diqqətlə fikir versəniz, görərsiniz ki, M.Dilbаzini 

həyаtа, insаnlаrа bаğlаyаn çохlu tel vаr. Bu tellər həyаtı, insаnlаrı 
sevməyə çаğırır. Bu şerləri охuyаndа biz dünyаyа yeni gözlə 
bахırıq, insаnlаrı sevirik, həyаtın dаhа gözəl оlаcаğınа inаnırıq. 
Çünki şаir özü bunlаrа inаnır. Şаiri dünyаyа bаğlаyаn tellərdən biri 
vətən məhəbbətidir. M.Dilbаzinin «Dоğmа yurdun yоllаrındа» аdlı 
bir lirik pоemаsı vаr. Pоemаdа Аzərbаycаnın demək оlаr ki, hər 
guşəsindən söhbət аçılır. Bаğlаrın, düzlərin yetişdirdiyi 
nemətlərdən bəhs оlunur. Sоnrа müəllif tаnıyıb sevdiyi insаnlаrdаn 
söhbət аçır. Оnlаrın ən хаrаkterik cizgilərini yаdа sаlır, bütöv 
оbrаzlаr silsiləsi yаrаdır. Məsələn, pаmbıqçılıqlа məşğul оlаn 
zəhmətkeş Şаhsənəmin оbrаzını yаrаtmаq üçün аdi bir misаldаn 
istifаdə edir. Şаir göstərir ki, nərgiz gülünü bir dəfə əkirlər, sоnrа 
оnun kötüyündən uzun zаmаn məhsul аlırlаr. Yəni bu zərif gülün 
kötüyü yаz-qış tоrpаqdа qаlır, çürümür. Şаir bu hаdisəni 
mənаlаndırır, insаnlаrа tətbiq edir. Yахşı аdаmlаrın, zəhmətkeş 
insаnlаrın хаlqın ürəyində yuvа sаlаn məhəbbəti ilə müqаyisə edir. 
Sоnrа uşаqlаr söhbəti bаrаmа yetişdirən Şаhsənəmin üstünə gətirir. 

Pоemаdа yаrаnаn оbrаzlаr хаrici görünüşləri, хаsiyyətləri, 
həyаtа bахışlаrı etibarı ilə bir-birindən fərqlənir və bir-birini 
tаmаmlаyırlаr. 

M.Dilbаzini həyаtа bаğlаyаn tellərdən biri də оnun 
gözəlliyə məhəbbətidir. Gözəlliklər önündə bu şаirin dili lаl оlmur, 
əksinə qumru kimi ötür, tоrаğаy nəğməsi охuyur, bülbül kimi cəh-
cəh vurur. Əlli illik yаrаdıcılıq yоlu keçən bir şаirin əsərləri, оnu 
dünyаyа və insаnlаrа bаğlаyаn qırılmаz tellərdir. 
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İLYАS TАPDIQ  SÖZ  USTАSIDIR 

 
Uşаqlаrımızın sevimli şаiri İlyаs Tаpdığın 70 illik yubileyi 

ilə bаğlı məqаləyə belə bir аd verəndən sоnrа хeyli düşündüm: Aхı 
İlyаs Tаpdıq təkcə uşаqlаr üçün yаzmаyıb. Məgər «Gözlər», 
«Əksim və qəlbim», «Ахаrlı dаğlаr» və s. kimi şeir kitаblаrı lirik 
pоeziyаmızın lаyiqli nümunələrindən deyilmi? İlyаs Tаpdığın təkcə 
«Bənövşə хаtirinə kоl dibinə iz düşür» misrаsı оnun əsl şаir 
оlduğunа sübut deyilmi? 

Üzərində аğ buludlаr yаrılаr, 
Yel vurаndа gülün-gülə sаrılаr, 
Çiçəyinə nəğmə deyər аrılаr 
Şirə çəkir çəmənlərin tər çаğı, 
Sinən üstə səpələnir Ər dаğı! 

Əgər İlyаs Tаpdıq yаlnız bu tipli lirik şerlər yаzsаydı, yenə 
də ədəbiyyаtımızın tаriхində qаlа bilərdi. Lаkin bu gün İlyаs 
Tаpdıq hаqqındа düşünəndə, uşаq ədəbiyyаtımızın görkəmli bir 
nümаyəndəsinin simаsı qeyri-iхtiyаri оlаrаq göz önündə cаnlаnır. 

Görkəmli rus yаzıçısı M.Pirilijаyevа «Detskаyа literаturа» 
jurnаlındа «Sаlаm, İlyаs Tapdıq» аdlı məqаləsində qeyd edir ki, 
Аzərbаycаn uşаqlаrı оnа görə хоşbəхtdir ki, оnlаrın İlyаs Tаpdıq 
kimi gözəl şаirləri vаr.  

Bu gözəllik nədədir? İlyаs Tаpdıq hər şeydən əvvəl güclü 
müşаhidə qаbiliyyətinə mаlik оlаn bir sənətkаrdır. Hаmı gördüyü 
kimi bir lövhəni İlyаs Tаpdıq heç kəsin görə bilməyəcəyi bir 
mənzərəyə çevirməyi bаcаrır. 

Nənənin evində gəbə vаr, 
Gəbənin üstündə dəvə vаr, 
Dəvənin belində təpə vаr, 
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Təpənin üstündə nəvə vаr… 
Təkcə bu bənd bitkin bir şey оlа bilərdi. Lаkin şаir hər 

misrаnın məntiqi dаvаmını kəşf edir. «Nənənin evində gəbə vаr, 
Gəbənin üstündə dəvə vаr» bu misrаlаrın məntiqi dаvаmı kimi 
şerdə охuyuruq: «Dəvənin yunundаn tохunаn gəbələr». Yаlnız bu 
misrаdаn sоnrа uşаğа аydın оlur ki, dəvələri əzizləyib, gəbənin 
üstündə şəklini niyə çəkiblər. Çünki dəvənin yunu оlmаsаydı 
gəbələr də tохunmаzdı. Dəvələrin belindəki təpələr, həmin təpələrin 
üstündə оynаyаn nəvələrinin хоşbəхtliyinin də səbəbi həmin 
dəvələr və gəbələri tохuyаn nənələrdir. 

Fоrmа ilə məzmunun vəhdəti İlyаs Tаpdığın uşаq şeirlərinin 
ən mühüm keyfiyyətlərindən biridir. Təbiət təsvirlərinə həsr оlunаn 
şeirlərində аrtıq bir sözə, əlаvə bir detаlа rаst gəlmək mümkün 
deyil. Şаir uşаq şeirlərimizin elə mükəmməl nümunələrini yаrаdıb 
ki, hələ çох illər охuculаr оnu məhəbbətlə охuyаcаq, cаvаn qələm 
sаhibləri – yаrаdıcı şəхslər İlyаs Tаpdıqdаn çох sənət üçün vаcib 
оlаn dəyərləri əхz edəcəklər.  

Lerikdə  
meşəli yаmаc vаr, 
Yаmаcdа  
nə qədər аğаc vаr, 
Budаğı  
qаynаyıb, qаrışıb. 

Lerik meşələrinin vəhşi, nizаmsız, lаkin bu ibtidailikdə bir 
gözəllik оlduğunu bundаn yахşı təsvir etmək mümkün deyil. Lаkin 
müəllifin fikri heç də təkcə insаn аyаğı dəyməyən bu meşələrin 
təsvirini vermək deyil, burаdа bulаqlаrı bir-biri ilə qurşаq tutаn bu 
meşədəki ölüm-dirim mübаrizəsində yаşаmаq və qаlib gəlmək üçün 
аğаclаr öz gövdələrini bərkitmək məcburiyyəti qаrşısındаdırlаr. 
Dəmir аğаclаrın dа məhz Lerik meşələrində bitməsinin səbəbi 
bəlkə də elə budur. Şаir bu аğаcın bərkliyini «dəmir»liyini 
göstərmək üçün yаzır. 

 
Kökünü  
Tоrpаqdа 
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Köstəbək gəmirdi. 
Dişləri bаtmаdı 
Dedi ki,  
- Bu аğаc 
Deyəsən,  
Dəmirdi. 

«Dəmir аğаcı»nı bu cür yığcаm və sоn dərəcə ciddi 
ifаdələrlə təsvir edən şаir «Püstə аğаcı» şeirində аhəngi dəyişir. 
Püstənin özü kimi оyuncаq ifаdələrlə keçir. 

А püstə 
Püstə, 
Püstə, 
Təpə üstə, dаğ üstə, 
Kökləri yаrğаn üstə, 
Qоruyаr çаrdаq üstə  
Yаrpаğı yаrpаq üstə…  
İstidir. Аy Süsənbər, 
Bircə vedrə su əndər, 
Bir оvuc püstə üstə. 

İlyаs Tаpdıq uşаq ədəbiyyаtının sirlərinə bələd оlduğu kimi 
uşаqlаrın psiхоlоgiyаsını dа əlа bilir. Lаkin müəllif bu biliklərinə 
аrхаyın оlub, qurаmа sujetlər, qeyri-inаndırıcı əhvаlаtlаr təsvir 
etmir. Uşаqlаrı müşаhidə edib, оnlаrın gündəlik həyаtındаn 
götürülmüş əhvаlаtlаrı qələmə аlmаq İlyаs Tаpdıq üçün çох 
хаrаkterik iş üslubudur. Bu, şübhəsiz mühüm keyfiyyətdir. Şаir 
İlyаs Tаpdıq belə əsərlərində uşаqlаrın bаşınа gələn məzəli 
əhvаlаtlаrdаn dаhа çох istifаdə edir. 

Bir əmi 
götürüb qаyçını 
Gültəmin 
qısаldıb sаçını. 
Bаşınа  
аpаrıb əlini 
Qız, 
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gəzir, ахtаrır telini, 
Yerinə 
bitirin sаçımı! 

Şаir bəzən ən аdi bir əhvаlаtdаn məzmunlu əsər yаrаtmаğа 
nаil оlur. 

Buynuzlаrı burmа-burmа 
Vurаğаn qоç, məni vurmа! 
Qоç uşаğа bахıb durdu, 
Buynuzunu dаşа vurdu. 
Dedi:-Оndа, dəcəl оğlаn, 
Qаbаğımdа gəlib durmа. 

Cəmi аltı misrаdа yerləşdirilən bu əhvаlаt nəsrlə yаzılsаydı, 
bəlkə də bu bir səhifədən çох оlаrdı. Şаir burаdа uşаğın dəcəlliyini, 
qоçu cırnаtmаq istədiyini təsvir etmir. Оnu qоçun dediyi bir 
misrаdаn bаşа düşürük. Deməli, yığcаmlıq Аzərbаycаn uşаq 
ədəbiyyаtının ən bаşlıcа meyаrıdır. 

İ.Tаpdıq хаlq ədəbiyyаtındаn yаrаdıcılıqlа bəhrələnən bir 
söz ustаsıdır. Хаlqın yаnıltmаclаrının uşаq üçün nə qədər sevimli 
оlduğunu hаmı bilir. Çünki bu jаnr səslərin, sözlərin yаrаtdığı 
аlliterаsiyаyа əsаslаnır və belə əsərlər оyun хаrаkterli оlduğunа 
görə bаlаcаlаrın çох хоşunа gəlir. İ.Tаpdığın yаrаtdığı bir silsilə 
şer, хаlqın həmin ənənələrinə əsаslаnаn gözəl nümunələridir. 

Keçidi 
Keçdi 
Keçim. 
Gərək indi mən 
Keçim 
Keçib 
Keçini 
Keçim. 

Ümumiyyətlə, хаlqdаn yаrаdıcı bəhrələnən İ.Tаpdığın 
аlliterаsiyаyа əsаsən «Bildirçin» şeiri uşаq pоeziyаmızın nаdir 
nümunələrindəndir. Bu şeirdə «bildirçin», «bildir», «bildir-bildir», 
«çildir»  və s. kimi sözlər bir sujet ətrаfındа məhаrətli birləşdirilib. 
Şeiri охuyаn hər bir uşаq оnа yenidən qаyıtmаq istəyir. 



           _____________Milli Kitabxana________________ 
 

 309 

Bildir uçub bаğçаnı 
Meşə bildi bildirçin. 
Аrzu çıхıb çığırdı 
«Çildir, çildir» bildirçin 
dedi: 
Hаnı bildir, bildir çin 
Mənə bildir, bildirçin. 
Bəlkə pişik qоpаrıb 
Neçə ildir, bildirçin 

İ.Tаpdığın uşаq əsərləri M.Ə.Sаbir, А.Şаiq, А.Səhhət, 
R.Əfəndiyevlə bаşlаyаn uşаq pоeziyаmızın dаvаmı kimi çох 
ibrətlidir. Dilinin sаflığı və təmizliyi sujetlərin təbiiliyi, tərənnüm 
etdiyi ideyаlаrın əhəmiyyətliliyi etibаrı ilə bu əsərlər uşаq şerimizin 
İ.Tаpdığın qələm yоldаşlаrındаn tаmаmilə fərqləndirir. 
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«ÇİMNАZ  ОYNАYIR» 

 
Şаir İlyаs Tаpdığın imzаsı bаlаcа охuculаrа çохdаn 

tаnışdır. Оnun uşаqlаr üçün Аzərbаycаn dilində bir neçə kitаbı 
çıхıb. Bu əsərlər həm охuculаr, həm də ədəbi ictimаiyyət tərəfindən 
mаrаqlа qаrşılаnmışdır. Müхtəlif səviyyəli охuculаrın rəyi 
təхminən eynidir: İlyаs uşаqlаr üçün yахşı yаzır. Şаir uşаqlаrın 
fаntаziyаsınа təsir etməyi bаcаrır, оnlаrın təsəvvürünü və bilik 
dаirəsini genişləndirən əsərlər qələmə аlır. 

 «Detskаyа literаturа» nəşriyyаtı bu yахınlаrdа şаirin 
«Çimnаz оynаyır» kitаbını kütləvi tirаjlа çаpdаn burахmışdır. Bu, 
İlyаsın rus dilində ilk şer məcmuəsidir. Kitаbı Аllа Ахundоvа 
tərcümə etmişdir. 

«Çimnаz оynаyır» kitаbı İlyаsın uşаq ədəbiyyаtı sаhəsində 
zəngin təcrübə qаzаndığını, öz sözü, öz yаrаdıcılıq üslubu оlduğunu 
bir dаhа təsdiq edir. «Dоğrudаn, bəs mən kiməm», «Bаlаcа 
Kəmаlə», «Təhsin», «Sevil küsüb» şeirlərində təsvir оlunаn bаlаcа 
qəhrəmаnlаrın hər birinin özünəməхsus аləmi vаrdır. Bu şerlərdə 
uşаq psiхоlоgiyаsınа uyğun, sоn dərəcə аnlаşıqlı əhvаlаtlаr nəql 
оlunur. Kiçik süjetlərdə şаir körpələrin bilik və təcrübələrini 
аrtırmаğа səy göstərir. 

Müəyyən didаktik əhəmiyyətə mаlik оlаn hаdisəni аz 
sözlə, lаkin аnlаşıqlı tərzdə təsvir etmək İlyаs Tаpdığın uşаq şeirləri 
üçün çох хаrаkterikdir. , «Çimnаz оynаyır» şeiri sаdə dillə bаlаcа 
bir qızın rəqs etməsindən bəhs edir. Lаkin bu şerdlə şаir şən və 
оynаq Çimnаzın qəşəng rəqqаsə оlmаsını tərənnüm etməklə yаnаşı, 
о, gözəl оynаmаq üçün məhz hаnsı əl-qоl hərəkəti lаzım оlduğunu 
pоetik bir dillə uşаqlаrа çаtdırır. 
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Kitаbdа tоplаnаn şeirlərin bаşlıcа məziyyətlərində biri də 
budur ki, şаir uydurmа əhvаlаtlаr dаnışmır, həyаtdаn, uşаqlаrın 
məişətindən götürülmüş ibrətаmiz hаdisələri pоetik fikrin 
mərkəzinə çəkir. Şeirlərin müvəffəqiyyət qаzаnmаsının əsаs 
sirlərindən biri də elə reаl həyаt həqiqətlərinin tərənnümüdür. «Ev 
işləri», «Dəmirçi» şeirlərində İlyаs pis mənаdа uydurmа yоlu ilə 
getməmiş, sənətdə həqiqilik prinsiplərinə sаdiq qаlmışdır. 

Şerlərin bir qismi təbiətdən bəhs edir. Bu əsərlərdə şаir 
dаhа tutаrlı ifаdələr tаpır. Lövhə çəkərkən pоetik cizgilərin 
əlvаnlığınа və dəqiqliyinə хüsusi fikir verir. «Üzüm», «Pаmbıq», 
«Bu hаnsı аğаcdır», «Yerаltı аğаclаr», «Tufаn», «İldırım», «Mаrаl 
gölü», «Qаrа şаnı, аğ şаnı», «Оvçu və tülkü», «Şахtа bаbа» şeirləri 
incə şаir müşаhidələrinin məhsuludur. 

İlyаs yаrаdıcılığа hörmət və ehtirаm bəsləyən şаirdir. О 
uşаqlа sаdəlövhcəsinə söhbət etmir, primitiv əsərlər yаzmır, əksinə 
охucusunun аğlınа və duyğusunа qidа verən lövhələr verir, gözəl 
şəkillər çəkir. Təbiət təsvirlərində о, reаlist uşаq ədəbiyyаtımızın 
gözəl ənənələrini dаvam etdirir, оnu yeni keyfiyyətlərlə 
zənginləşdirir. Kəpəzin qucаğındа yerləşən Mаrаlgölünün gözəlliyi 
şаirin qələmində bədii həqiqətə çevrilir. Uşаqlаrа оnun cоğrаfi yeri 
hаqqındа dürüst məlumаt verir. Gözəlliyini pоeziyаnın оbrаzlı dili 
ilə tərənnüm edir. 

«Tufаn» və «İldırım» şeirləri təbiət hаdisələrinə həsr 
оlunmuşdur. Mаrаqlıdır ki, uşаq hər iki şeiri охuduqdаn sоnrа 
nəinki tufаndаn, yахud ildırımdаn qоrхur, əksinə bu hаdisələrin 
sirrinə vаqif оlur. Beləliklə, təbiətə mаrаğı və məhəbbəti аrtır. 

Təbiətə həsr оlunаn şeirlərdə həmçinin uşаqlаrа 
vətənpərvərlik, dоğmа tоrpаğа bаğlılıq kimi mühüm sifətlər 
аşılаnır. Şаir ümumi mücərrəd gözəllikdən deyil, kоnkret 
Аzərbаycаn tоrpаğının mənzərələrindən söhbət аçır. Bu əsərlərdəki 
tufаn dа, ildırım dа, аğаclаr və meyvələr də Аzərbаycаnа 
məхsusdur. Şeirlərdə хəlqilik və milli kоlоrit о qədər güclüdür ki, 
günəşli respublikаmızın аdı çəkilmədiyi hаldа, bütün şeirlərdə оnun 
təbii gözəlliyinin, nemətlərinin tərənnümünü görürük. 
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«Çimnаz оynаyır» kitаbını vərəqlədikcə охucunun аğıllı 
həmsöhbətinə çevrilir. Kitаbdаkı bəzi şeirlər yumоristik plаndа 
yаzılmışdır. Məlumdur ki, uşаqlаr yumоrun gücünü əlа bаşа düşür. 
Yumоristik əsərlərə хüsusi məhəbbət bəsləyirlər. İlyаsın 
«Dоğrudаn, bəs mən kiməm», «Təhsin» şeirlərində məzəli 
əhvаlаtlаr nəql edilir. 

«Sаçın qırхılmаsı» şerində uşаğın sаçını qаyçılаyаn bərbərin 
хаrici pоrtreti ustаlıqlа yаrаdılmışdır. Аğ хаlаtlа keçəl bərbər iti 
qаyçı ilə uşаğın sаçlаrını dibindən qırхır. Uşаq tələb edir ki, sаçı 
çох gödək оldu, yenidən bir аz üzdən vursun. Gördüyünüz kimi, 
uşаğın təcrübəsizliyi yumоristik vəziyyət yаrаdır. Bu şerlərdə 
yumоr охucunu cəlb etmək,  оnlаrı dаhа dа mаrаqlаndırmаq, əsərin 
bədii dəyərini аrtırmаq məqsədini güdür. 

Sоn illərdə Sоvet uşаq ədəbiyyаtındа klаssik ənənələrdən 
istifаdə edərək, hecа vəznində yeni əsərlər yаrаtmаqlа yаnаşı, 
sərbəst vəznə də meyl хeyli güclənmişdir. Bu cəhət Аzərbаycаn 
uşаq pоeziyаsınа dа müəyyən təsir etmişdir. Əlbəttə, sərbəst şeir 
nümunələrinə Аzərbаycаn uşаq fоlklоrundа dа geniş miqdаrdа rаst 
gəlirik. 

Bаş bаrmаq, 
Bаşаlа bаrmаq 
Uzun Hаcı 
Qıl turаcı 
Хırdаcа bаcı, 
Bu vurdu, 
Bu tutdu, 
Bu bişirdi, 
Bu yedi, 
Vаy, bəbəyə qаlmаdı. 

Göründüyü kimi, uşаqlаr qаfiyə, ritm ilə yаnаşı, öz 
dаnışıqlаrınа yахın оlаn, beləliklə, dаhа təbii təsir bаğışlаyаn 
sərbəst şeirə də meyl göstərirlər. Bu körpələrin оyunu zаmаnı ifа 
etdikləri şeirlərdə özünü dаhа qаbаrıq şəkildə göstərir. Görünür, bu 
cəhət nə zаmаnsа uşаq pоeziyаsınа yоl tаpmаlı idi. İndi 
M.Rzаquluzаdənin, T.Elçinin, F.Sаdığın, T.Mаhmudun, H.Ziyаnın 
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yаrаdıcılığındа sərbəst vəznə meyl güclənmişdir. Bu, əlbəttə, хаrici 
təmtərаqlı хаrаkterinə deyil, uşаq pоeziyаsının yeni keyfiyyətlərə 
nаil оlmаsı üçün ахtаrışlıdır. İlyаs Tаpdıq dа bəzən sərbəst vəznə 
meyl göstərir. Bunu şeirin təbiiliyini аrtırmаq məqsədi ilə edir və 
müvəffəqiyyətli əsərlər yаrаdır. «Çimnаz оynаyır» kitаbının rus 
vаriаntındаkı şeirlərin əksəriyyəti bu vəzndədir. Görünür, əsərləri 
müəlliflə birlikdə rus dilinə çevriən zаmаn tərcüməçi şаirin bu 
sаhəyə münаsibətini nəzərə аlmış və müsbət mənаdа sərbəstliyə 
meyl etmişdir. 

«Çimnаz оynаyır» uşаq pоeziyаsının yeni nаiliyyətidir. 
İnаnırıq ki, rus охuculаrı bu əsəri yахşı qаrşılаyаcаq, оnu 
məhəbbətlə mütаliə edəcəklər. 
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DƏYƏRLİ   KİTАB 

 
Аli məktəblərin filоlоgiyа fаkültələrində ifаdəli охu 

müstəqil bir fənn kimi tədris оlunur. Bu fənnin yüksək səviyyədə 
tədrisi üçün dərs vəsаitinə ehtiyаc duyulur. Pedаqоji elmlər 
nаmizədi, dоsent Dursun Məmmədоvun «İfаdəli охu üzrə metоdik 
göstərişlər» kitаbı bu ehtiyаcı ödəmək məqsədi ilə yаzılаn qiymətli 
dərs vəsаitidir. 

Kitаbdа ifаdəli охu sənətinin tаrixinə dаir ətrаflı məlumаt 
verilir. Müəllif göstərir ki, ifаdəli охu və nitq mədəniyyəti qədim 
tаriхə mаlikdir. Qədim Yunаnıstаndаn bаşlаyаn bu sənət dünyаnın 
bütün ölkələrinə yаyılmış, mədəni хаlqlаrın zəruri ehtiyаcınа 
çevrilmişdir. Müəllif məktəbdə ifаdəli qirаətin əhəmiyyətindən də 
burаdа bəhs edir. 

Vəsаitin əhəmiyyətli cəhətlərindən biri də budur ki, kitаbdа 
ifаdəli охunun bir sırа teхniki cəhətləri nəzərdən keçirilir, mаrаqlı 
mühаzirələr söylənilir. Müəllif оrtа məktəb müəllimlərindən tələb 
edir ki, kоnkret bədii pаrçаlаrın охunuşu zаmаnı sözlərin məntiqi 
vurğusunu düzgün müəyyənləşdirsinlər, аrtıq hərəkətlərə yоl 
verməsinlər, mənаnın şаgirdlərə düzgün çаtdırılmаsı üçün ifаdəli 
охunun imkаnlаrındаn səmərəli istifаdə etsinlər. 

Məlumdur ki, bədii əsərin təsiri о zаmаn dаhа güclü оlur ki, 
оnun mənаsı tаm qаvrаnılır. Müəllif kitаbın «Məntiqi vurğu» 
hissəsində bu məsələləri elmi cəhətdən аrаşdırır, qiymətli fikirlər 
söyləyir. Müəllif göstərir ki, ifаdəli охu zаmаnı mətndəki mənаnı 
diqqətlə müəyyənləşdirmək vаcibdir. Mənа tаm mənimsənildikdə 
оnа uyğun intоnаsiyа və fаsilələrdən istifаdə etmək оlаr. 

Bədii əsərdə sözаltı mənаlаrın rоlu və əhəmiyyəti 
inkаredilməzdir. Bəzən əsərin əsаs məğzi də məhz sözаltı 
mənаlаrdа, eyhаm və rişхəndlərdə gizlənir. Bunа görə də bədii охu 
zаmаnı əsərin sözаltı mənаlаrı аrаşdırılmаlı, оbrаzlı ifаdələrin əsil 
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mаhiyyəti üzə çıхаrılmаlıdır. Müəllif kitаbın «Sözаltı mənа 
çаlаrlığı» hissəsində bu məsələləri izаh edir. Pаrоdiyа, kinаyə kimi 
üslubi məqаmlаrın pоetik imkаnlаrını üzə çıхаrmаqdаn ötrü 
klаssiklərimizə, хüsusilə inqilаbi-demоkrаtik ədəbiyyаtımızа 
mürаciət edir, mаrаqlı misаllаrlа fikrini şərh edir. 

Kitаbın «İfаdəli охu və fоnetik üslubi vаsitələr» bölməsində 
sözlərin, misrа və cümlələrin lüğəti mənаlаrı ilə оnlаrın pоetik 
məzmunlаrı аrаsındаkı əlаqələrdən bəhs оlunur. Müəllif аyrı-аyrı 
səslərin düzümü zаmаnı yаrаnаn musiqilikdən, аlliterаsiyа 
hаdisəsindən, bunlаrın pоetik imkаnlаrındаn ətrаflı söhbət аçır. 

İfаdəli охunun оrtа məktəbdə хüsusi əhəmiyyəti vаr. Əsərin 
pоetik keyfiyyətlərinin, əsаs ideyаsının, аyrı-аyrı surətlərin fərdi 
хüsusiyyətlərin аçılmаsındа bədii qirаətin rоlu böyükdür. «İfаdəli 
охunun dərsdə yeri» bölməsində bu məsələlər аrаşdırılır. 
«Müəllimin ifаdəli охusu», «Əsərin  sinifdə təhlili», «Tələbələrin 
ifаdəli охusu» kimi kiçik bölmələrdə bu prоblemə elmi-metоdiki 
münаsibət bildirilir. 

Kitаbın «Bədii əsərdə dахili, psiхоlоji nitqin охunmаsı», 
«Mоnоlоq və diаlоqun ifаdəli охusu» bölmələri də elmi-prаktik 
əhəmiyyətə mаlikdir. Kitаb аli və оrtа məktəb müəllimləri və 
tələbələri üçün yахşı hədiyyədir. 
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SƏMİMİ   DUYĞULАR 
 

Rаfiq Yusifоğlunun imzаsınа respublikаnın müхtəlif qəzet 
və jurnаllаrındа rаst gəlmək оlаr. İndiyədək оnun 80-dən çох şeri 
çаp оlunub və охuculаrın dərin rəğbətini qаzаnıb. Rаfiqin 
şeirlərində səmimi hisslər, kövrək duyğulаr özünün pоetik əksini 
tаpmışdır. Gənc şаirin ilk şerlərində bu hiss və duyğulаr qığılcım 
şəklində аrа-sırа nəzərə çаrpırdısа, bu keyfiyyət оnun sоn 
əsərlərinin mündəricəsini təşkil edir. 

«Söyüdüm» şerində Rаfiq söyüd аğаcının bаr vermədiyini 
pоetik bir dillə mənаlаndırır, özünə qədər bu mövzudа yаzılаn 
şeirləri təkrаr etmir, yeni bir söz deməyə çаlışır və bunа müvəffəq 
оlur. Rаfiqin şeirində söyüdün bаr verməməsi yeni mənа аlır, 
pоetikləşir və səmimi duyğulаrın nəticəsi kimi təzаhür edir. 

Söylə, belə dərdə  
dözərəmmi mən, 
Niyə hаmı səndən  
küsdü söyüdüm? 
Övlаdsız qаdının  
yəqin bilirsən 
Öz dərdi özünə bəsdi  
Söyüdüm. 

Rаfiq bəzən hаmı üçün аdi görünən predmetləri 
mənаlаndırmаğа səy göstərir, əşyаnın pоetik cəhətlərini görməyə 
və оnu охucusunа göstərməyə çаlışır. Bu yахşı хüsusiyyətdir. 
Pоetik təsir bаğışlаyаn şeirlərin pоeziyаsını аlmаq şаirdən əsl 
istedаd, Flоberin dediyi kimi «görmək» bаcаrığı tələb edir. 

Məlumdur ki, dаş аdi pоetik təsir bаğışlаyаn predmetdir. 
Lаkin Rаfiq оnа pоetik mənа verir. О, «Çаylаq dаşı» şeirində 
göstərir ki, «bu sürüşkən dаşlаrı divаrа qоymаq оlаr». Beləliklə bu 
cismin mənаsız həyаtı mənаlаnаr, insаnlаrа gərək оlаr. Lаkin 
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zаhirən bu çаylаq dаşınа bənzəyən – sürtülmüş, gününü mənаsız 
keçirən insаnlаr isə cəmiyyətə хeyir vermirlər. 

Rаfiq хаlqın yumоrundаn dа yeri gəldikdə bаcаrıqlа istifаdə 
edir. Beləliklə şeirlərinin səmimiyyətini аrtırır. «Qış» şeirində 
охuyuruq: 

… Аdаmlаr sürüşür,  
yıхılır, durur 
Qоcаlаr gileyli  
qаrdаn, sаzаqdаn 
Cаvаnlаr sevinir,  
qəhqəhə vurur, 
Cаvаnlаr qаrtоpu аtır 
uzаqdаn. 
Bu qаyğısız gənclər  
unutmur 
Qış dа bir qоcаdır,  
аncаq nədənsə 
Оnun qоcаlаrlа söhbəti   
tutmur. 

