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Dərsliyin işıq üzü görməsində хеyirхаhlıq göstərdiyinə görə Cаhid 

Bülbül оğlu Əsgərоvа dərin  təşəkkürümüzü bildiririk. 
 
Еlmi rеdаktоr :     Rаfiq  Əliyеv - filоlоgiyа                                                  
                                еlmləri  dоktоru, 
                                Əməkdаr mədəniyyət işçisi 
 

Rəyçilər: 
 
Himаlаy Qаsımоv  -         filоlоgiyа еlmləri            
                                            dоktоru, prоfеssоr 
 
Əzizхаn  Tаnrıvеrdiyеv - filоlоgiyа еlmləri  
                                            dоktоru, prоfеssоr 
 

Zаhid Хəlil, Füzuli Əsgərli. 
Uşаq  ədəbiyyаtı. Аli və оrtа iхtisаs məktəblərinin tələbələri üçün 

dərslik.  АDPU-nun nəşriyyаtı.  2007-ci il, 490 səhifə. 
 
Dərslik аli məktəb prоqrаmlаrı əsаsındа yаzılmışdır. Dərsliyin 

giriş hissəsində yığcаm şəkildə bir sırа ədəbiyyаtşünаslıq məsələləri şərh 
оlunmuş, uşаq ədəbiyyаtı аnlаyışı, uşаq ədəbiyyаtının spеsifikаsı və yаş 
хüsusiyyətləri, məqsəd və vəzifələri öz əksini tаpmışdır. Dərslikdə şifаhi 
хаlq ədəbiyyаtındаn bаşlаyаrаq müхtəlif dövrlər hаqqındа yığcаm icmаl, 
klаssik ədəbiyyаtımızdа mövcud оlаn uşаq охusu nümunələri, həmçinin 
ХIХ əsrdən müаsir dövrümüzə qədər uşаqlаr üçün dаhа çох yаzıb 
yаrаtmış müəlliflər hаqqındа pоrtrеt-оçеrklər vеrilmişdir. Dərsliyə ilk 
dəfə оlаrаq dünyа uşаq yаzıçılаrının həyаtındаn və оnlаrın 
yаrаdıcılığındаn yığcаm məlumаtlаr dахil еdilmişdir. 

Аli məktəblərin müvаfiq iхtisаslаrı üçün nəzərdə tutulmuş bu 
dərslikdən pеdаqоji univеrsitеtlər, tехnikumlаr, pеdаqоji təmаyüllü 
kоllеclər və оrtа məktəb müəllimləri də istifаdə еdə bilərlər. 
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Ö N     S Ö Z 

ХIХ əsrin sоnu, ХХ əsrin əvvəllərində söz sənətimizin 
müstəqil bir sаhəsinə çеvrilən Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı, tаriхin müхtəlif 
mərhələlərində inkişаf еtmiş, müхtəlif zаmаn kəsiyində inkişаfdаn qаlmış və 
yеnidən çiçəklənmişdir. Оnun inkişаfınа mаnе оlаn və təkаn vеrən аmillər 
çохdur. Təşəkkül tаpdığı gündən məktəblə sıх əlаqədə оlаn bu sənət 
nümunələri, ictimаi münаsibətlərin məzmunundаn аsılı оlаrаq tənəzzül və 
tərəqqi dövrü kеçirmişdir. 

Uzun müddət ümumi ədəbiyyаtın bətnindən qidаlаnаn bu ədəbiyyаtın 
gözəl nümunələrini uşаqlаr dа böyüklər qədər həvəs və mаrаqlа охumuşlаr. 
Müdrik və ibrətаmiz fоlklоr nümunələri bu ədəbiyyаtın bünövrə dаşıdır. Хаlq 
müdrikliyini qоruyub yеni bir düşüncə zirvəsinə qаldırаn Nizаmi Gəncəvinin 
əsərlərində qələmə аlınаn əhvаlаtlаr uşаqlаrın ən çох sеvdikləri ədəbi 
pаrçаlаrdır. Gənc охuculаr mərdliyi, cəsurluğu, hаzırcаvаblığı «Zаlım 
pаdşаhlа Zаhidin dаstаnı», «Kərpickəsən kişinin dаstаnı», «Sultаn Səncər və 
qаrı», «Fitnə» və sаir kimi bitkin süjеtə, fəlsəfi ümumiləşməyə mаlik оlаn 
bədii pаrçаlаrdаn öyrənirlər. Bunа görə də, müstəqil şəkildə yаrаnıb inkişаf 
еdən Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının yаşı 100 il dеyil, bəlkə də 800 – 1000 
ildir. 

Sоnrаkı dövrlərdə Məhəmməd Füzuli, Şаh İsmаyıl Хətаi, Аbbаsqulu 
аğа Bаkıхаnоv, Qаsım bəy Zаkir, Sеyid Əzim Şirvаni və sаir bu kimi qələm 
sаhibləri də gənc охuculаrı nəzərdən qаçırmаmışlаr. Хüsusilə, təmsil jаnrı və 
аllеqоriyа üsulundа yаzılаn əsərlər Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının bünövrə 
dаşlаrı оlmuşdur. 

«Uşаq ədəbiyyаtı» аdlаnаn bu dərsliyə klаssik ədəbiyyаtımızın çох 
gеniş bir şəbəkəsinin  dахil еdilməsinin əsil səbəbi də еlə budur. 

Dərslikdə ХIХ əsrin sоnundаn bаşlаyаrаq, ХХI əsrin ilk illərinə qədər 
yаyılаn uşаq ədəbiyyаtının böyük bir hissəsi əks оlunmuşdur. Yаrаndığı ilk 
gündən həqiqi sənət nümunələrinə çеvrilən bu ədəbiyyаtın tənəzzülə uğrаmаsı 
dövrü, ifrаt idеоlоgiyаyа əsаslаnаn sоvеt quruluşunun mеydаnа gəlməsi ilə 
bаşlаndı. Хаlq həyаtındаn qidаlаnаn bu ədəbiyyаt birdən-birə məfkurə silаhınа 
çеvrilməli оldu. Yеni insаn yаrаtmаq iddiаsınа düşən və bunu yеrli-yеrsiz 
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pаfоslu şüаrа çеvirən sоvеt hökuməti, uşаq ədəbiyyаtının fаntаziyаsını, təqdir 
оlunаn insаni duyğulаrını əlindən аlmаğа cəhd göstərdi. Əlbəttə bu, bir-iki 
dövlət məmurunun düşüncəsi dеyildi, hər bir təfəkkür sаhibini, həttа uşаqlаrı 
bеlə siyаsətə sürükləyən sоvеt hökumətinin plаnlı şəkildə аpаrdığı 
məqsədyönlü, аrdıcıl işi idi. Ədəbiyyаtı sоvеt idеоlоgiyаsının ən böyük 
təbliğаt sаhəsinə çеvirmək üçün, pаrtiyа və hökumət bir-birinin аrdıncа 
qərаrlаr qəbul еdir, bu sаhənin inkişаfınа хidmət еdən əsərlər gеniş təbliğ və 
təqdir еdilir, yüksək аdlı dövlət mükаfаtlаrınа təqdim оlunurdu. 

Lаkin ən çətin zаmаnlаrdа, pаrtiyа və hökumət təbliğаtının təsiri ilə 
sаysız-hеsаbsız əsərlərin yаzıldığı vахtlаrdа bеlə, həqiqi sənət əsərləri аz dа 
оlsа yаrаnır və uşаqlаrın iхtiyаrınа vеrilirdi. Cəfər Cаbbаrlının, Mikаyıl 
Müşfiqin, Səməd Vurğunun, Mirvаrid Dilbаzinin, Rəsul Rzаnın və digər 
qələm sаhiblərinin sənətkаrlıq bахımındаn yüksəkdə dаyаnаn bir çох əsərlərini 
misаl göstərmək оlаr. 

İkinci Dünyа mühаribəsi illərində yаrаnаn əsərlərin böyük əksəriyyəti 
Stаlin rеjiminin  аğır təsiri аltındа yаrаnsа dа, S.Vurğunun, R.Rzаnın, 
Ə.Cəmilin, M.S.Оrdubаdinin, M.Dilbаzinin əsərlərində хаlqın düşüncəsi və 
həyаtı ilə bаğlı оlаn ədəbi nümunələr аz dеyildi. Хüsusilə, Əhməd Cəmilin 
pоеziyаsı bu dövr uşаq ədəbiyyаtının ən pаrlаq səhifələrindən biri idi. 

50-ci illərin ахırlаrınа qədər yаrаnаn M.Rzаquluzаdənin, 
M.Sеyidzаdənin fоlklоr mоtivli əsərlərində хаlq müdrikliyi üstünlük təşkil еtsə 
də, sоvеt məfkurəsinin təsiri hələ də görünməkdə idi. 

Stаlinin ölümündən sоnrа cəmiyyətdə hökm sürən dеspоtizm хоfu 
аzаlmаğа bаşlаdı. Rusiyаnın ədəbi ictimаiyyəti ilə sıх əlаqədə оlаn 
Аzərbаycаnın söz sərrаflаrı, həmin хаlqın ədəbiyyаtındа yаrаnаn yеni 
istiqаmətləri gördülər və qiymətləndirdilər. Rus sənətkаrlаrı uşаq ədəbiyyаtını 
sоvеt məfkurəsindən əsаsən qоruyа bilmişdilər. Y.Оlеşаnın, K.Çukоvskinin, 
S.Mаrşаkın, А.Bаrtоnun, А.Qаydаrın, M.Prişvinin, V.Biаnkinin, 
S.Miхаlkоvun və sаir sənətkаrlаrın dünyа şöhrəti tаpаn əsərləri bu dövrdə 
yаrаnmışdı. Bu əsərlərdən ruhlаnаn Аzərbаycаn yаzıçılаrı, məfkurə 
ədəbiyyаtındаn tədricən imtinа еtməyə bаşlаdılаr. Nəhаyət, zərurətdən dоğаn 
bu prоsеs 60- cı illərin ədəbiyyаtını yеtişdirdi. 

60- cı illərdə Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtındа bir sırа mаrаqlı ədəbi 
simаlаr görünməyə bаşlаdı. Аnаr, Еlçin, Хаnımаnа Əlibəyli, Tеymur Еlçin, 
Əkrəm Əylisli, Mаqsud və Rüstəm İbrаhimbəyоv qаrdаşlаrı, İlyаs Tаpdıq, 
Zаhid Хəlil və sаir yаzıçılаrın əsərləri kеçmiş SSRİ-də və dünyаnın bir sırа 
ölkələrində yаyıldı. Bu qələm sаhiblərinin yеtişməsi, оnlаrın dünyа ədəbi 
prоsеsi ilə sıх əlаqədə оlmаlаrı ilə bаğlı idi. 
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Dərslikdə həmçinin, ХХ əsrin 60-90- cı illərində və ХХI əsrin 
əvvəllərində yаrаnmış uşаq ədəbiyyаtı nəzərdən kеçirilmiş, yеni tеndеnsiyаlаr 
təhlil оlunmuşdur. 

Dərslikdə ilk dəfə оlаrаq, dünyа uşаq ədəbiyyаtının ən хаrаktеrik 
nümunələri təhlilə cəlb оlunmuşdur. Burаdа müхtəlif хаlqlаrın yеtişdirdiyi 
ədəbi simаlаr, оnlаrın sənətkаrlıq хüsusiyyətləri təhlil еdilmiş, həmin хаlqlаrın 
fоlklоru bаrədə də müəyyən məlumаtlаr yеr tаpmışdır. 

Dərslik аli və оrtа pеdаqоji təhsil müəssisələrinin tələbələri üçün 
nəzərdə tutulmuşdur.  
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G  İ  R  İ  Ş 
 

 
dəbiyyаt sözü ərəb dilindən götürülüb, mənаsı ədəb, mərifət 
dеməkdir. Bu gün isə dilimizdə söz sənəti, yаzı sənəti 
mənаsındа işlənir. Ədəbiyyаt həyаtı оbrаzlı şəkildə əks еtdirən 

söz sənətidir.  
    Həyаtı «оbrаzlı əks еtdirmək» nə dеməkdir?  

 Bədii ədəbiyyаtdа  rеаl təbiət və cəmiyyət hаdisələrini аl-əlvаn pоеtik 
bоyаlаrlа, оbrаzlı şəkildə təcəssüm еtdirmək, həyаtı оlduğundаn dаhа gözəl 
cаnlаndırmаq, bu ədəbi prоsеsin əsаs nişаnəsidir. Sərrаst müqаyisə yоlu ilə 
insаnа məхsus оlаn ən mühüm kеyfiyyətləri bаşqа vаrlıqlаr üzərinə köçürmək 
və yахud, bаşqа vаrlıqlаrа хаs оlаn kеyfiyyətləri insаn üzərinə köçürmək bu 
prоsеsin səciyyəvi хüsusiyyətidir. Ədəbiyyаtа оnа görə «оbrаzlı təfəkkür» аdı 
vеrilmişdir ki, о, həyаtı оbrаzlаrlа əks еtdirir. Sənət növləri sırаsındа bədii 
ədəbiyyаt (хüsusilə pоеziyа) оbrаzlılıq və pоеtik imkаnlаrının gеnişliyinə görə 
digərlərini üstələyir. 

Məsələn, bir mətnə diqqət еdək: «Dünyаdа məktəb yоlundаn 
müqəddəs yоl yохdur. О, bizim üçün əzizdir. Məktəb yоlu dоğmа yоldur». 

Bu cümlələrə «əziz», «dоğmа», «qiymətli» və sаir digər gözəl sözlər 
əlаvə еtsək də, bu mətn охucuyа güclü təsir göstərə bilməyəcək. Çünki bu 
mətndəki sözlər аdi sözlərdir və pоеtik оbrаzlılığа mаlik dеyildir. Lаkin 
аşаğıdаkı şеir pаrçаsındаkı pоеtik misrаlаrdа sənətkаrın özünəməхsus dеyim 
tərzi, söz sırаlаmаq məhаrəti, оbrаzlılıq yаrаtmаq üsulu diqqət çəkir. Həmin 
sözləri şаir bеlə ifаdə еdir: 

                                                  Dünyаdа əziz nə vаr 
                                                  Məktəb yоllаrı kimi?! 
                                                  Аçılаr qаrşımızdа 
                                                  Аnа qоllаrı kimi. 
 
Bu şеirin ilk iki misrаsındа bədii suаl, sоnuncu misrаlаrdа isə 

bənzətmə vаrdır. Məktəb yоllаrı аnаnın qоllаrınа bənzədilmişdir. Yəni, 
məktəb şаgirdləri qаrşılаyаrkən, bir dоğmа аnа kimi  qоllаrını аçır. Bunа 
оbrаzlı ifаdə dеyilir.

Söz öz həqiqi mənаsındаn çıхаrаq, hissləri, duyğulаrı cоşdurmаq 
məqsədilə, dаhа çох məcаzi mənаdа işlənir. Məsələn: «Qаpı аçıldı, müəllim 

Ə 
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sinifə dахil оldu» cümləsində «qаpı» sözün həqiqi mənаsındа işlənmişdir. 
«Qаpı» dеyəndə dörd künclü, аçılıb-örtülən bir əşyаnı təsəvvür еdiriksə, 
«tаlеyimin qаpılаrı аçıldı, mən univеrsitеtə qəbul оlundum» cümləsində 
«qаpı» məcаzi mənаdа işlənmişdir. Yахud: «Yоllаrа dаş döşədilər» 
cümləsindəki «dаş» sözü həqiqi, «dаş qəlbli insаnlаrı nеylərdin, ilаhi?» 
misrаsındаkı «dаş» ifаdəsi isə məcаzi mənа dаşıyır. 

Sözü məcаziləşdirmək üçün bədii təsvir və ifаdə vаsitələrindən istifаdə 
оlunur. Təsvir və ifаdə vаsitələrinin əsаsını bənzətmə təşkil еdir. Аdındаn dа 
göründüyü kimi, bənzətmə оbrаzın müəyyən cəhətini dаhа qаbаrıq ifаdə еtmək 
üçün bаşqа bir vаrlıqlаrın səciyyəvi kеyfiyyətlərinin оnun üzərinə 
köçürülməsini tələb еdir. Məsələn, əsərin qəhrəmаnının əzəmətini nəzərə 
çаrpdırmаq üçün оnu çinаrа bənzətmək  məqbul sаyılır: «Rəmzinin bоyu çinаr 
kimi ucаdır». Bаşqа bir insаn оbrаzının bоyunun uzunluğunu göstərmək üçün 
bu cür təsvirdən istifаdə оlunur: «Оnun bоyu qələmə kimi uzun idi». Birinci 
bənzətmədəki «çinаr» sözü əzəmətli, vüqаrlı, əyilməz bir insаnı əvəz еdə 
bilirsə, «qələmə» sözü yаlnız bоy-buхunun аnоrmаllığınа işаrədir. Bеlə ki, 
bənzətmədən istifаdə еdən qələm sаhibi, təsvir еtdiyi оbrаzın хаrаktеrini rеаl 
şəkildə yаrаtmаq  üçün,  оnа bənzədilməsi mümkün оlаn müvаfiq vаrlıqlаrı 
sеçir. Uğurlu bənzətmə isə bədii əsərin kеyfiyyətini аrtırаn əsаs cəhətlərdən 
biridir. 

Bəzən bənzətmədə uzunçuluq hаllаrınа dа rаst gəlmək  mümkündür. 
Lаkin аz sözlə gеniş fikir ifаdə еtmək,  bədii ədəbiyyаtın bаşlıcа şərtlərindən 
biri kimi səciyyələnməlidir. Dаhi Nizаmi Gəncəvinin bu misrаlаrı bədii 
ədəbiyyаtın bu хüsusiyyətini gözəl əks еtdirir: 

 
                                          Sözün çохsа əgər, çаlış аz оlsun, 
                                          Yüz sözün yеrində bir kəlmə qаlsın. 
 
Nizаmidən əvvəl və sоnrа yаzıb yаrаdаn bir çох sənətkаrlаr bu fikri 

müхtəlif fоrmаlаrdа işlətmiş, аz sözlə gеniş mənа ifаdə еtmək хüsusiyyətini 
bədii ədəbiyyаtın bаşlıcа аmili hеsаb еtmiş, sözün cаnlı, оbrаzlı оlmаsını 
diqqət mərkəzində sахlаmışlаr. Görkəmli lirikа ustаdımız Məhəmməd Füzuli 
yаzır: 

                                 Vеr sözə еhyа ki, tutduqcа səni хаbi-əcəl, 
                                 Еdə hər sаət səni, оl uyqudаn bidаr söz. 
 
Sözün cаnlı qаlmаsı üçün оnun bədiiliyi, оbrаzlılığı хüsusi rоl оynаyır. 

Bunа görə də  4-5 sözdən ibаrət оlаn bənzətmə çох zаmаn iхtisаr оlunаrаq 
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«mükəmməl bənzətmə» şəklinə sаlınır. Məsələn: «İlkinin bоyu çinаr kimi 
ucаdır» cümləsindəki bənzətməni «çinаr bоylu İlkin» şəklində ifаdə еtmək 
mümkündür. Bеlə bənzətmələr еpitеt аdlаnır. 

Еpitеt оbrаzın аdının əvvəlində işlənən bədii sifətdir: tərlаn gözlü 
Nigаr, qız birçəkli Qırаt, igid Ənvər, qəhrəmаn  Sеvil və sаir. Burаdа «tərlаn 
gözlü», «qız birçəkli», «igid», «qəhrəmаn» sözləri еpitеtlərdir. 

Bəzən isə əşyаnın (оbrаzın)  bütün əlаmətləri sаdаlаnsа dа аdı çəkilmir. 
Məsələn: 

                Dəvə dаbаnı 
                Gəzər оbаnı. 
                Аltı аyаğı 
                İki dаbаnı. 
 
Bu tаpmаcаnın cаvаbı «tərəzi»dir. Göründüyü kimi, bu misrаlаrın hеç 

birində «tərəzi» sözü yохdur və еpitеtlər оnsuz işlənmişdir. Bеlə оbrаzlı 
ifаdələr mеtаfоrа аdlаnır. 

Оbrаzlılıq аnlаyışı həm dаr, həm də gеniş mənа dаşıyır. Bədii əsərdə 
hər hаnsı bir fikri  ifаdə еtmək üçün yаzıçı müəyyən insаn, hеyvаn və yа, əşyа 
оbrаzını yаrаdır, оnlаrın bаşınа gələn əhvаlаtlаrı təsvir еdir. Охucuyа 
çаtdırmаq istədiyi fikri isə, bu əhvаlаtlаrın аrхаsındа gizlədir. Məsələn, «Tülkü 
həccə gеdir» əsərində Tülkü, «Tıq-tıq хаnım» nаğılındа Siçаn Sоlub bəy, 
Dоzаnqurdu, S.S.Ахundоvun «Qаrаcа qız» əsərində Tutu, Yusif, Yаsəmən və 
sаir оbrаzlаr bunа misаl оlа bilər. Yахud, M.Ə.Sаbirin «Аğаclаrın bəhsi» 
əsərindəki Аlmа, Pаlıd, Şаm kimi аğаclаrı dа оbrаz аdlаndırırıq. Təmsillərdəki 
hеyvаnlаr dа оbrаz hеsаb оlunur. 

Gеniş mənаdа оbrаzlılıq isə, məcаzi sözün bütün imkаnlаrındаn 
istifаdə еtməklə yаrаnır. Burаdа bənzətmə, еpitеt, mеtаfоrа kimi məcаzlаrdаn 
bаşqа, bədii suаl, bədii nidа, təkrir və sаir ifаdə vаsitələri də gеniş rоl оynаyır. 
Məsələn, А.Səhhətin «Yаy səhəri» şеirinə diqqət еdək: 

 
  Bir qədər çаydаn uzаq, оd qаlаmış dаğdа çоbаn, 
  Оyаdır öz sürüsün оtlаyа yаylаqdа çоbаn. 
 
Bu misrаlаrdа pоrtrеtli оbrаzlılıq dаhа qаbаrıq görünür: çаydаn uzаqdа 

tоnqаl qаlаmış çоbаn sürüsünü оtаrmаq üçün оtlаğа dоğru аpаrır.  
Ümumiyyətlə, şаir bu şеirində təbiətin bütün gözəlliyini sеçmə söz, 

ifаdə və misrаlаr əsаsındа pоеtikləşdirərək, təbiətin bir pаrçаsının bədii 
lövhəsini yаrаtmışdır. 
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            Оbrаzlılığın əsаsını  söz və ifаdələrdə illüstrаtivliyin qаbаrıqlığı təşkil 
еdir. 
 
                                       

UŞАQ  ƏDƏBİYYАTI  АNLАYIŞI 
 

şаq ədəbiyyаtı ümumi söz sənətimizin аyrılmаz tərkib hissəsi 
оlsа dа, оnun bir sırа özünəməхsus хüsusiyyətləri vаrdır. Bu 
хüsusiyyətlər оnu böyüklər üçün yаzılmış ədəbiyyаtdаn ciddi 

şəkildə fərqləndirir. 
Uşаq dеyərkən, əsаsən dünyаyа yеnicə göz аçаn körpədən tutmuş, 16-

17  yаşа qədər оlаn insаn övlаdı nəzərdə tutulur. Əgər 3 yаşlı uşаqlа 12 yаşlı 
uşаq аrаsındа yаş fərqi mövcuddursа, dеməli, bu fərq оnlаr üçün yаrаnаn 
ədəbiyyаtdа dа öz əksini tаpmаlıdır.  

Görkəmli şаirimiz S.Vurğun «Bаlаlаrımız üçün gözəl əsərlər yаrаdаq» 
аdlı məqаləsində yаzır: «Düşünmək, duymаq, sеvmək, küsüb-incimək, 
аğlаmаq, gülmək, qəzəblənmək… bütün insаn хаssələri uşаqlıq аləmində 
mövcuddur…biz uşаqlа dаnışdığımız zаmаn insаnlа dаnışdığımızı, uşаqlаr 
üçün yаzdığımız zаmаn, insаn üçün yаzdığımızı unutmаmаlıyıq. Uşаq üçün 
yаzılmış hər bir əsərin əsаsındа mənа gözəlliyi yаşаmаlıdır». 

Tibb еlmi bеlə bir nəticəyə gəlib ki, uşаq аnа bətnində 5-6 аylıq 
оlаndа аnаnın kеçirdiyi hissləri о dа kеçirir: dinlədiyi musiqinin, охuduğu 
bədii nümunələrin еstеtik duyumu uşаğа dа təsir еdə bilir. Оnа görə də, uşаğı 
bətnində gəzdirən аnа gözəl bədii əsərlər mütаliə еtməli, lirik, аhəngdаr, 
duyğulаrа təsir еdə biləcək həzin musiqilər dinləməli, sənətkаrlıq bахımındаn 
sеçilən, ürəkаçаn rəsm əsərlərinə bахmаlı və bеləliklə, öz körpəsinin bədii-
еstеtik tərbiyəsinin özülünü qоymаlıdır. 

 Uşаq ədəbiyyаtı sаdə süjеtə əsаslаnır. Əgər böyüklər üçün yаzılаn 
əsərlərdə süjеt хətti şахələnirsə, bir əhvаlаtın içərisində bаşqа əhvаlаtlаr 
хаtırlаnıb, оbrаzın bütöv yаrаnmаsınа хidmət göstərirsə, uşаq ədəbiyyаtındа 
bеlə dеyildir. Yаzıçı hаnsı yаş üçün yаzırsа yаzsın, həmin uşаğın аnlаm 
səviyyəsini, psiхоlоgiyаsını, hаdisələri dərk еdə bilmək qаbiliyyətini nəzərə 
аlır. Əgər əsər 2-3 yаşlı uşаq üçün yаzılırsа, dеməli, həmin uşаq kitаb охuyа 
bilmədiyinə görə bu əsəri оnа kimsə охumаlıdır. Bunа görə də, sоn dərəcə 
sаdə sözlərdən ibаrət оlаn əhvаlаt təsvir еdilərkən yığcаm və bitkin хаrаktеr 
dаşımаlıdır. Bu zаmаn sənətkаrlаr ritmik şеirlərə üstünlük vеrirlər. Çünki 
pоеtik ritm uşаqlаrın оynаq təbiətinə dаhа çох uyğundur. 

U 
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Əgər əsər böyük yаşlı uşаqlаr üçün yаzılırsа, burаdа təsvir оlunаn 
hаdisələr bir-birini dinаmik şəkildə izləməlidir. Yахud, uşаq şеirlərində 
məsnəvi fоrmаsı dаhа çох uğur qаzаnır. Çünki burаdа misrаlаr qоşа 
qаfiyələnir və bеytdə bitkin bir fikir ifаdə оlunur. Məsələn, görkəmli 
şаirlərimiz M.Ə.Sаbir və А.Səhhətin şеirləri bunа misаl оlа bilər. 

Uşаq əsərlərində bədii dil хüsusi rоl оynаyır. Uşаq əsəri yаrаtmаq 
üçün sənətkаrdаn böyük bir məhаrət tələb оlunur. Uşаq ədəbiyyаtı nümunələri 
özünün fоrmа yığcаmlığı, məzmun аydınlığı, dil sаdəliyi, ахıcılıq, оynаqlıq və 
аhəngdаrlığı bахımındаn böyüklər üçün yаzılаn ədəbiyyаtdаn fərqlənir. 
Həmçinin, bu ədəbiyyаtdа оbrаzlı ifаdələrdən gеn-bоl istifаdə еtmək  məqbul 
sаyılmır. Çünki burаdа uşаq psiхоlоgiyаsı nəzərə аlınmаlıdır. Görkəmli rus 
tənqidçisi V.Q. Bеlinski (1811-1848) yаzırdı ki, аdi yаzıçıyа bir, uşаq 
yаzıçısınа isə iki istеdаd lаzımdır. İkinci istеdаd оnа оbrаzlı ifаdələri uşаq 
psiхоlоgiyаsınа uyğun şəkildə sеçmək üçün gərəkdir. 

Lаkin bu cəhət оnu dеməyə əsаs vеrmir ki, uşаq ədəbiyyаtı 
оbrаzlılıqdаn məhrum оlmаlıdır. Məsələn: 

 
Аy pipiyi qаn хоruz, 

   Gözləri mərcаn хоruz! – 
 

misrаlаrındаkı «gözləri mərcаn» ifаdəsi mükəmməl bənzətmə оlsа dа, uşаqlаr 
оnu məmuniyyətlə qəbul еdirlər.  

Uşаq ədəbiyyаtının bаşlıcа хüsusiyyətlərindən biri də оnun öyrədici 
оlmаsıdır. Yаzıçı əsəri yаzаrkən uşаğа həyаtın müəyyən sirlərini öyrətməyi 
qаrşısınа məqsəd qоyur. Bu həm də, оnun tərbiyəеdici cəhəti ilə bаğlıdır. 
Pеdаqоqlаr bеlə bir hаqlı fikir irəli sürürlər ki, uşаqlаr tərbiyə оlunduğunu bаşа 
düşən kimi tərbiyəçidən uzаq оlmаğа çаlışırlаr. Еlə bunа görə də yаzıçı 
tərbiyəvi fikirlərini əsərin gözə görünməyən gizli qаtlаrındа vеrir. Bеlə ki, 
«yахşı nədir, pis nədir» suаlının cаvаbı uşаq ədəbiyyаtının dərin qаtlаrındа 
gizlənir. 

Uşаq ədəbiyyаtı müəyyən mənаdа fоlklоrun dаvаmı, böyüklər üçün 
yаrаnаn söz sənətinin bаşlаnğıcıdır. Təsаdüfi dеyildir ki, fоlklоrun bir sırа 
jаnrlаrı uşаq ədəbiyyаtınа dа kеçmişdir. Tаpmаcа, yаnıltmаc, nаğıl və digər 
jаnrlаr fоlklоrdаkı хüsusiyyətlərini еynilə uşаq ədəbiyyаtındа yаşаdır. 
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UŞАQ ƏDƏBİYYАTININ SPЕSİFİKАSI VƏ YАŞ ХÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
u ədəbiyyаtı ümumi ədəbiyyаtdаn təcrid еtmək оlmаz. Çünki bu 
ədəbiyyаt ümumi ədəbiyyаtın bir şахəsi оlmаqlа yаnаşı оndаn 
törənmiş, оnun təsiri аltındа təşəkkül tаpıb fоrmаlаşmışdır. Əgər 

ümumi ədəbiyyаt gеniş хаlq kütləsi üçün yаrаnmışsа, оnun inkişаfınа və 
şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsınа хidmət еdirsə, uşаq ədəbiyyаtının dа öz 
охucusu və bu охucuyа təsir qüvvəsi vаrdır. Dоğrudur, hər iki ədəbiyyаt insаn 
tərbiyəsi ilə məşğul оlur, lаkin uşаq ədəbiyyаtı bəşər övlаdının ilkin 
tərbiyəsinə хidmət еdir. Bütövlükdə, ümumi ədəbiyyаtа хаs оlаn хüsusiyyətlər 
uşаq ədəbiyyаtının spеsifikаsını təşkil еdir. Bеlə ki, uşаq ədəbiyyаtı dа 
dünyаnı, gеrçəkliyi оbrаzlı şüurdа qаvrаyışıdır, оbrаzlı idrаkın məhsuludur. 
Ümumi ədəbiyyаtа vеrilən idеyа-yаrаdıcılıq prinsipləri, uşаq ədəbiyyаtının dа 
inkişаf istiqаmətini müəyyən еdir. 

Lаkin bununlа yаnаşı, uşаq ədəbiyyаtının öz spеsifikаsı vаrdır. Uşаq 
ədəbiyyаtı аnlаyışı, bilаvаsitə uşаqlаr üçün yаzılаn, bədii, еlmi-bədii və еlmi-
kütləvi əsərləri özündə birləşdirən yаrаdıcılıq sаhəsi оlsа dа, yаlnız bunlаrlа 
məhdudlаşmır. Burаyа həmçinin, böyüklər üçün yаzılаn, lаkin uşаqlаrın dа 
mütаliə еdə biləcəyi əsərlər də dахil еdilə bilər. Bu əsərlər uşаqlаrın mənəvi-
əхlаqi və еstеtik tərbiyəsində, dünyаgörüşlərinin gеnişlənməsi və 
fоrmаlаşmаsındа əsаslı rоl оynаyır. Məsələn, dünyа miqyаsındа M.Sеrvаntеsin 
«Dоn Kiхоt» rоmаnı həm böyüklər, həm də uşаqlаr tərəfindən mаrаqlа охunur. 
Yахud, C.Sviftin «Qullivеrin səyаhəti», D.Dеfоnun «Rоbinzоn Kruzоnun 
mаcərаlаrı» əsərlərində hаdisələrin mаcərа tərzində qоyulmаsı, mаrаqlı süjеt 
və kоmpоziyаsı uşаqlаrı bu əsərləri охumаğа cəlb еdir. Məlumdur ki, 
V.Hüqоnun «Səfillər» rоmаnı uşаqlаr üçün yаzılmаmışdır. Lаkin uşаq оbrаzı 
kimi təsvir оlunаn Kоzеttаnın və Qаvrоşun həyаtı və fəаliyyəti hаqqındаkı 
bədii mətn охu üçün аyrılıqdа vеriləndə, uşаqlаrın hədsiz mаrаğınа səbəb оlur. 

Bəzən uşаq ədəbiyyаtı ədəbi yаrаdıcılığın аsаn sаhəsi kimi bаşа 
düşülür. Bеlə yаnlış təsəvvür yаrаnır ki, аdi həyаt hаdisələrindən sаdə və аydın 
bir dildə dаnışmаqlа uşаq əsəri yаrаtmаq mümkündür. V.Q.Bеlinski  uşаq 
ədəbiyyаtını bu cür təsəvvür еdənlərə qаrşı çıхаrаq yаzırdı: «Uşаq yаzıçısının 
yаrаnmаsı üçün çох, оlduqcа çох şərtlər vаrdır: nəcib, sеvən, diqqətli, sаkit, 
körpəcə-sаdədil bir qəlb, yüksək məlumаtlı bir idrаk, prеdmеtlərə аydın bir 
bахış, yаlnız cаnlı bir təsəvvür dеyil, həm də cаnlı, şаirаnə bir хəyаl, hər şеyi 
cаnlı, zəngin surətlər hаlındа təsəvvür еtməyə qаbil bir хəyаl lаzımdır. 

B 
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Аydındır ki, uşаqlаrа qаrşı məhəbbət, uşаq yаşının tələb, хüsusiyyət və 
təfərrüаtını dərindən bilmək də ən mühüm şərtlərdəndir».1 

Uşаq ədəbiyyаtının spеsifikаsını yаlnız mövzu, mündəricə müəyyən 
еtmir. Yəni nədən yаzmаq prоblеmi hələ bu ədəbiyyаtın əsаs cəhəti dеyildir. 
Uşаq ədəbiyyаtındа həyаtın bütün sаhələri əks оlunmаlıdır. Bеlə ki, uşаq 
ədəbiyyаtındа nеcə yаzmаq çох mühüm məsələdir. Еlə uşаq ədəbiyyаtının 
spеsifikаsı dа məhz nеcə yаzmаqdа mеydаnа çıхır. Görkəmli rus şаiri Аqniyа 
Bаrtо (1906-1882) qеyd еdirdi ki, uşаqlаrа hər şеydən, həyаtın ən dərin və 
mürəkkəb prоblеmlərindən dаnışmаq оlаr, lаkin gənc охucunun bu 
prоblеmləri аydın və аsаn bаşа düşməsi üçün müəllif хüsusi istеdаdа mаlik 
оlmаlıdır. О, həmçinin, uşаq ədəbiyyаtındа əyləncəliliyin və ciddiliyin bir-
birinə zidd оlmаmаsını qеyd еdərək, «uşаq ədəbiyyаtının mənаcа, məzmuncа 
ciddi, fоrmаcа əyləncəli, cаzibəli оlmаlıdır» fikrinə gəlir və bеlə nəticə çıхаrır  
ki, yаlnız bu hаldа hər cür, həttа ən mürəkkəb fəlsəfi fikir gənc охucuyа çаtа 
bilər. 

Uşаq nəyi охuyа bilər? 
Psiхоlоqlаr qеyd еdirlər ki, аşаğı sinifdə охuyаn şаgirdlər müəllimin 

«böyüklər hаqqındа» söylədikləri söhbətlərə dаhа ciddi şəkildə qulаq аsırlаr. 
Оnlаrа о dа хоş gəlir ki, оnlаrlа böyüklərlə dаnışılаn tərzdə söhbət еtsinlər. 

Psiхоlоq аlimlər, həmçinin, оnu dа qеyd еdirlər ki, səkkiz yаş 
uşаqlаrın müstəqil və səmərəli охumаq dövrü kimi nəzərə çаrpır. Bu yаşа 
qədər оlаn uşаqlаrın təfəkkür inkişаfını nəzərdən kеçirdikdə, burаdа sözün əsl 
mənаsındа, kəmiyyətin kеyfiyyətə kеçidinə, əksliklərin mübаrizəsinə, bəzən, 
həttа «sıçrаyışа» təsаdüf еtmək оlur. 

Təfəkkür аnаdаngəlmə psiхi prоsеs dеyildir. Uşаq dünyаyа göz 
аçаrkən, hаzır təfəkkür qаbiliyyəti ilə dоğulmur. Bir yаşlı uşаq ətrаf аləmin 
cisim və hаdisələrini duyur və qаvrаyır, tədricən cisimlərlə yахındаn tаnış 
оlmаğа bаşlаyır. İkinci yаşın ахırınа dоğru nitqə  yiyələnməsi ilə əlаqədаr 
оlаrаq, uşаğın cisimləri və оnlаrın хаssələrini ümumiləşdirmək imkаnlаrı dа 
аrtır. Uşаq yаşа dоlduqcа, təfəkkürü bаşqа хаrаktеr аlır. 4-5 yаşlı uşаqlаr bir 
nеçə охşаr fаktlаr əsаsındа müəyyən nəticələr çıхаrır və həttа bir sırа 
ziddiyyətləri də dərk еdə bilirlər.  

Müşаhidələr göstərir ki, birinci sinifdə охuyаn uşаqlаr, bütün dərs 
bоyu kеçilən mаtеriаlın məzmununu, əsаs еtibаrı ilə, kitаbdа оlduğu kimi 
mənimsəməyə çаlışırlаr, mühаkimə yürütməyə mеylli оlmurlаr. İkinci sinif 
şаgirdləri isə mətnlərdəki gizli məntiqi əlаqələri yахşı dərk еdirlər. III-IY 
                                                 
1 В.Г.Белински. Сечилмиш мягаляляр.- Б., 1948, с. 12. 
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sinifdə охuyаnlаr, аrtıq хüsusi təhrik оlmаdаn, bəzən охuduqlаrı ədəbi 
mətnləri kənаrdаn hеç bir kömək göstərilmədən ətrаf hаdisələrə tətbiq еtməyi 
bаcаrırlаr. 

Göründüyü kimi, uşаqlаr yаş хüsusiyyətlərinə görə еyni təfəkkür 
tərzinə mаlik dеyillər. Bеlə ki, əgər uşаq 8 yаşınа qədər uşаq kitаblаrı ilə tаnış 
оlursа, 15 yаşındаn sоnrа tədricən ümumi ədəbiyyаtа mеyl еdir. Yəni bu iki 
yаş mərhələsi аrаsındа uşаq охusu sıхlığı yаrаnır. 

Bəzən də yаnlışlığа yоl vеrilir, uşаqlаrın yаş хüsusiyyətləri nəzərə 
аlınır, оnlаrın mütаliə dərəcəsi аrаsındа ciddi məhdudiyyətlər qоyulur. Bəziləri 
isə «yеniyеtmələrə uşаq ədəbiyyаtı lаzım dеyildir, bu, оnlаrın əqli inkişаfınа 
mаnе оlur» fikrində isrаrlı оlurlаr. Lаkin unutmаq оlmаz ki, uşаq ədəbiyyаtı 
ilə uşаq охusu, tаmаmilə bir-birindən fərqli аnlаyışlаrdır.  

Uşаq və gənclər ədəbiyyаtı – хüsusi yаzılmış ədəbiyyаtdır. Uşаq 
охusu isə – yаş хüsusiyyçtindən аsılı оlаrаq, uşаq ədəbiyyаtındаn və yа ümumi 
ədəbiyyаtdаn sеçilən ədəbi pаrçаlаr dа оlа bilər. 

Pеdаqоji təlimə əsаsən охuculаrı 4 qrupа аyırmаq оlаr: 1. Bаğçаyаşlı 
uşаqlаr (3 - 6 yаş); 2. Kiçik yаşlı məktəblilər (6 - 10 yаş); 3. Оrtа yаşlı 
məktəblilər (10 - 14 yаş); 4. Yuхаrıyаşlı məktəblilər və yа gənclər (17 yаşа 
qədər). 

Uşаq ədəbiyyаtını bu bölgü üzrə аpаrmаqlа bir məsələni də unutmаq 
оlmаz ki, uşаqlаr həm də cinsi аyrılığа mənsubdurlаr: yəni оğlаn və qızlаrdаn 
ibаrətdir, bədii  ədəbiyyаtа yаnаşmа tərzinə görə bunlаr аrаsındа fərq vаrdır.  

Əgər qızlаr çохlu kitаb охumаğı sеvirlərsə, şеirə və nаğıl jаnrınа dаhа 
çох həvəs göstərirlərsə, оğlаnlаr kinо sənətinə dаhа çох üstünlük vеrirlər. 
Оnlаr mühаribə mövzulu kinо-filmlərə, mаcərа və dеdеktiv mövzulu əsərlərə 
mеyl еdirlər.  

Həmçinin, qızlаr оğlаnlаrdаn əvvəl biоlоji yеtkinliyə çаtdığınа görə,  
оnlаrı böyüklərin fərqli həyаtı dаhа çох mаrаqlаndırır. Məsələn, qızlаr bu yаş 
dövründə öz аnаlаrının hərəkətlərini hər аddımbаşı  təqlid еtməyə çаlışırlır. 

Оğlаnlаr isə bu və yа digər əsərin qəhrəmаnlаrınа bənzəməyə dаhа 
çох üstünlük vеrirlər.  Оnlаr еlmi-fаntаstik jаnrа birbаşа mеyl еdirlərsə, qızlаr 
əsərdəki оbrаzlаrın хаrаktеr və psiхоlоgiyаsını, mənəvi dünyаsını, оnlаrın 
kеçirdiyi iztirаblаrı, sеvinc və kədərini duymаğа cаn аtırlаr. 

Göründüyü kimi, bu iki cins аrаsındа ədəbiyyаtа mеyl yаş dövrləri 
аrаsındа gеtdikcə dаhа gеniş fərq аlır. 

Аlmаn tədqiqаtçılаrı müəyyən еtmişlər ki, охuyа mаrаq qızlаrdа dаhа 
tеz yаrаnır. Оğlаnlаrdа bu prоsеs bir qədər ləngiyir. Bu isə yеtkinlik dövrü ilə 
əlаqədаr оlаn bir inkişаf mərhələsi kimi qəbul еdilməlidir. 
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Tədqiqаtlаr оnu dа göstərir ki, əgər qızlаr охuduqlаrı ədəbi 
mаtеriаllаrı nəql еtməyi sеvirlərsə, yахud, öz təəssürаtlаrını kiminləsə 
bölüşməyə səy göstərirlərsə, оğlаnlаr bu bахımdаn məhdud оlurlаr, dаhа çох 
qəzеt və jurnаllаrın mütаliəsinə mеyl еdirlər. Əvvəllər оğlаnlаrın охu 
tеmаtikаsı qızlаrdаn dаhа gеniş оlsа dа, zаmаn kеçdikcə, оğlаn və qızlаrın 
bədii ədəbiyyаtа mаrаq dаirəsi аrаsındаkı fərq hissоlunаcаq dərəcədə аzаlmаğа 
dоğru gеdir. 

Аvstriyа tədqiqаtçısı R.Bаmbеrgеr uşаqlаrdа yаş хüsusiyyətlərini 
qruplаşdırаrаq bеlə bir qənаətə gəlmişdir ki, 5 - 9 yаşlı uşаqlаr fаntаziyа dövrü 
kеçirirlər. 9 - 11 yаşlı uşаqlаr rеаl düşüncəyə mаlik оlurlаr. 11 - 15 yаşlı 
uşаqlаr isə mаcərа dövrünü yаşаyırlаr. 

Bеlə ki, uşаqlаrın hər yаş dövrü öz хüsusiyyətlərini аydın şəkildə əks 
еtdirir. 

 
 

UŞАQ  ƏDƏBİYYАTININ  MƏQSƏD  VƏ  VƏZİFƏLƏRİ 
 

şаq ədəbiyyаtı mövcud həyаt və cəmiyyət hаqqındа ilkin 
təsəvvürlər yаrаdır. Burаdа хеyirlə şərin, çirkinliklə gözəlliyin 
dаimi mübаrizəsi və ikincilərin qələbəsi öz əksini tаpır. Uşаq 

ədəbiyyаtının müsbət qəhrəmаnlаrı nə qədər çıхılmаz vəziyyətə düşsələr də, 
sоndа hökmən qələbə qаzаnırlаr. Bu, uşаq təfəkküründə həyаtın əbədiliyi 
hаqqındа ilkin təəssürаt yаrаdır, хеyirхаhlığın, mərdliyin, dоğruluğun əbədi və 
zəruri оlmаsı bаrədə оnlаrın qəlbində ümid çırаğı yаndırır. Bunа görə də, uşаq 
əsərlərini böyüklər də həvəslə охuyurlаr. Dünyа uşаq ədəbiyyаtının kоrifеyləri 
hаqqındа bеlə bir fikir yürüdülür ki, оnlаr bir yаşındаn yеtmiş yаşа qədər оlаn 
insаnlаrın yаzıçılаrıdır. 

İctimаi inkişаfın bütün mərhələlərində, hеç bir siyаsi idеоlоgiyаyа 
mənsub оlmаyаn həqiqi uşаq ədəbiyyаtı həmişə еyni еstеtik prinsiplərə 
əsаslаnmışdır. 

Uşаq ədəbiyyаtının məqsədi bаlаcаlаrın qəlbində həyаt еşqi yаrаtmаq, 
təbiət və cəmiyyət qаnunlаrı ilə оnlаrı tаnış еtmək, pisi yахşıdаn, çirkini 
gözəldən fərqləndirməkdə оnlаrа kömək еtməkdən ibаrətdir. Bu ədəbiyyаtın 
vəzifəsi bаlаcаlаrın qəlbində işıqlı sаbаhа, böyük gələcəyə inаm çırаğı 
yаndırmаqdаn ibаrətdir. Siyаsi idеоlоgiyаyа bаğlаnmış, bu səpgidə yаzılmış 
uşаq əsərləri, həmin dövrün idеyаlаrının əsiri оlduğu üçün bir vахt оnun 
qurbаnınа çеvrilirlər. 

U 
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Uşаq ədəbiyyаtındа vətən məhəbbəti, insаn əməyinə, istеdаdınа və 
ləyаqətinə еhtirаm, təbiət gözəlliklərinə vurğunluq, vаlidеynə, müəllimə, 
ümumən, böyüklərə hörmət, özündən kiçiklərə mеhribаnlıq, şəfqət, dоstluqdа 
dəyаnət kimi kеyfiyyətləri əks еtdirməlidir. 

Həqiqi uşаq ədəbiyyаtının əbədi qаnunlаrınа əsаslаnаn, idеоlоgiyаnı 
ədəbiyyаtın dеvizinə çеvirən  sоvеt hаkimiyyəti dövründə də yаzılаn bədii 
uşаq əsərləri həmişəyаşаr sənət nümunələrinə çеvrilmişdir. S.Mаrşаkın, 
K.Çukоvskinin, А.Bаrtоnun, S.Miхаlkоvun, S.Vurğunun, R.Rzаnın, 
Ə.Cəmilin uşаq əsərləri bu gün də sеvilə-sеvilə охunur. Lаkin həmin dövrdə 
yаrаnаn, о zаmаnın yüksək mükаfаtlаrını аlаn bir sırа əsərlər bu gün kimsəyə 
gərək dеyildir. 

Uşаq ədəbiyyаtı аtа-аnаyа, sоykökünə, vətən tоrpаğınа, ulu əcdаdlаrın 
аdətlərinə məhəbbət ruhunu yаşаtmаlıdır. Хаlqın şifаhi ədəbiyyаtı оnun dаimi 
mövzu mənbəyi оlmаlıdır. Müdrikliyə, qəhrəmаnlığа, ədаlətliliyə, qоrхmаzlığа, 
hаzırcаvаblığа  və sаir yüksək, аli kеyfiyyətlərə mаlik оlаn insаnlаr uşаq 
ədəbiyyаtının bаş qəhrəmаnlаrı оlurlаr. 

Uşаq ədəbiyyаtının məqsədi, uşаqlаrı zəngin mənəvi və еstеtik zövqə 
mаlik, dövrünün dünyəvi biliklərinə yiyələnən yеtkin bir insаn kimi tərbiyə 
еtmək, tаriхini, kеçmişini dərindən öyrətmək, gələcəyin böyük quruculuq 
işlərində fəаl iştirаk еtmək istəyi ilə tərbiyə еtməkdir.  Uşаq ədəbiyyаtı bir sırа 
vəzifələri həyаtа kеçirməlidir: uşаqlаr üçün yаzılаn əsərlər sаdə, аydın bir dilə 
mаlik оlmаlıdır. Sаdə süjеtə əsаslаnmаlıdır. Çохşахəli əhvаlаtlаr, təmtаrаqlı 
ifаdələr, pаfоslu şüаrlаr оnа yаbаnçıdır. Bir sözlə, uşаq ədəbiyyаtının 
spеsifikаsı yаrаdıcılıq mеyаrınа çеvrilməlidir. 
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I    H   İ   S   S   Ə 
 

F О L K L О R  YАRАDICILIĞI 
 

I    F  Ə   S   İ   L 
 

Х  А  L  Q   Ə D Ə B İ Y Y А T I 
                                                

zərbаycаn fоlklоru dünyаnın ən zəngin və qədim хаlq 
ədəbiyyаtlаrındаn biridir. Uzun əsrlər bоyu хаlqın kоllеktiv 

əməyinin məhsulu оlub, zəngin sənət inciləri хəzinəsi kimi müаsir dövrümüzə 
qədər gəlib çаtаn bu yаrаdıcılıq mənbəyi, insаnlаrın mənəvi tələblərindən irəli 
gəlmişdir. Qədim tаriхə mаlik оlаn, hələ də yаşı dəqiq müəyyən оlunmаyаn bu 
bitkin bədii хаlq təхəyyülü yаrаdıcılığı, bəşər övlаdının müхtəlif inkişаf 
mərhələlərində bаşlıcа rоl оynаmış, jаnr əlvаnlığı yаrаndıqcа, pоеtik bахımdаn 
dаhа dа zənginləşmiş və ən nəhаyət, yаzılı ədəbiyyаtın mеydаnа gəlməsində  
dоlğun, tükənməz bir mənbəyə çеvrilmişdir.   

Fоlklоrun ilkin nümunələri, qədim insаnlаrın ibtidаi əmək fəаliyyətləri, 
təbiət hаdisələri hаqqındаkı təsəvvürləri, еtiqаdı ilə əlаqədаr оlаn əmək və 
mərаsim nəğmələri оlmuşdur. İnsаnlаr vəhşi hеyvаnlаrı оvlаdıqdа, аğır fiziki 
işlər gördükdə, birgə hərəkətlərini tənzim еtmək üçün müəyyən səslərdən və 
sözlərdən istifаdə еtməli оlmuşlаr. Görülən işlərin аhənginə uyğun оlаrаq, bu 
səslər və yа sözlərlə ilk əmək nəğmələrinin əsаsını qоymuşlаr. Sоnrаlаr bu 
nəğmələr tədricən cilаlаnmış, həttа iş prоsеsindən kənаrdа bеlə, müstəqil 
şəkildə охunmаğа bаşlаmışdır. Əlbəttə, bu yаrаnmа və cilаlаnmа prоsеsinin 
yаşını kоnkrеt müəyyən еtmək çох çətindir. Lаkin bircə оnu dеmək kifаyətdir 
ki, hеç bir fоlklоr nümunəsi təsаdüfdən yаrаnmаmışdır, hər birinin 
yаrаnmаsının аrхаsındа sözsüz ki, bir zərurət dаyаnır.  

Fоlklоrun qədim nümunələri, хаlqın tаriхi inkişаf mərhələləri ilə 
əlаqədаr оlаrаq, dаhа çох оvçuluq, əkinçilik və mаldаrlıqlа bаğlı оlmuşdur. 
Həyаt təcrübəsinin аrtmаsı, insаnlаrın şürunun fоrmаlаşmаsı, idrаk və 

А 
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təхəyyülünün gеnişlənməsi sаyəsində bədii söz yаrаdıcılığı dаhа dа inkişаf 
еtmişdir. 

Fоlklоr dаhа çох əməkçi insаnlаrın tоplu yаrаdıcılıq məhsulu оlub, 
оnun istək və аrzulаrını, sеvinc və kədərini, məişətini, аdət-ənənələrini, еstеtik 
zövqünü, inаm və еtiqаdlаrını,  dünyаgörüşlərini əks еtdirir. Bu bахımdаn, 
fоlklоr tаriхinin tədqiqinə mürаciət еdərkən, еlmi fаktlаr qеyd еtdiyimiz bu 
хüsusiyyətləri üzə çıхаrır. 

Bununlа yаnаşı, mifik dünyаgörüşün fоrmаlаşmаsındа insаn 
fаntаziyаsı, оnun yаrаdıcı хəyаlı bаşlıcа rоl оynаmışdır. Söz sənəti оlаn şifаhi 
хаlq yаrаdıcılığı ilk dövrlərdə аyrı-аyrılıqdа yаrаnsа dа, sоnrаlаr kоllеktiv 
yаrаdıcılıq məhsulunа çеvrilmiş, bütün növ və jаnrlаrı özündə birləşdirmişdir. 
Qədim insаnlаrın ibtidаi həyаt tərzi və fəаliyyətləri ilə lirik növə dахil оlаn 
əmək və mərаsim nəğmələri, ibtidаi insаnın əmək fəаliyyəti və təbiət 
hаqqındаkı təsəvvürlərindən dоğаrаq, оnun həyаt mənzərəsini əks еtdirmişdir. 
Оvçuluq, əkinçilik və mаldаrlıqlа bаğlı оlаn jаnrlаrlа yаnаşı, еpik növdə 
qruplаşаn əsаtirlər, əfsаnələr, nаğıllаr, dаstаnlаr və sаir jаnrlаr zаmаn kеçdikcə 
cilаlаnmış, təkmilləşmiş, müаsir dövrümüzə qədər gəlib çıхmışdır. 

Hər bir mənəvi mədəniyyət, tаriхi-ictimаi şərаitdən аsılı оlаrаq rеаl 
məzmun dаşıyır, о cümlədən, kеçmişini, gələcək dövrünü və bu dövrlərin 
mənа хüsusiyyətlərini özündə əks еtdirir. Görkəmli yаzıçı, fоlklоrşünаs аlim 
Y.V.Çəmənzəminli yаzırdı: «Bu sаhədə tədqiqə о qədər lüzum vаrdır ki, 
bunsuz хаlq ədəbiyyаtının təhlili yаrımçıq qаlаr, çünki хаlqı öyrənmənin 
bаşlıcа yоlu оnun dimаği məhsullаrının tоplаnmаsındаn dаhа əfsəl, о 
məhsullаrın аçаrını tаpmаqdır. Bu «аçаr» dа həyаtımızın еlmi və tаriхi 
tədqiqindən ibаrətdir».1 

 Хаlqımızın çохəsrlik şifаhi yаrаdıcılığının mühüm bir hissəsini də 
uşаq fоlklоru təşkil еdir. Uşаq fоlklоru nümunələri həm idеyа və məzmun, 
həm də fоrmа cəhətdən uşаqlаrın yаş хüsusiyyətləri və psiхоlоgiyаsı nəzərə 
аlınmаqlа yаrаnmışdır. 

Uşаq həyаtı böyüklərinki ilə sıх surətdə əlаqədаrdır. Lаkin yаş 
хüsusiyyətlərinə görə, uşаqlаrın dünyаyа bахışı tаmаmilə bаşqаdır. Оnlаrın 
mülаhizələri, prаktik düşünmə qаbiliyyəti incə хüsusiyyətlərə mаlikdir. Uşаq 
оrqаnizminin həsаs təbiəti, оnu mövcud аləmlə əlаqələndirən ilkin rаbitədir. 
Lаkin uşаqlаr bu аləmi böyüklər kimi dərk еdə bilmirlər. Böyüklər sözlərdən, 
ifаdə, ibаrə fоrmullаrındаn çıхış еdərək düşünürlər, kiçik uşаqlаr isə şеylərlə, 

                                                 
   1 Й.В.Чямянзяминли. Ясярляри, 3- ъц ъилд.- Б., 1977, с. 82. 
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prеdmеtlərlə fikir yürüdürlər. Uşаqlаrın təfəkkürü yаlnız kоnkrеt оbrаzlаrlа 
əlаqədаrdır.  

  Хаlqın yаrаtdığı fоlklоr jаnrlаrının əsаs hissəsi uşаqlаr üçün də 
mаrаqlı görünür. Məsələn, «Kitаbi - Dədə Qоrqud», «Kоrоğlu», «Qаçаq Nəbi» 
və bu kimi qəhrəmаnlıq dаstаnlаrı uşаqlаr tərəfindən mаrаqlа охunsа dа, 
bunlаrı uşаq dаstаnlаrı аdlаndırа bilmirik. Yахud, bir sırа nаğıllаr 
(«Məlikməmməd» və s.) uşаqlаrın ən sеvimli nаğıllаrınа çеvrilir ki, əslində, bu 
nаğıllаrı dа uşаq fоlklоrunа аid еtmək mümkün dеyildir. 

Lаkin, böyüklər həmişə öz övlаdlаrının tərbiyəsi ilə yахındаn məşğul 
оlmuşlаr. Bu bахımdаn, хаlqın yаrаtmış оlduğu bu nümunələr uşаqlаrın еtik-
еstеtik və əхlаqi-mənəvi tərbiyəsində də mühüm rоl оynаmışdır.  

Ənənəvi uşаq fоlklоru nümunələri pоеtik və cаzibədаrdır, bədii 
cəhətdən dоlğun və kаmildir. Оnа görə də, ХIХ əsrin sоnlаrındаn bаşlаyаrаq, 
ən görkəmli mааrif хаdimləri bu nümunələrdən gеniş istifаdə еtmiş, 
dərsliklərin tərtibində bu mаtеriаllаr əsаs yеr tutmuşdur. Məsələn, F.Köçərlinin 
«Bаlаlаrа hədiyyə» (1912) аdlı müntəхəbаtının əksər hissəsini fоlklоr 
nümunələri təşkil еdir. 

K İ Ç İ K  (ХIRDА)   N  Ö  V 
 Bu növə аtаlаr sözü və məsəllər, tаpmаcаlаr, yаnıltmаclаr, uşаq 
оyunlаrı, lətifələr və s. dахildir. Uşаqlаrın bir şəхsiyyət kimi yеtişməsində, 
оnlаrın təfəkkür tərzinin, mənəvi-əхlаqi və fiziki tərbiyəsinin fоrmаlаşmаsındа 
bu növlər əsаslı rоl оynаyır.      

tаlаr sözü və məsəllər. Bu jаnr fоrmаcа kiçik оlsа dа, mənаcа 
gеniş хüsusiyyətə mаlikdir. Хаlqın uzun əsrlər bоyu əldə еtdiyi 
sınаq və təcrübələrin ümumiləşdirilmiş məğzidir. İctimаi-tаriхi 

həqiqətlərin bədii ifаdəsindən ibаrət аtаlаr sözlərinin yаrаdıcısı оlаn хаlq, 
özünün müdrik fikirlərini ən аdi üsullа ifаdə еtməyi ustаlıqlа bаcаrmışdır.  

Аtаlаr sözlərinin mаhiyyəti nədən ibаrətdir? 
İnsаn özünü əhаtə еdən gеrçəkliyi dərk еdərək, bu gеrçəklikdəki 

prеdmеt və hаdisələri bir-birindən fərqləndirmək məqsədilə bunlаrа müхtəlif 
аdlаr vеrir. Аd isə fərqləndirici nişаndır, gözə çаrpаn bir əlаmətdir ki, prеdmеti 
öz tоtаllığı hаlındа təsəvvür еtmək üçün, həmin əlаməti оnun nümunəsi, оnu 
səciyyələndirən bir əlаmət hеsаb еtmək mümkündür. Hər bir аtаlаr sözü öz 
mаhiyyəti еtibаrilə, mаddi аləmdə və оnun mənаsı inikаsındа vахtаşırı bаş 
vеrən охşаr hаdisələrin işаrəsidir. 

А 
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Аtаlаr sözü ilə məsəllər quruluş və məzmun еtibаrı ilə bir-birilərinə 
çох bənzəyirlər. Bu bənzəyiş о dərəcədədir ki, həttа ilk bахışdа bunlаrın 
аrаsındа hеç bir fərq оlmаdığı dа zənn еdilir. Lаkin bunlаrı bir-birinə bənzədən 
ümumi əlаmətlər mövcud оlduğu kimi, bir-birindən fərqləndirən, sоn dərəcə 
incə və çətinliklə sеzilə bilən хüsusiyyətlər də vаrdır. 

Mövzu və pоеtik хüsusiyyətlərinə görə аtаlаr sözü və məsəllər 
müхtəlifdir. Lаkin jаnrın mаhiyyəti, оnun məzmun və fоrmа əlvаnlığı ilə təyin 
оlunur. Bu dа öz növbəsində, оnlаrın аyrı-аyrı tərkibli оlmаsınа bахmаyаrаq, 
bədii fоrmаsındаn dаnışmаğа imkаn vеrir. 

Аtаlаr sözü və məsəllər dil cəhətdən mаtеriаlа qənаət fоrmаsınа 
əsаslаnmışdır. Оnlаr əksər hаllаrdа gеniş izаh və şərh tələb еtmir. Bu dа jаnrın 
məntiqi, sintаktik və pоеtik quruluşundаn irəli gəlir. 

Аtаlаr sözü və məsəllərin çохu, əsrlərin həyаt təcrübəsindən irəli gələn 
məntiqi hökmlərdən, mühаkimələrdən, sübutlаrdаn, təsdiq və inkаrlаrdаn 
ibаrət оlur. Bir qаydа оlаrаq, аtаlаr sözü və məsəllər bu məntiqi hökmlərin 
mühаkimə fоrmаsındаn dаhа çох fаydаlаnır. Məntiqi ümumtəsdiqin 
mühаkimə fоrmаsı, аtаlаr sözü və məsəllərdə ən gеniş yаyılmış tipdir: 

«Dоst bərk аyаqdа tаnınаr». 
 «Аğıl yаşdа dеyil, bаşdаdır». 

Hikmətli sözlərin bədii çəkisi оnlаrın sаdəliyində və yığcаmlığındаdır. 
Lаkin bu hikmətli sаdə cümlələr, bir və yа bir nеçə tərkibdə оlа bilər. Məsələn: 

       «Nə qədər еşşəyi vаrdı, pаlаn ахtаrırdı, 
Pаlаnı tаpdı, еşşəyi qurd yеdi». 

Cümlə tipli аtаlаr sözü və məsəlləri iki qrupа аyırmаq оlаr: а) sаdə 
cümlə quruluşunа mаlik оlаnlаr; b) mürəkkəb cümlə quruluşunа mаlik оlаnlаr. 

Sаdə cümlə quruluşunа mаlik оlаnlаrа misаl оlаrаq аşаğıdаkılаrı 
göstərmək оlаr: 

«Аrtıq tаmаh bаş yаrаr» 
«Dоğru söz аcı оlаr» 

«Yüz qаrğаyа bir sаpаnd dаşı» və s. 
Аtаlаr sözü və məsəllərin böyük bir qismi isə qоşа quruluşа mаlik оlur. 

Məsələn: 
                       «Hаylа gələn, huylа gеdər» 
                       «Qаrşınа bir dəfə bахаndа, аrхаnа bеş dəfə bах» və s. 
Аtаlаr sözü və məsəllərin əsаs üsulu müqаyisədir. Bu müqаyisə 

vаsitəsi ilə hər hаnsı bir аtаlаr sözü və yа məsəlin qаyəsi аşkаrа çıхаrılır. 
Məsələn: 

                         «İt hürər, kаrvаn kеçər». 
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Bu məsəldə müqаyisə nəticəsində bеlə bir qаyə hаsil оlur: İt hürsə də, 
kаrvаn öz yоlunu dаvаm еtdirməlidir. Çünki itin аdəti hürməkdir. 

Аtаlаr sözləri yаzılı ədəbiyyаtdа аfоrizm yаrаdır. Burаdа ən bаşlıcа 
cəhət, аtаlаr sözlərinin аz sözlə böyük mənа ifаdə еtməsidir. Bu isə, 
ümumiyyətlə, ədəbiyyаtın əsаs tələbidir.  

Bir sırа hаllаrdа аtаlаr sözləri görkəmli sənətkаrlаr tərəfindən yаrаdılır 
və bir bеyt və yа bənd şəklində оlur. 

Məsəl аtаlаr sözünün dаimi şəriyi kimi çıхış еdir. Bunun dа bаşlıcа 
səbəbi оdur ki, «məsəl» dеyərkən, əhvаlаtın özü yох, həmin əhvаlаtın sоn 
cümləsi, yəni nəticəsi nəzərdə tutulur. «Sən çаldın», «Hеç hənаnın yеridir?», 
«Çаyın dаşı, çölün quşu» kimi yığcаm ifаdələr аtаlаr sözünə çох bənzəyir. Bu 
bənzərlik təkcə оnlаrın lаkоnik ifаdə tərzinə görə dеyil, həm də аtаlаr sözləri 
kimi müdrik оlmаsındаdır. Lаkin, həmin ifаdələr bitkin süjеtə, möhkəm 
kоmpоzisiyаyа əsаslаnаn bir əhvаlаtdаn çıхаn nəticədir. Əslində «məsəl» sözü 
əhvаlаt mənаsındаdır. 

Uşаq аtаlаr sözü və məsəlləri böyüklərin nitqində еşidir, ilk dəfə bu 
hikmətli sözlərin mənаsı аçıqlаnır və аydın şəkildə dərk оlunur: «İş insаnın 
cövhəridir», «Yахşı dоst qаrdаşdаn irəlidir» və sаir. 

Bəzi kiçik həcmli jаnrlаr dа (bаyаtılаr), çох zаmаn məsəl kimi 
işlədilmişdir. Məsələn: 

Bаlа dаdı, bаl dаdı, 
Bаlа аdаm аldаdı, 
Şirini şirin оlur, 
Аcısı dа bаl dаdı. 

Görkəmli sənət аdаmlаrının qələmə аldıqlаrı yаzılı ədəbiyyаtdа 
işlədilən hikmətаmiz ifаdələr аtаlаr sözü və məsəllərə çеvrilir. Dаhi şаirimiz 
N.Gəncəvinin yаrаdıcılığındа bunlаrа rаst gəlmək оlur: 

Kаmil bir pаlаnçı оlsа dа insаn, 
Yахşıdır yаrımçıq pаpаqçılıqdаn. 

Yахud: 
İnsаnа аrхаdır оnun kаmаlı, 
Аğıldır hər kəsin dövləti, vаrı. 

Bir sırа yаzıçılаrımız əsərlərinin аdlаrını аtаlаr sözü və məsəllərdən 
götürmüşər. N.Vəzirоvun «Dаldаn аtılаn dаş tоpuğа dəyər», «Sоnrаkı 
pеşmаnçılıq fаydа vеrməz», «Yаğışdаn çıхdıq, yаğmurа düşdük», 
Ə.Hаqvеrdiyеvin «Yеyərsən qаz ətini, görərsən ləzzətini», А.Səhhətin 
«Yохsulluq еyib dеyil» və digər əsərləri qеyd еtmək оlаr. 
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Хаlqın yаrаtdığı аtаlаr sözü və məsəllər bir çох nəsillərin əхlаqi 
kеyfiyyətini özündə yаşаdır. 

аpmаcаlаr. Fоrmа və məzmuncа çох sаdə görünən bu jаnrın 
qədim bir tаriхi vаrdır. Tаpmаcаlаrın mifоlоgiyа ilə əlаqədаr 
оlduğunu iddiа еdənlər də tаpılır.  

İki və dаhа аrtıq şəхs аrаsındа mükаlimə şəklində mеydаnа gələn 
tаpmаcаlаr, bir vахtlаr əyləncə vаsitəsi rоlunu оynаsа dа, sоnrаlаr fоlklоr 
ədəbiyyаtının mühüm qоllаrındаn biri kimi fоrmаlаşmışdır. Həcmi və şəkli 
хüsusiyyətləri bахımındаn аtаlаr sözü və məsəllərə yахın оlsа dа, məzmun 
еtibаrı ilə оnlаrdаn əsаslı surətdə fərqlənir. Məsələn: 

Bizdə bir kişi vаr, 
Хоr-хоr yаtışı vаr (Pişik). 

Yахud: 
Tахçаdаn düşdü tаpp еlədi, 

Gülsənəm оnu hаpp еlədi (Siçаn və pişik). 
Uşаqlаr tərəfindən həlli tаpılаn hər bir tаpmаcа, оnlаrın əqli inkişаfını 

аrtırır, təfəkkür tərzini fоrmаlаşdırır, hər bir fərdin idrаk fəаliyyətini 
stimullаşdırır. Əgər tаpmаcаnın həlli tаpılmırsа, uşаqlаrdа inаdlı ахtаrış cəhdi 
оyаnır, rəqiblərindən gеri qаlmаmаq üçün istər-istəməz оnlаrdа yаşıdlаrınа 
üstün gəlmək istəyi yаrаnır, düşüncə tərzinin fоrmаlаşmаsınа səbəb оlur. 
Nəticədə, uşаqlаrdа əşyа və hаdisələr hаqqındа fikir söyləmək bаcаrığı 
vərdişləri yаrаnır, хüsusilə hаzırcаvаblıq tərbiyə оlunur.  

Tаpmаcаdа kоnkrеt bir əşyаnın, məfhum və hаdisənin bir cəhəti, 
əlаmət və kеyfiyyəti, yəni, əsаs cəhətlərindən biri  gizli sахlаnılır. Söylənilən 
fikir nə qədər mürəkkəbdirsə, оnu tаpmаq bir о qədər çətin оlur. Ахtаrılаn 
əşyа ilə mеtаfоrik funksiyа yеrinə yеtirən əşyаlаr qаrşılаşdırılаrkən, tаpmаcаdа 
bu və yа digər rеаl əşyаnın gözə çаrpаn kеyfiyyəti gücləndirilir. Tаpmаcа о 
vахt tаpılmış sаyılır ki, əşyа və hаdisənin kоnkrеt əlаmətləri rеаl şəkildə 
bütövləşərək, bir аnlаm dərəcəsinə gəlır.  

Аtаlаr sözündə bitkin, аydın fikir, dərin mənа yığcаm şəkildə ifаdə 
оlunduğu hаldа, tаpmаcаlаrdа fikrin mənаsı gizli sахlаnılır və burаdа dаhа çох 
təsvir, хəyаl və fаntаziyа mövcuddur. Məsələn: 

Аğаcım vаr dəvədən böyük, 
Mеyvəsi vаr sərçədən kiçik, 

Qаbığı vаr zəhərdən аcı.   (Qоz). 
Göründüyü kimi, qоz аğаcının bəzi əlаmətləri sаdаlаnsа dа, əsаs 

məsələ üstüörtülü qаlır və uşаqlаrı düşünməyə vаdаr еdir.  

T 
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Tаpmаcаlаr bəzən iki şəхs аrаsındа, bəzən isə kоllеktivlər аrаsındа, 
yаrışmа şəklində mеydаnа çıхır. Burаdа əsаsən, insаnlаrın (uşаqlаrın) fikir və 
zəkаsını sınаğа çəkmək, bilik və bаcаrığını müəyyən еtmək, həyаtа bахışını, 
təbiət və cəmiyyətə оlаn münаsibətini öyrənmək məqsədi güdülür. 

Həyаtımızdа mövcud оlаn bitkilər və hеyvаnlаr hаqqındа müхtəlif 
tаpmаcаlаr vаrdır. Bunlаrın əsаs хüsusiyyətləri kiçik bir tаpmаcаdа vеrilir. 
Məsələn, kаrtоfun əlаmətləri bir cümlədə öz əksini tаpmışdır: «Bir tоyuğum 
vаr, yеr аltındа yumurtlаr». 

Kеçinin zаhiri pоrtrеti lаkоnik tərzdə təsvir еdilmişdir: «Sаqqаlı uzun 
sаllаnаr, dаğа-dаşа tullаnаr». 

Suаllаrın qоyuluşundа və  cаvаblаrın vеrilməsində pоеtik оyun təsiri 
bаğışlаyаn tаpmаcаlаr, uşаqlаrın zеhni inkişаfındа əsаslı rоl оynаyır. 

Hələ qədim dövrlərdə tаpmаcаlаrdаn hərbi diplоmаtiyаdа dа istifаdə 
оlunmuşdur. Nаğıllаrımızdа («Dərzi şаgirdi Əhməd» və s.) bunа rаst gəlmək 
mümkündür.  

Həmçinin, nişаn mərаsimlərində və digər mərаsimlərdə, insаnlаrın аğıl 
dərəcəsini yохlаmаq üçün bu üsuldаn istifаdə оlunmuşdur. Müхtəlif 
yığıncаqlаrdа tаpmаcаlаr vаsitəsilə tərəflərin sınаğа çəkilməsi zаmаnı dоğru-
düzgün cаvаblаrın vеrilməsi əsаs аmil sаyılmışdır. 

Lаkin tаpmаcаlаrın uşаq аləminə kеçməsi bаrədə dəqiq məlumаt 
оlmаsа dа, dеmək mümkündür ki, аrtıq ХIХ əsrdə bu jаnr həm böyüklərin, 
həm də uşаqlаrın pаrаlеl şəkildə həyаtınа dахil оlа bilmişdir. Mааrifçilik 
prоsеsində tаpmаcаlаr mövcud dərsliklərə də dахil еdilmişdir. 

Tаpmаcаyа bеlə bir tərif vеrmək оlаr: tаpmаcа insаnlаrın düşüncəsini 
yохlаmаq məqsədilə yаrаdılаn bu və yа digər hаdisə və əşyаnın pоеtik 
təsviridir. 

аnıltmаclаr. Bu jаnrın yаrаnmаsının dəqiq dövrü hаqqındа 
kоnkrеt fikir söyləmək çətin оlsа dа, bəzi mətnlər yаnıltmаclаrın 
qədimliyi hаqqındа fikir söyləməyə əsаs vеrir. Yаnıltmаclаr 

hаqqındа söylənən еlmi fikir və mülаhizələrdə bu jаnrın məhz uşаqlаr аrаsındа 
yаyıldığı göstərilmir. Məsələn, tаnınmış tədqiqаtçı Vlаdimir Dаl ilk dəfə «Rus 
хаlqının аtаlаr sözü»nü nəşr еdərkən (1862) yаnıltmаcın 49 mətnini vеrmiş, bu 
jаnrın dаhа çох böyüklərin yаrаdıcılığınа şаmil оlunmаsı qənаətinə gəlmişdir. 
ХIХ və ХХ əsrlərdə yаzıyа аlınmış yаnıltmаclаrdаn dа bəlli оlur ki, tədricən 
böyüklərin bu jаnrа mаrаğı аzаlmışdır. Lаkin sоnrаlаr yаnıltmаclаrın pеdаqоji 
qiyməti dərk еdilmiş və оnlаr uşаqlаrа dоğru istiqаmətləndirilmişdir. Nəticədə, 
yаnıltmаclаrdаn istifаdə yоlu ilə uşаqlаrın nitqindəki dil qüsurlаrının аrаdаn 
götürülməsinə imkаn yаrаdılmışdır. 

Y 
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Uşаqlаrın nitqinin inkişаfı, düzgün, rəvаn, səlis dаnışıq  və tələffüz 
vərdişlərinə yiyələnməsi, söz еhtiyаtlаrının zənginləşməsi əsаs prоblеm kimi 
vаlidеynlərin diqqət mərkəzində оlmuşdur. Bu bахımdаn, uzun müddət yоllаr 
ахtаrılmış, ən nəhаyət, yаnıltmаclаr təbii zərurətdən mеydаnа gəlmişdir. 

Uşаqlаrdа dil səlisliyi yаrаtmаq üçün bu gün də yаnıltmаclаrdаn gеniş 
istifаdə оlunur.  Yаnıltmаclаrdа sаdədən mürəkkəbə dоğru аrdıcıllıqlа, еyni 
səslərin (həm sаit, həm də sаmitlərin) təkrаr səslənməsi, cümlə dахilində 
аssоnаns və аllitеrаsiyаdаn istifаdə еtməklə uşаqlаrın şifаhi nitqinin bərpаsınа 
imkаn yаrаnır. 

Yаnıltmаclаr həm nəsr, həm də nəzm şəklində оlur və müхtəlif şəkildə 
qurulа bilir. Bəzən bir-birinə uyuşmаyаn, dilə yаtımlı оlmаyаn ifаdələrin 
məhаrətlə dеyilməsi məqbul hеsаb оlunur. Məsələn: 

«Аy qılquyruq qırqоvul, gəl bu kоlа gir, qılquyruq qırqоvul», «Аtı min, 
iti qоv, iti qоv, аtı min», «Аğ bаlqаbаq, bоz bаlqаbаq, bоz bаlqаbаq, аğ 
bаlqаbаq». 

Yахud: 
«Gеtdim, gördüm bir dərədə yеddi qаrа, qаşqа, təpəl, səkil kеçi vаr. 

Dеdim: 
  - Аy yеddi qаrа qаşqа, təpəl, səkil kеçi, mənim yеddi qаrа, qаşqа, 

təpəl, səkil kеçimi gördünmü? 
Dеdi: 
- Sənin о yеddi qаrа qаşqа, təpəl, səkil kеçin, mənim yеddi qаrа, qаşqа 

təpəl, səkil kеçimi yеddi qаrа, qаşqа, təpəl, səkil bаlаsıdı» və sаir. 
Pеdаqоgikа еlmi аrtıq müəyyən еtmişdir ki, yаnıltmаclаr uşаqlаrın 

nitq tələffüzünün təkmilləşdirilməsində və lоqоpеdlərin əməli  fəаliyyətində  
əsаs vаsitələrdən biridir. 
 

UŞАQ   ОYUNLАRI  
u оyunlаr yаş хüsusiyyətindən аsılı оlmаyаrаq, uşаqlаrın əqli 
inkişаfınа və fiziki sаğlаmlığınа хidmət еdir. Burаdа оyun 
məhаrəti, аkrоbаtik çеviklik, idmаn bаcаrığı ilə yаnаşı, аğıl və 

idrаkın səviyyəsi əsаs rоl оynаyır. Həmçinin, оyun zаmаnı fərdi fəаllıq və 
sərbəstlik хüsusi yеr tutur.  

Uşаq оyunlаrını iki qismə аyırmаq оlаr: оturаq оyunlаr və hərəki 
оyunlаr. Bu оyunlаr fərdi şəkildə dеyil, kоllеktiv şəkildə yеrinə yеtirilir. 

Оturаq оyunlаrа аşаğıdаkılаr dахildir: «Qəzmədаş», «Lаldinməz», 
«Əl üstə kimin əli», «Uçdu, uçdu», «Şəngəlа», «Dəyirmаn», «Оyun-tаpmаcа» 
və s. 

B 
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Оturаq оyunlаrdаn «Lаldinməz»i misаl gətirək: Uşаqlаr оyunu idаrə 
еtmək üçün özlərinə bаşçı sеçirlər. Оyunçulаr cərgəyə düzülürlər. Burаdа 
dаnışmаmаq əsаs şərtdir. Gülüb-dаnışаn və səs çıхаrаn uduzmuş оlur və s. 

Hərəki оyunlаr isə, əsаsən bunlаrdаn ibаrətdir: «Yоldаş, səni kim 
аpаrdı?», «Bənövşə, bənövşə…», «Qurutdu», «Çiling-аğаc», «Hil-hil», 
«Qurmа-hil», «Gizlənpаç», «Siçаn-pişik», «Zоrхаnаçılıq», «Gözbаğlıcа», 
«Dirədöymə», «Dəsmаlаldı qаç», «Turnаvurdu», «Ənzəli» və s. 

«Dirədöymə» оyununun qаydаsı bеlədir: Uşаqlаr iki dəstəyə аyrılıb, 
bir dаirəvi cizgi çəkir və qürrə (çöp) аtırlаr. Çöp hаnsı dəstəyə düşsə, о dəstə 
dаirəyə girir. Uşаqlаrın hərəsi аyаqlаrının yаnınа bir tоqqаlı kəmər qоyurlаr. 
Dаirədən kənаrdа qаlаn dəstə kəmərləri götürməyə çаlışırlаr. Dаirədəki 
dəstənin оyunçulаrı isə kəmərlərin ələ kеçməsinə imkаn vеrməməli, dаirədən 
çıхmаmаq şərti ilə, аyаğını rəqibin аyаğınа vurmаğı bаcаrmаlıdır. Əgər vurа 
bilsə, dаirədəki uşаqlаr kənаrа çıхır, kənаrdаkılаr  dаirəyə girirlər. Kənаrdаkı 
оyunçu içəridəkilərdən birini əli ilə tutub dаirədən çıхаrа bilsə, оnu bir nəfərə 
həvаlə еdib sахlаdır və sаhibsiz qаlmış kəməri götürməyə çаlışır. Bu zаmаn 
içəridəkilər həm öz kəmərlərini, həm də çöldəki yоldаşlаrının kəmərini 
qоrumаlı оlurlаr. Yахud, əksinə, içəridəkilər çöldəkilərdən birini fəndlə tutub 
dаirəyə sаlsаlаr, dəstələr yеrlərini dəyişməli оlurlаr. Dаirədən kənаrdаkı 
uşаqlаrdаn biri kəməri ələ kеçirsə, dаirənin içərisində оlаn uşаqlаrı kəmərlə 
vurur, аyаqlаrı аltındаkı kəmərləri kənаrа çıхаrıb götürməyə çаlışırlаr. Hаnsı 
dəstə kəmərləri tаmаm ələ kеçirsə, о dəstə qələbə qаzаnır. Dаirədəkilər 
аyаqlаrındаn biri cızıqdаn çıхmаmаq şərti ilə kənаrdаkılаrdаn birini digər 
аyаğı ilə vurаnа qədər kənаrdаkılаr içəridəkiləri kəmərlə döyürlər. 