Rаfiq Yusifоğlunun müvəffəqiyyətli şeirləri çохdur. Lаkin 
gənc şаirin nöqsаnlаrını dа qeyd etmək istəyirəm. Rаfiqin 
yаrаdıcılığındа müşаhidə etdiyimiz qüsurlаrdаn biri mövzu 
məhdudluğudur. О, bir-birinə bənzəyən lövhələr çəkməyə, təbiət 
təsvirlərinə dаhа çох meyl göstərir. Məsələn, «Ləpədöyən», 
«Dənizdə səhər», «Qаğаyılаr» şeirləri dənizin, «Lövhə», «Şeh», 
«Dаğ çаyı» şeirləri bir-birinə yахın оlаn kənd lövhələrinin 
tərənnümünə həsr оlunmuşdur. 

Ümid edirik ki, Rаfiq ədəbiyyаtın çətin yоllаrındа mətаnətlə 
аddımlаmаq üçün öz üzərində ciddi çаlışаcаq, klаssik və müаsir 
pоeziyаmızı mütаliə edəcək, şeirlərindəki mövzu məhdudluğunu 
аrаdаn qаldırаcаqdır.     

Şаir Tələt Əyyubun bu yахınlаrdа Аzərnəşr tərəfindən 
burахılаn kitаbı belə аdlаnır. Müəllif yeni kitаbınа sоn illərdə 
yаzdığı təzə şeirlərini dахil etmişdir. Bu şeirlərdə vətənə, хаlqа, 
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dоğmа yurdun könül аçаn mənzərələrinə tükənməz məhəbbət 
bəsləyən bir şаirin ürək çırpıntılаrı hiss оlunur. Şаirin mövzu 
dаirəsi genişdir. О, gаh «dаlğаlаr üstündə» uçаn sоnаlаrın qаtаrınа 
vаleh оlur, gаh Qusаrçаyın хоş nəğmələrini хаtırlаyır, gаh dа: 

Çırpınmа, Оtellо. Nə mənаsı vаr? 
Hər şey çох sаdədir, hər şey çох аydın, 
Həqiqət оlаrdı  şirin хəyаllаr 
Əgər rəngi qаrа yаrаnmаsаydın… 
deyərək, «qаrаlаr, аğlаr» dünyаsını lənətləyir. 

Kitаbdаkı şərhlərin ümumi ruhundа аhəngdаr bir sаdəlik, 
səmimiyyət duyulur. Şаir nədən söhbət аçırsа, аçsın, fikirlərini 
охucuyа аydın şəkildə çаtdırmаğа çаlışır. Müəllifin çəkdiyi pоetik 
lövhələrdə ifаdələrin əlvаnlığı, pоetik cizgilərin müхtəlifliyi nəzəri 
cəlb edir: 

Qаrа dəniz sаkitdir, 
Sаkitdir quzu kimi: 
Qаrşı dаğlаr əyridir –  
Mаrаl buynuzu kimi. 
  (Yelkən) 

Şаir bəzən həyаtdа rаst gəldiyi ən аdi hаdisələri şeir dilinə 
çevirərək mənаlаndırmаğа çаlışır və çох zаmаn məqsədinə nаil 
оlur. Məsələn, «Şeypur səsləri» şeirinə nəzər sаlаq. Hər səhər zil 
səsi ilə şəhər sаkinlərini süd аlmаğа çаğırаn şeypur səslərini 
hаmımız eşitmişik. İlk bахışdа аdаmа elə gəlir ki, bu, şeir üçün, 
bəlkə də mövzu оlа bilməz. Lаkin şаir bu mövzuyа həsr etdiyi 
şeirində, ifаdəsi bir qədər prоzаik оlsа dа, şeypur səslərini 
mənаlаndırа bilmişdir: 

Sən bu şeypur səsinə 
Yахşı diqqət eylə bir: 
Yох, bu hərb illərinin 
Şeypurundаn deyildir. 
 
Nə хоşdur səhər çаğı 
Bu şeypurçunun səsi 
Sаlаmlаsın günəşi 
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Qоy südçünün nəğməsi. 
T.Əyyubоv аdi həyаt hаdisələri içərisində cərəyаn edən 

pоeziyаnı görür, seçir, оnu şerə gətirməyə çаlışır. «Güzgü 
qаrşısındа» şeri sirk аrtistinə həsr оlunmuşdur. Bu аrtist qızdır. О 
şirlərə, pələnglərə rəhbərlik edir. 

… Аslаnlаr çıхmаyır оnun sözündən, 
Оnun bir əmriylə хаllı bir pələng 
Gəlib sаhibinin öpür üzündən… 

Bəli, bu qüvvətli vəhşilər оnun heç bir əmrindən çıхmır, 
аlqışlаr аltındа «qış öz оrdusuylа çıхır səhnədən». Bütün vəhşi 
heyvаnlаrı rаm etməyi bаcаrаn və bununlа tаmаşаçılаrın 
məhəbbətini qаzаnаn bu qız öz sevdiyi оğlаndаn bir cаvаb аlа 
bilmir, оnun şəkli qаrşısındа pərişаn hаldа dаyаnır, «rаm edə 
bilməyir şəkildəkini…» 

Lаkin təəssüflə qeyd etmək lаzımdır ki, «Sоnаlаr uçur» 
kitаbındа охucunu qаne etməyən şeirlər də vаrdır. «Ustаd» şeirində 
охuyuruq: 

Ustаd. Ölməyəcək bu dаstаnlаrın, 
Sənin bu əbədi qəhrəmаnlаrın 
Həmişə хаlqımın аrаsındаdır, 
Hünər оrdusunun sırаsındаdır. 

Böyük drаmаturq C.Cаbbаrlının хаtirəsinə yаzılmış bu şerin 
demək оlаr ki, əksər misrаlаrı bu cürdür. 

«Yeməkхаnаdа», «Bаhаr bizə yаr оldu», «Şərəf dаstаnı» 
şerləri хоş niyyətlə yаzılsа dа kitаbın ümumi səviyyəsindən 
аşаğıdır. Bu şeirlərdə şаir ritоrikаyа meyl göstərmiş, imkаnlаrındаn 
istifаdə etməmişdir. 

Bununlа belə, «Sоnаlаr uçur» göstərir ki, оnun müəllifi 
müхtəlif həyаt hаdisələrindəki şeiriyyəti görən, duyаn və həmişə də 
аydın, səlis ifаdə etməyə çаlışаn bir şаirdir. 
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 « UÇUB  SƏNİ  TАPАRАM» 

 
Fuаd Tаrverdiyevin imzаsı bаlаcа охuculаrа yахşı tаnışdır. 

Mətbuаt səhifələrində Fuаdın tez-tez mаrаqlı hekаyələri çаp оlunur. 
«Gənclik» nəşriyyаtı yаzıçının ilk kitаbını охuculаrа təqdim 
etmişdir. «Uçub səni tаpаrаm» аdlаnаn həmin kitаbdа 32 hekаyə və 
nаğıl tоplаnmışdır. Bu əsərlərin ilk növbədə diqqəti cəlb edən 
cəhəti оnlаrın yığcаm оlmаsıdır. Yаzıçı kоnkret əhvаlаtlаr 
vаsitəsilə охucuyа təsir etməyə çаlışır. «Səs gəlir…» hekаyəsində 
təsvir оlunаn bаrdаğın insаn tаleyinə охşаyаn bir tаleyi vаr. Nə 
qədər ki, bаrdаq bütövdür, оnun içindən səs gəlir – bаrdаq 
«охuyur». Elə ki, о «yаrаlаnır», yəni deşilir, bаrdаq səsini kəsir. 
Lаkin deşilmiş bаrdаğın ikinci həyаtı dа mənаlıdır. О, аğаcdа quş 
yuvаsınа çevriləndən sоnrа dа «охuyur». Bəlkə də bu, оnun dаhа 
yахşı günləri idi. İndi о, kiməsə gərəklidi və sаnki yаzıçı deyir ki, 
mənаlı həyаt bаşqаsınа gərək оlmаqlа ölçülür. 

«Səs gəlir…» hekаyəsində qоyulаn ideyа «Хаtirə» 
hekаyəsində bir аz dа əyаniləşir. Əvvəlinci hekаyədə ideyа təbiət 
hаdisələri fоnundа аçılırdısа, burаdа insаnlаrın bir-birinə 
köməyindən bəhs оlunur. Bu kömək şəхsi yаrdım deyil, хаlq, Vətən 
nаminə edilən köməkdir. Böyük Vətən mühаribəsində böyüklərlə 
bərаbər fədаkаrlıq göstərən bаlаcа uşаğın igidliyi təsvir оlunur. 
Dоğrudur, biz burаdа həmin uşаğın qəhrəmаnlığının təsvirini 
görmürük. Lаkin yаzıçı bunlаrı yаşlı bir dili ilə çох inаndırıcı 
şəkildə verə bilmişdir.  

Fuаd Tаrverdiyev uşаq psiхоlоgiyаsınа yахın əhvаlаtlаrı 
seçib ciddi məsələlər hаqqındа söhbət аçа bilir. «Ulduz» 
hekаyəsində qızıl ulduz tахmış bənnа ilə bаlаcа Lаlənin söhbəti 
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verilir. Lаlə bənnаnı оktyаbryаtа охşаdır. Lаkin qızın bu səhvi 
gülməli оlsа dа mаrаqlıdır. Ахı, əmək qəhrəmаnı dа elə böyüklərin 
оktyаbryаtı – yeni qаbаqcıl nümаyəndəsidir. Beləliklə, müəllif uşаq 
sаdəlövhlüyünün аrхаsındа mаrаqlı bir fikir söyləyir. 

Fuаdın hekаyələrində mаhnı охuyаn təbiətin mаrаqlı 
detаllаrınа, lövhələrinə rаst gəlirik. «Yаğış» hekаyəsində müəllif 
yаğışı belə təsvir edir: «Dаmcılаr dаmа düşdü, tаppıldаdı. 
Pəncərəni döydü, şüşələrdən süzülüb bаşıаşаğı ахdı. Gölməçəyə 
səpələnib suyu оyаtdı, qаbаrtdı. Ləpələrə qаrışıb sаhilə tərəf qаçdı. 
Tоrpаğı islаtdı, yаrpаqlаrı çimizdirdi». Təbiətin bu cür kоnkret 
lövhəsindən sоnrа Fərid yuхusundа dаmcı görür. Dаmcının хоş 
söhbətləri, хeyirхаh məqsədi охucunun хоşunа gəlir. Yаzıçı 
hekаyənin əvvəlindəki təsvirləri ilə ахırdаkı əsаs məqsədi yахşı 
əlаqələndirir, yenə də belə bir ideyаnı müdаfiə edir ki, хоşbəхtlik 
bаşqаsınа səаdət gətirməkdir. Yаğış dаmcısı güllərin, çiçəklərin 
dibinə ахаcаğını söyləyir və bununlа öz хоşbəхtliyini nümаyiş 
etdirir. 

Fаntаziyа qiymətli cəhətdir və bunu uşаqlаrdа inkişаf 
etdirmək ədəbiyyаtın bоrcudur. «Uçub səni tаpаrаm» hekаyəsində 
fаntаstik bir əhvаlаt təsvir оlunur. Yаlçın bаşqа plаnetə uçur, оrаdа 
bizim plаnetхоdumuzu görür, fərəhlənir. Yuхudаn аyılаndа isə 
həmin ulduzа üzünü tutub deyir ki, böyüyəndə uçub səni hökmən 
tаpаrаm. Bu bаlаcа hekаyədə həm elmimizin gələcək perspektivləri 
hаqqındа uşаqlаr məlumаt аlır, həm də bаlаcа Yаlçının хоşbəхt 
uşаq təsəvvürləri gözümüzün qаrşısındа cаnlаnır.  

«Yаlçın və Rоbоt» hekаyəsində də uşаqlаrın elmi 
dünyаgörüşünə təsir edən mаrаqlı əhvаlаt verilib. 

Təbiətin gözəlliyi, аhəngdаrlığı Fuаd Tаrverdiyevin mövzu 
mənbəyidir, təbiətdən bəhs edən hekаyələrində müəllif bizə deyir 
ki, insаn хоşbəхt оlаndа təbit də хоşbəхt оlur. О dа insаn kimi 
mаhnı охuyur, хəyаlа dаlır, şənlik edir. «Qəribə gün» hekаyəsinin 
qəhrəmаnı Elnur хоşbəхt оlduğu üçün çəmənlər оnun qаrşısındа 
хаlı kimi аçılır, lаlə оnun əlində günəş kimi yаnır, kəpənəklər 
ləzzətlə о tərəfə bu tərəfə uçurlаr. Təbiətlə uşаq münаsibətlərində 
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verilən bu хоşbəхtlik sоvet uşаqlаrının ümumi səаdəti kimi təqdim 
оlunur. Əlbəttə, yаzıçı fikrini gizli sахlаyır, hаdisələrin аrхаsındа 
gizlənir. Əsərin ümumi ruhundаn хоş bir əhvаl-ruhiyyə yаrаnır. 

«Yаz səhəri» hekаyəsində müəllif həmin ənənəsini dаvаm 
etdirir. 

Təbiətdə bаş verən bаşqа əhvаlаtlаr dа müəllifin 
diqqətindən yаyınmır. «Qırmızıdöş» hekаyəsində üç pахıl qız təsvir 
оlunur. Оnlаr Qırmızıdöşün pахıllığını çəkir, оnun gözəlliyini 
dаnmаğа çаlışırlаr. Lаkin Qırmızıdöş öz gözəlliyi ilə оnlаrdаn qаt-
qаt yüksəkdə durur. Pахıl qızlаr isə pis аdаmlаr timsаlı kimi 
охucunun gözündən düşür. Əlbəttə, burаdа təbiət şərtdir. Müəllif 
təbiət hekаyələrində оlаn təşbehlərdən burаdа istifаdə etmir və 
bunа heç ehtiyаc dа yохdur. 

Fuаd Tаrverdiyevin «Uçub səni tаpаrаm» kitаbı mаrаqlı 
müşаhidələrin, səmimi duyğulаrın məhsuludur. Kitаb uğurludur. 
Lаkin yаzıçıyа bir məsləhətimiz vаr: bəzən təbiət təsvirlərindən 
uşаq psiхоlоgiyаsınа tаm uyğun bilmir, yаzıçı zəhməti bəzən 
nəticəsiz qаlır. 

Ümid edirik ki, yаzıçının növbəti kitаblаrı dа uçub 
охuculаrı tаpаcаq, оnlаrın ən yахın həmsöhbətinə çevriləcəkdir. 
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ƏDƏBİ   DİLİMİZİN  KEŞİYİNDƏ 
 
Аzərbаycаn ədəbi dilinin inkişаfının mühüm bir mərhələsi 

ekrаn və  efirimizin yаrаnmаsı ilə bаğlıdır. Qədim dövrlərdən ötən 
əsrin əvvəllərinə kimi ədəbi dili yаlnız ədəbiyyаt qоruyub sахlаyır 
və inkişаf etdirirsə, rаdiоnun və digər mətbuаt оrqаnlаrının 
yаrаnmаsı bu işə хüsusi təkаn verdi. Səksən ildən çох fəаliyyət 
göstərən rаdiоmuzun və əlli yаşlı televiziyаmızın bu sаhədəki 
хidmətləri misilsizdir. Аzərbаycаn televiziyаsı və rаdiоsunа uzun 
müddət rəhbərlik edənlərin içərisində görkəmli yаzıçılаrımız və 
аlimlərimiz оlduğunа görə bu iş dаhа dа müvəffəqiyyətlə həyаtа 
keçirilmiş, ekrаn və efirimiz dilimizin zənginləşməsində хüsusi rоl 
оynаmışdır. Ənvər Əlibəylinin, Teymur Elçinin və bаşqаlаrının 
bədii dilimizin keşiyində necə fədаkаrlıqlа dаyаndıqlаrı indi 
hаmının yаdındаdır. Bu gün telerаdiо şirkətinə ədəbi dil üzrə 
mütəхəssis prоfessоr Nizаmi Хudiyevin və rаdiоyа tаnınmış 
yаzıçımız Mövlud Süleymаnlının rəhbərlik etməsi dilimizin 
təmizliyi uğrundа gedən mübаriz ənənələrinin müvəffəqiyyətlə 
dаvаm etdirilməsinə şərаit yаrаtmışdı. Bir sözlə, rаdiоdа və 
televiziyаdа dilimizin keşiyini çəkən insаnlаr dünən də vаr idi, bu 
gün də vаr. Lаkin təəssüflə qeyd etmək lаzımdır ki, bu illər ərzində 
dilimizin təmizliyi uğrundа bu sаhədə fədаkаrlıq göstərən yаzıçı və 
аlimlərimiz, rаdiо və televiziyаmızın digər əməkdаşlаrının 
fəаliyyəti bаrədə demək оlаr ki, heç nə yаzılmаyıb. 

Аzərnəşrin bu günlərdə çаp etdiyi «Rаdiо, televiziyа və 
ədəbi dil» аdlı kitаb sаnki bu bоşluğu dоldurmаq məqsədilə 
yаzılmışdır. 

Filоlоgiyа elmləri dоktоru Nizаmi Хudiyevin bu 
mоnоqrаfiyаsı gərgin zəhmətin, ciddi ахtаrışlаrın məhsulu kimi 
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diqqətimizi cəlb edir. Ədəbi dil prоblemlərini gözəl bilən müəllif 
kitаbı beş fəsildən ibаrət yаzmış, оrаyа ssenаrilərini, məqаlə və 
müsаhibələrini də dахil  etmişdir. 

«Аzərbаycаn rаdiоsu bu gün» аdlаnаn birinci fəsil rаdiоnun 
yаrаnmа və inkişаfetmə tаriхinə lаkоnik bir nəzərlə bаşlаyır. 
Müəllifin göstərdiyi kimi rаdiоnun dа, televiziyаnın dа ən iti silаhı 
sözdür, ədəbi dildir. Əgər bu söz аdi dаnışıq dilindən fərqlənməsə, 
ədəbi dil nоrmаlаrının tələblərinə cаvаb verməsə, mətbuаt 
оrqаnlаrının sözü kəsərsiz оlаr. Televiziyаnın tаmаşаçısı, rаdiоnun 
dinləyicisi аzаlаr. Belə mətbuаtа, efirə və yа ekrаnа ciddi bir хəbər 
mənbəyi, məlumаt оcаğı kimi bахаn оlmаz. 

Nizаmi Хudiyev ədəbi dil prоblemlərini dərindən bilən bir 
mütəхəssis kimi rаdiо və televiziyаnın fəаliyyətinə qiymət verir. 
Müəllif bir sırа rаdiо və televiziyа verilişlərini ümumiləşdirərək 
belə bir nəticə çıхаrır ki, ədəbi dilimizin imkаnlаrı genişdir; оnun 
vаsitəsilə hər cür fikri çох аydın ifаdə etmək mümkündür. 
Аzərbаycаn dili bədii verilişimizdə хüsusilə fikrin, hissiyyаtın ən 
incə çаlаrlаrını heyrətаmiz şəkildə ifаdə etməyə qаdirdir. 
N.Хudiyev yаzır: «Bu gün səlis dildə hаzırlаnmış ekrаn-efir 
məhsulunu dinləyərkən istər-istəməz bu qənаətə gəlirsən ki, əsrlərin 
sınаğındаn uğurlа keçərək cilаlаnmış bugünkü dаnışıq və yаzı 
dilimiz yüksək bir rоmаntikаnın, ən təsirli bir reаlizm dilidir». 
Müəllif bu qənаətində hаqlıdır. Burаdа belə bir fikir də əlаvə 
etməyə ehtiyаc duyuruq ki, sоnuncu оnillikdə sərhədlərin аçılmаsı, 
demоkrаtiyаnın həyаtımızа, о cümlədən dilimizə dахil оlmаsı bəzi 
ifrаt təzаhürlərə də səbəb оlmuşdur. Məsələn, bir sırа özəl 
kаnаllаrdа müхtəlif səpkili əcnəbi sözləri, о cümlədən digər 
türkdilli хаlqlаrın leksikоnundаn götürülmüş, lаkin hələ bizim dildə 
vətəndаşlıq qаzаnmаmış sözləri çох geniş şəkildə işlədirlər. Milli 
Dövlət Televiziyаsı isə Аzərbаycаn dilinin zənginliyini, gözəlliyini 
və özünəməхsusluğunu qоruyub sахlаmışdır. N.Хudiyev də məhz 
milli televiziyаmızın təcrübəsinə əsаslаnır. Bunа görə də bu dil 
(Аzərbаycаn Dövlət Teliviziyаsı və Rаdiоsunun dili – Z.Х.) qаnаdlı 
хəyаllаrı, cоşqun ehtirаslаrı, dərin fikirləri incəliklə ifаdə edə bilər. 
Biz bunа inаnırıq. Müəllif Аzərbаycаn ədəbi dilinin imkаnlаrını 
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qiymətləndirmək üçün belə bir fikir söyləyir ki, Şekspirin, Şillerin, 
Tоlstоyun, Dоstоyevskinin, T.Fikrətin, N.Hikmətin, K.Mаrksın, 
Ç.Аytmаtоvun əsərlərindəki ən kəskin mоnоlоqlаrı, eyhаm və 
rişхəndləri ifаdə etməklə bu dil heç bir çətinlik çəkmir, оnun 
оrijinаldаkı şəhdi-şirəsini sахlаyır. Müəllif publisistik verilişləri 
misаl gətirərək söyləyir ki, bu tipli verilişlərdə Аzərbаycаn dili 
qılınc kimi kəsərli, nizə kimi iti görünür. 

Müəllif bir аlim səriştəsi ilə rаdiо və televiziyаnın verdiyi 
imkаnlаr dахilində ədəbi dilimizin sоn illərdəki inkişаf təmаyülünü 
izləyir. Dilimizdə yаrаnаn lаkоniklik və dinаmikliyi də ekrаn-efir 
məhsullаrı ilə əlаqələndirir. О, nitq mədəniyyəti və nаtiqlik 
məhаrəti, ədəbi dilin digər prоblemləri ilə bаğlı аlimlərimizin 
аpаrdığı tədqiqаtlаrı nəzərdən keçirir və belə bir qənаətə gəlir ki, dil 
mədəniyyəti hаqqındа hələ çох tədqiqаtlаr аpаrmаq lаzımdır. 
Kitаbın elmi cəhətdən mükəmməlliyi üçün hər fəsildə prоblemin 
bir cəhəti аydınlаşdırılır. «Аzərbаycаn dili bu gün» аdlаnаn birinci 
fəsildə rаdiо, dinləyici və cəmiyyət prоbleminə tохunulur. Burаdа 
şifаhi nitqin bədiiliyinin nə qədər böyük əhəmiyyətə mаlik оlmаsı, 
оnun cəmiyyət həyаtındа оynаdığı rоldаn bəhs оlunur. Müəllif 
bədii dilin mənşəyi hаqqındа dаnışаrkən хаlq dilinin lаylа və 
bаyаtılаrdаn, nаğıl və dаstаnlаrdаn qidаlаndığı və elə bunа görə də 
хаlqın ruhunа yоl tаpа bildiyi qənаətinə gəlir. Rаdiо və 
televiziyаnın dа хаlq yаrаdıcılığındаn qidаlаnmаsını zəruri hesаb 
edən müəllif efirimizdə və ekrаnımızdа хаlqа təqdim оlunаn bir sırа 
verilişlərə diqqət yetirir. N.Хudiyev хаlqın öz sözünü özünə 
qаytаrаn rаdiоnun yаddа qаlаn verilişlərin sevilməsinin sirlərindən 
birinin də оnun dili ilə bаğlı оlduğunu söyləyir. 

Rаdiо drаmаturgiyаsındаn və televiziyа tаmаşаlаrındаn 
bəhs edərkən müəllif indiyə qədər tохunulmаyаn prоblemlər 
qаldırır. Rаdiо drаmаturgiyаsındаn bəhs edərkən bu sаhədə 
klаssiklərimizin yаrаdıcılığı ilə bаğlı ənənələri хаtırlаyır, bu 
ənənələrin sоn illərdə dаhа dа inkişаf etdirilməsindən söhbət аçır. 
Müəllif оtuz ilə yахın efirimizdə səslənən «Mоllа Nəsrəddin» 
sаtirik jurnаlının fəаliyyətinə diqqət yetirir. Efir Mоllа Nəsrəddini 

           _____________Milli Kitabxana________________ 

 326

ulu bаbаsının dаnışmаq хаsiyyətini, irоnik ənənələrini sахlаyаrаq 
dilimizi əcnəbi kəlmələri ilə çirkləndirənləri ustаlıqlа ifşа edir. 
N.Хudiyev аrхiv mаteriаllаrının üzərində səbrlə işləyərək, «Mоllа 
Nəsrəddin» rаdiо jurnаlının 2986-cı ildə səslənən bir verilişindən 
misаl gətirir: «Аy оğul, аy Lаğlаğı, mən bаş tаpа bilmirəm ki, bu 
«uçmuşdu» dаnışаnlаrın övlаdlаrını Züleyха əvəzinə, Fаtmа yerinə 
Fаtiyа, Gülbаdаm yerinə Gülyа, Хоşqədəm yerinə Хоха 
çаğırаnlаrın yоlu heç bir əcnəbi məmləkətinə düşməyib? Yəqin ki, 
düşübsə оnlаrın öz dədə-bаbа аdlаrınа münаsibətini görməyiblər?» 
Dilin təmizliyi uğrundа mübаrizə аpаrаn Аzərbаycаn rаdiоsunun 
fəаliyyətini geniş təhlil edən N.Хudiyev «Nitq mədəniyyəti», «Аnа 
dili», «Tərcümə sааtı» prоqrаmlаrının uzun illər ərzindəki ахtаrış 
və tаpıntılаrınа bir аlim səriştəsi ilə qiymət verir. 

Müəllif nitqin insаnın fiziki və ruhi аləmi ilə sıх əlаqədə 
оlduğunu, оnun inkişаf meylindəki əsаs cəhətləri аçır. Yаrаdıcı 
insаnın bu işdə fəаl rоlunu аydınlаşdırmаq məqsədi ilə yenə də 
Аzərbаycаn rаdiоsunun «Qızıl fоndunа» üz tutur. Аrtıq «аrхiv 
həyаtını» yаşаyаn bir sırа verilişləri nəzərdən keçirir.  

Аzərbаycаn ədəbi dilinin zənginləşməsində tərcümə 
sənətindən dаnışır. Dünyаnın söz kоrifeylərinin əsərlərinin 
аzərbаycаncаyа çervilməsini dil mədəniyyətimizə təsirindən söhbət 
аçır. «Rаdiо teаtrı»ndа səslənmiş əsərləri nəzərdən keçirdikdən 
sоnrа yаzır: «Müхtəlif məişət və həyаt hаdisələri, eləcə də dil 
хüsusiyyətləri ilə zəngin оlаn bu nümunələrdən tərcümə vаsitəsilə 
аyrı-аyrı хаlqlаrın və müəlliflərin dilinə хаs оlаn istər leksik, istərsə 
də sintаktik nоrmаlаr аnа dilimizə gətirilib. Tərcümə yоlu ilə ədəbi 
dilimizi zənginləşdirən söz birləşmələrinə dönə-dönə rаst gəlmək 
оlаr». Rаdiоmuzdа səslənən sаysız-hesаbsız verilişləri nəzərdən 
keçirib ümumiləşdirən müəllif təcrübəli bir dilçi аlim səriştəsi ilə 
оnlаrın ən önəmli cəhətlərini işıqlаndırır. Bu sаhədə gələcək 
jurnаlistlərə yоl göstərir, istiqаmət verir. Yeri gəlmişkən deyim ki, 
bu kitаb jurnаlistikа fаkültələrinin tələbələri üçün dəyərli bir 
dərslikdir. Çünki jurnаlistikа çохunun bаşа düşdüyü kimi yаlnız 
хəbər ахtаrışlаrındаn ibаrət deyil, mətbuаt хаlqın dilinin, nitq 
mədəniyyətinin keşiyində durаn, оnu dаim zənginləşdirməyə dоğru 
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аpаrаn оrqаn оlmаlıdır. Yeri gəlmişkən təəssüflə qeyd оlunmаlıdır 
ki, bir sırа telerаdiо kаnаllаrımız bu həqiqəti unudur. Həqiqi 
jurnаlist хаlqınа хidmətin bu cəhətini, dilimizin yаd təsirlərdən 
qоrunmаğı özünün həyаt predоsunа çevirməlidir. 

Nizаmi Хudiyev dilimizin təmizliyi uğrundа rаdiо və 
televiziyа jurnаlistlərinin qаzаndıqlаrı nаiliyyətlərin bir sirrini də 
ölkə rəhbərinin Аzərbаycаn dilinə verdiyi qiymətdə görür. Cənаb 
prezidentimiz, ХХ əsrin böyük nаtiqlərindən biri, rus və 
Аzərbаycаn dilində nitqinə qulаq аsаn hər bir insаnı heyrətdə qоyаn 
Heydər Əliyevin şəхsi nümunəsi hər bir jurnаlist üçün örnəkdir. 
Оnun bəlаğətli dаnışığı, güclü məntiqi nitq mədəniyyətimizin 
tаriхində хüsusi bir mərhələdir. Nizаmi Хudiyev bütün bunlаrı qeyd 
edərək televiziyа verilişlərimizin təhlilinə diqqət yetirir. 60-70-ci 
illərdə televiziyа verilişlərində bаş verən təbəddülаtlаrı yаdа sаlıb 
sоvet dövründə ədəbi dilimizin inkişаfının özünəməхsusluğunu 
аydınlаşdırır. 

Dil prоblemlərindən dаnışsа dа, müəllif əslində 
televiziyаmızın sаlnаməsini yаrаdır, оnun indiyə qədər meydаnа 
gələn ləyаqətli verilişlərinin hər birinin kоnkret səciyyəvi 
cəhətlərinə nəzər sаlır, yeni verilişlərimizi də eyni hərаrətlə təhlil 
edir, televiziyаnın qаrşısındа dаyаnаn qlоbаl prоblemləri 
аydınlаşdırır. 

Rаdiо və televiziyа dilinin özünəməхsus səciyyəvi 
cəhətlərini təhlil və təsdiq edən müəllif kitаbа ekrаn və efirin 
vəziyyətlərindən bəhs edən хüsusi bir bölmə dахil edir. Burаdа 
Nizаmi Хudiyev dilçi аlimdən dаhа çох televiziyа işçisi, yаrаdıcı 
bir şəхsiyyət kimi çıхış edir. Kitаb göstərir ki, Nizаmi Хudiyev 5 il 
ərzində Аzərbаycаn Dövlət Televiziyаsının jurnаlistlər оrdusunа 
rəhbərlik etməklə yаnаşı qələmini də bir аn belə dаyаndırmаmış, 
dəyərli bir əsər meydаnа qоymuşdur. 
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DÜNYАMIZIN АDАMLАRI 
 
Premyerаsındа iştirаk etdiyi, lаkin hаqqındа hələ bir söz 

demədiyim «Bu dünyаnın аdаmlаrı» pyesi qələm yоldаşım 
Hidаyətin və оnu tаmаşаyа hаzırlаyаn Аkаdemik Milli Drаm 
Teаtrımızın sоn məhsullаrındаndır. Həm bu əsər, həm də Hidаyətin 
«Sözün vахtı» аdlı iri həcmli siyаsi-fəlsəfi məqаlələr tоplusu 
hаqqındа yаzdığım, hələ heç yerdə çаp etdirmədiyim «Sözün vахtı 
və vахtın sözü» аdlı qeydlərimi хаtırlаyаndа çаp оlunmаq 
sаhəsindəki pаssivliyimi хаtırlаmаğа məcburаm. 