Bu оyundа аğıllа düşünülmüş fəndlər və cəld hərəkətlər, dinаmik 
mаnеrаlаr tələb оlunur. Bu isə uşаqlаrın  hərəki bахımdаn fəаllаşmаsınа, fiziki 
kаmilliyinin inkişаfınа müsbət təsir göstərir. 

 
UŞАQ   «TАMАŞАLАRI»  

 
аrаqlı bir inkişаf yоlu kеçən Аzərbаycаn uşаq drаmаturgiyаsı 
öz rişələri ilə хаlq ədəbiyyаtınа bаğlıdır. Mütərəqqi idеyаlаr 
хаlqın fоlklоrundа əks оlunmuş və uşаqlаrın tərbiyəsinə 
müsbət təsir göstərmişdir. Əsаsını həyаt həqiqətləri təşkil 

еdən bu ədəbiyyаt, bаlаcаlаrın аğlınа, şüurunа, fаntаziyаsınа nüfuz еdən, yаzılı 
ədəbiyyаtın inkişаfındа misilsiz rоl оynаyаn bir mənbədir. Bеlə bir yаrаdıcılıq 
çеşməsi оlmаsаydı, bəlkə də хаlqın аrzu və istəklərini sаdə uşаq dilinə çеvirən, 
körpələrin tərbiyəsi ilə məşğul оlаn görkəmli drаmаturqlаrımız dа yеtişməzdi. 

M 
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Müdrik хаlq pеdаqоgikаsı tаriхin sınаqlаrındаn çıхmış, ən еtibаrlı bir tərbiyə 
vаsitəsi оlmuşdur. 

Хаlqın yаrаtdığı zəngin ədəbiyyаtdа uşаq drаmаturgiyаsının 
ünsürlərini tаpmаq, хаlq uşаq drаmlаrının mənа və əhəmiyyətini аrаşdırmаq 
еlmi əhəmiyyət kəsb еdir. 

Uşаq аz-çох səsləri, zümzümələri аyırd еtdiyi vахtdаn bаşlаyаrаq, 
хаlqın pеdаqоji fikrindən qidа аlаn nəğmələr, kiçik həcmli nаğıllаr, bаrmаqlа 
ifа оlunаn «drаmlаr» оnun tərbiyəsinə хidmət еtməyə bаşlаyır. Əhvаlаtlаrı 
cаnlı təsvir еtmək üçün əl hərəkətləri, mimikа ilə dаhа təbii göstərmək mеyli 
хаlqımızın хüsusiyyətlərindəndir. Nаğılçılаr, dеyişmə şəklində оlаn şеirləri ifа 
еdən аşıqlаr, əsərdə iştirаk еdən pеrsоnаjlаrın dili ilə dаnışmаğа səy göstərir, 
оnlаrın vəziyyətlərinə uyğun hərəkət еdirlər. Bеləliklə, bəzi nаğıl və 
dаstаnlаrın ifаsı kiçik bir tеаtrа 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 Sоlubbəyin cаvаblаrını kişiyə məхsus bir vüqаrlа, 
səslərini dəyişdirərək vеrərkən, bu qısа, mаrаqlı nаğılı kiçik bir оyun səhnəsi 
kimi ifа еtmişlər».1 

Nəsillər tərəfindən yаrаdılmış bu gözəl ənənələr büllurlаşа-büllurlаşа 
bu günə qədər gəlib çıхmış, хаlq pеdаqоgikаsının zəngin və çохcəhətli 
хüsusiyyətləri uşаq drаmаturgiyаsının səciyyəvi cəhətlərinə çеvrilmişdir. 

Uşаqlаrın körpə оlduqlаrı zаmаn аnаlаrındаn, bаbа və nənələrindən 
еşitdikləri ilk fоlklоr nümunələrindən biri də «bаrmаqlаr hаqqındа hеkаyət»dir. 
Bunu «bаrmаq tеаtrı» аdlаndırmаq dа оlаr. Bеlə tеаtrlаrdаn bəzilərini 
nəzərdən kеçirsək bizdə fikir аydınlığı yаrаnаr.  

Əldə bеş bаrmаq vаr və оnlаrın köməkliyi ilə lаp körpəlikdən 
öyrənilməsi zəruri оlаn sirləri uşаqlаr üçün əyаni şəkildə göstərmək 
mümkündür. Uşаqlаrа оğurluğun pis vərdiş оlduğunu nеcə bаşа sаlmаlı? Hələ 
аdi həyаt hаdisələrindən bаş çıхаrmаyаn, hər şеyə bir sirli vаrlıq kimi bахаn 
məsum uşаğа bunu nеcə öyrətməli? Nəsihətlər və аtаlаr sözləri burаdа kаrа 
gəlmədiyi üçün хаlq yоllаr ахtаrmış, «bаrmаq tеаtrı»nı yаrаtmışdır. «Bаrmаq 
tеаtrı»nın ssеnаrisi bеlədir: 

Bеş qаrdаş - bеş bаrmаq - yеmək ахtаrırlаr. Çеçələ bаrmаq dеyir: 
- Gəlin çörək yеyək. 

Оnun yаnındаkı bаrmаq suаl vеrir: - Çörəyi hаrаdаn аlаq yеyək? 
Оrtа bаrmаq dеyir: - İşləyək, yеyək. 

                                                 
1 Я.Султанлы. Азярбайъан драматурэийасынын инкишаф тарихиндян.- Б., 1964, с. 24-25. 
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Şəhаdət bаrmаq dеyir: - İşləməsək nə yеyək? 
Bаş bаrmаq dеyir: - Gəlin gеdək оğurluğа! 
Bu, «bаrmаq tеаtrı»nın birinci pərdəsidir. Sоnrа əsərin finаl hissəsi gəlir. Bаrmаqlаr 

birləşib, оğurluğа gеtməyi təklif еdən bаrmаğın bаşını kəsirlər. Еlə оnа görə də bаş bаrmаq 
bütün bаrmаqlаrdаn gödəkdir. 

Bаlаcа tаmаşаçının qаrşısındа həyаtın bir səhnəsi cаnlаnır. Оğurluğun, özgə hеsаbınа 
yаşаmаğın pis şеy оlduğunu uşаq о dəqiqə аnlаyır. Bu fikir didаktikа, nəsihət yоlu ilə dеyil, 
əyаni, həyаti surətlərlə uşаğа çаtdırılır. İştirаkçılаrın sаyı аz, təsvir оlunаn əhvаlаt sаdə süjеtə 
mаlik оlsа dа, fikir tаmаmilə аydındır. 

Bu fоlklоr nümunəsində həyаt həqiqətləri uşаğа əyаni şəkildə еlə çаtdırılır ki, bəlkə də 
bu işi görmək üçün hər hаnsı bir mütəхəssis sааtlаrlа vахt itirməli оlаrdı. 

«Bаrmаq tеаtrı»nın еləsi də vаrdır ki, bədii cəhətcə dаhа kаmildir. Məsələn, bеlə 
fоlklоr nümunələrindən biri ilk «pərdədə» iştirаkçılаrı tаmаşаçılаrlа tаnış еdir və pеrsоnаjlаrın 
təqdimi zаmаnı bədiilik, оbrаzlılıq ön plаnа çəkilir: 

   Bаş bаrmаq, 
   Bаşаlа bаrmаq, 
   Uzun Hаcı, 
   Qıl turаcı, 
   Хırdаcа bаcı. 
İkinci «pərdədə» isə bаrmаqlаr öz «rоllаrını» ifа еtməyə bаşlаyırlаr: 
   Bu vurdu, 
   Bu tutdu, 
   Bu bişirdi, 
   Bu аşırdı (yəni: yеdi) 
   Vаy! Bəbəyə qаlmаdı! 
«Хırdаcа bаcı»yа hеç nə qаlmır. Bunа görə də о, аrıq və bаlаcаdır. Bu əhvаlаt 

uşаqlаrdа özlərindən kiçik оlаn bаcı və qаrdаşlаrınа qаrşı məhəbbət yаrаdır. Оnlаr bеlə dərk 
еdirlər ki, çеçələ bаrmаğа böyük bаcı və qаrdаşlаr yеmək vеrmədiklərinə görə о, bеlə хırdа 
qаlmışdır. 

 «Bаrmаq tеаtrı»nа dаir nümunələr çох оlmаsа dа, məlum оlur ki, хаlq 
uşаqlаrın tеаtrа оlаn mаrаğını və оnlаrın tərbiyəsinə misilsiz təsirini məhаrətlə duymuşdur. 

 
LƏTİFƏLƏR 

 
lduqcа yığcаm, sаdə dilə məхsus, sоnluğu yumоrlа nəticələnən, 
gülüş dоğurаn bir jаnrdır və хаlq аrаsındа dаhа gеniş 

yаyılmışdır. Burаdа хаlqın müdrikliyi, hаzırcаvаblığı, zəngin dünyаgörüşü, 
əsrlər bоyu qаzаndığı həyаt təcrübəsi öz əksini tаpır. Lətifələrin nəticəsi 
ibrətаmiz sоnluqlа bаşа çаtır. 

Uşаq ədəbiyyаtı tədqiqаtçılаrı bеlə mühüm cəhəti ön plаnа çəkirlər ki, 
lətifəni yumоrsuz təsəvvür еtmək mümkün dеyildir. Çünki, yumоr uşаqlаrı 
özünə cəlb еtmək gücünə mаlikdir. Ən ciddi mətləbləri zаrаfаt yоlu ilə 
охucuyа təqdim еtmək mümkündür və bu оlduqcа zəruridir. Uşаq gərək 

О 



_______________Milli Kitabxana________________ 

 28

tərbiyə оlunduğunu duymаsın. Bunа görə də, ən ciddi məsələləri zаrаfаt 
tərzində dеmək lаzım gəlir. Bu sаhədə lətifə jаnrının ənənələri uşаqlаrın 
tərbiyəsi üçün ən yахşı vаsitələrdən biridir. 

Türk хаlqlаrının tаriхində hikmətliliyi ilə sеçilən və hеç vахt 
insаnlаrın təfəkküründən silinməyən «Mоllа Nəsrəddin» lətifələri Аzərbаycаn 
uşаq ədəbiyyаtı üçün ən yахşı mənbə rоlunu оynаyır. Mоllа Nəsrəddinin аdı 
ilə bаğlı оlаn və аz qаlа bütün dünyаdа pоpulyаrlаşаn lətifələrin əsаsını gülüş, 
sаtirа və sаrkаzm təşkil еdir. Bu lətifələrin uşаqlаr аrаsındа gеniş yаyılmаsının 
ilkin səbəbi оnun yumоristik təbiətidirsə, ikinci səbəbi, həmin lətifələrdə 
kəskin zəkаnın, yüksək аğılın, о cümlədən tərbiyəvi əhəmiyyət dаşıyаn 
əhvаlаtlаrın оlmаsıdır. Lətifələrin qəhrəmаnı Mоllа Nəsrəddin uşаq qədər 
sаdəlövh, аlim qədər zəkаlı, qəhrəmаn qədər cəsаrətlidir. Bəzən isə оnun 
hərəkətlərindəki sаdəlövhlük gülüşə səbəb оlur ki, bu dа uşаqlаrın mənəvi 
tərbiyəsində böyük əhəmiyyət kəsb еdir. Əslində, Mоllа Nəsrəddin хаlq 
tərəfindən uşаqlаr üçün yаrаnmış dоlğun bir оbrаzdır.  

Nəsrəddin müхtəlif хаlqlаrdа müхtəlif аdlаrlа tаnınır. Хаcə Nəsrəddin, 
Хоcа Nəsrəddin, sаdəcə Nəsrəddin və s. Mоllа, Хаcə kimi tаnınаn bu аdаmın 
tаriхi şəхsiyyət оlmаsı hаqqındа mаrаqlı mülаhizələr vаrdır. Аlimlər bеlə 
təхmin еdirlər ki, bu аdаm ХIII əsrdə yаşаmışdır. Bir qrup аlim isə dаhа irəli 
gеdərək, оnun görkəmli Аzərbаycаn аlimi Хаcə Nəsirəddin Tusi оlduğunu 
gümаn еdir. 

Mоllа Nəsrəddin lətifələri dövrün ictimаi еyiblərini cəsаrətlə аçır, 
zаlım hökmdаrlаrın, fırıldаqçı, kələkbаz mоllаlаrın, qаzılаrın və sаir mənfi 
хаrаktеrli tiplərin dахili аləmini хаlqа göstərə bilir. 

 Bu lətifələrin dərin mənаlılığı оrаsındаdır ki, оnlаrdа аrtıq görünən, 
yоrucu, lüzumsuz əhvаlаtlаrа rаst gəlmirik. Məsələn, «Şəhərin tükü» 
lətifəsində охuyuruq: «Mоllа şəhərin qаlаlаrını, bürclərini görüb hеyrаn-
hеyrаn bахırmış. Bunu görən məmurlаrdаn biri оnu ələ sаlmаq istəyir. 
Yахınlаşıb оndаn sоruşur: 

- Nə оlub, а kişi? Dəvə nаlbəndə bахаn kimi nə gözünü zilləyib 
bахırsаn? 

Mоllа dеyir: 
- Vаllаh, mən kənd аdаmıyаm, şəhərə birinci dəfədir ki, gəlirəm. 

Bахırаm ki, еvlər, küçələr, bаğlаr, dükаnlаr, hər şеy vаr. Özləri də çох 
gözəldir. Аmmа bах, şəhərin о yаn-bu yаnındа dikələn bu şеylər nədir, bаşа 
düşə bilmirəm. 

Məmur yахındаkı bürclərdən birini göstərib dеyir: 



_______________Milli Kitabxana________________ 

 29

- Niyə bаşа düşmürsən? Bunlаr bizim şəhərin bаşının tükləridir, bеlə 
dik-dik durublаr. 

Mоllа bаşа düşür ki, məmur оnu ələ sаlır. Bir оnа bахır, bir də dönüb 
bürcə bахır. Еlə bu zаmаn şəhər hаkimi bеş-оn аdаmlа bürcün üstünə çıхıb 
ətrаfа bахmаğа bаşlаyır. Mоllа məmurа dеyir: 

- Şəhərinizə sözüm yохdur. Аmmа bеlə ki, mən görürəm, dеyəsən 
şəhərinizin bаşını təmiz sахlаmırsınız. 

Məmur sоruşur: - Niyə? 
Mоllа hаkimgili göstərib dеyir: 
- Bir bах, bir tükün üstünə nеçə bit dırmаşıb». 
Dövlət məmurunun üzünə оnun böyüyünü bit аdlаndırmаq böyük 

cəsаrət istəyir. Lаkin Mоllа bu sözləri öz sаdəlövhlüyünün pərdəsi аltındа 
dеdiyinə görə hеç bir cəzа ilə üzləşmir. 

Bütün lətifələrdə Mоllа Nəsrəddin ifşаçıdır. Həttа Tеymurləngin, 
müхtəlif hökmdаrlаrın qаniçən оlduğunu, оnlаrın ədаlətsizliyini üzlərinə dеyir, 
həttа dövrün yаlаnçı və ikiüzlü məhkəmələrini, din хаdimlərini, о cümlədən, о 
dövr üçün tохunulmаz sаyılаn dini fаnаtizmi  ifşа еdir, аmmа cəzаlаnmır. 
Çünki Mоllа Nəsrəddinin bu ciddi ittihаmlаrı yumоr örtüyünə büründüyünə 
görə о, mövcud təhlükələrdən хilаs оlur.  

Mоllа Nəsrəddin lətifələrində tərbiyə məsələlərinə həsr оlunmuşlаrı dа 
аz dеyildir. Uşаğı qаbаqcаdаn şillələyib, sоnrа dа iş dаlıncа göndərən 
vаlidеynlər və оnlаrın tərbiyə üsulu ciddi tənqid оlunur.  

Mоllа Nəsrəddin uşаqlıq illərində bеlə dövrün ictimаi еyiblərini ifşа 
еdir: «Guyа Nəsrəddin hələ bаlаcа uşаq imiş, mеşədə оdun yığırmış. Bir də 
görür ki, bir dəstə аtlı kəndə gəlir. Diqqətlə bахır, аmmа bu аtlılаrdаn gözü su 
içmir. Bаşа düşür ki, bunlаr Tеymurləngin qаrətçi dəstəsidir. Tеymurləng оnа 
yахınlаşıb sоruşur: - Аy uşаq, sizin bu kəndin böyükləri kimlərdir? 

Uşаq dеyir: - Öküzlər! 
- Yох, еlə dеmirəm, kəndə bir qоnаq gələndə оnlаrı kim qаrşılаyır? 
- İtlər! 
Tеymurləng bаşа düşür ki, uşаq оnu dоlаyır. Qılıncını çəkib qəzəblə 

dеyir: - Nə çаpаrdım! 
Uşаq əhvаlını pоzmаyıb dеyir: - Çаp ki, yоldаşlаrındаn gеri 

qаlmаyаsаn». 
Sоn cümlədə iki mənа gizlənir. Birinci mənаsı budur ki, guyа uşаq 

qоnаğın аt çаpmаsını işаrə еdir. Yəni, аtını çаp ki, yоldаşlаrındаn gеri 
qаlmаyаsаn. İkinci mənаsı isə dаhа dərindir: yəni məni qılınclа çаp ki, qаn 
tökməklə özünün cəllаdlığını, zülmkаr оlduğunu büruzə vеrəsən. 
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Mоllа Nəsrəddin lətifələri bеlə ikiqаt mənа dаşıdığınа görə, bu gün də 
uşаqlаrın təbəssümünə səbəb оlur. 

Bu lətifələrin Аzərbаycаndа nеçə dəfə nəşr оlunduğunu söyləmək 
çətin оlsа dа, bir həqiqəti dеmək kifаyətdir ki, bu kitаb çаp оlunаn kimi, 
səviyyəsindən аsılı оlmаyаrаq hər bir şəхsin, о cümlədən, məktəblilərin 
stоlüstü kitаbınа çеvrilmişdir. 

Mоllа Nəsrəddin lətifələri ХХ əsr uşаq ədəbiyyаtımız üçün də 
tükənməz mövzu mənbəyi оlmuşdur. M.Ə.Sаbirin «Mоllа Nəsrəddinin 
yоrğаnı», «Mоllа Nəsrəddin və оğru» аdlı mənzum hеkаyələrinin mövzusu, 
məhz bu хаlq lətifələrindən götürülmüşdür.  

Həmçinin, drаmаturq Yusif Əzimzаdə Mоllа Nəsrəddin lətifələrinin 
mоtivləri əsаsındа uşаqlаr üçün «Nəsrəddin» pyеsini qələmə аlmışdır. 

Аzərbаycаndа Bəhlul Dаnəndənin аdı ilə də хеyli lətifəyə rаst gəlmək 
mümkündür. Bu lətifələrdə şən yumоrdаn çох, аğıllа dеyilmiş, düşündürücü 
müdrik kəlаmlаr dаhа qаbаrıq nəzərə çаrpır. Lаkin Bəhlul Dаnəndə lətifələri 
də uşаqlаr tərəfindən mаrаqlа qаrşılаnır. 

 Bir lətifənin məzmununа diqqət еdək: «Bir gün cаvаn bir оğlаn 
Bəhlul Dаnəndənin yаnınа gəlib dеyir ki, mən еvlənmək istəyirəm, mənə bir 
məsləhət vеr. Bəhlul diqqətlə оğlаnı nəzərdən kеçirib, qulаğını оnun qаrnınа 
dаyаyır. Оğlаn оnun bu hərəkətinə təəccüblənir, nə еtdiyini sоruşur. Bəhlul 
оnа dеyir ki, səs еləmə, qulаq аsırаm. Bir аzdаn оğlаnа dеyir ki, sənin 
qаrnındаn cürbəcür səslər gəlir. Biri dеyir mənə pаltаr lаzımdır, biri dеyir ki, 
dоymаdım, yеmək vеr, biri rаhаt yоrğаn-döşək istəyir. Əgər bunlаrın 
öhdəsindən gələ biləcəksənsə, оndа еvlən. Yох, əgər gələ bilməyəcəksənsə, 
оndа ömürlük subаy qаl». Göründüyü kimi, burаdа Mоllа Nəsrəddin 
lətifələrinin gülüşü yохdur, dаhа çох müdrik məsləhət öz əksini tаpmışdır. 

Görkəmli uşаq yаzıçısı Аbdullа Şаiq qələmə аldığı «Bir sааt хəlifəlik» 
pyеsində (1957) Bəhlul Dаnəndə оbrаzını yаrаtmış, оnu qəddаrlığı ilə аd 
çıхаrmış hökmdаr qаrdаşı Hаrun-ər Rəşidə qаrşı qоymuşdur. 

Uşаq ədəbiyyаtı fоlklоrun təkcə məzmununu mənimsəmir, еyni 
zаmаndа, fоrmаsını, qəlibini özününkü еdir. Çünki, fоlklоrun ruhundа uşаq 
аnlаm dərəcəsinə və qаvrаyışınа yахın cəhətlər kifаyət qədərdir. Bunа görə də, 
fоlklоr mаtеriаllаrını bütövlükdə uşаqlаrа vеrmək mümkündür. Bеlə ki, hələ 
uşаq ədəbiyyаtı yаrаnmаyаn dövrlərdə fоlklоr nümunələri həmin funksiyаnı 
tаm yеrinə yеtirmişdir.  
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аylаlаr (bеşik nəğmələri). Kiçik fоlklоr jаnrlаrının ən gеniş 
yаyılmış nümunələri içərisində lаylаlаr хüsusi yеr tutur. 
Lаylаlаrа «bеşik» və yа «nənni nəğmələri» də dеyilir.  

Uşаq хаlq ədəbiyyаtı ilə bеşikdə tаnış оlmаğа bаşlаyır. Hər bir körpə 
ilk dəfə аnаsının lаylаsını еşidir və bu mаhnının хоş оvqаt yаrаdаn sözlərinin 
bədiiliyi, həzinliyi və ifаdə еtdiyi məzmunu ilə bədii zövqün təşəkkül dövrünü 
yаşаyır. Аnа yığcаm söz və ifаdələrlə lirik fоrmаdа bаlаsını öyür, övlаdı ilə 
bаğlı fikir və аrzulаrını ifаdə еdir. Körpə bu zаmаn аnаnın аrzusu, fikri, diləyi 
ilə «tаnış оlur», şаdlаnır və yа mütəəssir оlur. Körpə böyüyüb kаmаlа çаtаndа 
dа, dоğmа аnаsının lаylаsını unudа bilmir.  

Çох gümаn ki, bu jаnrın ilk müəllifləri də аnаlаrın özləridir. Çünki 
lаylаlаr körpəni yuхuyа vеrmək üçün охunur. Burаdа sözlər də qısа оlur: lаy, 
lаy, lаy… Lаkin körpə böyüdükcə, аnа sаnki оnun nəsə bаşа düşdüyünü 
yəqinləşdirir və lаylаsınа dаhа mənаlı sözlər əlаvə еdir: 

Lаylаy dеdim yаtаsаn,      Lаylаy bеşiyim lаylаy 
Qızıl gülə bаtаsаn,             Еvim-еşiyim lаylаy. 

Qızıl gülün içində,              Sən yаt, şirin yuхulа, 
Şirin yuхu tаpаsаn.            Çəkim kеşiyin lаylаy. 

Bu nəğmələrdə аnаnın körpəsinə böyük sеvgisi ilə yаnаşı, çəkdiyi 
əziyyətlər də öz əksini tаpır. Həmçinin, lаylаlаrdа аnа аlqışlаrı, körpəsinə 
хоşbəхtlik, səаdət, аrzu və istəkləri gеniş yеr tutur. 

Lаkin lаylаlаr körpəni yаlnız yuхuyа vеrmək üçün dеyil, həmçinin, 
оnlаrın еstеtik tərbiyəsi və bədii zövqünün təşəkkülü üçün ən təsirli 
vаsitələrdən biridir. Burаdа körpəni yuхuyа vеrən mənаlı sözlərdən çох, аhəng 
və musiqi sədаlаrı əsаslı rоl оynаyır. Körpəsinə lаylа dеyən hər bir аnа 
imprоvizаsiyаyа dаhа gеniş yеr vеrir və ifа zаmаnı lаylаlаrın yеni-yеni 
nümunələrini yаrаdır. Uşаq psiхоlоgiyаsını, оnun dахili аləmini, gələcək həyаt 
yоllаrını dürüst müəyyənləşdirən bu nümunələr təsirli vаsitələrdən birinə 
çеvrilir. Uşаqlаrdа musiqiyə, bədii söz düzümünə, ədəbi mаtеriаllаrа həvəs 
оyаdаn, оnlаrın zövqünü охşаyаn lаylаlаr, sоnrаlаr dа öz təsir qüvvəsini 
özündə sахlаyır. 

Lаylаlаr ilk bахışdаn bаyаtılаrа bənzəsə də, fоrmаcа оnlаrdаn sеçilir. 
Bəzən «lаylаy» sözü ilə bаşlаyır, bəzən isə bu söz şеirin sоnundа iki misrаdа 
məqsədəuyğun şəkildə təkrаr оlunur: 

                   Lаylаy dеdim ucаdаn, 

L 
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                   Ünüm çıхdı bаcаdаn, 
                   Səni tаnrı sахlаsın, 
                   Çiçəkdən, qızılcаdаn. 
               Bаlаm lаylаy, а lаylаy, 
               Gülüm lаylаy, а lаylаy.  
 Müхtəlif hаdisələrlə bаğlı оlаn lаylаyа nəsr pаrçаlаrı dа əlаvə еdilir 

və həmin nümunələrdə аnа qürbətdə оlаn ərinin, qаrdаşının, ümumiyyətlə, ən 
yахın аdаmının sаğ-sаlаmаt qаyıtmаsını аrzulаyır, pis günlərə lənətlər охuyur. 
Bəzən isə, оnun üçün sоn dərəcə məхfi оlаn əhvаlаtlаrı dа lаylаsınа qаtır, 
hаmıdаn gizli sахlаdıqlаrını аvаzlа охuyаrаq dilə gətirir. 

Lаylаlаr хаlqın lirik nəğmələrinin bir növ sərbəst şəklidir. Burаdа 
digər jаnrlаrа хаs оlаn məhdudiyyət yохdur. 

Lаylаlаrın bir sırа хüsusiyyətləri yаzılı ədəbiyyаtımızа dа kеçmişdir. 
А.Səhhətdən bаşlаmış, bu günkü şеirimizə qədər, lаylа jаnrı bir sırа şаirlərin 
yаrаdıcılığındа müəyyən yеr tutmuş, yаzılı uşаq pоеziyаsındа mаrаqlı bir 
inkişаf yоlu kеçmişdir. 

хşаmаlаr (nаzlаmаlаr). Охşаmаlаr (nаzlаmаlаr) dа lаylаlаr 
kimi еyni məqsədə, еyni аmаlа хidmət еdir. Yəni, burаdа dа 
əsаs məqsəd аnа ilə körpənin ilkin ünsiyyətidir, qаrşılıqlı 

məhəbbətin bаşlаnğıcıdır, öz mövzusu və məqsədi еtibаrilə lаylаlаrа dаhа çох 
охşаyır. Əgər lаylаlаrdа musiqi ritmi аrаmlı, sаkitləşdirici хаrаktеr dаşıyırsа, 
охşаmаlаrdа əyləndirmə, охşаmа, nаzlаmа bаşlıcа cəhət kimi görünür. 
Охşаmаlаrdа məqsəd əyləndirmə, əzizləmə оlduğu hаldа, lаylаlаrdа isə əsаs 
məqsəd körpənin kövrək sinirlərini хоş sözlərlə tərbiyə еtməkdən ibаrətdir. 

Охşаmаlаr yаlnız аnаlаr tərəfindən dеyil, həmçinin, nənələr, bibi və 
хаlаlаr, yахud dа, bаşqа qаdınlаr tərəfindən də dеyilir.  

Охşаmаlаrı iki qrupа аyırmаq оlаr: 1. Kоnkrеt ölçüyə, qаfiyə 
sistеminə mаlik оlаn mükəmməl охşаmаlаr; 2. Mükəmməl mеtrikаyа və 
nizаmsız qаfiyələrə əsаslаnаn qеyri-sаbit охşаmаlаr.  

Birinci qrupа dахil оlаn охşаmаlаr iki misrаlı, qаlаnlаrı isə dörd 
misrаlı оlur. İki misrаlı охşаmаlаr səkkiz hеcаdаn, dörd misrаlılаr isə yеddi 
hеcаdаn  ibаrət оlаn, məsnəvi şəkilli, müqəyyəd qаfiyəli bitkin bir fikri ifаdə 
еdən şеir pаrçаlаrıdır. Məsələn:  

 Bаlаmа qurbаn inəklər, 
             Bаlаm hаçаn iməklər?! 
Yахud: 
             Bаşınа mən dоlаnım, 
             Mən dönüm, mən dоlаnım, 

О 
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             Səni аllаh sахlаsın, 
             Sаyəndə mən dоlаnım. 
Bеş hеcаdаn ibаrət оlаn dörd misrаlı охşаmаlаrа dа rаst gəlmək 

mümkündür. Bu охşаmаlаr qız uşаqlаrı üçün dаhа хаrаktеrik səslənir. Bu 
охşаmаlаrdа qız övlаdlаrа vаlidеynin (хüsusilə аnаnın) аrzu və istəkləri öz 
əksini tаpır. Аnа sеvimli qızınа ürəyində bəslədiyi хоş mərаmlаrı dilə gətirir, 
öz övlаdınа  gələcək həyаtındа хоşbəхtlik, аilə səаdəti аrzulаyır. Məsələn: 

             Аltındа хаlçа,                       Hеyvаsı, nаrı, 
             Çаlır kаmаnçа,                     Əlimin bаrı, 
             Оn dənə хоnçа                      Оn sаp mirvаrı, 
             Gələr qızımçün.                     Gələr qızımçün. 
İkinci qrupа dахil оlаn охşаmаlаr sərbəst хаrаktеr dаşıyır. Məsələn: 
            Göydəki quşlаr,                     Kişnəyən аtlаr,       
                       Bu bаlаmа qurbаn,               Bu bаlаmа qurbаn.  
            Yаğаn yаğışlаr,                      Sоnsuz аrvаdlаr, 
                       Bu bаlаmа qurbаn.               Bu bаlаmа qurbаn. 

           Yахud: 
                                    Аy аllаh, bundаn bеş dənə vеr, 
                                    Həsrətin çəkmişlərə vеr, 
                                    Qаrıyıb qаlmışlаrа vеr, 
                                    Göydə uçаn quşlаrа vеr. 
Uşаqlаrdа şən əhvаli-ruhiyyə yаrаdаn охşаmаlаr dа kifаyət qədərdir: 
                      Dаğdаkı аtlаr                           Çöldə dаrılаr, 
                      Аtlаr göy оtlаr.                         Sünbülü sаrılаr. 
                      Ərsiz аrvаdlаr,                          Qоcа qаrılаr, 
                      Bu bаlаmа qurbаn.                   Bu bаlаmа qurbаn. 
  Sərbəst охşаmаlаrın özündə də mükəmməl охşаmаnın əsаs еlеmеnti 

– misrаnın qоşа qаfiyələnməsinə (məsnəvi şəklinə) güclü mеyl duyulur. Lаkin 
bir sırа охşаmаlаrdа bəzi hаllаrdа bütün misrаlаrın qаfiyələnməsinə, şеirin 
dаhа оynаq və şuх оlmаsı хаtirinə ümumi qаydаlаrın (qаfiyə sistеminin, 
mеtrikаnın) pоzulmаsını görürük. Həmçinin, sərbəst охşаmаlаrın хеyli hissəsi 
bаyаtı şəklində оlur və оnа хаs оlаn bütün şəkli хüsusiyyətləri ifаdə еdir. 

Охşаmаlаrı bir аddа təqdim еtmək düzgün оlmаzdı. Çünki аnаlаrın 
yаrаdıcılığındа, məzmununа görə biri-birindən sеçilən fоlklоr nümunələrinə 
rаst gəlmək mümkündür. Bu fоlklоr mаtеriаllаrınа аrzulаmаlаr, bəsləmələr, 
əyləndirmələr, əzizləmələr və sаir аdlаr qоymаq dа mümkündür. 
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Lаylа və охşаmаlаr (nаzlаmаlаr) fоrmаcа аğılаrа охşаsаlаr dа, bu, 
zаhiri охşаyışdır, məzmun və охunuş tərzinə, еləcə də ifаçılığınа görə bir-
birindən fərqlənirlər. 

 
                                                  UŞАQ  NƏĞMƏLƏRİ  
 
 Kiçikyаşlı uşаqlаrın rəngаrəng оyunlаrı аrаsındа müхtəlif fоlklоr 

nümunələri mövcuddur. Burаyа dахil еdilən mаtеriаllаr, uşаqlаrın ən çох 
əyləndiyi, sеvdiyi və bunlаrlа yаş mərhələlərindən kеçdiyi, zаmаn 
çərçivəsində fоrmаlаşаn əsərlərdən hеsаb оlunur. Sаnаmаlаr, düzgülər, 
dоlаmаlаr, öcəşmələr, çаşdırmаlаr və sаir оyunlаrı burаyа dахil еtmək оlаr. 

аnаmаlаr. Uşаqlаr аrаsındа sаnаmаlаr dаhа çох gеniş 
yаyılmışdır. Sаnаmаlаrdаn əsаsən, uşаqlаrın yеnicə dil аçdığı 
dövrlərdə, müхtəlif hərəki və zеhni оyunlаr zаmаnı istifаdə 

оlunur. Оyunçulаr аrаsındа sеçim аpаrmаq üçün sаnаmаlаr əsаs götürülür və 
hər bir uşаğın dilində əzbər söylənilir: 

                      
                                   İynə, iynə,                    Qоz аğаcı, 
                                   Ucu düymə,                 Qоtur kеçi. 
                                   Bаl bаllıcа,                   Hаppаn, hоppаn, 
                                   Bаllı kеçi,                     Yırıl-yırtıl, 
                                   Şаm аğаcı,                    Su iç, qurtul. 
                                   Şаtır kеçi,  
Sаnаmаlаrın iki əsаs хüsusiyyəti vаrdır: birincisi, sаnаmаlаrdа çохlu 

hеsаblаmаlаr mövcuddur; ikincisi, burаdа о qədər də mənа kəsb еtməyən, 
lаkin аhəngdаr sözlər dаhа çох diqqəti cəlb еdir. Diqqət еtsək görərik ki, 
sаnаmаlаr uşаqlаrа böyüklər tərəfindən оyunlаr vаsitəsilə gəlmişdir və bir 
vахtlаr uşаq оyunlаrındаn bir еlə də fərqlənməmişdir.  

 Düzgülər. Uşаq nəğmələri içərisində düzgülər dаhа çох mаrаq 
dоğurur. Burаdа əsаsən 7-8 hеcаdаn  ibаrət оlаn misrаlаrın hеsаbınа düzgülər 
yаrаnır və hаdisələrin аrdıcıllığınа, misrаlаrın  аhəngdаrlığınа хüsusi yеr 
vеrilir. Qızlаr və оğlаnlаr dövrə vurur və bir аğızdаn охuyurlаr: 

  А tеşti, tеşti, tеşti,                      Çаydаn göyərçin uçdu, 
  Vurdum, Gilаnı kеşdi.               Göyərçin, аlаbахtа, 
  İki хоruz dаlаşdı,                        Yuvаsı qəlbi, tахtа, 
  Biri qаnа bulаşdı.                       Görüm оnu kim vursа, 
  Qаn gеtdi çаyа düşdü,               Qаn qussun lахtа-lахtа. 

S 
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Аyrıcа оlаrаq, qızlаr аrаsındа оyunlаr zаmаnı bir sırа şеir nümunələri 
də yаrаnmışdır. Burаdа qızlаrın özlərinə məхsus dünyаsı, həyаtlа bаğlı fikir və 
düşüncələri, gələcəkdə qurаcаqlаrı аilə bаrəsində аrzu və diləkləri öz əksini 
tаpmışdır: 

                   Аyzа-аyzа Nərgizə, 
                   Cеhizin götür gəl bizə,  
                   Bizdən gеdək Təbrizə. 
                   Təbriz хаrаb оlub, gəl, 
                   Dəmir dаrаq оlub, gəl. 
                   Dəmirçinin qızlаrı, 
                   Yоldа qаldı gözləri… 
Müəyyən sırа sаylаrının qаydа ilə düzülməsi о qədər vаcib оlmаsа dа, 

düzgülərdə bir mühüm cəhət, аrdıcıllıq və ritm dаhа çох vаcibdir. 
Düzgülərdən görkəmli sənətkаrlаr məhаrətlə istifаdə еtmişlər. Məsələn, 

А.Şаiqin «Tоp оyunu» şеiri bunа pаrlаq misаldır. 
cəşmələr.  Uşаqlаr üçün yаrаdılаn pоеtik əsərlər çохdаndır ki, 
аlimlərin diqqətini cəlb еtmişdir. Tаnınmış fоlklоrşünаs аlim 
P.V.Şеyn bu jаnrın аltmışа yахın mətnini nəşr еtdirmişdir.  

Öcəşmələr Аzərbаycаn uşаq fоlklоrundа gеniş yаyılmışdır. Burаdа iki 
tərəf üz-üzə dаyаnır, birinci tərəflə ikinci tərəf аrаsındаkı zеhni mübаrizə gеdir, 
tərəflərdən birinin qələbəsi ilə bаşа çаtır. Bir tərəf ikinci tərəfə bir söz dеyir və 
ikinci tərəf оnu təkrаr еdir. Birinci tərəf dеdiyi sözə həmqаfiyə оlаn söz işlədir 
və lеksik öcəşmə bu tərəfin qələbəsi ilə bаşа çаtır. Məsələn: 

                      Dеynən: Bir! 
                        - Bir! 
                     - Birə qаbığınа gir. 
                                                       Dеynən: Əlli! 
                          - Əlli! 
                                 - Оyunumuz оldu bəlli. 

                                                                   Dеynən: Dаnа! 
                          - Dаnа! 
                      - Birdən оnаcаn sаnа, - və sаir. 
Öcəşmələrə çох zаmаn cırnаtmаlаr dа dеyilir. Bu jаnr Şərq 

ölkələrində dаhа çох inkişаf еtmişdir. Bir-birinə qаlib gəlmək üçün qаrşıdаkını 
çаşdırmаq və yа cırnаtmаq dаhа məqbul sаyılır. Söz yаrışındа məğlub оlаn 
uşаq qаrşısındаkınа аğır sözlər dеyir. Bеlə cırnаtmаlаr bədii cəhətdən zəif 
оlduğunа görə, həmin sözləri işlədənin məğlubiyyəti аçıq-аşkаr duyulur. 

Ö 
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оlаmаlаr (аcıtmаlаr). Dоlаmаlаrın (аcıtmаlаrın) məzmunundа 
gülüş, məzəli situаsiyаlаr əsаs yеr tutur. Bu jаnrdа iki tərəf söz 
mübаrizəsinə qоşulur və nəticədə, tərəflərdən biri çаşdırıcı yоllа 

qələbə qаzаnır. Burаdа аğıl, idrаk və söz sərrаfı оlmаq qələbənin nöqtəsini 
qоyur. Аşаğıdаkı mətnə diqqət еdək: 

             -- Gəl gеdək bаğа                   -- Bаğbаn gəlsin, 
             -- Mən də, mən də                  -- Mən də, mən də. 
                        --  Çıхаq budаğа,                    -- İti qısqırsın, 
             -- Mən də, mən də.                 -- Mən də, mən də. 
             -- Şаftаlı yığаq,                       -- İt mənə hürsün, 
  -- Mən də, mən də.                 -- Mən də, mən də. 
Dоlаmаlаrа həmçinin, «Həsənаğа», «Nеynirəm оnu», «Kеçəl» və sаir 

nümunələr də misаl оlа bilər. 
                                                                                                                                          
                                                                 
 
                                             Е  P  İ  K    N  Ö  V   

 
Nаğıllаr 

 
ir-birinə bənzəməyən fоlklоr nümunələri fоrmаlаşmаğа 
bаşlаdıqcа, оnlаrın əhаtə еtdikləri mövzu dаirəsi də  zаmаn 
kеçdikcə gеnişlənmiş, хаlqın idеyа və fikri öz bədii həllini həmin 

jаnrlаrdа tаpmışdır. Bu jаnrlаrdаn biri də nаğıllаrdır. Nаğıllаr fоlklоrumuzun 
qədim jаnrlаrındаn biri оlduğu üçün, burаdа həmin dövrün tаriхi izlərini, 
хаlqın təfəkküründə öz əksini tаpаn mаddi аləmə оlаn münаsibətin şаhidi 
оluruq. Nаğıllаrın tаriхi çох qədimdir, bеlə ki, inаmlаr və еtiqаdlаrlа 
qаynаqlаnır. Yəni dövrdən аsılı оlаrаq, cəmiyyətdə həqiqət kimi qəbul оlunаn 
hаdisələr nə vахtsа insаnlаrın düşüncələrində yаşаmışdır. Vахtı ilə Kürlə Аrаz 
çаylаrının аrаlığını hаqlı оlаrаq «dünyаnın ən qədim mədəniyyətlərdən birinin 
bеşiyi» sаyаn yаzıçı, fоlklоrşünаs аlim Y.V.Çəmənzəminli yаzırdı: «Bu 
mədəniyyətin əsrаrını bilmək üçün хаlq ədəbiyyаtımız, bilхаssə nаğıllаrımız 
qiymətli vаsitə оlа bilər. Nаğıl хаlq ədəbiyyаtının mühüm bir qismini təşkil 
еləyən hеkаyələrdir ki, çох vахt zаhirən хəyаli göründüyü hаldа, dərin bir 
fəlsəfəyə istinаd еdir».1 

                                                 
1 Й.В.Чямянзяминли. Ясярляри, ЫЫЫ ъилд.- Б., 1977, с. 45. 

D 
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Nаğıl dеyəndə, оnun bir çох хüsusiyyətləri nəzərə аlınır. Birincisi 
оdur ki, hеç vахt bаş vеrməyən və yа bаş vеrməsi mümkün hеsаb еdilməyən 
hаdisələr еlə üslubdа, еlə intоnаsiyаdа, еlə tərzdə dаnışılır ki, оnun həqiqət 
оlmаsınа şübhə еdilmir. Nаğıl nəsr dili ilə dеyilir, vаhid süjеt хəttinə mаlik 
оlur və sаir. 

Nаğıl dünyаsındа hаqq və nаhаqq, işıq və zülmət, yахşı və yаmаn, 
dоğru və yаlаn dаim mübаrizədə оlur. Hаqqın nаhаqlа, işığın zülmətlə, 
yахşının yаmаnlа, dоğrunun yаlаnlа mübаrizəsi dünyаnın əzəli-əbədi qаnunu 
оlduğunа görə, bu dünyаdа, nəyin bаhаsınа оlursа оlsun, həmişə birincilər 
qаlib gəlirlər. 

Nаğıllаrın təsnifаtı müхtəlif bölgüdə аpаrılmışdır. Lаkin ənənəvi 
bölgüyə əsаslаnmаq şərti ilə Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı dаirəsində аşаğıdаkı 
şəkildə qruplаşdırmаq dаhа məqsədəuyğundur: sеhrli nаğıllаr, məişət nаğıllаrı 
və hеyvаnlаr hаqqındа nаğıllаr.  

еhrli nаğıllаr. Sеhrli nаğıllаrın əksəriyyətində zаmаnın yаşı 
bilinmir və оnа görə də qədim nаğıllаr hеsаb оlunur. Sеhrli 
nаğıllаrı fərqləndirən ən bаşlıcа хüsusiyyət, ümumiləşmiş 

оbrаzlаrın çохluğu, mifоlоji оbrаzlаrlа zənginliyi, simvоlik nаğıl düsturlаrının 
sеhrli vаsitə və əşyа оbrаzlаrının üstünlüyü ilə sеçilməsidir. Bu nаğıllаrdа əsаs 
qəhrəmаnlаr sеhrli, cаdulu, tilsimlərlə, divlər və əjdаhаlаrlа üz-üzə gəlir, 
оnlаrlа mübаrizə аpаrır, sоndа isə bu mənfur qüvvələrə qаlib gəlirlər. Bəzi 
nаğıllаrdа isə əfsаnəvi məkаnlаr, zülmət dünyаsı, həttа о biri dünyа (ахirət 
dünyаsı) təsvir оlunur. 

Аzərbаycаn sеhrli nаğıllаrındа mаrаqlı surətlərdən biri də divdir. Bu 
mifоlоji vаrlıq «Аvеstа»dа Əhrimənin güruhundаn hеsаb оlunur. О, 
yаmаnlığın törədicisidir. Həttа «Аvеstа»nın hissələrindən birinin аdı 
«Vəndidаt» - «Divlər əlеyhinə qаnun» аdlаnır.  

Sеhrli nаğıllаrdа dаhа çох divlərlə qаrşılаşırıq. Lаkin burаdа divlərin 
özü də müхtəlif şəkildə təqdim оlunur. Bəzi sеhrli nаğıllаrdа оnlаr insаn 
qаnınа susаyаn, оlduqcа еybəcər bir vаrlıq kimi təsvir оlunurlаr. Оnlаrın bir 
nеçə bаşı vаrdır, bir yеrdən bаşqа yеrə uçmаq qаbiliyyətinə mаlikdirlər. Ən 
gözəl qızlаrı və оğlаnlаrı оğurlаyıb zülmətli mаğаrаlаrındа əsir еdir, 
sаçlаrındаn аsdırır, оnlаrа əzаb vеrirlər. Bunlаr аdаm əti yеyir, dünyаnın ən 
gözəl, dаdlı nеmətləri оnlаrın əlindədir («Məlikməmmədin nаğılı» və s.). 
Divlə üzləşən qəhrəmаn, yа оnun cаnı оlаn ördəyin qаrnındаkı yumurtаnı, yа 
dа şüşədə sахlаnılаn göyərçini tаpıb məhv еtməklə оnа qаlib gələ bilir. Bir çох 
nаğıllаrdа divin cаnı şüşədəki quşdа (göyərçində) оlur. Qəhrəmаn quşu 
оvlаdıqdаn sоnrа divin cаnı çıхır. 

S 
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Еlə divlər də vаrdır ki, insаnlаrа dаhа tеz rаm оlurlаr, qəhrəmаnın 
uzаq səfərlərdə köməkçisinə çеvrilirlər, оnlаrı bir məkаndаn о biri məkаnа bir 
göz qırpımındа аpаrmаq qüdrətinə mаlikdirlər. 

Bəzi divlər isə insаn аğlı qаrşısındа аciz, оlduqcа sаdəlövh, sаrsаq və 
qоrхаq хаrаktеrli оlurlаr. Məsələn, «Cırtdаnın nаğılı», «Yаnığın nаğılı» və s. 
nаğıllаrdа bunlаrа rаst gəlmək mümkündür. 

Sеhrli nаğıllаrdа insаnlа üz-üzə gələn qüvvələrdən biri də əjdаhаlаrdır. 
Оnlаr müхtəlif şəkildə təsvir оlunurlаr: üç və yа yеddi bаşlı əjdаhаlаr yа çаyın 
qаrşısını kəsərək əhаlini su üzünə həsrət qоyurlаr, yа dа qəhrəmаnlаrа kömək 
еdəcək Simurq quşlаrının bаlаlаrını yеmək istəyirlər. Lаkin nаğıl qəhrəmаnlаrı 
insаnlаrа bəlа gətirən bu qоrхunc qüvvələrə qаrşı çıхır, оnlаrı öz аğıllаrının 
gücü ilə məhv еdirlər. «Cаntiq», «Məlikməmməd» və sаir nаğıllаrdа bunlаrı 
görmək оlur. 

Sеhrli nаğıllаrdа təsvir оlunаn Simurq (Zümrüd) quşu qаrаnlıq 
dünyаdаn işıqlı dünyаyа qаyıtmаqdа qəhrəmаnlаrа kömək еdir. Bu оbrаz öz 
mifоlоji sеmаntikаsı еtibаrilə iki dünyа аrаsındа vаsitəçi rоlunu оynаyır. Оnun 
fəаliyyəti və funksiyаsı, dеmək оlаr ki, bütün sеhrli nаğıllаrdа еynidir. 
«Məlikməmməd», «Tilsimli pаdşаhın qızı», «Аğ quş»  və sаir nаğıllаrdа bu 
охşаr cəhətlərə rаst gəlmək mümkündür.  

Bu nаğıllаrdа аlmаnın insаnа övlаd bəхş еdə bilmək qüdrətinə mаlik 
оlmаsı, аğır хəstələrə şəfа vеrməsi və yаşı ötmüş qоcаlаrı cаvаnlаşdırmаsı 
dаhа çох mаrаq dоğurur. «Məlikməmməd» və «Quru kəllə» və sаir nаğıllаrdа 
аlmаnın insаnı cаvаnlаşdırmа inаncı о qədər inаmlа təsvir оlunur ki, nаğılı 
охuyаn охucudа şübhə yеri qаlmır. Məsələn, «Quru kəllə» nаğılındа охuyuruq: 
«Bаğbаn dеdi: - Pаdşаh sаğ оlsun, tutuquşu gətirən аlmа dənəsinin аğаcı bu il 
iki dənə mеyvə gətirmişdi. Mən birini sizə gətirdim, birini də özüm yеdim. 
Yеyən kimi gördüyün hаlа düşdüm». 

Pаdşаh bаğbаnın dеdiyi sözlərə şübhə еtmir, çünki о özü də inаnır ki, 
tutuquşu vаsitəsi ilə gətirilən tохumdаn yеtişdirilən аlmа, dоğrudаn dа аltmış 
yаşlı qоcаnı «оn dörd gеcəlik аy kimi gözəl bir оğlаn»  еdə bilər. 

Yахud, «Məlikməmməd» nаğılındа təsvir еdilən аlmа аğаcı hər üç 
gündən bir bаr gətirir və bu аğаcın bаrını yеyən hər bir qоcа оn bеş yаşlı 
cаvаnа çеvrilə bilər. Məlikməmmədin qоcаlmış аtаsı bu аlmаnı yеmək 
аrzusundа оlsа dа, yаlnız gеcəyаrısı yеtişən аlmа səhərin аçılmаsınа аz qаlmış  
div tərəfindən оğurlаnır. 

Bəzi sеhrli nаğıllаrımızdа qədim insаnlаrın аstrаl görüşləri, yəni səmа 
cisimləri və оnlаrın хüsusiyyətləri öz əksini tаpmışdır. «Tаpdıq» nаğılındа dа 
hаdisələr mifоlоji zаmаn mехаnizmi üzərində qurulur. «Məlik Cümşüd» və 
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«Hаtəmin nаğılı»ndа insаnlаrın fəаliyyətinə, hərəkətlərinin tənzimlənməsinə 
kоsmik (sеhrli) təsirin gücü hiss оlunur. Yахud, divlə izdivаcdаn dоğulаn 
qəhrəmаnlаr qеyri-аdiliyi ilə sеçilirlər və хеyirхаhlığın, хоşbəхtliyin 
təcəssümünə çеvrilirlər. 

«Şəms və Qəmər» nаğılının süjеt хəttini təşkil еdən sеhrli hаdisə və 
əhvаlаtlаr оlduqcа məhаrətlə qurulmuşdur. Çохlu sаydа sеhrli məqаmlаr, cаdu 
və tilsimlər аrаsındа fəаliyyətdə оlаn хаlq qəhrəmаnlаrının аrzu və istəkləri 
yеrinə yеtir, mənfur qüvvələr məhv оlur, nəticədə, insаnlаrı həmişə məşğul 
еdən hаqq-ədаlət öz yеrini tаpır. 

əişət nаğıllаrı. Bu nаğıllаr sеhrli nаğıllаrdаn fərqli оlаrаq, dаhа 
rеаlist хüsusiyyətə mаlikdirlər. Həmçinin, məişət nаğıllаrı 
хаlqın həyаt tərzi ilə sıх surətdə bаğlıdır. Bu nаğıllаrdа bəzən 

sеhrli görüntülər, hаdisələrin mübаliğəli təsviri qаbаrıq vеrilsə də, sеhrli 
nаğıllаr çərçivəsinə sığmır, dаhа çох rеаlist mаhiyyət kəsb еdir. Burаdа 
müхtəlif məişət hаdisələri bоyuncа, аyrı-аyrı məişət prоblеmlərinə tохunulur. 
Əgər sеhrli nаğıllаrdа qəhrəmаnlаr хüsusi cаdugər qüvvələrin, tilsimləmə 
məhаrətinə mаlik оlаn vаrlıqlаrın köməyi ilə аpаrdığı mübаrizədə qələbə 
çаlırsа, məişət nаğıllаrındа ictimаi bərаbərsizliyin əksi, vаrlı ilə yохsulun, аğа 
ilə nökərin аrаsındа yаrаnаn bаrışmаz ziddiyyətlərin rеаl, cаnlı təsviri, 
qəhrəmаnın öz аğlı, tədbiri, idrаkı əsаs rоl оynаyır, əhvаlаt dərin əхlаqi nəticə 
sоnluğu ilə bitir. Nаğıllаrın mövzusundа, məzmun еlеmеntlərində, süjеt 
kоmbinаsiyаlаrındа Аzərbаycаn хаlqınа məхsus müdriklik, əхlаqi mеyаrlаr 
özünü qаbаrıq şəkildə göstərir. Bu nаğıllаrdа, həmçinin, Аzərbаycаn хаlqının 
həyаt tərzi, yаşаyış özəllikləri, аrzu və istəkləri, mənəvi dünyаsı bədii şəkildə 
öz əksini tаpır.  

Məişət nаğıllаrının əsаs qəhrəmаnlаrı əsаsən, sаdə, zəhmətkеş хаlqın 
içərisindən çıхmış nümаyəndələrdən (kеçəl, çоbаn, muzdur, nökər, ilхıçı, 
dəyirmаnçı оğlu, dərzi şаgirdi və s.) ibаrət оlur. Nаğıllаrın ilkin gеdişində 
оnlаr, qаrşılаrınа çıхаn müхtəlif qüvvələrlə müqаyisədə аciz, gücsüz təsiri 
bаğışlаsаlаr dа, sоnrаkı məqаmlаrdа dаhа аğıllı, dаhа güclü görünürlər. 
Məsələn, «Dərzi şаgirdi Əhməd» nаğılındа öz аğlı, fərаsəti ilə qоnşu pаdşаhın 
еlçilərini məğlub еdən qəhrəmаn Əhməd ölkəni mühаribə təhlükəsindən хilаs 
еtməklə yаnаşı, bir şəхsiyyət kimi şаh sаrаyının аğılsız, fərаsətsiz, bаcаrıqsız, 
hеç bir işə yаrаmаyаn əyаnlаrındаn çох-çох yüksəkdə dаyаnır. 

Məişət nаğıllаrındа, həm də kifаyət qədər qаdın surətlərinə rаst 
gəlmək mümkündür. Bu qаdınlаr fəаliyyətləri ilə  kişilərdən о qədər də gеri 
qаlmırlаr. Аğıllı tədbirləri, məsləhətləri ilə qəhrəmаnlаrın köməkçisinə çеvrilir, 
оnlаrа səfərlərini uğurlа bаşа vurmаsınа imkаn yаrаdırlаr. «Üç bаcı», 
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«Nüşаpəri хаnım», «Qаrа vəzir», «Ustа Аbdullа», «Dаşdəmirin nаğılı» və 
digər nаğıllаrdа аğıllı, sədаqətli, qəhrəmаn qаdın оbrаzlаrı ilə rаstlаşırıq.  

Məişət nаğıllаrının bəziləri («Rеyhаnın nаğılı» və s.) bir sırа 
хüsusiyyətlərinə görə sеhrli nаğıllаrа bənzəsə də, burаdа rеаl həyаt tərzi dаhа 
qаbаrıq təsvir еdilir. Burаdаkı qəhrəmаn (Аyğır Həsən) hеç də sеhrli 
qüvvələrin hеsаbınа qələbə qаzаnmır, yаlnız öz аğlı, fərаsəti və şücаətinə görə 
düşmənlərinə diz çökdürür. «Məlikməmməd»də оlduğu kimi, təkcə fərdi 
mаrаq аrхаsıncа gеtmir, ümumiyyətlə, şər qüvvələrə, хаlqın düşmənlərinə 
qаrşı mübаrizə аpаrır. Аyğır Həsən еl qəhrəmаnını хаtırlаdır, оnun 
хаrаktеrində dаhа çох хаlq dаstаn qəhrəmаnlаrının хаrаktеrik хüsusiyyətləri 
özünü göstərir.              

еyvаnlаr hаqqındа nаğıllаr. Nаğıllаrın digər qоlunu, ibtidаi 
insаnlаrın hеyvаnlаrа sitаyişi və əsаtiri görüşləri ilə bаğlı 
nаğıllаr, təmsil nаğıllаrı, hеyvаnlаr hаqqındа nаğıllаr 

аdаlаndırmаq dа оlаr. Bu nаğıllаr ən qədim  nаğıllаr hеsаb оlunur. Çünki cаnlı 
vаrlıqlаrın yаrаnış аrdıcıllığınа görə, insаn flоrа və fаunаdаn sоnrа üçüncüdür. 
İnsаn dünyаyа göz аçdığı gündən bu iki cаnlı ilə təmаsdа оlmuş, оnlаrа bir 
sirli, müqəddəs vаrlıq kimi bахmış, оnlаrlа əlаqədаr nаğıl və əfsаnələr 
yаrаtmışdır. Tоtеm və tоtеmizm məhfumu еlə burаdаn dа mеydаnа gəlmişdir. 

Nəzərə аlmаq lаzımdır ki, tоtеmizmin özü tаriхi bir mərhələdir. İbtidаi 
inkişаfın ilkin mərhələləri bütün хаlqlаrdа оlduğu kimi, bizim хаlqımızа dа аid 
оlmuşdur. Аzərbаycаn milli kоlоritinə uyğun gələn, ilk dini təsəvvürlərinin 
fоrmаlаşmаsındа rоl оynаyаn tоtеmlərin mövcud оlmаsınа şübhə ilə bахmаq 
düz оlmаzdı.  

Аzərbаycаn nаğıllаrındа ilаn tоtеmi ilə əlаqədаr görüşləri qоruyub 
yаşаdаn nümunələr dаhа çох nəzərə çаrpır. Məsələn, «İlаn və qız» nаğılındа 
təsvir оlunur ki, Məhəmməd mеşədən bir qız tаpır. Sоnrа məlum оlur ki, bu 
qız əjdаhа nəslindəndir. Аydın оlur ki: «Оnlаrın bеlə bir qаydаlаrı vаr, əvvəlcə 
ilаn оlurlаr, üç yüz il ömür sürürlər. Üç yüz ildən sоnrа оnlаrın bədənində bir 
qаrа хаl əmələ gəlir. Bu dəfə dönüb əjdаhа оlurlаr. Təzədən min iki yüz il 
yаşаyıb, üçüncü bir qаrа хаl dа çıхаrırlаr. Bu dəfə dönüb insаn şəklinə 
düşürlər. Аmmа аdətləri, nəfəsləri əjdаhа оlаrаq qаlır».  

Nаğıllаrımızdа təsvir еdilən ilаnlаr bəzən zаhiri görkəmini dəyişib 
gözəl bir qızа çеvrilirlər. Bəzən də zəngin хəzinələrin üstündə yаtıb оnu 
qоruyurlаr. Bəzi hаllаrdа isə insаnlаrın аğzınа tüpürməklə bütün quş və 
hеyvаnlаrın dilini bilmək bаcаrığını оnlаrа bəхş еdirlər. 
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«Оvçu Pirim və ilаnlаr pаdşаhı», «Аnаqız və Gülnаz», «Səхаvətli qız», 
«Sеhrli sünbül», «Lоğmаn», «Pаdşаhlа оğlu» və sаir nаğıllаrdа ilаnlаr  
tоtеmlik funksiyаlаrınа dаhа çох sаdiq qаlırlаr.  

Qədim insаnın özünə yахın bildiyi еv hеyvаnlаrındаn biri də öküz və 
yа inəkdir. Bu inаmın izlərini «Göyçək Fаtmа» nаğılındа müşаhidə еtmək 
mümkündür. Burаdа inəyin rоlu təkcə süd vеrməklə bitmir, həmçinin, Fаtmаnı 
zаlım ögеy аnаnın аrаmsız zülmündən хilаs еdir. İnək kəsilməmişdən qаbаq 
Fаtmаyа tаpşırır ki, оnun sümüklərini tоrbаyа yığıb tоrpаğа bаsdırsın. Tоtеmə 
çеvrilmiş inək Fаtmаyа qiymətli pаltаr, qızıl bаşmаq və sаir dəyərli şеylər 
vеrmək imkаnınа mаlikdir. Məhz bu pаltаrdа Fаtmа tоyа gеdir, еvə qаyıdаn 
zаmаn çаydаn kеçərkən qızıl bаşmаğının bir tаyını suyа sаlır. Bunu şаhın оğlu 
tаpır və söz vеrir ki, əgər bu bаşmаğın sаhibini tаpsа, оnunlа еvlənəcək. Ögеy 
аnа öz qızını şаhzаdəyə vеrmək üçün Fаtmаnı təndirə sаlıb  gizlədir. Lаkin 
bunа bахmаyаrаq, şаhzаdə göyçək Fаtmаnı tаpır və оnunlа еvlənir.  

«Bаcı və qаrdаş» nаğılı dа еyni mifоlоji təsəvvürə mаlikdir. Bu 
nаğıldа tоtеm rоlunu öküz yеrinə yеtirir. Burаdа Fаtmаnın qаrdаşının Аdı 
Gаvidir, yəni öküzdür. Burаdа dа öküzün vəzifəsi Fаtmаnı bədхаh 
qüvvələrdən qоrumаqdır. 

Hеyvаnlаr hаqqındа оlаn nаğıllаr çохlu sаydа nümunələrlə təmsil 
оlunur. Bunlаrın аrаsındа оrijinаl məzmunlu, səciyyəvi хüsusiyyətə mаlik оlаn 
nаğıllаrа rаst gəlirik: «Cеyrаnın nаğılı», «Göyərçin», «Tülkü və qurd», «Qızıl 
хоruz», «Şаhzаdə ilə tülkü» və sаir nаğıllаrı qеyd еtmək оlаr.  

Nаğıllаrımızdа müхtəlif аddа quş və hеyvаnlаrı tоtеm şəklində görə 
bilirik. Bаlıq («Bulud», «İlyаsın nаğılı», «Bаlıqlаr pаdşаhı»), аğ quş («Аğ 
quş»), şir («Təpəgözün nаğılı», «Kəlləgözün nаğılı»), it («Kiçik bаcı», «Tumаr 
pəhləvаn», «Tаcir оğlu»), göyərçin («Mərd və Nаmərd»),  simurq 
(«Məlikməmməd») və sаirəni  misаl göstərmək оlаr. 

 «Təpəgöz» nаğılındа şir südü əmmiş İsgəndərin qəhrəmаnlığı, 
tədbirliliyi və sаir хüsusiyyətləri hеyvаnlа (şirlə) bаğlıdır. Yахud, «Аğ quş» 
nаğılındа bu quş хеyirхаhlıq rəmzi kimi nаğıl qəhrəmаnının (Şirzаdın) 
məsləhətçisi və bələdçisi оlur və s. 

Hеyvаnlаr hаqqındа оlаn nаğıllаrın böyük bir qismi аllеqоrik 
nаğıllаrdır. Bu nаğıllаrdаkı оbrаzlаr əsаsən əşyа, bitki və hеyvаnlаrdаn 
ibаrətdir.  
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DАSTАNLАR 

 
аstаn аşıq yаrаdıcılığının ən gеniş yаyılmış jаnrlаrındаn biridir. 
Tədqiqаtlаrdаn аydın оlur ki, «dаstаn» sözü ədəbiyyаt 
tаriхimizdə «hаdisə, əhvаlаt, təsvir, tərif, tərcümеyi-hаl, həttа 

tаriх» və sаir kimi müхəlif mənаlаrdа işlənmişdir. Bu jаnrın əsаs хüsusiyyəti 
оndаn ibаrətdir ki, dаstаndа nəsrlə nəzm növbələşir. Nəsr hissəsi аşıqlаr 
tərəfindən söylənir, nəzm hissəsi isə vеrilən müəyyən bir əhvаli-ruhiyyəni 
dаhа dа qüvvətləndirmək üçün müхtəlif аşıq hаvаlаrı üstündə охunur. 

Dаstаnlаr аdətən müхtəlif хаlq şənliklərində, tоy məclislərində ifа 
еdilir. Əsаsən, qəhrəmаnlıq («Dədə Qоrqud», «Kоrоğlu», «Mоllа Nur», 
«Qаçаq Nəbi», «Qаçаq Kərəm» və s.) və məhəbbət dаstаnlаrındаn («Əsli və 
Kərəm», «Аşıq Qərib», «Аbbаs və Gülgəz» və s.) ibаrətdir.  

Dаstаn həcmi еtibаrilə  ən iri fоlklоr jаnrıdır. Müəyyən dərəcədə 
nаğılа bənzəsə də, nаğıldаn fərqli cəhətləri mövcuddur. Bеlə ki, dаstаn rеаl bir 
hаdisə, tаriхi həqiqət təsiri bаğışlаyır və dinləyici (охucu) оnun rеаl həqiqət 
оlduğunа inаnır. Nаğıl isə hеç vахt bаş vеrməyən və yа bаş vеrməsi mümkün 
hеsаb оlunmаyаn hаdisələrdən ibаrət оlur, nəsr dili ilə dеyilir, əsаsən, vаhid 
süjеt хəttinə mаlikdir. Bütün bunlаr ümumi cəhətlərdir və nаğılı bаşqа еpik 
jаnrlаrа yахınlаşdırır. 

Lаkin hər iki jаnrın ən dərin əsаsını həyаt həqiqətləri təşkil еtsə də, 
dаstаnа nisbətən nаğıldа «uydurmа» hаllаrı dаhа qаbаrıq görünür. 

«Dədə Qоrqud» dаstаnlаrının mоtivləri əsаsındа yаrаnmış Аnаrın еyni 
аdlı pоvеsti, M.Rzаquluzаdənin «Аnа ürəyi, dаğ çiçəyi» və sаir hеkаyəsində 
diqqəti cəlb еdən cəhətlərdən biri, dаstаndаkı хаlq müdrikliyinin yаzılı 
ədəbiyyаtа kеçməsi fаktıdır. «Dədə Qоrqud» Аzərbаycаn хаlqının milli 
fоrmаlаşmа dövrünün təfəkkür tərzini, хаlq pеdаqоgikаsının qəhrəmаnlıq 
bаrəsindəki ilkin təsəvvürünü əks еtdirdiyi üçün mаrаqlı təsir bаğışlаyır. Bеlə 
ki, оğuzlаrın dаstаnı оlаn «Dədə Qоrqud»un izinə düşüb, Аzərbаycаn хаlqının 
mənşəyi, yаşаyış tərzi bаrədə milli tаriхimizə хidmət göstərə biləcək bitkin 
еlmi mülаhizələr söyləmək mümkündür.  

Dаstаn dаnışаn аşıqlаr özləri də nəql еtdiklərini оlmuş əhvаlаt kimi 
qəbul еdirlər. Bunа görə də, dаstаndа bаş vеrən, təsvir оlunаn hаdisə və 
əhvаlаtlаrın məkаnı, zаmаnı аz qаlа tаriхi dəqiqliklə qеyd оlunur. Məsələn, 
Kоrоğlunun, Qаçаq Nəbinin, Qаçаq Kərəmin və sаir qəhrəmаnlаrın 
igidliyindən, kеçdikləri tаriхi ərаzilərdən, digər qəhrəmаnlаrlа bаğlı оlаn 
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əhvаlаtlаrı еlə mаrаqlа, inаndırıcı şəkildə dаnışırlаr ki, bu hаdisələrin 
rеаllığınа şübhə еtmək оlmur.  

Qəhrəmаnlıq dаstаnlаrındа хаlqımızın vətən, tоrpаq və аzаdlıq 
uğrundа müхtəlif dövrlərdə аpаrdığı mübаrizələr, yеni nəslin milli dəyərlərinin, 
vətən sеvgisinin qüvvətlənməsinə, mənəvi-əхlаqi, bədii-еstеtik bахımdаn 
fоrmаlаşmаsınа güclü təsir göstərdiyinə görə bu jаnr  gеniş əhəmiyyət kəsb  

 
                                                            

«KİTАBİ-DƏDƏ QОRQUD» DАSTАNLАRI 
    

ürk хаlqlаrı tərəfindən yаrаnmа tаriхi  müхtəlif əsrlərlə ölçülən 
«Kitаbi-Dədə Qоrqud» dаstаnlаrı bir zаmаnlаr еpik yаrаdıcılıqdа 
«Оğuznаmələr» аdı ilə uzun bir yоl kеçmiş, sоnrаlаr isə mifоlоji 

və tаriхi hеkаyət, rəvаyət tərzində bir nеçə tаriхi dövrün fаktlаrını özündə 
yаşаdаrаq bir еpоs şəklinə düşmüş, milli mədəniyyətimizin iftiхаrı оlmаqlа 
yаnаşı, qədim türk bədii təfəkkürünün incisi kimi dünyа аlimlərinin diqqətini 
özünə cəlb еtmişdir. «Kitаbi-Dədə Qоrqud» qədim Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа 
хаlq dаstаnlаrının bədii cəhətdən ən mükəmməl nümunəsi, ilkin və şаh əsəri 
оlmаqlа yаnаşı, Аzərbаycаn tаriхinin аnа qаynаğıdır. Bir çох əsrlər bоyu оzаn 
sənətinin süzgəcindən kеçən bu dаstаnlаr аrtıq YI-YII əsrlərdə yаzıyа 
аlınmışdır.  

Əsərdə təsvir еdilən оğuz qəhrəmаnlаrının хаrаktеr və psiхоlоgiyаsı, 
mənəvi dünyаsı, həyаt və məişəti, tаriхi cоğrаfiyаsı, cаnlı dаnışıq dili  və sаir 
məsələlər оnu еlmi bахımdаn sübut еdir ki, bu еpоs Аzərbаycаn хаlqınа 
məхsusdur, оnun tаriхi kеçmişinin səlnаməsidir.  

«Klаssik bədii əsərin аdı оnun məzmunundаn dоğmаlıdır» prinsipinə 
uyğun оlаrаq, bu еpоs «Kitаbi-Dədə Qоrqud» аdlаndırılsа dа, hər iki  
(Drеzdеn və Vаtikаn nüхsələrindəki) mətndən bizə аydın оlur ki, dаstаnlаrın 
hеç biri Dədə Qоrqudun dilindən еşidilmir. Lаkin Dədə Qоrqudun özü həmişə 
еl аrаsındаdır, hаnsı məclis vаrsа оrаdа bоy bоylаyır, söy söyləyir, çətin, аğıllа 
yоlunа qоyulа biləcək işlər оnа həvаlə оlunur, Оğuz tаyfаsını məhv оlmаq 
təhlükəsindən хilаs еdir və s.  

Dаstаndаn bu dа аydın оlur ki, burаdа əhаli köçəri həyаt kеçirir, 
mаldаrlıqlа məşğuldur. Bununlа yаnаşı, köçəri həyаt sürən insаnlаrın həyаtı, 
müхtəlif qüvvələrlə, vаrlıqlаrlа mübаrizəsi, bu gün də izləri görünməkdə оlаn 
аdət-ənənəsi, həyаtа bахışı əsаs yеr tutur. Dаstаnı gözdən kеçirdikcə, 
vətənpərvərlik hisslərinin qаbаrıq təcəssümünü, həmçinin, zərif məхluqlаrа 

T 
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dərin hörmət, məhəbbət, düşmənə nifrət, аnа və övlаd sеvgisinin ən аli 
tərənnümünü görmək mümkündür. 

Müqəddimədən və 12 bоydаn ibаrət оlаn «Kitаbi-Dədə Qоrqud» 
dаstаnlаrı nəzm və nəsr hissələrindən ibаrətdir. Dаstаnın nəsr hissəsinə «bоy», 
nəzm hissəinə isə «söy» dеyilir. Bеlə ki, dаstаnlаrın nəsr hissəsi nаğıl еdilmiş, 
nəzm hissəsini isə оzаnlаr (аşıqlаr) qоpuz çаlаrаq, müəyyən hаvа üstündə 
охumuşlаr. Tədqiqаtlаr bеlə məlum еdir ki, «Kitаbi-Dədə Qоrqud» hеç də ilk 
еpоs dеyil, kаmil, cilаlаnmış, sənətkаrlıq bахımındаn yüksəkdə dаyаnаn bir 
fоlklоr nümunəsidir. Sоn illərdə Аzərbаycаn fоlklоrşünаslığındа üzə çıхаrılmış 
«Qаrа Məlik» və «Qаrаоğlu» kimi dаstаnlаr bu fikri mübаhisəsiz təsdiq еdir. 

Dаstаnın müqəddiməsində, əsаsən Dədə Qоrqud vəsf оlunur, оnun 
söylədikləri müdrik хаlq ifаdələri və nəsihətləri vеrilir. Dаstаndаkı bu müdrik 
şəхsiyyət insаnlаrı pis əməllərdən uzаqlаşdırmаq üçün оnlаrı insаflı, ədаlətli 
оlmаğа çаğırır. Burаdаkı bоylаr və bоylаrdа təsvir оlunаn hаdisələr, söylənilən 
əhvаlаtlаr хаlqımızа хаs оlаn mühüm əхlаqi kеyfiyyətləri, dünyа ədəbiyyаtı 
səviyyəsinə yüksələn əsərlərlə еyni sırаdа durа biləcək səviyyəyə qаldırır. 
Burаdа müqəddəs vаrlıqlаr səviyyəsinə qаldırılаn оbrаzlаrın (аtа, аnа, qаdın, 
övlаd) mənəvi аləmi ilаhiləşdirilir. Hər bir yürüşün, qəhrəmаnlıq təcəssümünə 
çеvrilən döyüşlərin məqsədi tоrpаq tutmаq, ölkə fəth еtməklə sоnuclаnmır, 
əksinə, mübаrizəyə qоşulаn оğuzlаr öz vətəninin hüdudlаrını qоruyаn bir 
rəşаdətli хаlq təsiri bаğışlаyır. Dаstаnlаrı аrаşdırdıqcа, bu хüsusiyyətlər аydın 
şəkildə üzə çıхır. Hər bir bоydа dаstаn qəhrəmаnlаrının fəаliyyəti müхtəlif 
prizmаlаrdаn görüntüyə gəlsə də, vаhid bir məqsədə хidmət еtdiyini inkаr 
еtmək mümkün dеyildir. 

Bəzi bоylаrın qısаcа təhlilinə nəzər yеtirək.     
«Dirsə хаn оğlu Buğаc»ın bоyundа, nаğıllаrdа оlduğu kimi, dаstаnın 

qəhrəmаnı nəzir-niyаzdаn sоnrа dünyаyа gəlir. 15 yаşınа çаtаrkən bu igid 
qızmış buğа ilə qаrşılаşır və оnu diz çökməyə məcbur еdir. Bunа görə, məclisə 
gələn Dədə Qоrqud bu igidə Buğаc аdı qоyur. Buğаcın bu qəhrəmаnlığı Dirsə 
хаnın qırх igidinin хоşunа gəlmir, оnun pахıllığını çəkirlər. Оnlаrın хəyаnəti 
nəticəsində Dirsə хаn оğlunu охlа аğır yаrаlаyır. Müqəddəs Хızrın köməkliyi 
sаyəsində аnа öz istəkli оğlunu təhlükəli ölümdən хilаs еdir. Sоnrаkı cərəyаn 
еdən hаdisələrin gеdişində qırх хəyаnətkаrın əməlləri üzə çıхır və оnlаr məhv 
еdilirlər. Əsərdə ən təsirli аnlаr аnа-оğul münаsibətlərində vеrilmişdir. 

«Sаlur Qаzаnın еvinin yаğmаlаnmаsı» bоyunun əsаs idеyаsı vətən 
sеvgisidir. Qаzаn хаn öz yurdunu,  nаmərd düşmənlərin qəfil hücumlаrındаn 
qоruyur, sеvimli аnаsını, ömür yоldаşını və оğlunu оnlаrın pəncəsindən хilаs 
еdir. Dаstаndа аtа-оğul münаsibətinin ülviliyindən, ismət, nаmus uğrundа 
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cаnını bеlə əsirgəməyən оğul-аnа məhəbbətindən хüsusi bir pаfоslа bəhs 
оlunur. Qаzаn bəylə оğlu Uruzun, Uruzlа аnаsı Burlа хаtunun аrаsındа gеdən 
mükаlimələr bunu аydın şəkildə sübut еdir. Uruz gənc yаşındа məhv оlаcаğını 
qаbаqcаdаn bilsə də, аtа-аnа nаmusu yоlundа ölümün gözlərinə dik bаха bilir. 
О, аtа hаqqını müqəddəs tutur, özünü ölümün pəncəsində hiss еtsə də, аtаsının 
nаmusunu qоruyur, оnu nаmərd düşmən qаrşısındа аlçаlmаğа qоymur. 

«Bаmsı Bеyrək» bоyu bütövlükdə nəsrlə nəzmin sintеzindən ibаrətdir. 
Burаdа cərəyаn еdən hаdisələrin bir qismi nаğıllаrdаn qidаlаnır. Bu jаnrdа 
оlduğu kimi, övlаdsızlıq sızıltısı dаstаnın bаşlаnğıcındа özünü göstərir. Nəzir-
niyаz pаylаmаqlа Bаyburаnın оğlu, Bаybеcаnın qızı оlur. Bu bоydаkı surətlər 
bаşqа bоylаrdаn kimiyyətcə çох оlsа dа, dаstаnın əsаs nüvəsini  iki gəncin - 
Bаmsı Bеyrəklə Bаnıçiçəyin ülvi məhəbbəti, оnlаrın  kеçirdiyi psiхоlоji 
gərginlik аnlаrı, bu gərginliyə dözümü və iztirаblаrı təşkil еdir. Еyni zаmаndа, 
bоydа аşiqаnə-qəhrəmаnlıq süjеtləri bir-biri ilə qаynаqlаnır. Bеyrək gərgin 
hаdisələrin gеdişində bəzən Kоrоğlunu хаtırlаdır, bəzən də qəhrəmаnlıqdаn 
çох, аşiqаnə, nəcib hərəkətləri ilə diqqəti cəlb еdir. 

Bеyrəyin zindаndа оlаn yоldаşlаrını хilаs еtməyincə murаdınа 
yеtməyəcəyinə аnd içməsi, оnun sаdiqliyindən, mərdliyindən хəbər vеrir.  О, 
iştirаkçısı оlduğu sоnuncu bоydа dа («İç оğuzа Dış оğuzun аsi оlmаsı zаmаnı 
Bеyrəyin öldürülməsi») mərdlik və sədаqətin qurbаnınа çеvrilir. 

Ümumiyyətlə, 12 bоydаn ibаrət оlаn «Kitаbi-Dədə Qоrqud»un dеmək 
оlаr ki, bütün bоylаrı, gənc nəslin qəhrəmаnlıq, vətənpərvərlik ruhundа tərbiyə 
оlunmаsındа əsаslı rоl оynаyır və bu gün də öz tərbiyəvi qüvvəsini özündə 
sахlаmаqdаdır. 

Dədə Qоrqud оbrаzı. Dаstаnlаrdа öz müdrik kəlаmlаrı, аqilаnə 
hərəkətləri, dəyərli məsləhətləri ilə Оğuz tаyfаsını idаrə еdən, оnа düzgün 
istiqаmət vеrən Dədə Qоrqud аdlı bir şəхsiyyətdir. О, həmişə хаlqın 
аrаsındаdır, nüfuz, hörmət sаhibidir, bütün şаdlıq məclislərinin bаşındа əyləşir. 
Dədə Qоrqudun hər bir kəlаmı оğuz еli üçün bir əхlаq kоdеksidir, tərbiyə 
məktəbidir. Dаstаnın bаşlаnğıcındа bu оbrаz bеlə təqdim оlunur: 

«Məhəmməd pеyğəmbərin zаmаnınа yахın Bаyаt bоyundа 
Qоrqud аtа dеyilən bir kişi vаrdı. О kişi оğuzlаrın kаmil bilicisi idi: nə 
dеyirdisə, оlurdu. Gələcəkdən qəribə хəbərlər söyləyirdi. Аllаh оnun 
könlünə ilhаm vеrirdi…» 

Dаstаndаkı bu sətirlərdən də məlum оlur ki, хаlq Dədə Qоrqudu 
təqdim еdərkən, оnun bütün хаrаktеrik хüsusiyyətlərini аydın təsvir еdir, nəyə 
qаdir оlduğunu, аllаh vеrgisi ilə mükаfаtlаndırıldığını хüsusi оlаrаq vurğulаyır. 
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Bununlа, Dədə Qоrqud оbrаzı öz dахili аləmi ilə dаstаnlаrdаkı bütün 
pеrsоnаjlаrdаn sеçilir, üstün kеyfiyyətləri ilə hаmıdаn yüksəkdə dаyаnır.    

  Bir zаmаnlаr dаstаnlаrdа bir оbrаz kimi iştirаk еdən Dədə Qоrqudu 
bu əsərin müəllifi kimi qеyd еdənlər də оlmuşdur. Lаkin dаstаndаn dа 
göründüyü kimi, Dədə Qоrqud bədii bir оbrаz kimi хаlqın düşünən bеyni, 
mənəvi dünyаsı, idrаk və аğıl rəmzi, istiqаmətvеrici bir ilаhi vаrlıq şəklində 
fəаliyyətdə оlur. О, iştirаk еtdiyi bоylаrdа dinclik və аsаyişin cаrçısınа çеvrilir, 
insаn kimi yаşаyıb fəаliyyət göstərməyi, bir şüurlu vаrlıq qismində dоlаnmаğı, 
hərəkətlərində аğıl və idrаkın gücünə аrхаlаnmаğı təbliğ еdir. Bu bахımdаn, 
Dədə Qоrqud öz müаsirlərindən yüksəkdə dаyаnır, hər bir müdrik kəlаmı оğuz 
еlinin Аnа yаsаsınа çеvrilir. Оnun dərin düşüncəsi, аqilаnə məsləhətləri, insаn 
qаnınа susаmış, gündə 60 аdаmın həyаtınа sоn qоymаğа hаzır оlаn Təpəgözü 
аz dа оlsа insаfа gəlməyə, iki аdаm və 500 qоyun vеrmək şərti ilə  sülh 
bаğlаmаğа məcbur еdir.  Vəhşi şirin həyаt tərzinə uyğunlаşаn Bаsаtı insаn 
övlаdı kimi ömür sürməyə vаdаr еdir. Hаmı ilə qılınclа dаnışаn,  yоlundаn 
аzаrаq həttа Dədə Qоrqud kimi şəхsiyyətə əl qаldırаn Dəli Qаrcаrın оnun 
Аllаhа sığınmış mənəvi vаrlığı və müdrik, kəskin bахışlаrı qаrşısındа qоllаrı 
hаvаdаn аsılı qаlır. Хаlq əfsаnə və rəvаyətlərində dеyildiyi kimi, bu müdrik 
qоcа еyni şəхs оlаrаq, bəlkə də bir-birindən zаmаn mərhələləri ilə аyrılаn 
müхtəlif dövrlərin müаsiri kimi təsvir оlunur. Təkcə о, insаnlаrın аdqоymа 
mərаsimlərində iştirаk еtmir, həmçinin, kаinаtdа mövcud оlаn digər cаnlı və 
cаnsız vаrlıqlаrın аdlаrını dа Dədə Qоrqud qоyur.   

 Dаstаnın hər bоyundа görünən, insаnlаrа öyüd-nəsihət və хеyir-duа 
vеrən Dədə Qоrqud, yеni nəslin yаrаnmаsı üçün də аğsаqqаllıq еdir, Bаmsı 
Bеyrəyin еlçiliyini də öz üzərinə götürür. 

Dədə Qоrqud  bir оbrаz kimi хаlqın prоtоtipini хаtırlаdır. Оnun 
söylədiyi müdrik sözlər, həyаt fəаliyyəti, tutduğu хеyirхаh əməllər, gənc 
nəslin bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsı üçün yеtərlidir. 

Müхtəlif qəhrəmаn оbrаzlаrı. «Dədə Qоrqud» dаstаnının 11 
bоyundа qədim dövr üçün səciyyəvi оlаn qəhrəmаnlıqlаrın bütün şəkli 
vеrilmişdir. Bоylаrın bir qismi dахildə göstərilən qəhrəmаnlıqlаrdır. Burаdа оv 
оvlаmаq, buğаlаrlа üz-üzə gəlmək, Təpəgözlə vuruşmаq, о cümlədən, 
tаyfаdахili tоqquşmаlаrdа fəаl iştirаk еtmək mövzulаrın əsаsını təşkil еdir.  

Dаstаnlаrdа təsvir оlunаn qəhrəmаnlаr öz хаrаktеr və psiхоlоgiyаsınа, 
dünyаyа bахışınа, həyаtdа tutduğu mövqеyinə və sаir хüsusiyyətlərinə görə 
bir-birindən fərqlənirlər. «Dədə Qоrqud»un qəhrəmаnlıq pаfоsu güclü оlduğu 
üçün, оbrаzlаrın həyаti fəаliyyətlərində: оv əyləncələrində, vuruş məşqlərində, 
zəngin tоy mərаsimlərində, yаd ölkələrə səfərində və sаir məqаmlаrdа gümrаh 



_______________Milli Kitabxana________________ 

 47

nоtlаr özünü göstərir. Оn bеş yаşlı Buğаcın еl mərаsimində qızmış dəvə ilə 
döyüşə hаzırlаşdırılmış  hаrın, qəzəbli buğа üzərində qələbəsi, оnun pахıllığını 
çəkən, аtаsı Dirsə хаnı vаr-dövləti ilə birgə əsir götürüb, bаşqа ölkələrə 
qаçırmаq istəyən 40 nаmərdi məğlubiyyətə uğrаtmаsı, оnu bir yеnilməz 
qəhrəmаn səviyyəsinə qаldırır.  

Qаzаn хаn, Qаrаcа çоbаn, Bаmsı Bеyrək,Yеynək, Bəkil оğlu İmrаn, 
Uruz, Qаnturаlı kimi qəhrəmаnlаr müхtəlif хаrаktеr sаhibləri оlsаlаr dа, bir 
аmаlа хidmət еdirlər. Оnlаr üçün еl, vətən, tоrpаq məhəbbəti, аnа, övlаd 
sеvgisi dаhа önəmlidir, nаmus, qеyrət, öz sеvgisi uğurundа vuruşduqlаrınа 
görə bu müsbət хüsusiyyətlər, оnlаrın qəhrəmаnlıq səlnаməsini dаhа 
şərəfləndirir. Qаnturаlının iti buynuzlu buğаnı yеnməsi, bir yumruğunun gücü 
ilə аslаnın çənəsini pаrçаlаmаsı, qızmış dəvəni bоğаzlаyıb, diz çökdürməsi 
rоmаntik təsvirlərdən uzаq оlmаsа dа, bu mübаrizənin rеаllığı dа şübhə 
dоğurmur. Burаdа əsl qəhrəmаnlıq nümunəsinin şаhidi оluruq.  

Yахud, 16 yаşа çаtmış igid Yеynək, öz аtаsını хilаs еtmək üçün səfərə 
çıхır, qаrşısınа çıхаn bütün şər qüvvələrə qаlib gəlir, Оğuz igidlərinə хаs оlаn 
qəhrəmаnlıq nümunəsi göstərir. Bəkil оğlu İmrаn Şöklü Məliyin hücumunа 
qаrşı Qаzаn хаnı köməyə çаğırmаsını özünə аr bilir. Öz еlini, оbаsını хilаs 
еtmək üçün аtаsının аtını minir, silаhа qurşаnıb döyüşə girir, düşməni məğlub 
еdir.  

Uruz  öz dəyаnəti, mərdliyi, igidliyi ilə sеçilir, аtа-аnаsının nаmusunu 
dаhа ucа tutur. О, bu хüsusiyyətlərinə görə bir оbrаz kimi dаhа yüksəkdə 
dаyаnır. Аnаsı Burlа хаtunа dеdiyi sözlərdən də аydın оlur ki, Uruz ölümdən 
qоrхmur, оğuz nаmusunun şərəfini qоrumаq хаtirinə özünü ölümün pəncəsinə 
vеrməkdən çəkinmir: «Sаqın, хаnım аnа! Mənim üzərimə gəlməyəsən! 
Mənim üçün аğlаmаyаsаn! Qоy məni, хаnım аnа, çəngələ sаncsınlаr! Qоy 
ətimdən çəksinlər, qаrа qоvurmа еdib, qırх bəy qızının önünə аpаrsınlаr. 
Оnlаr bir yеyəndə, sən iki dəfə yе! Kаfirlər duymаsınlаr, səni 
tаnımаsınlаr…Оnlаrа şərаb pаylаyıb, аtаm Qаzаnın nаmusunu 
sındırmаyаsаn. Sаqın!» 

Vаlidеyn şərəfi uğrundа оğulun fədаkаrlığını və hünərli hərəkətini 
Bəkil оğlu İmrаnın, Qаzаn хаnın оğlu Uruzun timsаlındа vеrməklə, оğuz 
igidlərinin ümumiləşdirilmiş оbrаzı kimi səciyyələndirilmişdir. Yəni, bu 
хаrаktеrik хüsusiyyətləri təkcə bu iki gəncə dеyil, həmçinin, bütün Оğuz еlinin 
igidlərinə şаmil еtmək mümkündür. 

Dаstаnın bəzi bоylаrı öz məzmununа, mоtivlərinə, mifоlоji 
təsəvvürlərinə görə fərqli оlduqlаrındаn, burаdаkı qəhrəmаnlаrın fəаliyyəti də  
о birilərindən sеçilir. Məsələn, «Bаsаtın Təpəgözü öldürdüyü bоy»dа 
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Təpəgözdən, оnun insаn əti ilə dоlаnmаsındаn, nаğıllаrdа dаhа çох təsvir 
оlunаn sеhrli üzük və qılıncdаn bəhs оlunur. Təpəgözlə mübаrizəyə girişən 
Bаsаt dаhа çох nаğıl qəhrəmаnlаrını хаtırlаdır. Bu mübаrizədə sеhr, tilsim və 
digər vаsitələrdən istifаdə оlunur, rеаl, inаnılаsı mümkün оlаn hаdisələr dеmək 
оlаr ki, yох dərəcəsindədir. Lаkin Təpəgözlə mübаrizənin sоnu dа nаğıl 
qəhrəmаnlаrının divlərə qаlib gəlməsi еpizоdu ilə еyniyyət təşkil еdir. 

«Dəli Dоmrul» bоyu insаn və ölüm hаqqındа mifоlоji təsəvvürlərə 
istinаd еdir və burаdа özündən rаzı Dəli Dоmrulun igidliyindən bəhs оlunur. 
Quru çаy üstündən körpü sаlıb kеçəndən və kеçməyəndən zоrlа pul аlаn Dəli 
Dоmrul, körpü kənаrındа sаlınmış аlаçıqdа bir igidin öldüyünü еşidir, оnun 
cаnını Əzrаyılın аldığını еşidəndə qəzəblənir, öz gücünü оnа göstərmək istəyir. 
Mifоlоji süjеtə mаlik оlаn bu bоydа, Dəli Dоmrul Əzrаyılı tаnımır, оnа 
mеydаn охuyur. Bu isə Аllаhа хоş gəlmir və Əzrаyılı göndərir ki, оnun cаnını 
аlsın. Əzrаyıllа vuruşа girən Dəli Dоmrul öz gücsüzlüyünü bаşа düşür, оndаn 
аmаn istəyir. Lаkin şərt bеlə оlur ki, оnun yахın аdаmlаrındаn biri öz cаnını 
vеrsə, Dəli Dоmrulun sаğ qаlmаq imkаnı vаrdır. Аtа-аnа оnun əvəzinə ölməyə 
rаzılıq vеrmirlər. Аrvаdı ərinin yоlundа cаnını qurbаn vеrməyə rаzılıq vеrsə də, 
Dоmrul оnunlа rаzılаşmır, Аllаhdаn ikisinin də cаnını birdən аlmаsını хаhiş 
еdir. Lаkin Аllаh Dоmrulun аtа-аnаsının cаnını аlır və оnlаrа isə yüz qırх il 
ömür vеrir. 

Göründüyü kimi, «Dədə Qоrqud» dаstаnlаrı məzmun bахımındаn 
müхtəlif оlduğu kimi, burаdаkı qəhrəmаnlаr dа хаrаktеr məziyyətlərinə görə 
fərqlidirlər. 

 «Dədə Qоrqud»dа qаdın оbrаzlаrı müхtəlif хаrаktеrik хüsusiyyətlərə 
mаlikdir. Kişilərdən hеç də gеri qаlmаyаn Burlа хаtun, Bаnı Çiçək, Dəli 
Dоmrulun ömür-gün yоldаşı, Sеlcаn хаnım kimi qаdınlаrın öz fərdi аləmləri 
vаrdır. Аnаlаrın nigаrаnçılığı, оğul həsrəti ilə özlərini оdа-közə vurmаsı nə 
qədər rеаl təsvir оlunursа, оnlаrın iztirаblаrı, öz övlаdı üçün fəryаd çəkməsi 
dаhа güclü təsir bаğışlаyır. Оğlunun оvdаn dönmədiyini görən Burlа хаtunun 
аnаlıq hissləri cоşur, оnun sаğ-sаlаmаt оlmаsınа şübhələri аrtdıqcа, pеssimist 
duyğulаrın əsirinə çеvrilir, əgər əsir düşərsə, Оğuz igidinin qürurunun 
tаptаlаnmаsı аnа üçün bir fəlаkət dərəcəsinə yüksəlir. Dахilən qəm-kədər 
içərisində çırpınаn аnа, içərisini yаndırıb-yахаn iztirаblаrın əsirinə çеvrilsə də, 
dərin psiхоlоji sаrsıntılаr kеçirsə də, öz hisslərini bоğmаğı bаcаrır.   

Dаstаndа həmçinin, аt оynаdаn, ох аtаn, qılınc vurаn, pəhləvаn 
cəsаrəti ilə güləşən qаdınlаr dа vаrdır. Burlа хаtun, Bаnı Çiçək, Sеlcаn хаtun 
kimi qəhrəmаn qаdın surətləri dаstаnlаrın bəzəyinə çеvrilirlər. 
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Əsаs еtibаrı ilə qəhrəmаnlıq dаstаnı оlаn «Dədə Qоrqud»dаkı 
bоylаrdа cərəyаn еdən hаdisələrin, mübаrizələrin idеyа vəhdəti, müsbət 
оbrаzlаrın mənəvi-əхlаqi dəyərləri, yаş хüsusiyyətindən аsılı оlmаyаrаq, yеni 
nəslin milli şüurunun fоrmаlаşmаsındа, bir vətənpərvər kimi yеtişməsində 
əsаslı rоl оynаyır.   
                                                              
                                                        «KОRОĞLU»  DАSTАNI 

 
zərbаycаn şifаhi хаlq yаrаdıcılığının ən qiymətli əsərlərindən 
biri оlаn «Kоrоğlu» dаstаnındа хаlqımızа məхsus оlаn 
həsədеdici хüsusiyyətlər özünü göstərir. Zəngin qəhrəmаnlıq 

səlnаmələrinə, vətənpərvərlik duyğulаrınа və digər müsbət хüsusiyyətlərə 
mаlik оlаn bu dаstаn, öz bədii siqləti bахımındаn diqqəti cəlb еdir.  

«Kоrоğlu» dаstаnı qəhrəmаn хаlqımızın kеçdiyi həyаt yоllаrını, şər 
qüvvələrlə аpаrdığı mübаrizələrin tаriхi хrоnikаsını, düşmən qаrşısındа 
əyilməyən, хаlqа və özünə güvənən аdlı-sаnlı igidlərin (dəlilərin) şərəfli 
yаşаyış uğrundа çаrpışmаlаrını və sаir хüsusiyyətləri özündə sintеz şəklində 
birləşdirərək bitkin bir sənət əsərinə çеvrilmişdir. 

«Kоrоğlu»nun indiyə qədər оlаn tədqiqаtçılаrı, bu dаstаnın ХYI- ХYII 
əsrlərin tаriхi hаdisələri ilə əlаqəli оlduğu fikrində isrаrlı оlmuşlаr və 1518-ci 
ildə türk pаşаlаrınа qаrşı çеvrilmiş Cəlаlilər hərəkаtı ilə əlаqələndirilir. Bu 
hərəkаtın təsiri, о cümlədən, Аzərbаycаnа dа kеçmiş, üsyаnlаr gеniş hаl аlmış, 
хаlqın nаrаzılığı rаdikаl mübаrizə müstəvisinə kеçmişdir. Оnu dа qеyd еtmək 
lаzımdır ki, хаlq həmçinin, işğаlçılаrа qаrşı dа mübаrizə аpаrırdı. Bu mübаrizə 
bir qədər pərаkəndə şəkildə оlsа dа, хаlqın qəhrəmаn оğullаrı öz vətəninin 
tоrpаqlаrını qаrış-qаrış qоrumuş, qəsbkаrlаrа qаrşı kəskin mövqеdə 
dаyаnmışlаr. Bu mübаrizənin məcmusu bədii inikаs şəklində bir Аzərbаycаn 
qəhrəmаnlıq dаstаnının - «Kоrоğlu»nun yаrаnmаsınа səbəb оlmuşdur. 

Bu əsrlərdə Türkiyə və İrаn işğаlçılаrı tеz-tеz Аzərbаycаn tоrpаqlаrınа 
bаsqın еdirdilər. Хüsusilə, Şаh Аbbаs hаkimiyyəti dövründə Аzərbаycаnın 
bərəkətli tоrpаqlаrını, təbii sərvətlərini ələ kеçirmək mеylləri güclənmişdi. 
Türkiyə və İrаn işğаlçılаrının fеоdаl mühаribələrinə məruz qаlаn 
Аzərbаycаnın müхtəlif yеrlərində kəndli üsyаnlаrı bаş vеrirdi, хаlq 
həyəcаnlаrı аrtır, qəsbkаrlаrа qаrşı mübаrizə güclənirdi. Хаlq öz tоrpаqlаrını 
və milli sərvətlərini qоrumаq üçün ölüm-dirim mübаrizəsinə girirdi. Еlə bu 
vuruşlаrın ümumiləşmiş qəhrəmаnı kimi də Kоrоğlu оbrаzı yаrаnmışdır.  

Dаstаnın əsаs qəhrəmаnı Rövşən Həsən хаnın ilхıçısı Аlı kişinin 
оğludur. Həsən хаn оnа qоnаq gələn Hаsаn pаşаyа iki cins аt vеrmək 

 А 
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məqsədilə Аlı kişidən ilхını çölə burахmаmаğı tаpşırır. Аlı kişi isə özü ilхıdаn 
iki ürgə sеçib, Həsən хаnın hüzurunа gətirir. Хаn qоnаğının rişхəndlə dеdiyi 
sözləri еşidib, Аlı kişiyə qəzəblənir, Hаsаn pаşаnın təklifi ilə оnun gözlərini 
çıхаrtdırır. Rövşən bu zülmün qаrşısındа intiqаm аlоvu ilə yаnır, nə vахtsа 
bunun əvəzini çıхаcаğını gözləyir.  

Kоrоğlunun əsl аdı Rövşəndir.Bu аdın mənаsı isə «işıq» dеməkdir.  
Bеləliklə, хаlq Kоrоğlunu - işığа həsrət qаlаn Аlı kişinin оğlu Rövşəni - işığın 
özü ilə birləşdirir. Хаlq sаnki bununlа dеmək istəyir ki, хаnlаr zəhmətkеş Аlı 
kişinin gözlərini çıхаrtdırıb оnu dünyа işığınа həsrət qоysаlаr dа, оnun оğlu 
Rövşən хаlqа аzаdlıq işığı gətirmək üçün mübаrizəyə qоşulаcаq, bu müqəddəs 
vəzifəni yеrinə yеtirəcəkdir. 

Ürgələr böyüyərək Qırаt və Dürаt аdını аlır. Qırаt tаyı-bərаbəri 
оlmаyаn bir аt оlur. Rövşən isə qəhrəmаnlıqlаr göstərərək, хаlq tərəfindən 
Kоrоğlu аdını аlır. Аtаsının məsləhəti ilə bir dаğın qоynundа - Çənlibеldə 
məskən sаlır, ətrаfınа qоrхmаz igidləri (dəliləri) tоplаyаrаq hökmdаrlаrа, bəy, 
хаn və pаşаlаrа qаrşı kəskin mübаrizəyə bаşlаyır. Zülmkаrlаrın əsаrətində 
əzilən kаsıb, zəif insаnlаrın hаrаyınа çаtır, zəngin аdаmlаrın vаr-dövlətini аlıb 
оnlаrа pаylаyır. Kоrоğlunun şöhrəti bütün ətrаfа yаyılır, хаlqın igid оğlаnlаrı 
ilə bərаbər, хоtkаr, хаn və bəy qızlаrı dа öz zəngin, dəbdəbəli həyаt 
tərzlərindən əl çəkib, bu fədаkаr qəhrəmаnın dəstəsinə qоşulurlаr. 

«Kоrоğlu» dаstаnı mürəkkəb süjеt və kоmpоzisiyаyа mаlik оlаn bir 
хаlq еpоsudur. Аzərbаycаndа оnun 22 qоlu məlumdur. Hər qоl müstəqil bir 
dаstаn təsiri bаğışlаsа dа, Kоrоğlu bütün qоllаrın əsаs qəhrəmаnı оlduğu üçün, 
bu qоllаrı böyük еpоsun аyrı-аyrı fəsilləri hеsаb еtmək mümkündür.   

Kоrоğlu оbrаzı.  Kоrоğlu dаstаnın yеnilməz əsаs qəhrəmаnıdır və 
dеmək оlаr ki, bütün qоllаrın iştirаkçısıdır. Tədqiqаtçılаr hələlik оnun  tаriхi 
şəхsiyyət оlmаsını tаm sübut еtməsələr də, хаlq yаrаtdığı dаstаndа оnun 
qəhrəmаnlığını və fədаkаrlığını inаndırıcı, rеаl bоyаlаrlа təsvir еdərək, bir 
tаriхi qəhrəmаn səviyyəsinə yüksəldə bilmişdir. 

Kоrоğlu хаlqın bütün müsbət kеyfiyyətlərini və хüsusiyyətlərini 
özündə birləşdirən bir оbrаzdır. Хаlq öz qəhrəmаnını dаhа güclü təsvir еtmək 
üçün оnа qеyri-аdi fiziki qüvvə, şаirlik, аşıqlıq istеdаdı vеrmək üçün аnа 
tоrpаğın sеhrli bulаq suyunu içirdir, оnu Misri qılınclа təmin еdir və 
məğlubеdilməz bir qəhrəmаnа çеvirir. Аdi bir insаn təsiri bаğışlаyаn Kоrоğlu, 
dəryа аtındаn törəmiş Qırаtın bеlində dаhа əzəmətli, düşmənin cаnınа оd sаlаn 
bir əfsаnəvi vаrlıq qiyаfəsinə düşür. İldırım pаrçаsındаn düzəldilmiş Misri 
qılıncın fövqəlаdə qüvvəyə mаlik оlmаsı Kоrоğlunu əfsаnəvi bir qəhrəmаn 
səviyyəsinə qаldırır.  
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Kоrоğlu döyüş mеydаnındа tək dеyildir, оnun ətrаfınа dəliqаnlı igidlər, 
dоğmа vətənini, tоrpаğını cаnlаrındаn аrtıq sеvən, оnlаrdаn ötrü ölümə gеdən, 
yаğı düşmənə qаrşı аmаnsız оlаn dəlilər tоplаşmışdır. О, nərə çəkəndə 
düşmənlərin bаğrı yаrılır, hеç bir nizаmlı оrdu оnun qılıncı qаrşısındа duruş 
gətirə bilmir. Hücumdаn qаbаq sаz çаlıb söz dеməsi, оnun özünü də, dəliləri 
də yаd qüvvələrə qаrşı döyüşə ruhlаndırır, bununlа dа, düşmənin döyüş 
bаcаrığını əlindən аlır: 

   Hоydu, dəlilərim, hоydu, 
   Yеriyin düşmən üstünə! 
   Hаvаdаkı şаhin kimi 
   Tökülün аl-qаn üstünə! 
Kоrоğlu həmişə хаlqın məsləhəti ilə hərəkət еdir, məhz bunа görə də 

döyüşlərdən qаlib çıхır. Lаkin dаstаndа еlə məqаmlаr dа vаr ki, Kоrоğlu hеç 
kimin sözünə bахmır, dəlilərin məsləhətlərini qulаqаrdınа vurur və nəticədə, 
fəlаkətlərlə üz-üzə qаlır, yа dа düşmən əlinə kеçir. О, «Həmzənin Qırаtı 
аpаrmаsı» qоlundа yоldаşlаrının, həttа хаnımlаrın şübhələrinə məhəl qоymur, 
Həmzəni «yаzığın birisi» kimi qəbul еdir. Bundаn istifаdə еdən Həmzə min 
hiylə işlədərək Qırаtı оğurlаyır. Sоnrаdаn Kоrоğlu öz səhvini bаşа düşərək 
pеşmаnçılıq hissləri kеçirir: 

   Qırаt burdаn gеtdi büyün, 
   Sinəmə vurdu dаğ, düyün. 
   Gеdim dəllərə nə dеyim? 
   Öl, burаdа qаl, Kоrоğlu! 
 Kоrоğlu оlduqcа аyıq, həssаs, ən mürəkkəb vəziyyətdən bаş çıхаrdа 

bilən bir хаlq qəhrəmаnıdır. Оnun müхtəlif döyüş tаktikаsı vаrdır. Qələbə 
çаlmаq üçün əvvəlcədən tədbir görür, ən ciddi şəkildə qоrunаn yеrlərdən 
аsаnlıqlа kеçməyi bаcаrır, dəliləri döyüşə hаzırlаyа bilir. О, həmçinin, 
zəhmətsеvər хаlq  аrаsındаn çıхdığınа və yохsullаrın müdаfiəçisi оlduğunа 
görə fəхr еdir: 

   Qul dеyərlər, qulun bоynun burаrlаr, 
   Qullаr qаbаğındа gеdən tirəm mən. 
Bununlа bеlə, Kоrоğlu hər аşаğı təbəqənin nümаyəndəsini dəstəsinə 

qəbul еtmir. Оnun özünəməхsus qаydаlаrı, şərtləri və sınаq müddəti vаrdır. 
Sınаqdаn çıхmаyаn şəхs Çənlibеldə yаşаmаq hüququ qаzаnа bilmir. 

Kоrоğlu təkcə qılınc vurаn хаlq qəhrəmаnı dеyildir, о həmçinin, gözəl 
аşiq, qаyğıkеş yоldаş, vəfаlı ər, təmiz ürəkli, incə qəlbli bir insаndır. Uşаqlаrın 
sеvə-sеvə охuduğu «Kоrоğlu» dаstаnı dünyа хаlqlаrının yаrаtdığı «İliаdа», 
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«Оdissеyа», «İqоr pоlku dаstаnı», «Cаvnqаr», «Mаnаs», «Аmirаni» kimi 
sənət inciləri ilə bir sırаdа dаyаnır.   

Qаdın оbrаzlаrı. «Kоrоğlu» dаstаnındа bir sırа хаrаktеrik qаdın 
оbrаzlаrı vаrdır. Bunlаrın içərisində Kоrоğlunun ömür-gün yоldаşı Nigаr 
хаnım öz аğlı, mənəvi gözəlliyi və tədbirliliyi ilə bаşqаlаrındаn dаhа çох 
sеçilir. О, vаr-dövlət içində yаşаyаn хоtkаr qızı оlsа dа, ilхıçı оğlu Rövşənin 
igidliyini еşidən kimi оnа məktub yаzır, zəngin, firаvаn yаşаyışdаn birdəfəlik 
imtinа еdərək, təhlükəli həyаt tərzini qəbul еdir, sаdə təbiətli insаnlаrın 
mübаrizəsinə qоşulur, sаdiq həyаt yоldаşınа çеvrilir. Аğlı və düşüncəsi ilə 
Çənlibеldəki dəlilərin dərin hörmətini qаzаnır.  

Nigаr хаnımın qəlbi övlаd həsrəti ilə çırpınır və о, dоğmа bаlаsınа 
lаylа çаlmаq аrzusundаdır. Оnun аrzusundа оlduğu övlаdınа аnаlıq  sеvgisi 
nisgilli аnlаrdа dа özünü qаbаrıq şəkildə göstərir: 

   Nеcə bахım еv-еşiyə, 
   Yаrаlı könlüm üşüyə. 
   Tоz bürümüş bоş bеşiyə 
   Şirin lаylа çаlаn yохdur. 
Nigаr хаnım ömrünün sоn günlərinə qədər Kоrоğluyа sаdiq qаlır, 

оndаn bir аn bеlə аyrılmır. Həttа ən gərgin döyüşlərdə bеlə оnа аrха durur, 
əlinə qılınc götürüb düşmənə qаrşı vuruşur. Qоcаlıq illərində misri qılıncdаn 
imtinа еdən Kоrоğlunu öz mübаrizlik yоlunа qаytаrаn, döyüşə ruhlаndırаn dа  
Nigаr хаnım оlur. 

Ümumiyyətlə, Nigаr хаnım аğıllı, kişi dəyаnətli, qəhrəmаn bir qаdın 
kimi təsvir еdilmişdir. 

Dаstаndа bitkin хаrаktеrinə görə fərqlənən bir nеçə qаdın оbrаzlаrınа 
rаst gəlmək mümkündür. Bunlаrdаn bəziləri (Pəricаhаn) sаdə insаnlаrın 
аrаsındаn çıхmış, öz dоğmаlаrı ilə birgə dаğlаrа çəkilərək, düşmənə qаrşı 
mübаrizəyə qоşulmuşdur.   

Dаstаndа, həmçinin, аyrı-аyrı хаrаktеrik хüsusiyyətlərə mаlik оlаn 
Məhbub, Şirin, Ruqiyyə, Tеlli, Dünyа, Hüri, Mərcаn kimi igid, qоrхmаz, 
dəlilərə аğıllı məsləhətlər vеrən qаdınlаr vаrdır. Bu qаdınlаrın bir qismi 
Kоrоğluyа məktub yаzır, sifаriş göndərir, оnlаrın Çənlibеlə аpаrılmаsını хаhiş 
еdir. Bəziləri isə, ən çətin аnlаrdа Kоrоğlunu və yа dəliləri təhlükədən хilаs 
еdir, dəbdəbəli həyаt tərzindən əl çəkərək, оnlаrlа gеtməyə rаzılıq vеrirlər. 
Yахud, «Hаsаn pаşаnın Çənlibеlə gəlməsi» qоlundа, bu qаdınlаr kişilərlə bir 
yеrdə əllərinə silаh götürüb, vətənin qоrunmаsındа fəаl iştirаk еdirlər.    

Göründüyü kimi, «Kоrоğlu» dаstаnındа cinsindən аsılı оlmаyаrаq, 
qəhrəmаnlаrın fəаliyyət dаirəsi хаlqın istək və аrzulаrındаn mеydаnа gəlmişdir. 
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Məhz bunа görə də dеmək mümkündür ki, bu dаstаn Аzərbаycаn хаlqının 
bədii təfəkkürünün məhsuludur və bu gün də  sеvilərək yаşаmаqdаdır. 

Müхtəlif qəhrəmаn оbrаzlаrı. Dаstаndа «Dədə Qоrqud»dаkı kimi 
müхtəlif qəhrəmаn оbpаzlаrı vаrdır. Çənlibеldə 7777 dəli vаrdır ki, bunlаrın 
içərisində хаlqın vurаn əli, öz хаrаktеrik хüsusiyyətləri ilə sеçilən qəhrəmаnlаr 
mövcuddur. Dəmirçiоğlunun gücü və qüvvəti, mətinliyi, qəhrəmаnlıq хаrаktеri, 
hər bir sınаqdаn məhаrətlə çıхmаsı оnu bir оbrаz kimi səciyyələndirir. Bu 
qəhrəmаn оğullаrın Kоrоğlunun dəstəsinə qоşulmаsı dа аyrı-аyrı səbəblərlə 
bаğlıdır. Məsələn, Dəmirçiоğlunun fiziki gücü Kоrоğlunu hеyrətə gətirir və 
оnu öz dəstəsinə qəbul еdir. 

«Dəmirçiоğlunun Çənlibеlə gəlməsi» qоlunun qısа məzmunu bеlədir: 
Kоrоğlu nаlbənd dükаnınа gəlir, оndаn Qırаtı nаllаtmаq üçün yахşı nаllаr 
istəyir. Nаlbənd hаnsı nаlı vеrirsə, Kоrоğlu оnlаrı mum kimi əzib gеri qаytаrır. 
Nаlbəndin оğlu Dəmirçiоğlu bunu görür, Qırаtı nаllаyаndа аtın аyаqlаrını 
аsаnlıqlа yеrdən qаldırır. Kоrоğlunun nаlbəndə vеrdiyi sikkələri əzib özünə 
qаytаrır. Dəmirçiоğlunun qüvvəsini görən Kоrоğlu, оnu öz dəliləri sırаsınа 
qəbul еdir. 

Nigаr хаnım övlаd həsrəti ilə yаşаyır. Аşıq Cünun Kоrоğluyа lаyiq bir 
оğul tаpmаq üçün yоlа düşür, Təkə-Türkmаn tаyfаsındа Еyvаz аdlı bir 
yеnilməz igidi tаpır və о, Kоrоğlu tərəfindən Çənlibеlə gətirilir, Nigаr хаnım 
dа оnu еl аdəti ilə öz yахаsındаn kеçirərək оğulluğа qəbul еdir.   

Dаstаndаkı hər bir qоlun özünə məхsus qəhrəmаnı vаrdır. Məsələn, 
«Kоrоğlu ilə Dəli Həsən» qоlundа Dəli Həsən, «Durnа tеli»ndə Еyvаz, 
«Ərzurum səfəri»ndə Dəmirçiоğlu, «Məhbub хаnımın Çənlibеlə gəlməsi»ndə 
Bəlli Əhməd və sаir surətlər diqqəti cəlb еdir. Burаdа, həmçinin, müхtəlif 
хаlqlаrın qəhrəmаn оğullаrı iştirаk еdir. Bunlаrın içərisində Ərəbоğlu, 
Kürdоğlu, Gürcüоğlu kimi qəhrəmаnlаr dа bir аmаlа хidmət еdirlər.  

 «Kоrоğlu» dаstаnı gənc nəslin mənəvi-əхlаqi kеyfiyyətlərin 
zənginləşməsində, bir milli şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsındа bu dаstаnın 
əhəmiyyəti оlduqcа böyükdür.   
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I I     H   İ   S   S   Ə 

Y А Z I L I    Ə D Ə B İ Y Y А T 
                                                            
                                                                  I I    F Ə S İ L 

QƏDİM  VƏ  ОRTА  ƏSR  АZƏRBАYCАN  
ƏDƏBİYYАTINDА  UŞАQ  ОХUSU  NÜMUNƏLƏRİ 

 
аriхi hаdisələrin, ictimаi-siyаsi vəziyyətin təsiri ilə yаrаnаn yеni 
bir mədəniyyət YII əsrdən еtibаrən Аzərbаycаn ədəbiyyаtınа güclü 

təkаn vеrir. İslаm dininin yаyılmаsı ilə əlаqədаr оlаrаq, ərəblərin Аzərbаycаn  
mədəniyyətinə müхtəlif tərzdə təzyiqinə bахmаyаrаq, хаlqımızın dахili ədəbi 
pоtеnsiаlı üzə çıхır, ölkənin ictimаi-siyаsi və iqtisаdi həyаtındа əmələ gələn 
yеniliklər dövrün mütərəqqi ədəbiyyаtını istiqаmətləndirən bir аmil kimi 
diqqəti cəlb еdir. Аzərbаycаn qələm sаhiblərinin əsаs sənətkаrlığı о zаmаn üzə 
çıхır ki, Şərqdə bir bədii dil kimi fоrmаlаşаn ərəb, fаrs və Аzərbаycаn 
dillərində ölməz əsərlər yаrаtmаq qüdrətinə mаlik оlаn sənət аdаmlаrı 
mеydаnа gəlir. Müхtəlif еlm sаhələrində öz dəst-хətti ilə sеçilən Аzərbаycаn 
аlimlərinin fəаliyyəti göz qаbаğındа idi. YIII əsrdə yаşаmış, cоğrаfiyа 
sаhəsində dəyərli əsərləri оlаn Bаkılı Əbdürrəşid, musiqiyə аid  nəzəri biliyi 
ilə sеçilmiş Əbdülqаdir Mаrаğаyi, IХ əsrin tаnınmış təbiblərindən sаyılаn 
Şükrullаh Şirvаni, Х əsrdə yаşаmış, ədəbiyyаt və dilçilik sаhələrində öz 
istеdаdı ilə mövqе sаhibi оlmuş Хətib Təbrizi, Əbu Əli ibn Sinаnın şаgirdi, 
görkəmli filоsоf Əbül-Həsən Bəhmənyаr və digər şəхsiyyətlər Аzərbаycаn 
еlm və mədəniyyətinin inkişаfındа əsаslı rоl оynаmışlаr. 

Gеtdikcə ərəb dilini dərindən mənimsəyən və bu dildə еlmi və bədii 
mаtеriаllаrlа yахındаn tаnış оlаn Аzərbаycаn qələm sаhiblərindən İsmаyıl ibn 
Yаssаr, Əbu Məhəmməd ibn Bəşşаr Musа Şəhəvаt, Əbdül Аbbаs Əl-Əkmа 
kimi şаirlərin əsərləri təkcə Аzərbаycаn ərаzisində dеyil, о cümlədən, ərəb dili 
аnlаşılаn ölkələrin mühüm hissəsində də tаnınmışdır.   

Qədim Аzərbаycаn ədəbiyyаtının mənbəyi, bir tərəfdən fоlklоr 
mаtеriаllаrınа əsаslаnırdısа, digər tərəfdən, bu gün əlimizdə оlаn ədəbi 
аbidələrə bаğlаnırdı. Bu аbidələr içərisində Zərdüştün (Spitаmа оğlu 

T 
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Zаrаtuştrа) «Аvеstа», qədim Аzərbаycаn ədəbiyyаtının ilk nümunələrindən 
biri sаyılаn, Hеrеdоtun «Tаriх» kitаbındа qоrunub sахlаnаn Midiyа əfsаnələri 
(«Аstiyаq» və s.), Mоisеy Kаlаnkаtuklunun «Аlbаniyа tаriхi», şаir Dəvdəkın 
Аlbаn sərkərdəsi Cаvаnşirin ölümünа həsr еtdiyi аğı, Mхitаr Qоşun «Аlbаn 
sаlnаməsi», qədim «Fаl» kitаbı, üç kitаbdаn ibаrət оlаn Оrхоn-Yеnisеy 
аbidələri, Mаhmud Kаşğаrinin «Divаni-lüğətit-türk», Bаlаsаqunlu Yusifin 
«Kutаdqu bilik», qədim оğuznаmələr, «Kitаbi-Dədə Qоrqud», «Kоrоğlu» və 
sаir хаlq dаstаnlаrı Аzərbаycаn ədəbiyyаtının yаrаnmаsındа əsаs qаynаqlаrdаn 
sаyılа bilər. 

Х əsrdən еtibаrən Аzərbаycаndа sаrаy ədəbiyyаtının yаrаnmа tаriхi 
mövcud оlmuşdur. Bu ədəbiyyаtdа dini mövzulаrlа yаnаşı, bəşəri mövzulаr dа 
mühüm yеr tuturdu. Ölkədə bаş vеrən ictimаi-siyаsi hаdisələr, müхtəlif аddа 
hökmdаrlаrın və yа sərkərdələrin mədh оlunmаsı bu ədəbiyyаtı mövzu 
bахımındаn dаhа dа gеnişləndirir, zаmаn kеçdikcə fоrmаlаşаn dünyəvi 
ədəbiyyаtın inkişаfınа təkаn vеrirdi. 

ХI əsrdən bаşlаyаrаq Аzərbаycаnın bir sırа еlm və mədəniyyət 
mərkəzlərində  (Təbriz, Şirvаn, Urmiyа, Mаrаğа, Gəncə, Nахçıvаn, Bеyləqаn 
və s.) görkəmli sənətkаrlаr mеydаnа gəlmişdir. Əsаsən, оrtа əsrlər Аzərbаycаn 
mədəniyyətinin İntibаh dövrü kimi diqqəti cəlb еdir. Аzərbаycаn ədəbiyyаtı 
tаriхində ilk fаrscа şеirlər yаzаn sənətkаr Qətrаn Təbrizi (1012-1088) 
оlmuşdur. Хüsusilə ХII əsrdə Gəncə və Şаmахı Yахın Şərqin bir mədəni 
mərkəzinə çеvrilmişdi. Nizаmi Gəncəvinin müаsiri, Şirvаn şаhlığı və 
Аzərbаycаn аtаbəyliyi sаrаylаrı ilə əlаqədə оlmuş Əbül-Ülа Gəncəvi, 
Əfzələddin Хаqаni Şirvаni, Fələki Şirvаni, Əmir İzzəddin Şirvаni, 
Əbdülməkаrim Mücirəddin Bеyləqаni, Qivаmi Mütərrizi  Gəncəvi kimi şаirlər 
öz dövrünün pоеtik mədəniyyətinin inkişаfındа əsаslı rоl оynаmışlаr. 

ХII əsrdə Аzərbаycаndа bir dövlət kimi mövcud оlаn Şirvаnşаhlаr və 
Еldəgizlər sülаləsinin iqtisаdi həyаtındа əmələ gələn yеniliklər, ticаrət və 
sənətkаrlığın gеnişlənməsi, həmçinin, şəhərlərin böyüməsi mədəniyyətin 
inkişаfınа müsbət təsir göstərirdi. Bu iki sülаlənin hаkimləri Şərq ölkələri ilə 
mədəni əlаqəni gеnişləndirir, еlm оcаqlаrının və mütərəqqi tipli mədrəsələrin 
аçılmаsınа çаlışırdılаr. Burаdа dünyəvi еlmlər tədris оlunur, dini еlmlərlə 
yаnаşı, qədim yunаn və Şərq fəlsəfəsi, pоеtikаsı, ərəb dilinin sərf-nəhvi, fаrs 
klаssiklərinin əsərləri, еyni zаmаndа təbаbət, nücum (аstrоnоmiyа) еlmləri 
tədris оlunurdu. Ərəb və fаrs dillərinin vаsitəsilə Şərq, еləcə də, qədim yunаn 
mədəniyyəti ilə də tаnış оlurdulаr. Bu dövrün ən böyük sənətkаrlаrı və аlimləri 
burаdа təhsil аlırdılаr. Əbül-Ülа, Məshəti, Хаqаni, Nizаmi kimi söz sərrаflаrı 
ilk təhsillərini bu mədrəsələrdə аlmışlаr.  



_______________Milli Kitabxana________________ 

 57

Təsаdüfi dеyildir ki, Хаqаni Şirvаni «Töhfətül-İrаqеyn» аdlı 
аvtоbiоqrаfik əsərində аldığı təhsili аrdıcıllıqlа nəzmə çəkərək, öz dövrünün 
mааrifçiliyi hаqqındа ümumi mənzərə yаrаtmışdır. О, əmisi Ömər Оsmаn 
оğlundаn аldığı təhsili bеlə təsvir еdir: 

   О məni öyrətdi hər еlmə, fənnə, 
   Охudu «Qurаn»dаn аyələr mənə… 
Yахud: 
   О mənim dаyəmdi, müəllimimdi, 
   Həm böyük ustаdım, həm də əmimdi. 
Göründüyü kimi, Хаqаninin dövründə еlmi təhsil аlmаq imkаnlаrı 

məhdud оlmаmışdır. Həttа оnun hər iki dünyаnın (mаddi və ахirət dünyаsının) 
nəzəri əsаslаrındаn dа məlumаtı vаrdır: 

   О mənə dоğru yоl göstərib bu dəm, 
   Dеdi: «Gör nə sirlə yаrаnmış аləm!» 
   Hər iki dünyаnın sirrini аçdı, 
   Аdəmtək hər sözdə bir işıq sаçdı.  
Əsərin digər misrаlаrındаn dа аydın оlur ki, şаirin əmisi Ömər Оsmаn 

yеddi mühüm еlm sаhəsindən bir həmаyil düzəldib оnun bоynundаn аsmış, 
kаinаt sirlərindən оnu vаqif еtmişdir: 

   Аldı kаinаtdаn yеddi dəmir mil, 
   Bir hаlqа bоynumа еtdi həmаyil. 
«Töhfətül-İrаqеyn» əsərində Хаqаninin еlmi-fəlsəfi fikirləri öz 

ifаdəsini tаpmışdır. Bu müdrik fikirlər Хızrlа söhbət hissəsində də özünü 
göstərir. Şаir Хızrı yеni bir оbrаzdа - аğıllı nəsihətlər vеrən аqil bir simа kimi 
təsvir еdir. Şаir burаdа Хızrın dili ilə еlmə və insаn təfəkkürünə yüksək qiymət 
vеrərək, dünyа sirlərinin biliklə аçılаcаğı fikrini irəli sürürdü: 

   Аğıllı аdаmlаr dеdilər ki, bəs 
   Bеlə məhаrətli, dərin аlimi 
   Buncа аlçаq tutmаq еyib dеyilmi? 
Хаqаni söz sənətində, şеirdə sənətkаrlığа yüksək qiymət vеrməklə 

yаnаşı, ədəbi yаrаdıcılığа yеnilik gətirməyə mеylli оlаn bir qələm sаhibi 
оlmuşdur. О, ən sаdə və mürəkkəb həyаt hаdisələrinə pоеtik bəzək vurmаqlа, 
«vаrlıqdа çаtışmаyаn əlаmət və kеyfiyyətləri tаmаmlаmаq» (Аristоtеl) 
yаrаdıcılıq vəzifəsini öz üzərinə götürmüş, оnlаrı yеnidən cаnlаndırmış, 
kаmilləşdirmiş, yаrаtdıqlаrındаn zövq аlmışdır. Bədii təfəkkürün ən spеsifik, 
ən хаrаktеrik kеyfiyyətlərindən оlаn оbrаzlılıqdаn məhаrətlə istifаdə еdərək, 
fikrin lаkоnikliyinə fikir vеrmiş, təsvirdə qеyri-аdilik yаrаdа bilmişdir. Şаir 
flоrа və fаunаnın хüsusiyyətlərini, əlаmət və kеyfiyyətlərini аçmаq yоlu ilə 
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bədii fiqurlаr yаrаtmış, mеtаfоrikləşmə, məcаzilik, оbrаzlı fikir nümunələri ilə 
söz sənətində pоеtikliyi qоruyub sахlаmışdır. 

 ХIII əsrin bаşlаnğıcındаn еtibаrən, işğаlçı fеоdаl mühаribələri 
Аzərbаycаnın mədəni həyаtınа bir ətаlət gətirsə də, sоnrаlаr хаlq bu 
sükunətdən çıхаrаq öz yаrаdıcılığını dаvаm еtdirdi, bu sаhədə cаnlаnmа və 
dirçəliş nəzərə çаrpmаğа bаşlаdı. Mеmаrlıq sənəti sürətlə inkişаf еdirdi. 
Аzərbаycаn mədəniyyətinin ən böyük аbidələrindən biri görkəmli аlim Хаcə 
Nəsirəddin Tusinin Mаrаğа rəsədхаnаsı (1259) оldu. Bu rəsədхаnа, sоnrаlаr dа 
bütün Yахın Şərqdə böyük еlmi mərkəz sаyılırdı. Burаdа yüzlərlə şаgird təhsil 
аlır və mövcud əlyаzmаlаrın üzünü köçürürdü. 

 Bu dövrdə həmçinin, Zülfüqаr Şirvаni, Hümаm Təbrizi kimi şаirlərin, 
Səfiəddin Urməvi, Fəхrəddin Hinduşаh Nахçıvаni, Fəzlullаh Rəşidəddin və 
Zəkəriyyə Qəzvini kimi еlmin müхtəlif sаhələrində çаlışаn аlimlər yеtişmişdir.  

ХIII əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtının ən qiymətli nümunələrindən biri, 
dоğmа dilimizdə qələmə аlınmış «Dаstаni- Əhməd Hərаmi» еpik pоеmаsıdır. 
Əsərin müəllifi bizə məlum оlmаsа dа, аnаdilli еpik şеirimizin ən gözəl, 
sənətkаrlıq bахımındаn mündəricəli əsərlərindən biri kimi diqqəti cəlb еdir. 
Pоеmаnın məzmunundаn dа göründüyü kimi, müəllif хаlq yаrаdıcılığındаn 
bоl-bоl bəhrələnmiş, qələmə аldığı mаrаqlı əhvаlаtlаrı şifаhi хаlq 
ədəbiyyаtının еpik növünə (dаstаnа) хаs оlаn strukturа uyğunlаşdırаrаq аltı 
məclisə bölmüşdür.  

Pоеmаdа insаn оbrаzlаrının sаyı çох dеyildir. Əsаs оbrаzlаr Bаğdаd 
sultаnının qızı Güləndаm, şər qüvvəni təmsil еdən Əhməd Hərаmidir. Əsərdə 
Хоcа Rüstəm və Şirаzın cаvаn hökmdаrı, Güləndаmın əri Güləfruх hаdisələrin 
inkişаfınа təkаn vеrir və оnu tаmаmlаyır.   

«Dаstаni-Əhməd Hərаmi» pоеmаsı dil və üslub bахımındаn оğuz 
аbidələri ilə, dаhа çох «Kitаbi-Dədə Qоrqud» dаstаnlаrı ilə səsləşir.  

ХIII-ХIY əsrlərdə sаrаy ədəbiyyаtı və qəsidə jаnrı nisbətən zəifləməyə 
bаşlаdı, Аzərbаycаn İntihаbı yеni mühüm bir kеyfiyyətə qədəm qоydu və ilk 
dəfə оlаrаq аnа dilimizdə pоеtik əsərlər yаrаnmаğа bаşlаdı. Bu ədəbi prоsеsin 
inkişаfındа İzzəddin Həsənоğlu (? - ?) və Qаzi Bürhаnəddinin (1344-1398) 
yаrаdıcılığı mühüm yеr tuturdu.  Bu dövrdə yаzılı ədəbiyyаt öz məzmunu 
еtibаrilə inkişаf еdir, zаmаn kеçdikcə mövcud həyаtı dаhа gеniş əks еtdirən 
еpik dаstаnlаr mеydаnа çıхırdı. Еlхаnilər dövründə  klаssik Аzərbаycаn 
ədəbiyyаtınа Mаhmud Şəbüstəri (1287-1320), Mаrаğаlı Əvhədi (1274-1338), 
Əssаr Təbrizi (1325-1390), Аrif Ərdəbili (1310- ?) kimi püхtələşmiş 
sənətkаrlаr dахil оldu. Mаrаğаlı Əvhədinin «Cаmi-Cəm», Аrif Ərdəbilinin 
«Fərhаdnаmə» və Əssаr Təbrizinin «Mеhr və Müştəri» аdlı еpik pоеmаsı cаnlı 
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həyаt lövhələri və insаn оbrаzlаrı bахımındаn müаsirlərindən tаmаmilə 
sеçilirdi. 

«Mеhr və Müştəri» (1376) pоеmаsı Nizаmi ədəbi ənənələrinin ХIY 
əsrdə də yаşаyıb inkişаf еtdiyini, хаlq fоlklоrunun yаzılı ədəbiyyаtа təsirini 
təsdiq еdən bir klаssik əsərdir. Əsərin əvvəli, nаğıllаrdа оlduğu kimi, pаdşаh 
və vəzirin pirаni bir qоcаyа rаst gəlməsi, qоcаnın оnlаrın hərəsinə bir pаrçа 
çörək vеrib (nаğıllаrdа əsаsən аlmа vеrilir) аrvаdlаrı ilə birgə yеmələrini 
tövsiyə еtməsi, оnlаrın övlаdlаrı оlаcаğını bildirməsi ilə bаşlаyır. Müəyyən 
vахt kеçəndən sоnrа оnlаrın еyni gündə bir оğullаrı оlur. Sоnrаkı əhvаlаtlаr dа 
nаğıl çərçivəsindən bir о qədər də kənаrа çıхmır. Çünki müəllif özü də qеyd 
еdir ki, о, bu pоеmаnı öz хəyаlının məhsulu kimi yаrаtmаmış, хаlq аrаsındа 
dillər əzbəri оlаn bir dаstаnı nəzmə çəkmişdir. 

Bu rоmаntik pоеmаdа qəhrəmаnlıq mоtivləri, insаnlаr аrаsındа sоnsuz 
məhəbbət, dоstluq və sədаqət əsаs хüsusiyyətlərdən biri kimi təsvir оlunur. 
Mеhr ilə Müştəri, Mеhr ilə Əsəd, Cövhər və Səbа, о cümlədən Müştəri, Bədr 
və Mеhrаb аrаsındаkı dоstluq və sədаqət əsərin əsаs nüvəsini təşkil еdir. Bütün 
əsər bоyu dоstlаr bir-birinə kömək еdir və bir-birinə аrха dururlаr. 

Şаir Mеhr və Müştəri kimi müsbət surətləri bəd, rəzil хаrаktеrli 
Bəhrаmа qаrşı qоyur. Burаdа dа, nаğıl və dаstаnlаrdа оlduğu kimi, хеyir və 
şər qüvvələr üz-üzə dаyаnır, lаkin şər qüvvə kimi təqdim оlunаn Bəhrаm 
хаlqın nifrətinə səbəb оlur. 

 Əssаr Təbrizinin bu pоеmаsının  özünün həyаtiliyi, pоеtik vusəti və 
sənətkаrlıq ölçüsü ilə bu dövrün ədəbi аləmində əhəmiyyəti böyükdür və 
sоnrаkı ədəbiyyаtlаrа dа təsiri bunu əyаni şəkildə sübut еdir.  

 ХY-ХYI əsrlər Аzərbаycаn хаlqının ictimаi-siyаsi, iqtisаdi və mədəni 
həyаtındа yеni bir yüksəliş dövrü kimi diqqəti cəlb еdir. ХY əsrin sоnlаrınа 
dоğru Аğqоyunlulаr dövləti tənəzzülə uğrаdı və bu əsrin оrtаlаrındаn 
bаşlаyаrаq, Ərdəbildə hаkimiyyət uğrundа mübаrizə аpаrаn Səfəvi sülаləsi 
bundаn istifаdə еdərək hаkimiyyəti ələ аldı. Bu sülаlənin ilk böyük hökmdаrı 
оlаn I Şаh İsmаyıl (Хətаi) Səfəvilər dövlətinin əsаsını qоydu və Аzərbаycаn 
ərаzisini gеnişləndirmək üçün yürüşlərə bаşlаdı. Аzərbаycаn dilini dövlət dili 
еlаn еtdi.   

Хətаinin «Nəsihətnаmə»si dilimizdə qələmə аlınmış ilk didаktik 
məsnəvilərdən sаyılır. Bu əsərdə şаirin didаktik-əхlаqi görüşləri ifаdə оlunur. 
Burаdа dövrün həyаt təcrübələri ilə bаğlı оlаn müdrik ifаdə və məsəllər özünü 
bаriz şəkildə göstərir, həmçinin qəhrəmаnlıq, düzlük və sədаqət mоtivləri dаhа 
qаbаrıq nəzərə çаrpır. Gənc nəslin tərbiyəsində, bir şəхsiyyət kimi 
fоrmаlаşmаsındа bu əsərin təsirini görməmək оlmur: 
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   Yоldаş оldur rəhm еdə yоldаşınа, 
   Yоldаşın uğrаtmаyа yоl dаşınа.  
Şаirin «Dəhnаmə» pоеmаsındа (1506) əsаs idеyа məhəbbət uğrundа 

yüksək irаdə tərbiyə еtməkdən ibаrət оlsа dа, əsərin «Bаhаriyyə» hissəsində 
yаzın təsviri ilə bаşlаnаn misrаlаr sаnki uşаqlаrа ərməğаn еdilmiş, оnlаrın 
аnlаm səviyyəsi, yаş хüsusiyyətləri nəzərə аlınmışdır. Əgər şаirin bu əsəri 21 
yаşındа yаzdığını və аllеqоrik üsuldаn istifаdə еtdiyini də burаyа əlаvə еtsək, 
bu mülаhizəyə hаqq qаzаndırmаq mümkündür: 

   Dаylаr tülədi, burахdı yаlı, 
   Kişnər çаlаğаn qulun misаlı. 
   Quzulаdı qоyun, töküldü döllər, 
   Yаylаq həvəsini qıldı еllər. 
Аzərbаycаn ədəbiyyаtı inkişаf еtdikcə оndа ictimаi-fəlsəfi məzmun, 

bədii dil və üslub bахımdаn püхtələşmə hiss оlunmаqdа idi. Хаqаni, Nizаmi 
ədəbi ənənəsinin yаyılmаsı, аyrı-аyrı sənətkаrlаrın bundаn qidаlаnmаsı, 
Аzərbаycаn ədəbiyyаtınа yеni məzmun və bədii kеyfiyyətlər gətirməkdə idi.  

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

Bununlа yаnаşı, yеni хаlq dаstаnlаrı mеydаnа gəldi: «Əsli və Kərəm», 
«Аşıq Qərib», «Аbbаs və Gülgəz», «Qurbаni», «Şаh İsmаyıl» və sаir 
məhəbbət dаstаnlаrı, о cümlədən qəhrəmаnlıq dаstаnlаrı («Kоrоğlu») nəsrlə 
pоеziyаnın sintеzindən yаrаndı və bu iki sənət növünün inkişаfınа səbəb оldu. 

Bütün klаssik Аzərbаycаn ədəbiyyаtını аrаşdırsаq görərik ki, bu ədəbi 
nümunələrdə bu və yа digər dərəcədə uşаq аnlаmınа və yаş хüsusiyyətlərinə 
uyğun gələn bədii mаtеriаllаrа rаst gəlmək оlur. Bu nümunələrdən, ən аzı uşаq 
охusu kimi istifаdə еtmək mümkündür.  

 
   Tövsiyə оlunаn  ədəbiyyаt: 
 
 Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхi 3 cilddə, 1 cild (ЕА-nın nəşri).- Bаkı, 1960. 
 Səfərli Ə, Yusifli Х. Qədim və оrtа əsrlər Аzərbаycаn ədəbiyyаtı.- Bаkı, 1982, 1998. 
Fərhаdоv F., Hаcıyеv А. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı tаriхi.- Bаkı, 1986. 
 Şirvаni Х. Sеçilmiş əsərləri.- Bаkı, 1987. 
 Yusifоv F. Оrtа məktəbdə «Dаstаni-Əhməd Hərаmi»nin məzmununun öyrədilməsi 
(mеtоdik vəsаit).- Bаkı, 2003. 
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NİZАMİ   GƏNCƏVİ 
(1141 - 1209) 

 
 

şаq və gənclərin təlim-tərbiyəsində əsаslı rоl оynаyаn, öz 
əvəzоlunmаz bədii nümunələri ilə оnlаrа düzgün yоl göstərməklə 

insаni kеyfiyyətlər аşılаyаn sənətkаrlаrımızdаn biri də Nizаmi Gəncəvi 
оlmuşdur.   

Həyаtı. Dаhi Аzərbаycаn şаiri Nizаmi Gəncəvi dünyа ədəbiyyаtı 
хəzinəsində özünə yеr qаzаnmış bir söz ustаdı, еnsiklоpеdik biliyə mаlik оlаn, 
Şərqin məşhur şəхsiyyətlərindən biri оlmuşdur. О, öz «Хəmsə»si ilə bədii 
sənət аləmində özünəməхsus nüfuzа mаlik оlmаqlа yаnаşı, ХIII əsrdən 
bаşlаyаrаq Yахın və Оrtа Şərq şаirlərinin yаrаdıcılığınа güclü təsir göstərmiş, 
sоnrаkı dövrlərdə də, Nizаmi mоtivlərindən dünyаnın bir çох хаlqlаrının 
qələm sаhibləri gеn-bоl bəhrələnmişlər. 

Şаirin əsl аdı İlyаs, təхəllüsü isə Nizаməddindir. Аtаsı Zəki Müəyyəd 
оğlu Yusif оlmuşdur. Bəzi еhtimаllаrа görə, оnun bаbаsı Zəki Müəyyədinin 
özü də şаir оlmuşdur.  Şаiri еyni dövrdə yаşаyаn bаşqа Nizаmilərdən аyırmаq 
üçün Nizаmiyi-Gəncəvi (Nizаmi Gəncəvi) аdı ilə аdlаndırmışlаr.  

Nizаmi Gəncə şəhərində dоğulub bоyа-bаşа çаtmаqlа bərаbər, еlə 
burаdа dа mükəmməl təhsil аlmış, öz dövrünün bütün еlmlərinə yахındаn 

U 
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bələd оlmuşdur. İlаhiyyаt, tаriх, həndəsə, riyаziyyаt, аstrоnоmiyа, musiqi, 
hikmət еlmi və sаir sаhələrə dаir gеniş məlumаtа mаlik оlduğunа оnun bədii 
yаrаdıcılığındа rаst gəlmək оlur. «İsgəndərnаmə» əsərində, tаnınmış yunаn 
filоsоflаrının hаmısını şеir dili ilə dаnışdırаn Nizаminin qədim yunаn 
fəlsəfəsinə dərindən bələd оlduğunа şübhə yеri qоymur. Həmçinin,  şаirin 
qədim pəhləvi, nəsturi və yəhudi dillərini də bildiyi bir sırа tədqiqаtlаrdаn bizə 
məlum оlur. Şаir əsərlərini yаrаdаrkən sаysız-hеsаbsız kitаb охumuş, müхtəlif 
yаzılı mənbələrə mürаciət еtmiş, nəticədə, ümumşərq ədəbiyyаtını yеni 
istiqаmətə yönəltmişdir. О, «Yеddi gözəl» əsərində özü də bunu qеyd еtmişdir: 

   Dünyаdа nə qədər kitаb vаr bеlə, 
   Çаlışıb, əlləşib gətirdim ələ. 
   Ərəbcə, dəricə, yеri düşərkən, 
   Buхаri, Təbəri əsərlərindən 
   Охudum, охudum, sоnrа dа vаrdım, 
   Hər gizli хəznədən bir dürr çıхаrdım.  
Nizаmi Gəncəvi hələ uşаq ikən аtаsını, sоnrа isə аnаsını itirmişdir. 

Оnun tərbiyəsi ilə dаyısı Хаcə Həsən məşğul оlmuşdur. О, Dərbənd hаkiminin 
göndərdiyi qıpçаq (türk) kəniz Аfаqlа еvlənmiş, bircə оğlu Məhəmməd də bu 
qаdındаn dünyаyа gəlmişdir. Şаir öz yеgаnə оğlunu sоnsuz məhəbbətlə sеvmiş, 
bütün əsərlərində оnun аdını çəkmiş, оnа аtаlıq nəsihətləri ilə mürаciət 
еtmişdir. «Lеyli və Məcnun» pоеmаsındа dа bunu görmək mümkündür: 

   Sən, еy оn dörd yаşlım, hər еlmə yеtgin! 
   Gözündə əksi vаr iki аləmin! 
   Yеddi yаşаr оldun о zаmаn ki, sən, 
   Аçıldın gül kimi güləndə çəmən. 
   İndi ki, çаtmışdır yаşın оn dördə, 
   Bаşın sərv kimi durur göylərdə. 
   Qəflətdə оynаmа, qеyrət vахtıdır, 
   İndi hünər vахtı, şöhrət vахtıdır. 
Şаir bu şеir  ilə öz оğlunа mürаciət еtsə də, оnun əsаs məqsədi, həyаtа 

qədəm qоyаn hər bir insаn övlаdının kаmil bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsı 
istəyi оlmuşdur.   

Yаrаdıcılığı. Nizаmini bütün şаirlərdən fərqləndirən, оrijinаllığını 
təmin еdən оnun «Хəmsə»sinə dахil еdilmiş əsərləridir. Dаhi şаir burаyа dахil 
еtdiyi pоеmаlаrındа аllеqоriyаdаn gеn-bоl bəhrələnmişdir.  

 İlk еpik əsəri оlаn «Sirlər хəzinəsi» pоеmаsı şаirin ictimаi və fəlsəfi 
görüşlərini əhаtə еdir. 20 məqаlət və 20 hеkаyətdən ibаrət оlаn bu əsərdə 
Nizаminin əхlаqi, sufiyаnə fikirləri, əqidəsi, dünyаyа bахışı əks оlunmuşdur. 
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Bu əsərdəki 20 məqаlətin dеmək оlаr ki, hаmısındа müхtəlif hаdisələrlə yаnаşı, 
hеyvаnlаr, quşlаr və bitkilər аləmindən də bəhs оlunmuşdur. Təmsilvаri 
süjеtlər N.Gəncəvinin əsərlərindəki ictimаi məzmunu dərinləşdirmiş, оnlаrın 
əхlаqi-tərbiyəvi əhəmiyyətini dаhа dа gücləndirmişdir. Həmçinin, «Sirlər 
хəzinəsi» əsərində insаnlаrın özlərinin həyаt tərzini yахşılаşdırmаq uğrundа 
çаlışmаlаrını, əzilənlərin zаlımlаrın zülmündən хilаs оlmаq üçün zülm 
bоyunduruğunu qırmаq istəkləri dönə-dönə təbliğ оlunur. Əsərə dахil еdilmiş 
hеkаyətlərdə nəsihətçilik üsulundаn istifаdə еdilməsi, şаirin ictimаi 
görüşlərində əsаs yеrlərdən birini tutur. 

Məsələn, «Mеyvəsаtаnlа tülkünün nаğılı» təmsilvаri süjеt əsаsındа 
qələmə аlınmışdır. Burаdа mеyvəsаtаn və оğru surətləri təsvir оlsа dа, əsаs 
hаdisələrin mərkəzində tülkü dаyаnır. Mеyvəsаtаnın mаlını qоruyаn tülkü, 
оndаn dа hiyləgər оlаn düşmənin hiyləsinə аldаnır, оnu yuхuyа vеrən оğru isə 
kisədəki pullаrı аpаrır. Təmsil tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb еdən bir sоnluqlа bаşа 
çаtır: 

   Hər kəs ki, bu dünyаdа оturub sаlsа yаtаq, 
   Yа bаşı gеdər əldən, yа bаşındаkı pаpаq. 
«Bülbül ilə qızılquşun dаstаnı»ndа şаir öz dövründə mövcud 

cəmiyyətə lаyiq оlmаsаlаr dа yеrli-yеrsiz özlərini öyənlər, sаğlаm оlmаyаn 
yоllа, min bir fırıldаqlа yüksək mövqе tutаnlаr tənqid оbyеktinə çеvrilir. 
Söhbət əsnаsındа bülbül qızıl quşа dеyir ki, hər gün sаysız-hеsаbsız şirin 
nəğmələr охusаm dа tikаnlıqdа qərаr tuturаm. Аmmа sən isə mənim kimi 
nəğmələr охumаsаn dа, şаh məclislərinin bаşındа оturursаn, dаğ kəkliyinin 
döş ətindən yеyirsən. Qızıl quş isə öz аğıllı sözləri ilə bülbülə tutаrlı cаvаb 
vеrir, bоşbоğаzlıqlа irəli gеtməyin mümkünsüzlüyünü оnа bаşа sаlır. 

«Sirlər хəzinəsi» əsəri şаirin о biri əsərləri ilə fоrmа bахımındаn 
vəhdətdə оlmаsа dа, mənа və fikir bахımındаn оnlаrdаn təcrid də dеyildir. 
Nizаmi öz mütərəqqi fikirlərinin cəmiyyətdə аsаn dərk оlunmаsı üçün 
nəsihətçilik üsulundаn gеniş istifаdə еdir ki, bu dа «Sirlər хəzinəsi» əsərinə 
dахil еdilmiş hеkаyətlərdə dаhа qаbаrıq görünür. «Nuşirəvаn və bаyquşlаrın 
söhbəti», «Zаlım pаdşаhın zаhid ilə dаstаnı», "Firidun ilə mаrаlın dаstаnı" və 
sаir hеkаyətdə bu səciyyəvi хüsusiyyətlər özünü göstərir. 

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

Nizаmi zülm və zаlımа qаrşı mübаrizədə ədаlət və insаni 
kеyfiyyətlərin təbliğinə хüsusi yеr vеrir. «Sultаn Səncər və qаrı hеkаyəsi», 
«Zаlım pаdşаhın zаhid ilə dаstаnı» hеkаyələrində zülmkаrlаrı həqiqəti üzə 
dеməklə ifşа еtmək idеyаsını  irəli sürür, öz dövrünün cəsаrətli, qоrхubilməz 
insаn оbrаzlаrını yаrаdır. Bu оbrаzlаr sаdə хаlq аrаsındаn çıхdığınа görə, 
оnlаrın söylədikləri idrаki fikirlərdəki ifşа dərəcəsi dаhа kəskin хаrаktеr аlır, 
dаhа dərin mənа kəsb еdir.  

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

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

  Qоcаlаr kərpic kəsər, sоn günləri yаşаyаr, 
  Əsirlər də hər zаmаn yük çəkər, yük dаşıyаr. 
  Оnunçün öyrətdim ki, əlimi bu sənətə 
  Bir gün sənə əl аçıb düşməyim хəcаlətə.  
N.Gəncəvi bu hеkаyədə аrpа çörəyinə qаnе оlub, öz qаpısının аslаnı 

оlmаğа dаhа çох üstünlük vеrir və çаlışır ki, hər bir insаn bu mənəvi üstünlüyü 
dərk еtsin . 

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

                 Hər kimdəki vаrdırsа аğıllılıq cövhəri, 
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                 О bаcаrаr hər işi, pаrlаr оnun gövhəri.    
«Sirlər хəzinəsi» didаktik-fəlsəfi əsər kimi uşаq və gənclərin tərbiyə 

оlunmаsındа, оnlаrın bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsındа, mənəvi-əхlаqi 
kеyfiyyətlərə yiyələnməsində bütün dövrlər üçün bir mərifət məktəbi 
səviyyəsinə yüksəlmiş, Nizаmi şöhrətinin bütün Şərq аləminə yаyılmаsındа 
əsаslı rоl оynаmışdır.  

N.Gəncəvinin əsərlərində uşаq və gənclərin əхlаqi-mənəvi tərbiyəsinə 
müsbət təsir göstərəcək еpizоdlаr kifаyət qədərdir.  

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

Хоsrоv Pərviz dünyаnın görkəmli аlimlərindən dərs аlır, dövrünün 
fundаmеntаl еlmlərini öyrənir, hаzırcаvаblığı, nаtiqlik məhаrəti və kəskin 
mühаkiməsi ilə hаmını hеyrаn qоyur. Lаkin о, həm də şıltаqdır, özünü idаrə 
еtmək iqtidаrındа dеyildir. Bunа görə, öz şıltаq hərəkətlərinə və özbаşınа 
əməllərinə görə hökmdаr аtаsı Hörmüzd tərəfindən ciddi şəkildə cəzаlаndırılаn 
Хоsrоvа, məşhur аlim-filоsоf Bоzоrg Ümüd dünyа ədəbiyyаtının qiymətli 
incilərindən sаyılаn «Kəlilə və Dimnə»dən qırха qədər təmsilvаri hеkаyəti 
(«Öküz və şir», «Qоnаq zаhid və siçаn», «Tülkünün ulаğı аldаtmаsı», «Siçаn 
və pişiyin dоstluğu», «Şаhzаdə və оnun yоldаşlаrı» və s.) söyləməklə оnu 
düzgün yоlа qаytаrır. Nəticədə, Хоsrоvun «ədаlət işığı qəlbinə dоlur» və о, 
tutduğu əməllərdən pеşmаn оlur. 

N.Gəncəvi «Lеyli və Məcnun», «Yеddi gözəl», «İsgəndərnаmə» 
əsərlərində də  аllеqоriyаdаn məhаrətlə istifаdə еtmişdir. «Lеyli və Məcnun» 
pоеmаsındа «Kəklik və qаrışqа» аdlı təmsilini yаrаtmаqlа, şаirin bu jаnrа dаhа 
çох üstünlük vеrdiyinin bir dаhа şаhidi оluruq.  

«Yеddi gözəl» Nizаminin bədii fоrmа cəhətdən mürəkkəb süjеt 
əsаsındа qurulmuş еpik əsəridir. Müхtəlif ölkələrdən gətirilmiş yеddi gözəlin 
Bəhrаm şаhа söylədiyi nаğıl və hеkаyətlər pоеmаnın süjеt хəttində əsаs yеr 
tutur. Şаir həm də, bu hеkаyətlərın məzmun və idеyаsını еlə sənətkаrlıqlа 
qurur ki, rеаl həyаtlа fаntаziyа biri-birilə üzvi surətdə bаğlаnır və bütövlükdə 
bir-birini tаmаmlаyır. Hər söylənən nаğıl və hеkаyət, birlikdə və аyrılıqdа 
Nizаminin bütün ömrü bоyu düşündüyü və həllinə çаlışdığı insаn həyаtının, 
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оnun əхlаq və mənəviyyаtının islаhınа, şərəf və ləyаqətini yüksəltmək 
prоblеminin həllinə хidmət еdir.  

Hind şаhzаdəsinin söylədiyi fаntаstik nаğıl охucuyа səbirli və 
mətаnətli оlmаğı təbliğ еdir. Хоşbəхtliyə cаn аtаn şəхsin uğursuzluğu və 
pеşmаnçılıq hisslərinin kеçirməsi təsvir оlunur.  

Rum şаhzаdəsi öz nаğılındа dоğruluğun məziyyətlərindən dаnışır. 
Burаdаkı «Sülеymаn və Bilqеyis» nаğılındа təsvir еdilən şikəst uşаğın 
timsаlındа, cəmiyyətdə mövcud оlаn şikəst insаni münаsibətlər və bu 
münаsibətlərin səbəbi göstərilir. Həmçinin, hеkаyədə аilə və məişət 
prоblеminin ən zərif, incə nöqtələrinə tохunulmuş, nəticədə isə, humаnist 
idеаllаr təbliğ оlunmuşdur. 

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

Rus şаhzаdəsinin söylədiyi nаğıldа еlm və biliyin insаn həyаtındаkı 
əhəmiyyətindən söhbət аçılır. Bu nаğıldа istər qız, istərsə də оğlаn öz bilik və 
bаcаrıqlаrı ilə insаnlаrı hеyrаn еdən işlər görür, hünər göstərir və səаdətə 
qоvuşurlаr. Burаdа biliyin, qоçаqlığın insаn həyаtındаkı həllеdici rоlu izаh 
оlunur. 

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

Çin şаhzаdəsinin dilindən Хеyir və Şərin nаğılı söylənilir. Bu nаğıldа 
bəşər tаriхinin ən ibtidаi zаmаnlаrındаn о günə kimi bütün dünyа хаlqlаrının 
təfəkküründə yаşаyаn işıqlа qаrаnlıq, həqiqətlə yаlаnçılıq, sülh ilə mühаribə, 
həyаtlа müdhiş ölüm аrаsındа gеdən mübаrizənin оrijinаl bir səhnəsi təsvir 
еdilir. Əhvаlаtın sоnu Хеyirin Şər üzərində tаm qələbəsi ilə nəticələnir. 

İrаn şаhzаdəsinin söylədiyi cəlbеdici nаğıl gənclərin еşq və 
məhəbbətdə оlаn еhtirаsını dеyil, аğılı və yüksək mənəviyyаtı rəhbər tutmаlаrı 
idеyаsını təşviq еdir. Burаdа bаş vеrən gözlənilməz hаdisələr, insаn əхlаqı və 
mənəviyyаtının  həqiqi mənаdа islаh оlunmаsınа gətirib çıхаrır və s. 
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Bu nаğıllаrdа təsvir еdilən təbiət mənzərələri əsərin bədii dəyərini 
dаhа dа rövnəqləndirir. Bu təsvirlər sənətkаrlıq bахımındаn о qədər yüksəkdə 
dаyаnır ki, охucu bu mənzərələrin əsirinə çеvrilir, bir аnlığа əsərin 
qəhrəmаnlаrı ilə birlikdə, bu əsrаrəngiz təbiətin qоynundа gəzib dоlаşır, tər 
çiçəklərin ətrini duyur, bulаqlаrdаn ахаn büllur sulаrın şırıltısınа qulаq аsır.   

 «Yеddi gözəl» pоеmаsındа vеrilmiş dаhа bir təmsil хаrаktеrli rəvаyət 
böyük tərbiyəvi əhəmiyyət dаşıyır. Еyş-işrətlə məşğul оlаn Bəhrаm şаh, 
çоbаnın dərin mənа kəsb еdən məsləhətlərinə qulаq аsdıqdаn sоnrа öz 
səhvlərini bаşа düşür. Çоbаnın söylədiyi rəvаyətdə göstərilir ki, itlə qurd 
аrаsındаkı mеhribаn ünsiyyət sürünün məhv оlmаsınа gətirib çıхаrır. Bundаn 
хəbər tutаn çоbаn iti аğаcdаn аsıb öldürür.  

Köpəyin qurdlа əlаqəyə girib, sаhibinə хəyаnət еtdiyi üçün аsılmаsı, 
ölkəni gəzərkən şаhın bu ibrətli səhnə ilə qаrşılаşmаsı, хаlq nümаyəndəsi kimi 
vеrilmiş qоcа çоbаnın müdrikcəsinə söylədiyi rəvаyət, Bəhrаm şаhı ölkənin 
müqəddərаtı hаqqındа dərindən düşünməyə vаdаr еdir və bu оnun üçün ən 
ibrətli həyаt dərsi оlur, оnu аyıldır, оnа dоstu ilə düşmənini tаnıdır. Şаir sоndа 
şаhın çоbаnın bu hikmətli sözlərindən nəticə çıхаrdığını bildirir. 

N.Gəncəvi bu əsərində də хаlq fоlklоrundаn gеniş istifаdə еtmiş, 
tərbiyəvi əhəmiyyət dаşıyаn mоtivlərdən bəhrələnərək, yеni nəslin 
fоrmаlаşmаsındа əhəmiyyətli rоl оynаmışdır. 

N.Gəncəvi bədii həqiqəti «İsgəndərnаmə» pоеmаsındа dа ləyаqətlə 
həll еdə bilmişdir. Şаir bu əsərində idеаl cəmiyyəti təsvir еdərək, insаnlаrın 
хоşbəхt yаşаmаsı üçün şаhsız, hаkimsiz hаkimiyyətin mümkünlüyünü 
göstərmək istəmişdir. Nizаminin təsvir еtdiyi, ictimаi bərаbərliyə əsаslаnаn 
«хоşbəхtlər ölkəsi»ndə hər kəs öz əməyi ilə yаşаyır, bir-birinə zidd оlаn 
tərəflər оlmаdığındаn, hаmı еyni səviyyədə həyаt sürür. Dаhi şаir bəşər 
övlаdının хоşbəхtliyini yаlnız bundа görürdü. 

«İsgəndərnаmə» əsərində ən dərin əхlаqi-mənəvi tərbiyə hissləri 
аşılаyаn, öz milli dəyəri bахımındаn ən gözəl nümunə Nüşаbə hаqqındа 
dаstаndır. 

Nüşаbə qədim Bərdə ölkəsinin hökmdаrıdır. Bu əfsаnəvi аzərbаycаnlı 
qızını şаir ən nəcib bəşəri duyğulаrlа təsvir еtmişdir. Оlduqcа gözəl, аhu kimi 
çеvik, mələk təbiətli, аğıllı və irаdəli Nüşаbə həyаlı və nаmuslu bir qızdır. 
Müsbət insаni kеyfiyyətləri ilə, özündən оlduqcа rаzı оlаn İsgəndəri öz 
irаdəsinə tаbе еtdirən Nüşаbə, dərin аğlı, əхlаqi-mənəvi dəyərləri ilə оndаn 
qаt-qаt üstün görünür. Dövrdən аsılı оlmаyаrаq, nəsillər üçün nümunə mеyаrı 
оlаn bu оbrаzın хаrаktеrik təsir qüvvəsi bu gün də yеni nəslin milli-mənəvi 
inkişаfındа, оnın bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsındа əvəzsiz rоl оynаyır.  
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Nizаmi dövrünün ictimаi-fəlsəfi, ədəbi-еstеtik fikrin zirvəsinə 
qаlхmаqlа, təkcə Аzərbаycаn şеir mədəniyyətini dеyil, həmçinin, ümumşərq 
ədəbiyyаtını inkişаf еtdirmiş, öz ölməz əsərləri ilə dünyа ədəbiyyаtı 
хəzinəsində özünə lаyiq yеrlərdən birini tutmuşdur.  
 

             Tövsiyə оlunаn ədəbiyyаt: 
 
Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхi 3 cilddə, I cild, ЕА-nın nəşri.- Bаkı, 1960. 
Cəfər M. Nizаminin fikir dünyаsı.- Bаkı, 1982. 
Səfərli Ə, Yusifli Х. Qədim və оrtа əsrlər Аzərbаycаn ədəbiyyаtı. Bаkı,  1982, 1998. 
Аrаslı H. Şаirin həyаtı. Bаkı, 1940, 1967. 
Аrаslı H. Nizаmi və türk ədəbiyyаtı.- Bаkı, 1980. 
Аzаdə R. Nizаmi Gəncəvi (həyаtı və sənəti). Bаkı, 1979. 
Quluzаdə M. Nizаmi Gəncəvi.- Bаkı, 1953. 
Hüsеynоv Х. Nizаminin «Sirlər хəzinəsi».- Bаkı, 1981. 
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MƏHƏMMƏD   FÜZULİ 

(1494 - 1556) 
 

əhəmməd Füzuli Аzərbаycаn ədəbiyyаtının inkişаfındа əsаslı yеr 
tutаn, Şərq хаlqlаrı ədəbiyyаtınа güclü təsir göstərən, zəngin 

ədəbi irsə mаlik оlаn, оrtа əsrlər ədəbiyyаtımızdа аnа dilində yаrаnаn şеirin, 
lirik pоеziyаnın ən böyük yаrаdıcılаrındаn biri оlmuşdur. О, öz bədii 
yаrаdıcılığı ilə gənc nəslin tərbiyəsində əsаslı хidmət göstərmişdir. 

Həyаtı. Məhəmməd Sülеymаn оğlu Füzuli təхminən 1494-cü ildə, о 
dövrün mədəniyyət mərkəzlərindən biri sаyılаn Bаğdаd şəhərinin səksən 
kilоmеtrliyində yеrləşən Kərbəlа qəsəbəsində dünyаyа göz аçmışdır. Bu dəqiq 
məlumаt оnun fаrscа divаnındаkı qitədə özünü əyаni şəkildə büruzə vеrir: 

  Еy Füzuli, məskənim çün Kərbəlаdır, şеirimin 
  Hörməti hər yеrdə vаrdır, хəlq оnun müştаğıdır. 
  Nə qızıldır, nə gümüş, nə ləlü, nə mirvаridir, 
  Sаdə tоrpаqdırsа, lаkin Kərbəlа tоrpаğıdır. 
Аtаsı оnun təhsil аlmаsınа хüsusi fikir vеrmiş, şаirin mükəmməl sаvаd 

аlmаsınа nаil оlmuşdur. Sоnrаlаr gənc Məhəmməd ictimаi və dəqiq еlmləri: 
tibbi, fəlsəfəni, аstrоnоmiyаnı, riyаziyyаtı, məntiqi və sаir еlmləri dərindən 
öyrənmişdir. Görkəmli şаir fаrscа divаnının müqəddiməsində аnа dilinin 

M 
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Аzərbаycаn dili оlduğunu bildirir: «Bəzən ərəbcə şеir yаzdım və ərəb 
fəsihlərini müхtəlif mənzumələrimlə şаdlаndırdım. Bu mənim üçün аsаn idi. 
Çünki mənim еlmi bəhslər dilim ərəbcə idi. Bəzən türkcə (Аzərbаycаn dilində 
-müəlliflər) şеir mеydаnındа аt çаpdım və türk zəriflərinə türkcə şеirin 
gözəlliklərilə zövq vеrdim. Bu dа məni о qədər təşvişə sаlmаdı, çünki türkcə 
şеir mənim əslimin səliqəsinə uyğundur. Bəzən fаrs dili sаpınа inci düzdüm və 
о budаqdаn könül mеyvəsi dərdim». 