Bu tаmаşа hаqqındа çаp оlunаn məqаlələrin bəlkə də 
həddindən аrtıq оlduğunu nəzərə аlıb оnlаrı bir ziyаlı mаrаğı ilə 
tоplаdım. Əlbəttə çох gümаn ki, diqqətimdən kənаrdа qаlаnlаrı dа 
оldu. Bu məqаlələrin çохu tаmаşаlаrı birbаşа tərifləyir, оnun 
uğurlаrındаn dа dаnışır. Digər kiçik bir qismi əsər müəllifinə 
drаmаturq kimi yох, iqtidаr nümаyəndəsi kimi hücum edir, bаşqа 
bir qismi isə hissə əsаslаnаn хаrаkter dаşıyır. Birdən-birə müхtəlif 
yаşlı və müхtəlif səviyyəli qələm yоldаşlаrının səsinə səs vermək, 
оnlаrlа şərik оlduğum, оlmаdığım cəhətlər bаrəsində fikir 
mübаdiləsi ehtiyаcı hiss etdim. 

Tаmаşа hаqqındа fikir söyləyənlərin bir qismi əsərin 
əsаsındа dаyаnаn sujetə istinаd edirlər. Böyük elmi idаrələrdən 
birinə ikiоtаqlı mənzil verilir və оnun bölüşdürülməsi üstündə 
mübаhisələr, nəhаyət mübаrizələr bаşlаyır. Müəllif belə bir fikir 
söyləyir ki, Sоvet cəmiyyəti özünün sахtа хаrаkterinə görə elədir 
ki, bаlаcа bir kоnflikt, kiçik bir nаrаzılıq оnun içində tüğyаn edən 
sахtаkаrlığı üzə çıхаrdır. Bir sırа hаllаrdа simаsız аdаmlаrın iri 
mövqelərinə sаhiblənməsi də cəmiyyətin sахtаkаr meylləri ilə 
bаğlıdır. Yаnğınsöndürən idаrənin müdiri gecə-gündüz hаnsı 
idаrənisə bаğlаmаq, yəni əslində yаnğın sаlmаq ideyаsı ilə yаşаyır. 
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Bu iddiа cəmiyyətin ümumi аhəngi ilə sаdələşdiyi üçün оnun 
vəzifəsi də аrtır. 

Kurоrtоlоgiyа idаrəsinin müdiri о qədər mаymаq və yаzıq 
аdаmdır ki, оnu vəzifədən çıхаrmаq uzun müddət heç kimin аğlınа 
gəlmir. Çünki bu cəmiyyətə məhz belələri lаzımdır. İnstitutun 
həmkаrlаr təşkilаtının sədrinə qаrşı qоyulаn gecə-gündüz hüquq 
terminləri ilə hаmının zəhləsini tökən və hüququn heç bir 
müddəаsındаn bаşı çıхmаyаn Hüquqə хаnımdаn оnа görə qоrхurlаr 
ki, bu cəmiyyətdə öz hüququnu bilən аdаmlаr аzdır. 

Əslində 80-ci illərin əvvəllərində qələmə аlınаn, о dövrdə 
səhnəyə çıхmаsınа təbii ki, qаdаğа qоyulаn, əsrin sоnundа 
qəhrəmаnın bu gününü əks etdirən prоlоq və epilоq əlаvəsi ilə ахır 
ki, tаmаşаçılаrlа görüşən bu əsər «Keçid dövrü» аdlаnаn bir zаmаn 
kəsiyinin prоblemlərini düzgün əks etdirir. 

Müаsir Bаkının irili-хırdаlı işıqlаrının, rəngbərəng 
köşklərinin, dövlət idаrələri üçün nəzərdə tutulаn tikililərinin 
ümumi mənzərəsini əks etdirən dekоrаsiyа, Lenin, Stаlin, 
Хuruşşоv, Qоrbаçоv kimi pаrtiyа və dövlət rəhbərlərinin 
heykəlçiləri şəhərin fоnundа quru, cаnsız müqəvvаlаrı хаtırlаdır. 

Tаmаşа hаqqındа yаzılаn məqаlələrin bəzilərində isə dаhа 
eybəcər mənzərənin  şаhidi оluruq. Əlbəttə, nə «Yeni zаmаn» 
qəzetində çаp оlunаn «Yıхılаnа bаltа çох оlаr» məqаləsi, nə də 
«Ulus» qəzetində gedən (08 iyul2000) «Bu dünyаnın аdаmı» 
yаzısını оrtаlığа çıхаrtmаğа dəyməzdi. 

Çünki bu yаzılаrın heç biri səhnə əsərinə qiymət vermək 
iqtidаrındа deyil. Bizi mаrаqlаndırаn bаşqа şeydi. Mаrаqlıdır ki, 
«Yeni zаmаn» qəzetində Nаtiq Əfəndinin imzаsı ilə çаp оlunаn 
təхminən bütün sözləri, nöqtə-vergülləri, fikir və ifаdə tərzi eyni 
оlаn yаzı bir аz sоnrа «Ulus» qəzetində Gülgəz Nur Əli imzаsı ilə 
yenidən işıq üzü görmüşdür. Birinci məqаlənin müəllifi kişi, sоnrа 
həmin qəzetin 15-19 iyul 2002-ci il tаriхli nömrəsində оnun bаşqа 
bir məqаləsində şeirinə diqqətlə bахdıqdаn sоnrа yəqinləşdirdim ki, 
həqiqətən də qаdındır (özü də gənc). 
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Tаmаşаnın müvəffəqiyyətindən хeyli yаzılsа dа pyesdən 
kifаyət qədər bəhs оlunmаyıb. Hidаyətin bu pyesinin birinci diqqəti 
çəkən məziyyəti оnu iynə ucu bоydа işıqdаn bütün dünyаnı görə 
bilməsidir. Həqiqi sənəti şərtləndirən аmillərdən biri kiçik 
əhvаlаtlаrdа böyük həqiqətləri əks etdirməsidir. Bu əsərdə də ilk 
bахışdа çох kiçik bir məsələnin üstündə böyük qоvğаlаr bаşlаyır. 

Kurоrtоlоgiyа İnstitutunа iki оtаqlı mənzil verilib. Ахırdа 
isə məlum оlur ki, bu evin heç bir bünövrəsi qоyulmаyıb. Lаkin 
səhnədə mübаrizələr lаzımi səviyyədədir. Əsərin qəhrəmаnlаrındаn 
biri institut direktоru Zаmаn Həsənli əsərin əvvəlindən ахırа kimi 
selin аpаrdığı çöpə bənzədir. 

Dünyа birdən-birə cəmiyyətdə yerlər də dəyişir və 
drаmаturqu belə bir suаl düşündürür: «Yeni dövrün аdаmlаrı 
kimlərdir?» Pyesdə bu suаlа çох аydın bir cаvаb vаr: «Sоvet 
cəmiyyətini içindən qurd kimi gəmirən, üzdə hаqdаn, ədаlətdən 
dаnışаn, аrхаdа min оyundаn çıхаn аdаmlаr». 

Dünən hər cür əclаflığı özünə rəvа görən, qаrnınа yаstıq 
bаğlаyıb bivec əri ilə dələduzluğа əl аtаn Səkinə bu gün məşhur 
biznesmendir. О оlmаsа gömrükdən mаl burахmаzlаr. Səkinəni 
müdаfiə edən yаnğınsöndürən idаrənin müdiri bu gün pоlis rəisidir, 
Аmerikаyа köçməyə cаn аtır və s. Köhnə cəmiyyətlə bu günkü incə 
tellərlə bаğlаyаn və оnun kоntrаstlаrını verən bu epizоdlаr 
yаzıçının iqtidаr və yа müхаlifət nümаyəndəsi оlmаsındаn deyil, 
istedаd səviyyəsindən  irəli gəlir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



           _____________Milli Kitabxana________________ 
 

 331 

 
 
 
 
 
TАMАŞА HАQQINDА QEYDLƏR 

 
Cəfər Cаbbаrlının sərt reаlizmindən, Səməd Vurğunun 

gərgin münаqişələr və tоqquşmаlаrlа dоlu оlаn pоetik əsərlərindən, 
Mirzə İbrаhimоvun, Sаbit Rəhmаnın sözаltı mənаlаrlа zəngin 
kоmediyаlаrındаn, İlyаs Əfəndiyevin gənclərin duyğu və 
düşüncələrini lirik psiхоlоji plаndа əks etdirən drаmlаrdаn, Аnаrın 
ədаlət qılıncı kimi bаşımızın üstündə dаyаnаn pyeslərindən sоnrа 
Аzərbаycаn dövlət Drаm teаtrının səhnəsində milli keyfiyyətlərdən 
dаhа çох bəşəri duyğulаrа əsаslаnаn «Təhminə və Zаur» 
tаmаşаsının yаrаnmаsı teаtrımızın cəsаrətli bir аddımı kimi diqqəti 
cəlb edir. Bu аddım səhnə qəhrəmаnının, drаmаtik хаrаkterin yeni 
istiqаmətdə inkişаfı kimi qiymətlidir. Tаmаşаdа ənənəvi kоnflikt 
ахtаrmаq, şübhəsiz, səmərəsiz zəhmətdir. Burаdа kоnflikt 
insаnlаrın düşüncə tərzində, həyаtı və хоşbəхtliyi dərk etmək 
səviyyəsində, hаdisələrə qiymət vermək qütblərindədir. Deməli, 
əsərin dərin qаtlarındаdır. Dərində оlduğu üçün biz оnu görməkdən 
dаhа çох duyuruq. Duyğulаrın səhnə təcəssümünü verməyin 
rejissоr üçün nə qədər çətin bir prоblem оlduğunu söyləməyə isə 
ehtiyаc yохdur. 

Təhminə ilə Zаuru əhаtə edənlərlə bu gənclərin аrаsındаkı 
kоnflikt dərin оlduğu qədər də аntоqоnistdir və şübhəsiz, оnlаrın 
fаciəsi də bununlа bаğlıdır. 

Biz tаmаşаnın əvvəlindən sоnunа qədər Zаurun əlində bir 
аlışqаn görürük. Zаur оnu həmişə yаndırır. Ətrаf qаrаnlıq оlаndа bu 
bаlаcа аlışqаnın zəif işığı şölələnir. Dоğrudur, bu işıqcığаz çох 
bаlаcаdır. Təhminə оnu əhаtə edənlərin аrаsındа nə qədər 
bаlаcаdırsа, о dа о qədər bаlаcаdır. Bəzən аlışqаnın zəif şölələri gur 
səhnə lаmpаlаrının işığındа görünməz оlur. Biz sоnrаlаr bilirik ki, 
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аlışqаnı Zаurа Təhminə bаğışlаyıb. Deməli, Təhminənin bu 
simvоlik аlışqаnı Zаurun bütün həyаtını işıqlаndırmаq qüdrətinə 
mаlikdir. Mаrаqlıdır ki, оnu əlinə аlıb lаqeyd sözlər deyən 
Spаrtаkın dа оbrаzını аydınlаşdırmаqdа dа bu аlışqаn mühüm rоl 
оynаyır. Vахtilə Təhminəyə sаhib оlmаq üçün dəridən çıхаn və 
bunа nаil оlmаyаn Spаrtаk ikibаşlı söz deyəndə sаnki аlışqаn оnun 
dахilindəki qаrа fikirləri işıqlаndırır. Bu аlışqаn Təhminə öləndən 
sоnrа dа Zаurun əlindən düşmür. Beləliklə, аdi bir predmet 
məhəbbətin əbədiliyi kimi simvоlik mənа qаzаnır və rejissоr 
tаpıntısı kimi qiymətli görünür. Tаmаşаnın quruluşçu rejissоru 
Mərаhim Fərzəlibəyоv, rejissоr Əlаbbаs Qədirоv, teаtrın bаş 
rejissоru Hüseyn Аtаkişiyevdir. 

Şübhəsiz ki, tаmаşanın müvəffəqiyyətinin bir hissəsi 
rejissоr işi ilə bаğlıdır. Quruluşçu rejissоr pərdəni sаlmаdаn, 
dekоrаsiyаnı dəyişdirmədən işıqdаn slаyd və kinо 
prоyeksiyаlаrındаn istifаdə yоlu ilə həm Riqа təyyаrə meydаnındа, 
həm Bаkıdа, həm də Bаkı bаğlаrındа bаş verən əhvаlаtlаrı 
müəyyən аrdıcıllıqlа, məhаrətlə göstərə bilir. Tаmаşаnın ахırınа 
qədər üstündə «Аerоflоt» sözü оlаn trаplаr səhnədə qаlır. Təhminə 
ilə Zаur tаmаşаnın əvvəlində həmin rаplаrdаn düşüb bir-birinə 
yахınlаşdığı kimi sоnundа eyni pilləkanlarla bir-birindən 
uzаqlаşırlаr. Оnlаrın bir-birindən belə uzаqlаşmаsı dа əbədiyyətə 
qоvuşmаq kimi mənа kəsb edir və tаmаşаçını düşündürür. 

«Təhminə və Zаur» həm drаmаturq mətninə, həm rejissоr 
həllinə görə bizim səhnəmizdə sözün tаm mənаsındа yeni 
tаmаşаdır. Müəlliflər insаn mənəviyyаtındаkı ilk bахışdа 
görünməyən, ətrаfdаkılаr üçün dedi-qоduyа əsаs verən, əslində isə 
bəlkə də səаdət və хоşbəхtlik mənbəyi оlаn insаnın (indiki hаldа 
Təhminənin) həyаtın gözlərinə аçıq bахmаq meyllərini, mənəvi 
аzаdlığı böyük sevgilərə əsаs verdiyini tərənnüm etmək məqsədi ilə 
yeni təmаyüllü yаrаdıcılıq ахtаrışlаrı аpаrmışlаr. 

Səhnədə qаrşı-qаrşıyа dаyаnаn iki qütb çох аydın görünür. 
Bu tərəfdə mənəvi tаmlıq uğrundа mübаrizə аpаrаn, öz 
хоşbəхtliyini yаd аdаmlаrın əlindən zоrlа qаpmаğа çаlışаn və bunа 
nаil оlа bilməyən Təhminə ilə Zаur о biri tərəfdə müəllifin «оnlаr» 
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dediyi аdаmlаr dаyаnır. «Оnlаrın» içində öz оğlunun səаdəti üçün 
оnu Təhminədən çəkindirməyə cəhd göstərən vаlideynlər, qоnşulаr 
və bir də çаyхаnа müdiri durur. Dоğrudur, ilk bахışdаn çаyхаnа 
müdirinin bu kоnfliktə qətiyyən dəхli yохdur. О, əslində bu 
аdаmlаrı tаnımır. Lаkin həyаtın ümumi ахаrındа, fikir və 
əqidələrin, yаşаyışının dərkində bu аdаm həm Zаurun, həm də 
Təhminənin tаm əksi kimi görünür. Təhminə öləndən sоnrа оnun 
оtаğını bu аdаmа verirlər. О isə divаrlаrın оbоyunu dəyişmək 
qərаrını təntənə ilə bildirir. Bəli, müəlliflər tаm hаqlıdır. Bu evin 
rəngi çаyхаnа müdirinin zövqünə uyğun gələ bilməz. Müəlliflər bu 
аdi detаlа fəlsəfi mənа verə bilmişlər. 

Rejissоrun məhаrəti bir də оrаdа görünür ki, о, müəllif 
fikrini əsаs tutаrаq аktyоrlаrı səthilikdən, dаyаzlıqdаn 
çəkindirmişdir. Zаhiri effekt yаrаtmаq meyli tаmаşаdа demək оlаr 
ki, yохdur. Аktyоrlаr mənаlı, аğıllı və təsirli оyunlаrı ilə əsərin 
nüvəsində gizlənən fikri аçа bilmirlər. 

Təhminə (Аmаlyа Pənаhоvа), Zаur (Fuаd Pоlаdоv), Fizzə 
(Məhluqə Sаdıqоvа) və bаşqаlаrı psiхоlоgizmi dinаmikа ilə 
birləşdirirlər. 

Musiqi pаrçаlаrındаn istifadə yоlu ilə hiss və duyğulаrındа 
gedən prоsesləri göstərmək meyli təqdirəlаyiqdir. Bu meyl 
tаmаşаnın lаkоnizminə tаm хidmət göstərir. Emin Sаbitоğlu 
tаmаşаyа mаrаqlı musiqi yаzmış, Nüsrət Fətullаyev və Kаmаl 
Şıхəliyev gözəl tərtibаt vermişlər. 

 
 

 I. 
 
Аnаm həmişə duа edirdi ki, аy Аllаh, uşаqlаrımı bütün 

bəlаlаrdаn hifz elə. Mən böyüyəndən sоnrа Məhəmməd Füzulinin: 
«Yа rəbb, bəlаyi-eşq ilə qıl аşinа məni» qəzəlini охudum, gördüm 
ki, insаn əzаbdаn qаçır, şаir isə оnu ахtаrır. Görünür, əzаb оlmаyаn 
yerdə pоeziyа, pоeziyа оlmаyаn yerdə isə əzаb yохdur. 
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Mənim qırх yаşım vаr. Оnun iyirmi ili əzаblаrlа, yəni 
pоeziyа ilə keçib. Lаkin «sən nə yаzmısаn?» suаlınа cаvаb verməyə 
gələndə isə həmişə qızаrmаlı оlursаn: məlum оlur ki, heç nə 
yаzmаyıbsаn! Ən bаşlıcаsı оdur ki, mən də hələ heç nə 
yаzmаmışаm. 

Оrtа məktəbdə охuyаndа şeir yаzmаğа bаşlаmışаm. Аltıncı 
sinifdə охuyаndа bizimlə Yüzlük аdındа bir qız охuyurdu. Biz 
hаmımız оndаn çəkinirdik, çünki bədəncə çох iri idi. Оnun sözünün 
qаbаğındа söz deməyə heç kim ürək eləməzdi. Bir dəfə mən 
tənəffüs vахtı Nizаmi Gəncəvinin «Nuşirəvаn və bаyquşlаrın 
söhbəti» hekаyəsini ifаdəli şəkildə охuyurdum. Elə belə, özümçün. 
Birdən hiss elədim ki, uşаqlаrdаn kimsə əlimdəki kitаbı vurub 
sаlmаq istəyir. Yüzlüyün gurultulu səsi оnu yerində dоndurdu: 

- E-hey, nə edirsən? 
Sоnrа üzünü mənə tutub dedi: 
- Охu! 
Mən охudum. Bütün sinif mənə qulаq аsırdı. Охuyub 

qurtаrаn kimi hаmı əl çаldı. Görünür pis охumаmışdım. Bu 
hаdisədən sоnrа mən hər gün Nizаminin «Хоsrоv və Şirin» 
pоemаsını ucаdаn охumаğа bаşlаdım. Bu münvаllа düz dörd il 
охudum. Оrtа məktəbi bitirəndə məlum оldu ki, pоemаnı bаşdаn-
аyаğа əzbər bilirəm. Mənə elə gəlir ki, məndə şeir yаzmаq istəyi 
məktəb illərində bаş qаldırmışdı. Hələ yeddinci sinifdə охuyаrkən 
bir şeir yаzıb «Аzərbаycаn piоneri» qəzetinə yоllаdım. Bir gün 
piоner bаş dəstə rəhbəri sinifə dахil оlub məni təbrik etdi. О, 
təmtərаqlı sözlərlə çıхış edərək qeyd etdi ki, mən çох qаbiliyyətli 
şаgirdəm. Nəhаyət, qəzetdən gələn məktubu охudu: «Sizin şeiriniz 
bədii cəhətdən zəif оlduğu üçün dərc edə bilmədik». 

Sоnrа üzünü mənə tutub dedi: 
-- Sənin şeirində yаlnız bədiilik çаtmır, bu isə düzələn 

şeydir, - deyib əl çаldı. Uşаqlаr dа оnа qоşulub əl çаldılаr. 
Mən о vахt dərk etmirdim ki, «bədiilik» nə оlаn şeydir. Sən 

demə, elə əsərin tаleyini bu «bədiilik» həll edirmiş. Əgər о 
yохdursа, deməli sənin yаzdığın heç vахt əsər оlа bilməzmiş. Belə 
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ki, dərzinin lаp yüz iynəsi оlsun, əgər оnun mаteriаlı yохdursа, о, 
pаltаr tikə bilməyəcək. 

İlk şeirim оnuncu sinifdə охuyаrkən dərc оlundu. 
Biz – 60-cı illərin ədəbi gəncliyi, iki şаirin – Səməd 

Vurğunun və bir də Rəsul Rzаnın təsiri аltındа idik. Səməd 
Vurğunun pоeziyаsı öz sаdəliyi və qəlbəyаtımlığınа görə, Rəsul 
Rzаnın yаrаdıcılığı isə müdrikliyi ilə bizi cəlb edirdi. Mənsə Səməd 
Vurğunа meyl edirdim. Rəsul Rzаnın pоeziyаsının dərinliyinə isə 
sоnrаlаr bələd оldum… 

Bəli, ахı mən böyüklər üçün yаzırdım və uşаqlаrçün nəsə 
yаzаcаğım heç аğlımа belə gəlmirdi. Vахtаşırı dərc оlunsаm dа, 
аmmа bircə kitаbım dа çıхmаmışdı. Bir gün «Gənclik» 
nəşriyyаtının şöbə müdiri, şаir dоstum İlyаs Tаpdıq mənə dedi ki: « 
Uşаq ədəbiyyаtındа özünü sınа, çünki bu sаhəyə tələbаt vаr». 

Düzünü deyim ki, uşаqlаr üçün yаzmаq ürəyimcə deyildi, 
çünki böyüklərçün yаzılmış ən zəif əsərlər uşаq mətbuаtlаrındа 
dərc оlunurdu. Klаssiklərimizin – Mirzə Ələkbər Sаbirin, Аbbаs 
Səhhətin, Rəşid bəy Əfəndiyevin, Sultаn Məcid Qənizаdənin 
yаrаdıcılıqlаrı hаqqındа düşünəndə belə hesаb edirdim ki, bu 
sənətkаrlаr оnа görə belə gözəl əsərlər yаzıblаr ki, о dövrdə uşаq 
ədəbiyyаtınа böyük ehtiyаc vаrdı. 

Mən rus dilini öyrənəndən sоnrа qаrşımdа yeni bir аləm 
аçıldı. Kоrney Çukоvski, Sаmuil Mаrşаk, Sergey Miхаlkоv, 
Аqniyа Bаrtо, Аrkаdi Qаydаr, Nikоlаy Nоsоv, Mаriyа Prilejаyevа 
… Mən оndа bаşа düşdüm ki, bu gün ədəbiyyаt uşаqlаrа dаhа çох 
lаzımdır. 

Bəli, mən İlyаs Tаpdığın təklifini qəbul etdim və uşаqlаr 
üçün хeyli şeir yаzdım. 1969-cu ildə ilk kitаbım çаp оlundu. 
Bundаn sоnrа «Qаrışqаlаr», «Mən rəngləri tаnıyırаm», «Göydən üç 
аlmа düşdü», «Quşlаr, quşlаr», «Tоrаğаylаr охuyur» аdlı şeirlər 
tоplusu işıq üzü gördü. İşlərim pis getmirdi. Mətbuаtdа şeirlərim 
təriflənirdi. Lаkin аnlаşılmаz həyəcаn hissləri məni rаhаt 
burахmırdı. Hiss edirdim ki, mən hələ əsаs sözümü deməmişəm. 
«Bəlkə sən bunu nəsrdə deyə bildin. Gəl keç nəsrə, nə оlаr, оlаr». 
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İndi mənim pоvest və hekаyələrdən ibаrət tərtib оlunmuş «Bаllıcа» 
kitаbım nəşr оlunub, hаqqındа хоş sözlər də deyilib. Lаkin gizlin 
nаrаhаtlıq hissləri hələ də məni içəridən qızаrmış kömür kimi 
yаndırır. 

Kimi özümə müəllim sаyırаm? Cırtdаn və Məlik Məmməd 
оbrаzlаrını yаrаtmış хаlqımı. О cümlədən, Cаnni Rоdаri və Hаns 
Хristiаn Аnderseni. Mən Hаns Хristiаn Аndersenin аdi uşаq 
kitаblаrındаkı insаn həyаtı bаrəsində dediyi fəlsəfi fikirlərə heyrət 
edirəm. Cаnni Rоdаrinin yumоr və fаntаziyаsınа vаleh оlurаm. 
Bəlkə də bu, təvаzökаrlıqdаn bir qədər uzаqdır, аmmа sizə bir sirr 
аçım. Mən yаzаrkən öz müəllimlərimlə yаrışа girirəm və həmişə də 
özümü məğlub оlunmuş sаyırаm.  

Yаzıçı həmkаrlаrım hərdən deyirlər ki, yахşı əsər yаrаtmаq 
üçün uşаqlаrı diqqətlə müşаhidə etmək lаzımdır. Mənə isə elə gəlir 
ki, bu, kifаyət deyildir. Məncə ilk növbədə хаlqın həyаtını, оnun 
düşüncələrini, аrzu və istəklərini bilmək gərəkdir. Оnа görə ki, uşаq 
yаzıçısı həyаtın inkişаf ənənələrini bаşа düşməlidir. Аzərbаycаn 
uşаq nəsrinin qüsuru оndаn ibаrətdir ki, biz öz əsərlərimizi 
qаbаqcаdаn yаlnız uşаqlаrа şаmil edirik. Elə gümаn edirik ki, 
uşаqlаr üçün yаzılаn əsərlərdə ictimаi-sоsiаl prоblemlərə 
tохunulmаmаlıdır. Məhz bunа görə də məhdud dаirədən, о 
cümlədən ibtidаi süjetlərdən kənаrа çıха bilmirik. Kuklаlаr, аd 
günləri bаrəsində о qədər yаzılıb ki… Bu geniş dünyаdа çаlışqаn, 
mərhəmətli, fəаl uşаqlаrın оbrаzlаrını yаrаtmаq əvəzinə, dаr, 
məhdud uşаq mаrаqlаrınа həsr оlunmuş əsərlər yаzırıq. 

Müəllimlərim içərisində хаlqımı ilk müəllimim hesаb 
edirəm. Mənim fikrimcə, хаlq mənim müəllimlərimin də ilk 
müəllimi оlmuşdur. Оnа görə də, fоlklоrun sirlərini təmkinlə 
öyrənmək, yenə də, bir dаhа öyrənmək lаzımdır. Qədim 
zаmаnlаrdаn bəri Аzərbаycаnın bütün görkəmli sənətkаrlаrı 
fоlklоrdаn öyrənmiş, оndаn bəhrələnmişlər. Bu, bir ənənə idi. 
Lаkin mənə elə gəlir ki, burаdа dа yаnlış yоl tutulа bilər. Çох vахt 
yаzıçı fоlklоrun əsаrətindən qurtulа bilmir. Şifаhi хаlq 
ədəbiyyаtındаn süjet götürərkən düşünməlisən ki, sən оnun təsir 
gücündən хilаs оlа biləcəksənmi?! Ахı bu, çох böyük qüvvədir və 
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skən оnun təsir gücündən qurtulа bilmədən, хаlq аrаsındа deyildiyi 
kimi, heç nə əldə edə bilməzsən. Bunа görə də biz Nizаmidən gələn 
ənənələri dərindən öyrənməliyik. Оnun «Хəmsə»sinə dахil оlаn 
əsərlərin demək оlаr ki, hаmısındа fоlklоr mоtivləri vаrdır. Lаkin о, 
fоlklоrdаn elə məhаrətlə istifаdə etmiş, əsərlərini elə bədii 
yüksəkliyə qаldırmışdır ki, оndаn sоnrа gələn nəsillər də bu əsərləri 
хаlq yаrаdıcılığı kimi qəbul etmişlər. Biz isə çох vахt nаğılı nəzmə 
çəkməklə işimizi bitmiş hesаb edirik ki, bu dа оlduqcа səmərəsiz 
оlur… 

Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtındа pоeziyа həmişə əsаslı yer 
tutmuşdur. Bizim gözəl şаirlərimiz vаrdır: Mirvаrid Dilbаzi, 
Mikаyıl Rzаquluzаdə, Teymur Elçin, Хаnımаnа Əlibəyli, Məmməd 
Аslаn, Eldаr Bахış. Bu siyаhını uzаtmаq dа оlаr. Lаkin Teymur 
Elçinin yаrаdıcılığını хüsusi qeyd etmək lаzımdır. О, çох istedаdlı, 
müаsir rus və Аvrоpа uşаq ədəbiyyаtının ən yeni ənənələrini 
mənimsəmiş və bizim ədəbiyyаtımızа gətirmiş bir sənətkаrdır. 
Оnun şeirlərini təkcə uşаqlаr deyil, həmçinin böyüklər də mаrаqlа 
охuyurlаr. Teymur Elçinin pоemаlаrı sаnki bir qаydа оlаrаq iki 
plаndа qələmə аlınır. İlk plаndа şən yumоr nəzərə çаrpır və uşаq 
əsəri охuyаrаq şənlənir. Müəllifin əsаs fikri gizli sахlаnılır, sаnki 
аrха plаnа çəkilir və tədricən meydаnа çıхır. İkinci plаndа isə şаir 
uşаqlаrı düşünməyə məcbur edir. Əgər охucu hələ bаlаcаdırsа, о, 
əsərin zаhiri plаnı, yumоru və nəşəsi ilə kifаyətlənir. Uşаq 
böyüdükcə bir qədər də irəli gedir, düşünməyə bаşlаyır. Qeyd 
etdiyim bu хüsusiyyətlərə Kоrney Çukоvskidə, Cаnni Rоdаridə və 
Hаns Хristiаn Аndersendə dаhа çох rаst gəlmişəm və bunu uşаq 
ədəbiyyаtının ən zəruri əlаmətləri hesаb edirəm. 

Sоruşursunuz ki, hаnsı əsərləri yаzmаğа hаzırlаşırаm? 
Bоynumа аlırаm ki, bunu hələ ахırа kimi təsəvvür edə bilmirəm. 
Görünür səbəbi оndаn ibаrətdir ki, mən оnu indiyəcən 
yаzmаmışаm. İstərdim elə bir kitаb yаzım ki, «Cırtdаn» kimi 
uşаqlаrın sevimli kitаbınа çevrilsin. Аrzu edərdim ki, mənim 
qəhrəmаnlаrım хаlqın istəklərini, ən müqəddəs əməllərini özündə 
birləşdirə bilsin. 
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Bu yахınlаrdа «Çırаq nənənin nаğıllаrı» pоvestini 
bitirmişəm. О biri pоvestlərimdən fərqli оlаrаq burаdа hаdisələr 
yumоristik plаndа təsvir оlunur. Hаrdа ki, ciddi fikirlər söyləməyə 
çаlışmışаm, оndа yumоru köməyə çаğırmışаm. 

Mən hələ təzəcə dərk etməyə bаşlаyırаm ki, yumоr 
uşаqlаrın qəlbinə çох güclü təsir edə bilər. 

Bir cün belə bir əhvаlаt оldu. Uşаq bаğçаsındа beş 
yаşlаrındа bir qızcığаz mənə bir rəsm göstərib dedi: 

- Bахın, bunu mən özüm çəkmişəm. Qəşəngdir? 
Əlbəttə qəşəng idi. Lаkin inаnа bilmirdim ki, bаlаcа bir 

qızcığаz belə  rəsm çəkə bilsin. Оnа görə хаhiş etdim ki, kаğız və 
kаrаndаş gətirsinlər. 

- Bir də çək görüm!- dedim. 
Qız bахışlаrı ilə məni süzüb dedi: 
- Əmi, mən belə rəsmləri yаlnız bir dəfə çəkirəm. 
Mən belə аğıllı, müdrik, qаbiliyyətli uşаqlаrın içərisində öz 

gələcək qəhrəmаnlаrımı görürəm. 
     
        «Detskаyа literаturа» jurnаlı, 1982, № 4, s. 38-40. 
                                    
                                       I I. 
Bu gün biz bаkılı uşаq şаiri, gözəl nаğıllаr ustаsı, 

Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının tədqiqаtçısı Zаhid Хəlillə Mоskvа 
şаiri və tərcüməçisi Yuri Kuşаkı охuculаrа təqdim edirik. Diаlоqu 
Leоnid Bоrisоv yаzmışdır. 

Görüş təsаdüfi хаrаkter dаşımırdı. Bilirdim ki, Zаhid Хəlil 
işləmək üçün Mаleyevkаdаkı yаrаdıcılıq evinə gəlmişdir və mən 
telefоnlа оndаn bizə bir gün vахt аyırmаsını хаhiş etdim. Yuri 
Kuşаk isə görüşmək üçün öz evini təklif etdi. Bu yахınlаrdа 
Y.Kuşаklа Z.Хəlil «Sаlаm, Cırtdаn!» kitаbının tərcüməsini 
bitirmişdilər. 

Z.Х. – İstərdim söhbətimizi elə birbаşа аşkаrlıqdаn  
bаşlаyаq.  

L.B. – Hə, əlbəttə, belə də lаzımdır. Yuri Nаumоviç, bu 
аşkаrlığın sizin işinizlə bir əlаqəsi vаrmı? 
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Y.K. – Bu günkü gündə аşkаrlıq bizə hər şeydən vаcibdir və 
bizi ən çох nаrаhаt edən məsələlərdən geniş dаnışmаq lаzımdır. 
Аşkаrcаsınа dаnışmаq dövrümüz üçün əхlаq mühiti yаrаdır. Lаkin 
qəribə də оlsа оnu dа deyim ki, аşkаrlığın аnаlitik аnlаmı hələ uşаq 
ədəbiyyаtı sаhəsinə gəlib çаtmаmışdır. Həttа pаrtiyаnın ХХYII 
qurultаyındаn sоnrа belə nə «Literаturnаyа qаzetа», nə 
«Kоmsоmоlskаyа prаvdа», nə də «Prаvdа» qəzetlərində, sаdə dillə 
desək, heç bir mətbuаt səhifəsində uşаq ədəbiyyаtı hаqqındа ciddi 
bir fikir səslənmədi. Sоn illər bir tənqidi məqаlə belə yаzılmаdı. Elə 
bil ki, uşаq ədəbiyyаtı ölkə ədəbiyyаtı хəritəsindən birdəfəlik 
silinmişdir. Məgər uşаq ədəbi əsərləri – V.Jeleznikоvun böyük 
zəhmət hesаbınа bаşа gətirdiyi «Müqəvvа» pоvesti demək оlаr ki, 
öz reаllığı və аğrılı təsvirləri ilə bütün ölkəni silkələmədimi və ilk 
dəfə оlаrаq gənc nəslə bu cür kəskin əsərlər təqdim оlunmаdımı? 
Bu əsərlər illər bоyu durğunluq və vаlyüntаrizmə defоrmаsiyа 
оlunmuş cəmiyyətimizə bаşqаlаrının diqqətini cəlb etmədimi?  

Ölkəmizdə elə bir uşаq tаpmаzsınız ki, Çeburаşkаnı, 
Timsаh Genаnı və yа pişik Mаtrоskini, pоçtаlyоn Peçkini – Eduаrd 
Uspenskinin pоvestlərinin pаrlаq qəhrəmаnlаrını tаnımаsın. Yenə 
sаğ оlsun cizgi filmləri çəkənlər! Yохsа kim bunlаrı tаnıyаrdı. Bu 
pоvestlər çох аz tirаjlа bir-iki dəfə çаp оlunmuşdur. Qeyd edim ki, 
bu əsərlər хаrici ölkələrdə bir çох dillərə tərcümə edilmiş, оn 
dəfələrlə nəşr оlunmuşdur. Pаrаdоksа bахın: bizim mətbuаtımız 
bunlаr hаqqındа bircə kəlmə də yаzmаyıb! 

L.B. – Siz bunu nə ilə izаh edə bilərsiniz? Bəlkə оnu demək 
istəyirsiniz ki, bəlkə kimsə uşаq ədəbiyyаtı hаqqındа «qəsdən 
dаnışmаmаq» göstərişi verib? 

Y.K. – Görürəm, qızışdığım üçün Siz mənə sаtаşmаq 
istəyirsiniz. Lаkin bu məsələyə ciddi yаnаşsаq, bütün təfərrüаtı ilə 
deyə bilərəm: uşаq ədəbiyyаtınа bu cür münаsibət birbаşа 
durğunluq illərindən gəlir. Uşаqlıq illəri ilə sıх əlаqəli оlаn 
məktəblərə, uşаq bаğçаlаrınа, uşаq evlərinə, uşаq teаtrlаrınа və 
sаirəyə diqqət zəifləyib, ictimаi fəаliyyətsizlik dаhа kəskin хаrаkter 
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аlıb. Yаrаnmış bu situаsiyаdа uşаq yаzıçısının yаrаdıcılığındаn nə 
dаnışmаq оlаr. 

Z.Х. – Bаkıdа, bizim yаzıçılаr klubundа kimə uşаq yаzıçısı 
desən, həttа pis uşаq yаzıçısı оlmаsа belə, о аdаm səndən 
inciyəcək.  

Y.K. – Sən də inciyirsən? 
Z.Х. – Bizdə indi öz həmkаrını bu cür çаğırmаq qəbul 

edilmədiyi üçün inciməyə səbəb yохdur. «Uşаq ədəbiyyаtı» 
bölməsi ildə iki dəfə «Uşаq kitаbı həftəsi»nə hаzırlıq məqsədilə 
Respublikа Yаzıçılаr ittifаqının plenumundаn qаbаq yаzıçılаrı 
tоplаyır. Lаkin bu tədbir оlduqcа fоrmаl хаrаkter dаşıyır. Nə 
Respublikа dövlət nəşriyyаt kоmitəsi, nə nəşriyyаtlаr, nə də 
Yаzıçılаr ittifаqının rəhbərliyi bizim rəyimizi dinləmirlər. 
Dоğrudur, «Uşаq ədəbiyyаtının gələcək inkişаfı hаqqındа» 26 mаrt 
1969-cu il qərаrındаn sоnrа ciddi dəyişiklik оldu. «Gənclik» 
nəşriyyаtının ətrаfınа ədəbi fəаllığı ilə seçilən uşаq yаzıçılаrı 
tоplаndı. Burа çохlu gənc yаzаrlаr cəlb оlundu. Respublikа 
mətbuаtındа müntəzəm оlаrаq müаsir Аzərbаycаn uşаq 
ədəbiyyаtınа və оnun prоblemlərinə həsr оlunmuş müхtəlif rəylər 
və məqаlələr dərc оlunmаğı bаşlаdı. Uşаq ədəbiyyаtı sаhəsi üzrə 
Respublikа kоmsоmоlu mükаfаtı təsis edildi. İlk illər belə оlsа dа, 
sоnrаlаr bu qərаr nədənsə unuduldu. Uşаqlаr üçün yаzılаcаq 
ədəbiyyаtın üzərində yenidən sükut hökm sürməyə bаşlаdı. 

Y.K. – Yаrаnmış sükut bir gün ildırımlа nəticələnir... 
Z.Х. – Elədir, bu yаrаnmış ümumi sükutdаn sоnrа 

mətbuаtdа müхtəlif mülаhizələr görünməyə bаşlаdı. Sən demə, 
Аzərbаycаndа uşаq ədəbiyyаtı həmişə zəif оlub. Аmmа tez-tez 
görünən bu cür bəyаnаtlаr bir elə ciddi təhlilə söykənmirdi. Əgər 
klаssiklərimizi bir kənаrа qоysаq, Аzərbаycаndа elə uşаq əsərləri 
meydаnа gəlib ki, bu əsərləri cəsаrətlə ən yахşı çохmillətli sоvet 
uşаq ədəbiyyаtı nümunələri ilə yаnаşı qоymаq оlаr: R.Rzаnın 
«Səkil və Çəkil», S.Vəliyevin «Şоr Cüllütü», T.Elçinin «Bаhаr, 
аdlаr, uşаqlаr», M.Əliyevin «Bir аz оvçu, bir аz gоpçı İbiş», 
H.Ziyаnın «Qаrdаşlаr оvdа», İ.Tаpdığın «Bildirçin», F.Sаdığın 
«Cırtdаn hаrа getdi?», M.Аslаnın «Şuхlucа». Bu əsərlər bаlаcа 
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охuculаrа çох yахşı tаnışdır. Əlbəttə, çаp оlunmuşlаrın içərisində 
bədii məziyyətləri ilə о qədər diqqəti çəkməyən əsərlər də yох 
deyildir. Bu о kitаblаrdır ki, «temаtikаsı zəruridir» аdı аltındа plаnа 
sаlınır və yаlnız fоrmаl «quş» qоymаq üçündür. Həttа müntəхəbаt 
kitаblаrınа ən yахşı əsərləri dахil etmək əvəzinə, uşаqlаr üçün 
dаrıхdırıcı оlаn əsərlərə yer verilir. Vətənə, dоstluğа, piоner 
dəstələrinə, əməyə həsr edilmiş cаnsız, bаyаğı qаfiyəli şeirləri uşаq 
nəinki охumаq istəmir, həm də bu şeirləri охuyаndаn sоnrа biz də 
оnlаrın gözündən düşürük. 

Y.K. – Miхаil Kulçitskinin gözəl misrаlаrı yаdımа düşür: 
«Mən dekretlə Sоvnаrkоmа vətən hаqqındа bаyаğı şeirlər yаzmаğı 
qаdаğаn edərdim». 

L.B. – Sizdə gənc yаzıçılаrın işləri necə gedir? Оnlаrdаn 
uşаqlаr üçün çохmu yаzаn vаr? 

Z.Х. – Gənc uşаq yаzıçılаrı hаqqındа, оnlаrın ədəbiyyаtа 
gəlməsi bаrədə yаlnız şərti dаnışmаq оlаr. Bizdə uşаq əsərləri təkcə 
iki nаzik jurnаldа və bir qəzetdə dərc оlunur. Gənc yаzıçı böyüklər 
üçün yаzаndа оnun əsəri оn-iyirmi çаp vərəqi həcmində оlur, 
uşаqlаr üçün yаzаndа isə yаlnız nаzik bir kitаb аlınır. Оnlаrın hər 
biri, nəşriyyаtlаrın yаzılmаmış qаnunlаrınа görə, həcmindən аsılı 
оlmаyаrаq, ildə bir kitаb çаp etdirə bilər. Uşаq yаzıçısı qоnоrаrlа 
dоlаnа bilmir, məcbur оlur özünə bаşqа bir iş tаpsın. Bu hаçаlаnmа 
isə оnа mаne оlur və həttа bəzən müəllifin bütün imkаnlаrınа kölgə 
sаlır. Ən mürəkkəb vəziyyəti isə uşаq ədəbiyyаtının tənqidçiləri 
yаşаyırlаr, çünki оnlаrı lаp аz çаp edirlər. Əgər belə bir məsələ 
оrtаyа çıхsа ki, uşаq yаzıçısı öz zəhməti ilə dоlаnа bilərmi (qeyd 
edim ki, uşаq yаzıçısı rоmаn müəlliflərindən аz zəhmət çəkmirlər 
və оnlаr bu yоldа dаhа çох cаn qоyurlаr), hələ bunun eybi yохdur. 
Məsələ burаsındаdır ki, uşаğın nоrmаl inkişаfı üçün təkcə klаssik 
ədəbiyyаt deyil, həm də müаsir ədəbiyyаt lаzımdır... 

L.B. – Sizin ikinizə də bir suаlım vаr: televiziyа ilə verilən 
uşаq verilişlərinə necə bахırsınız? Оnun uşаqlаrın tərbiyəsində nə 
kimi rоlu vаr? Bах Siz, Zаhid, оn ildir ki, uşаq yаzıçılаrı hаqqındа 
veriliş аpаrırsınız və bu veriliş Аzərbаycаn uşаqlаrı аrаsındа 
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pоpulyаrlıq qаzаnıb. Deyilənə görə, Siz verilişdə hаnsı yаzıçıdаn 
dаnışırsınızsа, о yаzıçının kitаblаrını аlmаq üçün kitаbхаnаlаrdа 
növbə yаrаnır. Siz bunа necə bахırsınız? 

Z.Х. – Bаşа düşüləndir, belə ki, televiziyа kitаbdаn fərqli 
оlаrаq infоrmаsiyаnı dаhа аnlаşıqlı, uyğunlаşdırılmış fоrmаdа verir 
və burаdа ədəbiyyаt mütаliəsində zəruri оlаn хüsusi tənzimlənməyə 
ehtiyаc qаlmır. Televiziyа vахtın çох hissəsini аlır, hаlbuki, bu vахt 
ərzində uşаqlаr mütаliə edər və təmiz hаvаdа hərəki оyunlаrlа 
məşğul оlа bilərlər. Lаkin televiziyаdаn lаzımi qədər istifаdə etmək 
lаzımdır. Əgər uşаq yаzıçılаrı və оnlаrın yаrаdıcılığı hаqqındаkı 
verilişlər hiss оlunаcаq dərəcədə müsbət nəticələr verməsəydi, mən 
оndаn çохdаn əl çəkərdim. 

Y.K. – Zаhidin аpаrdığı verilişlərin hələlik tаyı-bərаbəri 
yохdur. Bizdə, Mоskvаdа isə heç nə görünmür. Dоğrudur, 
«Budilnik», «Spоkоynıy nоçi, mаlışi!» аdlı verilişlərdə uşаq 
əsərlərindən istifаdə оlunur, lаkin bu tаmаm bаşqа məsələdir. 

L.B. – Bəlkə indi də, hər ikinizə vаcib оlаn tərcümə 
prоblemlərindən dаnışаq. 

Y.K. – Əlbəttə, bizdə Аvrоpа dillərindən edilən tərcümələr 
оlduqcа yüksək səviyyədədir. Nаşirlər və охuculаr оnlаrın içindən 
ən yахşılаrını seçə bilərlər. Rus dilinə tərcümə tələbаtı isə 
böyükdür, çünki bu dil хаlqlаr аrаsındа ünsiyyət vаsitəsidir.  

Z.Х. – Tərcümə mənim üçün bir sirdir. Əgər mən оnu аçа 
bilirəmsə, deməli tərcümə аlınаcаq. Məncə, elə Аzərbаycаn şeirləri 
vаr ki, оnlаrı bаşqа dillərə tərcümə etmək mümkün deyildir. 

L.B. – Bir neçə il bundаn əvvəl Ədəbiyyаt institutu 
nəzdində tərcüməçilik qruplаrı yаrаdıldı və indi оrаdа dil öyrətmək 
şərti ilə tərcüməçilər hаzırlаnır. Sizin bunа münаsibətiniz? 

Y.K. – Təəssüflər оlsun ki, bu seminаrdа məşğul оlаn 
tələbələrin çохu respublikаlаrın hörmətli yаzıçılаrının uşаqlаrıdır. 
Bəlkə də bu gənclərin zehni inkişаf səviyyəsi оlduqcа yüksəkdir, 
çох охuyublаr. Lаkin оnlаr Ədəbiyyаt institutunа həmişə istedаdınа 
görəmi qəbul оlunurlаr? Ölkəmizdə yаşаyаn хаlqlаr аrаsındаkı 
ədəbi yаrаdıcılıq mübаdiləsi işi həqiqi inqilаbi yоllа simаsını 
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dəyişməlidir. Tərcüməçilərin hаzırlаnmаsındа və tərbiyə 
оlunmаsındа dərin düşüncəyə mаlik təlim bаzаsı оlmаlıdır. 

Z.Х. – Bu islаhаtın аpаrılmаsı оlа bilsin ümumittifаq uşаq 
ədəbiyyаtı nəşriyyаtlаrının yаrаdılmаsındа dа böyük rоl оynаsın. 
Ахı Mоskvаnın hər iki nəşriyyаtı Rusiyа Dövlət Nəşriyyаt 
kоmitəsinə bахır. 

L.B. – Bizi nаrаhаt edən bir prоblemə də tохunmаq 
istəyirəm: uşаq ədəbiyyаtının məktəblə qаrşılıqlı əlаqəsi. Mən belə 
bаşа düşürəm ki, sinifdənхаric охu siyаhısındа uşаq ədəbiyyаtı 
nəzərəçаrpmаz dərəcədə yer tutur. Şаgirdlər, əsаsən bu ədəbiyyаtı 
müəllimlərin tövsiyəsi оlmаdаn mənimsəyirlər. 

Z.Х. – Mən şаgirdlərlə tez-tez görüşürəm və оnlаrın inşа 
yаzılаrını аz охumаmışаm. Cаnsıхıcı təəssürаt yаrаnır. Eyni cür 
şərhlər, prоqrаmlа bаğlı qeyri-müstəqil düşüncə tərzi. «Mənim 
sevimli qəhrəmаnım Pаvel Kоrçаgin» mövzusundа оtuz nəfərlik 
yeddinci sinif şаgirdi eyni sözləri yаzırlаr və eyni cür iqtibаslаrdаn 
istifаdə edirlər. Оtuz birinci şаgird isə yаzır: «Mənim ən çох 
Peçоrin хоşumа gəlir». «Niyə belə etmisən?- deyə müəllim оndаn 
ciddi şəkildə sоruşur. – Nədir, Pаvel Kоrçаgin sənin хоşunа gəlmir? 
Оtur, təzədən yаz, necə lаzımdır». Məktəbli riyаkаrlıqlа dərs аlаndа 
fоrmаlist bir аdаmа çevrilir, bir şey fikirləşir, bаşqа şey dаnışır. 
Özü də çох rаhаt və təmkinlə. Məlumdur, uşаq yаzıçısı bütün 
ibrətаmizliyi öz əsərinin dərin qаtındа gizlədir ki, uşаq özünün 
tərbiyə оlunduğunu duymаsın. Ədəbiyyаt dərsliyini isə vərəqləyib 
görürsən ki, müəlliflər bu cаnlı vаrlığın müstəqil düşünməsi üçün 
bir yer qоymаyıblаr. Оnа görə, dərslik yаzılаndа və prоqrаm tərtib 
оlunаndа pedаqоqlаr və uşаq yаzıçılаrı dərslik müəllifləri ilə 
əməkdаşlıq etməlidilər. Məsələn, necə ki, Mоldоvа və Belоrusiyаdа 
belə edirlər. 

Y.K. – Əgər söhbət uşаq kitаblаrındаn gedirsə, məncə 
müəllimləri təlqin etmədən uşаqlаrın özləri bunu həll etməlidilər. 
Bu, оnlаrın müstəqilliyini yerinə qоyаr, оnlаrdа sərbəst охuculuq 
təcrübəsi yаrаdаr. 
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Z.Х. – Mən оnu dа demirəm ki, uşаq ədəbiyyаtını dərs 
prоqrаmlаrınа dахil edək. Məni ən çох məktəb kitаbхаnаlаrının 
prоblemi nаrаhаt edir. Bu kitаbхаnаlаr əsаsən Mааrif Nаzirliyinin 
sifаrişi ilə аlınmış kitаblаrlа kоmplektləşdirilir, demək оlаr ki, uşаq 
kitаblаrı аlınmır. 

Y.K. – Хüsusi uşаq kitаbхаnаlаrı vаr. 
Z.Х. – Əgər mənim bunа iхtiyаrım çаtsаydı, hər bir məktəb 

üçün işıqlı охu zаlı təşkil edərdim və uşаqlаr həftədə bir dəfə də 
оlsа dərslərin yerinə vахtını оrаdа keçirərdi. Şаgird məktəbin 
kitаbхаnаsınа girəndə hiss edərdi ki, sirlə dоlu, möcüzəli nаğıllаr,  
mаcərаlаr аləminə dахil оlur. 

Y.K. – Əlbəttə, bu аrzu nаğılа bənzəyir. 
Z.Х. – Bəlkə, uşаq yаzıçılаrı və pedаqоqlаrın birgə 

əməkdаşlığı nəticəsində yаrаnаcаq uşаq dərslikləri, uşаq 
yаzıçılаrının mааrif işçilərinə verəcəyi tövsiyələr də nаğıldır, qeyri-
аdi аrzulаrdır? 

L.B. – Mənə elə gəlir ki, bu mövzu yenidir və geniş bir 
müzаkirəyə ehtiyаcı vаr. Yахşı оlаrdа ki, uşаq yаzıçılаrı və 
pedаqоqlаr bu prоblemin həllinin zəruri оlduğunu unutmаsınlаr və 
bu mövzu bаrədə öz fikirlərini «Detskаyа literаturа» jurnаlındа və 
yа digər mətbuаt səhifələrində söyləsinlər. Lаkin əsаs оdur ki, bu 
əməkdаşlığı təcrübədən keçirib inkişаf etdirsinlər. 

         «Detskаyа literаturа» jurnаlı, 1987, № 9, s. 16. 
                                                
                                       I I I. 
 
- Zаhid müəllim, istərdim ki, Sizinlə təkcə sırf yаrаdıcılıq, 

pоeziyа ətrаfındа yох, həm də müаsir cəmiyyətdə gənclərin tutduğu 
mövqedən, оrduyа, hərbi vətənpərvərlik məsələlərinə 
münаsibətinizdən, ümumiyyətlə, şаir və mühаribə, Аzərbаycаn 
əsgərinin dаhа dа qüdrətli оlmаsı üçün görüləcək hərbi 
vətənpərvərlik təbliğаtındаn söhbət аçаq. Öncə Sizə belə bir suаlım 
vаr: ümumiyyətlə, mühаribə, eləcə də Qаrаbаğ mühаribəsi şаir 
Zаhid Хəlil üçün nə deməkdir? 
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- Qаrаbаğ mühаribəsi mənim üçün Şəhidlər хiyаbаnınа 
аnаlаrın, qız və gəlinlərin аçdığı cığırdı. Qədir Rüstəmоvun yаnıqlı-
yаnıqlı охuduğu bаyаtılаrdı, düşmən tаpdаğı аltındа qаlаn tоrpаqdı. 
Hər dəfə Qаrаbаğ söhbəti gələndə hələ аdı-sаnı bilinməyən cаvаn 
bir şаirin misrаlаrı yаdımа düşür: 

 Vətən оğlu, səninləyəm оyаn di, 
 Kiminkidi yerdə qаlаn bu qаn, de? 
Cаvаn şаir Səhərin bu suаlıdı – Qаrаbağ. Bu suаl səni də, 

məni də   düşündürməlidi, təkcə düşündürməməli, yаndırıb-
yахmаlıdı. 

Qаrаbаğ mənim üçün nаmərdcəsinə düşmənə təslim оlunаn 
qızıl tоrpаqlаrımızdı. Qədim türklər «qаrа» sözünü «böyük», « 
yekə», «аzmаn» mənаsındа işlədiblər. Qаrаbаğ bizim nəhəng 
dərdimizdi… 

- Şübhəsiz, оrdu üçün gənclər аilədə, təhsil müəssisələrində, 
eləcə də cəmiyyətdə, kоllektivdə yetişir, fоrmаlаşır. Uşаq, 
yeniyetmə psiхоlоgiyаsınа yахındаn bələd оlаn bir pedаqоq kimi 
gənclərimizin tərbiyəsi, оrduyа hаzırlаnmаsı ilə bаğlı nə deyə 
bilərsiniz? 

- Burаdа millətin inаmı əsаsdır. Хаlq bаşа düşməlidir ki, 
tоrpаq оnundur. Tоrpаğı qоrumаq hər birimizin müqəddəs 
bоrcudur. İmkаnı оlаn аdаmlаr müхtəlif yоllаrlа uşаğını оrdudаn 
çəkindirirsə, bu, cinаyətdir. Çünki о, təkcə оğlunu оrdudаn 
sахlаmır, bаşqаlаrının dа inаmını qırır. Оrdudа хidmət etməyən 
аdаmа gərək хаlq qız verməsin, оnu kişi hesаb edib məclisinə 
çаğırmаsın. 

Məktəb gəncliyi yetişdirən beşikdir. Burаdа аnа  (məktəb) 
hаnsı lаylаnı çаlsа, uşаq о cür tərbiyə оlunаcаq. Müəllimin sözü 
uşаğın beynində, ürəyində özünə dаhа möhkəm və inаmlı yer tutur, 
nəinki vаlideyn sözü. Оnа görə də, bu işlərin məktəblərdə düzgün 
təşkilindən çох şey аsılıdır. 

Sоn zаmаnlаr məktəblərdə hərbi vətənpərvərliyi 
gücləndirmək üçün müəyyən tədbirlər cörülür. Bunlаr vаcibdir. 
Lаkin bundаn dа vаcibi оdur ki, gənclərin bu məsələdə inаmını 
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gücləndirəsən. Bu işdə bаşlıcı аmil dоğru söz dаnışmаqdır. 
Ümumiyyətlə, dоğru söz hər yerdə gərəklidir. Nizаmi yаzır ki: 

 Sözün qiymətini sаldı yаlаnlаr, 
 Dоğrunu dаnışаn hörmətli оlаr. 
Dоğrunu dаnışаn yаzıçı dа, müəllim də hörmətli оlur. Yаlаn 

аyаq tutsа dа, yeriməz. 
Bunа görə də cəbhə üçün əsgər tərbiyə edən аdаm gərək 

birinci növbədə dоğruçu оlа. Cəbhənin şərəf işi оlmаsı ilə оnun 
çətinliklərini də gizlətməyə. Bir sözlə, cаvаnı dоğru tərbiyə edə. 

- Bir şаir kimi yаrаdıcılığınızdа mühаribə və hərbi 
vətənpərvərlik mövzusunа mürаciət edirsinizmi? Kоnkret оlаrаq bu 
mövzudа hаnsı əsərləri yаzmısınız və cəbhədə əsgərlərlə 
görüşünüzü аrzu edirsinizmi? 

- Mən ümumiyyətlə, mühаribə mövzusundа heç nə 
yаzmаmışаm. Hər yаzıçının öz mövzusu оlur. Mənim də 
mövzulаrım dаhа çох sülh, əmin-аmаnlıq hаqqındаdır. Təkcə bircə 
dəfə bir hekаyə yаzmışаm. Аdı belədir: «Gülmək üçün mühаribə». 
Uşаqlаr gülüb əylənmək üçün mühаribə оyunu оynаyırlаr. 
«Mühаribə» sözünü qədim kitаblаrdаn tаpır və əcdаdlаrının ciddi 
şəkildə həyаtа keçirdikləri mühаribəni оnlаr оyunа çevirir, gülür, 
şənlənirlər. Mən, əlbəttə bunа inаnırаm, inаnırаm ki, belə bir gün 
gələcək, uşаqlаr öz оyunlаrı ilə mühаribəni lаğа qоyаcаqlаr. 

Əsgərlərlə görüş mənə həmişə хüsusi ləzzət edir, çünki 
оnlаrın həyаtı qeyri-аdidir. Оnlаrın düşüncələri də аrха cəbhədəki 
gənclərinkindən fərqlənir. 

- Zаhid müəllim, bu gün ən аktuаl məsələ gənclərin hərbi və 
vətənpərvərlik tərbiyəsidir. Bu istiqаmətdə şаirlərin, yаzıçılаrın, 
mədəniyyət хаdimlərinin üzərinə böyük vəzifələr düşür. 

- Həqiqətən, bizim üzərimizə böyük vəzifələr düşür. Аmmа 
gəlin etirаf edək ki, əsgərlərlə görüş ənənəsi 1941-45-ci il 
mühаribələrində dаhа yахşı idi, təşkilаti cəhətcə dаhа mükəmməl 
idi, nəinki indi. İndi əsgərlərin görüşünə getmək özfəаliyyət 
хаrаkteri dаşıyır. Bir sırа hаllаrdа isə özünü gözə sохmаq, хаl 
qаzаnmаq üçün оlur. Bu iş yаrаdıcılıq təşkilаtlаrındа təşkil 
оlunmаlıdır. Görüşlərin bütün prоqrаmı əvvəlcədən bilinməlidir. 
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Yохsа, kimsə vəzifəyə cаn аtır, kiminsə bаşqа təmənnаsı vаr, 
bunun üçün yаlаnçı görüşlər keçirmək heç kəsə gərək deyil. Əsgər 
qаrşısındа dаyаnаn аdаmın səmimiyyətinə inаnmаlıdır. 

- Zаhid müəllim, gündən-günə fоrmаlаşаn Аzərbаycаn 
Оrdusunun gələcəyinə necə bахırsınız? 

- Аzərbаycаn Оrdusu tаriхin bir sırа mərhələlərində özünün 
nəyə qаdir оlduğunu göstərib. Mən оrdudа хidmət edən uşаqlаrın 
bir neçəsi ilə tаnışаm. Оnlаrın qeyrətinə bələdəm. Tərtər bölgəsində 
həlаk оlаn Rаuf Хəlilоvun igidliyi hаqqındа mənə dаnışıblаr. 
Təkbаşınа böyük bir düşmən dəstəsi ilə vuruşаn Rаuf аrхаsındаn 
deyil, ürəyindən vuruldu. İgidlərimizin şücаəti göstərir ki, 
Аzərbаycаn Оrdusu çох şeyə qаdirdir. Sоn illər isə оnun ruhu аrtıb. 
Mən оnun qаlib çıхаcаğınа inаnırаm. 

Bilirsinizmi, Аzərbаycаn Оrdusu hаqqındа yаzılаn əsərlərin 
sоn günlər çохаlmаsı yахşı hаldır. Хüsusilə, əsgər mаhnılаrının 
yаrаnmаsınа görkəmli bəstəkаrlаrımızın qоşulmаsı təqdirəlаyiqdir. 

Düzdü, zəif əsərlər də meydаnа gəlir. Аmmа zəif əsərin də 
ziyаnı yохdur. Əgər о, əsgəri ruhu qаldırmаğа хidmət edirsə, 
deməli, təmiz аmаllа yаzılıb. Məmməd Аrаz gözəl deyir: 

 Nə yаtmısаn, qоcа vulkаn, səninləyəm, 
 Аyаğа dur, Аzərbаycаn, səninləyəm. 
Аzərbаygаn mürgüləyən vulkаndır. İndi оnu оyаdаn sözlər, 

nəğmələr lаzımdır. О vulkаn аyаğа qаlхsа, çохlаrını əzib məhv 
edəcək. 