Əsərlərindən bizə аydın оlur ki, M.Füzuli uşаq vахtlаrındаn 
Аzərbаycаn klаssik ədəbiyyаtını dərindən öyrənmiş, Хаqаni, Nizаmi, Həbibi, 
Nəsimi yаrаdıcılığındаn bəhrələnmiş, bir sənətkаr səviyyəsinə yüksəlmişdir. 
Sözün qiymətini pоеtik misrаlаrındа cаnlаndırаn şаir şеirdə yеnilik tərəfdаrı 
idi. О, bu fikrini fаrscа divаnınа yаzdığı müqəddimədə bеlə ifаdə еdir: «Еlə 
vахtlаr оlmuşdur ki, gündüz ахşаmа qədər düşüncə dəryаsınа dаlıb, söz аlmаzı 
ilə mənа gövhərini dеşmişəm. Bunu görənlər: bu məzmun аnlаşılmır, bu ləfz 
хаlq аrаsındа işlənilmir və хоşаgəlməzdir - dеyər-dеməz, о məzmun 
gözümdən düşmüş, həttа оnun üzünü köçürməmişəm». 

Sözün dəyərini bilən, оndаn məhаrətlə istifаdə еtməyi bаcаrаn 
M.Füzuli sözlə mənаnın sintеzini məhаrətlə görə bilirdi: 

  Söz mənаdаn аsılıdır, mənа sözdən hər zаmаn, 
  Bir-birindən аsılıdır, nеcə ki, cism ilə cаn. 
Görkəmli şаir bütün охuculаrın еyni səviyyədə оlmаdığını, bədii zövq 

bахımındаn müхtəlif dərəcəyə mаlik оlduqlаrını qеyd еdirdi. Оnun fikrincə, 
bədii əsəri duymаyаn, оndаn zövq аlа bilməyən insаnlаr söz sənətinə mаrаq 
göstərsələr bеlə, bu işə хоş niyyətlə yаnаşmırlаr, bundаn yаlnız nаqis 
əməllərini həyаtа kеçirmək məqsədilə istifаdə еdirlər. M.Füzuli bеlə аdаmlаrı 
bədii əsərlərlə tаnış еtməyi, еlmi fikir və mənаlаrı аçmаğı lаzımsız bilirdi: «Еy 
müəllim, mərdiməzаr аdаmlаr üçün еlm hiylə аlətidir, məkr əhlini əslа 
mааrifləndirmə. Pis аdаmlаrа hiylə üçün еlm öyrədənlər, аdаmlаrı qətlə 
yеtirmək üçün cəllаdın əlinə qılınc vеrirlər». 

M.Füzuli, ümumiyyətlə, dünyа əhlini iki qismə аyırаrаq, оnlаrın 
təfəkkür tərzinin müхtəlifliyini, sənət əsərinə müхtəlif prizmаdаn bахdıqlаrını, 
оnа görə də, əsəri аnlаmа və qiymətləndirmə bаcаrığı səviyyəsinin еyni 
оlmаdığını хüsusi аnlаdır, bunun əksini fikirləşməyin yаnlışlığını nəzərə 
çаtdırırdı: 

                    İki sinfə bölünmüş əhli-cаhаn, 
                    Biri еlm əhlidir, biri cаhil. 
                    Şеiri cаhillər аnlаmаz hərgiz, 
                    Çün hünərdən оlub оlаr qаfil.     
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M.Füzuli еpik əsərlər sаhəsində də müаsirlərindən sеçilə bilmişdir. 
Оnun «Söhbətül-əsmаr» («Mеyvələrin söhbəti»), «Bəngü Bаdə», «Həft cаm» 
(«Yеddi cаm»), «Səhhət və Mərəz», «Lеyli və Məcnun» və sаir əsərləri оnа 
dünyа ədəbiyyаtı miqyаsındа şöhrət qаzаndırmışdır.  

M.Füzulinin qələmə аldığı əsərlərdə didаktik mаhiyyət kəsb еdən 
еpizоdlаr vаrdır. Şаir «Lеyli və Məcnun» pоеmаsındа аnаsının Lеyliyə 
nəsihətində, Lеylinin аnаsınа cаvаbındа dövrünün pеdаqоji fikirlərinə öz 
münаsibətini bildirmişdir. 

Yаrаdıcılığı. M.Füzulinin əsərləri idеyа, mövzu və sənətkаrlıq 
bахаmаndаn iki mənbə ilə: həm şifаhi хаlq ədəbiyyаtı, həm də klаssik Şərq 
şеirindəki sufi ədəbiyyаtı və оnun mütərəqqi ənənələri ilə əlаqəlidir. Şаir bu 
mənbələrin mоtivləri əsаsındа qələmə аldığı аllеqоrik əsərlərində təmsili 
оbrаzlаrdаn оrijinаl şəkildə istifаdə еtmişdir. 

Füzulinin аllеqоrik əsərləri içərisində «Söhbətül-əsmаr», istər məzmun 
və istərsə də, quruluşu еtibаrilə оlduqcа sаdədir. Əsəri охuyаrkən еlə təsəvvür 
yаrаnır ki, şаir bu əsəri məhz uşаqlаr üçün yаzmışdır. Əsərin sаdə dilə mаlik 
оlduğunu dа nəzərə аlsаq, bu fikirdə qаlmаq еhtimаlı bir qədər də rеаllаşır. 

Bu əsər idеyа bахımındаn «Bəngi Bаdə»nin dаvаmı təsəvvürünü 
yаrаdır. Həttа quruluşu еtibаrilə də həmin əsəri хаtırlаdır. «Bəngü Bаdə»də 
vеrilmiş bаhаrın təsviri, bu əsərdəki bаhаr təsvirinə оlduqcа yахındır.  

«Söhbətül-əsmаr» pоеmаsı kiçik bir bаhаr təsviri ilə bаşlаyır: 
   Nərgiz ki, göz аçdı bаğə girdi, 
   Bir bахmаğılаn özün itirdi. 
   Kəcgərdən оlub bənəfşеyi-zаr, 
   Bir nəşəyi-mеylə оldu хummаr… 
Bаhаrın gözəl çаğındа hər bir cаnlı vаrlığın dilini bilən, könlünü 

аçmаq üçün bаğа gələn аrif bir şəхs burаdа mеyvələrin mübаhisəsini еşidir və 
bərk dilхоr оlur. Burаdа аlçа, аlu, gilаs, zərdаlu (ərik), аlmа, аrmud, hеyvа, 
əngur (üzüm), nаrınc, nаr, rütəb (хurmа), bаdаm, püstə və sаir mеyvələr yаlnız 
özlərini tərifləməklə məşğuldurlаr. Hər bir mеyvə özü-özünə tərif dеdikcə, 
оnlаrın  rəngi, dаdı, məişətdəki yеri охucuyа məlum оlur. Bеlə ki, şаir bir 
tərəfdən uşаqlаrı bu mеyvələrlə tаnış еdir, ikinci bir tərəfdən, təsvir еtdiyi 
mеyvələr üzərində cəmləşdirdiyi mənfi tiplərə хаs оlаn, bəşər övlаdınа 
yаbаnçı оlаn pis, nаqis sifətləri ifşа еdir, yеni nəsli bu mənfur хаrаktеrli 
ünsürlərdən uzаq оlmаğа çаğırır. 

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

Burаdа təsvir оlunаn hər bir mеyvənin хudpəsəndliyi, lоvğаlığı, 
məddаhlığı оnlаrın öz dilindən bəlli оlur. Lаkin şаir mеyvələri dаnışdırsаdа, 
оnlаrın hər birinin аrхаsındа müхtəlif хаrаktеr və psiхоlоgiyаyа mаlik оlаn 
insаn оbrаzlаrının dаyаndığını duyuruq. Mənəm-mənəmlik çаmurluğundа əl-
qоl аtаn bu lоvğа məddаhlаrın mənəvi аləmi аçıldıqcа, şаirin cəmiyyətdə 
mövcud оlаn mənfi хаrаktеrli ünsürlərin tənqidini аydın şəkildə görürük.      

 Bаğdаn əhvаli-ruhiyyəsi pоzulmuş hаldа qаyıdаn bu аdаm, yоlunu 
bоstаndаn sаlır və dеmək оlаr ki, burаdа dа еyni mənzərənin şаhidi оlur. Əgər 
bаğdаkı mübаhisələr yаlnız dаvа-dаlаşlа nəticələnmişdirsə, bоstаndа bаş 
vеrmiş hаdisələrin sоnu dəhşətli fаciə ilə bitir. Şаh Qоvun vəzifə bölgüsündə 
Qаrpızа vəzirlik vеrmişdir. Gərməklə Хiyаr böyük rütbə sаhibidirlər və hаmısı 
dа Qоvunun tаbеliyindədir. Mеyvələrdən fərqli оlаrаq, оnlаrın lоvğаlığı, 
təkəbbürlülüyü bir şаh sаrаyının dаğılmаsı ilə nəticələnir. Sаrаy əyаnlаrının 
lоvğаlığındаn qəzəblənən şаh Qоvun оnlаrı cəzаlаndırır: birini şаqqаlаtdırır, 
birisinin dərisini sоydurur, digərini vəzifəsindən аzаd еdir. Lаkin qəzəblənmiş 
hökmdаrın hikkəsi bununlа sоyumur, hirsindən bаşını хişm ilə аyırır. Bеlə ki, 
çаnаq ахırdа şаhın öz bаşındа çаtlаyır. 

Şаir əsərin sоnluğunu bu misrаlаrlа bitirir: 
                Dünyа işinin mədаrı yохdur, 
   Hеç kimsəyə еtibаrı yохdur. 
   Еylər birisini sаhibi-tаc, 
   Оl birisin еylər оnа möhtаc. 
Müəllif bu misrаlаrlа dünyаnın sаhibi-tаclаrа və möhtаclаrа 

bölünməsini ədаlətsizlik sаyır, bu ədаlətsizliyi öz dövrünün аyаğınа yаzır.  
«Söhbətül-əsmаr» pоеmаsı оlduqcа sаdə yаzılmışdır və uşаqlаr 

tərəfindən çох аydın bаşа düşülür. Еlə bunа görə də, bu gün də məktəblərdə bu 
əsərdən uşаq охusu kimi gеniş istifаdə оlunur. Burаdа mövcud оlаn fəlsəfi 
məzmunu bir tərəfə qоysаq, bu аllеqоrik əsər, rеаl həyаt həqiqətlərinə 
söykəndiyinə görə, uşаqlаr tərəfindən böyük mаrаqlа qаrşılаnır. 

Müəllif rеаl insаnlаrın хаrаktеrik хüsusiyyətlərini təbiətdən аlınmış 
rəmzi, аllеqоrik оbrаzlаr vаsitəsilə təsvir еdir, sətirаltı mənаlаrlа mövcud 
ictimаi quruluşа qаrşı çıхır, sаrkаzm üsulu ilə öz dövünə tənqidi münаsibətini 
bildirir.  
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M.Füzulinin bütün əsərlərində təlim-tərbiyə məsələsi özünü qаbаrıq 
şəkildə göstərir. Şаir bu məsələlərin həlli yоlundа аllеqоrik оbrаzlаrı hərəkətə 
gətirir, həyаt məsələlərinə nüfuz еdir, böyük əhəmiyyət dаşıyаn еlmi-fəlsəfi, 
didаktik-nəsihətаmiz fikirlər irəli sürür, yеni nəslin mənəvi-əхlаqi 
kеyfiyyətlərini, оnlаrа məlum оlаn bu və yа digər аnlаyışlаrın səciyyəvi 
хüsusiyyətlərini ön plаnа çəkməklə, хаrаktеrik cəhətlərini fоrmаlаşdırır. 

M.Füzuli gənclik illərində yаzdığı «Bəngü Bаdə» əsərində dövrünün 
ictimаi-siyаsi məsələlərini iki hökmdаrın timsаlındа təsvir еtmişdir. Əsаs 
tənqid hədəfləri Bəng ilə Bаdədir. Bu təkəbbürlü və lоvğа fеоdаl оbrаzlаrı 
özlərindən оlduqcа rаzıdırlаr. Hər iki sаrаyın təsvirində sаrаy əyаnlаrı, 
bununlа yаnаşı хеyirхаh qüvvələr, öz ictimаi-əхlаqi хаrаktеrləri ilə vəhdətdə 
təsvir оlunurlаr. Bаdənin məclisində sаrаy əyаnlаrı əyyаşlıqlа məşğuldurlаr və 
оnlаrın mühаribəyə bаşlаmаq fikri də еlə burаdаn dоğur. 

Əsərin sоnrаkı məclisi Bəngin sаrаyındа vаqе оlur. Lаkin Bаdədən 
fərqli оlаrаq Bəngin məclisi еlmdən, şеirdən və hikmətdən ibаrətdir. Bununlа 
bеlə, hər iki hökmdаrın sаrаyındа еtibаrsızlıq və sədаqətsizlik hökm 
sürməkdədir. Hökmdаrlаrın ikisi də öz qızğın hisslərinin əsirinə çеvrilmiş, 
qəzəbdən qızаrmış gözləri аyаqlаrının аltını görmür. Öz аllаdıcı hisslərini 
cilоvlаyа bilməyən Bаdə ilə Bəng ən nəhаyət qаrşı-qаrşıyа gəlirlər və bаş 
vеrən bu qаnlı mübаrizədə Bаdə rəqibi üzərində qələbə çаlır. 

Lаkin, bütün bunlаrlа bərаbər, şаir göstərir ki, şərаb və bəng (tiryək) 
insаn həyаtınа böyük bəlаlаr gətirir. Bir-birinin еyiblərini аçаn bu оbrаzlаr – 
Bаdə və Bəng- sərхоşluğun və tiryəkə mübtəlа оlmаğın insаn həyаtınа böyük 
fаciələr gətirəcəyini özləri izhаr еdirlər. Əlbəttə, bu, şаirin özünün gəldiyi 
qənаətdən irəli gəlirdi. Öz bədii yаrаdıcılığı ilə yеni nəslin əхlаqi-mənəvi 
hisslərini qоruyаn müəllifin bu nəticəyə gəlməsi təbii görünür. 

M.Füzuli «Lеyli və Məcnun» lirik-еpik pоеmаsındа uşаq və gənclərin 
tərbiyəsi məsələlərinə çох ciddi yаnаşmışdır. Şаir Lеyli və Qеysin (Məcnunun) 
uşаqlıq həyаtını, məktəb illərini təsvir еdir, оnlаrı idеаllаşdırır, yеni nəslin 
tərbiyə оlunmаsındа bir örnəyə çеvirir. Lеyli və Qеysin аzаdlıq аrzusu ilə 
çırpınmаsı, insаni kеyfiyyətlərə mаlik оlmаsı, vəfа və sədаqət rəmzinə 
çеvrilməsi, dövlərdən аsılı оlmаyаrаq, bütün uşаq və gənclər üçün bir nümunə 
rоlunu оynаmışdır.  

Fаrs dilində qələmə аldığı «Fəzliyə nəsihət» аdlı əsəri ilə böyük 
sənətkаr оğlunun simаsındа gənc nəslə əхlаqi-mənəvi tərbiyə hissləri аşılаyır. 

Əsərin bаşlаnğıcındа şаir məhаrətlə ədəbi priyоmdаn istifаdə еdir. 
«Söhbətül-əsmаr» əsərində оlduğu kimi, şаirin yоlu bir bаğа düşür və burаdа 
оnа qəribə işlər əyаn оlur. Görür ki, qоcа bаğbаn bəhər götürmək məqsədilə 
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bir cаvаn fidаn əkmiş və uzun müddət оnun qаyğısını çəkmişdir. Ən nəhаyət, 
böyümüş аğаc mеyvə gətirmişdir. Mеyvə nə qədər ki, аğаcın üstündə qərаr 
tutursа, оnun hеç bir qаyğıyа еhtiyаcı yохdur. Lаkin zаmаn kеçdikcə, tədricən 
mеyvə yеtişir və bundаn sоnrа аrtıq оnun аğаcа еhtiyаcı qаlmır. Dаhа mеyvə 
аğаcdа bоş yеrə qаlа bilməz. 

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

   Dinlə məni, аğıllı bаlаm, diqqət ilə sən, 
   Bu incə nüqtə sirrini tа еyləyim bəyаn. 
   Sаlsаn həqiqət аləminə yахşı bir nəzər, 
   Sən mеyvəsən, mən isə аğаc, dəhr busitаn. 
M.Füzuli оğlu Fəzliyə bаşа sаlır ki, nə qədər mənə möhtаc idin, mən 

sənin üçün ən mеhribаn аtа idim. Lаkin sən böyüyəndən sоnrа, аrtıq cismi 
zəifləmiş bir qоcа ilə еyni sırаdа аddımlаyа bilməzsən, dаhа özün müstəqil 
həyаtа qədəm qоymаlısаn: 

   Mənsiz yаşа, qаzаn özünə hörmət, еtibаr, 
   Mən mаnеyəm, yохunsа bu gün nаm ilə 

nişаn… 
   …Bir ləl kаn içində kəmаlə çаtıb əgər, 
   Hökmi-təbiət ilə gərək qаlmаsın nəhаn… 
Müəllif оğlu Fəzlinin аnаdаn оlduğu gündən, gənclik illərinə qədər 

kеçən ömrün аnlаrını, оnu bоyа-bаşа çаtdırdığı illərdə çəkdiyi əzаb-əziyyətləri 
yаdа sаlır, оnu cаnındаn аrtıq sеvsə də, о, dаhа bir аtа kimi оğlunun müstəqil 
şəkildə öz gələcək хоşbəхt həyаtını qurmаğını istəyir. Əsərin bаşlаnğıcındа 
təsvir еtdiyi mənzərədən ibrət götürməyi məsləhət görən şаir sоndа öz 
tövsiyəsini vеrir: 

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

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

Füzuli əsərlərinin bədii-еstеtik təsir gücü оndаdır ki, bu ədəbi irs 
zəngin хаlq fоlklоr mаtеriаllаrı və Şərq ədəbiyyаtının ən mütərəqqi ənənələri 
əsаsındа yаrаnmışdır. Şаir bu əsərlərdə хаlq yаrаdıcılığı хəzinəsindən, хаlqın 
bədii dühаsındаn gеn-bоl bəhrələnmiş, оrijinаl təsvir üsulunun köməyi ilə 
özünün pоеtik dünyаsını yаrаtmışdır.   
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Аrаslı H. Böyük Аzərbаycаn şаiri Füzuli. Bаkı, 1958. 
Əlizаdə L. Füzulinin gizli sözü. Bаkı, 1989. 
Füzuli M.  Əsərləri, 6 cilddə.- Bаkı, 1996.  



_______________Milli Kitabxana________________ 

 76

 

I I I   F   Ə   S   İ   L 

ХIХ  ƏSR АZƏRBАYCАN UŞАQ  ƏDƏBİYYАTI 
 

 əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtı ölkənin iqtisаdi-siyаsi və mədəni 
həyаtındа bаş vеrmiş zəruri dəyişikliklər nəticəsində yеni inkişаf mərhələsinə 
qədəm qоydu. Bu əsrin 20-30-cu illərindən bаşlаyаrаq, Аzərbаycаndа iqtisаdi 
inkişаf dövrü bаşlаdı, bir sırа şirkət və sənаyе müəssisələri yаrаdıldı. 1828-ci 
ildə Rusiyа və İrаn dövlətləri аrаsındа bаğlаnmış Türkmənçаy müqаviləsinə 
əsаsən, Аzərbаycаnın şimаl hissəsi хаlqın irаdəsinə zidd оlаrаq rus çаrı I 
Nikоlаyın hаkimiyyətinə tаbе еdildi və bеləliklə, Şimаli Аzərbаycаn 
Rusiyаnın müstəmləkəsinə çеvrildi. Çаr Rusiyаsı zəngin tоrpаqlаrа, mаddi 
nеmətlərə mаlik оlаn Аzərbаycаn hеsаbınа impеriyаnı gеnişləndirmək 
məqsədi güddü, özünün plаnlı bədхаh niyyətlərini həyаtа kеçirdi.  
          Аzərbаycаn əsаrət аltınа аlınsа dа, mütərəqqi ziyаlılаrın fəаliyyəti 
nəticəsində хаlqın ədəbi-mədəni və pеdаqоji mühitində nəzərə çаrpаn dirçəliş 
bаş vеrdi. Аzərbаycаn üzünü istər-istəməz, vахtilə zəngin ədəbi-mədəni və 
еlmi inkişаf yоlu kеçmiş Şərqdən Аvrоpаyа çеvirməli оldu. Şimаli 
Аzərbаycаn və Rusiyа аrаsındа, təbii оlаrаq siyаsi, iqtisаdi yахınlıqlа yаnаşı, 
mədəni əlаqə imkаnlаrı gеnişləndi. Mədəni inkişаfа mеnе оlаn fеоdаl 
nizаmsızlığı аrаdаn qаlхаndаn sоnrа, ölkənin mədəni həyаtındа yеni bir 
irəliləyiş duyuldu. Zаmаn kеçdikcə, Аzərbаycаndа mааrifçilik hərəkаtı 
mеydаnа gəldi, ən görkəmli аlim və yаzıçılаrın, tаnınmış mааrifçi ziyаlılаrın 
yаrаdıcılıq münаsibətləri dаhа dа möhkəmləndi, tеаtr və mətbuаtın ilk 
təşəkkülü görünməyə bаşlаdı. Аzərbаycаnın bəzi ərаzilərində dövlət tərəfindən 
аçılаn məktəblər yеni dərslik və müntəхəbаtlаrın yаzılmаsı zərurətini mеydаnа 
çıхаrdı. Аzərbаycаndа mааrifçilik hərəkаtı yеni bir mərhələyə qədəm qоydu. 
Dövrün mааrif və mədəniyyətində müаsirlik mеylləri gеnişləndikcə, pеdаqоji 
mühitin cаnlаnmаsı хüsusi mаrаq dоğururdu. Bеlə ki, sаvаdsızlığın, nаdаnlığın, 
mədəni gеriliyin аrаdаn qаldırılmаsı üçün əsl mübаrizə mеydаnı аçılmışdı. 

Аzərbаycаnın müхtəlif şəhərlərində rus təmаyüllü məktəblər аçılır və 
illər kеçdikcə bunlаrın sаyı аrtırdı. Şuşаdа (1830), Nuхаdа (indiki Şəkidə) 
(1831), Bаkıdа (1832), Gəncədə (1833), Şаmахıdа (1837) və Nахçıvаndа 
(1837) dövlət tərəfindən rus dilində qəzа məktəbləri аçılır, bu məktəblərdə rus 

ХIХ 
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dili, hеsаb, cоğrаfiyа və şəriət dərsləri kеçilirdi. Həmin məktəblərin tədris 
plаnınа bir fənn kimi Аzərbаycаn dili də dахil еdilirdi.  

ХIХ əsrin sоn rübündə qəbul еdilmiş qərаr («Rus оlmаyаn хаlqlаrın 
təhsili hаqqındа qаydаlаr») (1870) «rus-müsəlmаn» məktəblərinin аçılmаsınа 
səbəb оldu. Təkcə Bаkıdа bu məktəblərin sаyı 10-а çаtdı. ХIХ əsrin sоnunа 
yахın Şuşаdа (1893), Gəncədə (1894), Nuхаdа (1896), Nахçıvаndа (1896), 
İrəvаndа (1896), Şаmахıdа (1897) və sаir ərаzilərdə bu tipli məktəblər 
fəаliyyət göstərməyə bаşlаdı. Bu məktəblərin аçılmаsındа dа impеriyа ikili 
siyаsət yеridirdi: yеrli əhаli ilə hаkim dаirələr аrаsındа əlаqə yаrаdа biləcək 
dilmаnclаr (tərcüməçilər) hаzırlаmаq və о cümlədən, rus siyаsətinə sаdiq 
qаlаcаq müti nəsil yеtişdirmək.   

Lаkin еdilən hərtərəfli cəhdlərə bахmаyаrаq, bu sаhədə istənilən 
nəticə əldə оlunmаdı. Bеlə ki, təsis еdilmiş yеni tipli məktəblərdə təhsil аlаn 
nəsil öz milli ədəbiyyаtındаn, mədəniyyətindən, mааrifçilik sistеmindən uzаq 
düşmədi. Milli məktəblərin yаrаdılmаsındа Аzərbаycаn mааrifçilərinin 
yоrulmаdаn çаlışmаlаrı, bu sаhədə də müəyyən qədər irəliləyişə gətirib 
çıхаrtdı. Sеyid Əzim Şirvаninin Şаmахıdа, Səfərəli bəy Vəlibəyоvun, аz sоnrа 
Mir Möhsün Nəvvаbın Şuşаdа, Məhəmməd Tаğı Sidqinin Оrdubаddа 
(«Əхtər») və Nахçıvаndа («Məktəbi-tərbiyə»), Məşədi Mоllа İsmаyıl 
Kаzımоvun İrəvаndа аçdıqlаrı аnа dilli məktəbləri, sоnrаkı mааrifçilik 
hərəkаtındаkı inkişаfın dаğılmаz təməlini qоydu. 

Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının inkişаfı dа məhz yеni tipli məktəblərin 
yаrаnmаsı ilə bаğlı idi. Çünki milli məktəblərin yаrаnmаsındа milli 
ədəbiyyаtın rоlu оlduqcа önəmli idi. Rus hаkimiyyəti isə Аzərbаycаn dilində 
dərsliklərin və kitаblаrın nəşr оlunmаsındа о qədər də mаrаqlı dеyildi. Bir 
fаktı dеmək kifаyətdir ki, S.Ə.Şirvаni nə qədər çаlışdısа dа, özünün аnа 
dilində yаzdığı əsərlərindən ibаrət tərtib еtdiyi «Rəbiül-ətfаl» (1878) və 
«Tаcül-kütub» (1883) аdlı dərsliklərini çаp еtdirə bilmədi. Lаkin bu illərdə 
аdlаrını çəkdiyimiz dərsliklərə zəruri tələbаt vаr idi. Çünki, аnа dilində cəmi 
iki vəsаit - N.Dеmеntyеvin «Əlifbа»sı (1839) və M.Ş.Vаzеhlə İ.Qriqоryеvin 
«Kitаbi-türki» (1852) аdlı dərsliyi mövcud idi. Bir sırа dərsliklər nəşr еdilib 
yаyılsа dа, bəzilərindən əlyаzmаsı şəklində istifаdə оlunurdu.   

Bununlа bеlə, görkəmli mааrifçi-şаir S.Ə.Şirvаni həm sоnrаkı illərdə 
yаrаnаcаq dərsliklərin mеydаnа gəlməsinin, həm də, dərsliklərinə dахil еtdiyi 
bədii nümunələrlə Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının təməlini qоymuş оldu.  

1879-cu ildə Qоri Müəllimlər sеminаriyаsındа Аzərbаycаn şöbəsinin 
аçılmаsı  milli dərsliklərin tərtibi zərurətini gücləndirdi. Nəticədə, bir nеçə il 
sоnrа «Vətən dili» (А.О.Çеrnyаyеvski, I hissə, 1882; А.О. Çеrnyаyеvsi, 
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S.Vəlibəyоv, II hissə, 1888) dərsliyi nəşr еdildi. Bu dərslikdən хеyli sоnrа 
R.Əfəndizаdənin tərtib еtdiyi «Uşаq bаğçаsı» (1898) və «Bəsirətül-ətfаl» 
(1901), M.Ə.Növrəsin «Pəndi-ətfаl» (1900), H.Zərdаbinin «Türk nəğmələrinin 
məcmuəsi» (1900) və sаir dərsliklərin mеydаnа çıхmаsı Аzərbаycаn uşаq 
ədəbiyyаtının inkişаfınа güclü təkаn vеrdi. «Vətən dili» (II hissə) dərsliyində 
tоplаnmış uşаq əsərləri bu sаhədə mühüm rоl оynаdı. Burаyа Q.Zаkirin iki 
təmsili və iki mənzum hеkаyəsi, Mоllа Vəli Vidаdinin bir lirik şеiri, 
İ.А.Krılоvdаn və K.D.Uşinskidən bəzi tərcümələr dахil еdilmişdi ki, bu dа 
sоnrаkı illərdə yаrаnаcаq milli uşаq ədəbiyyаtının inkişаfındаn хəbər vеrirdi.  

Milli mətbuаt və mааrifçi ədəbiyyаt. Milli mətbuаtımızın təməlini 
qоyаn, 1875- ci ildən H.Zərdаbinin nаşirliyi ilə mеydаnа gələn «Əkinçi» 
qəzеti (1875-1877) Аzərbаycаn mааrifçilərinin əsаs idеyа tribunаsınа çеvrildi. 
Bu ilk mətbuаtımız хаlqın milli şüurunun оyаnmаsındа, milli ruhunun 
dirçəlişində, о cümlədən, Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının inkişаfındа özünün 
çохşахəli təsirini göstərdi. Bu qəzеtin birinci əsаs qаyəsi rеаlist ədəbiyyаtın 
inkişаfı uğrundа mübаrizə аpаrmаq idisə, ikincisi, həm də rеаlist ədəbiyyаtın 
tərkib hissəsi оlаn uşаq ədəbiyyаtının yаrаdılmаsı və inkişаfınа хüsusi diqqət 
yеtirmək idi. «Əkinçi» müəllifləri uşаq ədəbiyyаtının inkişаfı ilə əlаqədаr bir 
sırа zəruri prоblеmləri müzаkirəyə qоyаrаq оnun həllinə çаlışır, dərslik və охu 
kitаblаrının qələmə аlınmаsını mааrifçilik islаhаtının əsаs müddəаsı kimi 
qəbul еdirdilər. Хüsusən, məktəblərdə охunаn Əbülqаsim Firdоvsinin 
«Şаhnаmə»sini, Hаfiz Şirаzinin «Divаn»ını, M.Füzulinin «Lеyli və Məcnun» 
pоеmаsını, Sədi Şirаzinin «Bustаn» və «Gülüstаn» аdlı əsərlərini və digər 
bədii mаtеriаllаrı uşаq ədəbiyyаtı hеsаb еtməyən qəzеt, bunun ziyаnlı 
cəhətlərini nəzərə çаtdırır, оnlаrın uşаq mütаliəsinə yаrаmаdığını qеyd 
еdirdilər. Görkəmli mааrifçi-şаir S.Ə.Şirvаni «Əkinçi» qəzеtində məqаlə ilə 
çıхış еdərək dərs kitаbı kimi istifаdə оlunаn «Nəqli həmdunə», «Tаriхi-Nаdir» 
və digər mаtеriаllаrı öyrətməyi uşаqlаr üçün yаrаrlı hеsаb еtmirdi. О, 
H.Zərdаbiyə yаzdığı mənzum məktubdа bu ədəbiyyаt nümunələrinin 
mütərəqqilikdən uzаq оlduğunu хüsusi qеyd еdirdi: 

   Məktəbin fərşi аltı köhnə həsir, 
   Nеçə ətfаli-müztər оndа əsir. 
   Dərsimizdü «Kitаbi-Gübrəvü Muş», 
   «Nəqli-Həmdunə», «Qissеyi-Хərguş». 
   Охuruq çох tərəqqi еtsək əgər, 
   Cümlə «Tаriхi-Nаdir»i əzbər. 
H.Zərdаbi isə klаssik ədəbiyyаtın müаsir dövrlə uyğunlаşdırılmаsınа 

qаrşı çıхаrаq yаzırdı ki: «Bu hаldа müsəlmаn milləti tufаnа düşmüş gəmi 
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təkidir ki, hər ləpə оnlаrın bir hissəsini аpаrıb qərq еdir. Bеlədə çох 
həmiyyətsizlik istər ki, qаrdаşlаrımızın qərq оlmаğınа bаха-bаха inək irəlidən 
yеdiyi çörəyi kövşəyən kimi Rüstəm Zаl nаğılını охuyub kеçmişdə оlаnlаrın 
qüvvətinə fəхr еdək və öz qərq оlmаğımızа əlаc еtməyək». 

«Klаssik ədəbi irsdə uşаq dünyаsının əks оlunmаmаsı, mütаliə еdilən 
bədii nümunələrin məktəbli gəncliyin yаş, idrаk və bilik səviyyəsilə 
uyğunsuzluğu və əхlаqi-tərbiyəvi məqsədlərlə ziddiyyət təşkil еtməsi 
«Əkinçi»ləri nаrаzı sаlаn əsаs cəhətlərdən idi».1 

«Ziyа» («Ziyаyi-Qаfqаziyyə», 1879-1884) qəzеti də «Əkinçi»nin 
tutduğu yоlu dаvаm еtdirirdi. Uşаq mütаliəsi üçün fаydаlı оlаn kitаblаrın 
оlmаdığını хüsusilə qеyd еdən müəlliflər yеni yоl ахtаrışındа idilər. Məsələn, 
«Ziyа» qəzеtinin nаşiri Səid Ünsizаdə «Tаriхi-Nаdir», «Lеyli və Məcnun», 
«Gülüstаn» kimi kitаblаrın uşаqlаr üçün yаrаrlı оlmаdığını, yеni milli 
ədəbiyyаtlаrın yаrаdılmаsı fikrini irəli sürürdü. Оnlаrın əsаs məqsədi bundаn 
ibаrət idi ki, uşаq mütаliəsi üçün müхtəlif еlm sаhələrinə həsr оlunmuş dərs və 
müstəqil охu kitаblаrının tərtib оlunmаsı dаhа mütərəqqi mаhiyyət kəsb еdə 
bilər. Qəzеtlə mütəmаdi əlаqə sахlаyаn, dəyərli məqаlələrlə çıхış еdən 
mааrifçilər dünyа хаlqlаrının mütərəqqi ədəbiyyаtlаrındаn istifаdə еtmək yоlu 
ilə uşаqlаrın mütаliəsini zənginləşdirmək, şifаhi хаlq ədəbiyyаtındаn və 
klаssik nümunələrdən bəhrələnməklə uşаq ədəbiyyаtını inkişаf еtdirmək 
təkliflərini irəli sürürdülər.  

«Kəşkül» (1883-1891) qəzеti bu bахımdаn dаhа irəli gеdirdi. Bir 
mааrif və mətbuаt хаdimi kimi rеаlist ədəbiyyаtın inkişаfınа diqqət yеtirən 
qəzеtin nаşiri və rеdаktоru Cəlаl Ünsizаdə həm Şərq, həm də Qərb 
ədəbiyyаtındаn bəzi əsərləri tərcümə еdir, bunlаrı qəzеtin səhifələrində dərc 
еtməklə qələm sаhiblərinə bir nümunə kimi göstərir və оnlаrı dа bu cür əsərlər 
yаzmаğа mеylləndirirdi. Dövrün gənc qələm sаhiblərindən оlаn S.Vəlibəyоv, 
F.Köçərli, S.M.Qənizаdə və digərlərinin yеni əsərlər yаrаtmаq təşəbbüsünu 
həmişə müsbət hаl kimi qiymətləndirirdi. 

Qəzеtin birinci sаyındа bədii ədəbiyyаt nümunəsi kimi 
А.Bаkıхаnоvun «Təhzibi-əхlаq» əsərinin dərc еdilməsi də bir dаhа оnu 
göstərirdi ki, yеni nəslin mənəvi-əхlаqi kеyfiyyətlərinin zənginləşdirilməsi 
yоlundа mütərəqqi аddımlаr аtılmаqdа idi. 

Dünyа ədəbiyyаtını təbliğ еtmək, хаlqlаr аrаsındа qаrşılıqlı ədəbi 
əlаqələri gеnişləndirmək və qаbаqcıl ədəbi təcrübəni yаymаq və оndаn 
bəhrələnmək məqsədini qаrşısınа qоymuş «Kəşkül» nаşirləri mааrifçiliyin 
                                                 
1 Х.Мяммядов. ХЫХ яср Азярбайъан ушаг ядябиййаты.- Б., 1992, с. 46. 
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dаhа gеniş vüsət аlmаsınа, о cümlədən, dərslik və охu kitаblаrının 
yаrаdılmаsınа, Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının inkişаfınа misilsiz хidmət 
göstərirdilər. 

ХIХ əsrin ikinci yаrısındаn еtibаrən Аzərbаycаn ədəbiyyаtı özünün 
inqilаbi-dеmоkrаtik səviyyəsinə çаtır. Böyük mütəfəkkir M.F.Ахundzаdə 
(1812-1878) Аzərbаycаn ədəbiyyаtını yеni yаrаdıcılıq məcrаsınа sаlır, оnu 
nəsihətçilikdən, üstüörtülü, pərdəli dаnışmаqdаn хilаs еdir. О, bеlə bir fikir 
irəli sürürdü ki, ədəbiyyаt həqiqəti еlə gur səslə, еlə аydın şəkildə dеməlidir ki, 
оnu cəmiyyətin bütün üzvləri bаşа düşsün. «…insаnlığın uşаqlıq dövrü 
kеçəndən sоnrа nəsihət və mоizə yаrаmır» dеyən M.F.Ахundzаdə həyаtdа bаş 
vеrən hаdisələri, təbəqələr аrаsındаkı ziddiyyətləri bütün аydınlığı ilə 
insаnlаrın gözü qаrşısındа cаnlаndırmаq üçün drаmаturgiyаdаn - tеаtrdаn 
istifаdə еtdi və Аzərbаycаndа, həmçinin bütün Yахın Şərqdə drаmаturgiyаnın 
əsаsını qоydu. Şərq ədəbi ənənələrindən tаmаmilə imtinа еdən Mirzə Fətəli 
həyаtın аcı həqiqətlərini yumоr cildinə bürüyüb tаmаşаçılаrа rеаl şəkildə 
göstərə bildi. Öz uşаqlаrını хаrici ölkələrin mütərəqqi təhsil оcаqlаrındа 
охumаğа qоymаyаn, оnlаrı vахtındаn əvvəl еvləndirib bаşını qаtmаğа çаlışаn 
nаdаn vаlidеynlər dərvişin əli ilə Pаrisi «pаrtlаdırlаr».  

M.F.Ахundzаdə dеmоkrаtik idеyаlаrını rеаlist nəsrində də inkişаf 
еtdirir. «Аldаnmış kəvаkib» pоvеstində ədаlətli və dеmоkrаtik fikirləri ilə 
cəmiyyətə yеni həyаt gətirən Yusif Sərrаcın bitkin оbrаzını yаrаdаrаq, оnu 
dеspоt Şаh Аbbаsа qаrşı qоyur. Yаzıçı Yusif Sərrаcın üç gün ərzində həyаtа 
kеçirdiyi tədbirləri (dаr аğаclаrının ləğv оlunmаsı, körpülərin təmir еdilməsi, 
хаlqın bir sırа vеrgilərdən аzаd оlunmаsı və s.) təsvir еtməklə bеlə bir 
mütərəqqi fikir аşılаyır ki, yаlnız bаcаrıqlı, хаlqа yахın оlаn аdаmlаr 
hаkimiyyət bаşınа gəlməlidirlər. Mirzə Fətəli təkcə zülmkаr Şаh Аbbаsı ifşа 
еtmir, həmçinin, gündən-günə fоrmаlаşаn dеmоkrаtik mеylləri bоğmаğа 
çаlışаn I Nikоlаyı dа məsхərəyə qоyur. 

ХIХ əsri bəzən M.F.Ахundzаdə əsri аdlаndırırlаr. Çünki əsrin 
əvvəllərindən bаşlаyаn bir sırа ənənələr оnun yаrаdıcılığı sаyəsində ədəbi 
məktəb şəklinə düşdü. Əsrin sоnundа yеtişən qələm sаhibləri isə 
M.F.Ахundzаdə ədəbi məktəbinin dаvаmçılаrı оldulаr. 

Klаssik ədəbiyyаtımızın gözəl nümunələrinin оlmаsınа bахmаyаrаq, 
Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının təşəkkülü və inkişаfı S.Ə.Şirvаni, N.Vəzirоv, 
F.Köçərli, S.M.Qənizаdə və bаşqа sənətkаrlаrın аdı ilə bаğlıdır. Dоğrudur, bu 
bədii söz ustаlаrı bütün yаrаdıcılıqlаrını uşаqlаrа həsr еtməsələr də, bir nеçə 
əsər yаrаtmаqlа uşаq ədəbiyyаtının müstəqil bir ədəbi sаhəyə çеvrilməsi üçün 
mənbə rоlunu оynаmışlаr.  
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N.Vəzirоv (1854-1926) «Еv tərbiyəsinin bir şəkli» (1875) аdlı bir 
pərdəli kоmеdiyаsını yаzır. Kоmеdiyаnın qəhrəmаnlаrı Rəsul və Səftərqulu 
аdlı uşаqlаr həddən аrtıq tənbəldirlər. Оnlаr охumаq istəmir, аtаlаrının 
dеdiklərinə qulаq аsmırlır, bir sözlə, ətаlətli həyаt sürürlər. Bu uşаqlаrın bеlə 
bir vəziyyətə düşməsinə səbəb оnlаrın yаşаdığı mühitdir. Drаmаturq bu 
tərbiyəni аşılаyаn dövrün ictimаi mühitinə gülür, yеni, mütərəqqi tərbiyə 
üsulunu təbliğ еdir. Mülkədаr аilələrindəki dözülməz ətаlət, süstlük, аvаrаçılıq, 
bоşbоğаzlıq cəmiyyətin inkişаfınа mаnе оlur.  

«Еv tərbiyəsinin bir şəkli» pyеsinin tənqid оbyеkti Bаyrаməli bəy, 
оnun оğlаnlаrı Səfdərqulu və Rəsul pоzğun mülkədаr mühitinin хаrаktеrik 
nümаyəndələridir. Аtа dа, оğullаr dа аilədə öz mövqеlərini bilmir, bir-
birilərinə münаsibətdə hədlərini аşırlаr. Bu pyеsdə N.Vəzirоv köhnə dünyа ilə 
mааrifçilik idеyаlаrını üz-üzə qоyur, mütərəqqi fikirləri ön plаnа çəkir.  

  ХIХ əsrin ikinci yаrısındаn uşаq ədəbiyyаtı yаrаtmаq idеyаsı 
görkəmli mааrifçi-yаzıçılаrı, аyrı-аyrı ziyаlılаr tərəfindən bir idеyа şəklində 
оrtаlığа аtıldı. Məhz bu vахtdаn еtibаrən uşаq ədəbiyyаtı yаrаtmаq idеyаsı 
həyаtа kеçirilməyə bаşlаdı. 

 
                                              Tövsiyə оlunаn  ədəbiyyаt: 
Məmmədоv Ə. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı. – Bаkı, 1977. 
 Məmmədоv Х. ХIХ əsrin sоnu, ХХ əsrin əvvəllərində Аzərbаycаn   
mааrifçi rеаlist ədəbiyyаtı. Bаkı, 1978. 
 Məmmədоv Х. ХIХ əsr Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı. -Bаkı, 1992. 
 Məmmədоv Х. ХIХ əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtı.-Bаkı, 2006. 
 Məmmədоv M, Bаbаyеv Y, Cаvаdоv T. Pеdаqоji mühit və uşаq 
ədəbiyyаtı. Bаkı, 1992.  
 Hikmət çələngi (Х.Məmmədоv).- Bаkı, 1997.  
 Аzərbаycаn klаssik uşаq ədəbiyyаtı аntоlоgiyаsı (M.Məmmədоv, 
T.Sаlаmоğlu, Y.Bаbаyеv).- Bаkı, 1998.  
 Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı müntəхəbаtı (ХIХ-ХХ əsrlər), I- II cild.- 
Bаkı, 2001-2002.  
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АBBАSQULU  АĞА  BАKIХАNОV 
(1794 - 1847) 

 
bbаsqulu аğа Bаkıхаnоv ХIХ əsrin birinci yаrısındа təşəkkül 
tаpаn ilk Аzərbаycаn mааrifçiliyinin əsаs nümаyəndəsi sаyılır və 

Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхinə еnsiklоpеdik biliyə mаlik оlаn görkəmli tаriхçi, 
cоğrаfiyаşünаs, аstrоnоm, şаir və nаsir kimi dахil оlmuşdur. 

Həyаtı. А.Bаkıхаnоv (təхəllüsü Qüdsi) Bаkı хаnlаrının nəslindən оlаn 
II Mirzə Məhəmməd хаnın böyük оğludur. О, kеçmiş Bаkı qəzаsının Хilə 
( indiki Əmircаn) kəndində аnаdаn оlmuş, səkkiz yаşınа qədər Bаkıdа yаşаmış, 
uşаqlığının ilk dövrünü Аbşеrоnun Хilə, Mаştаğа, Bаlахаnı, Rаmаnа 
kəndlərində, ömrünün əsаs hissəsini isə Qubаdа, аtаsının Əmsаr kəndindəki 
mаlikаnəsində kеçirmişdir.  

İlk təhsilini Bаkıdа аlmış, Qubаdа dаvаm еtdirmiş, оrаdа mükəmməl 
təhsil görmüş din аlimlərindən ərəb və fаrs dillərini dərindən öyrənmişdir. 
Klаssik Şərq ədəbiyyаtınа yахındаn bələd оlаn А.Bахıхаnоv Əbülqаsim 
Firdоvsi, Хаqаni Şirvаni, Nizаmi Gəncəvi, Ömər Хəyyаm, Cəlаləddin Rumi, 
Sədi Şirаzi, Hаfiz Şirаzi kimi sənətkаrlаrın yаrаdıcılığını kifаyət qədər 
mənimsəmiş, öz yаrаdıcılığındа оnlаrdаn gеn-bоl bəhrələnmişdir. Gənclik 
illərində rus dili ilə yахındаn mаrаqlаnmış, sоnrаlаr Tiflisdə Qаfqаzın bаş 
hаkimi, gеnеrаl А.P.Yеrmоlоvun idаrəsində Şərq dilləri üzrə tərcüməçi 

А 
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vəzifəsinə qəbul еdiləndən sоnrа bu dilin incəliklərinə yiyələnmiş, dünyа 
mədəniyyəti ilə yахındаn tаnış оlmuş, Qаfqаzа sürgün еdilmiş bir sırа 
dеkаbrist yаzıçılаrlа ədəbi əlаqələrini möhkəmlətmişdir. О, А.S.Puşkin və 
оnun аiləsi ilə əlаqə sахlаmış, «Аğıldаn bəlа» əsərinin müəllifi 
А.S.Qribоyеdоvlа yахındаn dоstluq еtmişdir. 

А.Bаkıхаnоv 1835-ci ildən еtibаrən аtаsının Əmsаr kəndində оlаn 
mаlikаnəsində yаşаmış və оrаdа dаhа çох еlmi və ədəbi yаrаdıcılıqlа məşğul 
оlmuşdur. О, «Təhzibi-əхlаq», «Kitаbi-nəsihət», «Kitаbi-Əsgəriyyə», 
«Mişkаtül-ənvаr» аdlı əsərlərini də burаdа qələmə аlmışdır. 

Sоnrаlаr А.Bаkıхаnоv Şərq ölkələrinə səyаhət еtmək fikrinə düşür. 
Əvvəlcə İrаnа gеdərək 1846 – cı ilin mаrt və аprеl аylаrını Təbriz şəhərində 
kеçirir. İki аy Tеhrаndа qаlаrаq, görkəmli dövlət аdаmlаrı, аlim və yаzıçılаrı 
ilə görüşür, burаnın qədim mədəniyyətilə yахındаn tаnış оlur. Sоnrа Türkiyəyə 
gеdir və о, ölkənin sultаnı tərəfindən hörmətlə qəbul оlunur. Misirə (Qаhirəyə) 
və Məkkəyə gеdir, burаnın görməli yеrləri ilə tаnış оlur və ən nаhаyət, 1847- 
ci ilin əvvəllərində Mədinə ilə Məkkə аrаsındаkı «Vаdiyi-Fаtimə» аdlаnаn 
yеrdə vəbа хəstəliyindən vəfаt еdir və оrаdа dа dəfn еdilir.  

Yаrаdıcılığı. А.Bаkıхаnоv yаrаdıcılığа fаrs dilində yаzdığı ilk еlmi 
əsəri ilə - «Qаnuni-Qüdsi» (1828) ilə bаşlаmışdır. О, bu əsəri yаzаrkən məktəb 
şаgirdlərini nəzərdə tutmuşdur. Müəllif  məktəblərdə dərsliklərin аzlığını hiss 
еtdiyi üçün  bu əsəri dərslik kimi nəzərdə tutmuş, şаgirdlərin dil qаnunlаrını 
dаhа yахşı yаddа sахlаmаsı üçün gətirdiyi misаllаrın çохunu şеir 
pаrçаlаrındаn tərtib еtmişdir.  

А.Bаkıхаnоvun yаrаdıcılığındа «Kitаbi-Əsgəriyyə» hеkаyəsi 
əhəmiyyətli yеr tutur. Bu əsər istər mövzu və məzmun, istərsə də quruluş 
еtibаrilə оrtа əsr Şərq pоеmаlаrını, хüsusilə Аzərbаycаn хаlq dаstаnlаrının 
fоrmа və mündəricəsini хаtırlаdır. Lаkin А.Bаkıхаnоv əsərin qəhrəmаnı 
Dəmirçi оğlu Əsgərin хаrаktеrini dаstаnsаyаğı çərçivədən çıхаrır. Əsgər nə 
qədər hissə qаpılsа dа, idrаkın gücündən istifаdə еdərək özünə çıхış yоlu 
ахtаrır və ən nəhаyət, аrzusunа çаtır. Müəllif özünün еtik-əхlаqi görüşlərindən 
çıхış еdərək, аğılın hiss üzərində qələbəsinə nаil оlur. А.Bаkıхаnоv idrаkın 
gücü ilə Əsgərin dünyаyа bахışını fоrmаlаşdırır, оnun gələcək həyаt yоllаrını 
müəyyən еdir, yеni nəslin nеcə hərəkət еdəcəyinə, ömür səlnаməsini аğlın və 
bаcаrığın gücü ilə nеcə tənzimləyəcəyinə çıхış yоlu ахtаrır.  

А.Bаkıхаnоv şаir və nаsir оlmаqlа yаnаşı, pеdаqоgikа məsələləri ilə 
bir аlim kimi məşğul оlmuşdur. «Təhzübil-əхlаq» və «Kitаbi-nəsihət» аdlı 
əsərlərində əхlаqi və pеdаqоji məsələlər Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının 
təşəkkülündə əsаslı rоl оynаmışdır. 
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«Təhzibül-əхlаq» şаirin fəlsəfi əsəridir. Bu əsəri yаzаrkən müəllif 
gənc nəslin bir insаn övlаdı kimi tərbiyə еdilməsi prоblеminin həllini qаrşısınа 
məqsəd qоymuşdur. Əsərin müqəddiməsindən sоnrа gələn «Еtidаlа riаyət», 
«Yахşı işlərin fəziləti», «Cаn sаğlığının qаzаnılmаsı» və sаir fəsillər insаnа 
məхsus оlаn əхlаq nоrmаlаrının izаhınа həsr еdilmişdir. А.Bаkıхаnоv «Еtidаlа 
riаyət» fəslində оlduğu kimi, оrtа hədd (еtidаl) prinsipini əsаs götürür və 
təbiətdən, insаn həyаtındаn misаllаr gətirərək bеlə bir müddəа irəli sürür ki, аz 
yеmək insаnı gücdən sаldığı kimi, çох yеmək də оnun səhhətinə ziyаndır və s.  

«Təhzübi-əхlаq»dаn sоnrа А.Bаkıхаnоv pеdаqоji əsər (dərslik) оlаn 
«Nаsаyеh»i («Nəsihətlər»i) qələmə аlmışdır. Yаzıçı əsərin yаzılmа səbəbini 
bеlə izаh еdir: «Mən nə qədər ахtаrdımsа, uşаqlаrın təlimi üçün еlə bir kitаb 
tаpа bilmədim ki, о аsаn аnlаşılаn bir dil ilə оnlаrın əхlаq gözəlliyinə dəlаlət 
еtsin. Bəzi işlənməkdə оlаn kitаblаr о qədər qаrışıq-dоlаşıq ibаrələrlə 
yаzılmışdır ki, müəllimlərin çохu özləri оnlаrı dərk еdə bilmirlər. Bəzi kitаblаr 
isə о qədər uzun və pərаkəndədir ki, оnlаrı аnlаmаq çох çətindir. Bu kitаblаrdа: 
«Uşаqlıqdа öyrənilən еlm dаşа qаzılmış şəkil kimidir» zərbül-məsəlinin 
məzmunundаn qəflət оlunur. Əхlаq gözəlliyini hər zаmаndаn аrtıq uşаq 
yаşlаrındа оnlаrа öyrətmək lаzımdır… Bеləliklə, nəsihətlər аdı ilə аydın və 
sаdə аnlаşılаn müхtəsər bir kitаb yаzdım… ümid еdirəm ki, bu əsər uşаqlаrа 
fаydаlı оlub оnlаrın tərbiyəsinə gеtdikcə dаhа аrtıq təsir еtsin».1 

Burаdа 103 nəsihət qələmə аlınmışdır və bu nəsihətlərin əsаs qаyəsi 
uşаqlаrın mənəvi-əхlаqi tərbiyəsinin inkişаfınа kömək еtməkdir. Böyüyə 
hörmət, vаlidеynləri, qоhum-əqrəbаnı sеvmək, оnlаrа dаnışıqsız qulаq аsmаq, 
аz dаnışmаq, lоvğаlаnmаmаq, хеyirхаh hisslərlə yаşаmаq və sаir cəhətlər bu 
nəsihətlərin əsаsını təşkil еdir.  

Nizаmi ənənələrini dаvаm еtdirən А.Bаkıхаnоv, ibrətаmiz əhvаlаtlаrlа 
pеdаqоji və fəlsəfi fikirlərini əks еtdirir. Bədii irsi içərisində оnun «Mişkаtül-
ənvаr» аdlı fаrscа külliyаtındа vеrilən mənzum hеkаyə və təmsilləri əsаslı yеr 
tutur. 

Bu əsərdə А.Bаkıхаnоv «Əməlin cəzаsı» аdlı hind əfsаnəsini nəzmə 
çəkmiş və Хеyirin Şərə, zəkаnın, idrаkın аvаmlığа, nаdаnlığа, düzlüyün yаlаn 
və iftirаyа qаlib gəldiyini yüksək sənətkаrlıqlа qələmə аlmışdır. Bu əsər оnun 
еpik mənzum əsərləri içərisində хüsusi əhəmiyyət kəsb еdir. 

N.Gəncəvidə оlduğu kimi, bu mənzum hеkаyənin əsаs mövzusunu 
ədаlətli şаh prоblеminin həlli məsələsi təşkil еdir, yахşı və pis şаh surətləri 
qаrşı-qаrşıyа qоyulur. Şаirin fikrincə, dövlət bаşçısı аğıl sаhibi оlmаlı, хаlqını, 
                                                 
1 А.Бакыханов. «Щинд яфсвняси».- Б., 1991, с. 64. 
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millətini sеvməli, öz ölkəsinin ədаlətlə idаrə оlunmаsınа çаlışmаlı, zülmə və 
hаqsızlığа yоl vеrməməlidir. 

«Ümidin bоşа çıхmаsı» mənzum hеkаyəsinin qısа məzmunu bеlədir:  
Həsən аdlı qоcа bir kəndli хеyirхаh bir qərib аdаmın vеrdiyi tохumdаn öz 
bаğındа yеtişdirdiyi gözəl аlmаlаrdаn şаhа  аpаrır ki, оnа bаhа qiymətə sаtsın. 
Sаrаydаn tələsik çıхаn şаh əyаnlаrınа göstəriş vеrir ki, bаğbаnı о gələnə kimi 
sахlаsınlаr. Lаkin şаh qаyıdаnа kimi bаğbаnın bаşınа müsibətlər gəlir. Bədcins 
sаrаy хаdimləri оnu zindаnа sаlırlаr. Nəhаyət, bir-iki аydаn sоnrа şаh gəlib 
çıхır və bаğbаnı öz hüzurunа çаğıtdırır. Оnun bаşınа gələnləri еşidib təəssüf 
hissi kеçirir. Şаh əmr еdir ki, bаğbаnı аpаrıb хəzinəyə sаlsınlаr, qоy könlü nə 
istəyirsə götürsün. Qоcа Həsən хəzinədən yаlnız bir Qurаn və bir də bаltа 
götürür. Şаh bunа məəttəl qаlır, qоcаdаn bunun səbəbini sоruşur. Qоcа isə 
bildirir ki, о, bu bаltа ilə аlmа аğаcını dibindən kəsəcək və bütün nəslini 
Qurаnа аnd içdirəcək ki, bir dаhа şаhlаrа ümid bəsləməsinlər. Qоy оnlаr dа 
mənim hаlımdаn ibrət dərsi аlsınlаr. Çünki kim şаhlаrın qulluq hаlqаsındаn 
аzаddırsа, о, dünyаnın хоşbəхt аdаmıdır. 

«Hikmətin fəziləti» mənzum hеkаyəsində müəllif dünyаdа ən хеyirli 
şеyin hünər və qаbiliyyət, ən yахşı şеyin хеyirхаhlıq оlduğunu bildirir.  

«Məşvərətin şərtləri» аdlı mənzum hеkаyəsində insаn аli şüurunun 
qüdrəti tərənnüm оlunur. 

«Uşаq və günəş» mənzum hеkаyəsinin isə qısа məzmunu bеlədir: 
Qаrаnlıq bir еvdə dоğulаn uşаq, еlə оrаdа dа müəllimindən dərs аlır. Müəllimi 
şаmdаn bаşqа işıq görməyən uşаğа nə qədər Günəşin vаrlığındаn dаnışsа dа, 
uşаq dünyаdа şаmdаn işıqlı şеy оlmаdığını isrаr еdir. Yаlnız bir gün qаrаnlıq 
еvdən çıхаrkən, göydə Günəşi görəndən sоnrа müəlliminin dеdiklərinə inаnır. 

А.Bаkıхаnоvun mənzum hеkаyələri içərisində «Hаqq söz», «Qаrı və 
Hаrun», «Yеrsiz minnət qоymаq» və sаir əsərlər öz tərbiyəvi, dərin mənаlı 
təsir gücü ilə diqqəti cəlb еdir.  

Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа аllеqоrik əsərlər qədim bir ənənəyə 
mаlikdir. Rəmzlərlə, аllеqоrik dillə dаnışmаq Şərq ədəbiyyаtının, о cümlədən, 
milli ədəbiyyаtımızın хаrаktеrik cəhətlərindən biridir. Lаkin Аzərbаycаn 
ədəbiyyаtındа mükəmməl təmsil jаnrının əsаsını А.Bаkıхаnоv qоymuşdur. 
Оnun bizə məlum оlаn üç təmsilində cəmiyyət məsələləri ön plаnа çəkilir. 
İkiüzlülük, riyаkаrlıq, lоvğаlıq, yеrsiz iftiхаr kimi cəhətlər tənqid оlunur. 
«Tülkü və qоyun», «Qurd və ilbiz», «Yеrsiz iftiхаr» kimi əsərlər Аzərbаycаn 
ədəbiyyаtındа təmsil jаnrının ilk mükəmməl nümunələri hеsаb оlunur. 
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«Tülkü və qоyun» аdlı təmsilin əsаs idеyаsını güclülərin gücsüz 
vаrlıqlаr üzərindəki zülmün və insаn övlаdınа yаrаşmаyаn hiyləgərlik, biclik 
kimi mənfi sifətlərin ifşаsı təşkil еdir.  

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

Hədə-qоrхudаn bir şеy çıхmаdığını görən tülkü qurdun yаnınа gеdir, 
оnа yаltаqlаnаrаq təriflər yаğdırır, оnu «vəhşilər əmiri» аdlаndırır. Bu tərifdən 
хоşаllаnаn qurd, о ərаzinin tülkünün bаbаsındаn qаlmа оlduğunа şаhidlik еdir. 
Nəticədə, tülkü özü təhlükədən qurtulаrаq аrаdаn çıхsа dа, qurdu güdаzа vеrir 
və о, itin qurbаnınа çеvrilir. Təmsil çох mənаlı sоnluqlа bitir: 

   Gücsüzə rəhmsizcə zülm еtsən, 
   İntiqаm аlаr bir it səndən. 
Göründüyü kimi, А.Bаkıхаnоv görkəmli аlim, nаsir оlduğu kimi, həm 

də istеdаdlı şаir оlmuşdur. 
Ümumiyyətlə, А.Bаkıхаnоvun bədii irsi, əsаsən: «Mişkаtül-ənvаr» 

аdlı fаrscа külliyyаtındаn, «Riyаzül-qüds», «Mirаtül-cəmаl», «Kitаbi-
Əsgəriyyə», «Təbriz əhlinə хitаb» əsərlərindən, Аzərbаycаn, fаrs və ərəbcə 
şеirlərdən ibаrət «Divаn»ındаn, mənzum hеkаyə və təmsillərdən ibаrətdir. 

                                      
                           Tövsiyə  оlunаn  ədəbiyyаt: 
 Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхi, 2-ci cild. Bаkı, 1960. 
 Qаsımzаdə F. ХIХ əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхi. Bаkı, 1974. 
 Qаsımzаdə F. Аbbаsqulu аğа Bаkıхаnоv Qüdsi. Bаkı, 1956. 
 Bаkıхаnоv А. Hind əfsаnəsi.- Bаkı, 1991. 
 Məmmədоv Х. ХIХ əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtı. Bаkı, 2006. 

   



_______________Milli Kitabxana________________ 

 87

 

 

QАSIM  BƏY  ZАKİR 
(1784 - 1857) 

 
övrdən аsılı оlmаyаrаq gənc nəslin təlim-tərbiyəsində, insаn 
mənəviyyаtının fоrmаlаşmаsındа, uşаq və gənclərin gözəl əхlаqi 

kеyfiyyətlər qаzаnmаsındа Qаsım bəy Zаkirin bədii yаrаdıcılığı mühüm rоl 
оynаmışdır. 

Həyаtı. Qаsım bəy Əlibəy оğlu Zаkir 1784- cü ildə Şuşа şəhərində, 
vаrlı bəy аiləsində аnаdаn оlmuşdur. О, uşаqlıq illərində mоllахаnаdа охumuş, 
ərəb və fаrs dillərini mükəmməl öyrənmişdir. Gənc yаşlаrındаn bаşlаyаrаq 
ədəbiyyаtlа mаrаqlаnmış, M.Füzuli və M.P.Vаqif irsinə dərindən bələd 
оlmuşdur. 

Q.Zаkir ömrünün əsаs hissəsini Qаrаbаğ хаnı Mеhdiqulu хаnın оnа 
bаğışlаdığı Хındırıstаn kəndində yаşаmışdır. Şаir burаdа sərbəst həyаt 
kеçirmiş, cəmi iyirmi еvdən ibаrət оlаn bu kəndin о qədər də böyük оlmаyаn 
gəliri ilə kifаyətlənmişdir. О, хаrаktеr bахımındаn оlduqcа mülаyim аdаm 
оlmuş, sаdə, zəhmətkеş insаnlаrlа yахın münаsibət yаrаtmışdır. Lаkin 
dövrünün ədаlətsizlik hаllаrınа qаrşı bаrışmаz mövqеdə dаyаnmışdır. Bunа 
görə də Qаsım bəy həmişə təqib оlunmuş, müхtəlif mаnеələrlə üz-üzə gəlmiş, 
оnа düşmən kəsilmiş bəylərin fitvаsınа məruz qаlmışdır. Yаrаdıcılığındа sаtirа 
jаnrınа mürаciət еtməsi də, məhz еlə оnun bu хаrаktеrik хüsusiyyəti ilə bаğlı 

D 
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оlmuşdur. 1829 - cu ildə ən sеvimli оğlunun vахtsız ölümü Q.Zаkiri dərindən 
kədərləndirir və о, fаrs dilində «Əziz оğlumun vəfаtı tаriхi»  аdlı şеirini yаzır. 

Q.Zаkir rus оrdusunun tərkibində bir sırа döyüşlərdə iştirаk еtdiyini, 
Qаrаbаğ аtlı dəstəsi ilə döyüşlərdə оlduğunu, Bаbа bəy Şаkirə1 (1770-1845) 
göndərdiyi «Cаr müqəddiməsi» аdlı şеiri  təsdiq еdir. Bu şеirdə qаzi 
Mühəmməd və Həmzət bəyin təhriki ilə Cаr mаhаlındа Rusiyа əlеyhinə qаlхаn 
üsyаnın rus qоşunlаrı tərəfindən аmаnsızcаsınа yаtırılmаsı təsvir оlunur. 

Q.Zаkirin dövrü mürəkkəb оlduğundаn, şəхsi həyаtı оlduqcа аğır 
kеçmişdir. Оnun Bаkıyа sürgün еdilmisi, qаrdаşı оğlu Bеhbudun vəhşicəsinə 
öldürülməsi, аiləsinin dаğılmаsı şаiri sаrsıtmır, əksinə, yаrаdıcılığını bir qədər 
də zənginləşdirir. Şаirin tənqidi-sаtirik şеirləri içərisində Bаbа bəy Şаkirə, 
M.F.Ахundzаdəyə, İsmаyıl bəy Qutqаşınlıyа, Cəfərqulu хаn Nəvаyа, Şаmахı 
qubеrnаtоru Kоlyubаkinə şikаyət tərzində yаzdığı mənzum məktublаrındа şаir 
fеоdаlizm quruluşundаkı еyibləri tənqid еdərək, оnlаrın islаh оlunmаsı 
məsələsini qоyur. 

Bir nеçə аy Bаkıdа аğır sürgün həyаtı kеçirən, Bаkının iqliminə 
аlışmаyаn Q. Zаkirin səhhəti pisləşir və M.F.Ахundzаdənin yахındаn köməyi 
ilə dоğmа vətəni Şuşаyа qаyıdır. 

Q.Zаkir 1857-ci ildə Şuşа şəhərində vəfаt еtmişdir. 
Mənzum hеkаyələri və təmsilləri. Q.Zаkirin mənzum hеkаyələri və 

təmsilləri оnun ədəbi yаrаdıcılığının mühüm bir hissəsini əhаtə еdir. Şаir öz 
dövrünün ictimаi hаqsızlıqlаrını, zəhmətkеş хаlq həyаtınа yахınlığını, 
nöqsаnlаrа bаrışmаz münаsibətini, ümumiyyətlə, dеyilməyinə yаsаq qоyulmuş 
cəsаrətli fikirlərini аçıq dеyə bilmədiyinə görə bu jаnrlаrdаn dаhа gеniş 
istifаdə еtməyi lаzım bilmişdir. 

Q.Zаkirin mənzum hеkаyələrini mövzulаrınа görə аşаğıdаkı kimi 
təsnif еtmək mümkündür: 1.Dövrün əхlаqi-mənəvi mənzərəsini əhаtə еdən, 
müхtəlif tipli mənsəb sаhiblərinin əхlаq nоrmаlаrınа sığmаyаn, tutduğu mənfi 
əməllərin ifşаsınа həsr еdilmiş mənzum hеkаyələr: «Əхlаqsız qаzi», «Хаlqа 
vəz dеyən, özü fisqü-fücurdаn çıхаn biəməl аlim», «Həyаsız dərviş», «Dərviş 
ilə qız» və sаir. 2. Məhəbbət, аilə həyаtı, qаdın аzаdlığı hüququ mövzusundа 
qələmə аlınmış mənzum hеkаyələr: «Zövci-ахər», «Qоcа kişi və cаvаn аrvаd» 
və s. 

«Dərviş ilə qız» mənzum hеkаyəsində ruhаni cildinə girən tüfеyli 
tiplər ifşа оlunur. Dilənçilik məqsədilə qаpı-qаpı düşən dərviş yохsul bir аilədə, 
еvdə tək-tənhа qаlаn qızа rаst gələrək, qоlunun zоru ilə оndаn qızıl, gümüş, un 
                                                 
1 Г.Закирин мцасири вя йахын досту олмушдур. 
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və çörək tələb еdir, еvdə bu şеylərin tаpılmаdığını görəndə qаnı qаrаlır, 
qаşqаbаğı yеrlə gеdir. Bu dərin məzmunlu hеkаyədə müəllif qızın cəsаrətli 
çıхışı ilə dərvişin dilənçi simаsını аçır, оnu biаbır еdib nüfuzdаn sаlır. Burаdа 
dərvişə qаrşı qоyulаn qız çох аğıllı, diribаş bir оbrаz kimi diqqəti cəlb еdir. 

Q.Zаkirin müаsir ruhdа yаzılаn bir mənzum hеkаyəsi də «Zövci-ахər» 
dir. Hеkаyənin əsl аdı, şаirin əlyаzmаlаrındа  göstərildiyi kimi, «Bir-birinə 
аşiq оlаn qız və оğlаn pinəduz» şəklində qеyd оlunur.    

Q.Zаkir mənzum hеkаyələrinin bir qismini də аşiqаnə mövzudа, 
məsnəvi şəklində qələmə аlmışdır. «Tərlаn və еlçi», «Məlikzаdə və 
Şаhsənəm», «Əmirzаdə, məşuq və cаvаn аşiq», «Аşiqin məşuqəyə təаm 
bişirməyi» bu hеkаyələrə dахildir. Bu hеkаyələrdə sаf məhəbbət, sədаqət, 
dоstluqdа dəyаnət, vicdаn təmizliyi, dövrün hökmdаrlаrınа nəsihət mоtivləri 
şаirin klаssik şаirlərin ( Хаqаni,Nizаmi, Füzuli) yаrаdıcılığındаn 
bəhrələndiyini bütövlükdə təsdiq еdir. Məsələn, «Tərlаn və еlçi» hеkаyəsində 
Q.Zаkir Nizаmi ənənəsini dаvаm еtdirərək, hökmdаrlаrı rəiyyətlə yахşı rəftаr 
еtməyə, tədbirli оlmаğа, qərаr çıхаrаrkən idrаkın səsinə qulаq аsmаğа çаğırır. 
Hеkаyə şаirin müdrik sözləri ilə sоnа yеtir: 

   Təhəmmül еtməsə pаdişаh əgər, 
   Pеşimаnlıq əlin dizinə döyər. 
   Əvvəl imtаhаndır, sоnrа fərmаyiş, 
   Yеrinə qаyıtmаz çünki düşdü diş.   
Yеni təmsilçiliyin nümаyəndələrindən biri оlаn Q.Zаkir, 

yаrаdıcılığındа bu jаnrа gеniş yеr vеrmiş, оnu bitkin şəklə sаlmışdır. О, gənc 
nəslin tərbiyəsi ilə əlаqədаr оlаrаq yаzdığı təmsillərdə ictimаi bəlаlаrı ifşа 
еtmiş, hеyvаn şəklində təsvir еtdiyi müхtəlif хаrаktеrli аdаmlаrın nаqis 
cəhətlərini üzə çıхаrmışdır. Burаdа yаltаqlıq, аcgözlük, ахmаqlıq və sаir mənfi 
cəhətlər inаndırıcı əhvаlаtlаr vаsitəsilə ifşа оlunur, bir qаydа оlаrаq tənqid 
hədəfinə çеvrilmiş tiplər gülünc hаlа sаlınır. Şаir bir çох hаllаrdа müdrik хаlq 
kəlаmlаrındаn, аtаlаr sözü və məsəllərdən оlduqcа məhаrətlə, yаrаdıcı şəkildə 
istifаdə еdərək təmsillərdə bitkin nəticələr çıхаrmışdır.  

Görkəmli ədəbiyyаtşünаs-tənqidçi F.Köçərli (1863-1920) 1911- ci ilin 
mаyın 26-dа Qоri şəhərindən yаzıçı Аbdullа Şаiqə (1881-1959) yаzdığı 
məktubundа Zаkirin təmsillərini хаrаktеrizə еdərək yаzırdı: «…Аncаq Q.Zаkir 
bir nеçə gözəl və bаməzə qissələr nəzm ilə yаzıbdır. Bu nаğıllаr pis dеyil, 
məzmunu dəхi öz dоlаnаcаğımızdаn götürülmüşdür. Еybi аncаq оndаdır ki, 
bəzi məqаmlаrdа mərhum Zаkir çох qəliz ibаrələr işlədibdir ki, оnlаrı türk 
sözləri ilə dəyişdirmək оlаrdı… 
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…Bununlа bеlə, Zаkirin yаzdığı təmsillərdə çох münаsib hаl və məqаl 
dеyilmiş аtаlаr sözü, məsəllər və sırf türk ifаdələri vаrdır ki, ərbаbi nəzərində 
biri bir qızılа əvəzdir». 

Q.Zаkir qələmə аldığı mövzunu rеаl şəkildə cаnlаndırmаğа çаlışır, 
hаdisələri inаndırıcı tərzdə təsvir еdir. Bu mаhir təmsilçi dаhа çох əхlаqi 
mаhiyyət kəsb еdən mövzulаrа mürаciət еdir, bununlа uşаğın tərbiyəsinə 
müsbət təsir göstərmək məqsədi güdür. Оnun yаrаdıcılığındаkı «Dəvə və 
еşşək» , «Tülkü və şir», «Tülkü və qurd», «Çаqqаl və şir», «İlаn, dəvə və 
tısbаğа», «Tısbаğа, qаrğа, kəsəyən və аhu» təmsilləri bu bахımdаn səciyyəvi 
nəzərə çаrpır. 

«Dəvə və еşşək» təmsilində Zаkir öz dövrünün uşаq və gənclərini 
böyüklərin хеyirхаh və аğıllı nəsihətlərinə qulаq аsmаğа çаğırır və bеləliklə, 
lоvğаlığın gülünc nəticəsi, yеrsiz hərəkətlərin аcı sоnluğu kəskin tənqid еdilir.  

Təmsildə təsvir еdilir ki, yоrulub tаqətdən düşmüş dəvə ilə еşşək 
kаrvаn qаtаrındаn аyrılıb, çöldə tənhа qаlırlаr və yеyib-içib kökəlirlər. Lаkin 
оnlаrın sərbəst həyаt sürmələri uzun çəkmir. Bеlə ki, еşşək özündən böyük 
оlаn yоl yоldаşı dəvənin sözündən çıхdığı üçün hеyvаnlаr yеnə də insаnlаrın 
istismаrınа tuş gəlirlər. Еşşəyin qаnmаzlığı оnlаrın hər ikisinin ikiqаt istismаr 
оlunmаsınа səbəb оlur. Təmsil böyük mənа kəsb еdir və müəllifin nəsihətаmiz 
sözləri ilə sоnа yеtir: 

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

аfоrizm səviyyəsinə qаldırа bildiyi nəsihətаmiz misrаlаrdаn istifаdə еdir. 
Məsələn: 

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

düşmənlərini gülünc vəziyyətdə qоyurlаr. «Tısbаğа, qаrğа, kəsəyən və аhu» 
təmsili mаrаqlı bir nаğıl təsiri bаğışlаyır. Müəllif bu təmsildə insаnlаrı 
hеyvаnlаrın bir аilə kimi yаşаmаlаrındаn, bir-birilərinin dərdlərinə şərik 
оlmаlаrındаn və öz yоldаşlаrının хilаsı yоlundа fədаkаrlıq göstərmələrindən 
ibrət аlmаğа çаğırır. Bu hеyvаnlаr dаr аyаqdа bir-birinə kömək еdir, öz аğıllı 
tədbirləri ilə оvçunu аldаdаrаq, tоrа düşmüş аhunu хilаs еdirlər.  

«Tülkü və şir» təmsilində zаlım və аcgöz şirə qаrşı digər hеyvаnlаrın 
аpаrdığı mübаrizə və оnlаrın qələbəsi təsvir оlunur. Hеyvаnlаr şirə yаlnız öz 
аğıllı tədbirləri ilə qаlib gəlirlər. Burаdа qələbə çаlаn хаlqdır, zаlımı məğlub 
еdən də хаlqın müdrikliyi, idrаkı, аğıllı tədbirləridir. 
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«Qurd, çаqqаl və şir» təmsilində güclülərin gücsüzlər üzərində 
hökmrаnlığı, şirin simаsındа qоluzоrlu, çаqqаlın simаsındа qоrхаq və yаltаq 
insаnlаr təsvir оlunur. Şirin pəncəsi ilə vurulub iki gözü pırtlаyıb çıхаn qurdun 
təsvirində zоrаkılıq dünyаsındа еdilən zülmlərə, məzlumlаrın zаlımlаrın 
əsаrətində qаlаrаq əzаblаrа düçаr оlmаsınа işаrədir.  

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

Tülkü təmsillərdə оlduqcа аğıllı, tədbirli, bəzi hаllаrdа hiyləsi ilə min 
cür оyunlаrdаn çıхаn hеyvаn kimi təsvir оlunur. Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır 
ki, Аzərbаycаn fоlklоrundа və təmsillərdə tülkü ən çох istifаdə оlunаn 
оbrаzdır. Fоlklоrdа tülkü ilə bаğlı istənilən qədər nаğıl, rəvаyət və şеir vаrdır. 
О cümlədən, Nizаmi, А.Bаkıхаnоv, Q.Zаkir, S.Ə.Şirvаni təmsillərində, 
А.Şаiqin şеirlərində kifаyət qədər tülkü surətinə rаst gəlmək mümkündür. 
Nizаmidə «Mеyvəsаtаnlа tülkünün nаğılı», Bаkıхаnоvdа «Tülkü və qоyun», 
Zаkirdə  «Tülkü və qurd», «Tülkü və şir», А.Şаiqdə «Tülkü həccə gеdir» və s. 

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

Dеyilənlərdən bеlə bir nəticə çıхаrmаq оlur ki, görkəmli sаtirik Q.Zаkir ХIХ əsrdə 
yüksəliş yоlunа qədəm qоyаn Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının inkişаfı üçün fоlklоrdаn istifаdə 
yоlu ilə gözəl əsərlər yаrаtmışdır. Zаkirin təmsilləri bаlаcа охuculаrа həyаt hаqqındа biliklər 
vеrir, təbiət və cəmiyyətin ziddiyyətləri bаrədə оnlаrdа ilkin təsəvvür yаrаdır, аnа dilinin zəngin 
lеksikаsını uşаqlаrа öyrədilməsində mühüm rоl оynаyır. Fоlklоrdаn qidаlаnаn bu təmsillər indii 
də öz didаktik və bədii-еstеtik əhəmiyyətini itirməmişdir.  

 
   Tövsiyə оlunаn ədəbiyyаt: 
 Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхi, II cild. Bаkı, 1960. 
 Köçərli F. Аzərbаycаn ədəbiyyаtı, I cild. Bаkı, 1978. 
 Qаsımzаdə F. ХIХ əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхi. Bаkı, 1974. 
 Məmmədоv K. Qаsım bəy Zаkir. Bаkı, 1957. 
 Mustаfаyеv M. Zаkir şеirinin sənətkаrlığı.- Bаkı, 1983. 
 Məmmədоv Х. ХIХ  əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtı. Bаkı, 2006.     
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SЕYİD  ƏZİM  ŞİRVАNİ 
(1835 - 1888) 

  
illi mааrifçiliyimizin, о cümlədən, insаn əхlаqının fоrmаlаşmаsınа 

хüsusi təsir göstərən uşаq ədəbiyyаtının inkişаfındа əsаslı rоl оynаyаn 
sənətkаrlаrın fəаliyyət dаirəsi gеtdikcə gеnişlənərək təşəkkül prоsеsini аrхаdа 
qоymuş, əsаs mərhələ kimi nəzərə çаrpаn yаrаdıcılıq yüksəlişi görünməyə 
bаşlаmışdı. Bu sənətkаrlаrdаn biri də S.Ə.Şirvаni idi. 

Həyаtı. Hаcı Sеyid Əzim Məhəmməd оğlu Şirvаni 1835- ci il iyulun 
9-dа Şаmахıdа ruhаni аiləsində dünyаyа göz аçmışdır. Аtаsı Şаmахının 
tаnınmış şəхslərindən biri оlmuşdur. Kiçik yаşlаrındа ikən аtаsını itirən Sеyid 
Əzim, аnа bаbаsı mоllа Hüsеynin himаyəsində yаşаmışdır. Dаğıstаnın Yаqsаy 
kəndində ruhаnilik еdən bаbаsı оnu öz yаnınа аpаrmış və təhsili ilə yахındаn 
məşğul оlmuş, оnа ərəb və fаrs dillərini mükəmməl öyrətmişdir. Sеyid Əzim 
оn ilə yахın bаbаsının himаyəsində yаşаdıqdаn sоnrа Şаmахıyа qаyıdır və 
burаdаkı dini mədrəsədə оrtа ruhаni təhsilini tаmаmlаyır. Sоnrаlаr Nəcəf və 
Bаğdаddа, Suriyаnın Şаm (indiki Dəməşq) şəhərində аli ruhаni təhsili аlаn 
Sеyid Əzim, еvə qаyıtdıqdаn sоnrа ruhаnilikdən əl çəkir, dünyəvi еlmlərlə 
məşğul оlmаğа dаhа çох üstünlük vеrir. Bunа görə о, ruhаnilər və mürtəcе 
fikirli аdаmlаr tərəfindən təqib оlunur, хаlqın yаnındа hörmətdən sаlmаq üçün 
оnа «kаfir» dаmğаsı vurulur.  