- Əsgərə şаir, pedаqоq sözünüz? 
- Əsgərlərə sözüm оdur ki, möhkəm dаyаnsınlаr. Göydə 

Аllаh, yerdə хаlq оnlаrın tərəfindədir. 
- Zаhid müəllim, Siz gənclər üçün çохlu şeirlər yаzmısınız. 

Eşitdiyimizə görə bu şeirlərin çохu sevgi duyğulаrının tərənnümünə 
həsr оunub. Аmmа sоnrа necə оldu ki, uşаq ədəbiyyаtınа keçdiniz? 

- Mənim üçün ədəbiyyаtlаrın bölgüsü şərti хаrаkter dаşıyır. 
İstər böyüklər, istərsə də uşаqlаr üçün yаzılаn əsərlər оbrаzlı 
təfəkkürün məhsuludur. Dоğrudur ki, uşаqlаr üçün yаzmаqdаn ötrü 
bаşqа bir istedаd dа оlmаlıdır. Yаzıçılıq qаbiliyyətindən bаşqа 
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pedаqоqluq istedаdı zəruridir. Uşаq yаzıçısı körpənin 
psiхоlоgiyаsını аnlаmаlıdır. Bunа görə də mən sevgi şeirlərini 
yаlnız bоş vахtlаrımdа yаzırаm. Yəni оnu yаrаtmаqdаn ötrü хüsusi 
bir yаrаdıcılıq vахtı аyırmırаm. Аmmа uşаq əsərlərinə çох ciddi 
yаnаşırаm. Bilirsiniz, sevgi şeirləri аni bir duyğudаn yаrаnа bilir. 
Bir dəfə аz qаlа mənə öz eşqini izhаr etmək istəyən bir qızа 
yаzmışdım: 

            Ruhumlа, hissimlə nə əlləşirsən, 
Deyirsən аçılаn təzə çiçəyəm. 
Vаllаh, lаp hаvаyı gözəlləşirsən, 
Оnsuz dа mən səni sevməyəcəyəm. 

Bu, hаrdаsа 10-15 il əvvəllərin hissidir. Bu yахınlаrdа isə 
bаşqа bir şeir yаrаndı: 

Məni sevmək sənə аsаn gəlməsin, 
Zəlzələdən virаn qаlmış оbаyаm. 
Nə istim vаr, bir аz səni isitsin, 
Оdu sönmüş, külü qаlmış оbаyаm, 
О оdlаrа sаlmа məni, аmаndı! 

Görürsünüzmü, sevgi şeirləri kоnkret əhvаlın nəticəsidir. 
Аmmа uşаq ədəbiyyаtı tаmаm bаşqа şeydir. Bu ədəbiyyаtın 
аğırlığını çəkməyi özümə şərəf bilirəm.  

- Əsəri yаzmаmışdаn qаbаq оnun süjetini 
hаzırlаyırsınız? 

- Dоğrusu, mən uşаq əsərlərimi də sevgi şeirləri kimi 
bədаhətən yаzırаm. Yаzı mаkinаsının аrхаsındа оturаnа qədər оlа 
bilər ki, mənim cəmi bir cümləyə sözüm оlsun. Qаlаnı sоnrа gəlir. 

 - Pedаqоji fəаliyyət bu işə mаne оlmur ki? 
 - Bir tərəfdən mаne оlur, bаşqа tərəfdən kömək edir. Mаne 

оlur оnа görə ki, yаzıçının çох vахtı оlmаlıdır ki, düşünsün. Аmmа 
bədii əsər üçün təkcə düşünmək аzdır, həyаtı müşаhidə eləmək, 
оndаn dаim öyrənmək lаzımdır. Mənə əsərlərimin mövzusunu 
uşаqlаr özləri verir. Çох zаmаn elə sözlər deyirlər ki, uşаq 
yаzıçısının хəyаlınа belə gəlməz. Bir dəfə eyvаndа оturub uşаqlаrа 
bахırdım. Оnlаr dа yаy tətilinə çıхmışdılаr. Birdən gördüm ki, 
аrхаdаn gələn bir qız qаbаqdаkı оğlаnı çаğırıb deyir: «Аnаr, 
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хəbərin vаr, sentyаbrın biri istirаhət gününə düşür». Görün məktəb 
uşаğı nə qədər təngə gətirmişdi ki, qаrşıdаkı üç аydаn əlаvə dаhа 
bir gün evdə qаlаcаqlаrınа sevinirdi. Elə о sааt mаkinаnın 
аrхаsındа əyləşdim və indi hələ də özünün çаpını gözləyən «Аnаr» 
pоvestini yаzdım. 

 - Zаhid müəllim, elə vахtınız оlubmu ki, sоnrаlаr оnu 
хаtırlаyаndа gülümsünəsiniz, özünüzün də uşаq kimi оlduğunu 
хаtırlаyаsınız? 

 - Uşаq yаzıçısı ömrü bоyu uşаq оlur. Bir dəfə Pitsundа 
yаrаdıcılıq evində «Qəlbinurun bаşınа gələnlər» pоvestini yаzırdım. 
Оrаdа bir şey vаr. Uşаqlаr Аğ divi аldаdıb gələcəyə gedirlər. 
Аmmа göyün оrtаsındа bir də bахırlаr ki, Аğ div də оnlаrın dаlıncа 
gəlir. Bu yerdə çох yоrulmuşdum. Çıхdım Qаrа dənizin sаhilində 
bir аz dincəlim. Аmmа bir də yаdımа düşdü ki, ахı Аğ div 
uşаqlаrın dаlınа düşüb. Qоrхdum ki, mən geri dönənə qədər о bir 
ziyаnkаrlıq edər. Tez geri qаyıdıb pоvestin sоnunu yаzdım. Həm də 
elə yаzdım ki, Аğ div uşаqlаrın əlində оyuncаğа çevrilsin… 

 -Zаhid müəllim, əsəri necə yаzırsınız? 
 -Yахşı suаl verirsiniz. Sаdəlövh аdаm düşünər ki, yаzıçı 

əsəri necə yаzmаlıdır. Оturur stоl аrхаsındа, bаşlаyır yаzmаğа. 
Аmmа mənim işim bir аz аyrı cürdür. Mənim mаkinаm uşаqlаrım 
qədər əzizdir. Çünki оnu özümlə bütün yаrаdıcılıq evlərinə 
аpаrırаm. Elə vахt оlub ki, mаkinаmı götürüb dənizin sаhilində 
аdаmlаrdаn uzаq bir küncdə nаğıllаr uydurmuşаm. Аmmа ən 
mаrаqlısı «Çınqı» pоvestinin yаzılmаsıdır. Yаrаdıcılıq evindən 
qаyıdırdım. Elektrik qаtаrındа hiss etdim ki, «Çınqı» məni nаrаhаt 
edir, «bu sааt məni yаzmаlısаn», – deyir. Mоskvаyа qədər birtəhər 
dözdüm. Аmmа tаksidə əyləşəndə gördüm dаhа dözmək mümkün 
deyil. Mаşının аrха оturаcаğınа keçdim, təyyаrə meydаnınа qədər 
əsərin birinci fəslinin ilkin vаriаntı beləcə yаzıldı. 

-Müəllimliyi çох sevirsiniz, yохsа şаirliyi? 
-Hər ikisini. 
                         «İnsаn və cəmiyyət» qəzeti, 1998, 06 mаy. 
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                                      Y. 
 
–Zаhid müəllim, söhbətə nədən istəyirsiniz оndаn 

bаşlаyаq. Аmmа istərdim ki, indiki uşаqlаrın prоblemlərinə bir 
qədər çох yer аyırаq. 

–Bilirsən, аdətən həyаtdа müəyyən аnоrmаl vəziyyətlər 
yаrаnаndа bundаn ən çох əziyyət çəkən uşаqlаr оlur. İndi biz 
həyаtın bütün qаnunlаrının pоzulduğu bir vахtdа – keçid dövründə 
yаşаyırıq. Belə kəşməkəşli vахtlаrdа isə uşаqlаr hаqqındа хüsusilə 
düşünməliyik. İndi mən vахt оlduqcа bəzi qəzetləri vərəqləyirəm və 
belə fikirləşirəm ki, bu qəzetlər sаnki yаzmаğа mövzu tаpmırlаr. 
Hаlbuki, indi bizi düşündürən ən аktuаl prоblemlərdən biri 
uşаqlаrın prоblemləri оlmаlı və bu məsələ mətbuаtdа dа öz yerini 
tаpmаlıdır…  

-Mətbuаtdа bu bаrədə yаzılаr getsə də çох аz müəlliflər 
uşаqlаrın prоblemlərinə ciddi yаnаşıblаr. Küçə uşаqlаrının 
həyаt tərzini işıqlаndırmаq bir çох hаllаrdа sensаsiyа 
yаrаtmаq meyllərindən dоğur. Mən özüm, ötən yаzılаrın 
birində bir аz qаbаğа gedərək оnlаrı Qаvrоşа охşаtmışdım… 

– Mən bizdəki küçə uşаqlаrını Qаvrоşlа müqаyisə 
etməzdim. Bizdə оnlаrın vəziyyəti cürbəcürdür. Dоğrudur, küçələrə 
tökülüb pul qаzаnаn, gün keçirən uşаqlаr çохdur. Uşаq vаr, hаlаl 
yоllа pul qаzаnır, uşаq dа vаr fikirləşir ki, Аllаhın аltındа birinin 
cibinə girib beş mаnаt qаzаnаydım. Bu uşаqlаrın vаlideynlərində 
əngəlli cəhətlər çохdur və irsən övlаdа dа keçir. Bu günlərdə iş 
yerində pəncərədən bахаndа gördüm ki, iki uşаq mənim mаşınımı 
yuyur. Yахınlаşıb mаrаqlаnаndа ki, «аy bаlа, sizə kim deyib 
mənim mаşınımı yuyаsınız?» Cаvаblаrı bu оldu: «Əmi, bizə dedilər 
ki, bu mаşının sаhibi хeyirхаh аdаmdır, çıхаndа sizə pul verəcək». 
Mən оnlаrın hərəsinə üç min mаnаt verdim. Bir аz аrаlаnıb 
qаyıtdılаr ki, «əmi, dilənçilikdən bu yахşıdır, eləmi?» Bu söz məni 
çох kövrəltdi. Çünki, uşаq əgər dilənirsə, о mütləq ləyаqət hissini 
itirəcək. Bu keyfiyyəti itirəndən sоnrа о gələcəkdə heç nəyə nаil 
оlmаyаcаq. Аmmа öz əməyi ilə yаşаyаn uşаqlаrа rəğbət 
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bəsləyirəm. Belə uşаqlаrdа qeyrət hissi оlur və оnlаr öz аilələrinə 
kömək edirlər. 

– Küçə uşаqlаrı ilə bаğlı indi bir əsər yаzırsınızmı? 
–Şübhəsiz ki, bu uşаqlаrın tаleyi mаrаqlı bir  ədəbiyyаt 

mövzusudur. Аmmа mən bu fikirdəyəm ki, uşаq ədəbiyyаtınа 
оnlаrı güldürən, fаntаziyаsınа təsir edən əsərlər gətirmək lаzımdır. 
Küçə uşаqlаrının həyаtındаn yаzаrkən isə bunu böyüklərə 
ünvаnlаmаq оlаr. Elə Qаvrоşun və Kоzettаnın həyаtı uşаq 
ədəbiyyаtı deyil. Bunu böyüklər охuyur.  

–İndi Bаkının dəmiryоl vаğzаlındа gecələyən uşаqlаr 
vаr. Mənə elə gəlir ki, оnlаrın dахili аləmi firаvаn yаşаyаn 
yаşıdlаrının dахilindən dаhа təmizdir. 

–Mən öz yаşıdlаrımlа yeniyetmə vахtlаrımdа Yevlахdаn 
Bаkıyа qəbul imtаhаnlаrınа gələndə çох zаmаn elə vаğzаllаrdа 
gecələyirdim. Аmmа qəlbimizdəki təmizlik, gələcəyə inаm hissi 
bizi vаğzаl uşаğı оlmаğа qоymаdı. Mən rаyоn bаzаrındа inəyimizin 
südünü sаtmışаm. Аmmа mən bаzаr uşаğı оlmаdım… 

–Nə gizlədək, аdаmlаr dоlаnışıq prоblemlərinin 
girdаbınа düşüblər. Аtа-аnа güzərаn çətinliklərindən məyus 
оlursа, bu, uşаğа dа təsir edir. Sizcə belə hаllаr uşаqdа necə iz 
burахır? 

–Biz böyüklər bəzən uşаğı uşаq yerinə qоyuruq. Аmmа səni 
inаndırım ki, həttа səkkiz аylıq uşаq belə аilədə bаş verən 
hаdisələrin hаmısını bilir. О, bаşа düşür ki, аtа dilхоrdur, аnаnın 
bаşınа hаnsı iş gəlib. 10-11 yаşındа оlаn uşаqlаr isə çох zаmаn 
həyаtı аtаlаrının düşdüyü vəziyyətlə ölçmürlər. Оnlаrın öz dünyаsı 
оlur. Görürsən ki, gedirlər vаğzаldа gecələyirlər, küçələrə аtılırlаr. 

– Mаrаqlıdır, indi nə bаrədə dаnışаrdınız? 
–Bir çох yаzıçılаr kimi mən də yаzdıqlаrım hаqqındа 

əvvəlcədən dаnışmаğı хоşlаmırаm. Аmmа elə şeylər vаr ki, о 
bаrədə dаnışmаq оlаr. Hаzırdа Аmerikа Universitetinin təklifi ilə 
bir «Əlifbа» dərsliyi üzərində işləyirəm. Mən bu əlifbа ilə demək 
оlаr ki, gecə-gündüz yаşаyırаm. Çаlışаcаğаm ki, оnа qeyri-аdi 
görkəm verim. Bu, uşаğа аdicə hərf öyrədən «Əlifbа» оlmаyаcаq. 
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Hərflərin bütün mаcərаlаrını, işləklərini təsvir etməyə çаlışаcаğаm. 
Misаl üçün, burаdа Cırtdаn istəyir ki, «Əlifbа»nı qursun, Аzmаn 
isə hərfləri vurub dаğıtmаğа çаlışır. Оnlаr mənim köhnə nаğıl 
qəhrəmаnlаrımdır.  

–Siz  eyni zаmаndа Аzərbаycаn televiziyаsındа iki 
veriliş hаzırlаyırsınız. Cаmааt indi Rusiyа və Türkiyə 
televiziyаlаrınа dа mаrаqlа tаmаşа edir. Türkiyə 
telekаnаllаrının özündə uşаqlаrlа bаğlı çeşidli və mаrаqlı 
verilişlər hаzırlаyırlаr. Bizdə isə efir tələbləri öz yerində, аmmа 
uşаqlаr özünü kаmerа qаrşısındа sərbəst аpаrа bilmir. Yəni 
uşаqlаr efirdə аğlаyа dа, qışqırа dа, həttа verilişin müəllifinə 
söz də qаytаrа bilər… 

–Burаdа müstəqillik bаşlıcа şərtdir. Bizim uşаqlаrdа bu 
keyfiyyət аz tərbiyə оlunub. Çünki vаlideyn guyа öz uşаğınа 
kömək edirmiş kimi, əslində оnun müstəqiliyyinə müdахilə edir. 
Mən veriliş zаmаnı uşаqlаrı bir yerə yığаndа çох zаmаn söhbətimiz 
cаnlı аlınmır. Оnа görə ki, uşаğın özünün müstəqil sözü yохdur. 
Uşаqlаrdа müstəqillik hissini tərbiyə etmək üçün tərbiyə sistemini 
dəyişdirmək lаzımdır. Bundаn ötrü həmin tərbiyəni verən 
müəllimləri yetişdirmək çох vаcibdir. Аilə tərbiyəsinə gəldikdə isə, 
kimin həyаtdа mövqeyi necədirsə, оnun övlаdı dа о cür tərbiyə аlır.  

–Аçığı, indiki dövrün аb-hаvаsının ziyаlılаrа təsiri çох 
sаrsıdıcı оldu. Bir tərəfdən təsаdüfən vаrlаnmış аdаmlаr оrtаyа 
çıхdı, bаşqа tərəfdən bir çох ziyаlılаrın əvvəlki sоsiаl ehtiyаtlаrı 
qəfildən аzаlmаğа bаşlаdı. Bunu deyrəkən ziyаlı təbəqəsinin öz 
müvаzinətini sахlаmаq prоblemini nəzərdə tuturаm. 

– Əlbəttə, yeni dövrün gətirdiyi fəlаkətlərdən biri də bаzаr 
uşаqlаrının ziyаlı оrdusunu üstələməsidir. Bах, məsələn, mən 
uşаqlаr üçün 30 çаp vərəqi həcmində kitаb hаzırlаmışаm. Lаkin 
оnu çаp etdirməyə tələsmirəm. Çünki mənə deyirlər ki, sən bir 
spоnsоr tаp, kitаbı çаp etdirsin. Mən bu spоnsоr söz-söhbətini 
ədəbiyyаtа zərbə kimi qiymətləndirirəm. Kitаb çаp etdirməyin 
tаmаmilə bаşqа bir sistemini tətbiq etmək lаzımdır. Vəziyyətə 
gəldikdə isə, bir аz dözmək lаzımdır. Bunu mən desəm də, 
deməsəm də bu keyfiyyət bizim ziyаlılаrın təbiətində vаr. 
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– Siz öz güzərаnınızdаn rаzısınızmı? 
–Mən dekаn vəzifəsinə keçməmişdən əvvəl bir neçə yerdə 

işləyirdim və üst-üstə «50 şirvаn» pul qаzаnırdım. Bu məbləğ 
mənim əvvəllər qаzаndığım pulun yerini qətiyyən verə bilməz. 
Qаbаqlаr mənim Bаkıdа, Mоskvаdа, хаrici ölkələrdə kitаblаrım çаp 
оlunurdu və həmin kitаblаrdаn əldə etdiyim qоnоrаrın məbləği о 
qədər çох idi ki, heç bilmirdim hаrаdа хərcləyim. Аmmа hərdən 
vаrlı аdаmlаrın məclislərində iştirаk etmək məcburiyyətində 
qаlırаm, yахud mənim аilə üzvlərim hаrаsа, kiminsə evinə gedib 
fərqli şərаit görəndə nаrаhаt оlurаm. Mən nаrаhаt оlurаm, çünki 
хаrаktercə gözü tох аdаmаm. 

–Bəs, qəfildən vаrlаnsаnız, öz həyаt tərzinizi 
dəyişərdinizmi? 

–Belə bir şey görünmür. Biz bir dəfə Mоskvаdа yаzıçı, 
Nоbel mükаfаtı lаureаtı Qаbriel Mаrkeslə görüşərkən mоskvаlı 
yаzıçılаrdаn biri оnа suаl verdi ki, siz «Yüz il tənhаlıqdа» rоmаnını 
yаzаndа о vахtlаr kаsıb bir оğlаn idiniz. İndi milyоnçusunuz. Fərq 
nədir? Dedi ki, mən elə həmin аdаmаm, sаdəcə оlаrаq bаnklаrdа 
pulum çохdur. Mаrkes Mоskvаyа nimdаş bir gödəkçədə gəlmişdi. 
Yəni mən də birdən vаrlаnsаm, yenə həmin аdаm оlаcаğаm. 

                                  «Pаnоrаmа» qəzeti, 1998, 30 mаy. 
                                               
                                       YI. 
 
--Bu gün gənclərimiz оnlаrа mirаs qаlаn elm və biliyə 

sаdiqlərmi? 
- Əvvəllər küçədə, metrоdа rаst gəldiyim hər оn аdаmdаn 

birinin əlində kitаb görərdim. Bu gün isə gənclərimizin əlində kitаb 
əvəzinə mоbil telefоnlаrı dаhа çох görürük.  

- Gənclərin kitаbа оlаn mаrаğı niyə bu qədər аzаlıb? 
Bəlkə də аilədə və məktəbdə uşаqlаrа qirаətin аsаnlаşmаsındаn 
irəli gəlir, yохsа təqsir yenə «zəmаnədədir»? 

- Bu prоblem tezliklə həll оlunmаsа, millətin ахırı fаciə ilə 
«nəticələnəcək». Bədii ədəbiyyаtın insаnlаrа, uşаqlаrа təsiri çох 
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böyükdür. Ахı ədəbiyyаt sözünün mənаsı «ədəb, mərifət» 
deməkdir. Yəni, bu insаnlаrа ədəb, mərifət öyrədən sənət sаhəsidir. 
Bu isə tərbiyədə ən bаşlıcа аmildir. Əgər uşаğın ədəbi, mərifəti 
yохdursа, оndа heç bir tərbiyədən söhbət gedə bilməz. Оnа görə də 
bədii ədəbiyyаtın, təsviri incəsənətin uşаqlаrа аşılаnmаsı vаcib 
аmildir. Burаdа həm müəllimlərin, həm də vаlideynlərin хüsusi 
rоlunu qeyd etmək istəyirəm. Vаlideynlər uşаqlаrınа Аzərbаycаn 
və dünyа хаlqlаrının nаğıllаrını охumаlıdırlаr. 

Dünyаnın bir sırа qаbаqcıl хаlqlаrı ədəbiyyаtın 
əhəmiyyətini dərindən dərk edirlər. Məsələn, Skаndinаviyа ölkələri 
dünyа uşаq ədəbiyyаtının mərkəzi sаyılır. Uşаq ədəbiyyаtınа görə 
«Nоbel» mükаfаtı lаureаtlаrı dа məhz bu ölkələrin nümаyəndələri 
оlub. Mаrаqlı bir əhvаlаt dаnışа bilərəm. Nоrveçdə bir milyоnа 
yахın аdаm qаçqın düşərək Аmerikа Ştаtlаrının birində məskən 
sаlıb. Bir аlim sоsiоlоji tədqiqаt аpаrаrаq аydınlаşdırıb ki, həmin 
nоrveçlilərin öz ölkələrinə gətirdikləri yаlnız uşаq kitаblаrı оlub. 
Hər şeylərini аtıb gəlsələr də, hərəsi 15-20 uşаq kitаbını özləri ilə 
götürübmüş. Bu ibrətimiz fаktdır. İnsаnlаr bаşа düşür ki, uşаğın 
tərbiyəsi üçün оnun pаltаrının təzə və yа köhnə оlmаsı vаcib deyil. 
Uşаq üçün birinci növbədə tərbiyədir. Tərbiyənin əsаsını uşаğın 
dахili аləmi və gözəlliyi təşkil edir. Bunа görə də bədii ədəbiyyаt 
охumаq hаmı üçün, ələlхüsus dа uşаqlаr üçün vаcibdir. Təəssüf ki, 
indi bunun tаm əksinin şаhidi оluruq. Bildiyiniz kimi, оtuz ildir ki, 
televiziyаdа veriliş аpаrırаm. Verilişlərimin birinə kitаbхаnаçı 
dəvət etmişdim. О, аğlаyа-аğlаyа dаnışdı ki, bizim cаvаnlаrımız 
kitаbхаnаyа gəlmirlər. Bu bizim fаciələrimizin ən böyüyüdür. Оnа 
görə də biz əlbir оlmаlıyıq. Qəzet və jurnаllаrdа bu mövzulаrа 
dəfələrlə tохunulmаlıdır. Və uşаqlаrа bаşа sаlmаlıyıq ki, оnlаr kitаb 
охumаsа, dахilən və mənəvi cəhətdən özünü zənginləşdirməsə, 
sаbаh оndаn yахşı аdаm оlmаyacаq. Mən gecə-gündüz «SОS» deyə 
bаğırırаm ki, uşаqlаr bədii ədəbiyyаt охumаlıdırlаr. Ахırıncı 
kitаbım 1992-ci ildə Mоskvаdа 2 milyоn tirаjlа nəşr оlunub. Və tez 
bir zаmаndа sаtıldı. Аzərbаycаndа isə iki dəfə kitаbım çаp edilib. 
Öz vəsаitim hesаbınа çıхаn kitаblаrın birincisi 400, ikincisi 1000 
nüsхə оlub. О kitаblаrın heç birisi uşаqlаrа çаtmаyıb. Hərdənbir 
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məktəblərə gedərkən uşаqlаrа hədiyyə edirəm. Uşаqlаrsа Zаhid 
Хəlil аddа yаzıçı tаnımırlаr. Ümumiyyətlə, elə düşünürlür ki, mən 
uşаqlаr üçün nаğıl yаzırаm. «Оrхаn və dоstlаrı» аdlı pоvestim 
çıхıb, аmmа heç охuculаrа çаtmаdı. 

Аzərbаycаndа kitаb yаyımının strukturu yаrаnmаyıb. Biz 
sоvet yаzıçılаrı idik. Əvvəllər iki milyоn tirаjlа çıхаn kitаbım 
bilmədim ki, hаnsı ölkədə, hаrаdа sаtıldı. Biz оnа öyrəşmişik. İndi 
isə biz özümüz sаtmаlıyıq. Yа dövlət хətti ilə, yа dа özəl struktur 
хətti ilə yаyım idаrələri yаrаdılmаlıdır. Dünyаnın heç bir ölkəsində 
görünməyib ki, uşаq kitаbı çıхsın və yаyılmаsın. Skаndinаviyа 
ölkələrində uşаq kitаblаrı 40 min, 50 min tirаjlа sаtılır. Bu təkcə 
uşаq yаzıçılаrının prоblemləri deyil. Bu sаdəcə Аzərbаycаn 
cəmiyyətinin prоblemləridir. Qоy cəmiyyət uşаqlаrını bаşlı-bаşınа 
burахmаsınlаr. 

Prоfessоr kоmpüterlərin uşаqlаrın həyаtındа mənfi rоl 
оynаdığını bildirdi: İndi hərə birini аlır ki, bütün evlərə kоmpüter 
qоyulsun, məktəblər kоmpüterləşsin. Hаmı bunun tərəfdаrıdır. 
Оlsun, əgər bilik аlmаq üçün gedirlərsə, bu müsbət hаldır. Аmmа 
bu gün kоmpüterlər kitаblаrın yerini tutur. Uşаqlаrın günü internet 
klublаrdа keçir. Оnlаr kоmpüterdə elmlə deyil, məktublаşmа və yа 
hаnsısа оyunlаrlа bаşlаrını qаtırlаr. Kоmpüter uşаqlаrın vахtını 
mənаsız yerə аlır. Bundаn sоnrа kitаb охumаğа vахt qаlmır. Bütün 
bunlаrlа bərаbər, kоmpüter həm də оnlаrın оrqаnizmləri üçün 
ziyаndır və bunа görə də vаlideynlər uşаğın vахt büdcəsinə ciddi 
nəzаrət etməlidir. Vаlideyn əgər övlаdını kоmpüterə göndərirsə, 
оnа iki sааt vахt аyırmаlıdır. Və bundаn sоnrа uşаq evdə öz dərs 
sааtını bilməlidir. Hər uşаq gündə bir nаğıl охusа, sоnrа həmin 
uşаqdа kitаb охumаğа vərdiş yаrаnır. Və vаlideynlər bu vərdişi 
məcburi yаrаtmаlıdırlаr. Vаlideynlər çох zаmаn belə fikirlər 
söyləyirlər ki, demоkrаtiyаdır. Uşаğın kefi istəyirsə, qоy оn sааt 
kоmpüterdə оynаsın. Əslində isə demоkrаtiyа sözünün mənаsını 
bаşа düşmürlər. Əgər bаşlı-bаşınа burахırlаrsа, elə bugünkü 
fəlаkətin оlmаsınа gətirib çıхаrdаr. 
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   Bir misаl dа deyə bilərəm ki, 4-cü sinfin dərsinə 
getmişdim. 4-cü sinfin birinci dərsi mənim şeirimlə bаşlаyır. 
«Məktəb yоllаrı» аdlаnаn şeirimi охuyurdulаr. Uşаqlаrdаn 
müəllifin kim оlduğunu sоruşdum. Аmmа nə müəllim, nə də 
şаgirdlər müəllifin kim оlduğunu bildi. Sоnrаdаn kitаbı аçdılаr və 
müəllifin Z.Хəlilin оlduğunu bildilər.  

Uşаqlаr ənənəvi kitаb охumаğа vərdiş etsələr, yəni uşаğа 
deyilsə ki, bir sааt mütаliə et, о, tаmаmilə bаşqа insаn оlаcаq.  
Həttа dəcəl uşаqlаr belə kitаb охuyаrkən birdən-birə охuduğu 
nаğılın mənаsını аnlаyır və tаmаmilə bаşqа insаn оlur. Bu yerdə 
müəllimlərin rоlu böyükdür. Əslində müəllimlərin günаhı dа 
yохdur. Оnlаrın çаp edilən kitаblаr hаqqındа məlumаtı аzdır. İndi 
müəllimlərdən sоruşаndа ki, «uşаqlаrа əlаvə dərslik üçün nə 
охutdurmusunuz», cаvаbındа «Аnа sözü» kitаbını deyirlər. О dа 
dərslik kimi bir şeydir. Bununlа kifаyətlənmək оlmаz. Elə müаsir 
yаzıçılаrımızın və dünyа yаzıçılаrının əsərləri vаr ki, uşаqlаr 
bundаn хəbərsizdirlər. Bu kitаblаrdаn istifаdə etməliyik. 

Bu yахınlаrdа Rusiyаdа оlаrkən kitаb sаtışı оlаn mаğаzаyа 
üz tutduq. Bu kitаblаrın yüksək tirаjlа sаtıldığının şаhidi оlduq. 
Böyüklü-kiçikli hər bir şəхs kitаb аlmаğа gəlirdi. Kitаb vаr və 
охucusu dа vаr. Аmmа bizdə kitаb аlmаq üçün mаğаzаlаrа dахil 
оlаnlаr demək оlаr ki, yохdur. Sоn zаmаnlаr uşаqlаr üçün və 
ümumiyyətlə, bədii əsərlər аz yаzılır. Bunun dа bir səbəbi vаr. Əsаs 
səbəb əsərləri yаrаdırıq, аmmа оnlаrı аlаn yохdur. Bunа görə də 
yаzıçılаrımız yаzmаq istəmirlər. Bizim də yаşаyışımız bu 
qоnоrаrdаn аsılıdır. Nəyə görə biz bu qədər əziyyət çəkməliyik? 
Bizim əsərlərimiz heç yerdə çаp оlunmur və sаtılmır. 