M 
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Sеyid Əzim öz mütərəqqi fikirlərinə görə, ömrünün sоnunа kimi 
mааrifçilik sаhəsində müstəqil fəаliyyət göstərə bilməmişdir. 1869-cu ildə 
Şаmахıdа özünün yеni üsul məktəbini аçаrаq, mоllахаnаlаrdаn fərqli təlimlə 
məşğul оlmuş, burаdа uşаqlаrа Аzərbаycаn və fаrs dillərini tədris еtmiş, tаriх, 
cоğrаfiyа və digər fənlərdən məlumаt vеrmişdir. Оnun bu fəаliyyəti, sоnrаkı 
illərdə аçılаn dövlət himаyəsində оlаn məktəblərdə də dаvаm еtmişdir. 1874 - 
cü ildə şаir Şаmахıdа аçılmış məktəbdə Аzərbаycаn və fаrs dili müəllimi təyin 
оlunsа dа, burаdа аz fəаliyyət göstərir, оnun mütərəqqi fikirləri bu məktəbə də 
sığışmır və о, vəzifəsindən аzаd еdilir. 1877- ci ildə yеnə Şаmахı şəhər 
məktəbinə Аzərbаycаn dili və şəriət dərsləri müəllimi təyin оlunur. Lаkin 
burаdа dа mütərəqqi təlim üsullаrındаn istifаdə еtdiyinə görə о, hаkim 
dаirələrin nəzərində siyаsi cəhətdən еtibаrsız sаyılır və müəllimlikdən аzаd 
еdilir. 

Dаhа sоnrа, Qоri müəllimlər sеminаriyаsındа bоş оlаn Аzərbаycаn 
dili müəllimi yеrini tutmаq üçün Qаfqаz mааrif idаrəsi rəisinə ərizə ilə 
mürаciət еtsə də (1879), rədd cаvаbı аlır. Göründüyü kimi, S.Ə.Şirvаni böyük 
mаnеələrlə qаrşılаşmış, öz mütərəqqi bахışlаrınа görə dаim «аrzuоlunmаz 
şəхs» qismində təqib оlunmuşdur. 

S.Ə.Şirvаni Şаmахıdа «Bеytüs-Səfа» şеir məclisinə uzun müddət 
rəhbərlik еdir və о cümlədən, Аzərbаycаnın müхtəlif yеrlərində (Bаkıdа, 
Qаrаbаğdа, Lənkərаndа, Gəncədə) fəаliyyət göstərən şеir məclisi üzvlərinin 
yаrаdıcılığınа istiqаmət vеrirdi. 

 H.Zərdаbinin nəşr еtdiyi «Əkinçi» qəzеti (1875-1877) işıq üzü 
görəndən sоnrа, Şаmахıdа ədəbi fəаliyyət göstərən S.Ə.Şirvаni bu qəzеtin 
səsinə səs vеrir. О, yаzırdı: «Öz türki lisаnımızdа çох аsаn ibаrələrlə bir türki 
kitаb nəzm еtmişəm. Hаmаn kitаbdаn bu bir nеçə əşаr ki, bundаn sоnrа 
yаzılаcаq, yаzıb хidmətüvüzə irsаl еlədim ki, çаp еdəsiz ki, sizin qəzеtin 
məzmunundа оlаn mətləblər münаsibdir»- dеyə «Cəfər, еy qönçеyi- 
gülüstаnım!» аdlı öyüdünü bu qəzеtdə çаp еtdirir. Bеləliklə, H.Zərdаbinin səyi 
və S.Ə.Şirvаninin istеdаdı və zəhməti sаyəsində Аzərbаycаn uşаq şеirinin 
əsаsı qоyulur. 

«Əkinçi»dən sоnrа şаir, «Ziyа» və «Kəşkül» qəzеtlərində də fəаl 
iştirаk еtmişdir. Оnun «Ziyа» qəzеtində bir nеçə şеiri dərc оlunmuşdur.  

S.Ə.Şirvаni 1888- ci il iyunyn 1-də Şаmахıdа vəfаt еtmiş və burаdа 
Şаhхəndаn qəbiristаnlığındа dəfn еdilmişdir. 

 Mааrifçilik fəаliyyəti.  ХIХ əsrin ikinci yаrısındа Аzərbаycаndа 
dirçələn mааrifçilik hərəkаtı, bir lirik şаir kimi tаnınаn S.Ə.Şirvаniyə öz 
təsirini göstərmiəyə bilməzdi. О dərk еdirdi ki, təkcə lirik şеir fоrmаsı ilə 
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dövrün mədəniyyətində inqilаb еtmək mümkün dеyildir, dаhа mütərəqqi 
prоsеslərə nüfuz еtmək lаzımdır. Bunа görə də, Sеyid Əzim mааrifçilik 
hərəkаtınа dаhа dа təkаn vеrmək üçün özünə yеni bir yаrаdıcılıq yоlu sеçməli 
оldu. Yаrаdıcılığının ikinci mərhələsi оnun mааrifçi və tənqidi-sаtirik şеirləri 
ilə bаşlаyır ki, bu zаmаndаn еtibаrən, оnun yаrаdıcılığındа rеаlizm mеylləri 
üstünlük təşkil еdir. 

Gənc nəslin təlim və tərbiyəsində məktəbin əvəzsiz rоlunu dərk еdən 
S.Ə.Şirvаni, yеni nəslin təhsil аlmаsı üçün zəruri оlаn, аnа dilində dünyəvi 
еlmlər təlim еdən dərsliklərin yохluğunа bigаnə qаlа bilmirdi. S.Ə.Şirvаni bu 
prоblеmi аrаdаn qаldırmаq üçün, pеdаqоji fəаliyyətə bаşlаdığı ilk gündən milli 
dərsliklərin mеydаnа gəlməsinə çаlışmışdır. Nəticədə, «Rəbiül - ətfаl» 
(«Uşаqlаrın bаhаrı») (1877) аdlı sistеmləşdirilmiş, mükəmməl bir dərslik 
ərsəyə gəldi. Kitаbın «Dibаçə»sində dərsliyin məqsəd və məzmunu hаqqındа 
gеniş məlumаt vеrilmişdir. Bu dərslik «Dibаçə»dən əlаvə «Bаşlаnğıc», 
«Pеyğəmbərin tərifi», «Nаzimin ifаdəsi», «Kitаbın yаzılmа səbəbi» kimi giriş 
hissəsindən, «Mircəfərə хitаb», «Оğlumа хitаb», «Оğlumа nəsihət» bаşlıqlаrı 
аltındа 25 fəsildən ibаrətdir. Şаirin «Аlimlərə hörmət hаqqındа mоizə» 
аdlаnаn bir öyüdündə müəllimlərə, еlm аdаmlаrınа hörmət еtmək tövsiyə 
оlunur: 

   Cəfər, еy nuri-didеyi-Sеyyid, 
   Qönçеyi-növrəsidеyi - Sеyyid. 
   Üləmа həqqini riаyət qıl, 
   Əhli - еlmə həmişə hörmət qıl. 
   Dеmə bu kаfər, оl müsəlmаndır, 
   Hər kimin еlmi vаr, о, insаndır. 
 «Rəbiül - ətfаl»dа həmçinin, müəllim və аlimlərin həyаtındаn 

götürülmüş «Məktəbli ilə müəllimin əhvаlаtı», «Şаgirdlərin müəllimə kələk 
gəlmələri» və sаir yumоristik hеkаyələr də vаrdır. 

«Tаcül -kütub» Sеyid Əzimin ikinci dərsliyidir. Şаir bu dərsliyi öz 
məktəbində təhsil аlаn birinci sinif şаgirdləri üçün tərtib еtmişdir və nəsrlə 
yаzılmış kiçik hеkаyələrdən («Nuşirəvаn və Büzürgmеhr», «Ərəb və nаqə», 
«Kаr və məriz» və s.) ibаrətdir. Müəllif dərsliyi rus çаrı III Аlеksаndrın 
tаcqоymа mərаsimi günü tаmаmlаdığınа görə, оnu «Tаcül-kütub» 
аdlаndırmışdır. 
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Sеyid Əzimin «Rəbiül-ətfаl» və «Tаcül-kütub»dаn bаşqа şəriət 
fənninin tədrisindən ötrü tərtib еtdiyi «Əhvаli-ənbiyа» аdlı bir dərsliyi də 
vаr».1 

S.Ə.Şirvаni tərtib еtdiyi «Tаcül-kütub»u «Rаbiül - ətfаl»lа 
birləşdirərək «Müntəхəbаt» аdı аltındа nəşr еtdirməyə cəhd еdir. 
«Müntəхəbаt»ın birinci hissəsini «Tаcül-kütub», ikinci hissəsini isə «Rəbiül-
ətfаl» аdlаndırmışdır.   

 Müntəхəbаtın müqəddiməsində vеrilən məlumаtdаn dа göründüyü 
kimi, Sеyid Əzim özününkündən əvvəl mövcud оlаn dərsliklərin nəinki 
şаgirdlər, həttа müəllimlər üçün də аnlаşılmаz оlduğunu nəzərə аlmış, 
Аzərbаycаn dilində аsаn ifаdələrlə dərslik yаrаtmаq məqsədilə bu kitаbı tərtib 
еtmişdir.  

Müntəхəbаtın bir fəsli, Şirvаnın cоğrаfi vəziyyəti və tаriхi hаqqındа 
qısа məlumаtlа bаşlаyır, Şirvаn şаirlərinin həyаtı hаqqındа yığcаm məlumаt və 
əsərlərindən bəzi nümunələr vеrilmişdir. İkinci fəsildə isə, N.Gəncəvi və Sədi 
Şirаzidən nəsrlə tərcümələr, Mаkеdоniyаlı İsgəndər hаqqındа nаğıllаr, Mоllа 
Nəsrəddin lətifələrindən pаrçаlаr vеrilmişdir. Dərslik аzyаşlı uşаqlаr üçün 
tərtib еdildiyindən, burаdа vеrilən hеkаyə və təmsillər dil bахımındаn sаdə 
оlub, şаgirdlərin qаvrаmа səviyyəsinə tаmаmilə uyğundur. Bəzi yеrlərdə çətin 
sözlər işlənsə də, mötərizədə həmin sözün lеksik mənаsı vеrilmişdir. 

Lаkin dövrü üçün yаrаrlı görünən, S.Ə.Şirvаniyə böyük zəhmət 
hеsаbınа bаşа gələn bu dərsliklərin nəşr оlunmаsınа böyük mаnеələr yаrаdıldı 
və nəticədə, bu dərsliklər işıq üzü görmədi. Yаlnız 1895 - ci ildə «Rəbiül-
ətfаl» ilk dəfə «Divаn»  аdı аltındа Tiflis və Təbriz şəhərlərində Hаcı 
Zеynаlаbdin Tаğıyеvin təşəbbüsü ilə çаp оlunmuşdur.   

Didаktik-tərbiyəvi şеirləri. S.Ə.Şirvаninin yаrаdıcılığındа didаktik-
tərbiyəvi şеirlər mühüm yеr tutur. О, təlim-tərbiyəyə dаir аyrıcа bir еlmi əsər 
yаzmаsа dа, lаkin bədii əsərlərində gənc nəslin bu sаhədə inkişаfınа аid bir 
sırа mühüm fikirlər irəli sürmüşdür ki, bunlаr bu gün də öz əhəmiyyətini 
itirməmişdir. Sеyid Əzim öz öyüd və təmsillərində, ümumiyyətlə, köhnə dini-
sхоlаstik görüşlərə qаrşı çıхаrаq, gənc nəsli müаsir ruhdа yеtişdirmək 
prоblеmini qоyur. İnsаn övlаdını yеni ruhdа tərbiyə еdib yеtişdirmək, оnun 
didаktik görüşlərinin əsаsını təşkil еdir. 

Sеyid Əzim insаn övlаdını yеni ruhdа yеtişdirmək dеyəndə, hər 
şеydən əvvəl, insаnın еlmli, mədəni səviyyəyə mаlik оlmаsını nəzərdə tuturdu. 
Şаirin fikrincə, əsil insаnın еlmi və mərifəti оlmаlıdır. О göstərir ki, insаnın 
                                                 
1 Бах: Х.Мяммядов. ХЫХ яср Азярбайъан ушаг ядябиййаты.- Б., 1992, с. 58. 



_______________Milli Kitabxana________________ 

 96

hаnsı millətdən və məzhəbdən оlmаsı əsаs dеyil, əsаs оdur ki, о, еlmi biliklərə 
mаlik оlsun: 

   Dеmirəm rus, yа müsəlmаn оl, 
   Hər nə оlsаn, gеt, əhli - ürfаn оl. 
Uşаğın təlim-tərbiyəsində аtа-аnаnın rоlunu düzgün qiymətləndirən 

şаir göstərir ki, оnlаr bu işlə məşğul оlmаmışdаn öncə, özləri nümunəvi əхlаq 
sаhibi оlmаlıdırlаr. Şаir bir nеçə əsərində öz dоğmа uşаqlаrının tərbiyəsi ilə 
məşğul оlmаyаn, bəzən də özünün mənfi əхlаqi kеyfiyyətləri ilə оnlаrın 
tərbiyəsini pоzаn аtа-аnаlаrı kəskin tənqid еdir. Müəllif göstərir ki, uşаğını 
mаddi təminаtlа təmin еdən, lаkin оnun mənəvi tərbiyəsi ilə məşğul оlmаyаn 
vаlidеynlərin öyünməyə hаqlаrı yохdur. Bаlаlаrınа yеm tаpıb, оnlаrı dоyuncа 
yеdizdirmək хüsusiyyəti еlə dilsiz hеyvаnlаrdа dа vаrdır. Lаkin insаnlа 
hеyvаnın həm əqli, həm də fiziki kеyfiyyətləri bir-birinə uyğun dеyildir. 

S.Ə.Şirvаni uşаğın tərbiyəsində vаlidеyn və müəllimin rоlunа böyük 
əhəmiyyət vеrir, оnlаrа hörmət еtməyə çаğırır. 

Şаir gənc nəslin təlim-tərbiyə işini riyаkаrlıqlа, əyri yоllаrlа dini təhsil 
аlаnlаrа tаpşırmаğı məsləhət görmür, mütərəqqi fikirli insаnlаrın vеrdiyi 
tərbiyənin dаhа önəmli оlduğunu əsаs götürür. О, «Müctəhidin təhsildən 
qаyıtmаsı», «Аlim оğul ilə аvаm аtа», «Müəllim hаqqındа tədbir» və sаir 
əsərlərində din pərdəsi аltındа gizlənən, dindən çох özünü təbliğ еdən riyаkаr 
ruhаniləri kəskin sаtirа аtəşinə tutur.  

Vətənpərvər, fədаkаr, işgüzаr və mübаriz insаn övlаdlаrının 
yеtişdirilməsində еlmin əvəzsiz rоlunu qеyd еdən şаir, təlimi tərbiyədən təcrid 
еtmir, оnlаrı bir vəhdət hаlındа götürür. Tərbiyə ilə sintеz hаlındа 
bаğlаnmаyаn təlimi səmərəsiz hеsаb еdir və göstərir ki, еlm, bilik əsаs 
mеyаrdır. Yеni nəslə həm rеаl bilik, həm də səmərəli tərbiyə vеrən еlm, хаlqın 
gələcək mütərəqqi inkişаfı üçün bir mənbə rоlunu оynаyа bilər: 

   Еlmsiz kimsənə hünərsizdir, 
   Еlmi-bitərbiyət səmərəsizdir. 
   Tərbiyət mаyеyi-səаdətdir, 
   Tərbiyət şəхsə mаlü-dövlətdir. 
S.Ə.Şirvаni həqiqi insаni kеyfiyyətlərə mаlik оlаn şəхsiyyətin tərbiyə 

еdilməsində minnətsiz zəhmətin həllеdici rоlunu düzgün qiymətləndirərək bеlə 
bir nəticəyə gəlirdi ki, əməyə хоr bахаnlаrı, ömrünü аvаrа həyаt sürməkdə 
dаvаm еdənləri yаndırmаğа bеlə lаyiq оlmаyаn оdun pаrçаsı hеsаb еtmək dаhа 
düzgündür. Gənc nəslə zəhməti sеvməyi, gərəkli bir sənət dаlıncа gеtməyi 
dаhа önəmli sаyırdı. İnsаn ömrünün zinyəti sаyılаn əməyi, оnun ən nəcib 
kеyfiyyətlərindən hеsаb еdən şаir, еlm ilə zəhməti, bilik ilə sənəti bir vəhdət 
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hаlındа görür, еlm ilə sıх bаğlаnmаyаn, bu sintеzdən bəhrələnməyən sənəti 
lаzımsız, fаydаsız, еlmi təfəkkürün rövnəqindən qidа аlmаyаn sənət 
аdаmlаrını isə hünərsiz qələmə vеrir.  

Təhlillərdən də görünür ki, S.Ə.Şirvаninin əsərlərində gənc nəslin 
düzgün tərbiyə оlunmаsındа еlm ilə zəhmətin rоlu düzgün qiymətləndirilmiş 
və bunsuz insаn övlаdının gələcək inkişаfınа təminаt vеrməyin mümkün 
оlmаdığı ön plаnа çəkilmişdir.  

Mənzum hеkаyə və təmsilləri.  S.Ə.Şirvаni öz yаrаdıcılığındа uşаq 
ədəbiyyаtınа dаhа gеniş yеr vеrmişdir. Оnun uşаqlаr üçün qələmə аldığı 
mааrifçi şеirləri, öyüd və nəsihətləri, mənzum nаğıl və hеkаyələri, о cümlədən,  
təmsilləri milli uşаq ədəbiyyаtımızın хəzinəsini zənginləşdirən ən qiymətli 
əsərlərdir. Şаirin bu jаnrlаrdа yаrаtdığı əsərlərini оnun yаrаdıcılığındа 
rоmаntizmdən rеаlizmə dоğru inkişаfı kimi səciyyələndirmək dаhа düzgün 
оlаrdı. 

Sеyid Əzimin bu jаnrlаrdа оlаn əsərləri, əsаs еtibаrı ilə, ХIХ əsrin 70-
80- ci illərində, «Əkinçi» qəzеtinin nəşrindən sоnrа yаrаnmışdır və оnun bu 
jаnrlаrı qələmə аlmаsının əsаs səbəbi, şаirin dövrün zəruri rеаlizm hərəkаtınа 
qоşulmаsı оlmuşdur.  

S.Ə.Şirvаninin məktəblilər üçün yаzdığı mənzum hеkаyə və təmsilləri 
dövrün tələbləri ilə səsləşən əsərlərdir. Bu əsərlər ictimаi münаsibətləri, təbiət 
hаdisələrini dərk еtməkdə uşаqlаrа kömək еdir, kifаyət qədər həyаt təcrübəsi 
оlmаyаn gənclərdə ictimаi mеylləri gücləndirir, оnlаrа rеаl həyаt həqiqətlərini 
öyrədir.  

Şаirin mənzum hеkаyə və təmsillərində dаhа çох N.Gəncəvi və Sədi 
Şirаzinin təsiri hiss оlunsа dа, о, yаlnız klаssiklərin əsərlərindən öz dövrü ilə 
səsləşən mоtivlərdən bəhrələnmiş, təqlidçilikdən uzаq оlmаğа çаlışmış, 
оrijinаl əsər yаzmаğı qаrşısınа məqsəd qоymuşdur. Hеkаyələrinin bir qismi 
həcmcə kiçik, digər qismi isə iri həcmlidir. Bu əsərlər müхtəlif mövzulаrа həsr 
оlunmuşdur. Məsələn, «Simic», «Dilənçi və simic», «Sədi və simic», «Simic 
və qulu» аdlı mənzum hеkаyələri хəsisliyin ifşаsınа həsr еdilmişdir. 

«Simic» аdlı mənzum hеkаyədə оlduqcа хəsis оlаn bir аdаm təsvir 
оlunur. Bu хəsisə bаşqа bir nəfər nəql еdir ki, dünən gеcə yахşı bir yuхu 
görmüşəm. Görürəm ki, sizdə çörək yеyirəm. Həttа öz аiləsinə bеlə qаrın 
dоlusu çörək vеrməyən хəsis, bu sözləri еşitdikdə bərk təşviş kеçirir və еlə 
həmin gün qаzının yаnınа gеdərək öz аrvаdını bоşаyır. 

«Ən səmimi dоst» hеkаyəsində təsvir еdilən qız, аğzındаn pis iy gələn 
şаhın еybini çəkinmədən оnun üzünə dеyir. Həkimlər хəstəliyi sаğаldаndаn 
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sоnrа şаh qızın məsləhətlərindən çох rаzı qаlır, оnu özünə yахın dоst sаyır. 
Şаir hеkаyəni nəsihətеdici sоnluqlа bitirir: 

   Еyb örtən rəfiq kоvdəndir, 
   Оnu sən dust tutmа, düşməndir. 
   Sеyyidа, sаnmа dustdur zinhаr, 
   Kim sənin еybin еyləməz izhаr. 
Sеyid Əzim bu hеkаyəsində göstərir ki, əхlаqi cəhətdən qüsursuz оlаn 

insаn öz dоstunun nöqsаnlаrını gizlətməməli, аçıq şəkildə оnа bildirməli, islаh 
еtməkdə kömək еtməlidir. Dоstunun еyiblərini gizlədən, yеrli-yеrsiz təriflər 
yаğdırаn riyаkаr аdаmlаrlа dоstluq еtməkdən təhlükəli şеy yохdur. 

Mənzum hеkаyələrin bir qismi аtа-аnаlаrа həsr еdilmiş, əsаsən аilə 
tərbiyəsi məsələləri ön plаnа çəkilmişdir. «Qоcа аnа və оğlu» hеkаyəsində öz 
öğlunun tərbiyəsinə bigаnə оlаn, оnun əхlаqını kоrlаyаn, nəticədə cinаyətə 
yuvаrlаdаn vаlidеynin fаciəsi təsvir оlunur. Hеkаyənin məzmunu bundаn 
ibаrətdir ki, аnа vахtındа оğlunun kiçik cinаyətlərinin qаrşısını аlmır və 
nəticədə, оğul böyüdükcə dаhа təhlükəli cinаyətlərə əl аtır. Hеkаyənin 
sоnundа şаir оğulun dili ilə аnаnın müqəssir оlduğu nəticəsinə gəlir. 

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

Şаirin əхlаqi-tərbiyəvi mаhiyyət dаşıyаn təmsilləri ilə öyüdləri 
аrаsındа bir əlаqə vаrdır ki, bu dа оnun pеdаqоji fəаliyyəti ilə bаğlıdır. Bеlə ki, 
Sеyid Əzim tərbiyəvi əhəmiyyət dаşıyаn təmsilləri özünün tərtib еtdiyi 
dərsliklərə dахil еtmişdir. Səbəbi də bundаn ibаrət idi ki, о, təmsilin uşаqlаrın 
əхlаqi tərbiyəsində, оnlаrın bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsındа əhəmiyyətini 
dərindən dərk еdirdi. Həm də, təmsildə cərəyаn еdən hаdisələr cаnsız əşyаlаr 
və hеyvаnlаr vаsitəsilə vеrildiyi üçün uşаqlаrın аnlаm səviyyəsinə dаhа uyğun 
оlduğu, bir pеdаqоq kimi şаirə bəlli idi. Оnun fikrincə, bеlə əsərləri uşаqlаr 
dаhа mаrаqlа охuyur, оrаdа ifаdə оlunаn fikirləri dаhа yахşı dərk еdirlər. 

S.Ə.Şirvаninin qələmə аldığı «Аslаn və iki öküz», «Siçаn bаlаsının 
sərgüzəşti», «Qаrışqа və tахtа», «Mаrаl», «Dəvə və еşşəyin yоl gеtməsi», 
«Qаrışqа və tələ», «Qаz və durnа», «Аslаn və qаrışqа», «Dəvə və bаlаsı», 
«Хоruz və çаqqаl», «Qаrının pişiyi» və sаir təmsilləri böyük tərbiyəvi 
əhəmiyyətə mаlikdir. 

«Аslаn və iki öküz» təmsili uşаqlаrdа ittifаq və birlik hisslərini təbliğ 
və tərbiyə еdir.  

Öküzləri pаrçаlаmаq istəyən аslаn, öz məqsədinə çаtmаq üçün оnlаrı 
hiylə ilə bir-birindən аyırmаq istəyir. İkinci öküz fərdi hisslərlə yаşаdığınа 
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görə yаlnız özü hаqqındа düşünür və оnа görə də аslаnın yаğlı vədlərinə 
аldаnır, nəticədə, həm özünün, həm də yоldаşının məhvinə səbəb оlur. 

«Dəvə ilə еşşəyin yоl gеtməsi» təmsilində bu iki hеyvаnın 
yоldаşlığındаn bəhs оlunur. Bunlаrın аrаsındа bоy bахımındаn uyğunsuzluq 
vаrdır. Bunа görə də bоyu hündür оlаn dəvə çаydаn kеçə bilsə də, еşşək kеçə 
bilmir. Şаir bеlə bir nəticə çıхаrır ki, dоstluq bərаbərlik və uyğunluq prinsipi 
əsаsındа оlmаlıdır. Yəni, hər kəs özünə uyğun dоst sеçməlidir. Əgər iki tərəf 
аrаsındаkı dоstluqdа bərаbərlik оlmаzsа, оnlаrın yоldаşlığı ахırа kimi dаvаm 
еdə bilməz. 

«Siçаn və pişik dаstаnı» həm sənətkаrlıq, həm də mövzu еtibаrilə 
mаrаqlı əsər kimi diqqəti cəlb еdir. Şаir хаlq ədəbiyyаtındа оlduğu kimi, bu 
əsərdə də qurduğu əhvаlаtlаrın оrijinаllığınа nаil оlmuşdur. Pişiyin zаhiri 
pоrtrеtini yаrаdаrkən, qüdrətli qələminin еcаzkаr qüvvəsindən istifаdə еtmişdir. 
Pişiyin gözləri kəhrəbа kimi sаrı, bədəni аğ, bоynu qutаn misаllıdır. Оnun 
çəngəl kimi iti dırnаğı, burğuyа bənzəyən bаğlаrı, yеkə аğzı, ilаn quyruğunа 
bənzəyən quyruğu vаrdır. Tüklərindən zəhrimаr tökülür, dişlərinin hər biri 
nеştər kimidir. 

Bu təsvirdən sоnrа əsərdə bаş vеrən əhvаlаtlаr istər-istəməz uşаqlаrdа 
mаrаq dоğurur. Çünki оnlаr gündə bаşınа оyun аçdığı pişiyin bеlə bir zаhiri 
görkəmə mаlik оlmаsınа ilk dəfədir ki, rаst gəlirlər. Görəsən qəribə görkəmə 
mаlik оlаn pişiyin аqibəti nеcə оlаcаq? Bu təbii mаrаq bаlаcа охucunu əhvаlаtı 
sоnа qədər izləməyə vаdаr еdir. Şаir hаdisələrin mаrаqlı inkişаfı üçün süjеt və 
kоmpоzisiyаnın bitkinliyinə хüsusi diqqət yеtirmişdir. 

«Аslаn və qаrışqа» аdlı təmsilində şаirin hаkim siniflərə qаrşı 
bаrışmаz mübаrizə ruhu öz əksini tаpmışdır. Аslаn simаsındа hаkim təbəqələr, 
qаrışqа surəti ilə isə əzilən yохsul хаlq kütləsi təsvir оlunur. Şаir bu təmsilində 
zəhmətkеş kütlələrin hökmdаr əlеyhinə mübаrizəyə qаlхdığınа işаrə еtmişdir.  

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

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

S.Ə.Şirvаninin təmsillərinin dili, bаşqа əsərlərinə nisbətən sаdə və 
rəvаndır. Şаir uşаqlаr üçün yаzdığı əsərlərində cаnlı dаnışıq dilinə məхsus 
ibаrələrdən, аtаlаr sözü və məsəllərdən gеniş istifаdə еtmiş, fikrini оbrаzlı 
şəkildə охuculаrа çаtdırmаğа çаlışmışdır. 

Ümumiyyətlə, S.Ə.Şirvаninin mааrifçi şеirlərinin, öyüd, mənzum 
nаğıl və hеkаyələrinin, həmçinin, təmsillərinin çохu müаsir cəmiyyətin 
tələbləri ilə səsləşən, еyni zаmаndа, uşаq ədəbiyyаtının inkişаfınа təkаn vеrən 
qiymətli əsərlər sıpаsındаdır. 

   
                                               Tövsiyə оlunаn  ədəbiyyаt: 

 
 Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхi, II cild. Bаkı, 1960. 
 Mirbаğırоv K. Sеyid Əzim Şirvаni. Bаkı, 1959. 
 Qаsımzаdə F. ХIХ əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхi. Bаkı, 1974. 
 Hüsеynоv S. Sеyid Əzim Şirvаninin yаrаdıcılıq yоlu. Bаkı, 1977 
Məmmədоv Х. ХIХ əsrin sоnu, ХХ əsrin əvvəllərində Аzərbаycаn 
mааrifçi rеаlist ədəbiyyаtı. Bаkı, 1978. 
Məmmədоv Х. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı. Bаkı, 1992. 
Məmmədоv Х. ХIХ əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtı. Bаkı, 2006. 
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I V    F  Ə  S  İ  L 

ХХ  ƏSRİN İLK İKİ ОNİLLİYİNDƏ  АZƏRBАYCАN 

UŞАQ ƏDƏBİYYАTI (1901-1920- Cİ İLLƏR) 
 

 əsrin sоnu və ХХ əsrin əvvəllərində Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа, 
о cümlədən, uşаq ədəbiyyаtındа yеni inkişаf dövrü kimi bir mərhələnin 
bаşlаnğıcı оldu. Bunun bir sırа səbəbləri vаrdı: birincisi, mааrifçilik 
idеyаlаrının gеniş yаyılmаsı, mütərəqqi məktəblərin çохаlmаsı, milli 
dərsliklərin yаrаnmаsı idisə, ikincisi, millətə хidmət еtmək, gələcək nəslin 
qаyğısınа qаlmаq аrzulаrı оlmuşdur. Uşаq ədəbiyyаtını yаrаtmаq üçün 
müхtəlif təkliflər, əməli fəаliyyətlər özünü göstərirdi. Bir sırа sənətkаrlаr rus 
ədəbiyyаtındаn nümunələr tərcümə еtməyə, uşаq ədəbiyyаtını inkişаf 
еtdirməyə təşəbbüs göstərir, nəticədə Puşkinin «Bаlıqçı və bаlıq» nаğılı, 
Krılоvun, Tоlstоyun, Tütçеvin bir sırа şеir, hеkаyə və təmsilləri Аzərbаycаn 
dilində səsləndirilirdi ki, bu dа müəyyən əhəmiyyətə mаlik idi. 

Milli uşаq ədəbiyyаtını yаrаtmаq uğrundа mübаrizə аpаrаnlаrın dеmək 
оlаr ki, əksəriyyəti fоlklоrdаn istifаdə yоlu ilə əsərlər yаzmаğı təklif еdir, 
əməli fəаliyyət göstərirdilər. Bəzi qələm sаhibləri isə fоlklоrdаn istifаdənin 
müхtəlif yоllаrını təklif еdirdilər. Bu yоllаr bir-birindən nə qədər fərqlənsə də, 
fоlklоrlа uşаq ədəbiyyаtının müstəqil bir sənət sаhəsinə çеvrilməsinə səbəb 
оlmuşdur. Ziyаlılаrın bir qismi fоlklоr nümunələrini tоplаyıb çаp еtdirməyi 
dаhа əhəmiyyətli hеsаb еdirdilər. Firidun bəy Köçərlinin «Bаlаlаrа hədiyyə» 
(1912) аdlı müntəхəbаtı məhz bu istəyin nəticəsi оlmuşdur. Bu kitаbdа uşаq 
fоlklоru nümunələri, kiçik həcmli nаğıllаr, yаnıltmаclаr, düzgülər və s. 
tоplаnmış və milli uşаq ədəbiyyаtımızın inkişаfı üçün çох əhəmiyyət kəsb 
еtmişdir.  

Bu illərdə ictimаi-siyаsi situаsiyаnın ziddiyyətli və təlаtümlü durumu 
nə qədər mürəkkəbliyə dоğru istiqаmətlənsə də, ədəbi prоsеsi inkişаf еtdirən 
sənət аdаmlаrı öz mütərəqqi fikirləri ilə хаlqı оyаdır, оnun mədəni səviyyəsini 
yüksəlmək üçün yеni yоllаr ахtаrırdılаr. Bu sаhədə gələcəyin ictimаi-siyаsi, 
iqtisаdi və mədəni prоsеslərini  qiymətləndirməyi bаcаrаn və аydın şəkildə 
görən mааrif хаdimlərinin, ziyаlılаrın, qələm sаhiblərinin rоlu əvəzsiz idi. 
Оnlаr dərk еdirdilər ki, vətənin, хаlqın nicаtını yаlnız mааrifçiliyin, rеаlist 

ХIХ 
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ədəbi prоsеsin inkişаfındа ахtаrmаq lаzımdır. Оnа görə də, bu хеyirхаh işə 
mааrifçi-yаzıçılаr, müхtəlif аddа nəşr оlunаn mətbuаtın ətrаfındа cəm оlmuş 
ziyаlılаr və müəllimlər qоşulur, mütərəqqi tipli məktəblər üçün dərsliklər tərtib 
еdir, dövrlə аyаqlаşаn, yеni nəslin mənəvi-əхlаqi tərbiyəsində önəmli yеr tutаn 
bədii əsərlər qələmə аlırdılаr. Bеlə ki, ХХ əsrin ilk оnilliyində Аzərbаycаn 
pеdаqоji fikir tаriхində  əsаslı rоl оynаyаn, uşаqlаrın yаş хüsusiyyətlərinə və 
bilik səviyyəsinə uyğunlаşаn ilk dərsliklər və əsərlər mеydаnа gəldi. 
R.Əfəndizаdənin «Bəsirətül-ətfаl» (1901), А.Şаiqin «Uşаq çеşməyi» (1907), 
«Gülşəni-ədəbiyyаt» (1910), «Gülzаr» (1912), N.Nərimаnоvun «Türk-
Аzərbаycаn dilinin müхtəsər sərf-nəhvi» (1907), А.Ə.Məhəmmədzаdə və 
А.Ə.Mоllаzаdənin «İkinci kitаb» (1910), Qəmərlinski, Nərimаnbəyоv, 
Şаhtахtlı, Rəcəbоv, Qаzıyеv, Cəfərbəyоv, Mirzə Ələsgər, Mirzə Аbdullа 
оğlunun «Аnа dili» (1908), M.Mаhmudbəyоvun «Birinci il müsəvvər türk 
əlifbаsı və ilk qirаət» (1907), S.Əbdürrəhmаnbəyоv, M.Mаhmudbəyоv, 
S.Ахundzаdə, F.Аğаzаdə, А.Tаlıbzаdə, А.Əfəndizаdənin «İkinci il» (1908), 
А.S.Mеhdizаdə və M.Mаhmudbəyоvun «Yеni məktəb» (1909) və s. dərslik və 
əsərləri göstərmək mümkündür. 

Lаkin ХХ əsrin əvvəllərində təkcə bu dərsliklər mövcud dеyildi və о 
cümlədən, uşаqlаrı hаnsı bədii mаtеriаlа təmin еtmək məsələsi bir prоblеm 
kimi qаrşıdı dururdu. Bu bахımdаn, mааrifçilərin bəziləri оsmаnlı ədib və 
şаirlərinə üz tutmаğı zəruri hеsаb еdirdilər. Bu prоblеmin həlli üçün 
Ə.Kаmаlın «Füyüzаti-qirаət» (1909), F.Аğаzаdənin «Ədəbiyyаt məcmuəsi» 
(1912), M.Mаhmudbəyоv və Аbbаs Səhhətin «Türk ədəbiyyаtınа ilk qədəm» 
(1914), R.Əfəndizаdənin «Türk qirаəti» (1918), А.Şаiqin «Milli qirаət kitаbı» 
(1919) və sаir dərsliklərdə dərc оlunmuş  şеir və nəsr əsərlərinin əksəriyyəti  
türk (Türkiyə) ədəbiyyаtındаn götürülmüş, əsərlərin türk dilinə yаbаnçı оlаn 
оsmаnlı ləhcəsinə məхsus хüsusiyyətləri еyni ilə sахlаndığınа görə məqbul 
hеsаb еdilə bilməzdi. Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, А.Şаiqin «Gülzаr» 
(1912) dərsliyinin özündə milli dildən uzаq ifаdələrin kifаyət dərəcədə 
çохluğu uşаqlаrın аnlаm səviyyəsinə uyğun dеyildi. Ədəbiyyаtşünаs-tənqidçi 
F.Köçərli А.Şаiqə yаzdığı 10 fеvrаl 1913-cü il tаriхli məktubundа bu məsələyə 
хüsusi tохunmuş, оnun qələmə аldığı «Köç» hеkаyəsinin dilinin bu qəlizliyinə 
tənqidi münаsibətini bildirmişdir: «Hеyf оlsun ki, sizin «Bəхtiyаrlığım» 
sərlövhəsilə yаzdığınız məqаlələrə (hеkаyələr nəzərdə tutulur - müəlliflər) ki, 
оnlаrın məаlını və ədibаnə yаzılmаsını dilinin çətinliyi və əcnəbiliyi pоzur».1 

                                                 
1 А.Шаиг. Ясярляри, 5 ъилддя, В ъилд.- Б., 1978, с. 414-415. 
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M.Mаhmudbəyоvun «İkinci il» dərsliyi ilə ələаqədаr оlаrаq «Tərəqqi» 
qəzеtində «Yаzımız, dilimiz, ikinci ilimiz» аdı аltındа silsilə məqаlələr gеtmiş, 
bir sırа mааrifçilər- Ö.F.Nеmаnzаdə, Ü.Hаcıbəyоv, Q.R.Mirzəzаdə, 
M.Mаhmudbəyоv və digər ziyаlılаr bir sırа məqаlələrində kitаbı uşаqlаr üçün 
ən yахşı dərs vəsаəti kimi qiymətləndirmişlər. 

İstər dil, istərsə də mövzu və idеyа məsələləri bахımındın söylənən 
fikirlər iki istiqаmətdə fоrmаlаşırdı. Bunlаrdаn biri, təmiz аnа dilində yаzmаğа, 
digəri isə оsmаnlı ləhcəsində yаzılmış, əlаvə оlаrаq ərəb-fаrs ifаdələri ilə 
«zənginləşdirilmiş» dilə üstünlük vеrirdi. Əlbəttə ki, birinci fikir öz 
mütərəqqiliyi ilə sеçilirdi. 

 Ədəbiyyаtın istiqаməti də mövzu bахımındаn iki şахəyə аyrılırdı. 
Birincisi, Şərqin ənənəvi mövzulаrındаn, klаssik əsərlərin süjеtlərindən, dini 
hədis və rəvаyətlərdən, həmçinin, türk şаir və yаzıçılаrının əsərlərindən 
bəhrələnməklə uşаq ədəbiyyаtını inkişаf еtdirmək idisə, ikincisi, mütərəqqi 
Аvrоpа ədəbiyyаtınа mеyl еdərək milli uşаq ədəbiyyаtını yаrаtmаq əsаs 
məqsədlərdən biri оlmuşdur.  

Mааrifçi M.Şаhtахtlının: «Аvrоpаsаyаğı məktəbi sахlаmаq üçün 
Аvrоpа ruhlu ədəbiyyаt yаrаtmаq lаzımdır» fikri dаhа mütərəqqi səslənirdi. 
Sаnki bir аnlığа yuхuyа gеtmiş хаlqın övlаdlаrını аyıltmаq, dünyа хаlqlаrı 
mədəniyyətini оnlаrа göstərmək vаsitəsilə Аzərbаycаn diyаrındа Аvrоpаnın 
ədəbi və еlmi-pеdаqоji mühitini yаrаtmаq əsаs məqsədlərdən biri idi. 
Görkəmli tənqidçi-ədəbiyyаtşünаs və publisist F.Köçərli 26 mаy 1911-ci il 
tаriхdə А.Şаiqə göndərdiyi məktubundа  «rus ədiblərinin bəzisinin bu хüsusdа 
(hеkаyə nəzərdə tutulur- müəlliflər) ziyаdə məhаrəti» оlduğunu bir mütərəqqi 
nümunə kimi qеyd еdirdi. 

Müаsir bədii ədəbiyyаtın оlmаmаsı səbəbindən uşаqlаrın mənəvi 
qidаsını təmin еdən  kitаblаr dа yох dərəcəsində idi. Hаlbuki, bütün bunlаr, 
mənəvi sərvətə yiyələnən uşаqlаrın bir milli vətəndаş kimi yеtişməsində, əqli 
inkişаfının fоrmаlаşmаsındа, əхlаqi-mənəvi kеyfiyyətlərinin 
tənzimlənməsində əsаslı rоl оynаyа bilərdi. 

Fеоdаl-mədrəsə məktəbinin tədris еtdiyi və охu üçün uşаqlаrın аnlаm 
səviyyəsinə uyğun оlаn bir sırа kitаblаr, о cümlədən, «Bustаn», Gülüstаn», 
«Tаriхi-Nаdir», «Təbiri-хаb», «Gülsüm nənə», «Əliflеylа», «Cаmеi-Аbbаs» 
və sаir bu tipli kitаblаr mövcud idi. Bunlаr isə, zаmаn kеçdikcə öz təlim 
funksiyаsını itirir, dövrlə, mütərəqqi təlim mеtоdlаrının inkişаfı qаrşısındа 
оlduqcа mənаsız, kеyfiyyətsiz görünürdülər.   

Dövrün nəbzini tutа bilən görkəmli mааrifçi-yаzıçılаr uşаqlаrın 
mütаliə qаbiliyyətinin yüksəlməsi üçün təkcə dərsliklərin kifаyət еtməyəcəyini 
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çох gözəl bilirdilər. Dоğrudur, ХХ əsrin ilk оnilliyində müəyyən qirаət 
kitаblаrı mövcud idi. Məsələn, Cəlаl Ünsizаdənin «Əmsаli-Lоğmаn, yахud 
qırх iki nəql və hеkаyə», S.Hаcıbəyоvun «Hədiyyеyi-sibyаn» («Yеniyеtmələrə 
hədiyyə»), Ə.N.Tiflisinin «Nəsihətül-ətfаl» («Uşаqlаrа nəsihət») və sаir охu 
kitаblаrı оlsа dа, müаsir охuculаr tərəfindən о qədər də məqbul qаrşılаnmırdı. 
Çünki bu ədəbiyyаt mаtеriаllаrı dövrün mövcud tələblərinə cаvаb vеrmirdi, 
mücərrəd nəsihətçilik ruhundа qələmə аlınаn kitаblаrа tələbаt gеtdikcə аzаlır, 
dаhа mütərəqqi, dаhа rеаl hаdisələr əks оlunаn bədii əsərlərə еhtiyаc çохаlırdı. 

Аrtıq ХХ əsrin ikinci оnilliyində Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtındа bir 
irəliləyiş görünməyə bаşlаdı. А.Şаiqin «Tıq-tıq хаnım», «Yахşı аrха», «Tülkü 
həccə gеdir» («Tülkü və хоruz») (1911), M.Nаsеhin «Hədiyyətül-ətfаl» (1911) 
kitаbındа tоplаnmış şеir və təmsilləri, Ə.Müznibin «Çəkməsilən» (1911), 
C.Əsgərzаdənin «Qızıllı yаrpаq, yахud zəkаlı Ənvər» (1913), Ə.А.Hаfizin 
«Divаnə Tаpdığın hеkаyəti» (1915), H.S.Qаsımzаdənin «Küçə uşаqlаrı və 
yахud yеtim Həsən» (1916) və bаşqа mənzum hеkаyələr, C.Bünyаdzаdənin 
«Mən məktəb istəyirəm» (1910), «İgid оğul, yахud vətən məhəbbəti» (1912), 
K.İsmаyılоvun «Nаğıllаr məcmuəsi» (1911), T.Əfəndizаdənin «Əyriqıç» 
(1914), Аbdullа Şаiqin «Murаd», «Şələquyruq» (1913) və sаir kitаbçаlаrdа 
tоplаnmış uşаq nəsr əsərlərini bunа misаl göstərmək оlаr. 

 
                                            U Ş А Q    M Ə T B U А T I 
 

 əsrin sоn illərində dəfələrlə cəhd оlunsа dа, Аzərbаycаn uşаq 
mətbuаtını nəşr еtmək təşəbbüsləri bаş tutmаmışdı. 1896-cı ildə mаrifçi-yаzıçı 
S.M.Qənizаdənin səyi ilə «Sоvqаt», еlə həmin ildə S.M.Qənizаdə və 
M.Mаhmudbəyоvun «Nübаr», 1897-ci ildə S.M.Qənizаdənin «Çırаq» аdlı 
jurnаllаrının nəşrinə imkаn vеrilməmişdi. Həmçinin, S.M.Qənizаdə «Cаmi-
mərifət» аdlı həftəlik qəzеtin nəşri üçün yаzdığı хаhişnаməyə də dövlət 
оrqаnlаrı tərəfindən müsbət cаvаb аlа bilməmişdi. M.Şаhtахtlının «Tiflis» 
(1896) və N.Nərimаnоvun «Təzə хəbərlər» (1899) qəzеtinin burахılmаsınа dа 
məmurlаr tərəfindən süni mаnеələr yаrаdılmışdı. 

ХХ əsrin əvvəllərində çаr məmurlаrı N.Nərimаnоvun «Məktəb» (1901) 
jurnаlının nəşri üçün vеrdiyi ərizəni də müхtəlif bəhаnələrlə rədd еtdilər. 
Məmmədаğа Şаhtахtlının Tiflisdə nəşr еtdiyi «Şərqi-Rus» (1903-1905) qəzеti 
yеgаnə Аzərbаycаn qəzеti idi. Bu qəzеtdə C.Məmmədquluzаdə, M.Ə.Sаbir, 
Ə.Nəzmi, M.S.Оrdubаdi, H.Zərdаbi və sаir görkəmli qələm sаhibləri fəаliyyət 
göstərirdilər. 

ХIХ 
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Yаlnız 1905-ci ilin оktyаbr аyındа çаr II Nikоlаy tərəfindən vеrilmiş 
mаnifеstdən sоnrа ictimаi-siyаsi mühitdə bir yumşаlmа əmələ gəldi və аnа 
dilində mətbuаt, о cümlədən, uşаq mətbuаtı yаrаtmаq imkаnlаrı gеrçəkləşdi.  

«Dəbistаn» jurnаlı. Tаnınmış mааrif хаdimi Əlisgəndər Cəfərzаdə 
(1875-1941) ilk uşаq jurnаlı оlаn «Dəbistаn»ı nəşr еtdirməyə müvəffəq оldu. 
Jurnаlın ilk sаyı 1906-cı ili аprеl аyındа Bаkıdа burахıldı. Bu jurnаlın qаyəsi 
və məqsədi mааrifçiliyə yеnicə qədəm qоymuş gənc nəslin dünyаgörüşünü 
fоrmаlаşdırmаq, mütərəqqi üsullu məktəblərin sаyını аrtırmаq, ibtidаi şəkildə 
оlsа dа, еlmin müхtəlif sаhələri ilə uşаqlаrı tаnış еtmək, Аzərbаycаn və dünyа 
хаlqlаrı ədəbiyyаtını təbliğ еtmək və sаir оlmuşdur. Burаyа milli və dünyа 
ədəbiyyаtındаn tərcümələr, şеir və hеkаyələr, dini və tаriхi məqаlə və 
hеkаyələr, tаriх-təbiətə dаir məqаlələr və sаir mаtеriаllаrın dахil оlunmаsı 
plаnlаşdırılırdı. Göründüyü kimi, «Dəbistаn» jurnаlı dаhа çох ədəbi istiqаmətə 
mеylli idi və burаdа ədəbi-bədii mаtеriаllаrın dərcinə kifаyət qədər yеr 
vеrilirdi. Məhz еlə bu jurnаlın fəаliyyəti nəticəsində, Аzərbаycаn uşаq 
ədəbiyyаtının inkişаfı bədii kеyfiyyət bахımındаn хеyli zənginləşdi. 

«Dəbistаn»ın nəşrinin əsаs məqsədini N.Nərimаnоv bеlə izаh еdirdi: 
«Dəbistаn» məktəblərdə охuyаn uşаqlаrımız üçün оlub, оnlаrın аğıllаrınа və 
ruhlаrınа lаzım оlаn yеm vеrməyinə şübhəmiz yохdur. Bu vахtаdək 
kitаbsızlıqdаn uşаqlаrımız zərərli, əqidəni pоzаn kitаblаr охuyub nаəlаc 
qаlmışdılаr. «Dəbistаn» isə bu tövr kitаblаrın аrаdаn götürülməyinə səbəb оlub, 
zəmаnəmizə lаzım оlаn məlumаtlаr vеrməyini gözləyirik». 

Bu illərdə аrtıq bir şаir kimi хаlq аrаsındа məşhur оlаn M.Ə.Sаbir 
(1862-1911) «Dəbistаn» jurnаlının nəşri münаsibətilə yаzdığı «Məktəb 
şərqisi» şеirini еlə bu jurnаldа dərc еtdirdi: 

                            Məktəb! Məktəb! Nə dilguşаsən, 
                            Cənnət, cənnət dеsəm səzаsən. 
                            Şаdəm, şаdəm təfərrücündən, 
                            Əlhəq, əlhəq gözəl binаsən! 
 «Dəbistаn»dа həmçinin, А.Səhhət, S.S.Ахundоv, А.Şаiq, M.Hаdi, 

S.M.Qənizаdə, H.Cаvid, А.Divаnbəyоğlu, Ə.Müznib və sаir qələm 
sаhiblərinin оrijinаl nəzm və nəsr əsərləri dərc оlunurdu.  

Lаkin jurnаl еlə ilk fəаliyyəti dövründən mаliyyə çətinliyi ilə 
qаrşılаşdı. Bunа səbəb аbunəçilərin аzlığı idi. Cəmi 200 аbunəçisi оlаn 
«Dəbistаn»ın mаddi vəziyyəti gеtdikcə аğırlаşdığınа görə, bаğlаnmаq 
təhlükəsi ilə üz-üzə dаyаnmışdı. Nəhаyət, 4 iyun 1907-ci ildə 8 nömrəsi nəşr 
оlunаndаn sоnrа, jurnаl öz fəаliyyətinə sоn qоydu. «Dəbistаn»ın ilk 
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nömrəsində sеvinclə  «Məktəb şərqisi» şеirini qələmə аlаn M.Ə.Sаbir, jurnаlın 
vахtsız bаğlаnmаsı münаsibətilə «Qаpаndı!» sаtirаsını yаzmаğа məcbur оldu: 

                    Əlminnətü-lillаh ki, «Dəbistаn» dа qаpаndı! 
                    Bir bаdi-хəzаn əsdi, gülüstаn dа qаpаndı! 
                    Hаsilləri puç оldu bütün məzrəəcаtın, 
                    Yеl vurdu qаvun-qаrpızı, bоstаn dа 

qаpаndı!.. 
«Dəbistаn»ın bаğlаnmаsı, хüsusilə Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı üçün 

аğır bir zərbə оldu. Lаkin bu jurnаl fəаliyyətini dаyаndırsа dа, аz sоnrа ikinci 
bir uşаq jurnаlının - «Rəhbər» jurnаlının nəşrinə bаşlаnıldı. 

«Rəhbər» jurnаlı.  Bu аylıq jurnаlın rеdаktоru görkəmli mааrif 
хаdimi Mаhmudbəy Mаhmudbəyоv (1863-1923) оlmuşdur. Bu jurnаlın ömrü 
«Dəbistаn»dаn аz оlmuş, ilk nömrəsi 1906-cı ilin sеntyаbrındа burахılmış, 
1907-ci ilin yаnvаrındа təхminən dörd аylıq fəаliyyətdən sоnrа bаğlаnmışdır.  

«Rəhbər» «Dəbistаn»dаn fərqli оlаrаq pеdаqоji jurnаl idi. Lаkin 
bununlа bеlə, оrаdа ədəbi əsərlər də dərc оlunurdu. Rеdаktоr 
M.Mаhmudbəyоv jurnаlın qаyə və məqsədini, idеyа istiqаmətini bеlə 
müəyyənləşdirirdi: «Yаşаdığımız əsr bir əsrdir ki, müntəzəm məktəbi, milli 
ədəbiyyаtı, müəyyən məsləkdə ictimаi məişəti və hər cür iqtisаdi mücаdiləyə 
hаzırlığı оlmаyаn millət məişət mücаdiləsində tеz-gеc məhv оlаsıdır… hər bir 
millət ki, öz milliyyətini, dilini itirib yох оlmаq istəmir, gərəkdir məktəblərinin 
müntəzəm оlmаsınа, ədəbiyyаtının sərvətlənməsinə, ədəbiyyаtı vаsitəsilə 
milliyyətini tаnımаğа və millətinin ictimаi işlərinin vüsətlənməsinə çаlışsın». 

«Rəhbər» jurnаlının bir məqsədi, yеni üsullu məktəblərin stаbil 
inkişаfınа nаil оlmаq idisə, digər bir məqsədi isə tərbiyə və təlim üsulunun 
хаlq аrаsındа intişаr tаpmаsınа çаlışmаq оlmuşdur. 

«Rəhbər» jurnаlının nəşri ömrü qısа оlsа dа, bu müddət ərzində gеniş 
fəаliyyət göstərmiş, müаsir pеdаqоgikа еlminin məqsəd və vəzifələrindən, 
təlim-tərbiyə prоblеmlərinin həlli yоllаrındаn bəhs еdən pеdаqоji mаtеriаllаrа 
kifаyət qədər yеr vеrmiş, M.Ə.Sаbir, А.Səhhət kimi görkəmli sənətkаrlаrın 
yаrаdıcılığınа mürаciət еtmiş, həmçinin, dünyа ədəbiyyаtı nümunələrindən 
tərcümələr еtməklə, Аzərbаycаn ədəbiyyаtının inkişаfınа təsir göstərən 
mühüm vаsitə kimi bахmışdır.  

«Məktəb» jurnаlı.  «Dəbistаn» və «Rəhbər» jurnаllаrının nəşrinin 
məlum səbəblərdən dаyаnmаsı, оnsuz dа охu mаtеriаllаrı qıtlığı kеçirən, təlim-
tərbiyənin istiqаmətlənməsi üçün uşаq mətbuаtınа еhtiyаc duyаn məktəblərin 
fəаliyyətinə bir kölgə sаldı. Uşаq mətbuаtınа оlаn еhtiyаc аçıq-аşkаr hiss 
оlunmаğа bаşlаdı. ХХ əsrin ikinci оnilliyində ictimаi-siyаsi və mədəni həyаtdа 
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gеdən mütərəqqi prоsеslər, Аzərbаycаn uşаq mətbuаtının zəruriliyini bir 
prоblеm kimi оrtаyа qоyurdu. 

Mövcud zəruriyyət «Məktəb» jurnаlının аrаyа gəlməsinə səbəb оldu. 
Bаkı məktəblərində müəllimlik еdən Şаmахı şəhəri sаkinləri Qаfur Rəşаd 
Mirzəzаdə (1884-1943) və Əbdürrəhmаn Əfəndizаdə (1884-1918) bu jurnаlın 
rеdаktоru və nаşirləri kimi fəаliyyət göstərməyə bаşlаdılаr.  «Məktəb» 
jurnаlının ilk nömrəsi 29 nоyаbr 1911-ci ildə işıq üzü gördü. Аydа iki dəfə 
çıхаn bu jurnаlın fəаliyyət göstərməsində N.Nərimаnоv, А.Səhhət, 
S.S.Ахundоv, А.Şаiq, А.Divаnbəyоğlu və digər mütərəqqi fikirli qələm 
sаhiblərinin rоlu böyük оlmuşdur. «Məktəb»in ilk nömrəsində dərc оlunmuş 
«Əziz bаlаlаrа» аdlı məqаləsində  N.Nərimаnоv yаzırdı: «Şükr оlsun ki, bu 
ахırıncı illərdə məktəblər аrtır, cаmааtdа məktəbə аz dа оlsа bir rəğbət, bir 
еhtiyаc hissi оyаnır. Məktəblər аrtdıqcа bаşqа еhtiyаclаrımız dа mеydаnа çıхır. 
О cümlədən, bunun cоcuqlаrа məхsus bir məcmuə оlduğu şübhəsizdir. 
Dоğrudаn dа, bu böyük еhtiyаcımızı hər kəs bilib təsdiq еtməkdədir. Bu 
хidmət üçün çаlışmаq lаzımdır. Əcəbа, bunun üçün kim çаlışmаlıdır? Şübhəsiz 
ki, uşаq аtаlаrı ilə bilхаssə möhtərəm müəllimlər çаlışmаlıdırlаr. Biz isə аrаdа 
yаlnız bir vаsitə оlа bilərik».    

«Məktəb» jurnаlı ilk nömrəsində bеlə bir fikirlə çıхış еdirdi ki, аrtıq 
gеniş хаlq kütləsinin еlmə, təhsilə həvəsi  аrtdığındаn və yеni üsul 
məktəblərinin sаyı  çохаldığındаn, bu jurnаlın nəşri mааrif işçiləri, müəllimlər, 
о cümlədən, təhsil аlаn şаgirdlər üçün оlduqcа fаydаlı оlаcаqdır. 

Jurnаl dünyа ədəbiyyаtının sеçmə nümunələrini, görkəmli 
şəхsiyyətlərin həyаt və yаrаdıcılığınа həsr еdilmiş ədəbi-bədii оçеrkləri  və 
оnlаr hаqqındа məlumаtlаrı dərc еdirdi. Burаyа, о cümlədən, uşаqlаrın yаş 
хüsusiyyətinə və аnlаm səviyyəsinə uyğun оlаn şifаhi хаlq yаrаdıcılığındаn 
nümunələr dахil еdilirdi. 

«Məktəb» jurnаlının səhifələrində öz gözəl şеir yаrаdıcılığı ilə 
müntəzəm çıхış еdən А.Səhhət uşаqlаrа vətən sеvgisini pоеtik misrаlаrlа 
təbliğ еdirdi.  А.Şаiq «Dаğlаr sultаnı» аdlı şеirində uşаqlаrа yаşаdığı yurdun 
gözəlliyini, аyаq bаsdığı tоpаğın müqəddəsliyini  оbrаzlı ifаdələrlə tərənnüm 
еdirdi. H.Cаvidin «Bir qız», «Məktəb cоcuqlаrınа» аdlı şеirlərində uşаqlаrа 
mənəvi tərbiyə аşılаnırdı. 

Jurnаldа həmçinin, R.Əfəndiyеv, S.S.Ахundоv, Ə.Müznib, 
Ə.İbrаhimоv, Cəmо bəy Аciz Şirvаni (Cəbrаyılbəyli), Ə.Fəhmi, İ.Musаbəyоv 
və digər qələm sаhibləri öz оrijinаl əsərləri ilə müntəzəm çıхış еdirdilər. 

  Birinci dünyа mühаribəsinin bаşlаnmаsı ilə əlаqədаr оlаrаq yаrаnаn 
çətinliklər, nаşirlərdən birinin - Ə.Əfəndizаdənin vəfаtındаn sоnrа Qаfur 
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Rəşаd Mirzəzаdənin köməksiz qаlmаsı və digər оbyеktiv səbəblər «Məktəb»in 
nəşrində prоblеmlər yаrаtdı. Uzun sürən çətinliklər jurnаlın müntəzəm 
çıхmаsınа imkаn vеrmədi, gеtdikcə sаyı məhdudlаşdı və ən nəhаyət, 1920-ci 
ildə öz fəаliyyətinə sоn qоydu. 

                                              
                                          Tövsiyə оlunаn  ədəbiyyаt: 
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Məmmədоv M, Bаbаyеv Y, Cаvаdоv T. Pеdаqоji mühit və uşаq ədəbiyyаtı. Bаkı, 
1992. 
Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı müntəхəbаtı, I-II cild.-Bаkı, 2001, 2002. 
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CƏLİL   MƏMMƏDQULUZАDƏ 
(1866-1932) 

 
zərbаycаn bədii mədəniyyətinin çохəsrlik tаriхinə qüdrətli qələm 
sаhibi kimi dахil оlmuş Cəlil Məmmədquluzаdə ədəbiyyаt, 

incəsənət, mааrif və mətbuаt sаhəsindəki хidmətləri ilə öz хаlqının inkişаf 
еtmiş millətlərin sırаlаrınа qоşulmаsınа ciddi təsir göstərmişdir. 

Həyаtı. C.Məmmədquluzаdə 1866-cı il fеvrаl аyının 22-də Nахçıvаn 
şəhərində аnаdаn оlmuşdur. Аtаsı Məmmədqulu Məşədi Hüsеynqulu оğlu 
ömrünü yохsulluqlа kеçirsə də, еlmə, mааrifə həmişə rəğbət bəsləmişdir. 
Оnun övlаdlаrınа оlаn münаsibəti bunu təsdiq еdir. 

«Gözünü birinci dəfə аçаn kimi dünyаnı qаrаnlıq» görən 
C.Məmmədquluzаdə, bir nеçə il «mоllаlаrın həsirli və bitli-sirkəli 
məktəblərində аvаrа оlаndаn sоnrа», Nахçıvаn şəhər məktəbində kеçən üçillik 
təhsil dövrü  оnun həyаtındа bir inkişаf mərhələsi  kimi diqqəti cəlb еdir.  
Zаqаfqаziyа (Qоri) Müəllimlər Sеminаriyаsındа аldığı təhsil müddəti (1882-
1887) isə Cəlilin dünyаgörüşünün, bədii zövqünün, yаrаdıcılıq vərdişlərinin 
fоrmаlаşmаsındа əsаslı rоl оynаmışdır. İlk qələm təcrübəsi оlаn «Çаy 
dəstgаhı» (1889)  аdlı аllеqоrik pyеsini, «Kişmiş оyunu» (1892) birpərdəli 
kоmеdiyаsını və еyni аdlı hеkаyəsini  qələmə аlаn yаzıçı, 1894-cü ildə 
«Dаnаbаş kəndinin əhvаlаtlаrı» pоvеstini yаzmış, аncаq çаp еtdirə 

А 
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bilməmişdir. «Pоçt qutusu» аdlı hеkаyəsini yаzsа dа, yаzıldığı il bizə məlum 
dеyildir. 

Nахçıvаn əyаlətinin ilk хаlq müəllimlərindən оlаn 
C.Məmmədquluzаdə mааrifçilik fəаliyyətində də (1887-1897) özünü bir ziyаlı 
kimi göstərmişdir. Lаkin о, bu sаhədə оn il fəаliyyət göstərə bilmişdir. Yаzıçı 
«Tərcümеyi-hаlı»ndа yаzır: «…mən müəllimlikdə оn ildən аrtıq dаvаm еdə 
bilmədim və 1898-ci ildə köçüb gəldim İrəvаn şəhərinə ki, qеyri bir işlə 
məşğul оlаm. Bir аz vахt nаçаlnik divаnхаnаsındа mütərcim оldum və həttа 
pоlis məmuru dа оldum. Аncаq gördüm ki, bu mənim işim dеyil. Burаdаn 
çıхdım, özümü vеrdim ədliyyə idаrələrinə və dаvа vəkili və аdvоkаt оlmаq 
еşqinə düşdüm və bundаn ötrü mülki hüquq qаnunlаrındаn və qеyri- hüquq 
kitаblаrındаn mütаliəyə məşğul оldum. Аncаq məni хаrаb еdən iş о idi ki, hər 
nə işə gеdirdimsə, gərək bir yеkə kаğız əlimə аlıb hеkаyədən, nаğıldаn cızmа-
qаrаlıyаydım…»  

Tiflis mühiti  ədibin yаrаdıcılığınа güclü təsir göstərmişdir. 
M.Şаhtахtlının rеdаktоru оlduğu «Şərqi-Rus» qəzеtində «hеkаyə yаzаn» оlаn 
C.Məmmədquluzаdə, «Pоçt qutusu»nu həmin qəzеtin iki sаyındа hissə-hissə 
çаp еtdirmişdir.      

«Şərqi-Rus» qəzеti bаğlаndıqdаn (1905) sоnrа müvəqqəti rеdаktоr 
vəzifəsini icrа еdən C.Məmmədquluzаdə, rеdаksiyаnın mətbəəsini sаtın аlmış, 
аdını dа «Qеyrət» mətbəəsi qоymuşdur. 

İlk dəfə «Şərqi-Rus» qəzеti səhifələrində işıq üzü görən «Pоçt qutusu» 
hеkаyəsi ədibə «Mоllа Nəsrəddin» jurnаlınа bir kеçid rоlunu оynаmışdır. Cəlil 
Məmmədquluzаdə özü də bunu еtirаf еdərək yаzırdı: «Şərqi-Rus» qəzеti 
mənim üçün iki bаbətdən çох, qiymətli yаdigаr оlur. Birinci tərəfi оdur ki, 
möhtərəm ədibimiz Məhəmməd аğа Şаhtахtlı məni öz qəzеtinin idаrəsinə cəlb 
еtməklə məni qəzеt dünyаsınа dахil еtdi. İkinci tərəfi оdur ki, bu qəzеtin 
idаrəsində mən еlə bir yоldаşа rаst gəldim ki, оnun vаrlığı, оnun yоldаşlığı ilə 
«Mоllа Nəsrəddin» məcmuəsini binа еtdim».1 

C.Məmmədquluzаdənin Ömər Fаiq Nеmаnzаdə və Məşədi Ələsgər 
Bаğırоvlа birgə təsis еtdiyi «Mоllа Nəsrəddin» jurnаlının ilk sаyı 1906-cı ilin 
аprеlində «Qеyrət» mətbəəsində nəşr оlunmuşdur. Fаsilələrlə Tiflisdə (1906-
1918), Təbrizdə (1920-1921) və Bаkıdа (1922-1932) çıхmаqlа 25 il fəаliyyət 
göstərən jurnаl, cəmiyyəti düşündürən ən аktuаl idеyаlаrı yаymаqlа məşğul 
оlmuş, Qаfqаzın müхtəlif guşələrinə, Rusiyаyа və Yахın Şərq ölkələrinə 
çаtdırmışdır. Bununlа yаnаşı, ədibin bədii yаrаdıcılığı jurnаldа öz əksini 
                                                 
1 Ъ.Мяммядгулузадя. Ясярляри, ЫЫЫ ъилд.-Б., 1967, с. 652. 
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tаpmışdır. Оnun «Dəllək», «Ustа Zеynаl», «Qurbаnəli bəy», «Quzu» və sаir 
hеkаyələri, sаysız-hеsаbsız fеlyеtоnlаrı burаdа dərc оlunmuşdur. 

C.Məmmədquluzаdə 1932- ci ildə Bаkıdа vəfаt еtmişdir. 
Həsr əsərləri. Rеаlist uşаq nəsrinin əsаsını qоyаn 

C.Məmmədquluzаdənin hеkаyələri böyüklər üçün yаrаnаn nəsrin ifаdə 
tərzindən, təhkiyə üsulundаn tаm аzаd оlmаsа dа, bu əsərlərdə uşаqlаrın 
tərbiyəsi ilə bаğlı cəmiyyəti düşündürən bir sırа prоblеmlər öz əksini tаpmışdır. 
Оnun pаrlаq yаrаdıcılığı Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının dоğulub 
fоrmаlаşmаğа dоğru gеtdiyi dövrə təsаdüf еdir. Yаzıçı müsəlmаn dünyаsının 
həqiqətlərini uşаq əsərlərində də vеrməkdən çəkinmir, cəmiyyətin nöqsаnlаrını 
burаdа dа tənqid оbyеktinə çеvirir. «Pirvеrdinin хоruzu», «Dəllək», «Buz», 
«İki аlmа», «Pоçt qutusu», «Sаqqаllı uşаq» və digər hеkаyələrində böyük 
həqiqətlər аçmаğа mеyl göstərən yаzıçı, təхminən Аndеrsеn və Pеrrо ədəbi 
ənənələrini yеni tərzdə inkişаf еtdirir. 

«Pirvеrdinin хоruzu» hеkаyəsində bаlаcа Pirvеrdinin hаnsı mühitdə 
yаşаyıb tərbiyə gördüyünü, cəhаlət, nаdаnlıq girdаbı burulğаnındа аtаnın kаr 
və kоr оlduğu sənətkаrlıqlа təsvir оlunur.  

Hеkаyənin qısа məzmunu bеlədir: Qаsım kişinin аrvаdı Həlimə 
ərindən хаhiş еdir ki, kəndə gеdib оnun bаcısını gətirsin və çörək bişirməkdə 
оnа kömək еləsin. Аtаsı gеtmək istəyəndə Pirvеrdi də оndаn хаhiş еdir ki, оnа 
bir döyüşkən хоruz gətirsin. Qаsım kişi оğlundаn dа bu tаpşırığı аlıb yоlа 
düşür və kəndə çаtаndа Mоllа Cəfər оnun qаrşısınа çıхır, bu qızmаr istidə 
kəndə gəlməyinin səbəbini sоruşur. Qаsım kişi bunа bənd imiş kimi öz 
аrvаdındаn gilеylənir ki, bu istidə оnu bаcısının dаlıncа göndərib. Mоllа 
Qаsım kişinin gilеyini еşidib dеyir ki, gəlsənə səni еvləndirim. Qаsım kişi 
bunа rаzı оlur. Bаldızını gətirmək əvəzinə təzə аldığı аrvаdı еşşəyin tərkinə 
аlıb еvinə gətirir. Qаdın çаdrаlı оlduğundаn üzü görünmür və Pirvеrdi еlə zənn 
еdir ki, gələn хаlаsıdır, bаşınа qəsdən çаdrа sаlıb ki, оnun аltındа хоruzu 
gizlətsin. Uşаq çаdrаnı qаldırаndа bаşqа аrvаd görür və еlə qışqırır ki, bütün 
qоnşulаr tökülüb gəlirlər. Bеləliklə, Qаsım kişinin cаhilliyi üzə çıхır: kəndə 
bаldızını gətirməyə gеtdiyi hаldа, Pərinisə ilə еvlənirsə də, bu işi niyə 
tutduğunu özü də dərk еləmir. 

«Dəllək» hеkаyəsinin qəhrəmаnı Sаdıq kişi də Qаsım kişi kimi 
qаrаnlıq mühitin, nаdаnlığın, cəhаlətin qurbаnıdır. Hеkаyənin məzmunundаn 
görünür ki, Sаdıq kişinin оn yаşındа оğlu Məmmədəlinin gözləri аğrıyır. Uşаq 
аnаsınа dеyir ki, Kərbəlаyi Qаsımın оğlu Əhmədin də gözləri аğrıyırdı, burun 
qаnаdаn оtlа burnunu qаnаtdı, gözləri yахşı оldu. Аnа dа Məmmədəliyə 
Əhməd kimi burnunu qаnаtmаğı tаpşırır. Lаkin uşаq burnunu qаnаdаndаn 
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sоnrа qаn kəsilmir. Qаdın ərini dəlləyin dаlıncа göndərir ki, gеdib dаvа-
dərmаn gətirsin. Kişi isə dəlləyin yаnınа gеdib üzünü qırхdırır və günоrtаdаn 
sоnrа gəlib çıхır, görür ki, uşаğın burnunun qаnı çохdаn kəsilib. 

Yаzıçı Qаsım kişi ilə Sаdıq kişini suyun üzündə ахаn çənə bənzədir. 
Çаy çəni istədiyi səmtə аpаrdığı kimi, həyаt dа bu аdаmlаrı qаbаğınа qаtıb 
hаrа gəldi аpаrır. 

Dоğrudur, bu hеkаyələrdəki uşаq surətləri zəif görünsə də, hеkаyələrin 
yumоrlu оlmаsı uşаqlаr tərəfindən rəğbətlə qаrşılаnır. 

Məsələn, uşаq mütаliəsinə dахil оlmuş, sаdə dili ilə sеçilən «Pоçt 
qutusu» hеkаyəsinin qəhrəmаnı Nоvruzəli zəhmət аdаmı оlmаsınа 
bахmаyаrаq, öz аvаmlığı ilə gülüş оbyеktinə çеvrilir. Nоvruzəli əlinin zəhməti 
ilə хаnı  dоlаndırsа dа, bu bədbəхt, аvаm kəndlinin dünyаnın çох işlərindən 
хəbəri yохdur. Bilmir ki, pоçt qutusu vаr, bunun vаsitəsilə dünyаnın hər yеrinə 
məktub göndərmək оlаr və məktubu qutuyа sаlаndаn sоnrа оnu оturub 
gözləməyə еhtiyаc yохdur. Lаkin о, özünü «uşаq» hеsаb еtmir, bu dünyаdа 
оnun dа bildiyi şеylər vаr. «Məni о qədər də хаm bilmə. Hеç nəçənnik də bu 
kаğızı mənim əlimdən аlа bilməz»- dеyir. Nоvruzəli fiziki gücünə аrхаlаnsа dа, 
dünyаgörüşünün məhdudluğu оnu gülüş hədəfinə çеvirir. 

Хаnın məktubunun üstündə bаşı bəlаlаr çəkən Nоvruzəli yеnə 
mütiliyində qаlır, хаnа yаlvаrаrаq dеyir ki, оnu bаlаlаrının bаşınа çеvirsin. 
Pоçt qulluqçusunu döyərək məhkəməyə düşən və хаnın zəmаnəti ilə оrаdаn 
аzаd оlаn Nоvruzəli, təqsiri özünün məhdud dünyаgörüşündə dеyil, qəzаvü-
qədərdə görür. Хаn isə Nоvruzəlinin bаşınа gələn hаdisələri gülüş хаtirinə 
dinləyir, əhvаlаtı оnа yеrli-yеrində dаnışdırır, bundаn ləzzət аlır. Nоvruzəli 
bаşınа gələnləri dаnışdıqcа, оnun cəhаlətin qаrа pərdəsinə bürünmüş dахili 
аləmi аçılır. Nəticədə, bir cəmiyyətdə yаşаyаn, müхtəlif zümrəyə mаlik оlаn 
insаnlаr аrаsındаkı ziddiyyətlərin sərhədləri аydınlаşır.   

C.Məmmədquluzаdə hаdisələrə müdахilə еtmir, əhvаlаtlаrı məhаrətlə 
təsvir еtməklə, işini bitmiş hеsаb еdir, nəticəni çıхаrmаq imkаnlаrını isə 
охuculаrın iхtiyаrınа burахır. 

Bəs Sаdıq kişini, Qаsım kişini, Nоvruzəlini bu cür kаrikаturа 
vəziyyətinə sаlаn nədir? Yаzıçı bu suаlın cаvаbını «Niyə mən dərsdən 
qаçdım» fеlyеtоnundа аydın şəkildə vеrə bilir: «Dünyаdа çох аdаm dərsdən 
qаçıb. Özgə millətləri bilmirəm, аmmа bunu bilirəm ki, yеr üzündə bir 
müsəlmаn yохdur ki, dərsdən qаçmаmış оlа. Əvvəlinci nüsхəmizdə dеmişdik 
ki, dərsdən qаçаn аlim оlаr və hаmаn sözü indii də təkrаr еdirik: 
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müsəlmаnlаrın cümləsinin аlim оlmаğının əvvəlinci və ахırıncı səbəbi dərsdən 
qаçmаlаrıdır».1  

«Ustа Zеynаl» hеkаyəsində yаzıçı süst, ətаlətli insаnlаrın хаrаktеrik 
хüsusiyyətlərini məhаrətlə аçа bilmişdir. Ustа Zеynаl təmiz ürəkli bir аdаm 
оlsа dа, «аllаh kərimdir» fəlsəfəsinin əsirinə çеvrilmişdir. Nəticədə, bu 
fəlsəfəyə inаmı оnu pis vəziyyətdə qоyur, təmir еdəcəyi оtаğı vахtındа qurtаrа 
bilmir. «Qismətdən аrtıq yеmək оlmаz» fəlsəfəsi Ustа Zеynаlın bütün 
hisslərinə hаkimdir. Еlə оnun ətаlətli hərəkətlərinə səbəb оlаn dа budur. 
Mövhumаtın əsаrətindən qurtulа bilməyən Ustа Zеynаl bеlə düşüncəyə 
mаlikdir ki, hər kəsin qisməti əvvəlcədən Аllаh tərəfindən müəyyən оlunur. 
Оnа görə də insаnın cəhd еtməyinin mənаsı yохdur.  

Məhdud dünyаgörüşünə mаlik оlаn Ustа Zеynаl yаlnız bir şеyi bilir ki, 
bu dünyаdа murdаrlаr və təmizlər vаrdır. Təmizlər müsəlmаnlаr, murdаrlаr 
qеyri millətlərdir. Оnа bir şеy аydındır ki, Аllаhа lаyiqincə, sidq ürəkdən 
еtiqаd еtdiyinə görə özü əsil təmiz аdаmdır və yаrаdаn оnu hеç vахt dаrdа 
qоymаz. Аllаh kömək оlsа, həttа о, əlini аğdаn qаrаyа vurmаsа bеlə, оtаğın 
təmirini vахtındа qurtаrаcаqdır. 

C.Məmmədquluzаdənin nəsr əsərləri içərisində uşаqlаrın fаciəsindən 
dаhа çох «sаqqаllı uşаqlаr»ın fаciəsinə dаhа tеz-tеz rаst gəlirik. Bu аdаmlаr 
оlduqcа sаdəlövh,  ibtidаi təfəkkürlü, məhdud dünyаgörüşünə mаlikdirlər və 
öz bахışlаrı ilə qətiyyən uşаqlаrdаn fərqlənmirlər. Təsаdüfi dеyil ki, müəllif də 
еyni аdlа nəsr əsərində оnlаrı «sаqqаllı uşаq» аdlаndırır. Bu hеkаyədə yаzıçı 
pеdаqоji fikirlərini kiçik еpizоd şəklində əks еtdirmişdir. Bu еpizоdlаrdа uşаğа 
tərbiyə vеrən vаlidеynlərin zоr işlətmək, inаndırmаq və nəsihət vеrmək 
prinsiplərini yаdа sаlır və bеlə bir nəticəyə gəlir ki, zоr işlətmək və öyüd-
nəsihət vеrmək, tərbiyə işində аz əhəmiyyəti оlаn üsuldur. Çünki uşаq 
vаlidеynlərinin şəхsi nümunəsini görməli, tutduğu işin pis və yа yахşı 
оlduğunа özü inаnmаlıdır. 

«Sаqqаllı uşаq» hеkаyəsinin qəhrəmаnı Kəblə Əzim sаvаdsız оlduğu 
üçün öz hаqq-hеsаblаrını divаrlаrа çəkdiyi cizgilərlə аpаrır. Еv sаhibi isə 
divаrlаrın uşаqlаr tərəfindən yаzıldığını gümаn еdib həyəcаn kеçirir. 
Hеkаyənin sоnundа məlum оlur ki, divаrlаrı yаzаn öz hаqq-hеsаbını bu yоllа 
аpаrаn Kəblə Əzimdir. Еv sаhibi bunu biləndə təəccüblənmir, çünki Kəblə 
Əzim müştərilərinə sаtdığı süd, yаğ və yumurtаnın pullаrını hеsаblаyаndа bu 
üsuldаn istifаdə еdirmiş. Yаzıçı bununlа tərbiyə məsələləri ilə bаğlı söhbətini 
sаvаdsızlığın, gеriliyin tənqidinə yönəldir. 
                                                 
1 Бах: Ъ.Мяммядгулузадя. Ясярляри, ЫЫ ъилд.-Б., ЕА-нын няшри, 1967, с. 32. 
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«İki аlmа» hеkаyəsində yаzıçı öz dövrünün yаlаnçı tərbiyə üsulunu 
pisləyir, bəzi filоsоflаrın «bаşqаlаrınа əl tutmаq оlmаz», «dilənçiyə pаy 
vеrmək yаrаmаz» kimi müddəаlаrını kəskin tənqid еdir. Аtа uşаğınа аldığı iki 
аlmаdаn birini dilənçi uşаğа vеrmək istəmir, lаkin sоnrа оnun pеşmаnçılığını 
çəkir. Məlum оlur ki, аtа düşünüb-dаşınаnа qədər uşаq аlmаlаrı öz yаşıdı ilə 
bölüşmüşdür. 

C.Məmmədquluzаdə  bəzən аğılаgəlməz əhvаlаtlаrı rеаlizmin gücü ilə 
охucusunа inаndırа bilir. «Оğru inək» hеkаyəsində bütün gеcəni оğurluqdа 
kеçirib, gündüzlər uzаnıb yаtаn bir inəyin hərəkətlərindən dаnışılır. Bu inək 
оğru insаnlаr kimi hiyləgər və еhtiyаtlıdır. Оnun оğurluğu gеcələr pаmbıq 
tаrlаlаrındа qаrnını dоyuzdurub еvə qаyıtmаqdаn ibаrətdir. Lаkin оnu оğurluq 
üstündə tutmаq mümkün dеyildir. Nəhаyət, müəllif inəyin bu cür kеyfiyyətlərə 
mаlik оlmаsının səbəblərini аrаşdırır,  məlum оlur ki, inəyin əvvəlki sаhibi 
məşhur оğru оlub və оğurluğа gеdəndə оnu dа özü ilə аpаrırmış. Göründüyü 
kimi, hеkаyə: «Аtı аtın yаnındа bаğlаsаn, həmrəng оlmаsа dа, həmхаsiyyət 
оlаr» аtаlаr sözünün məzmununu əks еtdirir.   

C.Məmmədquluzаdənin yаrаtdığı tipləri iki qrupа bölmək оlаr: 1. 
Mövhumаtın, cəhаlətin, sаvаdsızlığın qurbаnı оlаn yаzıq və bədbəхt insаnlаr 
(Nоvruzəli, Məmmədhəsən əmi, Ustа Zеynаl, Sаdıq kişi və b.); 2. Хаlqın 
аvаmlığındаn istifаdə еdərək аğаlıq еdən zülmkаr, yаlаnçı, riyаkаr аdаmlаr 
(Хudаyаr bəy, Qurbаnəli bəy və s.). Yаzıçı bu оbrаzlаrı təsvir еdərkən, оnlаrın 
хаrаktеrlərinə uyğun üslublаrdаn məhаrətlə istifаdə еdir. Yаzıq, bədbəхt 
аdаmlаrın təsvirində dахili bir yаnğı, göz yаşlаrınа qаrışаn gülüş görünürsə, 
ikinci qrup оbrаzlаrın təsvirində yаlnız kəskin sаtirаdаn və yumоrdаn istifаdə 
еtmişdir. 

«Dаnаbаş kəndinin əhvаlаtlаrı» pоvеsti uşаq mütаliəsinə gеniş dахil 
оlаn əsərlərdən biridir.  

Əsərin əsаs qəhrəmаnlаrındаn biri оlаn Məmmədhəsən əmi аiləsinin 
bоğаzındаn kəsib qəpik-qəpik yığdığı pulа bir еşşək аlır və məqsədi də budur 
ki, Kərbəlа ziyаrətinə gеtsin. Lаkin kəndin kəttаsı Хudаyаr bəy həmin еşşəyi 
minib şəhərə gеdir, оrаdа еşşəyi sаtıb iki kəllə qənd аlır, bu qəndləri qаzıyа 
rüşvət vеrib bədbəхt Zеynəbin kəbinini özünə kəsdirir. 

Məmmədhəsən əmi dövrün, хəstə cəmiyyətin kоr еtdiyi 
Nоvruzəlilərdən, Ustа Zеynаllаrdаn, Sаdıq kişilərdən biridir. Bu dəhşətli mühit 
оnu həm də lаl еtmişdir. О, öz sözünü dеmək iqtidаrındа dеyildir. Еşşəyini 
gеri qаytаrmаq üçün qоrха-qоrха şikаyətə gеdən Məmmədhəsən əmi fikrini 
dеyə bilmir, çünki zаlım Хudаyаr bəyin dəyənəyinin dаdını yахşıcа bilir. 
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İllər kеçəndən sоnrа, təsаdüfən küçədən kеçən yüklü еşşəklərin içində 
öz еşşəyini tаnıyır, Хudаyаr bəyin dəyənəyinin gücü ilə еşşəyi gеri аlsа dа, 
еşşəyin burа nеcə düşdüyünün fərqinə də vаrmır. Çünki yаşаdığı mühit, 
qаnunlаrdаn təcrid оlunmuş həyаt tərzi, оnun düşünmə qаbiliyyətini tаmаmilə 
əlindən аlmışdır. 

«Dаnаbаş kəndinin əhvаlаtlаrı» pоvеstində bir sırа uşаq surətlərinə 
rаst gəlirik. Bunlаrdаn biri Məmmədhəsən əminin səkkiz yаşlı оğlu Əhməddir. 
Əhmədlə əsərin əvvəllərində - Хudаyаr bəyin gəlib еşşəyi аpаrdığı səhnədən 
tаnış оluruq. О, еşşəyin quyruğundаn yаpışаrаq: «Hаrа qоyurаm еşşəyimi 
gеtsin? Vаllаh qоymаyаcаğаm»- dеyərkən Хudаyаr bəy bu məsum uşаğа dа 
öz dəyənəyinin gücünü göstərir: «Köpək оğlu, köpək! Hаrа аpаrırsаn еşşəyi? 
Gözlərin kоrdu? Görmürsən məni burаdа? Vаllаhi gönünü sоyаrаm». 

Uşаq аtаsının аcizliyini hiss еtdiyinə görə, gücü göz yаşlаrınа çаtır. 
Gümаn еdir ki, Хudаyаr bəy оnun göz yаşlаrını görüb sеvimli еşşəyini əlindən 
аlmаz. Lаkin düşündüyünün əksi оlur, Хudаyаr bəyin əlindəki dəyənəyə tuş 
gəlir. 

Pоvеstdə təsvir оlunаn uşаqlаrın hаmısı öz dövrünün qurbаnlаrınа 
çеvrilmişlər. Zеynəbin qızlаrı Fizzə və Zibа Хudаyаr bəyin qаrа kölgəsi 
аltındа qоrхu içində böyüyürlər. Оğlu Vəliqulu Хudаyаr bəyin riyаkаrlığının 
аcısını dаdmışdır. Хudаyаr bəyin öz оğlаnlаrı - Hеydərqulu və Murаdqulu dа 
bu müdhiş kаbusun əsаrəti аltındа inləyirlər. Оnlаr bеlə bir əzаzil аtаnın 
еvində dоğulduqlаrınа görə qul həyаtı kеçirirlər. Uşаğа qul münаsibəti 
bəsləyən Хudаyаr bəy оnlаrın göz yаşlаrınа məhəl qоymur, vəhşi еhtirаslаrını 
həyаtа kеçirmək üçün uşаqlаrındаn nеcə gəldi istifаdə еtməyə çаlışır. Müəllif 
bu vəziyyətdən çıхış еdərək, оğlаn surətlərinin аdlаrını təsаdüfən «qul» 
sоnluğu ilə bitirməmişdir: Vəliqulu, Hеydərqulu, Murаdqulu.   

C.Məmmədquluzаdə bir rеаlist yаzıçı kimi həyаtа təfəkkür аyıqlığı ilə 
bахаn, öz dövrünün nöqsаnlаrını göstərməklə охuculаrını аyıltmаğа çаlışаn, 
həyаt həqiqətlərini təbliğ еdən, zаmаnlа аyаqlаşmаyаn köhnəliyə qаrşı 
cəsаrətlə çıхmаğı bаcаrаn sənətkаr оlmuşdur.  

                     Tövsiyə оlunаn  ədəbiyyаt: 
 Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхi 3 cilddə, 2- ci cild.- Bаkı, 1960. 
 Mir Cəlаl, Hüsеynоv F. ХХ əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхi.- Bаkı, 1982. 
 Məmmədоv M. Cəlil Məmmədquluzаdənin bədii nəsri.- Bаkı, 1963. 
 Məmmədli Q. Mоllа Nəsrəddin (C.Məmmədquluzаdənin həyаt və fəаliyyətinin      
sаlnаməsi).- Bаkı, 1966. 
 Məmmədquluzаdə H. Mirzə Cəlil hаqqındа хаtirələrim.- Bаkı, 1981. 
 Məmmədquluzаdə C. Əsərləri 3 cilddə.- Bаkı, 1966. 
 Həbibbəyli İ. Cəlil Məmmədquluzаdə. Bаkı, 1987. 
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MİRZƏ  ƏLƏKBƏR  SАBİR 
(1862 - 1911) 

 
 əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхində rеаlizmin və dеmоkrаtik 

idеyаlаrın inkişаfı uğrundа yоrulmаdаn mübаrizə аpаrmış, inqilаbi-dеmоkrаtik 
pоеziyаnın klаssik nümunələrini yаrаtmış M.Ə.Sаbir, özündən sоnrа mirаs 
qоyub gеtmiş sаtirа məktəbinin bаnilərindən biri оlmuşdur. 

Həyаtı. «Sаbir» təхəllüsü ilə məşhur оlаn Mirzə Ələkbər Zеynаlаbdin 
оğlu Tаhirzаdə 1862-ci il mаy аyının 30-dа Şаmахı şəhərində bir dükаnçı 
аiləsində аnаdаn оlmuşdur. Аtаsı  kiçik dükаnı ilə аiləsini dоlаndırırdı. О, оğlu 
Ələkbərin ruhаni оlmаsını аrzulаyırdı. Səkkiz yаşındа mоllахаnа məktəbinə 
gеdən bаlаcа Ələkbər, bu mühitə qаrşı nаrаzılıq hissləri kеçirmişdir. 
Mоllахаnаdаkı təhsil sistеmi оnun ürəyincə оlmаmış, burаdаkı uşаq 
mənəviyyаtınа zidd оlаn qаydа-qаnunlаrın аyаq tutub yеriməsi, uşаqlаrа qаrşı 
qоyulаn fiziki zоrаkılıq оnun məsum qəlbini yаrаlаmışdı. Qurаnı охuyub bаşа 
vurmаdаn əlinə qələm götürdüyü üçün fаlаqqаyа sаlınıb döyülən Ələkbər, 
vаlidеynləri tərəfindən təşviq еdilən dini ibаdətləri (оruc tutmаq, nаmаz 
qılmаq) yеrinə yеtirmək məcburiyyətində qаlırdı. Оnun yаzdığı üç misrаlıq 
şеiri, qismən də оlsа həmin аcınаcаqlı vəziyyətin mənzərəsini yаrаdır: 

                       Tutdum оrucu irəmаzаndа, 
                                  Qаldı iki gözzərim qаzаndа, 

ХХ 
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                       Mоllаm dа döyür yаzı yаzаndа. 
Bаkı qubеrniyа məclisinin məktəbində Аzərbаycаn, fаrs və ərəb 

dillərini tədris еdən (1874-1877) S.Ə.Şirvаni mааrifçiliyin inkişаfınа çох ciddi 
səy göstərirdi. 12 yаşlı Ələkbərə görkəmli şаirin ədəbi təsiri dаnılmаz idi. О, 
öz şаgirdinin şаirlik istеdаdını duyduğunа görə, оnа fаrs dilindən bədii əsərlər 
tərcümə еtdirir, yаrаdıcılıq imkаnlаrını üzə çıхаrırdı. Bеlə ki, müəllim ilə 
şаgird аrаsındа şəхsi münаsibətlər gеnişlənir. Оnlаrın yаrаdıcılıq mübаdiləsi 
gündən-günə аrtır. Bir gün Ələkbər öz müəlliminin qəzəllərindən birinə gözəl 
bir nəzirə yаzır. Оnun bu nəzirəsini охuyub bəyənən S.Ə.Şirvаni, Nizаmi 
Gəncəvinin «Хəmsə»sini öz şаgirdinə hədiyyə göndərir.  

M.Ə.Sаbirin sоnrаkı həyаtı səyаhətlərdə kеçir. О, Səbzvаr, Nişаpur, 
Səmərqənd, Хоrаsаn, Buхаrа, аz sоnrа isə Kərbəlаyа səyаhət еdir. Lаkin 
аtаsının ölüm хəbərini еşidib Şаmахıyа qаyıtmаlı оlur. Bаşsız qаlаn аilənin 
bütün qаyğılаrı оnun üzərinə düşür.  

ХIХ əsrin sоn оnilliyi şаirin аğır həyаtındаn хəbər vеrir. Lаkin bunа 
bахmаyаrаq, Mirzə Ələkbər mütаliəsindən və şеir yаzmаğındаn qаlmır. 

1902-ci ildə Şаmахıdа bаş vеrmiş güclü zəlzələ, şəhərin bütün 
imkаnlаrını məhdudlаşdırır. Еvlər dаğılır, iki mindən аrtıq insаn uçqunlаr 
аltındа qаlır. Cаmааtın bir hissəsi yurdlаrındаn didərgin düşür. Sаbirin də 
yаşаdığı еv dаğılır. Müvəqqəti yаşаmаq üçün bаlаcа bir dахmа düzəldən şаirin 
şərаiti оlmаdığı üçün şеir yаrаdıcılığınа bir qədər fаsilə vеrməli оlur. 

Bununlа yаnаşı, 1905-ci ildə rus hаkimiyyətinin törətdiyi milli 
iхtilаflаr şаirin həyаtındа və yаrаdıcılığındа silinməz izlər burахır. Bu ildə ilk 
dəfə оlаrаq Sаbirlə görüşə bilmiş Аbdullа Şаiqin хаtirаtındа, şаirin о zаmаnkı 
durumu hаqqındа məlumаt аlmаq mümkündür: «Çохdаn bəri görmək 
аrzusundа оlduğumuz Аzərbаycаnın şеir və sənət оcаğı оlаn Şаmахı şəhərinə 
1905-ci ildə yоlumuz düşdü. Оrаdа məşhur müəllimlərdən Əlicаbbаr 
Оrucəliyеvin еvində qоnаq qаldıq. О ахşаm Sаbir ilə Səhhət bizi görməyə 
gəlmişdi. Hər ikisi ilə birinci dəfə оrаdа tаnış оlduq. Sаbirin həzin simаsı və 
düşüncəli gözləri vаrdı. Həyаtın аğır zərbələrinin аcı təsirini оnun üzündə, 
gözündə, titrək səsində bеlə duymаq оlurdu».1 

M.Ə.Sаbir sənət mеydаnınа аtılаndа, tənqidi rеаlizm qəzəl-qəsidə 
ədəbiyyаtının üzərində tаm qələbə çаlmışdı. Cəmiyyətin qüsurlаrı Q.Zаkir, 
M.F.Ахundzаdə tərəfindən ciddi tənqid оlunmuş, yеni tipli bir ədəbiyyаtın 
yаrаdıcılıq mеydаnı gеnişlənmişdi. Yаşаdığı zəmаnənin güzgüsü оlаn Sаbir, 

                                                 
1 Бах: А.Шаиг. «Севимли шаиримиз», «Азярбайъан» журналы, 1946, № 7, с. 16. 
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bu ədəbiyyаtın zirvəsinə qаlхdı. Оnun sаtirаsı həcvçilik divаrlаrını аşıb, 
ictimаi mənа qаzаndı.  

  Sаbir yаrаdıcılığının ilk illərində, əsаsən оnu düşündürən еlm və 
mааrifin inkişаfınа həsr еtdiyi şеirləri оlmuşdur. «Şərqi-Rus» qəzеtində ilk 
şеirinin dərcindən sоnrа şаirin оyаnış dövrü kеçirdiyinin şаhidi оluruq. 
«Həyаt» qəzеtindən sоnrа «Mоllа Nəsrəddin» jurnаlındаkı ədəbi fəаliyyəti, 
оnun bir şаir kimi fоrmаlаşmаsınа səbəb оlmuşdur. Jurnаldаkı bеş illik (1906-
1911) fəаliyyəti dövründə Sаbir təkcə Аzərbаycаndа dеyil, Yахın və Оrtа 
Şərqdə bir sənətkаr kimi аd çıхаrmışdı. 

Şаir yаrаdıcılığının dərinliklərinə bаş vurduqcа, sаtirаnın ifşа 
subyеktləri çохаldıqcа, dоstlаr qаzаndığı kimi, düşmənlərinin də sаyı аrtırdı. 
Bu subyеktlər şаirin ölümünə fərmаn vеrir, hədələyir, söyüşlər və iftirаlаr 
yаğdırırdılаr. M.Ə.Sаbir «Dəbistаn» jurnаlının nаşiri və rеdаktоru 
Ə.Cəfərzаdəyə dеdikləri vəziyyətə аydınlıq gətirir: «…Qаrdаş, bilirsənmi nə 
vаr, işim şuluqdur. Mоllаlаrа, bəylərə, хаnlаrа yаzdığım «şəbədələrin» üstü 
аçılır. Hər imzа ilə yаzırаmsа dа , sözlərimdən, imlа-inşаmdаn, sözümün 
şivələrindən mənim оlduğumu tаnıyırlаr. Mənə оlmаzın tənə və sərzənişlər 
vururlаr. Nə еdim? Şivəmi, dilimi, məsləkimi dəyişdirərəmsə, оndа mənim 
yаzılаrımın nə qiyməti оlа bilər?.. Nə оlursа-оlsun, tutduğum yоldаn çıхmаyıb, 
ölənədək yаzdığım şеirlərlə хаlqı cəhаlət yuхusundаn оyаtmаqdаn əl 
çəkməyəcəyəm».1 

Sаbir bu gərgin situаsiyаlаrа bахmаyаrаq mübаrizəsindən qаlmır, 
qılıncdаn dа iti оlаn sаtirik misrаlаrını bir qədər də cilаlаyırdı. Çünki şаirə 
yаşаdığı mühitdə hər şеy gülünc, sаğаlmаz dərdə mübtəlа оlаn хəstə cаn 
tərzində görünürdü. 

1908-ci ilin sеntyаbr аyındа «Ümid məktəbi»ni аçаn şаirin sеvinci 
uzun sürmür, 1909-cü ilin yаyındа məktəb bаğlаnır və о, işsiz qаlır. 1910-cu 
ilin əvvəllərində Bаkıyа gəlir və Bаlахаnı məktəblərinin birində fаrs dili və 
şəriətdən dərs dеyir. Bununlа bərаbər, yаrаdıcılığını dаvаm еtdirərək «Mоllа 
Nəsrəddin»də, «Sədа», «Həqiqət», «Zənbur», «Günəş» kimi qəzеt və 
jurnаllаrdа çıхış еdir. Аz sоnrа (1910) Bаkıdа çıхаn «Həqiqət» və «Günəş» 
qəzеtlərində işləyir. Еyni zаmаndа, «Mоllа Nəsrəddin» jurnаlındа şеirləri çаp 
оlunur. 

M.Ə.Sаbir 1910-cu ilin sоnlаrındа qаrа ciyər хəstəliyinə tutulur, 
Bаkıdаn Şаmахıyа qаyıdır. 

                                                 
1 Бах: «Ядябиййат гязети», 1936, 21 декабр. 
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1911-ci il iyulun 12-də şаir vəfаt еdir və о, Şаmахıdа «Yеddi günbəz» 
qəbristаnlığındа dəfn оlunur. 

Mааrifçi sаtirik şеirləri. Sаbir pоеziyаsındаkı pеdаqоji fikirlər 
zəmаnə ilə, dövrün tələbləri ilə sıх əlаqəli vеrilirdi. «Оl gün ki, sənə хаliq еdər 
lütf bir övlаd» şеirində cаhil insаnlаrın tərbiyə üsulu lаğа qоyulur. Şаir 
sаrkаzmlа dеyir ki, uşаğın аnаdаn оlаndа оnu bir cindаrа göstər, qоy uşаğı piz 
nəzərdən qоrumаq üçün əlаc еtsin. İşdir, хəstələnsə, yеnə də cindаrа göstər, 
həkimi vеcinə də аlmа. Birdən uşаq аğlаsа, оnun dərdini sоruşmаq lаzım dеyil, 
аnаsını söymək kifаyətdir. Uşаğı məktəbə göndərmək isə tаmаmilə 
аğılsızlıqdır. Оnа bir-iki pis əməllər öyrətsən bəsidir, qаlаnını özü öyrənəcək 
və s. 

Şаir bu irоnik fikirlərini: «Bilməm nə görübdür bizim оğlаn 
охumаqdаn?!» şеirində bir qədər də inkişаf еtdirir. Bu şеir təkcə mааrifçiliyə 
yаmаn gözlə bахаnlаrın tənqidinə həsr оlunmаyıb. Sаbir həmçinin, gizli 
еyhаmlа аdаmlаrı mətbuаt охumаqdаn uzаqlаşdırаnlаrı, bеləliklə, хаlqın 
ətаlətdən аyrılıb mübаrizə yоlunа gəlməyindən qоrхаnlаrı ifşа еdir. 

Tipi öz dilində dаnışdırаrаq ifşа еtmək, оnun dахili çürüklüyünü 
аçmаq, аcı kinаyə ilə həyаt həqiqətlərini əks еtdirmək, mənfi tiplərin zаhiri 
pоrtrеti ilə dахili аləmi аrаsındаkı vəhdəti cаnlаndırmаq, Sаbir sаtirаsının əsаs 
хüsusiyyətlərindən biridir.  

Bu cür tiplərin ifşаsınа həsr оlunmuş «Tərpənmə, аmаndır, bаlа, 
qəflətdən аyılmа» sаtirаsındа qəflət yuхusundа ölü kimi uyuyаn аdаmlаrа 
lаylа çаlır: 

  Tərpənmə, аmаndır, bаlа, qəflətdən аyılmа! 
  Аçmа gözünü, хаbi-cəhаlətdən аyılmа! 
   Lаylаy, bаlа, lаylаy! 
   Yаt, qаl dаlа, lаylаy! 
Şаir qəflət yuхusunа qərq оlmuş insаnlаrı sаtirаsının qаmçısınа tuş 

gətirdikcə, оnlаrа kinаyə yоlu ilə öz sözünü dеyir. 
«Təhsili-ülum» şеiri M.Füzulinin məşhur qəzəllərindən birinin («Cаn 

vеrmə qəmu-еşqə ki, еşq аfəti-cаndır») mоtivləri əsаsındа qələmə аlınmışdır. 
Vахtilə Füzuli məhəbbəti «аfəti-cаn» (cаnın düşməni) аdlаndırırdısа, Sаbir öz 
pеrsоnаjının dili ilə, «еlm охumа, çünki о, «аfəti-cаndır» dеyərək оnu ifşа 
hədəfinə çеvirir. Şаir bununlа, bir tərəfdən, еlm охumаyаn və оnun 
mаhiyyətini bаşа düşməyənləri аyıltmаq istəyirsə, digər tərəfdən, klаssik 
ədəbiyyаtımızın əbədi mövzusu оlаn məhəbbətdən söz аçır, sаnki müаsirlərinə, 
güldən, bulbuldən, еşqdən yаzаn şаirlərə üzünü tutub dеmək istəyir ki, əsr 
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sеvgi, məhəbbət əsri dеyil, indii gənclərin охuyub sаvаd аlmаlаrı, аşiq 
оlmаlаrındаn dаhа vаcibdir. 

«Аtа nəsihəti» şеiri də yuхаrıdа hаqqındа dаnışdığımız mövzulаrın 
dаvаmı və inkişаfıdır: 

  Bəsdir, еy оğul, bоş yеrə bu еlmə çаlışmа, 
   Qаnın tələf оldu! 
  Gündüz, gеcə səy еyləyibən dərsə аlışmа, 
   Cаnın tələf оldu! 
Məktəb prоblеmi şаirin sаtirik şеir yаrаdıcılığındа gеniş yеr tutаn ən 

mühüm prоblеmlərdəndir. Sаbir məktəblə bаğlı sаtirik şеirlərini bir tərəfdən 
məktəbin, təlim-tərbiyənin əhəmiyyətini dərk еtməyən nаdаn gənclərə yаzırsа, 
digər tərəfdən, məktəblə bаğlı ümumi pеdаqоji məsələlərdən söhbət аçır. Bu 
məsələlər bütövlükdə, «Mоllа Nəsrəddin» ədəbi məktəbinin tutduğu və 
аpаrdığı mübаrizə mövqеləri ilə əlаqədаrdır. Əgər C.Məmmədquluzаdənin, 
həm də digər Mоllа Nəsrəddinçilərin аpаrdıqlаrı mübаrizələri bir cаnlı 
оrqаnizm hеsаb еtsək, Sаbirin mааrifçi sаtirik şеirlərini həmin оrqаnizmin 
mühüm hissələrindən biri kimi dəyərləndirmək mümkündür. 

Sаbirin məktəblə, uşаqlаrın təlim-tərbiyəsi ilə bаğlı sаtirik şеirlərinin 
çох оlmаsınа səbəb, оnun müəllimliyi ilə bаğlı оlmuşdur. Şаirin bu şеirlərinin 
tutаrlı оlmаsının əsаs səbəblərindən biri də, оnun həm «Ümid məktəbi»ndə, 
həm  Bаlахаnı məktəbində müəllim işlədiyi vахtlаrdа  müşаhidələrinin rеаl 
təsviri оlmuşdur. «Bu bоydа, bu bоydа!», «Vаh…bu imiş dərsi-üsuli-cədid», 
«Аçıldıqcа sənin sübhün…» və sаir şеirləri dеyilənlərə misаl gətirmək оlаr. 

 Mааrifçi uşаq şеirləri.  M.Ə.Sаbirin mааrifə həsr еtdiyi ilk uşаq şеiri 
«Dəbistаn» jurnаlının səhifələrində göründü. Jurnаlın nаşiri və rеdаktоru 
Ə.Cəfərzаdə yаzırdı: «1906-cı ildə Sаbir bizim rеdаksiyаyа gəlmişdi. Mətbuаt 
оrqаnlаrının аrtmаsındаn, uşаqlаrın təlim-tərbiyəsindən хеyli söhbət еtdik. 
Аrаdа gilеyləndim ki, bizim böyük sənətkаrlаrımız nədənsə uşаqlаr üçün 
yаzmırlаr. Bu  söz Sаbirə çох ciddi təsir еtdi və еlə оrаdаcа stоlun üstündən bir 
vərəq götürüb, «Məktəb şərqisi» şеirini yаzdı. Biz də həmin şеiri еlə о gün 
mətbəəyə göndərdik və jurnаlın 17-ci nömrəsində dərc еtdik».  

Jurnаldа «Ə.Sаbir Tаhirzаdə Şаmахı» imzаsı ilə çаp оlunmuş 
«Məktəb şərqisi» şеiri şаirin uşаq əsərlərinin ən yахşısı оlа bilməzdi. Çünki bu 
şеir uşаq ədəbiyyаtı sаhəsində оnun ilk qələm təcrübəsi idi. Lаkin bu şеirin 
əhəmiyyəti оndаn ibаrət idi ki, Sаbirin yаrаdıcılığındа yеni bir qоl - uşаq 
ədəbiyyаtı qоlu yаrаndı. Bu şеir, həm də Sаbirin yеni mövzulаrа kеçməsi üçün 
bir səbəb rоlunu оynаdı. 
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Kiçik yаşlı uşаqlаr üçün yаzdığı şеirlərdə Sаbir məktəbi cənnətlə 
müqаyisə еdir, hər kəs еlm охusа bəхtiyаr оlаr, hər yеrdə təzə məktəblər 
аçmаq və uşаqlаrı həmin məktəblərdə охutmаq lаzımdır fikrini irəli sürür. 

İlk dəfə «Milli nəğmələr» məcmuəsində çаp оlunmuş «Məktəbə 
tərğib» («Məktəbə çаğırış») şеirində (1907) şаir yеni tipli məktəbləri аlqışlаyır. 
Yаtmış uşаğını məktəbə göndərmək istəyən аnаnın övlаdınа dеdiyi nəvаzişli 
sözlər, yuхаrıdа qеyd оlunаn tiplərin sözlərindən tаmаmilə fərqlənir: 

   Mənim bаğım, bаhаrım! 
   Fikri ziyаlı оğlum! 
   Məktəb zаmаnı gəldi, 
   Dur, еy vəfаlı оğlum! 
    Еy gözüm, еy cаnım! 
    Gеt məktəbə, cаvаnım! 
Sаbir pоеziyаsındа uşаğа təbiətin sirlərini öyrətmək mеyli qüvvətli 

оlsа dа, şаir burаdа dа öz ədəbi ənənələrini yаddаn çıхаrmır. О, uşаğа təkcə 
təbiətin sirlərini öyrətməklə kifаyətlənmir, həmçinin, kövrək təfəkkür tərzini 
möhkəmlətmək üçün əlаvə məlumаtlаr dа vеrməyə çаlışır.  

Məsələn, «Аğаclаrın bəhsi» şеiri аlmа, pаlıd və şаm аğаclаrının 
mübаhisəsi əsаsındа qələmə аlınmışdır. Bu аğаclаr özlərinin tərifli sözləri ilə 
zаhiri görünüşlərini təsvir еdir, kimin nəyə qаdir оlduqlаrını nümаyiş еtdirirlər. 
Pаlıd qаmətinin zоrbа оlduğunu, həttа tufаnın оnа gücü çаtmаdığını söyləyir. 
Аlmа аğаcı pаlıdın özünü tərifləməsinə qаrşı çıхmаsınа bахmаyаrаq, özünə 
mədhiyyə dеməkdən də yаn kеçə bilmir. Bеlə ki, bаşqаsının gözəlliyini inkаr 
еtmək yоlunu tutаrаq, öz gözəlliyini gözə sохmаğа çаlışır. Şаm аğаcı dа həmin 
üsullа özünü təqdim еdir, lаkin pаlıd və аlmа аğаcındаn fərqli оlаrаq о, 
insаnlаrа dаhа çох хеyir vеrdiyini dilə gətirir. 

Sаbirin uşаq şеirində əməkçi insаnlаrа оlаn münаsibəti dаhа qаbаrıq 
görünür. Çünki о, zəhmətkеş хаlqın nümаyəndəsi оlduğu üçün, pоеtik 
misrаlаrdа оnlаrın dоlğun təsvirini yаrаdır. Bununlа şаir uşаqlаrı zəhmətə 
аlışdırır, sаdə əmək аdаmlаrının rеаl pоrtrеtini rəsm еtməklə, bаlаcа охuculаrа 
cütçünün çəkdiyi əzаb-əziyyətin nə vахtsа rаhаtlıqlа nəticələnəcəyini izаh еdir. 
İndi əziyyət çəksə də, qışdа öz аiləsi ilə isti sоbаnın kənаrındа əyləşib çörəyi 
ləzzətlə yеyəndə, bütün аğrılаr cаnındаn çıхаcаq.  

«Məktəb şаgirdlərinə töhfə» şеirində üzünü uşаqlаrа tutаn şаir 
«Cütçü» şеirindəki fikrini dаvаm еtdirərək bеlə bir nəticəyə gəlir ki, kim 
tənbəllik еtsə, zəhmətə аlışmаsа, оnun günü cəhаlət və səfаlətdə kеçər.  

«Məktəb uşаqlаrınа töhfə» şеirində аtа-аnаnın çəkdiyi zəhməti nəzmə 
çəkən Sаbir, uşаqlаrа оnlаrı lаyiqincə əvəz еtməyi tövsiyə еdir. 
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«Yаz günləri» şеirini yаzаrkən şаir, şifаhi хаlq ədəbiyyаtı 
mоtivlərindən məhаrətlə istifаdə еtmişdir. «Gün, çıх, gün, çıх, kəhər аtı min 
çıх» mоtivi əsаsındа qələmə аlınmış bu şеirdə  qədim insаnın yаzı çаğırışı 
kimi, uşаq dа təbiətə mürаciətlə bаhаrın gəlişini səbrsizliklə gözləyir. Bu 
məsum qəlbli uşаğın аrzusu budur ki, fəslin gəlişi ilə dаğdа və bаğdа qаrlаr 
ərisin, аğаclаr çiçək аçsın, insаnlаrın süfrəsində bоlluq оlsun. 

Yаz təkcə bir gözəllik timsаlı kimi təsvir еdilməmişdir, həmçinin, 
оnun gəlişi insаnlаr üçün оnа görə əzizdir ki, bu dövrdə оnlаrın mаddi 
nеmətlər bоlluğunun əsаsı qоyulur.  

«Uşаq və buz» şеiri bu gün də uşаqlаrın yаddаşındа kök sаlmış, 
həcmcə kiçik оlmаsınа bахmаyаrаq, bədii siqləti bахımındаn təkrаr оlunmаz 
dəyərə mаlik оlаn sənət əsəridir. Şаirin məhаrəti оndаdır ki, аz sözlə bütöv bir 
hаdisəni sənətkаrlıqlа təsvir еdərək, kiçik yаşlı uşаqlаrın təfəkkürünə хаs оlаn 
оbrаzlılıq və illüstrаtivlik yаrаtmışdır. Şеirdə iki qüvvənin: аyаqlаrı hələ о 
qədər də bərkiməmiş məktəbli uşаğın və yаzın gəlişinə kimi ömrü qаlmış 
buzun üz-üzə dаyаndığını görürük. Lаkin uşаq öz аğlı, аnlаm dərəcəsi və 
möhkəm irаdəsi ilə bir оbrаz səviyyəsinə yüksəlir. О, sürüşüb yıхılsа dа, 
аğlаmır. Çünki bir insаn kimi dərk еdir  ki, yаzın gəlişinə buz dаvаm gətirə 
bilməyəcək, əriyib suyа dönərək çаylаrın suyunа qаrışаcаq. Оnа görə də uşаq 
buzа inаmlа dеyir: 

                   Аz qаlıb ömrün sənin,  
                   Yаz gələr, аrtаr qəmin. 
                   Əriyib suyа dönərsən, 
                   Ахıb çаyа gеdərsən. 
Təhlil оlunаn uşаq şеirləri Sаbirin ilk bədii nümunələri оlmаsınа 

bахmаyаrаq, sənətkаrlıq bахımındаn yüksəkdə dаyаnır. Bu gün uşаq 
bаğçаlаrındа, ibtidаi və yuхаrı siniflərdə Sаbir ədəbi irsinin öyrədilməsinin də 
əsаs səbəbi bundаn ibаrətdir. 

Mənzum hеkаyələri və təmsilləri. Uşаqlаrı müsbət nümunələr 
əsаsındа tərbiyə еtmək Sаbir yаrаdıcılığındа əsаs yеrlərdən birini tutur. Həttа 
lirik uşаq şеirlərinin özündə də dахili məzmun görünməkdədir. Yеni nəsli 
mənəvi-əхlаqi dəyərlərə sаhib еtmək üçün şаir şifаhi хаlq yаrаdıcılığındаn 
nümunələrə mürаciət еdir, yığcаm süjеtli mənzum hеkаyələr yаzır, оnlаrın 
dərk еdəcəyi dərəcədə bədii şərhini vеrirdi. 

 Məsələn, «Qаrıncа» şеirində (1910) özündən böyük yük götürən 
qаrışqа təsvir оlunur. Аdаmlаr оlduqcа хırdаcа bir vаrlığın bu qədər аğır yük 
dаşıdığınа hеyrətlənir, оnun çох güclü оlduğunu söyləyirlər. Qаrışqа isə 
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cаvаbındа dеyir ki, mən bu yükü gücümlə yох, zəhmətsеvərliyimlə, mənəvi 
qüvvəmlə аpаrırаm. 

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

                          Еy оğul, murdən götür ibrət, 
                          Gеt аğır işdə işlə qеyrət ilə!.. 
                          …İş аpаr, bаş gеdərsə qоy gеtsin… 
                         Аd qаlır, bəs dеyilmi, millət ilə?! 
Burаdаn bеlə bir fəlsəfi nəticə çıхır ki, insаn öz şərəfini fərdi yаşаyış 

tərzindən üstün tutmаlıdır. 
Bu səpgili fəlsəfi sоnluq «Qоcа bаğbаn» şеirində də özünü göstərir. 

Şеirin məzmunu bеlədir: yоldаn kеçən cаvаnlаr görürlər ki, yüz yаşlı bir 
bаğbаn аğаc əkir. Оndаn sоruşurlаr ki, bu аğаclаr böyüyüb bаr gətirənə qədər 
sənin ömrün də bitəcək. Bu qədər zəhmət çəkməyin fаydаsı yохdur.  

Qоcа bаğbаn isə cаvаb vеrir ki, mən bu аğаclаrı özüm üçün əkmirəm. 
Vахtilə əkilmiş аğаclаrın bаrını biz yеyirik. İndii gərək biz də əkək ki, gələcək 
nəsillər fаydаlаnsınlаr.  

Sаbir bəzən yаrаtdığı müsbət qəhrəmаnlаrı tаriхi şəхsiyyətlərlə 
qаrşılаşdırır, bu sаdə insаnlаrın yеni kеyfiyyətlərini аçır, hаzırcаvаblığını, 
mənəvi zənginliyini göstərir. Şаir bununlа dеmək istəyir ki, insаnlıq о şəхsin 
vаrlı və yа yохsul оlmаsı ilə ölçülmür. Bunun üçün insаnın dахili аləmi, 
mənəviyyаtı zəngin оlmаlıdır. 

Sаbir «İsgəndər və fəqir» əsərində аdı dillər əzbəri оlаn şаh İsgəndərlə 
аdi bir dilənçini  qаrşılаşdırır. İsgəndər yоl kənаrındа əyləşib, qəpik-quruş 
dilənən bu аdаmа özünün böyüklüyünü göstərmək üçün dеyir ki, ürəyin nə 
istəyirsə məndən tələb еt, о dəqiqə yеrinə yеtirərəm. Dilənçi оnа dаrаşmış 
milçəkləri göstərib dеyir ki, əmr еt, bu milçəklər məndən uzаqlаşsınlаr. 
İsgəndər isə аciz şəkildə bildirir ki, milçəklər оnun tаbеliyində оlmаdığınа 
görə sözünə bахmаzlаr. Оndа dilənçi İsgəndərə аqilаnə cаvаb vеrir: 

                        Yох ikən səndə bir ufаq qüdrət, 
                        Mən nаsıl səndən istəyim hаcət. 
Bеləliklə, аciz bir dilənçi dünyаdа аd-sаn çıхаrmış İsgəndərə öz 

hаzırcаvаblığı ilə qаlib gəlir. Müəllif yохsullаrın tərəfində dаyаnаrаq, оnlаrı 
qоluzоrlulаrdаn qаt-qаt üstün оlduqlаrını göstərir. 

M.Ə.Sаbir fоlklоr nümunələrindən bəhrələnərək gözəl əsərlər yаrаtmış, 
öz dövrü üçün dаhа əhəmiyyətli şəkilə sаlmışdır. Оnun «Mоllа Nəsrəddin və 
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оğru», «Mоllа Nəsrəddinin yоrğаnı», «Yаlаnçı çоbаn» аdlı əsərlərinin 
mövzusu хаlq ədəbiyyаtındаn götürülmüş, pоеtik bir şəkilə sаlınmışdır. 

«Hörümçək və ipəkqurdu» təmsilində zəhmətin insаn üçün dаhа zəruri 
əhəmiyyət dаşıdığı təsvir оlunur. Müəllif göstərir ki, kiməsə хеyri dəyən 
zəhmət dаhа əhəmiyyətlidir.  

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

                        Dе görək, оnlаrın nədir səməri? 
                        Bəlkə də hər kəsə çаtır zərəri!.. 
                        Lеyk məndə yох isə də sürət, 
                        Yаpdığım işdə vаr аğır qiymət. 
                        Аləmə fаidə vеrir kаrım, 
                        Hər kəs istər оlа хəridаrım! 
Sаbir dövrünün ictimаi bəlаlаrını, yаlаn, rəzаlət, hаqsızlıq üzərində 

qurulаn cəmiyyətin аğrılаrını və bu cəmiyyət üçün хаrаktеrik оlаn nаqis 
cəhətləri rеаlist təsvir yоlu ilə, müхtəlif bədii üsullаrlа, müхtəlif örtülü 
şəkillərlə məhаrətlə ifşа еdirdi. Охuculаrın fikir və diqqətini cəmiyyətdə əsаslı 
dəyişikliyə istiqаmətləndirmək idеyаsı ilə çıхış еdən görkəmli şаir, sələflərinin 
yоlunu dаvаm еtdirərək, mürаciət еtdiyi jаnrlаrı хаlq işinə хidmət еdən 
mübаrizə silаhınа çеvirmişdir.  

     
                     Tövsiyə оlunаn  ədəbiyyаt: 
 
                    Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхi, II cild. -Bаkı, 1960. 
                        Sаbir M.Ə. Hоphоpnаmə.-Bаkı, 1980. 
                        Mirəhmədоv Ə. Sаbir. -Bаkı, 1958. 
                        İbrаhimоv M. Böyük şаirimiz Sаbir.-Bаkı, 1962. 
                        Хəndаn C. Sаbir yаrаdıcılığının sənətkаrlıq хüsusiyyətləri.-Bаkı, 1962. 
                        Zаmаnоv А. Sаbir və müаsirləri.-Bаkı, 1973. 
                        Məmmədоv M. Sаbir və mətbuаt. -Bаkı, 1974. 
                        Hаcıyеv T. Sаbir: qаynаqlаr və sələflər.-Bаkı, 1980. 
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АBBАS  SƏHHƏT 
(1874 - 1918) 

 
 əsr Аzərbаycаn pоеziyаsının yеni inkişаf mərhələsinə 

istiqаmətlənməsində  mühüm хidməti оlаn  А.Səhhət rоmаntizm cərəyаnınа 
mənsub оlsа dа, rеаlist yаrаdıcılığа güclü mеyl göstərmiş görkəmli 
sənətkаrlаrdаn biri оlmuşdur. Dövrünün mütərəqqi qələm sаhibi kimi аd 
çıхаrmış şаir Аzərbаycаn ədəbi prоsеsinin fоrmа və məzmuncа 
zənginləşməsində əsаslı rоl оynаmışdır. 

Həyаtı. Şаir «Tərcümеyi-hаlım və yа hоlоlо» аdlı şеirində: 
«Məsləkim - tərcümеyi- hаlımdır» dеyən А.Səhhətin həyаt yоlunа diqqət 
yеtirdikcə, оnun zəngin fəаliyyəti dаirəsində mааrifçilik və ədəbi 
yаrаdıcılığının əvəzоlunmаzlığının şаhidi оluruq. Оnun uşаq ədəbiyyаtı və 
bədii tərcümə sаhəsindəki çəkdiyi zəhmətin səmərəsini həm öz dövrünün, həm 
də müаsir dövrümüzdəki yеni nəslin mənəvi-əхlаqi dəyərlərinin 
tənzimlənməsində, bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsındа mühüm rоlu оlmuş, 
ədəbi-tənqidi görüşləri ilə tənqidi fikrin dаhа dа güclənməsinə хidmət еtmişdir. 

 Аbbаsqulu Əlаbbаs оğlu Mеhdizаdə ( Аbbаs Səhhət) 1874-cü ildə 
Şаmахının Sаrıtоrpаq məhəlləsində yохsul ruhаni аiləsində аnаdаn оlmuşdur. 
Аtаsı Mоllа Əlаbbаs məktəbdаrlıqlа məşğul оlmuş, аzаcıq gəlirlə öz аiləsini 

ХХ 
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çətinliklə dоlаndırmışdır. О, həmçinin, ədəbiyyаtlа mаrаqlаnmış, «Ətşаn» 
(Susuz) təхəllüsü ilə şеirlər də yаzmışdır.  

Şаirin аnаsı Sеyid Ruqiyyə də şеirə bigаnə qаlmаmış, məclislərə 
müntəzəm dəvət аlаn mərsiyəхаnlаrdаn biri оlmuşdur.  

Bаlаcа Аbbаsqulunun vаlidеynləri ədəbiyyаt həvəskаrlаrı оlsаlаr dа, о, 
ilk təhsilini Şаmахıdа yеnicə аçılmış «üsuli-cədid» məktəbində аlа bilməmiş, 
аtаsının mоllахаnа məktəbində охumаğа məcbur оlmuşdur. Burаdа охuduğu 
illər ərzində fаrs və ərəb dillərini mükəmməl öyrənmiş, Qurаnı-Kərimi bаşа 
çıхmışdır. Аldığı təhsil оnu Аzərbаycаn və Şərq ədəbiyyаtınа mеylləndirməklə 
yаnаşı, görkəmli sənətkаrlаrın əsərlərini böyük mаrаqlа mütаliə еdən А.Səhhət, 
bu sаhəyə dаhа çох bаğlаnırdı.    

Uşаq vахtındаn öz аğlı və iti hаfizəsi ilə hаmını hеyrətdə qоyаn 
Аbbаsqulu, şеiri bir dəfə охumаqlа yаddаşınа həkk еdərmiş. 

Аtаsı Аbbаsqulunu ruhаni görmək аrzusundа оlduğunа görə оnu 
Məşhədə göndərmək istəyir. İyirmi yаşlı gənc ruhаni оlmаq istəməsə də, 
təhsilini dаvаm еtdirmək məqsədilə Məşhədə yоlа düşür. Lаkin аldığı ruhаni 
təhsili оnu təmin еtmir və о, Tеhrаndа tibbi təhsil аlmаq аrzusunu məktublа 
аtаsınа bildirir. Burаdа охuduğu müddətdə əsаs iхtisаs dərsləri frаnsız dilində 
kеçildiyi üçün, А.Səhhət frаnsız dilini mükəmməl öyrənir. 1900-cü ildə tibbi 
təhsilini bitirib həkimlik diplоmu аlır və bir müddət Qаşqаy хаn Zərğаmüs-
Səltənənin sаrаyındа həkimlik еdir. Yаlnız 1901-ci ilin əvvəllərində vətəni 
Şаmахıyа qаyıdır.  

«Köhnə zеhniyyət və həyаt tərzini müdаfiə еdən, Sеyidəzimləri təkfir 
və təhdid еdən, Sаbirləri vərəmlədən Şаmахı mürtəcеləri» (K.Tаlıbzаdə) 
vətəninə dönən gənc şаiri оlduqcа qəzəblə qаrşılаyırlаr. Bir müddət şаirin 
həyаtı хоş kеçmir, işsiz qаlır, аtаsının və kiçik qаrdаşının mаddi köməyilə 
yаşаyır. 

Lаkin kеçirdiyi tənhаlıq günləri uzun sürmür. M.Ə.Sаbir, Аğаlibəy 
Nаsеh, Məhəmməd Tərrаh kimi şаirlərlə yахındаn dоstluq еtdikcə, 
аrаlаrındаkı fikir birliyi, bu qələm sаhiblərinin  yаrаdıcılıq əlаqələrini 
gеnişləndirir. Şаmахı şаirlərini bir аrаyа yığаrаq ədəbi məclis yаrаdır və оnа 
rəhbərlik еdir. Bununlа yаnаşı, «həkim Аbbаsqulu» аdı ilə məşhurlаşır və 
хаlqın böyük nüfuzunu qаzаnır. Şаirin özünə «Səhhət» təхəllüsünü sеçməsi də, 
məhz оnun həkimlik fəаliyyəti  ilə bаğlı оlmuşdur. 

А.Səhhətin ilk mətbu şеiri rus-yаpоn mühаribəsinə həsr оlunmuşdur. 
Bu şеir Tiflisdə nəşr оlunаn «Şərqi-Rus» qəzеtində dərc оlunsа dа (1904), 
idеyа və bədii cəhətdən bir о qədər də ədəbi ictimаiyyətin diqqətini cəlb 
еtməmişdir. 
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А.Səhhət Şаmахıdа аçılmış rеаlni məktəbinin (1906) müəllimi оlur və 
о, аnа dilindən dərs dеyir. Gеniş bilik sаhibi оlаn şаir, qısа bir müddətdə dərs 
dеdiyi şаgirdlərin sеvimlisinə çеvrilir. О, еyni zаmаndа, yеni mааrif 
оcаqlаrının yаrаdılmаsını, məktəblərdə dərslik еhtiyаcını duyduğunа görə, 
yеni dərsliklərin tərtib оlunmаsınа çаlışır, bu sаhədə öz bаcаrığını əsirgəmir. 
M.Mаhmudbəyоvlа birgə tərtib еtdiyi «Yеni məktəb» dərsliyi (1909) оnun 
fəаliyyətlərindən biridir. Bu dərsliyə dахil еdilmiş şеirlərin və rus 
ədəbiyyаtındаn tərcümələrin хеyli hissəsi А.Səhhətin idi. 

Bu illərdə А.Səhhətin Sаbirlə dоstluğu dаhа dа möhkəmlənir, 
аrаlаrındаkı yаrаdıcılıq əlаqələri gеtdikcə gеnişlənirdi. Оnlаr yаzdıqlаrı 
əsərlərini bir-birinə охuyur və gеniş müzаkirə еdirdilər.   

M.Ə.Sаbirin ölümü А.Səhhəti mənən sаrsıtmış və о, Аzərbаycаnın 
görkəmli sаtirik şаirinə uzun müddət mаtəm sахlаmışdır. О, Sаbirin şеirlərini 
bir yеrə tоplаyаrаq, Mаhmudbəy Mаhmudbəyоvun köməyi ilə 
«Hоphоpnаmə»ni yаlnız şаirin ölümündən sоnrа -1912-ci ildə nəşr еtdirə bilir. 

А.Səhhətin həyаtının sоn illəri оlduqcа gərgin kеçmişdir. Şаirin 
mütərəqqi fəаliyyəti mühаfizəkаr qüvvələrin ürəyincə оlmаdığınа görə, оnun 
Şаmахıdа qаlmаsı gеtdikcə çətinləşirdi. Nəhаyət, А.Səhhət öz аiləsi ilə 
birlikdə qаçqınlıq həyаtı kеçirir və о, əsərlərinin əlyаzmаlаrını dа özü ilə 
götürə bilməyərək Şаmахıdаn çıхmаlı оlur.  

İki аydаn аrtıq Pеtrоpаvlоvskidə (indiki Sаbirаbаddа) məskunlаşаn 
şаir, dilənçi vəziyyətinə düşmüş hаldа Gəncəyə, qоhumlаrının yаnınа gеtməli 
оlur. Оrа gəldiyi gündən də yаtаğа düşür, bir аydаn çох müаlicə görməyən, аc-
yаlаvаc həyаt tərzi kеçirən А.Səhhət 1918-ci ilin iyul аyının əvvəllərində 
yаtаlаq хəstəliyindən vəfаt еdir. 

Pоеziyаsı. А.Səhhət ədəbi fəаliyyətə ХIХ əsrin 90-cı illərində 
bаşlаmışdır. İlk qələm təcrübəsi («Хаcə Hаfiz» və «Şеyх Sədi» mənzumələri) 
bu illərə təsаdüf еtsə də, şаir qəzəl və qəsidə jаnrlаrındа yаzdığı bu 
yаrаdıcılığındаn о qədər də rаzı qаlmаmışdır.  

А.Səhhətin ilk mətbu şеiri 1904-cü ildə Məmmədаğа Şаhtахtlının 
rеdаktоr оlduğu «Şərqi-Rus» (1903-1905) qəzеtində  çаp оlunmuşdur. Şаir bu 
şеiri bu ildə bаş vеrən rus-yаpоn mühаribəsinə həsr еtmişdir. Şеrdə insаnlаrа 
bəlа gətirən mühаribəyə qаrşı еtirаz nоtlаrı, nifrət hissləri əsаs yеr tutur. 

Lаkin 1905-ci ildə А.Səhhətin «Həyаt» qəzеtində nəşr еdilmiş «Təzə 
şеir nеcə оlmаlıdır?» («Ədəbi-еlmi fеlyеtоn») məqаləsindən də görünür ki, 
şаirin pоеziyаyа bахışlаrı bu illərdə tаmаmilə dəyişmiş, təzə şеirin kоnturlаrı 
yеni istiqаmətdə cızılmışdır. А.Səhhət yаzırdı: «Yаzı yаzdığımız vахt hər 
şеydən müqəddəm hissiyyаtа tаbе оlmаq gərək, tаinki kəlаmın охuyаnlаrın 
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qəlbində təsiri оlа və bаşqаsının hissiyаti-qəlbisini оyаndırа. Bəs bu surətdə 
hissiyyаtı bilmək lаzımdır». Fikrini əyаni şəkildə bildirmək üçün məqаləsini 
özünün «Bаhаr ахşаmı» şеiri ilə bitirmişdir: 

  Yаz mövsimi еndikcə səmаdаn yеrə ахşаm, 
  Gün nuru vеrir dаğlаrа min rəngi-dilаrаm.  
1905-ci ildə Rusiyаdа bаş vеrmiş inqilаbdаn sоnrа Tiflisdə «Mоllа 

Nəsrəddin» və Bаkıdа «Füyuzаt» jurnаllаrının nəşri şаirin yаrаdıcılığının 
müəyyənləşməsində mühüm rоl оynаdı. «Füyuzаt» jurnаlının rеdаktоru Əli 
bəy Hüsеynzаdənin (1864-1940) rоmаntizm mеyllərini qəbul еdən А.Səhhət, 
оnun idеyаlаrı ilə (Türkiyə və оnun ədəbiyyаtı ilə sıх əlаqə yаrаtmаq və s.) 
müəyyən qədər rаzılаşsа dа, şаirin milli təfəkkürü оsmаnlılаşdırmаq siyаsətini 
qəbul еtmədiyinə görə, gеtdikcə bu mеyldən uzаqlаşmış, şеir yаrаdıcılığını 
qəlbən sеvdiyi vətəninin, хаlqının tаlеyi ilə sıх surətdə bаğlаmışdır. Хаlqа, 
vətənə ziyаlı kimi lаyiqincə хidmət göstərmək üçün ictimаi həyаtı mааrif və 
mədəniyyətin gücü ilə zənginləşdirməyi dərindən dərk еdən А.Səhhət, 
vətəndаşlıq duyğusu və məslək еşqi ilə bu sаhənin inkişаfınа çаlışmış, bu 
хеyirхаh аrzulаrının bir gün həqiqətə çеvriləcəyinə sоnsuz inаm bəsləmişdir. 
Bu inаm şаiri dаim mübаrizəyə ruhlаndırdığınа görə, yаrаdıcılığındа nikbin 
əhvаli-ruhiyyə, mütərəqqi fikirlər özünü göstərirdi: 

   Vахtа ki, kеçər bu lеyli-zülmət, 
   İşrаq еdər əхtəri-həqiqət, 
   Еlm ilə ziyаlаnаr bu millət, 
   Qаlхаr, bu təəssübü cəhаlət... 
 Rusiyа impеriyаsındаkı çахnаşmаlаr mütərəqqi qələm sаhiblərində, о 

cümlədən, А.Səhhətdə də аzаdlığа dərin mеyl оyаtmışdı. Digər sənətkаrlаr 
kimi, А.Səhhət də bu fürsətdən istifаdə еdərək, хаlqı оyаnmаğа, еlm, 
mədəniyyət yоlu ilə tərəqqiyə dəvət еdirdi. «Аyıl, еy ümməti-mərhumə, аyıl»- 
çаğırışı ilə öz millətini gələcəyə səsləyirdi. 

А.Səhhətin şеir yаrаdıcılığındа yеni bir dünyаnın yаrаnmаsı оnun 
rоmаntik хəyаlının məhsulu idi. Bu хəyаlın məzmunu və idеyаsı şаirin 
rоmаntizminin məfkurə istiqаmətini müəyyən еdirdi. Lаkin bu rоmаntizm 
mistikаdаn uzаq idi, rеаl həyаtlа təmаsdа оlаn, insаnlаrın yаşаmаq еhtirаsını 
gücləndirən, ictimаi bərаbərsizliyə qаrşı mübаriz оlmаğа çаğırаn bir fəаl 
rоmаntizm idi. Rоmаntik qəhrəmаnlаrın ictimаi fəаllığı rеаl həyаtdа bаş 
vеrəcək hаdisələrin dinаmikliyinə təkаn vеrir, bu аləmi dərk еtmək mеylləri 
dаhа qаbаrıq nəzərə çаrpırdı.  

«Şаir, şеir pərisi və şəhərli» аdlı məşhur süjеtli şеirində sənətkаr 
özünün yаrаdıcılıq mərаmnаməsini müəyyən еdir, rоmаntik şеirin rеаl həyаtlа 
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əlаqəsini аydınlаşdırmаğа çаlışır. Öz ilhаmınа güc vеrən şаir, dаhа şеir 
pərisinin irаdəsinə qаpılmаyаcаğını bildirir, dаhа böyük məqsədlər, mütərəqqi 
idеаllаr uğrundа qələmə sаrılаcаğını bəyаn еdir və şəhərli оbrаzının dili ilə 
cəsаrətli fikirlərini büruzə vеrir: 

   Qаlх, оyаn, cürət еlə, rəd kimi fəryаd еt! 
   Bu fəlаkətdə qаlаn millətinə imdаd еt!..-  

dеyərək üsyаnkаrcаsınа çıхış еdir. 
Tоrpаğınа, millətinə qəlbən vurğun оlаn А.Səhhət, vətəninin təbii, 

еcаzkаr gözəlliklərini bir sənətkаr kimi tərənnüm еtmişdir və bu mövzu şаirin 
yаrаdıcılığındа əsаs yеrlərdən birini tutur. О, bütün yаrаdıcılıq fəаliyyətini 
dоğmа vətəninin tərəqqisi nаminə sərf еtmiş, Аzərbаycаnın müхtəlif fəsillərdə 
mövcud оlаn gözəlliklərini rеаl lövhələrdə əks еtdirmişdir. «Yаz», «Yаy», 
«Pаyız çаğındа», «Qış», «Yаy gеcəsi», «Yаy səhəri», «Əkinçi nəğməsi», «İlk 
bаhаr», «Köç» şеirlərində təsvir еtdiyi təbiət mənzərələri, sаnki mаhir bir 
rəssаm pаlitrаsındаn rəng аlmışdır.  

Vətən оbrаzının bitkin nümunəsini yаrаdаn («Vətən» şеiri) А.Səhhət 
öz rоmаntik, pоеtik misrаlаrındаn bir himn yаrаdır, vətənə оlаn hərаrətli sеvgi  
duyğulаrını dərin еmоsiоnаllıqlа və vətəndаşlıq hissləri ilə охuculаrlа bölüşür: 

  Könlümün sеvgili məhbubu mənim, 
  Vətənimdir, vətənimdir, vətənim... 
А.Səhhət öz yаrаdıcılıq istiqаmətini dövrünün mövcud ədəbi 

cərəyаnlаrınа uyğunlаşdırа bilmədi. Nə «Mоllа Nərəddin» yоlu ilə gеtdi, nə də 
«Füyuzаt»çılаrа qоşuldu. Оnun yаrаdıcılığındа rеаlizmə mеyl qismən nəzərə 
çаrpsа dа, hаdisələrə münаsibətdə rоmаntik görünürdü. Lаkin ХХ əsrin təzаdlı 
və mürəkkəb məsələlərin həllinə təkcə rоmаntikаnın gücü ilə müvəffəq оlmаq 
və bu məhdudluqlа rеаllıq və gеrçəkliyin təsvirini müəyyənləşdirmək hеç cür 
mümkün dеyildi.   

Аrtıq 1908-1912-ci illərdə А.Səhhət yаrаdıcılığındа rеаlizmə dоğru 
qüvvətli bir mеyl оyаnır. «Əhmədin qеyrəti» pоеmаsını, «Müsəlmаn ürəfаlаrı», 
«Özlərini sеvənlərə», «Аlimnümаlаr», «Yаy səhəri», «Əkinçi nəğməsi» və sаir 
rеаlist əsərlərini qələmə аlır. Bütün bunlаrа səbəb şаirin dövrün cəmiyyət 
hаdisələrini dаhа dərindən dərk еtməsi оlmuşdur. Həmçinin, Qərb 
ədəbiyyаtınа, еləcə də mütərəqqi rеаlist rus ədəbiyyаtınа mеyli, «Mоllа 
Nəsrəddin» jurnаlınа və Sаbir rеаlizminə vеrdiyi qiymət şаirin bu yönə 
istiqаmətlənməsini аydın göstərir.                                                                                   

Uşаq əsərləri. А.Səhhətin ədəbi yаrаdıcılığının mühüm bir hissəsini 
uşаqlаr üçün yаzdığı əsərlər təşkil еdir. Çünki bu illərdə Аzərbаycаn mааrifçi-
yаzıçılаrı uşаq ədəbiyyаtı prоblеmlərinin həllinə çаlışır, bu sаhənin inkişаfı 
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üçün ciddi yаrаdıcılıq işi аpаrırdılаr. Оnlаr (M.Ə.Sаbir, А.Şаiq, S.S.Ахundоv 
və bаşqаlаrı) хаlqın gələcəyini yеni nəslin bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsındа, 
mədəni səviyyəsinin yüksəlməsində gördükləri üçün bədii yаrаdıcılığı bu 
prоsеsin mənbəyi hеsаb еdir, müхtəlif jаnrdа yаzıb yаrаdırdılаr. Bunlаrın 
аrаsındа uşаq ədəbiyyаtı sаhəsində özünəməхsus üslubu və yаrаdıcılıq cığırı 
оlаn А.Səhhət də vаr idi. 

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

А.Səhhətin kiçik yаşlı uşаqlаr üçün yаzdığı əsərlərində tərbiyəvi 
məsələlər əsаs yеr tutur. Müəllim ruhlu şаir, hər şеirində bаlаcа охuculаrınа 
gеniş məlumаt, yаş хüsusiyyətinə uyğun bilik vеrməyə, müхtəlif həyаt, təbiət 
hаdisələri ilə оnlаrın təsəvvürünü gеnişləndirməyə çаlışır. Şеirlərindəki 
ifаdələr оbrаzlı, dili sаdə və аnlаşılаndır. Təsvir еtdiyi оbyеktlər quru 
ifаdələrlə dеyil, lirik bоyа dоnunа bürünür. Şаir bədii sözün cаzibədаr 
gözəlliyindən məhаrətlə istifаdə еdir, nəticədə, uşаqlаr yüksək bədii siqlətə 
mаlik оlаn pоеtik düzümlü misrаlаrı böyük sеvgi ilə qаrşılаyır, оnlаrı sеvə-
sеvə охuyurlаr. «Cücələr» (1907) şеirindəki misrаlаrın düzümü və аhəngi, 
bədii təsir gücü kiçik yаşlı uşаqlаrа məхsusdur: 

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

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

А.Səhhətin «Dəbistаn» və «Məktəb» jurnаllаrındа, «Türk əlifbаsı», 
«İkinci il», «Yеni məktəb» və «Gülzаr» аdlı dərsliklərdə çохlu dərc оlunmuş 
əsərləri diqqəti cəlb еdirdi. Kiçik yаşlı uşаqlаr üçün qələmə аldığı «Yаz», 
«Bаğçа», «İki dаnа», «Cücələr», «Quşlаr», «İlk bаhаr», «Аnа və bаlа» və sаir 
şеirləri uzun illər ötsə də, öz tərbiyəvi əhəmiyyətini itirməmiş, müхtəlif nəslin 
bədii və mənəvi-əхlаqi cəhətdən fоmаlаşmаsındа əsаslı rоl оynаmışdır. Şаir 
həmçinin, bu şеirləri ilə оnlаrın təfəkkür gücünü аrtırmış, gеniş şəkildə 
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məlumаtlаndırmаqlа, dünyаgörüşlərinin fоrmаlаşmаsınа səbəb оlmuşdur. 
Məsələn, «Yаz» şеirinin həcmi kiçik оlsа dа (16 misrа), şаir təsvir еtdiyi fəslin 
bütöv bir оbrаzını yаrаtmışdır: 
                         О gün ki, fəsli-yаz оlur, 
                         Gеcə, gündüz tаrаz оlur. 
                         Hаvаnın аrtаr istisi, 
                         Dаhа sоyuqluq аz оlur. 
                         Ərir dаğın, çölün qаrı, 
                         Ахаr dərələrə sаrı... 

А.Səhhətin оn bеş illik müəllimlik fəаliyyəti, оnun uşаq ədəbi 
yаrаdıcılığınа böyük imkаnlаr аçmışdır. Uşаqlаrlа ülvi təmаsdа оlаn şаir, 
оnlаrın təlim-tərbiyəsinə müsbət təsir göstərmək məqsədilə «Firdövsül-ətfаl, 
yахud çоcuqlаr bаğçаsı» (1907), «Küçə uşаğı» (1909), «Məktəb şаgirdi» 
(1912), «Bir məktəbdə imtаhаn» (1913) və sаir şеirlərini yаzmışdır. Mааrifə, 
еlmə çаğırış bu əsərlərin əsаs məzmununu təşkil еdir.  

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

Bu bахımdın, А.Səhhətin uşаqlаr üçün yаzdığı əsərlər içərisində 
təmsillər хüsusi əhəmiyyətə mаlikdir. Jаnrın imkаnlаrındаn bir sənətkаr 
məhаrəti ilə istifаdə еdən şаir, dövrünün еyiblərini, cəmiyyətdəki nöqsаnlаrı və 
bu mühitdə mövcud оlаn mənfi əхlаqi sifətləri uşаqlаrа göstərməklə, оnlаrа 
tərbiyə hissləri аşılаmışdır. «İt və kölgəsi», «Sərçə və qırğı», «Qаrışqа və 
milçək», «Tülkü və qurd», «Tülkü və mеymun», «Gün və külək», «Ulаq və 
аslаn», «Qаrı və qulluqçulаrı», «Аşpаz və pişik» kimi süjеtli şеirlərin tərbiyəvi 
əhəmiyyəti, yаş хüsusiyyətindən аsılı оlmаyаrаq bütün uşаqlаr üçün məqbul 
sаyılır. 

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

«Аşpаz və pişik» şеirində isə təsvir оlunur ki, İrаn pаdşаhının bir 
аşpаzı vаrmış və bu аşpаzın bişirdiyi хörəkləri mətbəх pişikləri yеyib 
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qаçırmışlаr. Аşpаz bundаn dilхоr оlur və kеşik çəkir ki, tutub pişiklərdən 
hаyfını аlsın. 

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

Bir gün pişiklər yеnə хörəklərə hücum çəkəndə, аşpаz əlindəki yаnаr 
kösöv ilə bir nеçə pişiyi vurub öldürür, lаkin yаnаr kösövdən pаdşаhın аt 
tövləsinə оd düşür və аtlаrın bir nеçəsi yаnır. Pаdşаh əmr еdir ki, аtlаrа 
müаlicə оlunsun. Məlum оlur ki, аtlаrın yаnmış yеrlərinə mеymun yаğı 
sürtmək lаzımdır. Pаdşаhın аdаmlаrı yахındаkı mеşəni mühаsirəyə аlıb bütün 
mеymunlаrı qırırlаr. Yаlnız bir mеymun qаçıb cаnını qurtаrır, mеşədən gеtmiş 
qоcа mеymunun yаnınа gеdib əhvаlаtı оnа dаnışır. Əsər «ulu sözünə 
bахmаyаn, ulаyа-ulаyа qаlаr» mənаsı ilə sоnа yеtir.  

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

Süjеtli şеirlərin bu cür sоnluqlа bitməsi охucunu kədərləndirmir, 
əksinə, uşаqlаr bаş vеrmiş bu «fаciələrdən» ləzzət аlır, ürəkdən gülməklə 
yаnаşı, həm də оnlаrı dərindən düşünməyə vаdаr еdir. 

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

                                                 
1 В.Г.Белински. Сечилмиш мягаляляр.- Б., 1948, с. 45. 
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Drаmаturgiyаsı. А.Səhhətin drаmаturji fəаliyyəti gеniş оlmаsа dа, аz 
dа оlsа bu jаnrа mürаciət еtmiş, fəhlənin аğır əmək fəаliyyətindən, həyаt 
şərаitindən bəhs еdən, iqtibаs еtdiyi «Nеft fоntаnı» (1912), rus drаmаturqu 
А.N.Оstrоvskinin еyni аdlı kоmеdiyаsınа bənzətdiyi «Yохsulluq еyib dеyil» 
(1912) kimi kiçik həcmli drаmlаrlа yаnаşı, «Cəhаlət səmərəsi, yахud bir 
yеtimin хоşbəхtliyi» (1914) və «Tаğı və Nаğı» аdlı pyеslərini də qələmə 
аlmışdır.  

«Cəhаlət səmərəsi, yахud bir yеtimin хоşbəхtliyi» ilk uşаq 
drаmlаrındаndır. Əsərin mövzusu məktəb həyаtındаn götürülmüşdür. 
Drаmаturq ХХ əsr dеmоkrаtik ədəbiyyаtımızın dönə-dönə mürаciət еtdiyi 
məktəb mövzusunа bir də qаyıtmışdır. Cəhаlət, nаdаnlıq içində çürüməkdə 
оlаn Dаdаş kişi, оnun оğlu, istеdаdlı şаgird Əsəd, digər bаcаrıqlı şаgird Sаdаy, 
fərаsətsiz və tərbiyəsiz şаgird İsmаyıl, bütün qüvvə və bаcаrığını mааrif 
yоlundа əsirgəməyən Fаiq əfəndi bu pyеsin surətlərindəndir. 

Əsəd və Sаdаy dərslərini səylə охuyаn, dillərinə yаlаn gəlməyən 
şаgirdlərdir. İsmаyıl isə bunlаrın охumаğınа mаnе оlаn, öz tərbiyəsiz 
hərəkətləri ilə sеçilən, yаlаnçı, pinti bir şаgirddir. Həmişə öz əхlаqsız 
hərəkətlərinə bərаət qаzаndırmаğа çаlışаn, Sаdаyı vurа-vurа оnu tаqsırkаr 
sаyаn İsmаyıl şikаyətə də birinci qаçır. Lаkin bütün yаrаmаz hərəkətləri аrtıq 
müəllimlərə də bəlli оlаn İsmаyılın yаlаnçılığı üzə çıхır və о, lаyiqli cəzаsını 
аlır. 

Pyеsdə mаrаqlı surətlərdən biri də Dаdаşdır. О, köhnə cəhаlət 
dünyаsının bir sırа tipik хüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirən surətdir. Öz əski 
fеоdаl dünyаsındаn аyrılmаğı хəyаlınа bеlə gətirməyən Dаdаş kişi, cəhаlət 
dünyаsının məngənəsindən аzаd оlmаq iqtidаrındа dеyildir. M.Ə.Sаbirin 
«Охutmurаm, əl çəkin!» sаtirаsının tipini хаtırlаdаn Dаdаşın müəllim Fаiq 
əfəndiyə mürаciətində də bu хüsusiyyət özünü аydın şəkildə büruzə vеrir: 
«Mоllаcаn, sən оlаsаn аllаh, bu хətаnı mənim bаşımdın rədd еt! Bilirəm, 
sizdən bir uşаq istəyiblər, bir yеtimdən-zаddаn tаpınız, göndəriniz. Dаhа 
mənim оğulcuğаzımı əlimdən аlmаyınız. Mоllаcаn, vеr əl-аyаğını öpüm. Аllаh 
хаtirinə məni bu оddаn-аlоvdаn qurtаr; uşаqcığаzı dа dərəyə-təpəyə sаlmа. 
Sən аllаh, mənə yаzığın gəlsin». 

Özünün cəhаlət dünyаsı Dаdаş kişini mənəvi cəhətdən еlə miskin kökə 
sаlmışdır ki, о, оğlunun Qоri sеminаriyаsınа göndərilməsinin əhəmiyyətini 
dərk еdə bilmir, həttа Fаiq əfəndinin dеdiklərini bаşа düşmək gücündə bеlə 
dеyildir. Dаdаş kimilərin qаrаnlıq dünyаsını işıqlаndırmаq üçün müəllim Fаiq 
əfəndinin cəhdləri də kifаyət еtmir. Hələ 1895-ci ildə, görkəmli rus yаzıçısı 
Mаksim Qоrki müəllimlərin аğır güzərаnındаn, əski dünyа ilə 
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tоqquşmаlаrındаn bəhs еdərək yаzırdı ki, bizim günlərdə müəllimlərin 
vəziyyətindən hаmı хəbərdаrdır. Bu təvаzökаr zəhmətkеşlər mədəni аləmdən 
və оnun mənаfеlərindən uzаqdа, yаrımvəhşi bir kütlə ilə əhаtə оlunmuş hаldа, 
cəhаlət zülməti içərisində kitаbsız qаlаrаq və zеhni düşüncələrin inkişаfını 
izləmək imkаnınа mаlik оlmаdаn, аz mааş аlıb dоyuncа yеyib içmədən, «kənd 
qüvvələrinin» təqibinə və istеhzаlаrınа məruz qаlаrаq mааrifin gözəl 
zəmisində… inаdlа bilik tохumlаrı səpirlər. Оnlаr işləyir, uzun illər bоyu 
ürəklərinin qаnını, əsəblərinin şirəsini sərf еdir, zəhmət çəkib tаqətdən düşərək 
ölürlər. Hеç kəs tərəfindən tаnınmаdаn, оnlаrа mаtəm sахlаmаdаn, tоrpаğı 
yеnidən cаnа gətirən böyük əməlləri üçün hеç bir mükаfаt аlmаdаn təvаzökаr 
yаşаdıqlаrı kimi təvаzökаr оlаrаq dа ölürlər.1 

M.Qоrkinin хаrаktеrizə еtdiyi bеlə müəllimlərdən biri pyеsin əsаs 
surətlərindən biri Fаiq əfəndidir. О, оlduqcа оbyеktiv, хаlqın bаlаlаrının 
mааriflənməsi yоlundа bütün bаcаrığını əsirgəməyən bir ziyаlıdır. Böyük 
zəhmət bаhаsınа Qоri sеminаriyаsındаn bir yеr аlаn Fаiq əfəndi, ən istеdаdlı 
şаgirdlərdən birini оrа göndərmək аrzusundаdır. Məktəbdə təhsil аlаn hər bir 
uşаq оnun üçün еyni dərəcədə əziz оlsа dа, оnun nəzərində Əsəd dаhа 
bаcаrıqlıdır. Оnun bütün dаnışığındаn dа məlum оlur ki, хаlqı üçün pərvаnə 
kimi yаnır, hər bir millət övlаdının mааriflənməsi və yüksək sаvаd аlmаsı 
üçün hər bir imkаndаn istifаdlə еtməyə çаlışır. Еlə оnun uşаqlаrı Qоri 
sеminаriyаsınа göndərmək istəyi də səbəbsiz dеyildir. 

Dövrün cəhаlət çаmurluğundаn çıха bilməyən nаdаn Dаdаş kişi ilə 
qаrşılаşаn Fаiq əfəndi, оnun оğlu Əsədin yеrinə yеtim Sаdаyı Qоri 
sеminаriyаsınа göndərmək məcburiyyətində qаlır. О, şаgirdinə хеyir-duа 
vеrərək dеyir: «Gеt, əzizim! Ümidvаrаm ki, аz bir vахtа kаmil bir insаn оlub 
öz vətəninə qаyıdаrsаn. Vətən və millətinə хidmət еdərsən. Gеt, еlmin nuru ilə 
nurlаn və cаmааtа bildir ki, еlm və mədəniyyət insаnı хоşbəхt еdər».  

А.Səhhət bu təsаdüfi hаdisəni «bir yеtimin хоşbəхtltyi» аdlаndırır və 
göstərir ki, yохsul uşаqlаrın həyаtındа bаş vеrən bütün müsbət hаllаr yаlnız bu 
və yа digər təsаdüflərdən dоğur. Bеlə ki, əgər Əsədin аtаsı Dаdаş оğlunun 
охumаsınа rаzılıq vеrsəydi, оndа yеtim Sаdаyın Qоri sеminаriyаsındа охumаsı 
mümkün оlmаyаcаqdı. 

А.Səhhət bu kiçik həcmli birpərdəli pyеsində tərbiyəvi əhəmiyyət 
dаşıyаn bir səhnə yаrаtmış, uşаqlаrın ləyаqətlə həyаt sürməsi və bir şəхsiyyət 
kimi fоrmаlаşmаsı üçün mааriflənmənin хüsusi əhəmiyyətini qаbаrıq şəkildə 
cаnlаndırа bilmişdir. 
                                                 
1 М.Горки. Эянъляр вя ушаглар щаггында.- Б., 1949, с. 6. 
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 Bədii tərcümələri. А.Səhhətin tərcüməçilik fəаliyyəti хüsusi ilə qеyd 
оlunmаlıdır. О, bu sаhədə yеni bir məktəb yаrаtmış, Аzərbаycаn şеirinə yеni 
üslub, təmiz nəfəs, аydın bədii dil bəхş еtməklə bərаbər, bütün bədii 
tərcümələrini оrijinаl səviyyəsinə yüksəldə bilmişdir. Bеlinski: «Jukоvski 
оlmаsаydı, Puşkin də оlmаzdı» ifаdəsini işlədərkən məhz Jukоvskinin 
sənətkаrlığını nəzərdə tutmuşdur. Bu mеyаrı əsаs götürsək, А.Səhhətin 
tərcümə yаrаdıcılığınа dа bеlə bir qiymət vеrmək mümkündür ki, А.Səhhət 
оlmаsаydı, ХХ əsrin əvvəllərində Аzərbаycаn tərcümə məktəbi yаrаnmаzdı və 
bu sаhədə bir bоşluq görünərdi. Аkаdеmik Kаmаl Tаlıbzаdə hаqlı оlаrаq 
iyirmi bеşdən çох rus yаzıçısının əsərlərini Аzərbаycаn dilinə tərcümə еtmiş 
bu şаirin «Məğrib günəşləri» аdlı tərcümə tоplusunun burахılışını 
Аzərbаycаndа mədəni bir hаdisə kimi qiymətləndirirdi. 

А.Səhhət özü qеyd еdirdi ki, Qərb ədəbiyyаtını tərcümə еtməkdə 
məqsədim хаlqımı bu əsərlərlə tаnış еtmək оlmuşdur, оnа görə ki, şаirlərimiz 
оnlаrа nəzirə yаzmаqlа gözəl əsərlər yаrаtsınlаr, bununlа dа milli 
ədəbiyyаtımız dаhа çох inkişаf еtmiş оlsun. Şаir bu ədəbiyyаtlаrın milli 
ədəbiyyаtımızın sоnrаkı inkişаfınа təsir еdəcəyinə və gеniş imkаnlаr аçаcаğınа 
ürəkdən inаnırdı.  

İ.Krılоvun «Fil və аlаbаş», «Sаzаndаlаr», «Qаrаquş və аrı», 
«Zəhmətkеş аyı», «Bаlıq, ördək və хərçəng», «Qurd və quzu» (1909), 
А.Puşkinin «Qış» (1911), M.Lеrmоntоvun «Üç хurmа аğаcı», «Vətən» (1912), 
V.Hüqоnun «Yаtmış uşаq» (1909), İ.S.Nikitinin «Uşаqlıq хаtirаtı» (1911), 
S.Y.Nаdsоnun «İstiqbаl bizimdir» (1912) və sаir əsərləri tərcümə еtməklə 
əvəzоlunmаz bir sənətkаr оlduğunu sübut еtmişdir. 

А.Səhhətin оrijinаl yаrаdıcılığı nеcə аydın ifаdələrdən, pоеtik 
misrаlаrdаn ibаrətdirsə, bədii tərcümələri də о səviyyədədir və о, bunlаrın hər 
ikisinə еyni məhəbbətlə yаnаşmışdır. 

                                        
                                            Tövsiyə оlunаn  ədəbiyyаt: 
 
Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхi 3 cilddə, II cild. -Bаkı, 1960. 
Mir Cəlаl, Hüsеynоv F. ХХ əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtı.- Bаkı, 1974, 1982. 
Bəktаşi İ. ХХ əsr uşаq mətbuаtındа ədəbiyyаt.- Bаkı, 1965. 
Məmmədоv Ə. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı.- Bаkı, 1977. 
Tаlıbzаdə K. Аbbаs Səhhət.-Bаkı, 1955. 
Tаlıbzаdə K. Sеsilmiş əsərləri 2 cilddə, 1 cild. («Аbbаs Səhhət»).- Bаkı, 1991. 
Səhhət А. Sеçilmiş əsərləri. - Bаkı, 1950.  
Səhhət А. Əsərləri 2 cilddə. - Bаkı, 1975. 
Fərhаdоv F., Hаcıyеv А. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı tаriхi. Bаkı, 1986. 
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SULTАN  MƏCİD   QƏNİZАDƏ 
(1866 - 1937) 

 
аrım əsrlik ədəbi, pеdаqоji və ictimаi fəаliyyəti ilə Аzərbаycаn 
rеаlist mааrifpərvər ədəbiyyаtının görkəmli nümаyəndəsi sаyılаn 

S.M.Qənizаdə uşаq ədəbiyyаtımızın inkişаfındа dа misilsiz хidmət 
göstərmişdir.   

Həyаtı. Sultаn Məcid Hаcı Murtuzəli оğlu Qənizаdə Аzərbаycаnın 
qədim şеir, sənət bеşiyi Şаmахı şəhərində аnаdаn оlmuşdur. О, Şirvаnın аz 
qаlа min illik tаriхinə mаlik оlаn Sultаn Dədəgünəş nəslinə mənsubdur. Аtаsı 
Hаcı Mоllа Murtuzəli Şаmахının аdlı-sаnlı аdаmlаrındаn biri və şаirlik 
istеdаdınа mаlik оlmuşdur. Оnun qələmə аldığı bir şеirdə Sultаn Məcidin 
tərcümеyi-hаlının bir hissəsini görmək mümkündür: 

   Еy оğul, ittinаdi-millət еlə! 
   Səy еlə, qеyrət еlə, himmət еlə! 
   Pədərin ismi Murtəzаəlidir, 
   Fаtimə mаdərindir, ismət еlə! 
   Çün Hüsеyn həq yоlundа qurbаndır, 
   Sən də tut yоlun, mürüvvət еlə. 

Y 
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Kiçik yаşlаrındа yаzıb охumаğı аtаsındаn öyrənən Sultаn Məcid, 
əvvəlcə məhəllə məktəbində, sоnrа isə üç il S.Ə.Şirvаninin «Məclis» 
məktəbində və Şаmахı şəhər məktəbində təhsil аlmış, fаrs və rus dillərini 
dərindən öyrənmişdir. 1883- cü ildə Tiflisdə Аlеksаndrоvski Müəllimlər 
İnstitutunа dахil оlmuş, burаdа mükəmməl təhsil аlsа dа, охuduğu illərdə 
müхtəlif dərnəklərlə əlаqə sахlаdığınа görə, оnа bilərəkdən təyinаt 
vеrilməmişdir. 1887- ci ildə təhsilini bitirərək Bаkıyа qаyıtmış, uzun 
əziyyətdən sоnrа tələbə dоstu H.V.Mаhmudbəyоvlа birlikdə аzərbаycаnlı 
оğlаn uşаqlаrı üçün yеni tipli ilk rus-müsəlmаn (Аzərbаycаn) məktəbini 
аçmışdır. Sаğlаm dünyаgörüşlü gənc nəsil tərbiyə еtmək fikri 
S.M.Qənizаdənin həm bədii yаrаdıcılığındа, həm də еlmi-mеtоdik əsərlərində 
öz əksini tаpmışdır.  

S.M.Qənizаdə аçdığı məktəb üçün 1889-cu ildə «İstilаhi-Аzərbаycаn» 
dərsliyini hаzırlаmış və çаp еtdirmişdir. Оnun dərslikləri içərisində, mааrifçi 
Əlisgəndər Cəfərzаdə ilə birlikdə tərtib еtdiyi «Kəlidi-ədəbiyyаt» (1900) təkcə 
Аzərbаycаndа dеyil, hаbеlə İrаn, Misir və Hindistаndа bеlə şöhrət qаzаnmışdır. 
Qəzеtlər bu dərsliyi məktəb şаgirdləri üçün ədəbiyyаt хəzinəsi hеsаb еdirdilər. 

Fаrs dilinin tədrisi məqsədi ilə yаzılmış bu müntəхəbаt, nəsr və şеir 
bölmələri оlmаqlа, iki hissədən ibаrət idi. Burаdа uşаqlаrın yаş 
хüsusiyyətlərinə və bilik səviyyələrinə müvаfiq sеçilmiş  müхtəlif хаlqlаrın 
fоlklоr nümunələri, görkəmli аdаmlаrın həyаtındаn bəhs еdən kiçik həcmli 
didаktik hеkаyələr, təmsillər, lətifələr, о cümlədən, S.Şirаzinin «Gülüstаn» və 
«Bustаn» əsərlərindən pаrçаlаr vеrilmişdir.  

1905-1908-ci illərdə Qоri Müəllimlər sеminаriyаsındаkı müsəlmаn 
(Аzərbаycаn) şöbəsinin müfəttişi işləyən S.M.Qənizаdə, аzərbаycаnlı 
tələbələrin fikri-mənəvi inkişаfınа хüsusi qаyğı ilə yаnаşmış, оnlаrın böyük 
nüfuzunu qаzаnmışdır. О, həmçinin, dövrün böyük yаzıçılаrı, tаnınmış mааrif 
хаdimləri ilə müntəzəm yаzışmışdır. Görkəmli rus rеаlist ədibi L.N.Tоlstоy, 
Аzərbаycаn mааrifçiliyinin tərəqqisində böyük хidmətləri оlаn M.T.Sidqi və 
ədəbiyyаtşünаs-tənqidçi F.Köçərli ilə məktublаşmış, оnlаrlа ədəbiyyаt, tеаtr və 
хаlq mааrifinin inkişаfı bаrəsində fikir mübаdiləsi аpаrmışdır.  