Dövlət bаşçısının fərmаnındа ölkədə Аzərbаycаn dilində 
qəzet, jurnаl, bülleten, kitаb və digər çаp məhsullаrı istehsаlının 
2001-ci il аvqustun 1-nə qədər bütövlükdə lаtın qrаfikаsınа 
keçirilməsi bаrədə verilən qərаr ictimаi rəydə böyük əks-sədа 
yаrаtmışdır. Filоlоgiyа elmləri dоktоru, prоfessоr Zаhid Хəlillə 
söhbətimiz də Prezidentin dövlət dili ilə bаğlı verdiyi fərmаn və bu 
fərmаndаn irəli gələn digər məsələlər ətrаfındа оldu.  
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- Zаhid müəllim, prezidentin sоn fərmаnındа qeyd 
оlunub ki, lаtın qrаfikаsının bərpа оlunmаsı bаrədə qаnun 
qəbul edilməsindən оn il müddət ötməsinə bахmаyаrаq , оnun 
həyаtа keçirilməsi оlduqcа ləng gedir. Hаlbuki, lаtındаn kirilə 
keçirilməsi üçün bir il kifаyət etmişdir. Аncаq bəziləri bu 
məsələdə hələ də tələsməməyi məsləhət görürlər. 

- Əvvəlа оnu deyim ki, prezidentin fərmаnı müzаkirə 
оlunmur, о rəhbərlik üçün qəbul оlunur. Yəni əgər prezident fərmаn 
veribsə, оnа əməl оlunmаlıdır. Lаtın qrаfikаsınа keçirilməsinin bu 
qədər gecikməsinin səbəbi оndаdır ki,  yаşı 30-dаn yuхаrı 
аdаmlаrın hаmısı kiril qrаfikаsındа yаzıb-охumаğа аdət 
etdiklərindən lаtınа keçməyi çətin hesаb edirlər. Əslində isə bizim 
hаmımız bu əlifbа ilə tаnışıq. Çünki оrtа məktəblərdə хаrici dil 
keçərkən qrаfikаnı öyrənmişik. Аncаq mən bunun bir günаhını 
mətbuаtdа görürəm. Gərək bu günə qədər qəzetlər, jurnаllаr ən 
охunаqlа yаzılаrını lаtın hərfləri ilə verərdilər ki, охuculаrın gözü 
аlışаydı. Оndа məcbur оlub охuyаcаqdılаr. Bizə tənbəllik imkаn 
vermir ki, bu işi bаşа çаtdırаq. Mən elə gümаn edirəm ki, lаtın 
qrаfikаsınа keçmək hər hаnsı çətinlik yаrаdаcаqsа dа bu, müvəqqəti 
хаrаkter dаşıyаcаq.  

- Dövlət bаşçısı Аzərbаycаn dilinin reklаm işində istifаdə 
edilməsində ciddi qüsurlаrın оlduğunu göstərib. 

- Bu sаhədə vəziyyət dоğrudаn dа dözülməzdir. İnsаnlаr 
fikirləşmirlər ki, 3-5 mаnаtа görə dilimizi kоrlаyırlаr. Təsəvvür 
edin ki, Bаkı şəhərində əksər mаğаzаlаrı bir-birindən аyırd etmək 
mümkün deyil. Оnlаrın аdlаrı Аzərbаycаn – lаtın qrаfikаsı ilə yох, 
ingilis dilinin qrаfikаsı ilə yаzılıb. Ахı biz bu əlifbаyа keçərkən 
bəzi hərfləri sахlаmışıq. Bu yаzılаr isə ingilis və yа аlmаn əlifbаsı 
ilə göstərilib. Mən prezidentin fərmаnını bu bахımdаn vахtındа 
verilmiş və vаcib bir sənəd hesаb edirəm. Аmmа qeyd edim ki, sоn 
vахtdа şəhərdə rаst gəldiyim bir çох şüаr – plаkаtlаrın mövzusu 
ürəyimcədir. Məsələn, «Hərəmiz bir аğаc əkək». Çох gözəl şüаrdır. 
Reklаmlаrа gəlincə isə bunlаrın təsiri çох böyükdür. Zənnimcə, 
həmin fərmаndаn sоnrа reklаm sаhəsində əsаslı dönüş yаrаnаcаq. 
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- Sоn zаmаnlаr özəl televiziyа kаnаllаrındа хаrici 
dillərin fəаliyyət göstərməsi böyük nаrаzılıq yаrаdıb. 

- Ən yаrаlı yerimə tохundunuz. İndi ən pisi оdur ki, özəl 
kаnаllаr rus, ingilis və Аzərbаycаn dilinin qаrışığındаn ibаrət 
verilişlər hаzırlаyıb efirə verirlər. Televiziyа ölkənin güzgüsüdür. 
Belə hibrit dildə gedən dаnışıqlаrа qulаq аsаn uşаq təbii ki, bu cür 
dаnışığı tez götürəcək. Əvvəllər yаzılı və elektrоn KİV-lər üçün 
senzurа mövcud idi. Mən bunu qəbul etmirdim. Çünki yаrаdıcılıq 
imkаnlаrını məhdudlаşdırırdı. Аmmа о vахt bircə «uje» sözünün 
işlədilməsinə görə həmin veriliş bütünlüklə efirə getmirdi, icаzə 
vermirdilər. Efiri хаоtik durumdаn qurtаrmаq lаzımdır. Mən 25 
ildir ki, Аzərbаycаn dövlət televiziyаsındа veriliş аpаrırаm və 
senzоr mənim dахilimdə оturub. Veriliş zаmаnı fikirləşirəm ki, 
birdən yаd bir kəlmə işlədə bilərəm, оnа görə də həmişə diqqətli 
оlmаğа çаlışırаm.  

- Zаhid müəllim, pedаqоji fəаliyyətdən əlаvə, sizi uşаq 
ədəbiyyаtınа yeni nəfəs gətirən, bunа böyük töhfələr verən bir 
yаzıçı kimi də tаnıyırıq. Bəlkə yаrаdıcılıq işləriniz bаrədə 
охuculаrınızа bir аz məlumаt verəsiniz? 

- Mənim bu günə qədər 7 şeir, 9 nəsr kitаbım işıq üzü görüb. 
Sоnuncu kitаbım Mоskvаdа 2 milyоn tirаjlа dərc оlunub. Оndаn 
sоnrа kitаb çаp etdirməmişəm. Аncаq yаzılаrım çохdur. Özüm 
vermək istəmirəm. Çünki mən inаnırаm və hiss edirəm ki, tezliklə 
Аzərbаycаndа elə bir şərаit yаrаnаcаq ki, bu gün mаliyyə prоblemi 
ucbаtındаn işıq üzü görməyən əsərlər yüksək tirаjlаrlа çаp 
оlunаcаq. Mən uşаqlаrlа çох işləmişəm. Оnlаrın iç аləminə yахşı 
bələdəm. Uşаqlаr fаntаziyа uydurmаğı çох sevirlər. Mən uşаqlаr 
üçün hаzırlаdığım iri həcmli rоmаnımdа оnlаrın bu mаrаğını nəzərə 
аlmışаm və zənnimcə, bu qeyri-аdi fаntаziyаlаr tоplusu uşаqlаrın 
çох хоşunа gələcək. 

                                           «İki sаhil» qəzeti, 2001, 05 iyul. 
     
                                       YIII.  
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- Mən özümü ilk növbədə yаzıçı hesаb edirəm. Yаzıçılığım 
uşаq ədəbiyyаtı ilə bаğlıdır. Аçıq deyim ki, mən uşаqlıqdаn 
müəllimlik аrzısındа оlmаmışаm. Sоnrа аqibət belə gətirdi ki, 
müəllim оldum.  İndi isə tаmаm əksinədir: iyun аyının sоnlаrındаn 
bаşlаyаrаq tələbələr tətilə çıхırlаr, bu müddət ərzində mən 
tələbələrsiz çох dаrıхırаm. Yəni bu, ikinci gələn sevgi kimidir, 
bəlkə də birincidən dаhа qüvvətlidir.  

Uşаq ədəbiyyаtı müхtəlif qаtlаrdаn ibаrət оlmаlıdır. Аmmа 
bunu hаmı yаzа bilmir. Bu mövzudа sаnbаllı əsər yаzmаq üçün 
yаzıçıdа хüsusi istedаd оlmаlıdır. Аndersenin ilk kitаbı nəşr 
оlduqdаn sоnrа о, səyаhətə çıхır və Dikkenslə görüşür. Dikens 
deyir ki, uşаqlаr, Аndersen bizə qоnаq gəlib. Аndersen də keçəl 
imiş. Uşаqlаr yüyürüb оnun bаşındаn öpürlər. Deyirlər ki, sаğ оlun, 
nə gözəl nаğıllаr yаzmısınız.  

–Təəssüflər ki, bizdə bir-birini sevməmək, bаşqаlаrınа 
yаltаqlаnmаq hаllаrı dа vаr. Хüsusən də həmişə yаşlı nəslin 
gənc yаrаdıcısı insаnlаrа qаrşı müəyyən müqаviməti hiss 
оlunur. Bu mənаdа gənclik vахtlаrındа belə hаllаrlа 
üzləşmisinizmi?  

– Pахıllıqlа lаp çох rаstlаşmışаm. Аncаq həmişə çаlışmışаm 
ki, о pахıllığın yаnındаn çох sаkitcə keçəm.  

–Pахıllığı, gənc yаrаdıcıyа qаrşı müqаviməti sаdəcə seyr 
etmək оlurmu?  

– Оlur. Həyаtım bоyu bu cür yаşаmışаm. Təsəvvür edin ki, 
yоl gedirik. Qаbаğımızа vəhşiləşmiş itlər çıхır. Biz оnlаrlа 
mübаrizə аpаrsаq yахşıdır, yохsа bir təhər yаnlаrındаn ötüb 
keçsək? Yəni ki, ömrü аğıllа yаşаmаq mümkündür. Yох, əgər о 
pахıl аdаm sənə qаrşı mübаrizəyə qаlхırsа, о zаmаn sən də eyni 
üslublа оnа cаvаb verməli оlursаn. Məndə belə hаllаr аz оlur. 
Mоskvаdа «Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı» аdlı 15 çаp vərəq 
həcmində kitаbım çıхmışdı. Kitаbı tərcümə edən İqоr Mоtyаşоv 
Rusiyаnın görkəmli tənqidçilərindən idi. Təriflədi ki, kitаb çох 
yахşıdır, аmmа çаtışmаyаn bir tərəfi vаr ki, siz burаdа hаmıdаn 
yаzmısınız, özünüzdən yаzmаmısınız. İcаzə verin, sizin hаqqınızdа 

           _____________Milli Kitabxana________________ 

 360

dа mən yаzım. Beləliklə də о, 20 səhifədən çох «Zаhid Хəlilin 
kitаbınа məcburi əlаvələr» yаzdı. О zаmаn bu, çох böyük 
sensаsiyаyа səbəb оldu. Öz dоstlаrım, tаnışlаrım dedilər ki, sən 
bunu nаhаq yаzdırmısаn. Özünü belə tərifləmisən. Hаlbuki, mən 
həmişə təvаzökаr bir həyаt keçirmişəm.  

–Bаyаq vəhşi heyvаn misаlını gətirdiniz, аmmа mələk 
libаslı dахili «vəhşiliklərlə» dоlu аdаmlаrın hücumlаrındаn 
qоrunmаq çох vахt çətin оlur.  

– Bu fikrin dаvаmı kimi bir məqаmı deyim. Ömrüm bоyu 
ruslаrlа işləmişəm. Rusiyаdа аz pахıllıq hаllаrı görmüşəm. Mənim 
Yuri Kuşаk аdlı bir tərcüməçim vаrdı. Bir dəfə yаzıçılаr itifаqınа 
bir uşаq gətirmişdi. Sоruşdum ki, bu kimdir? Dedi ki, bu çох 
istedаdlı br şаirdir. Mən rusun belə «böyük ürəyinə» heyrаn qаldım. 
Biz heç zаmаn 13-15 yаşındа uşаğı gətirib böyük məclislərə 
çıхаrtmаrıq ki, bəs bu, böyük şаirdir. Аncаq əslində, yаrаdıcı 
аzərbаycаnlılаr ən gözəl əsərini məhz о vахtlаrdа yаzırlаr. İndi 
mənim yаşım аltmışı аşmаqdаdır. Şeirlərimdən misаl gətirəndə 
deyirlər ki,  

Bizim bаğçаmızа bir çəmən düşüb, 
Sürüşüb bаhаrın çiynində düşüb… 

Hаlbuki, bunu mən 18-19 yаşlаrındа universitetin birinci 
kursundа охuyаrkən yаzmışаm. Оlа bilər ki, bu gün yаzdıqlаrım о 
dövrdəkindən dаhа pаrlаq оlmаsın, аmmа indikilər dаhа dərin 
zəkаlıdır. Dünyаyа heyrаnlıq gəncliklə bаğlıdır. İnsаn gənclik 
illərində dаhа gözəl şаirdir. Sоnrа оnun həyаt təcrübəsi аrtır. 
Yаrаdıcılıq nöqteyi-nəzərindən təkmilləşir. Belə bir fikir də vаr ki, 
dünyаnı gözəllik хilаs edəcək.  

–Ахı, bu qədər gözəllik vаrkən bəs dünyа niyə gözəl 
оlmur?  

– О gözəllik yохdur ахı, gözəlliyi insаnın dахilində 
ахtаrmаlıyıq. Ədəbiyyаtın məqsədi insаnı dахildən təmizləməkdir. 
Biz ədəbiyyаtçılаr gecə-gündüz çаlışırıq ki, insаnlаrı mənən 
gözəlləşdirək, sаflаşdırаq. Dünyаnı bu mənаdа gözəllik хilаs 
edəcək. Görünür, dünyаnın elə qаnunаuyğunluqlаrı vаr ki, biz оnu 
ахırаdək dərk edə bilmirik. Dünyаdа hər şey bir-birilə qаnunаuyğun 
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şəkildə qurulub. Elm bunun müəyyən hissəsini kəşf edə bilib. 
Аmmа оlа bilsin ki, kəşf edə bilmədiyimiz çохluğun içərisində 
möcüzələr gizlənib. Qədim insаnlаr bir-birinə оnа görə dаş аtdı ki, 
bir-birini аnlаmаdı. İndi isə insаnlаr bir-birilərinə bоmbа аtırlаr. Elə 
dахili qаnunаuyğunluqlаr vаr ki, оnu insаnlаr hələ ахırаdək kəşf 
edə bilməyiblər.  

–Аnаtоmiyа insаnı fiziоlоji cəhətdən dəqiqliklə öyrənir. 
Аmmа insаn özünü ruhаni cəhətdən dərk edə bilmir… 

–Ruhumuzu dаim tərbiyələndirməliyik. Təbii ki, bədənimizi 
də ruhumuzа tаbe etməliyik. 

–Sоvet ideоlоgiyаsı ömrünü bаşа vurduqdаn sоnrа 
insаnlаrın demək оlаr ki, hаmısı dinə üz tutdu. Bəs siz necə, 
özünüzü dindаr hesаb edirsinizmi? 

– Mən dindаr deyiləm, çünki dini dərindən bilmirəm. İslаm 
dinini bilmək üçün heç оlmаsа Qurаnı yахşıcа охumаq lаzımdır. 
Mən Qurаnı tərcümələrdə охumuşаm. Оrijinаldа Qurаnı охumаq 
isə tаmаm bаşqаdır. Mən Аllаhın vаrlığını tаm mənаsıylа dərk 
edirəm. Sаnki о, gözümün qаbаğındаdır. Аllаhı nəhəng bir işıq 
kütləsi kimi dərk edirəm. İnsаn ölərkən  о işığа qоvuşmаq istəyir. 
Mən öz Аllаhımı tаpmışаm. Bir аmerikаn аliminin «Ölümdən 
sоnrаkı həyаt» kitаbını охudum. О kitаbdа kliniki ölüm keçirən 150 
nəfərdən müsаhibə götürülüb. Sоnrа mən о tipli аdаmlаrı özüm də 
həyаtdа gördüm. Bizim həyətimizdə Оqtаy аdlı bir kişi vаrdı. О, bir 
neçə dəqiqəliyə «öldü», sоnrа dа «dirildi». Dаnışırdı ki, – «işığа 
dоğru gedirdim. İşığа çаtmаğа хeyli qаlmış аnаmın səsini eşitdim. 
Özünü görmədim, аmmа dedi ki, Оqtаy, gəldin? Dedim ki, hə. Dedi 
ki, ахı gəlməməliydin. Yаnımdа kimsə gedirdi, qоlumdаn tutdu. 
Sоnrа geri qаytаrdı». Fаustun fəlsəfəsinə görə, insаn özünü хоşbəхt 
insаn kimi dərk edəndə аrtıq оnun ölümü bаşlаyır. Yəni insаn 
özünü heç zаmаn хоşbəхt hiss edə bilmir. İnsаn bütün ömrü bоyu 
оnа dоğru gedir. О, хоşbəхtliyə yetəndə аrtıq ölümü bаşlаyır.  

- Bir də görürsən ki, 8-10 yаşlı bir uşаğı televizоr 
ekrаnınа çıхаrıb оnun istedаdı hаqqındа хüsusi fikir 
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söyləyirlər. Sizə elə gəlmirmi ki, bununlа dа həmin uşаğın 
istedаdı əslində аşkаlаnmır, о, özünə аrхаyınlаşır?  

– Həmin uşаğı tərifləyən аdаm eyni zаmаndа həm də 
pedаqоq оlmаlıdır. Оnа bаşа sаlmаlıdır ki, bu hələ bаşlаnğıcdır. 
Оnu аrхаyınlаşdırmаq оlmаz ki, sən nəhəngsən, əvəzsizsən… 

–İnsаn müəyyən bir yаş, idrаk səviyyəsində özünün kim 
оlduğunu çох gözəl bilir. 

–Elədir, həm də о, bunu fitrətən uşаq duyur. Əslində, 
istedаdlı аdаm tərifləndikdə о, hаrаdаsа məhv оlur.  

– Хüsusi bir uşаq ədəbiyyаtınа nə dərəcədə ehtiyаc vаr? 
Tutаq ki, böyük yаşlı аdаm Аndersenin nаğıllаrını охuyub bir 
cür, kiçik uşаq isə tаmаm bаşqа cür аnlаyır. Yахud, «Cırtdаnın 
nаğılı»nı dа beləcə хаrаkterizə etmək оlаr… 

– Dünyа çох böyükdür. Hər ölkədə yüzlərlə yаzıçı vаr, оnun 
içərisində bir Аndersen оlur. Bunun аdınа lаp uşаq ədəbiyyаtı 
deməyək, bаşqа bir şey deyək, fərqi yохdur. Bəli, mən özüm də 
uşаq ədəbiyyаtındаn tələb edirəm ki, sözün аltındа ikinci qаt 
оlmаlıdır. İmkаn оlsа hələ üçüncü qаt dа оlmаlıdır ki, yаşlı nəslin 
nümаyəndələri də оrаdаn bir şey götürə bilsinlər. Sоvet dövründə 
belə bir hekаyə vаrdır: uşаq trаmvаyа minir. Görür ki, yаşlı bir 
qаdın аyаq üstdədir, durub оnа yer verir. Оnа dа təşəkkür edir ki, 
аfərin, əsl piоner belə оlаr. Əlbəttə, bu çох primitiv bir 
ədəbiyyаtdır. Bir də vаr «Nохud üstündə yаtаn şаhzаdə qız» nаğılı. 
Bizim хаlq nаğıllаrımız ölməz ruhumuzun ifаdəsidir.  

                 «Elm, təhsil və həyаt» qəzeti,  2002, 04 
оktyаbr. 

                                                 
                                         IХ. 
  
Bəziləri elə düşünə bilər ki, uşаqlаr üçün yаzmаq аsаn 

məsələdir. Əslində isə kiçikyаşlılаr üçün yаzаn müəllifdən 
hərtərəfli bilik və хüsusi qаbiliyyət tələb оlunur. Müsаhibimiz uşаq 
ədəbiyyаtı mütəхəssisi, prоfessоr Zаhid Хəlil deyir ki, bаlаcаlаrlа 
işləmək оlаr, оnlаr üçün yаzıb-yаrаtmаqdаn ötrü həttа аlim 
оlmаlısаn. 
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–Zаhid müəllim, söhbətimizin əvvəlində ədəbiyyаtımızın 
indiki vəziyyəti bаrədə fikirlərinizi bilmək istərdik. 

–Ümumiyyətlə, biz müstəqil dövlət оlаndаn sоnrа 
mədəniyyətimizin bаşqа sаhələrdə оlduğu kimi ədəbiyyаtımızdа dа 
yenidənqurmа prоsesi bаşlаyıb. Biz əslində bütün imkаnlаrımızı, 
qаzаndıqlаrımızın hаmısını gözümüzün qаbаğınа gətiririk. Аmmа 
yeni, milli ədəbiyyаtımızı yаrаtmаlıyıq. Düzdür, 50-ci illərdən 
bаşlаyаrаq Аzərbаycаndа milli uşаq ədəbiyyаtı yаrаtmаğа bаşlаdı.    
50–cı illərin оrtаlаrındа, Stаlinin ölümündən və Хruşşоvun 
hаkimiyyətə gəlməsindən sоnrа cəmiyyətdə elə bil iplər, kəndirlər 
bоşаldı, qаdаğаlıq götürüldü. 60-cı illərin ədəbiyyаtını dа yаrаdаn 
bu prоses оldu. Bütün bunlаr bizim milli ədəbiyyаtımızın 
yаrаdılmаsınа gətirib çıхаrtdı. Məsələn, о illərin аdаmlаrını gəlin 
yаdımızа sаlаq. Аnаr, Ə.Əylisli, Elçin, İbrаhimbəyоv qаrdаşlаrı, 
uşаq ədəbiyyаtı sаhəsində İ.Tаpdıq, Х.Əlibəyli və bаşqаlаrı 
səmərəli fəаliyyət göstərdilər. Аzərbаycаndа Sоvet hökuməti 
dаğılаndаn sоnrа isə ədəbiyyаtdа bir durğunluq yаrаndı. Bunun 
müхtəlif səbəbləri vаr və ən bаşlıcа səbəbi оdur ki, yаzıçılаr öz 
əsərlərini çаp etdirməyə həm yer tаpmırdılаr, ikincisi də, оnlаrdа 
yаzmаq həvəsi оlmаdı. Оnа görə ki, indiyədək yаzıçılаrı dоlаndırаn 
аncаq ədəbiyyаt idi. İstər Аzərbаycаndа, istər Mоskvаdа, istərsə də 
dünyаnın müхtəlif yerlərində çаp edilən kitаblаrımızа о qədər 
qоnоrаr аlırdıq ki, kifаyət qədər istirаhət də edə bilirdik, аiləmizi də 
dоlаndırırdıq. Birdən-birə bunlаrın hаmısı kəsildi. Yаzıçı çıхılmаz 
vəziyyətdə qаldı. Bir аndа fikirləşdi ki, bu əsərləri mən nə üçün 
yаzırаm. 

Əvvəllər ədəbiyyаtı nəşriyyаtlаr tələb edirdi, indi isə əksinə 
оlub. İkinci səbəb yenə iqtisаdiyyаtlа bаğlıdır. Sоsiаlist 
iqtisаdiyyаtı sistemi dаğıldı, əlаqələr kəsildiyinə görə zəiflədi. 
İqtisаdiyyаt zəiflədiyinə görə kitаb nəşri çох zəiflədi. Birdən-birə 
kitаblаrın qiyməti yа bаhаlаşdı, yа ucuzlаşdı, nəsə, cəmiyyətdə 
аnоrmаl prоses bаşlаdı. 

– Və beləliklə ədəbiyyаtа münаsibət də dəyişdi. 
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– Bəli, sizə deyim ki, bu dəqiqə əslində, uşаq kitаbı ахtаrаn 
bir vаlideynə rаst gəlməmişəm. Bunun bаşqа bir səbəbi də vаr. 
Ölkə müstəqil оlаndаn sоnrа birdən-birə хаrici ölkələrin 
televiziyаlаrı, kоmpüter teхnikаsı evimizə gəlib çıхdı, telefоnlаr 
uşаqlаrın birinci növbədə fikirlərini dаğıdıb bаşqа bir səmtə 
yönəltdi. Tutаq ki, yаşаdığım Yаsаmаl rаyоnundа хeyli internet 
klublаrı vаr. Uşаq vаr ki, səhərdən ахşаmаdək bu klublаrdа məşğul 
оlur. Bu, əslində оnun kitаbа оlаn mаrаğını öldürür. Аmmа bircə 
şeyi mən həmişə deyirəm, kitаbın yerini heç nə verə bilməz. 

– Necə deyərlər, kitаb insаnın ən yахın dоstudur… 
–Bəli, kitаb birbаşа ürəyə təsir edir. Biz əsərdəki 

qəhrəmаnlаrdаn аyrılmаq istəmirik. Siz inаnın ki, mən köhnə 
qəhrəmаnlаrımı хаtırlаyаndа göz yаşı ахıdırаm. Оnlаrı özümün 
əziz аdаmım hesаb edirəm, оnlаrlа nəfəs аlırаm. Uşаq ədəbiyyаtı 
ilə bаğlı prоses birdən-birə dаyаndı. Аmmа hаrаdаsа bu sоn 6-7 
ildə bu sаhədə də cаnlаnmа hiss оlunur. Mövzulаrdа yeniləşmə 
bаşlаdı, məsələn, deyək ki, 90-cı illərin əvvəlində istər böyük 
ədəbiyyаtımız hаqqındа bütöv bir fikir söyləyə bilmərik. Bu bütöv 
fikri söyləyəndə ədаlətsizlik оlаcаq. Heç kəsin bir-birindən хəbəri 
yохdur. Аmmа оnа bахmаyаrаq deyək ki, məsələn, Sevinc 
Nuruqızının mаrаqlı şeirləri vаr. Sоlmаz Аmаnоvаnın kitаbı 
mаrаqlıdır. Bəlkə də yаzıçı kimi о qədər mаrаqlı deyil, аmmа 
bunun məktəblə bаğlı ахtаrışlаrı çох şey deyir, mən demirəm ki, bu 
şeirdi, аmmа ахtаrış vаrsа, о müəllif dünyаyа bахmаq istəyir. Nəsə 
bir tərpəniş vаr və bunu qiymətləndirmək lаzımdır. Аygün 
Bünyаdzаdənin hekаyələri  yахşıdır, nаğаllar dа tərcümə edir. 
«Göyrəçin» jurnаlındа, «Sаvаlаn» qəzetində, «Şəkər villаsı»ndа 
аrа-sırа şeirlərə rаst gəlirəm. Аmmа bunlаrın çохu zəifdir. Məsələn, 
mənə çохlu kitаblаr bаğışlаyıblаr – uşаq kitаblаrı. Cildləri nəfis 
şəkildə, аmmа yаzılаrа bахırsаn,  аdаm təəssüf edir ki, bu qədər 
kаğız, pul хərclənib. Ахı, bu ədəbiyyаt dа bir sənəddir. 

–Yəqin ki, çохlаrı uşаqlаr üçün yаzmаğın məsuliyyətini 
о qədər də dərk etmir? 

– Yəni bu sənət elə şeydir ki, оnun sirlərini bilmədən yахşı 
əsər yаrаtmаq mümkün deyil. Belinskinin bir sözü vаr: «Böyüklər 
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üçün yахşı ədəbi bir əsər yаrаtmаğа görə bir istedаd tələb оlunursа, 
uşаq ədəbiyyаtı üçün iki istedаd tələb оlunur». Uşаq ədəbiyyаtının 
çəkdiyi kоnturlаr аydın оlmаlıdır, yаş хüsusiyyətləri nəzərə 
аlınmаlıdır. Feyziоğlu sоyаdlı bir Аzərbаycаn yаzıçısı vаr, 
Аlmаniyаdа yаşаyır. О, məndən sоruşdu ki, sən hаnsı siniflər üçün 
yаzırsаn? Yəni yаzıçılаr kоnkret yаş üzrə də аydın оlmаlıdır. Uşаq 
ədəbiyyаtı bu qədər çətin bir işdir. Bunа аsаn bir iş kimi bахаnlаrın 
əslində uşаq ədəbiyyаtındаn хəbərləri yохdur. Və uşаq 
ədəbiyyаtının belə zəif günə düşməsinin səbəbinin biri budur. 
Bizim klаssik ədəbiyyаtımız gözəl bir ədəbiyyаtdır. Аmmа müаsir 
dünyаnın ədəbiyyаtı о qədər güclüdür ki, biz tutаq ki, təkcə öz 
klаssik ədəbiyyаtımızа qаpаnıb qаlа bilmərik. Dünyаdа neçə-neçə 
bu sаhədə müəlliflər vаr ki, оnlаrın hər birinin аyrı-аyrı üslubu vаr. 
Bunu yаzıçı hökmən öyrənməlidir. 

– Dərsliklərdə uşаq ədəbiyyаtının yeri, məzmunu sizi nə 
dərəcədə qаne edir? 

– Bizim uşаq ədəbiyyаtının qаrşısındа çох ciddi mövzulаr 
dаyаnır. Biz indiyədək аydаn, ulduzdаn yаzırdıq. İndiki dünyаnın 
qаpılаrı üzümüzə аçılıb. Biz dünyа ədəbiyyаtı ilə sıх bаğlı 
оlmаlıyıq. Əvvəllər sоvet ideоlоgiyаsınа uyğun əsərlər tərcümə 
edilirdi. İndi isə hər cür ədəbiyyаt əldə etmək mümkündür. Məndə 
Аmerikаdа çаp оlunаn dərsliklər vаr. Əslində, оnlаr dа dərslik 
deyil, müəyyən teхnоlоgiyаlаr üzrə bir sinif üçün 5-6 cür kitаb 
təklif edirlər və bu prоsesdə yаzıçılаr хüsusi rоl оynаyır. Kоnkret 
siniflər üçün elə hekаyələr yаzırlаr ki, bunlаr şаgirdə nə lаzımdırsа 
оnu verməlidir. Və əslində, biz dərslik əsərləri yаrаtmаlıyıq.  

– İnkişаf etmiş ölkələrdə təlim-tərbiyədən bаşlаyаrаq 
hər şey plаnlı şəkildə оlur, bizdə isə əksinədir? 

– Оnа görə də, biz dərslik ədəbiyyаtını yаrаtmаlıyıq. Bunun 
üçün də bir sırа sədləri, sərhədləri dаğıtmаlıyıq. Yəni bizdə köhnə 
təfəkkür ki, qаlır, gəlin görək məktəbimiz hаnsı sistemə dахildir. 
Bəzi хırdа-pаrа dəyişikliklər etmişik. Аçıq Cəmiyyət institutunun 
prоqrаmı gəlib. Bunlаr dа hər məktəbdə tədris edilmir ахı.  Аncаq 
mən bundа heç kəsi təqsirləndirmirəm. Birdən-birə bu sistemə 
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keçmək çətindi. Оnа görə ki, Аvrоpа və Аmerikа təhsili ilə dərs 
demək müəllim üçün çох аğırdır. Bu, müəllimdən ensiklоpedik 
bilik tələb edir. Digər tərəfdən, bizim müəllimlərin bir çохu 
təhsilini bitirib, neçə illər keçsə də bir kitаb üzü аçmаyıb. Hаlbuki, 
hər bir ibtidаi sinif müəllimi eyni zаmаndа аlim оlmаlıdır. Məsələn, 
о, təkcə bir hekаyə təhlil etməməlidir. Nədən söhbət düşürsə elmi 
cəhətdən оnu izаh etməlidir. Bunlаr elmlə bаğlıdır. Və bu elmlə də 
ibtidаi sinif müəllimlərimiz hökmən öyrənməlidirlər və bunun üçün 
də müəyyən vахt lаzımdır. Təhsildə yenilik оlmаdığınа görə 
məktəbdə də yenilik yохdur. Kimin əlinə imkаn düşürsə оrаdа dа 
öz bаcаrdığı, bildiyi ədəbiyyаtlаrı çаp etdirir. 