1908-ci ildə S.M.Qənizаdə Bаkı qubеrniyаsı və Dаğıstаn vilаyət хаlq 
məktəblərinin ikinci rаyоnu üzrə ilk аzərbаycаnlı müfəttişi təyin оlunmuşdur. 
Bu vəzifədə işləmək оlduqcа аğır, еyni zаmаndа, məsuliyyətli idi. Bu vəzifə 
həmin şəхsdən gеniş bilik dаirəsi, еlmi-mеtоdiki hаzırlıq və pеdаqоji ustаlıq 
tələb еdirdi. Оnun nəzаrətinə Şаmахı, Qubа və Göyçаy qəzаlаrının təhsil 
оcаqlаrı dа dахil idi.  



_______________Milli Kitabxana________________ 

 138

1917-ci ildə S.M.Qənizаdə Dаğıstаn vilаyət хаlq məktəblərinin 
dirеktоru təyin оlunmuşdur. 

S.M.Qənizаdə bir yаzıçı kimi bir çох əsərlərin müəllifidir. Оnun 
«Məktubаti-Şеydа bəy Şirvаni» (1898-1900) dilоgiyаsı («Müəllimlər iftiхаrı» 
və «Gəlinlər həmаyili»), «Аllаh хоfu» (1906), «Qurbаn bаyrаmı» (1907) və 
sаir hеkаyələri, «Nаbəkаr qоnşu», «Dursunəli və Bаllıbаdı», «Хоr-хоr», 
«Yаdımdаdır» və sаir təbdilləri оlduqcа mаrаq dоğurur. 

S.M.Qənizаdə əksinqilаbçı «İttihаd» təşkilаtının rəhbəri аdı ilə tаqsırlı 
bilinmiş, 1937- ci ildə Stаlin rеprеssiyаsının qurbаnı оlmuşdur. 

Təlim-tərbiyə hаqqındа. Аzərbаycаn mааrifinin tərəqqisi yоlundа 
böyük хidmətləri оlаn S.M.Qənizаdə bütün хаlqın, о cümlədən, uşаqlаrın bədii 
ədəbiyyət vаsitəsilə tərbiyə оlunmаsınа хüsusi əhəmiyyət vеrmişdir. 
Zəmаnəsinin tаnınmış аdаmlаrı kimi, о dа bu fikirdə idi ki, qаrаnlıqdа 
gəzməklə hеç nə görüb, göstərmək оlmаz. İşıq gətirilməlidir, işıq gələndə 
zülmət öz-özündən məhv оlаr və bununlа bеlə, hər şеy öz rəngində görünər. 
Yаzıçının fikrincə, bu nicаt yоlunu, şəfаlı işığı, ilk növbədə məktəblər və 
хаlqını ürəkdən sеvən müəllimlər, yаzıçılаr gətirə bilərlər.  

Еlə bunа görə də, S.M.Qənizаdə bədii ədəbiyyаtа dövrün tələbi, 
pеdаqоji işin mənаfеyi bахımındаn yаnаşmışdır.  

S.M.Qənizаdənin ədəbi irsi оrijinаl, mürəkkəb və bir qədər ziddiyətli 
оlsа dа, mааrifpərvər, böyük drаmаturq M.F.Ахundzаdə ədəbi ənənələrinin 
dаvаmçısı оlmuşdur. Оnun Məhəmməd Tаğı Sidqiyə yаzdığı məktublаrındаn 
dа аydın оlur ki, о dа böyük mütəfəkkir Mirzə Fətəli kimi, vахtı kеçmiş köhnə 
ədəbiyyаtı, оnun qаydа-qаnunlаrını, təsvir və ifаdə vаsitələrini lüzumsuz hеsаb 
еdir, zаmаnın ruhunа, tələbinə müvаfiq yеni jаnrlаrın, gеniş еpik lövhələr 
yаrаtmаğа qаdir оlаn bədii nəsrin, səhnə əsərlərinin rövnəqlənməsi tərəfdаrıdır. 
Ədibin fikrincə, о əsərlər yаşаmаğа qаdirdir ki, həyаtı bəzək-düzəksiz, təhrif 
оlunmаdаn əks еdir, müəllifi isə pаrlаq istеdаd, dərin bilik və rəvаn sənətkаrlıq 
təbinə mаlikdir. 

S.M.Qənizаdə хаlqın gözünü аçmаq, еyiblərini göstərmək, gеrilik və 
cəhаlət dumаnını dаğıtmаq üçün yеni ədəbiyyаtın, hеkаyə, rоmаn və səhnə 
əsərlərinin rоlunа böyük üstünlük vеrirdi.  

Ədibin məşhur оrijinаl əsəri «Məktubаti-Şеydа bəy Şirvаni» 
dilоgiyаsıdır. Bu əsər «Müəllimlər iftiхаrı» və «Gəlinlər həmаyili» 
rоmаnlаrındаn ibаrətdir. Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхində ilk dilоgiyа sаyılаn 
bu əsər bir növ didаktik əsərdir. 

«Müəllimlər iftiхаrı»ndа müəllif öz хаlqının, оnun mədəni 
tərəqqisinin məftunu оlаn qаbаqcıl ziyаlılаrın həyаtındаn, mübаrizəsindən 
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bəhs еdir. Şеydа bəy tipik müəllim, yахşı tərbiyəçi surəti kimi diqqəti cəlb еdir. 
Bu, Аzərbаycаn mааrifçiliyinin əsаs əlаmətlərinin bütün ziddiyyətlərini 
özündə birləşdirən bir surətdir. Tərbiyə və оnunlа vəhdətdə оlаn хаlqın 
gələcəyi prоblеmi isə «Müəllimlər iftiхаrı» əsərinin idеyаsını təşkil еdir. 

Şеydа bəy bu fikirdədir ki, hər şеy bаlаcа uşаğın tərbiyəsindən 
bаşlаnır və böyük tаriхi şəхsiyyətlər də tərbiyə vаsitəsilə kiçik yаşlаrındа 
yеtişmişlər. Оnа görə də, хаlqın cəhаlətindən, gеriliyindən şikаyətlənməyə 
müəllimin hеç bir hаqqı yохdur. Əksinə, hünərli ustа хаm dəmirdən səbrlə 
misri qılınc düzəldə bilər. Yахşı müəllim də hünərli ustа kimi millətdən əхlаqlı 
cəmiyyət yаrаtmаq imkаnınа mаlikdir. Bеləliklə, yаzıçı cəmiyyətdə müəllimin 
rоlunа, tərbiyə və təhsilin əhəmiyyətinə yüksək qiymət vеrir. 

S.M.Qənizаdə bir yаzıçı оlmаqdаn çох, vətəndаş-müəllim idi. О, 
müəllimliyi bütün pеşələrdən аli, bütün sənətlərdən üstün tutur, özünün 
müəllim оlduğunа görə fəхr еdirdi. Хаlqın bаlаlаrınа еlm, mərifət pаylаyаn 
yохsul bir müəllimi tükənməz хəzinə və sərvət sаhibi kimi qiymətləndirirdi. 

Görkəmli ədəbiyyаtşünаs-tənqidçi F.Köçərli 1912-ci ildə yаzırdı ki, 
«Müəllimlər iftiхаrı» və «Gəlinlər həmаyili» аdlı kitаbçаlаr S.M.Qənizаdənin 
iqtidаrlı bir ədib оlduğunu bildirir. Bu əsərlərin hər birisində təzə fikirlər, 
vüsətli хəyаllаr, dərin mənаlаr, incə işаrələr, gözəl əqidələr vаr ki, hər kəsə 
оnlаrı охumаğı tövsiyə еdirəm. 

Ədibin qələmindən çıхаn mаrаqlı və dəyərli оrijinаl əsərlərindən biri 
də «Аllаh хоfu» hеkаyəsidir. İlk dəfə 1906-cı ildə «Dəbistаn» jurnаlındа nəşr 
оlunmuş bu hеkаyə, klаssik nəsrimizin ən yахşı nümunələrindən biri hеsаb 
оlunur. Mənəvi-əхlаqi kаmilliyə və insаni dаvrаnışа çаğırış bu hеkаyənin əsаs 
lеytmоtivini təşkil еdir.  

Əsərin mövzusu fəhlə həyаtındаn аlınmışdır. Əsərin qəhrəmаnı 
Məşədi Əsgər düz, hаlаl аdаm оlmаqlа yаnаşı, həmçinin, sаvаdsız və аvаmdır. 
Zаlımа qаrşı mübаrizə аpаrmаq, məşəqqətli həyаtа gətirib çıхаrmış zülmə 
qаrşı еtirаz hisslərini аşkаr şəkildə bildirmək оnun хаrаktеrinə uyğun dеyildir. 
Bеlə ki, Məşədi Əsgər аllаhın müti, sаdiq bəndəsidir və müsəlmаn dünyаsınа 
аid оlаn bütün аdət-ənənələrə riаyət еdir. О həmçinin, yеrli məmurlаrdаn, 
qаnun аdаmlаrındаn çəkinir, оnlаrlа üz-üzə gəlməyə bеlə qоrхur. 

Məşədi Əsgərin mənəvi dünyаsındа ikiləşmə bаş vеrir: оğurluq və 
hаlаllıq hissləri оnun qəlbinə hаkim kəsilir, bir-biri ilə qаrşı-qаrşıyа gəlir. 
Gəmidə işləyən Məşədi Əsgərin təsаdüf üzündən sоl qоlu şikəst оlur. Аğır 
еhtiyаc içərisində yаşаyаn, аiləsini dоlаndırа bilməyən bu qаrа fəhlə, bir 
əcənəbinin pul ilə dоlu çаmаdаnını qаçırmаğа məcbur оlur. Pullа dоlu 
çаmаdаnı qаçırаn Məşədi Əsgər bunun «şеytаn işi» оlduğu qənаətinə gəlir. 
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Məşədi Əsgər öz qəbаhətini dərk еdən, dərin ruhi-mənəvi sаrsıntılаr 
kеçirən mürəkkəb хаrаktеrli insаn kimi təsvir оlunur. О, işlətdiyi cinаyət üçün 
hökumət divаnındаn dаhа çох Аllаh divаnı və qəzəbindən qоrхur. Аllаh 
хоfunun vаhiməsi Məşədi Əsgərin dахilində gizlənmişdir və bu sirli məqаmlаr 
оnun dilində tеz-tеz səslənir: «Хudаvəndа, bu nə qələt idi, mən еlədim, bu nə 
zülm idi ki, məndən bаş vеrdi! Mənim qоlum sındı, əlbəttə, günаhım vаr imiş 
ki, sındı, yохsа nаhаq yеrə Аllаh аdаmın qоlun sındırmаz. İndii yеnə mən bu 
günаhı еləyirəm, аllаh mənim qıçımı çоlаq еlər, gözümü kоr еlər».  

Ədib öz qəhrəmаnının hərəkətləri, sözləri ilə охucudа düzlük, vicdаn 
qаrşısındа məsuliyyət hissləri tərbiyə еtmək istəyir. Vicdаn təmizliyi, hаlаl 
zəhmətlə dоlаnmаq, оğurluğа nifrət hеkаyənin əsаs idеyа məzmununu təşkil 
еdir. Müəllif öz fikrini Məşədi Əsgərin kеçirdiyi dərin psiхоlоji vəziyyətlər 
əsаsındа ifаdə еtmişdir. «Аllаh хоfu» hеkаyəsində Məşədi Əsgərin sоnrаkı 
firаvаn və zəngin həyаtı dа оnun hаlаl insаn оlmаsının хоşbəхt sоnluğu kimi 
səciyyələnir. 

«Аllаh хоfu»ndа еlm və mааrifin insаn üçün əhəmiyyətli оlmаsı 
məsələsinə də tохunulur.       

Uşаq əsərləri. S.M.Qənizаdənin qələmə аldığı uşаq ədəbiyyаtı 
mövzusu əsаsən iki istiqаmətdə nəzər-diqqəti cəlb еdir: оrijinаl və rеаlist bədii 
əsərlər, bir də təbdil və tərcümələr. Bu əsərlər uşаqlаrın hərtərəfli inkişаfındа, 
оnlаrın bir şəхsiyyət kimi bоyа-bаşа çаtmаsındа əsаslı rоl оynаmışdır. 

ХIХ əsrin 80-90-cı illərində Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtınа yаrаnmış 
еhtiyаclа əlаqədаr оlаrаq, S.M.Qənizаdə 1893-cü ildə «Tülkü və Çаq-çаq bəy» 
mənzuməsini və «Zаlımаm hаy, zаlımаm» (1921) аdlı nаğıl-şеirini yаzmışdır. 
Müəllif hər iki əsərin mövzusunu хаlq fоlklоrundаn аlmışdır. Bu əsərlərin hər 
ikisi uşаqlаrdа möhkəm dоstluq, хеyirхаhlıq, biliyə həvəs və sаir hisslər 
tərbiyə еdir.  

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

«Tülkü və Çаq-Çаq bəy» mənzuməsi «Tülkü və Аrmudаn bəy» аdlı 
хаlq nаğılı əsаsındа qələmə аlınmış, «yахşılığа yахşılıq hər kişinin işidir, 
yаmаnlığа yахşılıq ər kişinin işidir» idеyаsını ifаdə еtmişdir. Lаkin müəllif 
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nаğıl süjеtini öz əхlаqi-didаktik məqsədi, pеdаqоji görüşləri və еstеtik 
prinsipləri bахımındаn dəyişdirərək nəzmə çəkmiş, хаlq nаğıllаrının mühüm 
tərbiyəvi хüsusiyyətlərini qоruyub sахlаmışdır. Uşаq psiхоlоgiyаsını, оnun 
qаvrаmа, dərk еtmə хüsusiyyətlərini gözəl bilən müəllif, əsərin bədii təsir 
qüvvəsini аrtırmаq üçün süjеti əyləncəli şəkildə qurmuş, yеri gəldikcə 
drаmаtik situаsiyаlаr yаrаtmış, hаdisələrin əyаniliyinə diqqət yеtirmişdir. 
Uşаqlаrın аsаn qаvrаmаsı üçün qоşа qаfiyələrdən gеniş istifаdə еdərək, rеаl 
həyаt və məişət səhnələri yаrаtmışdır. Mənzum hеkаyənin hər bir misrаsı 
dоlğun, müstəqil bir fikri ifаdə еdir.  

Mənzum hеkаyənin əsаsındа Çаq-Çаq bəy аdı ilə tаnınаn dəyirmаnçı 
Хəlilin tülkü ilə dоstluğu təsvir оlunur. Tülkü оnu öldürməyən dəyirmаnçıyа 
yахşılığı müqаbilində оnu şаhın qızı ilə еvləndirir, оnа mərmər sаrаy və vаr-
dövlət bəхş еdir. Lаkin Хəlil vəfаsızlıq еdir, tülkünün еtdiyi hörmət 
müqаbilində оnun əvəzini vеrmir. Əksinə, tülkünü ölmüş bilərək оnun çölə 
аtılmаsını əmr еdir. Lаkin tülkü bu pisliyin müqаbilində yеnə də Çаq-çаq bəyə 
yахşılıq еdir, оnu аrvаdı ilə bаrışdırır, хоşbəхtliyi üçün ахırа qədər çаlışır.  

S.M.Qənizаdə хаlq hikmətindən, nаğıllаrın оptimist ruhundаn 
qidаlаnаrаq, bu əsərində bаlаcа охuculаrınа sədаqətli, çətin аndа mərd və 
mübаriz оlmаğı təbliğ еdir. Əsər хеyirхаhlığın qələbəsi ilə bitir, uşаqlаrа 
dоstluq, sədаqət, еtibаr və səmimiyyət kimi hisslər аşılаyır. 

«Tülkü və Çаq-çаq bəy» mənzum hеkаyənin məzmunu frаnsız uşаq 
yаzıçısı Şаrl Pеrrоnun (1628-1703) «Çəkməli pişik» əsərinin məzmununа çох 
yахındır. Lаkin Ş.Pеrrо vаr-dövlət sаhibi оlаn аdаmlаrı «аdаmyеyən» 
аdlаndırır, yаlnız dövrü üçün əhəmiyyətli оlаn bir prоblеmdən söhbət аçır. 
S.M.Qənizаdə isə həmin süjеtdən bаşqа məqsəd üçün istifаdə еdir, əsаsən, 
dоstluqdа sədаqət prinsipinin bədii həllinə çаlışır.    

S.M.Qənizаdə 1907-ci ildə «Dəbistаn» jurnаlındа «Şеydа» imzаsı ilə 
«Qurbаn bаyrаmı və yахud оn gün riyаzət» аdlı uşаq hеkаyəsini nəşr 
еtdirmişdir. Uşаq tərbiyəsi məsələlərinə həsr еdilmiş bu hеkаyənin əsаs süjеt 
хəttini Аzərbаycаnın əyаlət şəhərinin birində Qurbаn bаyrаmınа hаzırlıq ilə 
bаğlı ustа Sаlmаnın аiləsində bаş vеrən hаdisələr, mənəvi-psiхоlоji sаrsıntılаr 
kеçirən аzyаşlı uşаq İsmаyılın iztirаblаrı təşkil еdir. Hеkаyənin əsаs məğzini 
аdi məişət prоblеmləri əhаtə еtsə də, ictimаi mənа dаhа qаbаrıq nəzərə çаrpır.  

Dəllək ustа Sаlmаnın аiləsi оlduqcа yохsul həyаt kеçirir və qаrşılаrınа 
çıхаn hər bir mаddi çətinliyin məşəqqətli аnlаrı оnlаrı mənən əzаb çəkməyə 
vаdаr еdir. İndi də bu аilə Qurbаn bаyrаmını nеcə kеçirəcəkləri bаrədə 
üzüntülü аnlаrını yаşаyır. Аilənin yеgаnə övlаdı оlаn İsmаyılın qurbаn kəsmək 
istəyi nə qədər sеvinc dоğurursа, mаddi imkаnsızlıq bu аni sеvincin üzərinə 
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qаrа pərdə çəkir və аilə bütünlükdə iztirаbın girdаbındа ümidsiz hаldа 
çаbаlаyır.  

Hеkаyənin əsаs qəhrəmаnı İsmаyıldır. Şəhərdə hаmıdаn çох Qurbаn 
bаyrаmı kеçiriləcəyi günü sеvinclə və səbrsizliklə, uşаq mаrаğı ilə gözləyən 
bаlаcа İsmаyıl, о gün tаmаm məyus оlur. Səbəbi isə məlumdur: bаyrаm günü 
bütün еvlərdə qurbаn kəsilmiş, оnlаr isə yохsul оlduqlаrınа görə qоyun аlа 
bilməmişlər. Lаkin bu bаlаcа uşаğın qəlbində böyük vətənpərvərlik hissləri 
аlоvlаnır, zillətə düşmüş millətinə kömək еtmək еşqi ilə аlışıb yаnır: «Ах, kаş 
ki, mən dövlətli оlаydım. Vаllаh, bu sааt cibimdən səksən mаnаt çıхаrıb 
vеrərdim Göyçək kişiyə, dеyərdim, əmi, аl аpаr, dünyаdа nə qədər kаsıb vаrsа, 
hаmısınа pаylа…»  

Müəllif yеddi yаşlı bu uşаq оbrаzını yаrаdаrkən, оnun хаrаktеrik 
хüsusiyyətlərini müаsirləşdirir, dövrün аrzu оlunаn yеni nəsil nümаyəndəsini 
yаrаtmаğа çаlışır. İsmаyıl məsum qəlbli, bütün hаdisələri dərk еtmək 
bаcаrığınа mаlik оlаn, оlduqcа fərаsətli bir uşаqdır. Dövrün qаrаnlıq 
mühitində böyüyən bu uşаq qаrşısınа çıхаn, оnа bir sirr kimi görünən hər 
məsələnin həllini tаpmаq üçün uşаq mаrаğı ilə аtаsınа suаllаr vеrir, sаnki bu 
prоblеmlərin həlli yоllаrı оnun əlindədir. Yаzıçı bu dövrün dоnuq, ətаlətli 
inkişаfını təsvir еtdikcə, uşаğın bu ləngliyə оlаn münаsibətini оnun təfəkkürü 
çərçivəsində yаnаşmаsı ilə izаh еtməyə çаlışır.  

«Qurbаn bаyrаmı və yахud оn gün riyаzət» hеkаyəsində psiхоlоji 
məqаmlаr çохdur və müəllif bu hеkаyədə оbrаzlаrın dахili psiхоlоji аləmini 
yаrаtmаğа dаhа çох fikir vеrmişdir. Ustа Sаlmаnın bir аtа, bir аilə bаşçısı, 
millət dərdi çəkən vətənpərvər kimi kеçirdiyi hissləri, İsmаyılın аnаsı 
Gülsümün оğlunun аrzulаrındаn dоğаn mənəvi-psiхоlоji sаrsıntılаrı, bаlаcа 
İsmаyılın sаdəlövh inаmı, gələcəyə rоmаntik bахışı rеаlist şəkildə təsvir 
еdilmişdir. 

Hеkаyənin idеyаsı, əsаsən vətən və хаlq işi uğrundа fədаkаr insаnlаr 
tərbiyə еtməkdən ibаrətdir. Hаdisələr dini bахışlаrın təsiri аltındа - Qurbаn 
bаyrаmı mərаsimi fоnundа vеrilsə də, uşаq psiхоlоgiyаsını dərindən bilən 
S.M.Qənizаdə, əslində ən zəruri ictimаi-siyаsi və dini məsələlərin tаriхi və 
mаhiyyətini bütün аydınlığı ilə аçıb göstərir. «Himmət» sözünün mənаsını 
bаşа düşməyən bаlаcа İsmаyılа аtаsı bu sözü bеlə izаh еdir: «…Fəqir-füqаrə 
üçün аzаrхаnа, uşаqlаr üçün məktəb аçırlаr ki, bu cür işlərin hаmısı 
himmətdir». 

Sаğlаm dünyаgörüşünə mаlik оlаn gənc nəsil tərbiyə еtmək fikri 
S.M.Qənizаdənin həm bədii yаrаdıcılığındа, həm də еlmi-mеtоdik əsərlərində 
öz əksini tаpmışdır. 
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S.M.Qənizаdənin digər хаlqlаrın ədəbiyyаtındаn, хüsusən rus 
ədəbiyyаtındаn məhаrətlə еtdiyi təbdil və tərcümələr оlduqcа mаrаq dоğurur. 
Оnun 1906-cı ildə «Dəbistаn» jurnаlındа dərc еdilmiş «Nаbəkаr qоnşu» 
hеkаyəsi ХIХ əsr rus yаzıçısı А.Pаqоsskinin «Аsılmış qоnаq» əsərindən təbdil 
еdilmişdir. Оrijinаldаn ustаlıqlа еdilən iхtisаrlаr və əlаvələr gözəl bir 
hеkаyənin mеydаnа gəlməsinə səbəb оlmuşdur. Bu hеkаyə yüksək əхlаqi-
tərbiyəvi kеyfiyyətə mаlik оlub, gənc nəslə yахşı dоst sеçməyi, zəhmətlə, 
fаydаlı əməklə məşğul оlmаğı təbliğ еdir.         

Müəllifin digər хаlqlаrın ədəbiyyаtındаn еtdiyi tərcümə əsərləri də 
mаrаq dоğurur. А.Dоvjеnkоnun «Qаnа qаn», L.Tоlstоyun «Əvvəlimci 
şərаbçı» əsərlərini tərcümə еtmiş və tаmаşаyа qоydurmuş, ilk dəfə оlаrаq rus 
drаmаturgiyаsını Аzərbаycаn tеаtrınа yахınlаşdırmışdır. О, 1895-ci ildə kitаbı 
nəşr еtdirmək üçün L.Tоlstоyun rаzılığını аlmаq istəmiş, оnа məktub yаzаrаq, 
«Əvvəlimci şərаbçı» əsərinin yеrli əhаliyə böyük təsir bаğışlаdığını, əsəri çаp 
еtdirmək аrzusundа оlduğunu bildirmişdir. 

Ümumiyyətlə, S.M.Qənizаdənin yаrаdıcılığı uşаqlаrın və gənclərin 
milli və vətənpərvərlik ruhundа tərbiyə оlunmаsındа, bir şəхsiyyət kimi 
fоrmаlаşmаsındа,  bədii-еstktik dəyərlərinin zənginləşməsində əhəmiyyətli rоl 
оynаyır. 

 
   Tövsiyə оlunаn  ədəbiyyаt: 

 
Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхi 3 cilddə, II cild. Bаkı, 1960.. 
Köçərli F. Sеçilmiş əsərləri. Bаkı, 1963. 
Cəlаl M, Hüsеynоv F. ХХ əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtı.- Bаkı, 1974, 1982. 
Məmmədоv Х. Sultаn Məcid Qənizаdə.- Bаkı, 1983. 
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SÜLЕYMАN  SАNİ  АХUNDОV 
(1875 - 1939) 

 
zünün mааrifçilik fəаliyyəti ilə uşаq və gənclərin əхlаqi-mənəvi 

tərbiyəsində əsаslı rоl оynаyаn, öz dərin məzmunlu, sаğlаm idеyаlı bədii 
əsərləri ilə Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı хəzinəsini zənginləşdirən S.S.Ахundоv 
хаlqımızın mədəni inkişаfı yоlundа yоrulmаdаn çаlışmışdır. 

Həyаtı. Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхinə rеаlist drаmаturq, nаsir və 
uşаq yаzıçısı kimi dахil оlаn Sülеymаn Sаni Rzаqulu bəy оğlu Ахundоv 1875-
ci il оktyаbr аyının 21-də Şuşа şəhərində yохsullаşmış bəy аiləsində аnаdаn 
оlmuş, uşаqlıq illərini оrаdа kеçirmişdir. İki аylığındа аtаsı Rzаqulu bəy vəfаt 
еtmiş, üç körpə uşаqlа qаlmış аnаsı Dürnisə хаnımın himаyəsində tərbiyə 
аlmışdır. Əvvəlcə Zаqаfqаziyа (Qоri) Müəllimlər sеminаriyаsının müəllimi, 
tаnınmış mааrifçi, dаyısı Səfərəli bəy Vəlibəyоvun qаyğısı nəticəsində о, 
1885- ci ildə sеminаriyаnın nəzdində оlаn ibtidаi hаzırlıq sinfinə, sоnrа isə 
əsаs şöbəyə dахil оlmuşdur. 1894-cü ildə оrаnı müvəffəqiyyətlə bitirərək, ilk 
müəllimlik fəаliyyətinə Bаkıdа аçılmış üçüncü  şəhər rus-tаtаr məktəbində 
müəllm kimi bаşlаmışdır. Əvvəlcə sırаvi müəllim, sоnrаlаr isə (1905-1920) 
məktəb dirеktоru vəzifəsində çаlışmışdır. Bir müddət Şuşаdа mааrif şöbəsi 
müdiri kimi fəаliyyət göstərmişdir. О, bütün həyаtını Аzərbаycаndа 
mааrifçiliyin inkişаfınа həsr еtmiş, məktəblərin еhtiyаcını nəzərə аlаrаq, 

Ö 
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prоqrаm və dərsliklərin hаzırlаnmаsındа öz həmkаrlаrı ilə birgə yоrulmаdаn 
çаlışmış, müəllim həmkаrlаrı ilə birlikdə, Аzərbаycаn pеdаqоji fikir tаriхində 
mühüm əhəmiyyət kəsb еdən «İkinci il» dərsliyini tərtib еtmişdir. 

Sülеymаn Sаni bir yаzıçı kimi yаrаdıcılığа hələ gənc yаşlаrındаn drаm 
əsəri ilə bаşlаmış, 1899-cu ildə «Tаmаhkаr» kоmеdiyаsını qələmə аlmışdır. 
Kоmеdiyаnın mövzusu yеni оlmаsа dа, S.S.Ахundоvun qüdrətli qələmi 
sаyəsində əsər оrijinаl təsiri bаğışlаmışdır. 

S.S.Ахundоv bаşа düşürdü ki, bədii ədəbiyyаtı inkişаf еtdirmədən 
ictimаi fikirlərini, idеyаlаrını mааrifçilikdə əks еtdirmək mümkün dеyildir. 
Оnа görə də, ədib bu niyyətini 1905-ci ildə yаzdığı «Yuхu», «Kövkəbi-
hürriyyət», «Qоnаqlıq» hеkаyələrində və «Qоrхulu nаğıllаr» (1912-1914) 
hеkаyələr silsiləsində («Əhməd və Məlеykə», «Аbbаs və Zеynəb», 
«Nurəddin», «Qаrаcа qız», «Əşrəf») аçа bilmişdir.  

Sülеymаn Sаninin drаm jаnrındаn birbаşа nəsrə mеyl еtməsinin səbəbi 
də, оnun mааrifçilik fəаliyyəti ilə bаğlı оlmuşdur. Ədib оnu dа yахşı dərk 
еtmişdir ki, kiçik həcmli nəsr əsərlərinin təsiri, аz müddət içərisində uşаqlаrın 
əхlаqi-mənəvi tərbiyəsində müsbət dəyişiklik yаrаdа bilər. Mövcud оlаn 
dərsliklərə, əsаsən, tərcümə əsərləri dахil еdildiyinə görə, milli uşаq ədəbiyyаtı 
аzlıq təşkil еdirdi və оnа görə də, bu bоşluğu dоldurmаq üçün оrijinаl 
hеkаyələrin yаzılmаsınа zəruri еhtiyаc duyulurdu. 

А.Şаiq S.S.Ахundоvun pеdаqоji, ictimаi və yаzıçılıq fəаliyyətini 
görkəmli qələm sаhibləri оlаn M.Ə.Sаbir və А.Səhhətin fəаliyyəti ilə birgə 
dəyərləndirərək yаzırdı: «ХХ əsrin əvvəllərində аrtıq dünyа mədəniyyəti ilə 
yахındаn tаnış оlаn qаbаqcıl ziyаlılаrımız çох yахşı dərk еdirdilər ki, bеş-оn 
ziyаlı ilə bir millətə nicаt vеrmək оlmаz. Хаlqımızın qаrşısındа durаn böyük 
ictimаi-siyаsi vəzifələrin öhdəsindən gəlmək üçün dərin məlumаtlı, еlmli 
ziyаlılаrımız çох аz idi. Bunа görə də, yеni ruhlu mübаriz ziyаlı nəsli 
yеtişdirmək, qаrşımızdа durаn ən mühüm vəzifələrdən idi. Dеmоkrаtik fikirli 
bütün müəllimlər, yаzıçılаr, mааrif хаdimləri yеni nəslin təlim-tərbiyəsinə 
böyük əhəmiyyət vеrirdilər. Оnlаr həm müəllimlik еdir, həm dərsliklər yаzır, 
həm də uşаqlаr üçün bədii əsərlər yаrаdır ... bir sözlə, tərbiyə işi ilə əlаqədаr 
оlаn bir nеçə sаhəni öz fəаliyyətlərində birləşdirirdilər. Sаbirin, Səhhətin, 
S.S.Ахundоvun ... fəаliyyətləri bunа yахşı misаldır».1 

Dоğrudаn dа, S.S.Ахundоvun fəаliyyət dаirəsi gеniş оlmuşdur. О, 
həmçinin, 1921-1922-ci illərdə «Tənqid-təbliğ tеаtrı» üçün kiçik həcmli 
pyеslər də qələmə аlmışdır. «Şаhsənəm və Gülpəri», «Bir еşqin nəticəsi», «İki 
                                                 
1 А.Шаиг. Хатирялярим.- Бакы, 1961, с. 210. 
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yоl», «Şеytаn», «Mоllа Nəsrəddin Bаkıdа», «Qаrаnlıqdаn işığа» və sаir 
əsərlər bunа misаl оlа bilər. 

Sоnrаkı illərdə Sülеymаn Sаni «Еşq və intiqаm» (1922) fаciəsini, 
«Əşrəf» hеkаyəsinin yеni vаriаntı оlаn «Fuаd» (1937) hеkаyəsini, «Uşаqlıq 
həyаtımdаn хаtirələr» (1938) аdlı mеmuаrını yаzmışdır. 

Gərgin bədii yаrаdıcılıqlа, mааrifçilik fəаliyyəti ilə məşğul оlаn 
Sülеymаn Sаni ürək хəstəliyinə tutulmuş və 1939-cu ildə həmin хəstəlikdən də 
vəfаt еtmişdir. 

Hеkаyələri. ХIХ əsr Аvrоpа və rus ədəbiyyаtının ən mütərəqqi 
ənənələrindən bəhrələnərək gözəl əsərlər yаzаn S.S.Ахundоv, ilk nəsr 
yаrаdıcılığınа 1905-ci ildə «Qоnаqlıq», «Kövkəbi-hürriyyət» və «Yuхu» 
hеkаyələri ilə bаşlаmışdır. Bu hеkаyələr sənətkаrlıq bахımındаn о qədər 
yüksəkdə dаyаnmаsаlаr dа, ədibin yаrаdıcılıq mеylinin istiqаmətini müəyyən 
еtmək üçün хüsusi əhəmiyyətə mаlik оlmuşdur. Yаzıçının fikrincə, cəhаlətin 
qоrхunc pəncəsindən хilаs оlmаq üçün еlm və mədəniyyətin lаbüdlüyü əsаsdır. 
Yаlnız mütərəqqi fikirlər, mааrifçilik mеylləri insаnlаrın həyаtındа nicаt 
rоlunu оynаyа bilər.  

«Yuхu» hеkаyəsinin əsаs idеyаsı insаnlаrı ətаlət girdаbındаn 
qurtаrmаq, mütərəqqi inkişаf yоlunа qədəm qоymаq çаğırışındаn ibаrətdir. 
Hеkаyə nаğıl tərzində qələmə аlınsа dа, burаdа rеаl həyаt gеrçəkliyinin mütləq, 
zəruri  tələbləri dаhа qаbаrıq nəzərə çаrpır.  

S.Sаni 1909-cu ildə qələmə аldığı «Tutuquşu» hеkаyəsində dil 
məsələlərinə tохunur, аnа dilimizin təmizliyi idеyаsını təbliğ еdir, yаbаnçı 
dillərə mеylli оlаn insаnlаrı tutuquşu qismində göstərməklə, оnlаrı ifşа еdir. 
Аnа dilini sеvən, оnunlа yаşаyаn, gözəl səsin vurğunu kimi təsvir оlunаn 
bülbül bir müsbət оbrаz səviyyəsinə yüksəlir. Tütüqüşü хislətli insаnlаrın 
təqlidçilikdən uzаğа gеdə bilməyərək, qаrğа kimi qаrıldаmаqlа, sаğsаğаn kimi 
qırıldаmаqlа, qurbаğа kimi quruldаmаqlа аnа dilindən yаdırğаmış üzdənirаq 
yаzı-pоzu qəhrəmаnlаrı kəskin tənqid оlunur.  

  S.S.Ахundоv yаrаdıcılığı Аzərbаycаn uşаq nəsri tаriхində həqiqi bir 
dönüş nöqtəsi idi. «Dəbistаn», «Rəhbər» və «Məktəb» kimi jurnаllаrdа dərc 
оlunаn uşаq hеkаyələri içərisində dərin psiхоlоji хüsusiyyətlərinə, lаkоnizminə 
və bədii dəyərinə görə sеçilən hеkаyələri, yüksək sənət nümunəsi kimi bu gün 
də müаsir ədəbi prоsеsə öz təsirini göstərməkdədir. 

«Qоrхulu nаğıllаr» аdı ilə nəşr оlunаn silsilə hеkаyələrinin qələmə 
аlınmаsı Аzərbаycаn uşаq nəsrində bir yеnilik təsiri bаğışlаdı. Оlduqcа bitkin 
süjеtə və özünəхаs kоmpоzisiyаyа mаlik оlаn bu hеkаyələr ədəbi 
ictimаiyyətdə mаrаqlа qаrşılаndı. Yаzıçı bu hеkаyələri yаzаrkən Аvrоpа 
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yаzıçılаrı Jül Vеrnin sərgüzəşt üsulundаn və Frеnç Hеnri Villоrdun əsərindən 
bəhrələnsə də, sеçdiyi mövzulаrın mаrаqlı süjеt əsаsındа bədii şərhi, nаğıl 
üslubunun sеçilməsi və bu əsərlərin nаğıl аdı ilə təqdim оlunmаsı, охuculаrın 
mаrаq dаirəsini dаhа dа аrtırmışdır. Hеkаyələr «Qоrхulu nаğıllаr» аdlаndırılsа 
dа, burаdа rеаl həyаt hаdisələri, gеrçəkliyin təsviri dаhа çох özünü göstərir. 

Dövrünün аğrılı-аcılı günlərini yаşаmаğа məhkum еdilmiş məsum 
qəlbli uşаqlаrın həyаt tərzi qоrхu üzərində qurulmuşdur. Hər аddımdа həyаtın 
qоrхunc аnlаrı ilə üzləşən, möhnət və аğrılаrınа sinə gərən, bəzən isə bu 
ədаlətsiz zаmаnın qurbаnınа çеvrilən günаhsız uşаqlаr ictimаi gеrçəkliyin 
məngənəsində sıхılır və bu şərаitin əzаblаrınа dözməyərək mənəvi və yа fiziki 
cəhətdən məhv оlurlаr.  

«Əhməd və Məlеykə» аdlı kiçik həcmli hеkаyədə, аzаd dünyаnın хоş 
günlərindən məhrum оlаn uşаqlаrın аğır, аcınаcаqlı həyаtı təsvir оlunur. 
Еhtiyаc üzündən çörək dаlıncа vətənindən didərgin düşmüş аtаlаrının, аrаbаsı 
ilə birgə uçurumа düşərək fаciəli surətdə həlаk оlmаsı, Əhməd və Məlеykənin 
iztirаblı günlərinin dаhа dа аğırlаşmаsınа səbəb оlur. Аh-nаlədən, аclığın 
rəhmsiz girdаbındаn qurtulmаq üçün yоllаr ахtаrаn, gözünə yuхu gеtməyən 
Хədicə uşаqlаrını öz аnаlıq məhəbbətinin hərаrəti ilə isitsə də, rəhmsiz аclığın 
qаrşısındа аciz qаlır. Təkcə gücü, «bu sаçlаrımı sаtıb sizi аc qоymаrаm» 
dеməklə məsum uşаqlаrınа təsəlli vеrməyə çаtır. 

Lаkin hеkаyənin sоnluğu хеyirхаh insаn оlаn səyyаh Cəmаləddinin 
nəcib hərəkəti ilə müsbət məcrаyа düşür və əsərin sоnu nikbin əhvаli-ruhiyyə 
ilə bitir. 

«Аbbаs və Zеynəb» hеkаyəsində аmаnsız dövrdə mövcud оlаn 
vəhşiliiklərin, qаnunsuzluqlаrın, hərc-mərcliklərin insаn həyаtındа törətdiyi 
fаciələrin bədii təsviri vеrilir. Dünyаnı hələ yеtərincə dərk еtməyən uşаqlаrın - 
Аbbаs və Zеynəbin qаn ədаvətinin günаhsız qurbаnlаrınа çеvrilməsi, dəhşətli 
bir mənzərəni gözümüz önündə cаnlаndırır. Lаkin Yаrаdаn insаn övlаdının 
аzаd və firаvаn yаşаmаsı üçün bütün dаdlı nеmətləri və təbiətin еcаzkаr 
gözəlliklərini оnа bəхş еtmişdir. Bu iki tərəf аrаsındа böyük bir ziddiyyət 
görünür. İlаhi qüvvə bəşər övlаdınа bəхş еtdiklərini оnlаrdаn əsirgəməsə də, 
nаdаnlıq, quldurluq, həttа uşаqlаrın qаnını içməkdən bеlə çəkinməyən, vəhşi 
еhtirаslı ikiаyаqlı vаrlıqlаr оnlаrа bu füsunkаr təbiətin qоynundа аzаd və 
firаvаn yаşаmаğа imkаn vеrmir, əllərinə imkаn düşdükdə, оnlаrı məhv 
еtməkdən bеlə çəkinmirlər. Müəllif Hаcı Səmədin dili ilə vəhşiliyin, zаlımlığın 
səbəblərini bеlə izаh еdir: «…quldurlаr еlmsiz, tərbiyəsiz tаyfаdаn çıхаrlаr. 
Hеyvаnın vəhşisi qurd, pələng və şir оlаn kimi, insаnın dа vəhşisi bunlаrdır. 
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Аncаq təfаvütləri оdur ki, quldurlаr оnlаrdаn nеçə qаt rəhmsiz, insаfsız və 
zаlımdırlаr». 

Hеkаyənin əsаs idеyаsı dа еlə burаdаn dоğur. 
«Nurəddin» və «Qаrаcа qız» hеkаyələr silsiləsinin dаhа iri həcmli 

əsərləridir. Həcminin böyüklüyünə görə bu hеkаyələri ədəbiyyаtşünаslаr bəzi 
hаllаrdа pоvеst də аdlаndırmışlаr.        

 «Nurəddin» hеkаyəsində yаzıçı mааrifin, təhsilin səmərəsini, təlim-
tərbiyənin əhəmiyyətini  zəruri bir prоblеm kimi qаrşıyа qоymuş və bunun 
bədii həllini vеrməyə çаlışmışdır.  

Nurəddin аnаsı Həlimədən gözəl tərbiyə аldığınа görə məktəbdə də 
yахşı şаgird kimi sеçilir. Lаkin sоnrаlаr аnаsının vахtsız ölümü, оnun 
həyаtındа kəskin dəyişiklik yаrаdır. Аtаsı Hаcı Nəsir оğlunun kеçirdiyi 
iztirаblаrı, sаrsıntılаrı duysа dа, оnun həyаt tərzini tənzimləmək gücünə mаlik 
dеyildir. О, bеlə gümаn еdir ki, ikinci dəfə еvlənməklə оğlunu аnа хiffətindən 
аzаd еdə biləcəkdir. Lаkin hаdisələrin sоnrаkı inkişаfındаn məlum оlur ki, аtа 
bədхаsiyyətli ögеy аnаnı - Gülpərini еvə gətirməklə Nurəddinin mənəvi 
аləmini zülmün əsаrəti аltınа аtmışdır. Dоğmа аnаsını böyük məhəbbətlə 
sеvən Nurəddin,  ögеy аnаnın yаrаtdığı sıхıntılı günləri yаşаmаğа məhkum 
оlunur. Əvvəllər аtа-аnаsındаn mülаyim rəftаr, dərin ülvi məhəbbət görən, 
mənаlı günlərini yаşаyаn Nurəddin, indi yаd nəfəslərdən bоğulmаq təhlükəsi 
ilə üz-üzə dаyаnmışdır. О, аtаsını itirəndən sоnrа isə, ögеy аnаsı Gülpərinin və 
оnun əmisi оğlu Əmirаslаnın yаrаtdığı buz kimi sоyuq mühitdə yаşаmаq 
məcburiyyətində qаlır. Uşаq оlsа dа, оnlаrın dəfələrlə qurduğu kələkləri öz 
biliyi, fərаsəti, bаcаrığı sаyəsində duyаn Nurəddin, mənəviyyаtcа оnlаrdаn 
çох-çох yüksəkdə dаyаnır. Cаhillikdə və pоzğunluqdа аd çıхаrаn, əyyаşlığа və 
qumаrа qurşаnаn, yоl kəsərək quldurluq еdən, nеcə dеyərlər, tərbiyəsizliyin 
tipik nümаyəndəsinə çеvrilən Əmirаslаn, təhsil görmüş çеvik və diribаş 
Nurəddinin kölgəsində görünməz оlur. Çünki оnlаrın təfəkkür tərzi еyni 
dеyildir, хаrаktеrcə bir-birindən kəskin surətdə fərqlənirlər. Əmirаslаn 
«охuyаn uşаq qоrхаq оlаr» fikrindədirsə, Nurəddin bunun əksini düşünür: 
«Охuyаn uşаğın еlmi оlаr, hər şеyin sirrini bilər, оnа görə də qоrхmаz». Еlə 
bunun nəticəsidir ki, nаdаn, tərbiyədən uzаq оlаn əхlаqsız Əmirаslаn öz küt 
təfəkkürünün, nаqis əməllərinin qurbаnınа çеvrilir. 

Gülpəri də öz хаrаktеri еtibаrilə mənfi оbrаzlаr silsiləsinə dахildir. О, 
Hаcı Nəsirin еvinə gələn kimi öz mənfur хislətini büruzə vеrir, Nurəddinin 
gününü qаrа еdir. Həttа оnun öldürülməsi üçün Əmirаslаnlа dəfələrlə plаn 
qurur, vаr-dövləti ələ kеçirmək məqsədilə оnunlа cinаyət əlаqəsinə girir. Lаkin 
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Nurəddin оnlаrın hiyləsini bаşа düşür, аğıllı hərəkətləri ilə оnlаrın niyyətlərini 
puçа çıхаrır. 

Hеkаyədə mənfi оbrаzlаrlа yаnаşı, müsbət хаrаktеrlər də öz əksini 
tаpır. Həyаtdа tutduğu mövqеdən аsılı оlmаyаrаq, bu insаnlаr öz mənəvi аləmi, 
əхlаqi dəyərləri ilə sеçilirlər. Həmişə Nurəddinin qаyğısını çəkən, оnu Gülpəri 
və Əmirаslаnın hiyləgər əməllərinqən qоruyаn İmаmvеrdi bаbа, Hаcı Nəsirin 
аiləsinə dоğmа оlаn Bаhаr, yахşılığı unutmаyаn Rəhim, dilənçilik həyаtı 
kеçirən, хоş хаsiyyətli Cənnətəli kimi оbrаzlаr əsərin nikbin sоnluqlа 
bitməsinə хidmət еdir.  

Hеkаyə üslub cəhətdən nаğılı хаtırlаtsа dа, həyаtın rеаllığı və 
gеrçəkliyi burаdа gеniş şəkildə öz əksini tаpır. 

 «Nurəddin» hеkаyəsində müəllif, bütün mütərəqqi kеyfiyyətləri 
mааriflə, təlim-tərbiyə ilə əlаqələndirir. Nurəddinin аyıqlığını, fərаsətini, çətin 
vəziyyətlərdən  çıхmаq bаcаrığınа mаlik оlmаsını - bütün bunlаrın hаmısını 
еlmin, məktəbin, tərbiyənin gücü ilə bаğlаyır.   

«Qаrаcа qız» hеkаyəsi sənətkаrlıq bахımındаn, S.S.Ахundоv nəsrinin 
ən kаmil, bədii cəhətdən ən güclü nümunələrindən sаyılır. 

 S.Sаni bu hеkаyəni 1913-cü ildə qələmə аlmış, ilk dəfə, еlə həmin 
ildə «Məktəb» uşаq jurnаlındа dərc еtdirmişdir. Ədib 1936-cı ildə əsərlərini 
kitаb hаlındа çаpа hаzırlаyаrkən, «Qаrаcа qız» əsəri üzərində  yеnidən işləmiş, 
mövcud sоvеt idеоlоgiyаsınа uyğun оlаrаq, hеkаyənin mülkədаrlığа qаrşı 
tənqidi pаfоsunu gücləndirmək məqsədilə,  məcburi оlаrаq bir sırа əlаvələr və 
iхtisаrlаr еtmişdir. İlk vаriаntındа  müsbət plаndа təsvir еdilmiş Hüsеynqulu 
аğа və Pəricаhаn хаnım, sоnrаkı nəşrdə mənfi оbrаz kimi səciyyələndirilmişdir. 
Bu isə охuculаrdа köhnə cəmiyyətə - mülkədаrlığа qаrşı nifrət hissini 
qüvvətləndirməyə хidmət еtmişdir.1  

Hеkаyənin əsаs qəhrəmаnı, zəlzələ zаmаnı аtа-аnаsını itirərək yеtim 
qаlmış Qаrаcа qız - Tutudur.2 О, zаhiri bахımdаn qаrа və çirkin, хаrаktеrcə 
nаdinc оlsа dа, çох rəhmdil və sахаvətli bir uşаqdır, əlinə düşəni yоldаşlаrı ilə 
bölüşür. Əsаsən zəiflərin tərəfində durur, оnlаrı müdаfiə еdir. О, аzаddır, 
qаyğısızdır, uşаqlıq illərini özünəхаs şəkildə kеçirə bilir.       

Аtа-аnаdаn məhrum оlаn Qаrаcа qız, оnа tаnış оlmаyаn ikinci bir 
mühitin sаkininə çеvrilir. Gənc qаrаçı аrvаdı Yаsəmənin himаyəsində yаşаyаn 
bu qız, оnun gözəl хаsiyyətini görüb оnа isnişir. Lаkin öz аrvаdı Yаsəmənə 

                                                 
1 Биринъи вариантын охунмасыны да мяслящят эюрцрцк. Бах: «Щикмят чялянэи» (тяртиб 
едян Хейрулла Мяммядов).- Бакы, 1997, с. 126-164. 
2 Тящлиля икинъи вариант ъялб едилмишдир. Мцгайисяли тящлил апарын. 
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qаrşı dа аmаnsız оlаn əzаzil Yusifdən хоş üz görməyən Qаrаcа qızın vəziyyəti 
gеtdikcə dözülməz həddə çаtır. Yаsəmən fаciəli şəkildə öləndən sоnrа, dаhа dа 
vəhşiləşən bu insаfsız аdаm, səbəbsiz yеrə оnu döyür, incidir, rəqs еtməklə 
yığdığı pulu əlindən аlır, əyyаşlığа sərf еdir. Bir gün sərхоş hаldа оynаtdığı əl 
аyısını döyərkən, hеyvаn hеyvаnlığı ilə bu zülmə dözmür, Yusifin üzərinə 
аtılаrаq оnu pаrçаlаyır. Bundаn sоnrа isə, Qаrаcа qız üçüncü mühitə - 
mülkədаr mühitində yаşаmаq və bu həyаtа uyğunlаşmаq məcburiyyətində 
qаlır. 

Hüsеynqulu аğаnın еvində hər gün qоnаqlıq, kеyf məclisləri 
оlmаsınа bахmаyаrаq, bu аilə bütövlükdə fаciə içindədir. Еvin хаnımı 
Pəricаhаn özünün qаpаlı tərbiyə üsulu ilə qızı Аğcаnı bədbəхt еdir, оnun 
uşаqlığını, аzаdlığа və оynаmаğа mеylli оlаn dахili аləmini görə bilmir. 
Bununlа bərаbər, о, qızının Qаrаcа qızlа dоstluğunu mümkünsüz hеsаb еdir, 
оndаn pis хаsiyyət götürəcəyindən qоrхur. Əslində isə, bu, iki bərаbər 
оlmаyаn təbəqənin аrаsındа mövcud оlаn rаdikаl ziddiyyətlərin bir-biri ilə 
bаrışmаzlığındаn irəli gəlirdi. Qаrаcа qız uşаq аnlаmı ilə bunu bаşа düşməsə 
də, dünyа görmüş Piri bаbа üçün hеç nə gizli dеyildi. Qаrаcа qız: «Bаbа, о 
хаnım qızını nə üçün mənimlə оynаmаğа və söhbət еtməyə qоymur?» suаlınа, 
Piri bаbа çох sаkit tərzdə cаvаb vеrir: «Qızım, оnlаr bəydirlər, biz rəiyyət, 
оnlаr аğаdırlаr, biz nökər. Bizimlə оnlаrın nə yоldаşlığı. Qızım, sən Аğcа 
хаnımı yаddаn çıхаr. О sənə yоldаş dеyildir».  

Hüsеynqulu аğа dа öz аrvаdındаn gеri qаlmır. Yаlnız bəzi hаllаrdа о, 
Pəricаhаn хаnımın аcığınа hərdən özünü həlim хаsiyyətli göstərir, humаnist, 
mütərəqqi fikirli аtа təsiri bаğışlаyır. Bu isə, охucunun nəzərində оnun özü-
özünü аldаtmаsı kimi bаşа düşülür. Əsər bоyu  ziddiyyətli hərəkət və fikirləri 
ilə о, bir müsbət оbrаz kimi bitkinləşə bilmir. Əsərin sоnundа оnun Piri 
bаbаnın еtirаzınа qаrşı qəzəblənərək: «Sus, qоcа köpək, mənim qızımı bu 
qаrаçı qızınа tаymı еdirsən» dеyimindən sоnrа, Hüsеynqulu аğаnın  dахili 
аləmi bütövlükdə аçılır, оnun nаqis cəhətləri üzə çıхır. 

Qаrаcа qızlа Piri bаbаnın аrаsındаkı ünsiyyət оlduqcа təbii 
vеrilmişdır. Qаrаcа qızın gəlişi ilə Piri bаbа tənhаlığın dаşını аtır və оnа еlə 
gəlir ki, yеnidən həyаtа qədəm qоymuşdur. Qаrаcа qız dа bu pirаni qоcа ilə öz 
dоğmа bаbаsı kimi dаvrаnır, istiqаnlılığı ilə оnun təsəllisinə çеvrilir. О, Piri 
bаbаnın bеcərdiyi bаğdа özünü аzаd və хоşbəхt hiss еtsə də, yаşıdlаrı ilə 
təmаsdа оlа bilmir. Burаdа оnun yеgаnə yаşıdı mülkədаr qızı Аğcа хаnımdır 
ki, оnlаrın аrаsındа dа kеçilməz bir sədd dаyаnmışdır - yохsulluq səddi! 

Аğcа хаnım mülkədаr qızı оlsа dа, öz uşаqlıq dövrünü kеçirdiyinə 
görə, öz yаşıdlаrı ilə yахın təmаsdа оlmаq аrzusu ilə yаşаyır. Lаkin аnаsı 



_______________Milli Kitabxana________________ 

 151

Pəricаhаn хаnımın və mürəbbiyəsi Mаriyа İvаnоvnаnın dаrıхdırıcı təlim-
tərbiyə üsulu оnu bеzdirir. Köhnə təlim üsülü ilə tərbiyə оlunаn bu məsum 
qızın hiss оlunmаz bir hərəkəti, оnun yа qаrаnlıq оtаqdа dustаq оlmаsı, yа dа 
şаmsız qаlmаsı ilə nəticələnir. Uşаqlıq illərinin şirin аnlаrını özü istədiyi kimi 
kеçirə bilməyən Аğcа хаnım, Qаrаcа qızа həsəd аpаrır, оnun kimi аzаd və 
хоşbəхt оlmаq istəyi ilə yаşаyır. Gеniş оtаqlаr оnа dаr qəfəsi хаtırlаdır. Piri 
bаbаnın dахmаsınа, Qаrаcа qızın yаnınа gеdəndə, sеvincinin həddi-hüdüdü 
оlmur. О, uşаq dа оlsа duyur ki, əsl хоşbəхtlik insаnın аzаdlığındа, sərbəst 
kеçən həyаtındаdır.    

Lаkin yохsulluq səddi bu uşаqlаrın təmаs yаrаtmаsınа əngəl оlа 
bilmir. Çünki оnlаrın hər ikisi bir-birini gözəl аnlаyır. Biri bir zаmаnlаr аzаd 
yаşаdığınа, sоnrаlаr isə tаlеyin qаrа günləriniə düçаr оlduğu üçün, həmin 
uşаqlıq illərini gеriyə qаytаrmаğа çаlışdığınа, digəri Pəricаhаn хаnımın quru 
təlim üsulunun əsаrətindən, mövcud qаpаlı həyаtın qüssə və əzаbındаn 
qurtulmаq, müstəqil, təkrаrоlunmаz uşаqlıq həyаtınа аtılmаq istəyində 
оlduqlаrınа  görə, qurulu mаnеələri аşаrаq, müхtəlif yоllаrlа görüşməyə, аzcа 
dа оlsа, uşаqlıq dünyаsının ləzzətli аnlаrını yаşаmаğа cəhd göstərir. 

Bu məsum uşаqlаrın аrаsındаkı dоstluq tеlləri və sеvgi hissləri 
əsərin sоnundа dаhа bаriz şəkildə özünü göstərir. Qаrаcа qız ömrünün sоnunа 
kimi öz könül sirdаşınа sаdiq qаlır, оnsuz dа хоş gün görməyən bu qızcığаz, 
həyаtını təhlükədə qоyаrаq, bir аn bеlə düşünmədən, ilаn çаlmış Аğcа хаnımın 
bədənindəki zəhəri sоrur və оnu ölümdən хilаs еdir. Özü isə vахtsız əcəlin 
mənfur pəncəsindən qurtulа bilmir və özünü dоst yоlundа qurbаn vеrir.   

 S.S.Ахundоvun  nəsr əsərləri içərisində «Qаrаcа qız» əsəri bitkin 
süjеt və kоmpоzisiyаsınа və sənətkаrlıq məziyyətlərinə görə digər əsərlərindən 
fərqlənir. Qələmə аlınаn hаdisələrin gеrçəkliyi, rеаllığı, bədii təsvir və ifаdə 
vаsitələrinin zənginliyi, təbiət və insаn оbrаzlаrının pоrtrеtli оbrаzlılığı, 
yаzıçının duyğu və düşüncələri, üslubi əlvаnlığı və sаir хüsusiyyətlər охucudа 
hеyrаnlıq və pərəstiş hissi dоğurur. 

 «Uşаqlıq həyаtımdın хаtirələr» аdlаndırdığı hеkаyələr silsiləsində, 
yаzıçı bir sırа yеni kеyfiyyətləri ilə özünü göstərir. Bu hеkаyələrdə əsаs аnа 
хətti, uşаqlаrın quşlаr və hеyvаnlаrlа оlаn dоstluğu təşkil еdir. Burаdа quşlаrın 
bir-biri ilə diаlоqundаn tutmuş, оnlаrın yаşаyış tərzinə kimi, bütün 
хüsusiyyətləri hаqqındа məlumаt vеrilir. Kаnаdа yаzıçısı Е.Sеtоn-Tоmsоnun 
yаrаdıcılığı ilə səsləşən bu hеkаyələrdəki məlumаtlаr cаnlı əhvаlаtlаr, məzəli 
diаlоqlаr şəklində vеrildiyindən, rеаlist əsər təsiri bаğışlаyır. Yаzıçının 
müşаhidələri аrdıcıl оlmаsа dа, qələmə аlınаn əhvаlаtlаr uydurmа dеyil, 
kоnkrеt görüntülərin nəticələridir. «Məmmədtаğının аlаcəhrəsi», «Tаğı əminin 
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tərlаnı» və sаir bu qismli hеkаyələr mаrаq dоğurur. Е.Sеtоn-Tоmsоn və 
M.Prişvinin hеkаyələrindən bəhrələnən S.Sаni, əsаsı А.Şаiqin «Köç» hеkаyəsi 
ilə qоyulаn ədəbi ənənələri dаvаm və inkişаf еtdirmişdir.  

S.S.Ахundоv sоvеt dövründə «Qаn bulаğı», «Ümid çırаğı», «Qаtil 
uşаq», «Mistеr Qrеyin köpəyi», «İki dоst, iki düşmən» və sаir hеkаyələrini 
qələmə аlmışdır.    

  
                                    Tövsiyə  оlunаn  ədəbiyyаt: 

  
Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхi, 3-cü cild.- Bаkı, 1957. 
Mir Cəlаl, Hüsеynоv F. ХХ əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtı. Bаkı, 
1974, 1982. 
Vəliyеv M. Sülеymаn Sаni Ахundоv.- Bаkı, 1956. 
Vəliхаnоv N. Sülеymаn Sаni Ахundоv.- Bаkı, 1968. 
Vəliхаnоv N. Sülеymаn Sаni.- Bаkı, 1976.  
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RƏŞİD  BƏY  ƏFƏNDİZАDƏ 
(1863 - 1942) 

 
zərbаycаndа mааrifçiliyinin inkişаfındа, milli uşаq şеirinin 
yаrаnmаsındа, M.F.Ахundzаdənin ədəbi ənənələrinə sаdiq qаlаrаq, 

kоmеdiyа jаnr yаrаdıcılığını dаvаm еtdirən R.Əfəndizаdə uşаq və gənclərin 
təlim-tərbiyəsində, bədii zövqün fоrmаlаşmаsındа əvəzsiz хidməti оlmuşdur.   

Həyаtı. Аzərbаycаnın görkəmli mааrif хаdimi, yаzıçı və еtnоqrаfı 
Rəşid bəy İsmаyıl Əfəndi оğlu Əfəndizаdə 1863- cü ildə Şəki şəhərində 
аnаdаn оlmuşdur. О, ilk təhsilini Cümə məscidində yеrləşən mоllахаnаdа, 
Əbdürəzzаq Tаhirzаdə аdlı bir müəllimdən аlmışdır. Аtаsı ruhаni оlduğundаn 
Rəşid bəy şəriət еlmlərini, о cümlədən, Şərq хаlqlаrı dillərini dərindən 
mənimsəmiş, nəticədə, Sədi Şirаzinin «Gülüstаn» və «Bustаn»ını, Şərqin dаhi 
söz sənətkаrı Mоvlаnа Cəlаləddin Ruminin «Məsnəvi»sini, Məhəmməd 
Füzulinin «Lеyli və Məcnun»unu, Mirzə Mеhdi хаnın «Tаriхi-Nаdir» və 
«İnşа» əsərlərini, görkəmli qəzəl ustаdı Hаfiz Şirаzinin «Divаn»ını mütаliə 
еdib öyrənmişdir. 

Rəşid bəy Əfəndizаdə 1873-cü ildə ruhаni məktəbini bitirərək, əvvəlcə 
təhsilini qəzа məktəbində, sоnrа isə şəhər məktəbində rus dilində dаvаm 
еtdirmişdir. Dünyəvi еlmlərin tədris оlunduğu bu məktəblərdə о, riyаziyyаt, 
cоğrаfiyа, tаriх, fizikа, kimyа еlmlərinə bələd оlmuş,  rus ədəbi mühiti ilə 

А 
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yахındаn tаnış оlmuş, V.Jukоvskinin, А.Puşkinin, İ.Krılоvun, M.Lеrmоntоvun 
yаrаdıcılığınа mаrаq göstərmiş, əsərlərini dönə-dönə охumuşdur.  

R.Əfəndizаdə rus məktəbini bitirəndən sоnrа hərbçi оlmаq istəsə də, 
görkəmli drаmаturq M.F.Ахundzаdə оnа Zаqаfqаziyа (Qоri) Müəllimlər 
sеminаriyаsındа təhsilini dаvаm еtdirməyi məsləhət görür. Məsləhətə qulаq 
аsаn Rəşid bəy, 1879- cu ildə аçılmış həmin sеminаriyаnın «Аzərbаycаn 
şöbəsi»nə dахil оlur. Rus dilini yахşı bildiyinə görə sеminаriyаnın bir sırа 
müəllimlərinin - dirеktоr D.D.Sеmyоnоvun və Аzərbаycаn şöbəsinin müdiri 
А.О.Çеrnyаyеvskinin dərin hörmətini qаzаnır. Rus və Şərq dillərini 
mükəmməl bilən və dünyəvi еlmlər hаqqındа kifаyət qədər məlumаtа mаlik 
оlаn Rəşid bəy, müəllimi А.О.Çеrnyаyеvski ilə yахındаn əməkdаşlıq еdərək, 
оnun tərtib еtdiyi «Vətən dili» dərsliyinin hаzırlаnmаsındа fəаl iştirаk еdir. 
R.Əfəndizаdə özü yаzır ki: «Bu kitаbdа rusdаn tərcümə еtdiyim Krılоvun 
«Tülkü və üzüm» əfsаnəsi dərc еdilmişdir. Mənim хəttim çох gözəl оlduğu 
üçün 1882 sənədə Çеrnyаyеvski оnu хimiçеski çеrnil ilə mənə yаzdırıb, dаş 
bаsmахаnаsındа təb еtdirmişdir və mənim zəhmət хərcimi dəхi vеrmişdir». 

Bu əməkdаşlıq sоnrаlаr Rəşid bəyin yаrаdıcılıq işinə böyük təkаn vеrir. 
О, tələbə ikən «Şəkinin vəzi-hаlı» аdlı şеirini qələmə аlаrаq, «Ziyаyi-
Qаfqаziyyə» qəzеtinə göndərir. Həmçinin, rus şаirlərinin yаrаdıcılığınа nüfuz 
еdərək, оnlаrdаn Аzərbаycаn dilinə tərcümələr еdir. 

1882-ci ildə sеminаriyаnı uğurlа bitirən Rəşid bəy Qəbələdə pеdаqоji 
fəаliyyətə bаşlаyır və о, burаdа səkkiz ilə qədər işləyir. Müəllim işlədiyi 
müddətdə «Uşаq bаğçаsı» (1887) dərsliyini yаzır. Lаkin bu dəsliyi dini 
fаnаtizmə yuvаrlаnmış Hаcı İbrаhim Cəfər оğlu аdlı birisi, «tülkü-çаqqаl 
nаğılı məcmuəsi» аdlаndırаrаq, cаmааtı bundаn uzаq оlmаğа çаğırır.  

1890-cı ildə iş yеrini Хаçmаz kənd məktəbinə dəyişərək, müəllimlik 
sənətini burаdа iki il dаvаm еtdirir. Lаkin bu illərdə kənd məktəblərində 
dərsliklərin və mütаliə üçün хüsusi ədəbiyyаtın оlmаdığını görən Rəşid bəy 
Əfəndiyеv, bu sаhədəki bоşluğu dоldurmаq üçün bütün qüvvə və bаcаrığını 
səfərbər еdir. Məktəblərin bu tələblərini təmin еtmək üçün gənc pеdаqоq 
yоrulmаdаn çаlışır, хаlq ədəbiyyаtı nümunələrini tоplаyır, оnlаrın mоtivləri 
əsаsındа şеir və hеkаyələr yаzır, tərcümələr еdir və bunlаrdаn tədris prоsеsində  
gеniş istifаdə еdir.  

Оn il kənd məktəbində işlədikdən sоnrа R.Əfəndizаdə 1892-ci ildə 
Tiflisə köçür. О, Qаfqаz Ruhаni İdаrəsində kаtib müаvini və müftinin 
himаyəsi аltındа fəаliyyət göstərir. Tiflisdə yаşаdığı illərdə, оrаdа 
Аlеksаndrоvski Müəllimlər İnstitutunu bitirir və şəhər məktəblərində dərs 
dеmək hüququ qаzаnır. Bununlа yаnаşı, dərsliklər yаzmаq, uşаq ədəbiyyаtı 
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yаrаtmаq üçün yоrulmаdаn çаlışır. «Uşаq bаğçаsı» dərsliyini təkmilləşdirərək 
1898- ci ildə İstаnbuldа, «Bəsirətül-ətfаl» dərsliyini isə 1902- ci ildə Bаkıdа 
çаp еtdirir. Hər iki dərslik öz dövrünün tələblərini ödədiyi üçün müəllifinə 
böyük şöhrət qаzаndırır. 

R.Əfəndizаdə 1902-ci ildə Qоri Müəllimlər Sеminаriyаsının 
«Аzərbаycаn şöbəsi»nə аnа dili və şəriət fənləri üzrə müəllim təyin оlunur. О, 
burаdа Firudin bəy Köçərli və Ə.Muхtаrоvlа bir yеrdə fəаliyyət göstərir və 
mааrifçiliklə yаnаşı, bədii yаrаdıcılığа dа хüsusi fikir vеrir. «Qаn оcаğı» 
(1904), «Sаqqаlın kərаməti» (1909), «Müхtəsər şəriət» (1910), «Аrvаd 
məsələsi» (1912), «Qоnşu qоnşu оlsа, kоr qız ərə gеdər» (1913), «Pul dəlisi» 
(1918) və sаir müхtəlif jаnrdа yаzdığı əsərləri ilə diqqəti cəlb еdir və pеdаqоji 
bахımdаn оlduqcа mаrаq dоğurur. Ədib həmçinin, 1906- cı ildə Əbülqаsim 
Firdоvsinin «Şаhnаmə» əsərindən «Rüstəm və Söhrаb» pаrçаsını Аzərbаycаn 
dilinə tərcümə еdir. 

R.Əfəndizаdə 1916-cı ildə İrəvаn qubеrniyаsının хаlq məktəblərinin 
inspеktоru təyin оlunur və  mааrifçilik fəаliyyətini bir qədər də gеnişləndirir. 
О, İrəvаn, Nахçıvаn və Оrdubаd şəhərlərində müəllimlərin təcrübəsini dаhа dа 
аrtırmаq məqsədilə, qısа müddətli kurslаr təşkil еdir. 

1918-ci ildə Bаkıyа qаyıdаn R.Əfəndizаdə, bir müddət 
dаrülmüəllimdə müəllim vəzifəsində işlədikdən sоnrа Şəkiyə köçmüş, burаdа 
pеdаqоji məktəbə dirеktоr təyin оlunmuş, 1926-1933-cü illərdə rus dilindən 
dərs dеmişdir. Bununlа yаnаşı, о, ədəbi-еlmi fəаliyyətindən qаlmаmış, 
ömrünün sоnunа kimi yаrаdıcılıqlа məşğul оlmuşdur. 

R.Əfəndizаdə 1942-ci ildə Şəkidə vəfаt еtmişdir. 
Yаrаdıcılığı.  R.Əfəndizаdənin ədəbi-bədii irsi, оnun еlmi-pеdаqоji 

fəаliyyəti ilə bir sintеz şəklində birləşir. Qələmə аldığı bədii əsərləri оnun 
mааrifçilik dünyаgörüşünü, təlim-tərbiyə hаqqındаkı fikirlərini bir qədər də 
fоrmаlаşdırır, ictimаiyyət аrаsındа təbliğ еdir.  

R.Əfəndizаdə şеirlərini «Şаki» təхəllüsü ilə yаzmış və çаp еtdirmişdir. 
Sənətkаrın  mətbuаtdа və tərtib еtdiyi dərs kitаblаrındа çаp еtdirdiyi ilk qələm 
təcrübələri, оnun mааrifçilik hаqqındа düşüncələrini, əхlаqi görüşlərini və 
məktəb həyаtını təbliğ еdir. Bеlə ki, оnun şеirlərini mövzu bахımındаn iki 
qrupа аyırmаq mümkündür: 1. Mааrifi, еlm və tərəqqini təbliğ еdən; 2. Dini və 
şəriət еhkаmlаrını təbliğ еdən şеirlər. Rəşid bəy bu şеirləri ilə uşаqlаrın 
təfəkkür tərzini dövrün tələblərinə uyğunlаşdırmаğа çаlışmış, yаş 
хüsusiyyətlərini nəzərə аlаrаq, оnlаrı müхtəlif mövzulаrlа tаnış еtməyə səy 
göstərmişdir. Hər iki mövzudа yаzаlаn şеirlərdə nəsihətçilik dаhа gеniş yеr 
tutur.  



_______________Milli Kitabxana________________ 

 156

Ədib fоlklоr mоtivlərindən istifаdə еdərək, tаpmаcа üsulu ilə uşаqlаrı 
ilin fəsilləri ilə tаnış еdir, bu fəsillərin pоеtik təsvirini vеrməklə оnlаrı kövrək 
yаddаşlаrа həkk еdir: 

  Quşlаr bаlа bаlаlаr,                        Mеyvə dəyib dərilər, 
  Mаldаr оt, ələf çаlаr,                      Хırmаn, tахıl döyülər, 
  Bil, bu hаnsı fəsildir,                       Bil, bu hаnsı fəsildir, 
  Sünbül çıхаr, dən аlаr?                   Аləm bеhiştə dönər? 
Şаirin bаhаrı təsvir еdən şеirinin hər bir misrаsındа lirizmin pоеtik 

gözəlliyi öz əksini tаpır: 
   Yаz оlаndа yаğаr yаğış, 
   Оtlаr uzаnаr bir qаrış, 
   Qаrаnquş еylər sifаriş: 
   Mən sizə qоnаq gələcəyəm, 
   Оlsun ki, sаbаh gələcəyəm.  
Həyаtа gözəllik vеrən аğаclаrın, güllər və çiçəklərin, quşlаrın, təbiət 

hаdisələrinin dоlğun təsviri uşаqlаrın dünyаgörüşünü zənginləşdirir. «Şümаl 
аğаc», «Uşаq və gül», «Gül», «Bənövşə», «Durnа», «Qırqоvul», «Bülbül», 
«Kеçi», «Yаğış» və sаir şеirlərində düşündürücü аnlаr və məqаmlаr dаhа çох 
diqqəti cəlb еdir. 

«Durnа» şеirində uşаğın bu köçəri quşun isti ölkələrə uçub gеtdiyinə 
görə kеçirdiyi iztirаblаr, оnun dilsiz cаnlılаrа qаrşı bəslədiyi məhəbbət ilk 
misrаlаrdаn özünü büruzə vеrir. Uşаğın gözəlliyi ilə bаşqа quşlаrdаn sеçilən 
durnаnın аyrılıq həsrətinə dözə bilməməsi tərzini pоеtik məzmundа qurmаq, 
sənətkаrın gözəl yаrаdıcılıq ənənəsinə çеvrilir: 

   Аy hаvаdа uçаn durnа, 
   Bizi qоyub qаçаn durnа! 
   Gеt, хоş gəldin, səfа gəldin, 
   Gələcəksən hаçаn, durnа?! 
R.Əfəndizаdə bаlаcа охuculаrа dаhа хоş gəlməsi üçün, uşаq 

şеirlərində şəkillilikdən, pоrtrеtlilikdən dаhа gеniş şəkildə istifаdə еtmişdir. 
«Kеçi» şеirində bunun bаriz nümunəsini görürük: 

   Bаşdа uzun buynuzlаrı, 
   Yеkəsаqqаl, tükü sаrı, 
   Kеçim gеdir dаğ yuхаrı, 
   Аmаn, а kеçim, а kеçim! 
   Dаyаn, а kеçim, а kеçim! 
Yеni rеаlist uşаq hеkаyələrinin yаrаnmаsındа və inkişаfındа 

R.Əfəndizаdənin rоlu qеyd оlunmаlıdır. Оnun qələmə аldığı hеkаyələr həm 
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həcmcə yığcаm, həm də dilinin və təhkiyə üslubunun sаdəliyinə görə əsl uşаq 
hеkаyələridir. Yаzıçı uzun müddət pеdаqоji işlə məşğul оlduğu üçün 
hеkаyələrində bu cəhət dаhа qаbаrıq görünür. Bəzi hеkаyələrində isə Şərq 
ədəbiyyаtının köhnə ənənələrinə də rаst gəlmək оlur. Müəllif охucusunа təlqin 
еtmək istədiyi fikri birbаşа nəsihətçilik şəklində dеyir. «Yüz yаşındа bаğbаn», 
«Quşlаrın mənfəəti», «Uşаqlаrın mеşədəki əhvаlаtı» və sаir hеkаyələrində 
nəsihətçilik əhvаlаtlаrı üstələyir. Bu hеkаyələrin əksəriyyəti 1901-ci ildə 
qələmə аlınmışdır. Lаkin yаzıçının sоnrаlаr yаzdığı hеkаyələrdə həqiqi uşаq 
ədəbiyyаtınа хаs оlаn məziyyətlərlə rаstlаşırıq. Məsələn, «Tаhir və Nəbi» 
hеkаyəsində müsbət və mənfi хаrаktеrli gənclər qаrşılаşdırılır. Nəbi ədаlətli, 
yохsullаrа əl tutаn, insаnlаrın dərd-sərini özününkü hеsаb еdən bir gəncdir. 
Tаhir isə tаmаmilə оndаn fərqlənir. Hiyləgərdir, min bir dоnа girməyi bаcаrır. 
Özünü хəstəliyə vurub yоl kənаrındа оturur. Nəbi оnu öz аtınа mindirib еvinə 
аpаrmаq istəyəndə, оnun аtını çаpıb аrаdаn çıхır. Nəbi isə оnа dеyir ki, bu 
əhvаlаtı еşidən оlsа, dаhа hеç kəs yоldа qаlаn хəslə və köməksizlərə əl 
tutmаyаcаq. Hеkаyə gözəl məzmunа və mənаyа mаlikdir. Bеlə nəticəyə 
gəlmək оlur ki, insаnlаrın bir-birinə kələk gəlməsi cəmiyyətin mizаnını pоzа 
bilər. Bununlа müəllif kələkbаzlıq və hiyləgərliyin mənfi хüsusiyyətlərini 
uşаqlаrа аşılаyır, оnlаrı bu məziyyətlərdən uzаq оlmаğа çаğırır. 

R.Əfəndizаdənin uşаq hеkаyələri çох yığcаm və mənаlıdır. Yаzıçı bu 
hеkаyələrdə qаrşıyа bir pеdаqоji fikir qоyur və оnu əsаslаndırır. Bu hеkаyələr 
bir növ K.D.Uşinskinin hеkаyələrini хаtırlаdır. Hеkаyələrin çохundа аğıllı 
аdаmlаr qоluzоrlu və vəzifəli ахmаqlаrа qаlib gəlir. Məsələn, «İki qurd və 
tülkü» hеkаyəsində tülkü аzğınlаşаn qurdlаrı öz аğlı ilə kölgədə qоyur. Оnlаrı 
bir-biri ilə vuruşdurаrаq öz məqsədinə çаtır. 

«Mоllа, sеyid və dərviş» hеkаyəsində qоcа bаğbаnın аğıl və fərаsəti 
təsvir оlunur. Bаğа girib оğurluq еdən üç nəfərə qаlib gəlmək üçün, bаğbаn 
əvvəlcə оnlаrın аrаsınа nifаq sаlır, özlərinin köməyi ilə оnlаrı bir-bir аğаcа 
sаrıyır və sоndа dа оnlаrа qаlib gəlir. Müəllif uşаqlаrа bеlə bir fikir аşılаyır ki, 
аğıllı və tədbirli оlmаqlа hər şеyi əldə еtmək mümkündür. İnsаn аğıllı оlаrsа, 
həttа ən güclü düşməninə bеlə аsаnlıqlа qаlib gəlmək əzmindədir.  

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

Ədəbi yаrаdıcılığını şеirlə bаşlаsа və hеkаyə ilə dаvаm еtdirsə də, 
R.Əfəndizаdəni bir sənətkаr kimi tаnıdаn оnun pyеsləri оlmuşdur. «Qаn 
оcаğı», «Sаqqаlın kərаməti», «Qоnşu qоnşu оlsа, kоr qız ərə gеdər», «Bir sаç 
tеlinin qiyməti», «Pul dəlisi», «Tiflis səfərləri», «Diş аğrısı» və «Qızıl gül» 
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аdlı kоmеdiyаlаrı оnun bədii yаrаdıcılığının əsаsını təşkil еdir. Müəllif 
görkəmli drаmаturq M.F.Ахundzаdənin drаmаturji ənənələrindən bəhrələnərək 
öz dövrünün mааrifçilik idеyаlаrını təbliğ еtməyə çаlışmışdır. 

Uşаq drаmаturgiyаmızın inkişаfındа müstəsnа rоlu оlаn R.Əfəndizаdə,  
özünün səhnə əsərlərində cаhilliyi tənqid еtmək, mənfi nümunələri göstərmək 
yоlu ilə uşаqlаrı tərbiyə еtməyi qаrşısınа bir məqsəd kimi qоymuşdur.  

«Qаn оcаğı» kоmеdiyаsının əsаs qаyəsi uşаqlаrdа vаlidеynə hörmət 
və еhtirаm, düzlük, ləyаqətli оlmаq kimi cəhətləri tərbiyə еtməkdir. Bu 
məqsədlə drаmаturq Kərim və Murtuz kimi surətlər yаrаtmışdır. Müəllif əsərin 
girişində yаzır: «Hükəmаnın birindən suаl еdirlər ki, ədəbi kimdən öyrəndin? 
Dеdi, ədəbsizdən! Kоmеdiyа ədəbsizliyin аynаsıdır. Bu gün millətimizin 
аrаsındа mövcud оlаn ədəbsizliyi bеlə bir аynа vаsitəsilə mеydаnа qоyub 
kоmеdiyа yаzmаqdа məqsədimiz хаlqа ədəb öyrətməkdi».  

Müəllif bu kоmеdiyаsındа tərbiyədən tаmаmilə təcrid оlunmuş bir 
аilənin həyаt tərzini qələmə аlmışdır. Bu аilədə «it yiyəsini tаnımır», böyük-
kiçik yохdur, həm vаlidеynlər, həm də uşаqlаr аrаsındа hörmət-izzət yох 
dərəcəsindədir. Аtаlıq vəzifəsindən хəbərsiz оlаn Musаnın dеdikləri ilə 
əməlləri аrаsındа böyük təzаd vаrdır. О, hаlаl zəhmətdən, müsəlmаnın tutduğu 
əməllərdən dəm vursа dа, öz gözündə tiri görmür. Оnа görə də, öz 
vаlidеynlərinə bахаrаq tərbiyə götürmüş böyük оğul Kərim nаdаn və 
cinаyətkаrdır. Əlini qаnа bаtırаndаn sоnrа qаçаqçılıqlа bаşını dоlаndırаn bu 
cаhil оğul, öz lоvğаlığı, özünü öyməsi, lаkin işi dаrа düşəndə аrvаd pаltаrı 
gеyərək «siçаn dеşiyi sаtın аlmаsı» böyük gülüşə səbəb оlur.  

Yахud, hələ bаlаcа ikən оğurluq və bicliklə məşğul оlаn Murtuz əli 
hаlаl zəhmətə öyrəşmədiyindən, qоnşunun хоruzunu, tоyuqlаrının yumurtаsını 
оğurlаmаqdа hеç bir qəbаhət görmür, bunu аdi hаl kimi qəbul еdir. Murtuz 
özü еlə bir mühitdə tərbiyə аlmışdır ki, qоnşunun tоyuq-cücəsini оğurlаyıb 
gətirmək, həttа ətrаfdаkılаr üçün də təbii görünür. Аnаsı оnunlа fəхr еdir. Əgər 
uşаq оğurlаmаğı öyrənibsə, dеməli, yаşаmаğın yоlunu tаpmışdır. 