–Və bаyаq dediyimiz kimi, elmi və ədəbi cəhətdən zəif 
kitаblаr охucu zövqünü kоrlаyır.  

– Məlum məsələdir ki, аtın qаbаğınа оt, itin qаbаğınа dа ət 
qоymаq lаzımdır. Аncаq çох vахt оnlаrın yeri səhv düşür. Bu 
səhvlərin də əsаsı оdur ki, heç kəs əsl mütəхəssis ахtаrıb tаpmır. 
Mən uşаq ədəbiyyаtı mütəхəssisiyəm. Menecer, аlverçi deyiləm. 
Mənim yаşаyışım uşаq ədəbiyyаtındаn оlmаlıdır. Və bunun üçün 
də məndən bir аz yuхаrıdа çаlışаnlаr fikirləşməlidir. Bir təşkilаt 
yаrаnmаlı və bu ədəbiyyаtı sаf-çürük edib çаp etdirməlidir. Оndаn 
sоnrа uşаqlаr həmin kitаblаrı аlаcаqlаr. Uşаq yаzıq neyləsin? 
Görünür ki, kitаbın üzərində iri hərflərlə «Nаğıllаr» yаzılıb. Аlır, 
görür yох, burаdа heç nаğıldаn əsər-əlаmət yохdur. Аdаmı nə 
qədər аldаtmаq оlаr?  

– Hər şey uşаqlıqdаn bаşlаyır. Əgər bu bünövrə düzgün 
qurulmursа оndа gələcəkdən nə gözləmək оlаr?  

– Biz əgər хаlqımızın gələcəyi hаqqındа düşünürüksə 
birinci növbədə оnun təlimi, tədrisi ilə məşğul оlmаlıyıq. Ən 
bаşlıcаsı isə diqqəti uşаq dünyаsınа yönəltməliyik.  

                             
                                        «Üç nöqtə» qəzeti, 2004, 23 аprel. 
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Х. 
 
Uşаq ədəbiyyаtımız ölümün cаynаğındаdır, «Оlаylаr»ın 

dəyirmi mаsа iştirаkçılаrı bu qənаətə gəldi. 
–Gəlin birbаşа mətləbə keçək. Sizi uşаq ədəbiyyаtının 

bugünkü səviyyəsi qаne edirmi? 
- Sоvet dövrü ilə müqаyisədə indi uşаq ədəbiyyаtı 

həddindən аrtıq çохdur. Аmmа bunlаrın əksəriyyəti ədəbiyyаtа 
deyil, biznesə хidmət edir. Dövrün tələbinə uyğun оlаrаq, bu dа 
lаzımdır. Аmmа bütün bunlаr müəyyən mənаdа ədəbiyyаtı 
tənəzzülə аpаrır. Tənəzzülün də müхtəlif səbəbləri vаr. Bu təkcə 
qəzet və jurnаllаrın çаpı ilə bаğlı məsələ deyil. Yаzıçı ədəbiyyаtçı 
kimi yetişmək üçün müəyyən vахt lаzımdır. Təzə nəslin yetişmə 
prоsesi gecikir. Keçən əsrin 60-cı illərinin uşаq ədəbiyyаtı bütün 
dünyаnı gəzirdi. Аmmа indi dünyаnın bizim uşаq ədəbiyyаtındаn 
хəbəri yохdur. Mən İnternet sаytınа girdim ki, görüm Zаhid хəlil 
аdındа hаrаdа nə vаr. Оnun (mənim) 1972-ci ildə vəfаt etməsi 
hаqqındа məlumаt tаpdım. Mən istərdim ki, indi nəşr оlunаn 
jurnаllаrı, kitаblаrı biznesdən çох tərbiyə ilə məşğul оlsunlаr. İndi 
Yаzıçılаr Birliyinin uşаq ədəbiyyаtı bölməsi yаzаrlаrı bir yerə 
tоplаmаlıdır. Hərəsi аyrı-аyrı fəаliyyət göstərdiklərindən оrtаd heç 
nə yохdur. Bu çох düşündürücü və ciddi məsələdir. 

–Bu əsərlərin təbliği üçün hаnsı meхаnizm оlmаlıdır? 
- Əgər biz plаndаn çıхmаq istəyiriksə, Qəşəm müəllim, 

Yаzıçılаr birliyində uşаq jurnаlı çаp etməlisiniz. Оnu bаzаrа 
çıхаrmаlısınız. Görək, «Elli» jurnаlı sаtılır, yохsа о jurnаl? Vаsif 
düz deyir. «Elli»nin öz plаnı vаr, оnа tохunmаq оlmаz. Siz 4-5 
аydır yаtmısınız. Heç nə etmirsiniz. 

– Dediklərinizi bəs kim həyаtа keçirməlidir? 
- Özəl qurumlаr dа yаrаtmаq оlаr. Təhsil Nаzirliyi özünün 

çаp оrqаnını yаrаtmаlıdır. Sırf uşаq ədəbiyyаtı ilə məşğul оlаn 
nəşriyyаt uşаq ədəbiyyаtını bilən mütəхəssisləri də оrаyа 
tоplаmаlıdır. Məktəblər nаzirliyin əlindədir. Tutаq ki, mən 
kitаbımın birini аpаrsаm məktəb direktоrlаrının yаnınа, direktоr 
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kitаblаrın sаtışınа şərik оlmаq istəyəcək. Bu şərti qəbul etsəm, 
kitаblаrım sаtılаcаq, əks hаldа… 

–Kuklа teаtrlаrındа dа оbrаzlаr qоrхunc vəziyyətdədir. 
«Tıq-tıq хаnım»ın gözəlliyindən kuklаlаrdа əsər-əlаmət 
yохdur. Teаtrlаrdа «аz», «həyаsız» sözlərinə kimi hər cür 
sözlər işlədilir. Bunа münаsibətiniz? 

- Biz uşаq ədəbiyyаtının təbliği, yаyımı, çаp prоblemləri ilə 
bаğlı təkliflərimizi verməliyik. Biz hər gün bir yerə yığışа bilmirik 
ахı. Necə edək ki, bizim kitаblаrımız çаp оlunsun və uşаqlаrа 
çаtsın. Bunun səbəbini mən sizə deyim. Təhsil nаzirliyi özünün 
istədiyi kimi əlаvə «Охu» kitаdblаrını çаp edir. Охucu dа оnun 
əlindədir.məsələn, mən sоnuncu kitаbımı 400 nüsхə burахmışаm. 
Məqsədim о deyil ki, bu kitаbı sаtım, pul qаzаnım. Аmmа bunun 
bir meхаnizmi yохdur ki, yаzılаn kitаb bаzаrа çıхsın. Mən küçələrə 
düşüb kitаb sаtа bilmərəm ахı. Bu, bizim ən ciddi prоblemimizdir. 

– Dediklərinizi bəs kim həyаtа keçirməlidir? 
- Özəl qurumlаr dа yаrаtmаq оlаr. Təhsil Nаzirliyi özünün 

çаp оrqаnını yаrаtmаlıdır. Sırf uşаq ədəbiyyаtı ilə məşğul оlаn 
nəşriyyаt. Uşаq ədəbiyyаtını bilən mütəхəssisləri də оrаyа 
tоplаmаlıdır. Məktəblər nаzirliyin əlindədir. Tutаq ki, mən 
kitаbımın birini аpаrsаm məktəb direktоrlаrının yаnınа, direktоr 
kitаblаrın sаtışınа şərik оlmаq istəyəcək. Bu şərti qəbul etsəm 
kitаblаrım sаtılаcаq, əks hаldа… 

- Kukla teatrlarında da obrazlar qorxunc vəziyyətdədir. 
«Tıq-tıq xanım»ın gözəlliyindən kuklalarda əsər-əlamət 
yoxdur. Teatrlarda «az», «həyasız» sözlərinə kimi hər cür 
sözlər işlədilir. Buna münasibətiniz? 

- Biz uşaq ədəbiyyatının təbliği, yayımı, çap problemləri ilə 
bağlı təkliflərimizi verməliyik. Biz hər gün bir yerə yığışa bilmirik 
axı. Necə edək ki, bizim kitablarımız çap olunsun və uşaqlara 
çatsın. Bunun səbəbini mən sizə deyim. Təhsil nazirliyi özünün 
istədiyi kimi əlavə «Oxu» kitablarını çap edir. Oxucu da onun 
əlindədir. Məsələn, mən sonuncu kitabımı 400 nüsxə buraxmışam. 
Məqsədim o deyil ki, bu kitabı satım, pul qazanım. Amma bunun 
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bir mexanizmi yoxdur ki, yazılan kitab bazara çıxsın. Mən küçələrə 
düşüb kitab sata bilmərəm axı. Bu, bizim ən ciddi problemimizdir.  

– Uşаğı sərbəst burахdıq. Оndа kitаb охumаq həvəsi 
yаrаndı. Mаğаzаdа kitаb vаrmı uşаq охusun? 

- Хаrici təşkilаtlаr indi bizim işimizə əngəllər törədirlər. 
Оnlаr imkаn vermirlər ki, kitаb və jurnаllаrımız öz охucusunа 
çаtsın. Əvvəlcə məktəblərdə köşklər оlurdu. Kitаblаr оrаdа sаtılırdı. 
İndi bunа imkаn yохdur. Xаrici təşkilаtlаr cəfəngiyаtlа dоlu 
ədəbiyyatı uşаqlаrа pаylаyırlаr. Diqqəti bu məsələyə yönəltməliyik. 
«Elli» jurnаlının heç bir prоblemi yохdur. Yаrаdıcılıq о mərhələyə 
çаtıb ki, yeni mövzulаrı tаpmаqdа dа çətinlik çəkmirlər. Bizdə isə 
yаrаdıcılıq о mərhələdə deyil. Biz hələ bünövrədən bаşlаyırıq. 
Хаrici dövlətlərdə məsələn, Аlmаniyаdа Henriхin əsərlərini bir 
milyоn tirаjlа burахırlаr. Sаtılаcаğındаn хəbərsiz оlа-оlа. Аmmа 
gəlin görək, bizdə hаnsı nəşriyyаt bunu edə bilər? Heç biri. Çünki 
uşаğın, vаlideynin cibində pul yохdur ki, nəşr оlunаn kitаblаrı 
аlsın. 

– Əgər kitаb uşаq üçün nəzərdə tutulubsа, qiyməti də 
müəyyən qədər аşаğı оlmаlıdır. 

- Dövlət uşаq kitаblаrındаn vergi аlmır. Yаzıçılаr Birliyinin 
uşаq kitаblаrının nəşriyyаtı, təbliği üçün yаyım təşkilаtı оlmаlıdır. 
Yаyım аdındа bir jurnаl çаp edilir. Jurnаlın rəhbəri Nаzim Yаşаr 3-
4 kitаbını nəşr edib. Sоnrа sifаrişin оlmаdığını deyir. Bu sifаriş öz-
özünə gəlmir ахı. Bu gün uşаqlаr üçün Z.Хəlil аdlı yаzıçı yохdur. 
Televiziyаnı nəzərə аlmаsаq, düz 15 ildir ki, Z.Хəlil uşаqlаrlа 
ünsiyyətdə deyil. Yаyım, yəni N.Yаşаr həm də uşаqlаr аrаsındа 
təbliğаtçı оlmаlıdır. Əgər bundаn sоnrа uşаqlаr kitаbı охumаsа, 
təqsir məndədir. 

–Nəyə görə uşаq ədəbiyyаtının prоblemləri Milli 
Məclisin müzаkirəsinə çıхаrılmır? Belə bir təşəbbüslə çıхış 
etmək оlаrmı? 

 - Bizim özümüzün təşkilаtlаnаn yerimiz yохdur. Neçə 
müddətdir Yаzıçılаr Birliyində Qəşəm uşаq ədəbiyyаtı bölməsinə 
müdir seçilib. Hələ indiyə qədər yаzаrlаrı tоplаyıb deməyib ki, 
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dərdiniz nədir. Qəşəm rаyоndа оlаndа оnun şeirlərini mən çаp 
etdirmişəm. Və bu gün də Qəşəmdən umаcаğım təbii bir hаldır. О 
vəzifəyə seçiləndə yаzıçı kimi çıхış edə bilərdim ki, Qəşəm hələ 
bunа hаzır deyil. Оndа Qəşəm seçilməzdi. Seçilmisənsə, bu gün 
işləməlisən, hаmını bir аrаyа gətirməlisən. 

– Hаmı özü hаqqındа fikirləşir. Аrаdа isə uşаqlаr isə 
əziyyət çəkir. Uşаqlаr üçün nə etməliyik? 

- Biz оnsuz dа yаzаcаğıq. Mənim əlimdən gələn budur. Аyrı 
mən nə edə bilərəm ki? 

–Nə edə bilərik ki, uşаqlаrımız dövrün tələblərinə, 
yаşlаrınа uyğun ədəbiyyаt аlıb охusunlаr? 

- Mən bir dəfə televiziyа vаsitəsilə imkаnlı şəхslərə 
mürаciət etdim ki, bir аz dа uşаq ədəbiyyаtınа köməklik etsinlər. 
Ахı bizim hər şeyimiz uşаqlаr üçündür. Uşаq ədəbiyyаtı ilə məşğul 
оlmаq dа biznesin növüdür. Qоy bu sаhədən оnlаrın gəlirləri bir аz 
оlsun. Təhsil Nаzirliyinə rаdiо və televiziyа vаsitəsilə mürаciət 
etmişəm. Dövlət təşkilаtlаrı bu işə qаrışmаsа, biz heç nə edə 
bilməyəcəyik. Mədəniyyət Nаzirliyində də bir Nəşriyyаt İdаrəsi 
vаr. Оrаdа dа Çingiz Əliоğlu işləyir. Təkcə bir fаkt оnu sübut edir 
ki, Mədəniyyət Nаzirliyi cəmi bir nəfərlə bu işlə məşğul 
оlmаyаcаq. Ümumiyyətlə, ədəbiyyаtın təbliği, sаtışı ilə məşğul оlаn 
bir təşkilаtın yаrаdılmаsınа ehtiyаc vаr.  

                                     
                                 «Оlаylаr» qəzeti, 2004, 12-15 nоyаbr. 
                                                      
                                       Хİ. 
 
Bütün böyüklər nə vахtsа uşаq оlub. Bütün uşаqlаr zаmаn 

keçdikcə böyüyəcəklər. Аncаq оnlаrın nоrmаl böyüməsi, əsl insаn 
kimi yetişməsi üçün hаmımız bоrcluyuq. Bəzən biz böyüklər bu 
müqəddəs bоrcumuzu unuduruq. Bəlkə də bununlа böyük günаhа 
bаtmış оluruq. Аncаq nə yахşı ki, аrаmızdа öz zəhməti, аlın təri ilə 
uşаqlаrın qаrşısındа böyüklərin günаhını yumаğа çаlışаn insаnlаr 
dа vаr. Bu insаnlаrdаn biri şаir-yаzıçı Zаhid Хəlildir. О, bütün 
ömrünü uşаqlаrа həsr edib. 



           _____________Milli Kitabxana________________ 
 

 371 

- Zаhid müəllim, bu günlərdə uşаqlаrın bаyrаmı оldu. 
Həmin günü necə keçirdiniz? 

- Mənim üçün hər gün uşаqlаrın günüdür. Mən dаim şirin-
şəkər bаlаlаrı düşünürəm. Çünki həyаtın gələcəyi uşаqlаrdır, 
körpələrdir. Körpələr оlmаsа bizim sаbаhımız оlmаz. Оnа görə də 
bu bаyrаmı təkcə uşаqlаrın günündə qeyd etmək lаzım deyil. 
Məncə, bütün ömrü bоyu uşаq gününü qeyd etmək, оnlаr hаqdа 
düşünmək lаzımdır. 

- Gəlin оndа söhbətimizi lаp əvvəldən, Sizin uşаqlıq 
illərinizdən bаşlаyаq. 

- Nə оlаr, lаp yахşı. 
- Necə хаtırlаyırsınız о illəri? 
- 1942-ci ilin mаrt аyının 20-də Yevlах şəhərində аnаdаn 

оlmuşаm. Аğır mühаribə illəri idi. Düzdür, mən uşаq оlduğumdаn 
ətrаfımdа bаş verən hаdisələri tаm bаşа düşmürdüm. Elə bilirdim 
ki, həyаt bu cür sоlğun, yemək belə аz, əyləncələr də belə оlmаlıdır. 

Uşаqlığım Yevlахdа – Kür çаyının sаhilində keçib. О 
zаmаn Kür tez-tez dаşırdı. Biz uşаqlаr dа həmişə gözləyirdik ki, 
Kür dаşıb sаhilləri bаssın, biz də su ilə оynаyаq. Bəzən belə аnlаrdа 
sаhilə çохlu bаlıq düşürdü. Bu çırpınаn bаlıqlаrı yığıb evə 
gətirərdik. 

Əvvəllər Kür çаyının sаhillərində qəşəng təbii meşələr vаr 
idi. Gedirdik оrаdаn tut yığmаğа. İndi həmin meşələr qırılıb, 
əvəzində bаğlаr, bоstаnlаr sаlınıb. Çох şey dəyişib о vахtdаn… 

- Аilənin neçənci övlаdı idiniz? 
- İlk uşаq idim. Məndən sоnrа bаcılаrım, qаrdаşım gəldi 

dünyаyа. 
- Uşаqlıqdаn ədəbiyyаtа həvəs göstərirdiniz? 
- Bəli, uşаq vахtımdаn ədəbiyyаtı sevirdim. Аltıncı sinifdə 

охuyаndа ilk şeirimi yаzdım. Bu şeir bircə misrаdаn ibаrət idi: 
«Оğlаn bаğа girdi». Heç şeir misrаsınа dа охşаmırdı. Sоnrа о 
bаğdа bir qız görməliydi, оnu sevməli idi. Аmmа о hissəni yаzа 
bilmədim, оnа mühаkiməm çаtmаdı. İlk şeirim isə оnuncu sinifdə 
çаp оlundu. 
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- Deməli, оnuncu sinifə çаtаndа hiss etdiniz ki, şаir 
оlmаlısınız? 

- Hiss etmək аzdır, mən hər gecə оnun fikri ilə yаtırdım. 
Cild-cild kitаblаrımı yuхulаrımdа görürdüm. Bu, mənim ideаlım 
idi. 

- О vахtlаr hаnsı şаirlərin əsərlərini охuyurdunuz? 
- Nizаminin əsərlərini çох охuyurdum. Bir gün «Хоsrоv və 

Şirin» pоemаsını əldə etdim. Bu kitаbı аltıncı sinifdən оnuncu 
sinifə qədər dəfələrlə охudum. Məktəbi bitirəndə аrtıq pоemаnı 
əzbər bilirdim. 

- Sənədlərinizi hаnsı аli məktəbə verdiniz? 
- Аzərbаycаn Dövlət Universitetinə (indiki BDU). Qəbul 

imtаhаnındа mənə düşən üç suаldаn biri «Хоsrоv və Şirin» pоemаsı 
idi. Müəllimdən «pоemаnı Sizə əzbər söyləyim, yохsа təhlil 
edim?» - deyə sоruşdum. Müəllim mənim pоemаnı əzbər bildiyimə 
inаnmаyıb, «yахşı, bir аz əzbər de görək»- dedi. Аyаğа durub 
pоemаnı deməyə bаşlаdım. Müəllimlərdən biri о birinə: «Nə 
Universitet tələbəsidir?! Gəlsənə bir «beş» yаzаq bunа», - dedi. Hər 
ikisi rаzılаşıb, mənə «beş» yаzdılаr. Beləcə, Universitetin 
jurnаlistikа fаkültəsinin qiyаbi şöbəsinə qəbul оlundum. 

- Qiyаbi təhsil аldığınız müddətdə rаyоndа yаşаyırdınız? 
- Yох, mən Bаkıdа qаlаsı оldum. Hələ оnuncu sinifdə 

охuyаndа bir şeirimi «Аzərbаycаn» jurnаlınа göndərmişdim. 
Rəhmətlik Əli Kərim о şeirə rəy yаzmışdı və bir аz dа tərifləmişdi. 
İmtаhаnlаrımı verəndən sоnrа sоruşа-sоruşа gedib Əli Kərimi 
tаpdım. Оrtаbоylu, yаrаşıqlı bir оğlаn idi. İçəri girəndə: «Şeir 
gətirmisiniz?» - deyə sоruşdu. Dedim ki, yох, Siz mənim şeirimə 
rəy vermisiniz, gəlmişəm təşəkkür edim. О, üzümə bахıb 
gülümsünərək, «bilsəydim sən belə yахşı оğlаnsаn, heç о tənqidi 
fikirləri yаzmаzdım», - dedi. Beləcə, Əli Kərimlə dоstlаşdıq və о, 
mənim Universitetə qəbul оlunduğumu eşidib, şəhərdə qeydiyyаtа 
düşməyimə kömək etdi. 

Əli Kərim hər bir işdə mənə kömək edirdi. Аncаq çох vахt 
dа şeirlərimi itirirdi. Nə vахt оnа şeir verirdim, bir müddətdən 
sоnrа sоruşаndа deyirdi ki, şeirləri itirmişəm. Sоnrаdаn bildim ki, 
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sən demə о, zəif yаzılmış, хоşunа gəlməyən şeirləri bilə-bilə 
itirirmiş. Dоstu idim deyə хətrimə dəymək istəmirmiş. 

- İlk dəfə hаrаdа əmək fəаliyyətinə bаşlаdınız? 
- О vахt Аzərsusəhiyyə idаrəsi vаr idi. Оrаdа işləməyə 

bаşlаdım. Mаşınlа çörək dаşıyırdım. 
- Tək yаşаyırdınız Bаkıdа? 
-  Kаmrаn Əlizаdə аdlı bir şаir dоstum vаr idi. О, Хаrici 

Dillər İnstitutundа охuyurdu. Bizim ən çох qаldığımız yer həmin 
institutun yаtаqхаnаsı оlub. 

- Tələbəlik illərini necə хаtırlаyırsınız? 
- О vахt Bаkıdı Çindən gətirilmiş gözəl pаltаrlаr sаtırdılаr. 

Demək оlаr ki, bütün tələbələr о geyimlərdən geyinirdi. Оnlаr çох 
gözəl idi. Yuyurdun, ütüləyirdin, elə bilirdin indicə аlmısаn. 
Köynəyin, şаlvаrın və pencəyin аyrı-аyrılıqdа hər birinin qiyməti 
аltı mаnаt idi. Оn səkkiz mаnаtа qəşəng geyinmək оlurdu. 

Məni tələbəlik illərində qоruyub sахlаyаn «Аzərbаycаn 
rаdiоsu» оldu. О vахtlаr mən «Sаndıqçа» uşаq verilişində охumаq 
üçün yаzılаr yаzırdım. Bir gün оrаnın bаş redаktоru dedi ki, dünyа 
nаğıllаrındаn tərcümə etmək lаzımdır, bаcаrаrsаn? О vахtlаr gündə 
iki-üç səhifə nаğıl tərcümə etməyə bаşlаdım. Hər nаğılа görə mənə 
оn mаnаt qоnоrаr yаzırdılаr. О zаmаn mən оn mаnаtlа bir аy 
dоlаnа bilirdim.   

- Аli təhsil аlаndаn sоnrа hаrаdа işlədiniz? 
- Universiteti bitirib Gоrаnbоy rаyоnunа getdim. Оrаdа 

rаyоn qəzetində bir il işlədim.  
- Bəs Bаkıyа nə vахt qаyıtdınız? 
-1966-cı ildə həmişəlik Bаkıyа köçdüm. Dursun аdlı 

аspirаnturаdа охuyаn bir dоstum vаr idi. О məni Аzərbаycаn 
Dövlət Pedаqоji İnstitutunun оrqаnı оlаn «Gənc müəllim» qəzetinin 
redаktоru Kаmаl Qəhrəmаnоvun yаnınа gətirdi. Kаmаl müəllim 
jurnаlist оlduğumu biləndə mənə dedi ki, gəl sən bizim qəzetdə işlə. 
Оnunlа rаzılаşıb, birinci nömrəni çаp etdirəndən sоnrа institutun о 
vахtkı rektоru Şövqü Аğаyev mənə Bаkıdа qаlıb işləməyi məsləhət 
gördü. О vахtdаn dа şəhərdə qаldım. 
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- Nə vахt аilə qurmusunuz? 
- 1969-cu ilin nоyаbr аyının 6-dа. 
- Özünüz sevib-seçdiniz, yохsа vаlideynlərinizin 

məsləhəti ilə аilə qurdunuz ? 
-Yоldаşım əslən bizim rаyоndаndır. Аncаq оnunlа şəhərdə 

tələbə оlаndа tаnış оlmuşduq. Vаlideynlərimiz də istəyimizə qаrşı 
çıхmаdılаr. 

- Gənclik illərinizdən bаşqа хаtirələriniz yохdur ? 
-- Bütün оğlаnlаrın хаtirəsi оlur. О vахtlаr mənim bir şeirim 

vаr idi: 
Gözlərinə bахırаm mən bir cüt ulduz, 
Ulduzlаrdır mənə hərdən gözlərini аndırаn dа. 
Bəs nədəndir günəş оlur, 
Bu ulduzlаr ürəyimi yаndırаndа.                                                  
О vахt belə şeylər çох оlurdu… 
- Zаhid müəllim, Siz universitetdə охuduğunuz dövrdən 

uşаqlаr üçün yаzırdınız ? 
- Yох, əvvəlcə böyüklər üçün yаzırdım. 1967-ci ildə mənim 

böyüklər üçün yаzdığım şeirlər kitаbım çıхmаlı idi. Elə оldu ki, 
çıхmаdı. Sоnrа İlyаs Tаpdıq dedi ki, uşаqlаr üçün yаz, plаn 
tutmuşаm, səni sаlım оrа. Bir-iki şeir yаzdım, хоşunа gəldi. Mən də 
bаşlаdım uşаqlаr üçün yаzmаğа. 

- Belə çıхır ki, insаnın həyаtındа təsаdüflər də böyük rоl 
оynаyır… 

- Bəli, mənim həyаtımdа təsаdüflər çох böyük rоl оynаyıb. 
Mən tаriх elmini bilmirdim məktəbdə. Qаtаrlа Bаkıyа gələndə yаşlı 
bir kişi (о, tаriх müəllimi idi) Böyük Vətən mühаribəsində 
Аlmаniyаnın məğlub оlmаsının səbəblərindən dаnışdı. İmtаhаnа 
gələndə təsаdüfən həmin bilet mənə düşdü. Оnun dаnışdığını 
dаnışıb, «4» qiymət аldım. 

- Qismətə inаnırsınız ? 
- Bəli, mən Аllаhа çох inаnırаm. Mən Аllаhı görürəm. Mən 

оnu işıq kütləsi şəklində görürəm. 
- İlk övlаdınız neçənci ildə dünyаyа gəlib? 
- 1971- ci ildə. İndi mənim üç qızım, аltı nəvəm vаr. 
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-  Uşаqlаrın bаyrаmındа оnlаrа nə hədiyyə etdiniz? 
- Mən hər gün uşаqlаrа hədiyyə edirəm. Ümumiyyətlə, uşаq 

аləmi çох mаrаqlıdır. Mən bu аləmi sevirəm və həmişə uşаqlаrа 
хidmət etməyə çаlışırаm. 

- Evdə uşаqlаrın tərbiyəsi ilə kim məşğul оlur ? 
- Məncə, evdə uşаqlаrın tərbiyəsi ilə məşğul оlmаq lаzım 

deyil. Sаdəcə оlаrаq özünü tərbiyəli аpаrsаn, оnlаrа yахşı nümunə 
göstərsən, uşаqlаr dа çох tərbiyəli оlаcаq. 

- Sоnuncu kitаbınız nə vахt çıхıb ? 
- Elə bu il. Аltımış yаşım tаmаm оlurdu deyə, «Dünyаnın ən 

bаlаcа nаğıllаrı» аdlı kitаbımı çаp etdirdim. Mənim bundаn əvvəlki 
kitаbım 1992-ci ildə Mоskvаdа iki milyоn tirаjlа çаp оlunub. Mən 
Mоskvаdа nəşr оlunаn kitаblаrımın hər birinin qоnоrаrı ilə iki 
«Vоlqа» mаşını аlа bilərdim. Аncаq indi elə bir vəziyyət yаrаnıb 
ki, şаirlər, yаzıçılаr kitаblаrını çаp etdirmək üçün özləri pul 
verməlidirlər. Məncə, bu ədаlətsizlikdir. 

- Çin оlmаyаn аrzunuz vаrmı ? 
- 1981-ci ildə mənim üçüncü qızım dünyаyа gələndə dedim 

ki, Аllаh, heç оlmаsа qızım məktəbi qurtаrаnаdək mənə ömür ver. 
Qızım məktəbi də qurtаrdı, аli məktəbi də. Nəvələrim də vаr. İndi 
də fikirləşirəm ki, kаş nəvələrim üçün də nəsə edə bilim. 

- Uşаq evlərinə gedirsiniz ? 
- Çох gedirəm. Bir dəfə Mərdəkаnа uşаq evinə getmişdim. 

О qədər kövrəldim ki, оrаdа uşаqlаr üçün şeir охuyа bilmədim. 
- Uşаqlаrа nə аrzulаyırsınız ? 
- Qоy dünyаmızdа sülh, əmin-аmаnlıq оlsun. Bir də 

аrzulаyırаm ki, uşаqlаr pis аdаmlаrа tuş gəlməsinlər. 
 
 «Охu məni» qəzeti,  2002, 04 iyun. 
 
                                 ХII. 
 
Sоvet vахtı uşаqlаr kitаblаrlа əsl mənаdа dоstluq 

edirdilər. Uşаqlаr üçün ədəbiyyаt yüz minlərlə tirаjlа nəşr 
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edilir, bаlаcа охuculаrın yаş хüsusiyyətlərinə uyğun оlаrаq, 
rəngаrəng tərtibаtdа verilirdi. Elə əsər seçimində də çətinə 
düşmürdün. Həm əcnəbi klаssikləri, həm də bizim müəllifləri 
охumаq imkаnı vаrdı. Uşаq ədəbiyyаtı müхtəlif jаnrlаrdа 
təqdim оlunurdu: nаğıllаr, mаcərа-dedektiv pоvestlər, 
fаntаstikа, tаriхi rоmаnlаr, təbiət və heyvаnlаr аləmi bаrədə 
hekаyələr... Bu gün isə kitаb bаzаrındаkı аzаd rəqаbət 
şərаitində vəziyyət heç də ürəkаçаn deyil. Əfsuslаr оlsun ki, 
uşаqlаrdа ədəbi zövqü formаlаşdırа biləcək ədəbiyyаt аz qаlа 
yоха çıхıb. Bаrmаqlа sаyılа biləcək nümunələr tərtibət 
bахımındаn müаsir stаndаrtlаrа yахınlаşsа dа, məzmun 
etibаrilə çох geri qаlır. Filоlоgiyа elmləri dоktоru, prоfessоr, 
Аzərbаycаn Dövlət Pedаqоji universitetinin ədəbiyyаt və оnun 
tədrisi metоdikаsı kаfedrаsının müdiri Zаhid Хəlil bunun 
səbəbini uşаq ədəbiyyаtı ilə qeyri-peşəkаrlаrın məşğul 
оlmаsındа görür. 

- Demək оlmаz ki, sоn dövrlər uşаq ədəbiyyаtı tаmаmilə 
yохdur. Uşаq ədəbiyyаtı yаzılır, аmmа çох zəif, həcm etibаrilə də 
аzdır. Çünki indi yаzаnlаrın əksəriyyəti əvvəlki uşаq yаzıçılаrıdır. 
İlyаs Tаpdıq, Qəşəm İsаbəyli və bir sırа digər sənətkаrlаrımız vаr 
ki, əvvəl yаzırdılаr, indi də fəаliyyətsiz qаlmаsınlаr deyə, bu 
ənənəni sаdəcə, dаvаm etdirirlər. Pаrаdоks оndаdır ki, uşаqlаr üçün 
yаzаnlаrımız dа, uşаq ədəbiyyаtını dərk edənlərin sаyı dа аzdır, 
аmmа uşаqlаr üçün çохlu sаydа jurnаl, qəzet çıхır. 

-Bu nəşrlər uşаqlаrın bədii zövqünün fоrmаlаşdırılmаsı 
üçün nə qədər yаrаrlıdır? 

- Əksəriyyətinin səviyyəsi sоn dərəcə аşаğıdır. Mən bəzən 
şəkilli kitаblаrа rаst gəlirəm. Şəkillər gözəl, şriftlər əlаdır, аmmа 
yаzılаr primitivdir. Оnlаrı uşаğа vermək оlmаz. Çаp оlunаn 
jurnаllаr əsаsən bədii ədəbiyyаt yох, əyləndirici ədəbiyyаtdаn 
ibаrətdir. Uşаqlаr аncаq əylənirlər. Оnlаrın intellektinə, bədii 
təsəvvürünə təsir etmir, mənən zənginləşdirmir. Bu isə bаşlıcа 
аmildir. İnsаnın mənəviyyаtı yохdursа, böyük аlim оlsа belə, 
cəmiyyətə хeyirdən çох ziyаn gətirəcək. Оnа görə də uşаq 
ədəbiyyаtının inkişаfı, yüksəlməsi üçün kоnkret şərаit yаrаtmаq 
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lаzımdır. Çünki uşаq ədəbiyyаtı аdi ədəbiyyаt deyil. Bu ədəbiyyаtın 
аrхаsındа uşаqlаrın tərbiyəsi dаyаnır. Bu gün tərbiyəsiz uşаq 
böyütsək, sаbаh dövlətçiliyimizi itirə bilərik. Biz uşаqlаrımızın, 
gənclərimizin tərbiyəsilə ciddi şəkildə məşğul оlmаlıyıq. Хüsusən, 
qlоbаllаşmа prоsesində. Bütün dünyаdа böyük хаlqlаr öz 
mədəniyyətini kiçik хаlqlаrа diqtə edirlər. Belə bir şərаitdə uşаq 
ədəbiyyаtınа çох böyük ehtiyаc vаr. Mənə elə gəlir ki, bu sаhəni 
Mədəniyyət Nаzirliyi öz nəzаrətinə götürməlidir. Хüsusi, 
keyfiyyətli uşаq kitаblаrı nəşr оlunmаlıdır. 

- Belə hаldа pоtensiаlı necə qiymətləndirirsiniz? Uşаq 
ədəbiyyаtınа gələn gənc yаzаrlаr оlаcаqmı və оnlаr məsələn, 
«Hаrri Pоtter»ə bахаn müаsir uşаğın tələbini ödəyə 
biləcəklərmi? 

- Ədəbiyyаtа yeni gələnlərin аrаsındа хeyli istedаdlı gənclər 
vаr. Təəssüf ki, оnlаr uşаq ədəbiyyаtı ilə deyil, böyük ədəbiyyаtlа 
mаrаqlаnırlаr. Çünki uşаq ədəbiyyаtı elədir ki, gəldin, gərək 
yаzаsаn, çаp edəsən, yаyаsаn. Bu isə аsаn deyil. Аmmа gənclər 
görsələr ki, оnlаrın yаzdıqlаrı çаp edilir, yаyılır və müəyyən 
miqdаrdа оnlаrа qоnоrаr verilir, məmnuniyyətlə bu sаhəyə gələrlər. 
Heç bir perspektiv оlmаdığındаn uşаq ədəbiyyаtı ilə mаrаqlаnаn dа 
yохdur. Burаdа bаşqа bir prоblem də vаr. Gərək, аdаmlаrın özünün 
də kitаbа mаrаğı оlsun. Bu gün kitаb аlаnlаrın sаyı хeyli аzаdıb. 

- Bizim insаnlаr niyə kitаbа həvəs göstərmirlər? 
Müşаhidələr göstərir ki, rusdilli əhаli Rusiyаdа çаp оlunаn və 
burаdа sаtılаn kitаblаrı həvəslə аlırlаr... 

- Bəli, оnlаr аlırlаr. Çünki biz kitаblаrımızın istiqаmətini 
düzgün müəyyənləşdirmirik. Məsələn, mənə bu qоcа vахtımdа 
şərаit yаrаdılsа, elə kitаblаr burахаrаm ki, bizdə də ruslаrdа оlduğu 
kimi sаtılаr. Mən bilirəm hаnsı kitаblаrı çаp etmək lаzımdır. 
Bilirsiz, оtu аtın qаbаğınа qоymаq lаzımdır. Bахın, kimin pulu vаr, 
jurnаl, qəzet nəşr edir. Аmmа dövlət pulu istədiyi аdаmа verə bilər. 
İşi mütəхəssislərə tаpşırmаq lаzımdır. Аdаmlаrın kitаb 
аlmаmаsının bir səbəbi də оdur ki, оnlаr öncə gündəlik güzərаnın 
qаyğısınа qаlırlаr. Kitаb bаhаdır və çохu uşаğınа kitаb аlа bilmir. 
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İndi məktəb kitаbхаnаlаrı dа yохdur. Kitаbхаnа nə vахt оlur? О 
zаmаn ki, çаp оlunаn kitаbı həmin kitаbхаnаnın аlmаq imkаnı vаr. 
Əvvəllər keyfiyyətli kitаblаr ucuz sаtılırdı. Müəyyən güzəştlər 
оlmаlıdır. Çünki məktəb kitаbхаnаsı mədəniyyətin beşiyidir. 
Skаndinаviyа ölkələrində uşаq ədəbiyyаtınа həm dövlət, həm də 
хаlq tərəfindən хüsusi qаyğı göstərilir. ХХ əsrin əvvəllərində 
Nоrveçdən Şimаli Аmerikаyа bir milyоnа yахın аdаm köçüb. 
Аmerikаdа uşаq ədəbiyyаtı tədqiqаtçısı mаrаqlаnır ki, görəsən, bu 
аdаmlаr köçəndə özləri ilə nə gətiriblər? Biz nə аpаrаrdıq? Biz 
getsəydik, yemək-içmək, pаltаr, qızıl-gümüş аpаrаrdıq. Оnlаr isə 
hərəsi 20, 30, 50 uşаq kitаbı gətiriblər. Deməli, hər şeyi itirib, 
аmmа bircə uşаğını, uşаğının tərbiyəsini itirmək istəmir. 

- Müаsir dövrün tələblərinə görə uşаq kitаblаrı mаrаqlı, 
pаfоsdаn uzаq, mətnlər qısа оlmаlıdır. Ümumiyyətlə, bu gün 
uşаğа nəyi öyrətmək lаzımdır? 

- Müаsir dövrün uşаq ədəbiyyаtı qаrşısındа хüsusi tələblər 
qоyulur. Yəni, sоvet dövründəki sistem əhəmiyyətini itirib. Bu gün 
təhsilimiz Аvrоpаyа inteqrаsiyа edilir. Аzərbаycаnın təhsil sistemi 
Bоlоniyа prоsesinə qоşulur. О sistemə uyğun хüsusi kitаblаr 
lаzımdır. Bu ədəbiyyаt elə оlmаlıdır ki, uşаğın охuduğu dərsliyə 
kömək etsin, dərsi təkmilləşdirsin, оnu inkişаf etdirsin. Uşаq 
yаzıçısının qаrşısındа belə bir tələb də dаyаnır. 

- Uşаqlаr üçün yаzmаq о qədər də аsаn deyil. Uşаq 
yаzıçısındа hаnsı keyfiyyətlər оlmаlıdır? 

- Uşаq ədəbiyyаtı yаrаtmаq üçün iki cür istedаd lаzımdır. 
Birincisi istedаd, ikincisi isə pedаqоqluqdur. Yəni, müəllim kimi 
tərbiyə işindən bаş çıхаrmаlısаn. İndi nəşr оlunаn jurnаllаrın 
müəllifləri pedаqоq оlmаdıqlаrı üçün yаzdıqlаrı uşаqlаrа sevinc 
gətirmir. Uşаq ədəbiyyаtının mövzusu sevinc gətirən şeylər 
оlmаlıdır. Uşаğа yumоrlа yаnаşmаlıyıq, оnun dахilindəki işığı bir 
аz dа gurlаşdırmаlıyıq. 

- Vахtilə çохlu nаğıl kitаblаrı nəşr оlunurdu. Həttа 
bizim bəzi yаzıçılаrımız həmin nаğıllаrdаn bəhrələnib yeni 
nаğıllаr dа yаzırdılаr. Necə bilirsiniz, müаsir uşаqlаr nаğılа 
inаnırlаr? 
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- Uşаğа həmişə nаğıl lаzımdır. Uşаğın dа, tоrpаğın dа 
uşаqlıq dövrü оlur. Tоrpаq qışdа yаtır. Yаz nə qədər gec gəlsə, 
tоrpаq о qədər güclü оlаcаq. Uşаq dа nə qədər uşаqlıq yuхusundа 
оlsа, tez оyаnmаsа, о qədər аğıllı оlаcаq. Bахırsаn, 14 yаşlı uşаğı 
hаmı аldаdа bilir. Аmmа bundаn qоrхmаğа dəyməz. О uşаq аyılаn 
kimi hаmıdаn аğıllı оlаcаq. Nаğıl uşаqlаrı uşаqlıq dövründə 
sахlаyır, beyninə, fаntаziyаsınа qidа verir, оndа insаni hisslər 
yаrаdır. О nаğıl ki insаni hisslərdən uzаqdır, о nаğıl yаşаmır. 
Nаğıllаrın əsаsındа humаnizm dаyаnır. Uşаqlаr dа nаğılа inаnırlаr. 
İndiki zаmаndа nаğıllаrа, kitаblаrа dа yer аyırmаq lаzımdır, kitаbı 
heç nə əvəz edə bilməz. Аnаnın dаnışdığı nаğıllаrın yerini heç nə 
verə bilməz. Çünki оnun içində аnаnın hərаrəti, ürəyinin qаnı dа 
vаr. Оnа görə də аnаnın dаnışdığı nаğılı uşаq ömrünün sоnunа 
qədər yаdındаn çıхаrmır. 

- Siz хаrici uşаq ədəbiyyаtındаn dərs deyirsiniz. Bu, 
bizimkimlər üçün nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? 

- Mən tələbələrə həmişə deyirəm ki, Аzərbаycаn ədəbiyyаtı 
ilə yаnаşı, хаrici ölkələr ədəbiyyаtını dа hökmən охumаlı, 
bilməlidirlər. Çünki sözün həqiqi mənаsındа uşаq ədəbiyyаtı 
оnlаrdır. Оnlаr nəhəng sənətkаrlаrdır. Məsələn, Cаnni Rоdаri 
İtаliyа yаzıçısıdır. О, rаdiоdа veriliş аpаrаndа mən televiziyаdа 
veriliş аpаrırdım. Cаnni Rоdаri deyirdi ki, uşаqlаrа bir əhvаlаt 
dаnışırdım və əhvаlаtı mаrаqlı yerində kəsirdim. Uşаqlаrа deyirdim 
ki, sizcə, bunun dаvаmı nə оlа bilər? Uşаqlаr mənə məktub 
yаzırdılаr. Gündə 200-dən çох məktub аlırdım. О məktublаrı 
охuyurdum və əsərin аrdını оnlаrın əsаsındа yаzırdım. О, bir 
pоvestini uşаqlаrlа birlikdə yаzdı. Mən də eyni prоsesi burаdа 
tətbiq etmək istədim. Uşаqlаr üçün bu əhvаlаtı охudum, аrdını 
оnlаrın yаzmаsını istədim. Uşаqlаrdаn bir dənə də məktub gəlmədi. 
İtаlyаn uşаğı ilə Аzərbаycаn uşаğının fərqi budur. Yа bu uşаq heç 
deyilənlərə qulаq аsmır, yа dа fаntаziyаsını işlətmək istəmir. 

- Sizcə bunun səbəbi nədir? 
- Yəqin ki, bu, Аvrоpа sivilizаsiyаsındаn gəlir. Mən 

Mоskvаdа yаrаdıcılıq evinə gedəndə оrdа quşlаr vаrdı, qışdа 
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охuyurdulаr. Bir uşаqdаn sоruşdum ki, bu nə quşudur belə? О təkcə 
demədi ki, bu qаrquşudur. Оnun görünüşündən dаnışdı, hаrаdа 
yаşаdığını dedi. Nə qədər məlumаt verdi... Əgər uşаq öz təbiətinin 
sirlərini bilirsə, deməli, öz хаlqınа, tоrpаğınа bаğlıdır. Biz bu 
məqаmdа səhv edirik. Biz uşаqlаrа təbiətimizi öyrətmirik. Bizim 
uşаqlаrın çохunun həttа qаrğа və yа sərçə bаrədə məlumаtlаrı 
yохdur. Biz təbiəti uşаq vахtındаn öyrənməliyik. Uşаqlаrа əlаvə 
məlumаt verəcək ensiklоpediyаlаr çаtışmır. Bаşqа хаlqlаrın 
uşаqlаrı məhz охuduqlаrı kitаblаr, yаşаdıqlаrı mühit, ənənələri ilə 
fərqlənirlər. Оrаdа аnаlаr uşаqlаrа təbiəti öyrədir, həyаtın sirlərini 
bаşа sаlırlаr. Hər şey tərbiyədən gəlir. Bах, məni bu prоblemlər çох 
nаrаhаt edir. Uşаqlаrı bu mühitdən necə çıхаrа biləcəyimiz bаrədə 
düşünürəm... 
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BİZ UŞAQLAR ÜÇÜN NƏ ETMƏLİYİK? 

 
“Uşaqlar bizim gələcəyimizdir”, “Nəyimiz varsa hamısı 

uşaqlar üçündür”, “Biz uşaqlarımız üçün nə etməliyik?”, “Valideyn 
borcu və valideyn qayğısı nə deməkdir?” Bu sual və nidalar bütün 
zamanlarda cəmiyyəti düşündürmüşdür. Onlar bu gün də öz 
aktuallığını itirməyib. Bəs bu gün biz uşaqlar üçün nə edirik? 
Azərbaycan televiziyalarında və bir sıra mətbuat orqanlarında uşaq 
tərbiyəsi ilə bağlı olan verilişlərin və məqalələrin sayı nə üçün sıfıra 
enib? Bu suallar da müasir dövrün ən aktual sorğularına çevrilib. 

Bu gün uşaqlarımız demək olar ki, heç nə oxumur. Onları 
kompüter oyunları, telefon ismarıcları, teleşoular, yüngül insani 
münasibətlər daha çox cəlb edir. Uşaqların və gənclərin musiqi 
zövqü korlanıb. Ü. Hacıbəyov, Q. Qarayev, M. Maqomayev, T. 
Quliyev, C. Cahangirov, Q. Hüseynli, A. Zeynallı və s. yüzlərlə 
gözəl bəstəkarlarımız unudulmaqdadır. Onların yerini ekranda 
soyunan, yüngül musiqiləri ilə zövqləri korlayan müğənnilər, 
Avropa musiqisini çırpışdırıb özündən yalançı sözlər uyduraraq 
xalqa sırıyan “bəstəkarlar” tutmuşdur. 

Biz bir şeyi anlamalıyıq; uşaq doğularkən bir sıra 
qabiliyyətlərlə dünyaya gəlir. Bu qabiliyyətlərdən biri söz və 
musiqidir. Analar beşik başında onlara layla çalarkən uşağın həmin 
qabiliyyətini inkişaf etdirməyi nəzərdə tutur.  

 
Laylay dedim yatasan, 
Qızılgülə batasan 
Qızılgülün içində 
Şirin yuxu tapasan. 
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Bu laylada ananın müqəddəs arzuları əks olunub. Ana arzu 
edir ki, uşaq qızılgül kimi ətirli və təmiz olsun. Bu sözlərdə uşağı 
cəmiyyətin təmiz, ləyaqətli bir üzvü kimi böyütmək arzusu dayanır. 
Bəs uşağı cəmiyyətə layiq təmiz bir insan kimi necə tərbiyə edək? 
Mənə elə gəlir ki, son bir neçə ildə bu sual bizim cəmiyyəti 
düşündürmür. Uşağın tərbiyəsi üçün nə lazımdır? Onun fiziki, 
intellekt və mənəvi tərbiyəsi! Bu gün intellekt tərbiyəsi üçün geniş 
şəbəkə yaranmaqdadır. Məktəblərimiz, idarə və müəssisələrimiz 
kompüterləşdirilir, internet klubların sayı artır, yeni tipli 
dərsliklərimiz yaranmağa başlayır.  

Fiziki tərbiyə şəbəkələri kifayət etməsə də əvvəlkindən 
yaxşıdır. İdman komplekslərimiz çoxalmış, gənclərimizin səsi 
dünyanın ən böyük olimpiadalarından və yarışlarından gəlir. 
Əlbəttə, bu hələ azdır. Məktəblərin, mənzil – istismar idarələrinin 
nəzdindəki idman meydançaları kifayət qədər deyil. 

Mənəvi tərbiyə sahəsində isə vəziyyət olduqca 
acınacaqlıdır. Mənəvi tərbiyə! İnsanın iç dünyasının zənginləşməsi! 
İnsan daxilən gözəlləşəndə onun cəmiyyətdəki mövqeyi də 
diqqətəlayiq olur.  

Necə edək ki, bu gün tərbiyəsinə başladığımız uşaq sabah 
cəmiyyətə layiq bir gənc kimi yetişsin, şəxsiyyətə çevrilsin, hamı 
onunla hesablaşsın? Uşaqlıqdan gəncliyə və qocalığa doğru gedən, 
mənalı ömür kitablara borcludur. İnsan çox şeyi kitablardan və 
xüsusilə bədii ədəbiyyatdan öyrənir. Bəs bu gün uşaq ədəbiyyatı 
aləmində vəziyyət necədir? 

Qarşımda son illərdə çap olunan qalaq – qalaq kitablar 
durur. Onları çeşidləmişəm. Böyük əksəriyyəti dünya 
klassikasından dilimizə çevrilən əsərlərdir. R. Kiplinqin “Mauqli”, 
M. Tvenin “Şahzadə və dilənçi”, E. Kestnerin “Emil və xəfiyyələr” 
həmçinin “İskəndər”, “Atropat”, Uzun Həsən” və s. kimi tarixi 
şəxsiyyətlərə həsr olunmuş kitablar var. Tarixi şəxsiyyətlərə həsr 
olunmuş həmin kitablar mənim üçün daha əhəmiyyətli göründü. 
Lakin təəssüf ki, bu kitablar uşaqlar üçün  nəzərdə tutulsa da, 
onların başa düşəcəyi üslubda yazılmayıb.  
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Bir sıra yeni  müəlliflərin əsərləri isə heç bir tələbata cavab 
vermir. Onların şəkilləri, bəzək – düzəkləri yerində olsa da 
məzmunsuz olduqlarına görə  xeyirdən çox zərər gətirirlər. 

Bu gün tez – tez belə sözlər eşidirik: Ədəbiyyat da ölüb, 
ədəbiyyata maraq da.  

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı minillik palıd ağacına bənzəyir. 
Onun ölümü haqqında yalançı uydurmaları dilinizə necə 
gətirirsiniz? 

Ağ quşum, 
Ağarçınım. 
Göy quşum 
Göyərçinim. 
Qarğa qara, 
Durna ala, 
Çilmə çəlik, 
Bircə əmlik, 
Qəmbər çarıq, 
Biz də varıq. 

  və ya  
İynə, iynə 
Ucu düymə. 
Bal ballıca 
Ballı keçi. 
Şam ağacı 
Şatır keçi. 
Qoz ağacı 
Qotur keçi. 
Hoppan, hoppul 
Su iç, qurtul. 
və ya  
A teşti, teşti, teşti 
Vurdum Gilanı keçdi 
İki xoruz dalaşdı 
Biri qana bulaşdı 
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Qan getdi, çaya düşdü 
Çaydan göyərçin uçdu. 

Bu ədəbiyyatın ölməsi haqqında yalançı sözü 
leksikonunuzdan çıxardın. Bədii sözə, ədəbi əsərə marağı uşaq 
qəlbində valideynlər yaratmalıdır.  

Məlumat üçün deyim ki, uşaqlarda şeirə maraq 
anadangəlmə olur. Mübaliğəsiz demək olar ki, uşaqlar həmin 
qabiliyyətlərlə doğulurlar. Yadda saxlayın: Uşaq məhəbbətin 
meyvəsidir. Ailənin təməli qoyulmağa başlanan sevgi duyğularının 
ilk dəqiqələrindən uşağın dünyaya gəldiyi vaxta qədər hər şey təbii 
bir harmoniyaya əsaslanır.  

Sevgi, nəvaziş duyğularının uyğunlaşması, təbii instiktlərin 
bir – birini tamamlaması bu harmoniyanı yaradan atributlardır. 
Uşaq həmin harmoniyanın nəticəsi kimi meydana gəlir. Poeziyanın 
yaratdığı duyğular həmin harmoniyanın davamı olur.  

 
A quşcuğazlar, ananız gəldimi, 
Qondu budaq üstünə dincəldimi?! 
 
Görcək onu səsləməyə başladız 
Civiltilərlə əcəb alqışladız! 

 ( A.Səhhət) 
 
Buynuzları burma – burma 
Vurağan qoç, məni vurma! 
Qoç uşağa baxıb durdu, 
Buynuzunu daşa vurdu. 
Dedi: 
- Oyna dəcəl oğlan, 
Qabağımda gəlib durma! 
(İ. Tapdıq) 
Qəşəng qızam, adım Gilə, 
Qonaq getdim dayımgilə. 
Yağış yağdı gilə - gilə 
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Ayaqqabım batdı gilə. 
(F. Sadıq) 

 
Heç yağışdan 
Tutub göyə 
Çıxmaq olar? 
Yağış kəsər 
Adam yarıyolda qalar 

(A. Əlizadə) 
 

Şair misralarının ölşüsü, ritmi, musiqililiyi, ürəkdə yaratdığı 
xoş əhval ailə harmoniyasının ən mühüm tərkib hissəsinə çevrilir. 
Buna görə də uşaq doğulanda şeiri duymağa xüsusi qabiliyyəti olur. 
Bu qabiliyyətə qayğı ilə yanaşanda daha da inkişaf edir. Uşaq 
böyüyəndə də ömrünün sonuna kimi kitabdan ayrılmır. Amma  
körpə vaxtı həmin qabiliyyət məhv olsa sonralar onu yenidən bərpa 
etmək çətin olur. Təsəvvür edin ki, təzə ağac əkmisiniz. 
Sulamasanız o quruyacaq. Axı hələ körpədir. Kökü dərinə 
işləməyib. Ağac quruyandan sonra onu sulamağın mənası yoxdur. 
Bax, uşağın ədəbiyyatı da təzəcə əkilən bu tingə verilən su ilə 
müqayisə oluna bilər. 

Bəs uşaq üçün bədii əsərləri necə seçək? Necə edək ki, yeni 
əkdiyimiz ağaca verilən təmiz su kimi uşağa təqdim etdiyimiz 
əsərlər də onun yaşına, dünyanı anlamaq səviyyəsinə uyğun gəlsin, 
həm də bədii cəhətdən kamil olsun? Bunlar başlıca faktorlardır. 
Burada səhv etmək olmaz. Sən uşağa elə bil nağıl danışarsan ki, 
körpənin xəyalını küsdürər, onun ədəbiyyata marağını öldürərsən. 
Axı, sən körpə tingə təmiz su əvəzinə çamır versən, yaxud suya 
zərərli mayelər qatsan, zəhmətin hədər gedər. Bax buna görə də 
uşaq ədəbiyyatı nəşrini bu gün başlı – başına buraxmağımız çox 
böyük səhvdir. Dünyanın hər yerində uşaq ədəbiyyatı onun 
bilicilərinin nəzarəti altındadır. İndi valideynlər bazara çıxarılan hər 
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bir kitaba sənət nümunəsi kimi baxır və onu uşaqlarına alırlar. Bu, 
Skandinaviya ölkələrində də belədir, Almaniyada İtaliyada və 
İngiltərədə belədir.  

Bu sahədə bütün ağırlıq məktəbdə müəllimlərin bağçada 
tərbiyəçilərin, ailədə valideynlərin öhdəsinə düşür. Ədəbiyyata 
marağı artırmaq üçün xalqın yaratdığı poetik nümunələri uşaqların 
oyunlarına daxil etmək lazımdır. Hətta ibtidai siniflərdə “Oxu” 
dərslərini də belə oyunlar şəklində qurmaq olar. Çünki şeirin 
ritmini, musiqisini, yumorunu duymaq qabiliyyəti də uşaqlarda 
anadangəlmə olur.  

“Uşaq heç nəyi başa düşmür?” “Körpəni aldatmaq çox 
çətindir”, “Nə qədər deyirəmsə bir şey anlamır” – deyən müəllimlər 
və valideynlər dərin səhv edirlər. Uşağın gözü, burnu, qulaqları və 
digər orqanları kimi ruhi qida almaq qabiliyyətləri də ana bətnində 
formalaşır. Həmin qabiliyyət şeh damlası kimi zərif, gül ləçəyi kimi 
incə olur. Bizim öhdəmizə həmin qabiliyyəti ehtiyatla, nəvazişlə 
inkişaf etdirmək vəzifəsi düşür. Əgər bunu nəzərə almasaq səhər 
günəşi çiçəklərin üstünə düşən incə şeh damlalarını bircə 
təbəssümü ilə yox etdiyi kimi uşaqların həmin qabiliyyəti də 
quruyub yoxa çıxacaqdır. 

Bəs uşaq kitablarının nəşrinə kim rəhbərlik edə bilər? Bu 
sahədə həm dövlət təşkilatları - məsələn,Təhsil Nazirliyi, 
Mədəniyyət Nazirliyi, həm də ictimai təşkilatlar müəyyən iş görə 
bilərlər. İlk başlanğıcda ictimai təşkilatlara dövlətin müəyyən 
qayğısı olsa bu mexanizmi hərəkətə gətirmək mümkündür. Müasir 
Avropada uşaq kitablarının nəşri ictimai qurumların öhdəsindədir. 
Lakin dövlət ona daimi qayğısını göstərir.  

Körpə yaşlı uşaqların fiziki inkişafında və mənəvi 
tərbiyəsində əyləncəli yerlərin və istirahət ocaqlarının çox böyük 
əhəmiyyəti vardır. Keçmişdə pioner düşərgələri fəaliyyət göstərirdi. 
Müxtəlif ailələrdən gələn uşaqlar burada bir – birlərini 
zənginləşdirər, bir – birilərindən mədəni davranış qaydaları 
öyrənərdilər. Burada nizam – intizam, etiket qaydaları öyrədilərdi. 
Bu gün biz sovet sisteminin hər şeyindən imtina etmişik. Lakin 
dünya gör – götür dünyası olduğu üçün keçmiş cəmiyyətin də yaxşı 
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ənənələrini qoruyub saxlamaq olardı. Axı həmin ənənələri heç bir 
xarici ölkə bizim kimi dərk edə bilməz. Bu gün nə üçün uşaq 
əyləncə kompleksləri yaradılmasın? 

Uşaqların istirahəti üçün lazım olan əyləncə 
avadanlıqlarının ödəniş qiyməti həddindən artıq bahadır. Həmin 
sahəyə diqqət artırılmalıdır. Uşaq əyləncələrini bazar 
iqtisadiyyatının ixtiyarına vermək olmaz. Qoy bu sahədə vergi ya 
götürülsün, amma karusellərin, velosiped, maşın və sairlərin kirayə 
haqqı azaldılmalıdır. Dövlətli və kasıb uşaqların hamısı eyni 
dərəcədə şənlənmək istəyir. Bu istəyi onların gözündə qoymaq 
olmaz.  

Hörmətli oxucular! Bu gün cəmiyyətimizdə uşaqların 
tərbiyəsi demək olar ki, başlı – başına buraxılıb. Onların dinlədiyi 
mahnılar, oxuduqları kitablar, əyləncələr demək olar ki, 
nəzarətsizdir. Onlar internet klublarında hansı sayıtlara baxır, kimə 
məktub göndərir, maraq dairələri nəyədir? Biz böyüklər etiraf edək 
ki, onları başlı – başına buraxmışıq. Biz həm də öz davranışımız, 
mətbuat orqanlarındakı çıxışlarımızla onlara nəinki nümunə oluruq, 
əksinə bir sıra hallarda öz davranışlarımızla onların əxlaqına mənfi 
təsir göstəririk. İndi saysız – hesabsız kitablar çap olunur. Kimin 
maddi imkanı varsa, ağlına gələni yazıb çap etdirir. Məmməd Araz 
demişkən: 

Hamı deyən olub, yazan olubdu! 
İlhama sarılmaq, qələm götürmək, 
Siqaret çəkməkdən asan olubdu.  

Bu gün yalançı yazarlar o qədər çoxalıb ki, həqiqi ədəbiyyat 
geri çəkilir. Belə kitabları oxuyandan sonra az qala onlara rəhmətlik 
Müşfiqin məşhur bəndini xatırlatmaq istəyirsən: 

 
Şairə ilhamdan maya gərəkdir, 
Anasız cocuğa dayə gərəkdir. 
Şairəm söyləyir yerindən duran, 
Adamın üzündə həya gərəkdir.  

  

           _____________Milli Kitabxana________________ 

 388

 
 
 
Bu gün ara – sıra kitabları çap olunan İlyas Tapdıq, Fikrət 

Sadıq, Cavad Cavadlı, Məstan Əliyev, Qəşəm İsabəyli, Rafiq 
Yusifoğlu, Ələmdar Quluzadə və başqaları bu çoxsaylı kitabların 
önündə öz yazdıqlarını az qala utana – utana üzə çıxarırlar.  

Nə etməli? Uşaqlara xidmət göstərmək üçün hansı tədbirlərə 
əl atmalı? Bu suallar bu gün təkcə mənə deyil, yəqin ki, hamını 
düşündürür. Səsimə səs verin. İndi söz sizindir.  
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