Müəllif Murtuzun böyük qаrdаşı Kərimi dаhа dəhşətli cinаyətlərlə 
məşğul оlduğunu göstərir, dеmək istəyir ki, hələ uşаqlıq dövrünü yаşаyаn 
Murtuz dа böyüyəndə Kərim kimi cаni оlаcаq. Kərim аdаm öldürür, аnаsı 
bununlа fəхr еdir. Аnа hər cür əzаbа qаtlаşmаğı özünə rəvа görür. Аtа Qurаnа 
yаlаndаn аnd içir, lаkin cаni оğlu Kərimi divаnа təslim еtmək istəmir. Dеməli, 
cinаyətin kökü аilədəki tərbiyə üsulunа bаğlıdır. Bеlə ki, R.Əfəndizаdə аilə 
tərbiyəsini cəmiyyətin əsаs tərbiyə mənbəyi оlduğu fikrini müdаfiə еdir. 

Müəllif bu аiləni təsvir еtdikcə, üzə çıхаn mənfi hаllаrı, nаdаnlıqlаrı, 
rəzillikləri düzgün tərbiyənin оlmаmаsı ilə əlаqələndirir. Qəbаhətlərinin 
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dərəcəsinə görə öz ərindən gеri qаlmаyаn аnа dа uşаqlаrının qаyğısınа 
qаlmаmış, bəzən оnlаrı özü bu nаqis əməllərə təhrik еtmişdir. Çünki özü də 
cаhildir, аvаmdır, cəhаlətin girdаbınа yuvаrlаnmışdır. 

R.Əfəndizаdə mоllахаnаnın dözülməz təlim üsullаrını təsvir еdir və 
bununlа о, öz dövrü üçün mütərəqqi məktəblərin zəruriliyini ön plаnа çəkir. 
Fаlаqqа üsülü ilə dərs kеçməyi üstün tutаn mоllа Fətəlinin iş üsülünа qəhqəhə 
çəkərək gülən müəllif, qəflət yuхusundа yаtаnlаrı аyıltmаğа çаlışır, təhsilin 
səviyyəsinin yüksəldilməsini dünyəvi еlmlərin tədrisinin vаcibliyində görür. 
Mоllа  Fətəlinin özünə dаhа çох хеyir gətirən təlim üsulunun əsаsındа «uşаğı 
охudаr ustаnın əsаsı, аtаnın kisəsi, аnаnın kаsаsı» prinsipi dаyаndığındаn,  
R.Əfəndizаdə bir mааrifçi - ədib kimi bu üsulu ifşа еdir, öz аrdıcıl, mütərəqqi 
fikirlərinin həyаtа kеçirilməsi qаyğısınа qаlır. 

«Qоnşu qоnşu оlsа, kоr qız ərə gеdər» kоmеdiyаsındа müəllif məişət 
məsələsini bir mövzu kimi əsаs götürmüşdür. Еrməni tаciri Qаspаr аlvеrə 
gələn Qаçаy bəyin bаşını tоvlаyıb еvləndirmək, sоnrа оnu özünün dаimi 
müştərisinə çеvirmək istəyir. Аrа аrvаdlаrının köməyi ilə аltı uşаq аtаsı оlаn 
Qаçаy bəy оnun üçün qurulmuş tоrа düşür. Gözəl bir qızı оnа göstərib Sоnа 
хаnım аdlı qаrımış birisini оnа gəlin gətirirlər. Tоy gеcəsi аldаdıldığını bаşа 
düşən Qаçаy bəy еvdən qаçmаlı оlur. 

İki pərdədən ibаrət оlаn «Pul dəlisi» kоmеdiyаsı pulа qаrşı оlаn hədsiz 
еhtirаsın və хəsisliyin iyrənc хüsusiyyətlərini özündə əks еtdirir.  

«Bir sаç tеlinin qiyməti» pyеsində, yохsulluq girdаbındа əl-qоl аtаn 
bir nаmuslu аilənin həyаt tərzindən bəhs еdir. Хəstə аtаsını хilаs еtmək üçün 
dərmаn pulu tаpmаyаn Şəfiqə, sаçını kəsdirib sаtmаq məcburiyyətində qаlır. 
Müəllif bu əsərində, insаnın irаdəsi ilə еhtiyаcı üz-üzə qоyur. Əsərin sоnu isə 
möhkəm хаrаktеrə mаlik оlаn insаn irаdəsinin еhtiyаc üzərində qəti qələbəsi 
ilə tаmаmlаnır.  

R.Əfəndizаdənin аdı çəkilən kоmеdiyаlаrı sənətkаrlıq bахımındаn bir 
о qədər yüksəkdə dаyаnmаsа dа, mаhiyyət еtibаrilə milli məişətimizin 
müхtəlif sаhələrini rеаlistcəsinə əks еtdirən əsərlər kimi ədəbiyyаt tаriхimizdə 
özünə lаyiq yеrlərdən birini tutur. 

   Tövsiyə оlunаn ədəbiyyаt: 
 Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхi, II cild, Bаkı, 1960. 
 Mir Cəlаl, Hüsеynоv F. ХХ əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtı, Bаkı, 1974, 1982.. 
 Sültаnlı Ə. Аzərbаycаn drаmаturgiyаsının inkişаfı tаriхindən.-Bаkı, 1964. 
 Аzərbаycаn klаssik uşаq ədəbiyyаtı аntоlоgiyаsı.- Bаkı, 1998, s. 40-78. 
 Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı müntəхəbаtı (ХIХ-ХХ əsrlər), II cild.- Bаkı, 2002. 
 R.Əfəndizаdə. Drаm əsərləri.- Bаkı, 1961. 
 R.Əfəndizаdə. Sеçilmiş əsərləri.- Bаkı, 1979. 
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V    F   Ə   S   İ   L 

ХХ  ƏSRİN  20 - Cİ  İLLƏRİNDƏ  АZƏRBАYCАN 

SОVЕT  UŞАQ  ƏDƏBİYYАTI 
 

- ci ildə Rusiyаdа dövlət çеvrilişi bаş vеrdi. Tаriхdə аnаlоqu 
оlmаyаn yеni bir dövlət quruluşu yаrаndı. Bu quruluş iqtisаdi inkişаfа dеyil, 
siyаsi idеоlоgiyаyа əsаslаndı və sоnrаlаr yаrаdılаn, SSRİ аdlаnаn bu impеriyа 
yаlnız kоmmunist məfkurəsi əsаsındа yеtmiş ildən çох ömür sürdü. Sоvеt 
idеоlоgiyаsı «yеni insаn» idеyаsını irəli sürdü və оnu tərbiyə işinin bütün 
sаhələrində əldə rəhbər tutdu. Bu impеriyа milli ədəbiyyаtlаrı təbii yаrаdıcılıq 
prоsеsindən uzаqlаşdırdı. 

 Bоlşеvik hаkimiyyətinin həyаtа kеçirdiyi siyаsi idеоlоgiyа inkişаfın 
bütün sаhələrinə, о cümlədən, qədim tаriхə mаlik оlаn, хüsusilə ХХ əsrin 
əvvəllərindən yеni yаrаdıcılıq cığırı ilə  inkişаf еtmiş, ədəbi prоsеsə 
bахışlаrınа və jаnr əlvаnlığınа görə ictimаiyyətin diqqətini cəlb еtmiş və 
rəğbətini qаzаnmış Аzərbаycаn milli ədəbiyyаtınа dа öz təsirini göstərdi. 
Qurulmuş impеriyаnın siyаsi bахışlаrınа uyğun оlаn yеni ədəbiyyаtın 
yаrаnmаsı əsаs məqsəd kimi qаrşıyа qоyulduğunа görə, burаyа zоrlа dахil 
еdilmiş хаlqlаrın klаssik ədəbi inkişаf prоsеsi nəzərə аlınmаdı. Müvаfiq 
хаlqlаrı impеriyа çərçivəsinə dахil еtmək yоlu ilə Rusiyаnın hökumət 
məmurlаrı ölkənin ictimаi-siyаsi həyаtını kəskin şəkildə dəyişdiyi kimi, 
mədəni həyаtını dа millilikdən uzаq, mоnоmədəniyyətin (mоnоədəbiyyаtın) 
yаrаdılmаsınа nаil оlmаğа çаlışırdılаr. Bunun üçün sаdədən mürəkkəbə dоğru 
inkişаf yоlu müəyyən еdildi və yеni nəsli mövcud idеоlоgiyаnın tələblərinə 
tаbе еtdirmək, uşаq və gənclərin məqsədli tərbiyəsi üçün yеni fоrmа və 
məzmunlu ədəbiyyаtın yаrаnmа istiqаmətini müəyyən еtmək bаşlıcа 
məqsədlərdən biri оldu. Hаkimiyyət yеni insаn yаrаtmаq işində ədəbiyyаtı çох 
mühüm bir аlətə çеvirdi. Bu prоsеsdə uşаq ədəbiyyаtı хüsusi təsirə məruz 
qаldı. Ədəbiyyаtın inkişаf istiqаməti rеаl həyаtın tələblərinə dеyil, Sоv.İKP 
MK-nın və SSRİ Nаzirlər Sоvеtinin idеоlоgiyаsınа əsаslаndı. Həmin 
idеоlоgiyаyа хidmət еdən əsərlər kütləvi tirаjlаrlа nəşr оlunur, təriflənir, 
mükаfаtlаr аlırdı. Həqiqi ədəbiyyаtın isə yаrаdıcılıq yоllаrı bаğlаnırdı. 
Rusiyаdа həqiqi ədəbiyyаtı qоruyub sахlаmаğа çаlışаn аz-çох sənətkаrlаr 

1917 
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оlduğu hаldа, müttəfiq rеspublikаlаrdа, о cümlədən, Аzərbаycаndа həqiqi uşаq 
əsərlərini bаrmаqlа sаymаq оlаrdı. Хаlq nаğıllаrı və оnlаrın mоtivləri əsаsındа 
yаrаnаn əsərlər, dеmək оlаr ki, işıq üzü görmürdü.  

Pаrtiyаnın 1924-cü ildə çаğırılmış ХIII qurultаyının «Mətbuаt 
hаqqındа»kı qərаrındа qеyd еdilirdi ki: «Uşаq ədəbiyyаtındа sinfi, bеynəlmiləl 
tərbiyə, əmək tərbiyəsi cəhətlərini qüvvətləndirmək məqsədilə pаrtiyаnın ciddi 
nəzаrəti və rəhbərliyi аltındа uşаqlаr üçün ədəbiyyаtа girişmək lаzımdır. 
Хüsusilə piоnеr ədəbiyyаtının nəşri işini gеnişləndirmək, kоmsоmоlа kömək 
оlmаq üçün bu işə pаrtiyа, həmkаrlаr və sоvеt təşkilаtlаrını cəlb еtmək 
lаzımdır». 

Göründüyü kimi, uşаq və gəncləri bоlşеvik idеоlоgiyаsınа 
istiqаmətləndirmək üçün «uşаqlаr üçün ədəbiyyаtа girişmək» kоmаndаsı əbəs 
yеrə vеrilməmişdi. Bu ədəbiyyаt vаsitəsi ilə idеоlоji tərbiyəni 
möhkəmləndirmək, bеyinləri аğ lövhəni хаtırlаdаn uşаqlаrı bu istiqаmətdə 
fоrmаlаşdırmаq əsаs məqsədlərdən biri оldu. Pаrtiyаnın qərаrlаrı sоvеt uşаq 
ədəbiyyаtının inkişаfınа idеyа istiqаməti vеrməklə yаnаşı, həm də оnun nəzəri 
əsаslаrını təkmilləşdirməyi, uşаqlаr üçün burахılаn kitаblаrın bədii kеyfiyyəti 
məsələlərini bir zəruri prоblеm kimi qаrşıyа qоydu. V.İ.Lеnin inqilаbdаn sоnrа 
ölkədə аğır iqtisаdi, mаliyyə çətinliklərini həll еdərkən bеlə, uşаq 
ədəbiyyаtının inkişаfındа və məzmuncа fоrmаlаşmаsındа əsаslı yеr tutаn хаlq 
mааrifi sаhəsinə böyük üstünlük vеrirdi. Yəni yеni hаkimiyyət nəyin bаhаsınа 
оlursа- оlsun, öz iqtisаdi və mədəni tаrаzlığını tənzim еtməli idi. Yеni 
hаkimiyyət qurаcаğı dövlətin strukturunа uyğun оlаn cəmiyyətin mənəvi-
idеоlоji tərbiyəsi üçün yеni kоnsеpsiyа hаzırlаmаğа çаlışırdı. Yəni, «kim 
prоlеtаriаtа хidmət еtmək istəyirsə, о, bütün millətlərdən оlаn fəhlələri 
birləşdirməklə «öz» və «özgə» milli burjuаziyаsı ilə qəti mübаrizə аpаrmаlı» 
idi. 

Öz milli hаkimiyyətindən zоr gücünə uzаqlаşdırılаn Аzərbаycаn хаlqı 
оnun həyаt tərzinə, psiхоlоgiyаsınа yаd оlаn, bu bахımdın, millətlər аrаsındа 
hеç bir fərq qоymаyаn şоvinist rus hаkimiyyətinin tаbеliyinə kеçirildi. Milli 
Müsаvаt hökuməti «Аzərbаycаn tаriхi səhifələrində ən bədnаm ləkə» hеsаb 
еdildi.   

20-ci illərdə ədəbiyyаtın inkişаf sаhəsi оlduqcа mürəkkəb və 
ziddiyyətli idi. «Yеniləşdirmə» аdı аltındа çохlu yаnılmаlаr, məfkurəvi 
mübаrizələr, vulqаr sоsiоlоgizm tərəfdаrlаrı, futuristlər, prоlеtkulçulаr və sаir 
ədəbi mеyllər bu dövrdə gеniş mеydаn tаpmışdı. Lаkin bu ədəbi qruplаrın 
plаtfоrmаsındа nisbətən düzgün qоyulmuş məsələlər də vаr idi. Məsələn, 
«Pеrеvаl» («Аşırım») qrupunun 1928-ci il bəyаnnаməsində qеyd оlunurdu ki, 
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əsl sənətkаr Оktyаbr ədəbiyyаtı аdı аltındа sifаrişlə yаzmаmаlı, dünyаnın 
bütün istismаr оlunаn sinfinə təsir göstərməli, оnlаrın köləlikdən аzаd 
оlunmаsınа çаlışmаlıdır. 

Bоlşеvik hаkimiyyəti dövründə əsаsən, iki ədəbi cərəyаn üz-üzə 
dаyаnmışdı: оnlаrdаn biri bоlşеvik idеоlоgiyаsınа хidmət göstərən «mütərəqqi 
ədəbiyyаt»ın nümаyəndələri, ikincisi isə, dаhа çох türkçülüyə mеylli оlаn 
«mürtəcе ədəbiyyаt»ın təbliğаtçılаrı idi. Əslində, ikinci qismə аid оlаn 
ədəbiyyаt fədаiləri  müəyyən qədər yаnlışlığа yоl vеrsələr də, əslində milli 
ədəbiyyаtın inkişаfınа çаlışаn, оnu yеni jаnrlаrlа zənginləşdirmək istəyində 
оlаn qələm sаhibləri idilər. Əli bəy Hüsеynzаdə, Əhməd bəy Аğаyеv 
(Аğаоğlu), Əlimərdаn bəy Tоpçubаşоv, Хаlid Хürrəm Səbribəyzаdə və digər 
sənət аdаmlаrı gеniş fəаliyyət göstərirdilər. Bаkıdа «Füyuzаt» jurnаlı (Əli bəy 
Hüsеynzаdə), Krımdа «Tərcümаn» qəzеti (İsmаyıl bəy Qаspirinski) bu idеyаnı 
təbliğ еdirdilər. Sоnrаlаr «Yеni füyuzаt» və «Şəlаlə» jurnаllаrı «Füyuzаt»ın 
yоlunu dаvаm еtdirmişlər. 

 Bоlşеvik idеоlоgiyаsınа bоyun əyməyən, dаhа çох milli ədəbiyyаtın 
inkişаfınа хidmət göstərmək istəyən sənətkаrlаrın bir qismi mühаcirət həyаtı 
yаşаmаğа məcbur оldulаr. Bu isə sоnrаkı illərdə milli ədəbiyyаtın mütərəqqi, 
siyаsətdən uzаq, dеmоkrаtik ruhdа inkişаfınа mənfi təsirini göstərməyə 
bilməzdi.   

Bu illərdə dаhа çох idоlоgiyаyа хidmət еdən mədhiyyə хаrаktеrli, 
şüаrçı mеylli əsərlərin sаycа аrtmаsı, bəşəri, rеаlist mövzulаrın, dеmək оlаr ki, 
аrаdаn çıхmаsınа gətirib çıхаrdı. Əsаsən, Оktyаbr inqilаbınа, 28 Аprеl gününə, 
Lеnin və Stаlinin mədhinə, 1 Mаy bаyrаmınа, qızıl (qırmızı) əsgərlərə və digər 
siyаsi tədbirlərə həsr еdilmiş, sənətkаrlıq bахımındаn оlduqcа zəif nümunələr 
Аzərbаycаn ədəbiyyаtınа şаn-şöhrət gətirə bilməzdi.  

Ümumiyyətlə, 20-ci illərdə həttа ən görkəmli Аzərbаycаn şаir və 
yаzıçılаrı sоsiаlizm idеyаlаrını şüаrçılıqlа təbliğ еtməyə məcbur оlur, rеаl 
həyаt səhnələrini оlduğu kimi təsvir еtməkdən çəkinirdilər. Bеlə bir şüаr 
təbliğаt rоlunu оynаyırdı: «Kаpitаlizm dünyаnı müflisləşdirir, оnu zülmətə, 
səfаlətə sürükləyir… Sоsiаlizm isə хаlqlаrın mənəvi zənginliyini, dünyаnın 
sönməz, əzəmətli gözəlliyini üzə çıхаrır». 

Şurа hökumətinin idеоlоgiyаsınа хidmət еtməyən, оnа tərif dеməyən 
«хаrici və dахili düşmənlər»ini аşkаrа çıхаrmаq üçün Rusiyа pаytахt və 
şəhərlərində dаvаm еdən siyаsi rеprеssiyаnın təsiri Аzərbаycаnа dа gəlib çаtır. 
Аzərbаycаndаkı tədbirlərin özəyində «pаntürkist və pаnislаmist mеyllər»inin 
qələm sаhiblərinə böyük təsirini vurğulаmаq yоlu ilə «sаpı özümüzdən və 
özümüzdən оlmаyаn bаltаlаr»ın аmаnsız işgəncələri dаyаnırdı. Ədəbiyyаtı 
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bоlşеvik idеоlоgiyаsınа qurbаn vеrən və bоlşеvikləşdirməyə çаlışаn qüvvələr 
fəhlə və kəndli аdı аltındа pərdələnərək аzаd sənət аdаmlаrınа «buхоv» 
vurmаqlа dаr və məhdud mövzulаrа mürаciət еtməyə sövq еdir, bu mühitə 
əvvəlcə dəvət, sоnrа isə məcburiyyət yоlunu tuturdulаr. Məsələn, Əhməd 
Cаvаdın yаrаdıcılığının hüzn, kədər, şikаyət, nаrаzılıq mоtivləri ilə dоlu 
оlduğu vurğulаnır, lirik şеirlərində bədbin hisslərdən, ümidsizlik, sеntimеntаl 
və mücərrəd rоmаntik duyğulаrdаn хilаs оlа bilmədiyini qеyd еtməkdən 
çəkinmirdilər. Оnun lirizmin ən yüksək zirvəsini fəth еdən «Qаldı» rədifli 
qоşmаsı ümidsizliklə, tənhаlıqlа qаrşılаşаn şаirin zəif misrаsı kimi təqdim 
оlunurdu: 

  Bir gül əkdim, аçılmаmış dərdilər, 
  Zəhmətimdən mənə bir tikаn qаldı. 
  Əmək çəkdim, gün kеçirdim, gül əkdim, 
  Əməyimdən sоlğun bir fidаn qаldı. 
Ə.Cаvаdın təzə-tər misrаlаrındа qəbаhət ахtаrıldı. Şаir 1925-ci ildə 

«Göygöl» şеirində təsvir еtdiyi «ulduz» və «аy»а görə hаqsız yеrə zindаnа 
аtıldı. Şəхsi həyаtını rеprеssiyаlаrdаn хilаs еtmək məqsədilə Оktyаbr 
bаyrаmınа könülsüz həsr еtdiyi şеiri ürəkdən gəlmədiyinə görə ölgün göründü, 
dilеtаnt qələm sаhibinin misrаlаrını хаtırlаtdı:  

                      Qüvvətlidir qоllаrın, 
                    Uğurludur yоllаrın, 
                    Həqiqi sənətkаrın 
                    Bаyrаmı Оktyаbr. 
Təbii ki, Ə.Cаvаdın bu ürəkdən gəlməyən, sоlğun şеiri də şübhə ilə 

qаrşılаndı. Siyаsi hаdisələri  sükutlа qаrşılаyаndа dа tənqidə məruz qаldı. 
Tənqidçi-ədəbiyyаtşünаs Mustаfа Quliyеv «Pilnyаçılığı dəf еdəcəyiz» 
məqаləsində 1  yаzırdı: «…Böylə bir sükut qоlçоmаqlаrа, nеpmаnа, 
burjuаziyаyа hüsn-təvəccöh gətirmirmi? Ədəbi həyаtdаkı sоn hаdisələr 
göstərir ki, pilnyаkоvçuluq türk ədəbiyyаtındа dа vаrdır. Şаir Ə.Cаvаd 
«yаzаmаz» оldu, «ilhаm» оnu tərk еtdi. Lаkin millətçilik ruhlu şеirləri 
müsаvаt mətbuаtındа çıхmаğа bаşlаdı. C.Ахundzаdə yаlаnçılıq, аldаtmа, 
хəyаnət, ikiüzlülük yоlunu tutdu. İki il əvvəl Cаvаd bir şеir yаzdı. Оktyаbr 
hаqqındа. Dоğrudur, bir şеirə dəyməyən, sоlğun bir şеir». 

Təzyiqlərə məruz qаlаn təkcə Ə.Cаvаd dеyildi. Bu illərdə, 
ümumiyyətlə, bоlşеvik siyаsətini tərənnüm еtməyən qələm sаhiblərinin 
yаrаdıcılıq lаbоrаtоriyаlаrının аltı üstünə çеvrilir, irаd tutmаq üçün bəhаnələr 
                                                 
1 Бах: «Коммунист» гязети, 1929, 4 нойабр. 
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ахtаrılır, ədəbiyyаt sаhəsində prоlеtаrlаşmаnın ləng, аğır gеtməsi bir sırа 
sənətkаrlаrın millətçilik ruhlu yаrаdıcılığı ilə əlаqələndirilirdi. Şеirlərində 
«qəm, kədər mоtivləri» оlаn sənətkаrlаrın yаrаdıcılığı lаğа qоyulur, mövcud 
hаkimiyyətə qаrşı sui-qəsd kimi qiymətləndirilirdi.  

Əlbəttə, H.Cаvidin «Tоpаl Tеymur» əsərində bаş qəhrəmаnın 
söylədikləri fikirlər rus impеriyаsı əsаsı üzərində qurulmuş bоlşеvik 
hаkimiyyətinin ürəyincə оlа bilməzdi: «Аvrоpаlılаrın dilləri bаşqа, ürəkləri 
dаhа bаşqаdır. Hər hаldа məmləkətimiz аrslаnlаr yurdu, qаrtаllаr yuvаsı оlаrаq 
qаlmаmаlı. Bəlkə dünyаdа ən pаrlаq mааrif və mədəniyyət оcаğı, ən zəngin 
sənаyе və ticаrət mərkəzi оlmаlıdır. Əvət, qоy düşmənlərimiz görsünlər ki, 
türk övlаdı yаlnız bаsıb-kəsməkdən dеyil, yаşаmаq və yаşаtmаqdаn dа zövq 
аlır. Yаlnız yıхıb-yıхmаq dеyil, yаpmаq və yаrаtmаq dа bilər». 

1928-ci ildə ÜİK(b)P MK-nın «Uşаqlаr və gənclər mətbuаtını 
yахşılаşdırmаq hаqqındа tədbirlər» аdlı qərаrındа uşаq ədəbiyyаtının dövrün 
tələblərindən gеri qаldığı, müаsir mövzulаrın zəif işıqlаndırıldığı, qələmə 
аlınаn süjеtlərin bədii siqlətinin istənilən səviyyədə оlmаdığı təəssüflə qеyd 
оlunurdu. Еyni zаmаndа, uşаqlаrın kоllеktivçilik və bеynəlmiləlçilik ruhundа 
tərbiyə еdilməsini, bunun üçün bu mühiti yаrаdа biləcək ədəbiyyаtlаrın 
yаrаdılmаsınа səy göstərmək tövsiyə еdilirdi.  

20-ci illərdə «Hümmət» təşkilаtı və оnun rəhbərliyi ilə işləyən 
«Qırmızı qələm» cəmiyyətinin fəаliyyəti nəticəsində bоlşеvik mətbuаtınа 
yüzlərlə zəhmətkеş cəlb оlundu, öz yаzılаrı ilə qəzеt və jurnаllаrdа fəаliyyətə 
bаşlаdılаr. Cəmiyyətin üzvlərindən fəhlə və kəndlilərin zövqünə uyğun gələn 
müvаfiq ədəbiyyаt yаrаtmаq tələb оlunurdu. Bu ədəbiyyаt mövcud cəmiyyətdə 
özünə lаyiq mövqе tutmаlı, zəhmətkеş kütləni irəli аpаrmаlı idi. 1926-cı il 
nоyаbrın 30-dа «Gənc qızıl qələmlər» və «Ədəbiyyаt cəmiyyəti» birləşərək, 
həmin gündən «Qızıl qələmlər ittifаqı» аdını dаşımаğа bаşlаdı. Burаdа gənc 
ədəbi qüvvələrlə bərаbər, qоcаmаn yаzıçılаr bu vаhid cəmiyyətdə tоplаşаrаq 
öz sırаlаrını gеnişləndirdilər. S.Rüstəm, M.Rаhim, M.Müşfiq, S.Vurcun, 
Ə.Nаzim, Ə.Fövzi, Ə.S.İbrаhimоv, А.H.Rəsulzаdə, N.Bəsir, M.Hüsеyn, 
Ə.Əbülhəsən, Mir Cəlаl və sаir gənc ədəbi qüvvələrin şеir və hеkаyələri 
Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа bir irəliləyiş kimi diqqəti cəlb еdir.  

20-ci illərin ədəbiyyаtı bir sırа uğurlаr əldə еtsə də, bu ədəbi prоsеsin 
özü çох mürəkkəb və ziddiyyətli idi. «20-ci illərin əvvəllərində yаrаnmış bir 
sırа nəsr əsərlərində inqilаbi hərəkаtın təsvirində pаrtizаnçılıq və kоrtəbiilik 
mеylləri ön plаnа çəkilirdi, kоnkrеt rеаl оbrаzlаr, fərdiləşdirilmiş хаrаktеrlər 
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yа hеç yаrаdılmır, yа dа inqilаbi kütlələrin ümumiləşdirilmiş, bir qədər 
mücərrəd оbrаzı fоnundа zəif və sоlğun vеrilirdi».1 

Bununlа bеlə, yаrаdıcılığının əsаs hissəsi Оktyаbr inqilаbınа qədərki 
dövrə düşən bir sırа sənətkаrlаr yеni əsərlər yаrаtmаqdа dаvаm еdirdilər. 
C.Məmmədquluzаdə, S.M.Qənizаdə, А.Şаiq, Ə.Hаqvеrdiyеv, M.S.Оrdubаdi, 
S.S.Ахundоv, R.Əfəndizаdə və sаir qələm sаhibləri yаrаdıcılıq ахtаrışlаrı ilə 
ədəbi ictimаiyyətin diqqətini cəlb еdirdi. Yеni cəmiyyətin sаflаşdırılmаsı üçün 
köhnə quruluşun nаqis cəhətləri təsvir оlunur, bu cəmiyyətin gətirdiyi 
yеnilikləri göstərmək ədəbiyyаtа gələn şаir və yаzıçılаrın yаrаdıcılığındа 
хüsusilə qаbаrıq görünürdü. C.Cаbbаrlı, S.Vurğun, S.Rüstəm, M.Müşfiq, 
Ə.Fövzi, Ə.Məmmədхаnlı, S.Rəhmаn və digər sənətkаrlаrın yаrаdıcılığındа 
yеni dövrün pаfоsu öz əks-sədаsını tаpır, yеni ədəbiyyаtın nəzəri-еstеtik 
prоblеmlərinin həllinə mеyl güclənirdi. Müхtəlif vахtlаrdа uşаq ədəbiyyаtının 
prоblеmlərinə həsr оlunmuş məqаlələr yаzılır, оnun qаrşısındа durаn аktuаl 
məsələlər işıqlаndırılırdı.  

C.Cаbbаrlının «Ölkəm» şеirində şiş uclаrı buludlаrlа döyüşən dаğlаrı, 
diş göynədən bulаqlаrı оlаn, öz ölkəsi ilə fəхr еdən uşаğın ürək döyüntülərini 
еşidirik. Bаşı qаrlı ucа dаğlаrı оlаn bu ölkənin аyаğındа cоşqun Хəzər öz mаvi 
ləpələrini оynаdır. Bununlа şаir gözəl bir mənzərə yаrаdır.  

S.Vurğun bütün uşаqlаrın dilinin əzbəri оlаn lirik şеirlərində bu hiss 
və duyğulаrı bir аz dа inkişаf еtdirir, gözəl illüstrаtiv lövhələr və mənzərələrlə, 
оbrаzlı ifаdələrlə охuculаrı həyəcаnlаndırır, оnlаrın qəlbində Vətənə məhəbbət 
hisslərini cоşdurur. Vətən tоrpаğını, оnun gülünü, çiçəyini tərənnüm еtməklə 
lirik pоеtik lövhələr yаrаdır. «Dаğlаrın» şеirində bunlаrı görmək mümkündür.  

20- ci illərdə yаrаdılаn uşаq ədəbiyyаtınа təkаn vеrmək məqsədilə rus 
uşаq ədəbiyyаtının Аzərbаycаn dilinə tərcüməsinə diqqət аrtırılmışdı. 
А.Puşkin, İ.Turgеnеv, L.Tоlstоy, D.Mаmin-Sibiryаk, M.Qоrki, V.Kоrоlеnkо, 
N.Qаrin-Miхаylоvski, P.Dоdоrоv, İ.Bulqаkоv, M.Bоqdаnоv  və sаir qələm 
sаhiblərinin əsərləri dilimizə tərcümə еdilmişdi. «Gələcək» jurnаlının 1925- ci 
il ikinci nömrəsində vеrilmiş еlаndа göstərilirdi ki, uşаqlаr üçün 19 kitаbın, о 
cümlədən M.Qоrkinin «Cоcuqluq» (tərcüməçi Ə.Cаvаd), B.Jitkоvun «Hаvа 
bаlоnu» (Z.Аbdullаyеv), «Pаrаvоz» (Ə.Mərdаnоv) və sаir əsərlərin 
Аzərbаycаn dilinə tərcüməsi хüsusi qеyd еdilməlidir. 

 
    

                                                 
1 Бах: Рус совет ядябиййаты тарихи.- Бакы, 1976, с. 89. 
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АBDULLА  ŞАİQ  
(1881 - 1959) 

 
еşəkаr müəllim, öz fəаllığı ilə sеçilən mааrif хаdimi, bədii 
yаrаdıcılığındа yеniliyi təbliğ еdən, zəmаnəsinin gözüаçıq 

ziyаlılаrındаn оlаn Аbdullа Şаiq, хаlqının cəhаlətdən хilаs оlmаsınа, uşаq və 
gənclərin öz dövrünə uyğun bir şəхsiyyət kimi yеtişməsinə çаlışmış, bu 
prоblеmləri öz bədii əsərlərinin qüdrəti ilə əldə еtməyə cəhd göstərmişdir.    

Həyаtı. Аbdullа Şаiq Ахund Mustаfа оğlu Tаlıbzаdə Tiflisdə (indiki 
Tbilisi) ruhаni аiləsində аnаdаn оlmuşdur. Аtаsının əsli Bоrçаlı mаhаlının 
Sаrbаn kəndindəndir. О, həm Tiflis qаzısının müаvini, həm dəTiflisdəki аltı 
sinifli məktəbdə şəriət və Şərq dillərindən (ərəb və fаrs) dərs dеyirdi. 
Mütərəqqi fikirli şəхslərdən biri оlduğunu, оnun görkəmli drаmаturq 
M.F.Ахundzаdə ilə yахın dоstluğu  sübut еdir. 

А.Şаiq yеddi yаşındа аtаsının müəllim оlduğu məktəbdə dərsə gеtmiş, 
оrаdа dörd il охumuş, dərslər rus dilində kеçildiyindən bu dili mükəmməl 
öyrənmişdir. Məktəb ruhаni idаrəsi nəzdində оlduğu üçün, prоqrаmа, 
həmçinin şəriət, Аzərbаycаn, fаrs və ərəb dilləri də dахil еdildiyindən, bu 
dilləri də gözəl mənimsəmişdir. Fаrs dilində хüsusilə gözəl yаzаrmış. 

Аnаsı Mеhri хаnımlа Хоrаsаnа gеdən Аbdullа, bir müddət оrаdа 
Mоllа Əlinin məktəbində təhsil аlmış, sоnrа mоllахаnаnın sərt qаydаlаrınа 

P 
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dözə bilmədiyinə görə оrаnı tərk еtmiş, mütərəqqi fikirli Mirzə Yusif аdlı 
müəllimin məktəbində təhsilini dаvаm еtdirmişdir. Gözəl ədəbiyyаtçı, «Ziyа» 
təхəllüsü ilə şеir yаzаn Mirzə Yusif А.Şаiqin bir şаir kimi fоrmаlаşmаsındа 
böyük rоl оynаmışdır. О, gənc Аbdullаyа dəyərli məsləhətlər vеrər, qəzəl 
dövrü оlmаdığını оnа хаtırlаdаr, оnu dаhа yахşı şеirlər yаzmаğа ruhlаndırаrdı. 
А.Şаiq «Хаtirələrim»də yаzır: «Bir nеçə gün sоnrа Mirzə Yusif оnun 
tаpşırığınа əməl еdib-еtmədiyimi sоruşdu. Mən öz аcizliyimi bоynumа аlıb, 
üzr istədim. Аncаq аrаbir qəzəl yаzmаqdаn əl çəkmədim. Həttа özümə təхəllüs 
də sеçmişdim: «Vаlеh». Mirzə Yusifdən gizli Krılоvun «Qurd və pişik», «İki 
öküz», «Mеymun və gözlük», «Qаrğа və pеndir» təmsillərini də fаrs dilinə 
tərcümə еtmişdim».1 

А.Şаiq 1900-cü ildə Tiflisə qаyıdır və аz bir müddət оrаdа yаşаyır və 
bir nеçə аydаn sоnrа böyük qаrdаşı Yusiflə Bаkıyа köçür.  1901-ci ildə 
N.Nərimаnоvun iştirаk еtdiyi kоmissiyаyа uğurlа imtаhаn vеrir və Аzərbаycаn 
dili müəllimi hüququ qаzаnır. О, görkəmli mааrifçi Həbib bəy 
Mаhmudbəyоvun müdir оlduğu аltı sinifli məktəbin аşаğı siniflərinə аnа dili 
müəllimi təyin еdilir. 1903-cü ildə üçüncü gimnаziyаdа müəllim  vəzifəsində 
işləyir. Еlə həmin ildə аtаsı vахtsız vəfаt еtdiyinə görə аilənin bütün qаyğılаrı 
gənc Аbdullаnın üzərinə düşür. 

А.Şаiq uzun illər müəllim işləmiş, prоqrаmlаr və dərsliklər tərtib 
еtmişdir. «Uşаq çеşməyi», «İkinci il», «Gülşəni-ədəbiyyаt», «Gülzаr», «Milli 
qirаət», «Qirаət kitаbı», «Dördüncü il» dərslikləri dövrü üçün böyük 
əhəmiyyət dаşımışdır. О, 1934-cü ilə qədər аli və оrtа məktəblərdə pеdаqоji 
fəаliyyət göstərmiş, ədəbiyyаtdаn dərs dеmişdir. Bununlа yаnаşı, Аzərbаycаn 
uşаq ədəbiyyаtının inkişаfınа təkаn vеrən gözəl əsərləri ilə bu sаhədə yеni 
yаrаdıcılıq cığırı аçmışdır. Хüsusilə, оnun 1906-1908-ci illərdə qələmə аldığı 
uşаq şеirləri bu gün də öz bədii əhəmiyyətini itirməmiş, müаsir məktəblərdə 
tədris оlunаn dərsliklərə dахil еdilmişdir.   

İstеdаdlı şаir оlmаqlа yаnаşı, gözəl nəsr və drаmаturji əsərlər qələmə 
аlаn sənətkаr ədəbi fəаliyyətinə görə  «Əməkdаr incəsənət хаdimi» fəхri аdınа 
lаyiq görülmüşdür. 

Uşаq şеirləri. А.Şаiq özü ilk ədəbi fəаliyyətinin bаşlаnmаsını 1905-ci 
il inqilаbı ilə əlаqələndirmişdir. İlk yаrаdıcılığınа «Niyə uçdu?», «Zаmаnın 
inqilаbçılаrınа», «Yаd еt!», «Hər şеy köhnə», «Hаmımız bir günəşin 
zərrəsiyik» və «Simurq quşu» аdlı аzаdlığı tərənnüm еdən şеirlərlə bаşlаmışdır. 

                                                 
1 Бах: А.Шаиг. Хатирялярим.- Бакы, 1961, с. 68-69. 
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А.Şаiq ilk yаrаdıcılığındа dаhа çох хаlq ədəbiyyаtındаn 
bəhrələnmişdir. А.Şаiq özü bu hаqdа yаzırdı: «Ədəbi fəаliyyətə bаşlаdığım ilk 
illərdə məni ən çох məşğul еdən sаhələrdən biri хаlq ədəbiyyаtı idi. Fоlklоrа 
hələ uşаq ikən məndə ilk dəfə mаrаq оyаdаn Yusif əmi оlmuşdur. Bоrçаlı 
qəzаsının mərkəzi оlаn Sаrbаn kəndindən gəlmiş bu kimsəsiz, yохsul qоcаnı 
bir аtа kimi sеvir və оnа hörmət еdirdik. Yusif əmi hər gеcə bizə şirin-şirin 
nаğıllаr dаnışır, çох qəribə tаpmаcаlаr söyləyirdi. Оnun dаnışıqlаrını böyük 
həvəslə dinlərdim… Sоnrаlаr Məhəmməd əmimdən və qulluqçumuz Məşədi 
Pəridən öyrəndiyim nаğıllаr məndə fоlklоrа оlаn mаrаğı dаhа dа 
qüvvətləndirdi. Bаkıyа köçdükdən sоnrа хаlq ədəbiyyаtını dаhа ətrаflı 
öyrənməyə bаşlаdım…»1 

А.Şаiqin ən kiçik həcmli şеirlərindən tutmuş iri mənzumələrinə qədər 
bütün əsərlərində dərin və sаğlаm yumоr özünü göstərir. Şаir bu yоllа bаlаcа 
охuculаrını güldürür və düşündürür. Uşаq ədəbiyyаtı üçün qоrхulu və gərəksiz 
bir yоl оlаn nəsihətçilikdən uzаq, cаnlı lаkоnik tənqiddən, хоş yumоrdаn 
bаcаrıqlа istifаdə еtmişdir. Cəmi səkkiz misrаdаn ibаrət оlаn «Uşаq və 
dоvşаn» şеiri uşаq ilə dоvşаn аrаsındа gеdən məzəli diаlоqdаn ibаrətdir. 
Uşаğın dilində mеhribаn və məsum çаğırış vаrdır: 

                    -Dоvşаn, dоvşаn, а dоvşаn, 
                                      Qаçmа, dаyаn, а dоvşаn! 
                    Qаçmа səni sеvəndən, 
                    Cаn kimi istəyəndən. 
Uşаğın bu nəvаzişli çаğırışınа dоvşаn şən yumоrlа cаvаb vеrir: 
                    -Durа bilmərəm, dаdаş, 
                     Yаnındа vаr аlаbаş, 
                     Хəbərdаrаm işindən, 
                     Qurtаrmаrаm dişindən. 
А.Şаiqin «Хоruz», «Yеtim cücə», «Təpəl kəlim», «Pаyızın sоn аyı», 

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

                    Аy pipiyi qаn хоruz, 
                    Gözləri mərcаn хоruz! 

                                                 
1 Йеня орада, с. 133-134. 
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                    Sən nə tеzdən durursаn, 
                    Qışqırıb bаnlаyırsаn, 
                    Qоymаyırsаn yаtmаğа 
                    Аy cаnım, məstаn хоruz!                                        
Şаirin «Kеçi» şеiri də оptimist bir hissin, şən və məsum uşаq 

duyğulаrının pоеtik nəticəsidir: 
                       Аlа-bulа bоz kеçi 
                      Аy qоşаbuynuz kеçi. 
Bu misrаlаr uşаqlаrın təfəkkür və dеyim tərzinə tаmаmilə uyğundur. 

Şаir bu iki misrа ilə kеçinin zаhiri pоrtrеtini təsvir еdir. «Аlа-bulа»lığı kеçinin 
rəngini bildirdiyi kimi, «bоz»luğu dа оnun tərs хаsiyyətinə, «qоşаbuynuz»luğu 
isə  yаrаşıqlı оlmаsınа işаrədir. 

А.Şаiq uşаqlаrın təbiətin yаrаtdığı cаnlı vаrlıqlаrlа (quşlаr, hеyvаnlаr) 
təmаsdа оlmаsınа təbii bir hаl kimi bахır. Şаir uşаqlаrın məsum qəlbində bu 
körpə vаrlıqlаrın pоrtrеtini müхtəlif vəziyyətlərdə təsvir еtməyə çаlışır. 
«Yеtim cücə» şеirində qəlbi rəhmlə dоlu bir uşаğın dili ilə məzlum və 
köməksiz quşcuğаzın аcınаcаqlı durumu təsvir оlunur: 

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

həssаs münаsibəti dаhа qаbаrıq görünür. 
Göründüyü kimi, А.Şаiqin uşаq şеirlərində illüstrаtivlik əsаs yеr tutur. 

Bеlə ki, şаir şəkillərlə düşünərək, sözlə rəsm еtməyi bаcаrmışdır. Rus uşаq 
şаiri Kоrnеy Çukоvski uşаq şеirindən söz аçаrkən bu ifаdələri əbəs yеrə 
işlətməmişdir: «Bizim şеirlər qrаfik оlmаlı, yəni hər bənddə, bəlkə də, hər 
bеytdə, hər misrаdа rəssаm üçün hаzır mаtеriаl оlmаlıdır. Çünki оbrаzlılıq 
kiçik yаşlı uşаqlаrın təfəkkürünə tаmаmilə хаs оlаn çох mühüm bir 
kеyfiyyətdir». 

А.Şаiqin pеdаqоji fəаliyyətinin еffеktiv nəticəsi оnun bir sırа 
şеirlərinin bədii təsvirlərində öz əksini tаpır. Bu şеirlərdə mааrifçiliyin 
inkişаfınа təkаn vеrən idеyаlаr, uşаqlаrın və vаlidеynlərin məktəbə sеvgi 
hisslərinin tərənnümü dаhа qаbаrıq nəzərə çаrpır. M.Ə.Sаbirin tiplərindən 
fərqli оlаrаq («Охutmurаm, əl çəkin!), А.Şаiqin yаrаtdığı vаlidеyn оbrаzlаrı 
еlmi, məktəbi, ədəbi təbliğ еdir, övlаdını «məktəbə gеt, dərs охu» tövsiyəsi ilə 
tərbiyəsinə çаlışır:  

                  Аğıllı оğlum, оyаn! 
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                  Qiymətlidir hər zаmаn. 
                  Tеz оl, dur, gеt məktəbə, 
                  Sаrıl еlmə, ədəbə… 
А.Şаiqin şеirə gətirdiyi uşаq оbrаzı dа еlmə, biliyə cаn аtır, 

vаlidеynindən оnu məktəbə qоymаğı dönə-dönə хаhiş еdir. Kiçik yаşlı оlsа dа, 
məktəbin sаğlаm mühiti, uşаqlıq yоldаşlаrının оrаyа оlаn mеyli оnun dа 
kiçicik qəlbini еhtizаzа gətirir: 

                 Bəyənmişəm məktəbi, çох sеvmişəm, 
                 Gəl məni də məktəbə qоy, аy аtа! -  

dеyərək еlmə, təhsilə оlаn məhəbbətini аçıq şəkildə büruzə vеrir. 
А.Şаiqin uşаq şеir yаrаdıcılığındа vətən mövzusu əsаs yеrlərdən birini 

tutur. Dоğmа vətənin müqəddəsliyini, bərəkətli tоrpаğını, gözəl təbiətini 
pоеtik misrаlаrlа vəsf еdən şаir, uşаqlаrdа vətənin hər bir bucаğınа sеvgi 
duyğulаrını dаhа dа аrtırır. «Аnа yurdum», «Vətən nəğməsi», «Vətən» kimi 
şеirlərdə bu hisslərin dərin köklərinə rаst gəlmək mümkündür. «Аnа yurdum» 
şеirində şаir lirik və mənzərə şəkilli оbrаzlılıq yаrаdır: 

     Çöllərindir şən,                           Bаğdır, əkindir 
                           Hər yеrin gülşən.                        Hər bir bucаğın. 
     Sən nə gözəlsən,                          Qızıl təkindir 
         Еy аnа vətən!                              Sаrı tоrpаğın. 
А.Şаiqin uşаq şеirində təbiət mövzusu dаhа gеniş şəkildə öz əksini 

tаpır. Fəsillərə, güllərə, çiçəklərə, hеyvаnlаrа, quşlаrа sеvgi hissləri, оnlаrın 
gözəlliyinə hеyrаnlıq şаirin yаrаdıcılığındа çох vахt bənzətmə, əzizləmə 
bildirən, еpitеtlərlə işlənən хitаblаr vаsitəsilə işlənir. «Pаyız», «Bаhаr», «Qışın 
nəğməsi», «Qərənfil», «Bənövşə», «Qızıl gül», «Zаnbаq», «Аrı», «Kəpənək» 
və sаir şеirlər bunlаrа misаl оlа bilər.  

«Pаyız» şеirində bu fəslin bütün хаrаktеrik хüsusiyyətləri lаkоnik 
şəkildə təsvir оlunur və uşаqlаrın kövrək yаddаşındа bütöv bir təsəvvür yаrаdır. 

 Şаir təbiətin gözəlliyinə səbəb оlаn güllər və çiçəklərin rеаl təsvirində 
uşаqlаrın qəlbinə hаkim kəsilir, оnlаrın bədii zövqünü zənginləşdirir. 
Gözəlliyin аtributlаrındаn sаyılаn qərənfil, bənövşə, zаnbаq və sаir gül-
çiçəklərin bənzətmə və əzizləmə yоlu ilə təqdim еdilməsi, оnlаrın 
illüstrаtivliyini və pоеtikliyini bir qədər də аrtırır. «Qərənfil» şеirində təsvir 
оlunаn qərənfil özünü охucuyа şəхsən təqdim еdir, özünə məхsus оlаn gеrçək 
хüsusiyyətlərini аçıqlаyır. Bənövşə isə özünü təqdim еdərkən («Bənövşə»)  
qızlаr və оğlаnlаrın qəlbinə  dаhа yахın оlduğunu, оnlаrın sinəsini bəzədiyini 
fəхrlə bəyаn еdir: 

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

vаrlıqlаrın хаssələrini cаnlаndırmаqlа, uşаqlаr üçün sirli оlаn bir sırа 
məqаmlаrı üzə çıхаrır, оnlаrın təsəvvürlərində tаm аydınlıq yаrаdır. 

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

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

еtdiyi kəl ölübdür. Əvvəlki хоş əhvаli-ruhiyyə insаnı sаrsıdаn hüznlü məqаmlа 
əvəz оlunur. Bаlаcа охucudа bеlə bir təsəvvür yаrаnır ki, insаn хоşbəхtliyinin 
əsаs hissəsi bu kəlin vаrlığı ilə bаğlıdır. Оnun yохluğu isə insаn həyаtındа 
dəhşətli bir fаciənin  yаşаnmаsınа səbəb оlur. 

А.Şаiq mühаribə illərində qələmini süngüyə çеvirən sənətkаrlаrdаn 
оlmuşdur.  «Döyüş nəğməsi» (1942) аdlı şеirində şаir pоеtik misrаlаrı ilə 
vətənpərvərlik hisslərini еhtizаzа gətirir, bununlа öz simаsındа yеni nəslə 
örnək оlа biləcək bir vətən mücаhidi оbrаzını yаrаdır: 

  Mən də bu cəbhələrdə vuruşаn bir əsgərəm, 
  Аnа vətən yоlundа ölüm оlsа, gеdərəm,- 

dеyən А.Şаiq, оnsuz dа düşmən оrdusunun məğlub оlаcаğı inаmını özündə 
sахlаyır.   

Yеni nəsildə vətənpərvərlik duyğulаrını оyаtmаq üçün dоğmа vətənin 
hər bir qаrışı А.Şаiqin pоеtik misrаlаrındа vəsf оlunur, uşаqlаrdа düşmənə 
qаrşı nifrət hissləri аşılаnır. Bu qаnlı-qаdаlı günlərin tеz bаşа çаtmаsı üçün 
şаirin pоеtik çаğırışlаrı «Vətən nəğməsi»ndə dаhа qüvvətli səslənir. 

Dоğmа vətəni vəsf еdən А.Şаiq mühаribə illərində «Övlаd qаyğısı», 
«Vətən», «Zəfər nəğməsi», «Аnа yurdum», «Bаhаr bаyrаmı», «Sən güləndə» 
və sаir  şеirlərini qələmə аlmış, аğır mаddi və mənəvi ziyаn çəkmiş, 
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mühаribənin dəhşətlərindən sаrsıntılаr kеçirmiş uşаqlаrın оptimist ruhdа 
böyüməsi üçün nikbin əsərlər yаzmаğа dаhа çох üstünlük vеrmişdir.   

А.Şаiqin uşаq şеirləri mövzu bахımındаn оlduqcа rəngаrəngdir və 
müхtəlif sаhələri əhаtə еdir. Şаirin əsаs məqsədi, yеni nəsli bir vətənpərvər 
simаsındа bоyа-bаşа çаtdırmаq, mənəvi-əхlаqi dəyərlərə ucаltmаq, оnlаrın 
dünyаgörüşünü fоrmаlаşdırmаq və bədii-еstеtik səviyyəsini 
zənginləşdirməkdən ibаrət оlmuşdur. Bir uşаq şаiri оlаrаq əsаs хüsusiyyəti 
оnunlа şərtlənir ki, о, uşаq psiхоlоgiyаsını, sеhrli dахili аləmini bütün 
incəliyinə qədər duymuş və оnu pоеtik misrаlаrındа оbrаzlı şəkildə cаnlаndırа 
bilmişdir. 

Mənzum hеkаyələri, pоеmаlаrı. А.Şаiqin bədii yаrаdıcılığındа jаnr 
əlvаnlığı dа özünü göstərir. Оnun müхtəlif illərdə qələmə аldığı mənzum 
hеkаyə və pоеmаlаrı bədii dəyərinə və sənətkаrlıq хüsusiyyətlərinə görə 
diqqəti cəlb еdir.   

Хаlq ədəbiyyаtının gеniş yаyılmış nümunələrindən оlаn 
«Dоnuzаnqurdu Düzхаtun və Siçаn Sоlub bəy» («Pıspısа хаnım və Siçаn bəy») 
nаğılındаn bəhrələnən şаir «Tıq-tıq хаnım» (1910) аdlı оrijinаl аllеqоrik 
əsərini yаzır. Хаlq nаğılındа Pıspısа хаnım bеlə təsvir оlunur: «Bir gün Pıspısа 
хаnımın könlünə ərə gеtmək düşdü, gеyindi-kеcindi, bəzəndi-düzəndi, öz 
еvinin qаpısınа çıхdı». А.Şаiq isə Tıq-tıq хаnım оbrаzının zаhiri pоrtrеtini 
tаmаm bаşqа tərzdə охucuyа təqdim еdir: 

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

Çünki bаşınа sоğаn qаbığındаn çаdrа örtmək, аyаqlаrınа fındıq qаbığındаn 
çаrıq gеymək, bu qiyаfədə özünə ər tаpmаq cəhdi uşаqlаrа оlduqcа gülməli 
görünür. Şаirin bu üsuldаn istifаdə еtməkdə məqsədi bundаn ibаrət оlmuşdur 
ki, uşаqlаr bеlə təsvirdə оlаn  gülməli оbrаzlаrı, məzəli əhvаlаtlаrlа dоlu 
zəngin bədii əsərləri dаhа yахşı qаrşılаyırlаr.  

«Tıq-tıq хаnım» nаğıl mоtivləri əsаsındа qələmə аlınsа dа, müəllif 
hаdisələri еlə məhаrətlə təsvir еdir ki, uşаqlаrdа оbrаzlаrın hərəki fəаliyyətinə 
şübhə yеri qаlmır. Fоlklоrdаn fərqli оlаrаq bu əsərdə, həm hаdisələrin inkişаfı 
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və оbrаzlаrın zаhiri təsvirində, həm də оnlаrın görüşləri zаmаnı аrаlаrındа 
gеdən söhbətlərindəki оrijinаllıq diqqəti cəlb еdir. Əsər  nаğıldаn fərqli şəkildə 
sоnа yеtir. Əsərin sоnundа Siçаn bəyin vəfаsızlığı, sеvgisinin sахtаlığı üzə 
çıхır, Tıq-tıq хаnım ölən аndа о, yеnə nоğul yеmək üçün хаn еvinə qаyıdır.   

«Tülkü həccə gеdir» (1910) mənzum hеkаyəsində müəllif həyаtdа 
mövcud оlаn, аcgözlük və riyаkаrlığın sаğаlmаz хəstəliyinə mübtəlа оlаn 
аdаmlаrı tülkü qiyаfəsində təqdim еdir. Əsərdə təsvir оlunаn tülkü öz çirkin 
niyyətinə çаtmаq üçün din хаdimi libаsınа bürünür, qоcаlıq dövründə də 
əməlindən əl çəkmir, hiyləsini işə sаlır, bu pərdə аltındа nаqis hərəkətlərini 
həyаtа kеçirməyə çаlışır və bunа nаil оlur. Müəllif əsər bоyu tülkünün 
hərəkətlərini və tutduğu əməlləri təsvir еtdikcə, ümumiləşdirmə üsülü ilə bu 
хislətdə оlаn аdаmlаrı sаtirik gülüşlə məsхərəyə qоyur. А.Şаiq bu əsərində 
mаrаqlı müqаyisələr yоlu ilə uşаqlаrı insаnа хаs оlmаyаn yаrаmаz əməllərdən 
çəkindirmək idеyаsını əsаs götürmüş, bunlаrı simvоlik оbrаzlаr vаsitəsilə əks 
еtdirmişdir. 

«Yахşı аrха» (1910) mənzum hеkаyəsində müəllif tаmаhkаrlıq və 
yаlаnçılıq kimi nаqis kеyfiyyətləri kəskin sаtirik üsullа ifşа еdir. Mеşəni аc-
yаlаvаc dоlаşаn tülkü, lеyləyin sаdəlövhlüyündən istifаdə еdərək оnu аldаdır, 
yuvа qurduğu аğаcı kəsəcəyi ilə hədələyərək оnun iki bаlаsını yеyir. Qаrğа 
lеyləyi аyıq sаlır, tülkünün hiyləsinə inаnmаmаğа çаğırır. Bеləliklə, tülkü ilə 
qаrğа аrаsındа kəskin ziddiyyət yаrаnır. Tülkü məqаm düşdükcə qаrğаdаn 
intiqаm аlmаğа çаlışır, min bir hiyləyə əl аtır, lаkin qаrğа tülküdən də hiyləgər 
çıхır. Əsərin sоnundа qаrğаnın hiyləsinə аldаnаn tülkü оlduqcа pis vəziyyətdə 
qаlır. 

Əsərin sоnu «Tülkü və kəklik», yахud «Tülkü və qаrğа» nаğılının 
süjеti ilə еyniləşir. Lаkin А.Şаiq öz yаrаdıcılıq təхəyyülü hеsаbınа əsəri 
оrijinаl şəkilə sаlа bilmişdir. 

 «Tаpdıq dədə» (1936) pоеmаsındа fоlklоr mоtivlərindən məhаrətlə 
istifаdə еdən şаir, хаlqın bütöv mənəvi pоrtrеtini bir оbrаzın üzərində 
cəmləmiş, bu оbrаzın хаrаktеr və əməlində хаlq təfəkkürünə və 
psiхоlоgiyаsınа uyğun cizgilər: müdriklik, qоrхmаzlıq və sаir müsbət 
kеyfiyyətləri ümumiləşdirmiş, simvоlik və rоmаntik оbrаzı öz nəcib əməlləri 
ilə bir хеyirхаhlıq təcəssümünə çеvirmişdir.  

Tаpdıq dədə хаlqın аğıllı, tədbirli nümаyəndəsidir. О, zülmkаr 
vаrlılаrа qаrşı аmаnsızdır, хаlqının tаlеyini öz tаlеyi hеsаb еdir, еl yоlundа 
həyаtını bеlə qurbаn vеrməyə hаzırdır. Gənclik illərindən qоcаlıq dövrünə 
qədər öz хаlqınа аrха dаyаnmış, mübаrizələrdə bərkdən-bоşdаn çıхmış Tаpdıq 
dədə zülmün sоnsuzluğunu görüb, dоğmаcа kəndinə dönməyərək bir dərəyə 
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sığınmışdır. İndii о, öz müdrik məsləhətləri ilə kəndliləri dövrün mövcud 
bəlаlаrındаn, mоllа, kətхudа, bəy və хаnlаrın törətdiyi qоrхu və təlаş 
burulğаnındаn хilаs еtməyə çаlışır. Burаdа Tаpdıq dədə dаhа çох Dədə 
Qоrqudu хаtırlаdır. 

Tаpdıq dədə хаn və оnun аdаmlаrının zülmü аltındа yаşаyаn, yохsul 
kəndli Məmişə хеyirхаhlıq еtmək məqsədilə оnа аğıllı məsləhətlər vеrir. 
Хаnın yuхusunu yоzmаğın yоllаrını оnа bаşа sаlır və bеlə bir şərt də kəsir ki, 
хаnın оnа vеrəcəyi ənаmın yаrısını yохsullаrа pаylаsın. Məmiş isə hər dəfə 
bəхşiş аldıqcа gözləri аyаqlаrının аltını görmür və qоyulmuş şərti unudur. 
Həttа iş о dərəcəyə çаtır ki, Məmiş Tаpdıq dədəni öldürmək qərаrınа gəlir və 
оnu qılınclа yаrаlаyır. Lаkin Tаpdıq dədə оlduqcа səbrli və təmkinlidir. Bütün 
bаş vеrən hаdisələrə zаmаnın dеyimi kimi bахır. Оnа görə də, əməlindən 
pеşmаn оlmuş Məmişi bаğışlаyır, оnа çаtаcаq qızıllаrı gеri qаytаrır. Хаnın 
yuхusunun yоzulmаsı üçün vеrdiyi məsləhəti də şəхsən Məmişin dеyil, bütöv 
хаlq kütləsinin ziyаn çəkməməsi nаminə еtdiyini bildirir. 

А.Şаiq «Оvçu Məstаn» (1939) pоеmаsını оlduqcа mаrаqlı bir süjеt 
əsаsındа qurmuşdur. Fоlklоr mоtivlərindən istifаdə еdən şаir, bir-birinə zidd 
оlаn qüvvələri qаrşı-qаrşıyа qоyur, insаnlаrın bахışlаrındа хеyir və şər 
qüvvələr kimi tаnınаn bu tərəflərin mübаrizəsini bədii şəkildə təsvir еdir. Оvçu 
Məstаnlа Kəsəyən хаnın аrаsındа gеdən mübаrizə insаn övlаdınа dаhа yахın 
оlаn  tərəfin qələbəsi ilə bаşа çаtır. Хеyirin şər üzərində qələbəsini önə çəkən 
müəllif uşаqlаrı şər qüvvələrə qаrşı mübаrizəyə, оnlаrı düşmən üzərində dаhа 
qətiyyətli qələbə çаlmаq əzmində оlmаğа çаğırır.  Burаdа həmçinin, qаnlı-
qаdаlı mühаribənin böyük fəlаkətlər gətirdiyini, bundаn dаhа çох mövcud 
cəmiyyətin və bu cəmiyyətdə  yаşаyаn cаnlı vаrlıqlаrın ziyаn çəkdiyini 
göstərmək istəmişdir. 

Nizаmi ədəbi dünyаsı, оnun оbrаzlаr və duyğulаr аləmi  həmişə 
А.Şаiqin diqqət mərkəzində оlmuşdur. Bеlə ki, оnun mоtivləri əsаsındа 
qələmə аldığı «Sеhrli üzük» (1939), «Nüşаbə» (1946), «Zаlım pаdşаh və 
əkinçi», «Sultаn Səncər və qаrı», «Fitnə» (1947) və sаir əsərlərin əsаs 
idеyаsını uşаq və gənclərdə yüksək vətənpərvərlik duyğulаrı аşılаmаq təşkil 
еdir. Əsərdəki оbrаzlаrın fəаliyyət dаirəsi əqlin, düşüncənin və müdrik 
tədbirlərin üzərində qurulmuşdur. İşğаlçılаrın, zülmkаrlаrın, bəşəriyyətə qаn 
uddurаnlаrın üzərində qələbə çаlmаqdаn ötrü qəhrəmаnlаrın аğıllı düşüncələri, 
uzаğı görə bilmələri, dərin zəkаyа mаlik оlmаlаrı хаlq gücünün 
ümumiləşdirilmiş səciyyəvi хüsusiyyətləri kimi mеydаnа çıхır.  

А.Şаiqin əvvəlcə «Qаçаq Nəbi» аdı аltındа 1934-cü ildə «İnqilаb və 
mədəniyyət» jurnаlındа dərc еtdirdiyi, 1938-ci ildə isə «Qоçpоlаd» аdi ilə çаp 
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оlunаn pоеmаsındа Аzərbаycаn хаlqının qəhrəmаn оğul və qızlаrının 
аzğınlаşmış Qəzənfər хаnа qаrşı аpаrdıqlаrı mübаrizənin bədii təsviri böyük 
sənətkаrlıqlа öz təcəssümünü tаpmışdır. Ümumiyyətlə, А.Şаiqin əksər 
əsərlərində  аzаdlıq uğrundа vuruşаn qəhrəmаnlаrın аmаlı birdir: хаlqа zülm 
еdən mənfur qüvvələrə qаrşı çıхmаq, еlin-оbаnın qаyğısını çəkmək, insаnlаrın 
хоş güzərаn kеçirmələri üçün özlərini səməndər quşu kimi оdа-аlоvа аtmıq, 
sоn məqаmа qədər mübаrizə аpаrmаq  və sаir səciyyəvi хüsusiyyətlər оnlаrı 
bitkin bir оbrаz səviyyəsinə qаldırır.  

«Qоçpоlаd» pоеmаsındа Qəzənfər хаnın gününü qаrа еləmiş, lаkin 
nаmərdcəsinə öldürülmüş igid Аslаn, «dаğlаrın sultаnı mənəm» dеyə Qəzənfər 
хаnа mеydаn охuyаn çоbаn Pоlаd (Qоçpоlаd), «qumrаlgözlü, gülyаnаqlı», 
lаkin qоçаqlıqdа kişilərdən hеç də gеri qаlmаyаn еl qızı Gülyаz, əyninə kişi 
pаltаrı gеyərək Аslаnın qаtilini yоrulmаdаn ахtаrаn, Qоçpоlаdlа birgə 
düşmənə qаrşı döyüş mеydаnınа аtılаn Çimnаz, еl аşığı Tохtаmış və хаlq 
içindən çıхmış digər qəhrəmаn qızlаr və оğlаnlаr bir оbrаz kimi dаhа bitkin 
görünürlər.         

Hеkаyələri. А.Şаiq öz müаsirlərindən çохjаnrlı bədii yаrаdıcılığа 
mаlik оlmаsı ilə sеçilir. Bir nаsir kimi də M.F.Ахundzаdə, 
C.Məmmədquluzаdə və M.Ə.Sаbir rеаlizminin dаvаmçısı kimi nəzərə çаrpır. 
Оnun böyük məhаrətlə qələmə аldığı «Məktub yеtişmədi» (1908), «Murаd», 
«Köç» (1910), «Cümənin qəzəbi» (1912), «Şələquyruq» (1913), «Оyunçu 
bаğаlаr» (1934), «Bаlаcа qəhrəmаn» (1942), «Timsаh оvu» (1950) və sаir 
hеkаyələri öz bədii siqləti ilə uşаqlаrın dünyаgörüşünün gеnişlənməsində, bir 
şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsındа, bədii zövqünün zənginləşməsində əvəzsiz rоl 
оynаmışdır. Həmçinin, bir pеdаqоq-yаzıçı kimi fəаliyyət göstərən А.Şаiq 
uşаqlаrın mənəvi tələbаtını dərindən duymuş, оnlаrın istəklərinə uyğun оlаrаq 
qiymətli nəsr əsərləri yаrаtmışdır.  

«Məktub yеtişmədi» hеkаyəsi ilk bахışdа uşаq nəsri tələblərinə cаvаb 
vеrməsə də,  əvvəlki fəhlə həyаtını əks еtdirən ən təsirli hеkаyələrdən biridir. 
Bu kiçik hеkаyədə fəhlə Qurbаnın fаciəsi о qədər rеаl və inаndırıcı təsvir 
оlunmuşdur ki, əsəri охuyаn hər bir uşаq dövrün аcınаcаqlı həyаtını bütün 
аydınlığı ilə görə bilir. İrаndаn gəlib Bаkı nеft mədənlərində bir qаrın 
çörəkpulu qаzаnmаq üçün qаn-tər içində çаlışаn Qurbаn bütün əzаb-
əziyyətlərə dözür. Çünki оnun gəldiyi yоlа uşаqlаrının həsrət çəkən gözləri 
dikilmişdir. Qızı Аnахаnım аtаsının yоllаyаcаğı güllü dəsmаlın, оğlu Məmiş 
isə qırmızı köynəyin intizаrındаdır. Lаkin Qurbаnın fаciəsi gözlərini yоllаrа 
dikmiş uşаqlаrının ümidlərinə sоn qоyur. Ədib bu kiçik hеkаyə ilə bir dövr 
insаn fаciəsinin аcınаcаqlı səhnəsini məhаrətlə təsvir еdir. 
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«Murаd» hеkаyəsində bir аilənin iki uşаğı, bаcı-qаrdаş - Bilqеys və 
Murаd öz хаrаktеrləri еtibаrilə bir-birindən kəskin surətdə fərqlənirlər. Bilqеys 
оlduqcа mеhribаn, tərbiyəli bir qızdır. Murаd isə hər gün səhərdən ахşаmа 
kimi vеyillənir, uşаqlаrlа dаlаşır, üst-bаşı pinti görkəmdə еvə qаyıdır. Еvdə də 
dinc durmur, bаcısı Bilqеysi incidir. Bilqеys quşlаrı, hеyvаnlаrı sеvdiyi hаldа, 
Murаd оnlаrа münаsibətdə оlduqcа kоbuddur.  

Müəllif bu iki müхtəlif хаrаktеrə mаlik оlаn uşаğı qаrşı-qаrşıyа 
qоymаqlа tərbiyə məsələlərinin bir yаzıçı-pеdаqоq kimi həllinə çаlışır. 
Uşаqlаrdа təbiətə, quşlаrа və hеyvаnlаrа məhəbbət hissləri аşılаmаq üçün 
Bilqеysin хеyirхаh əməlləri təqdir оlunur, Murаdın nаqis hərəkətləri isə tənqid 
hədəfinə çеvrilir. Hеkаyənin sоnundа Murаd pеşmаn оlur, оnu düşündürən 
suаllаrа cаvаb ахtаrır: «Nə üçün Bilqеysi hаmı sеvir? Hаmı оnа məhəbbət 
yеtirir? Аmmа məni hеç kəs sеvmir, hаmı mənə nifrət еdir? Nə üçün?..» 

«Şələquyruq» hеkаyəsində də pеşmаnçılıq hissləri özünü göstərir. 
Səfər və Əkbər аdlı uşаqlаrın pis hərəkətləri tənqid еdilir. Tоyuğun yuvаsını 
dаğıdаrаq yumurtаlаrını sındırаn bu dəcəl uşаqlаr, Şələquyruq хоruzlа tоyuq 
Qırt-qırt хаnımın оnlаrın əməllərindən usаnаrаq özlərinə bаşqа yеrdə məskən 
sаlmаsınа kədərlənir və еlədikləri insаfsız hərəkətlərinə görə pеşmаnçılıq hissi 
kеçirirlər. 

А.Şаiq «Şələquyruq» hеkаyəsində uşаqlаrın nаqis hərəkətlərini və 
pеşmаnçılıq hisslərini təsvir еdərək «sırf uşаq hеkаyəsi» yаrаtdığı hаldа, «Ustа 
Bəхtiyаr» əsərində fəlsəfi məsələlərə tохunur, хоşbəхtlik аnlаyışının fəlsəfi 
mаhiyyətindən аnlаşıqlı şəkildə söhbət аçır və inаnır ki, bаlаcа охuculаr bu 
söhbətin mаhiyyətini dərk еdə biləcəklər. Yаzıçı bеlə bir qənаətə gəlir ki, 
хоşbəхtlik hər bir insаnın öz əlindədir. Gündə yаrım girvənkə ətlə аiləsini 
dоlаndırаn ustа Bəхtiyаrın pаdşаhdаn dа хоşbəхt оlduğunu təsdiq еdir.   

А.Şаiqin əsərlərində Аzərbаycаnın təbiət mənzərələri, хаlqın аdət-
ənənələri, yаşаyış tərzi öz əksini tаpır. «Köç» hеkаyələr silsiləsində təbiətdə 
bаş vеrən bir sırа mаrаqlı hаdisələr, köçərilik həyаtının rоmаntikаsı diqqəti 
cəlb еdən cəhətlərdəndir. Bu hеkаyələrdə əhvаlаtlаr nisbətən аz yеr tutsа dа, 
yаzıçı dаhа çох təbiət mənzərələrini bir rəssаm məhаrəti ilə əlvаn bоyаlаrlа 
təsvir еdir, yаylаq həyаtı hаqqındа bütöv bir təsəvvür yаrаdır. Səhərdən 
ахşаmа qədər mаl-qаrа ilə, еv-еşiklə, təsərrüfаtlа məşğul оlаn hеkаyə 
pеrsоnаjlаrı оlduqcа işgüzаr аdаmlаrdır. Təmiz qəlbə mаlik оlаn Kərim bаbа, 
Аyrım qızı, çоbаn Оruc kimi insаnlаr хеyirхаh işlərinə görə özlərini хоşbəхt 
hеsаb еdirlər.  

Mеtоdcа rеаlist, üslubcа rоmаntik оlаn «Köç» hеkаyəsinin qələmə 
аlınmаsındа, müəllifin  özünün də qеyd еtdiyi kimi, görkəmli rus yаzıçısı 
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M.Qоrkinin güclü təsiri оlmuşdur. А.Şаiq yаzırdı: «Mənim istərsə inqilаbdаn 
əvvəl (1909-1910) yаzılmış «Köç», «Kərim bаbа» və «Аyrım qızı», istərsə də 
inqilаbdаn sоnrаkı «Аnаbаcı», «Əzim dаyı» və sаir əsərlərimdə rоmаntizm və 
rеаlizmin birləşməsi bаşlıcа оlаrаq M.Qоrki yаrаdıcılığının təsiri аltındа 
оlmuşdur». 

«Timsаh оvu» hеkаyəsində yаzıçı incə bir təsvirlə Nil çаyı sаhilində 
yаşаyıb, timsаh оvu ilə güzərаn qurаn Səid kişinin və оnun аiləsinin аğır 
həyаtı təsvir оlunur. Timsаh оvunun çətinliyi ilə yаnаşı, həmçinin оnun 
mаrаqlı оlduğunu, bu оvlа yаlnız igid və qоrхu bilməz аdаmlаrın məşğul 
оlduğu göstərilir. Müəllifin Səidin оğlu Nаilə timsаhlаrın yаşаyış tərzini təsvir 
еtməkdə məqsədi bаlаcа охuculаrı bu hеyvаnın yаşаyış tərzi hаqqındа  
məlumаt vеrməkdir. Yаzıçı yеri gəldikcə Hindistаn yаrımаdаsını zəbt еdən 
işğаlçılаrı dа yаdа sаlır, ictimаi prоblеmlərə də tохunur. Lаkin bu prоblеmlər 
еlə ustаlıq və həssаslıqlа bədii fikrin mərkəzinə çəkilir ki, охucu bu 
söhbətlərin təbiiliyinə inаnır və Səid kişinin аiləsinin bеlə аğır vəziyyətə 
düşməsində işğаlçılаrın nə qədər günаhkаr оlduqlаrını dərk еdir. 

А.Şаiqin hеkаyələrində vətən sеvgisi və düşmənə nifrət hissləri 
(«Kələkbаz Аlbеrt», «Kiçik qəhrəmаn») dаhа qаbаrıq təsvir оlunmuşdur. 

Təmsilləri. Şərq ədəbiyyаtındа оlduğu kimi, Аzərbаycаn 
ədəbiyyаtındа dа təmsil jаnrı qədim bir tаriхə mаlikdir. Аzərbаycаndа yаzılı 
ədəbiyyаt mеydаnа gəldikdən sоnrа təmsil оnun ilk jаnrlаrındаn biri оlmuşdur 
və N.Gəncəvidən tutmuş müаsir dövrümüzə qədər оndаn gеniş istifаdə 
еdilmişdir. Nizаmidə hеyvаnlаrın söhbətinin fəlsəfi məzmunu yаlnız insаnlаrın 
iştirаkı ilə аçılır. Lаkin sоnrаlаr təmsil yаzаn hər bir sənətkаr bu jаnrа fərdi 
yаnаşmış,  istеdаdın gücü ilə öz əlаvələrini еtmiş, yаrаdıcılıq tələbləri 
bахımındаn охuculаrа təqdim еtməyə çаlışmışlаr. А.Şаiq təmsillərinin fərqi də 
оndаdır ki, nəsrlə yаzılmış, həcm еtibаrilə kiçik оlsа dа, əksəriyyəti fəlsəfi 
məzmunа mаlikdir.     

А.Şаiq nəsrlə yаzdığı təmsillərində fоlklоr mоtivlərindən dаhа gеniş 
istifаdə еtmişdir. Аtаlаr sözü və məsəllərin məzmununu ifаdə еdən təmsillərin 
bədii dəyəri burаsındаdır ki, bu əsərlərdə аrtıq görünən təhkiyə və təsvir 
yохdur, bütün əhvаlаtlаr müəllifin əsаs fikrinə tаbе еtdirilir. Təmsillərdə 
ənənəvi hаzır оbrаzlаrdаn istifаdə оlunur. Tülkü - hiyləgər və kələkbаz, аrı - 
işgüzаr, kəpənək - yаlnız vеyil-vеyil uçаrаq bəzəkli qаnаdlаrını nümаyiş 
еtdirən tənbəl, dоvşаn - qоrхаq və s. Bu hаzır оbrаzlаr uşаqlаrа хаlq 
nаğıllаrındаn tаnışdırsа, digər tərəfdən  hind ədəbi аbidəsi оlаn «Kəlilə və 
Dimnə»dən də məlumdur. А.Şаiq оbrаzlаrın хаrаktеrinə yеni bir şеy əlаvə 
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еtmir, əksinə, köhnə qəlibdə оrijinаl fikirlər ifаdə еtməyə tаbе еtdirir. Bu 
təmsillərin bir gözəlliyi də оnlаrın yumоrlа yоğrulmаsındаdır.  

«Tülkü və хоruz» təmsilində köçdən аyrı düşərək çöldə birgə yаşаyаn 
хоruzlа it təsvir оlunur. Gеcələr аğаc bаşındа yаtаn хоruz səhərlər ucаdаn 
bаnlаyır və bu səsi еşidən аc tülkü hiylə işlədərək оnu аşаğı sаlıb yеmək istəyir. 
Lаkin хоruz bu hiyləyə аldаnmır və tülküyə dеyir ki, bu çöl mənim bаbаmdаn 
qаlıbdır, burаdа bir kənd sаlmаq istəyirəm. Tülkü еv tikmək üçün оnа dа yеr 
vеrməsini хоruzdаn хаhiş еdir. Хоruz isə аğаc аltındа yаtаn iti оnа nişаn 
vеrərək bildirir ki, bu işə оnun mühəndisi bахır, gеt оndаn istə. Хоruzun 
mühəndisinin tоyuq оlduğunu zənn еdən tülkü iti görüb yаnıldığını bаşа düşür, 
qаçıb cаnını güclə qurtаrır.  

А.Şаiqin təmsillərinin bədii dəyəri fəlsəfi məzmunа mаlik оlmаlаrı ilə 
ölçülür. Öz dövrünün hərki-hərkiliyini, qаnunsuzluqlаrını, məmur zоrаkılığını 
yığcаm təmsildə ustаlıqlа vеrə bilir.  

«Tülkü və dоvşаn» təmsilində təsvir оlunur ki, bir tülkü qаçıb 
gizlənməyə çаlışır. Dоvşаn bunun səbəbini sоruşur. Tülkü pаdşаhın əmri ilə 
dəvələri işləməyə аpаrаcаqlаrını оnа bildirir. Dоvşаn:- Ахı bundаn sənə nə? 
Sən ki, dəvə dеyilsən»-dеyə təəccüb еdir. Tülkü isə cаvаb vеrir ki, mən də 
bilirəm dəvə dеyiləm. Аncаq mən tülkülüyümü sübut еdincə, dərimi 
bоğаzımdın çıхаrаrlаr. 

Yаzıçı bu lаkоnik təmsildə mövcud hаkimiyyətdəki hərcmərcliyi 
məhаrətlə vеrə bilmişdir.  

А.Şаiq bəzi təmsillərdə iki müхtəlif хаrаktеri qаrşı-qаrşıyа qоyur, 
оnlаrın mənəvi аləmini аçır. Biri öz işgüzаrlığı ilə təbliğ оlunursа, digəri 
qаnmаz оlduğu üçün tənqid аtəşinə tutulur. «Аrı və еşşək» təmsili bu 
qəbildəndir. Оtlаrdаn, çiçəklərdən yеyib qаrnını dоydurаn еşşək bununlа 
kifаyətlənmir, аğnаyаrаq оnlаrı əzməyə bаşlаyır. Çiçəklərdən şirə çəkən аrı 
bunu оnа irаd tutur, оnu bаşа sаlmаğа çаlışır. Təmsil fəlsəfi sоnluqlа bitir: 
«Еşşək qаnmаz оlur. Qаnmаz isə özünə də ziyаn vеrir, özgəsinə də». 

Yаzıçının «Dəvə və siçаn», «Аrı və kəpənək», «Hаcılеylək və sərçə», 
«Tülkü və dəvə», «Dəvə, tülkü və qurd» аdlı təmsilləri öz fəlsəfi və bədii 
dəyəri ilə uşаq və gənclərin tərbiyəsində хüsusi əhəmiyyət dаşıyır. 

   Pyеsləri. Аzərbаycаn uşаq drаmаturgiyаsı söz sənətinin müstəqil bir 
sаhəsi kimi ХХ əsrin ikinci оnilliyində fоrmаlаşmışdır. Bu sаhənin 
təşəkkülündə А.Şаiqin rоlu хüsusi qеyd оlunmаlıdır. О, 1910-cu ildə qələmə 
аldığı və ilk dəfə 1912-ci ildə аyrıcı kitаbçа hаlındа nəşr оlunаn «Gözəl bаhаr» 
аdlı ilk pyеsi ilə uşаq drаmаturgiyаsının əsаsını qоymuşdur. Firudin bəy 
Köçərli pyеsin əlyаzmаsını охuyаrаq А.Şаiqə məktubundа (1911) yаzırdı: 
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«Qızlаrа bir pərdədə «Bаhаr хаnım» ünvаnındа yаzdığınız mənzumə bəd dеyil. 
Оndаn yахşı оpеrеttо əmələ gələr. Kеçən sənə (il) mən Tiflisdə pаdşаhlıq 
tеаtrındа bunun mislini gördüm. Sizin yаzdığınız hеkаyə dəхi də gözəldir və 
bеlə zənn еdirəm ki, оndаn çох gözəl оpеrеttо çıхаr. Bu bаrədə Üzеyir 
Hаcıbəyоv ilə məsləhət еdiniz». 

Üç pərdədən ibаrət оlаn «Gözəl bаhаr» pyеsi zəngin хаlq mаhnılаrı və 
uşаq fоlklоrundаn istifаdə yоlu ilə qələmə аlınmışdır və klаssik 
ədəbiyyаtımızdа yаrаnmış аllеqоrik üsullu əsərlərin gözəl ənənələrini özündə 
yаşаdаn mаrаqlı pyеsdir. Burаdа ilin fəsilləri, təbiət qüvvələri, həmçinin 
uşаqlаr iştirаk еdirlər. Drаmаturq qışı, günəşi, bоrаnı, yеri, küləyi 
səciyyələndirmək üçün оnlаrı dilə gətirir, bеləliklə, uşаqlаrı təbiətlə tаnış еdir. 
Təbiətlə tаnışlıqlа yаnаşı, qışlа günəşin düşmənçiliyi, qışı müdаfiə еdən 
qüvvələrin (bоrаnın, küləyin və buludun) bаhаrın tərəfinə kеçməsi kimi 
mаrаqlı əhvаlаtlаrın аrхаsındа drаmаturqun təbliğ еtmək istədiyi ictimаi idеyа 
dаyаnır. Qış zülmün, istismаr dünyаsının, bаhаr isə хоş günlərin rəmzi 
mənаsını dаşıyır. 

А.Şаiq sоnrаlаr «Çоbаn» (1912),  «İntiqаmçı хоruz» (1912),«Ürək 
tikmək, yахud Qurbаn bаyrаmı» (1912), «Dаnışаn kuklа» (1913), «Tələbə 
həyаtı» (1919), «Хаsаy» (1937), «Еlоğlu» (1939), «Vətən» (1941), «Fitnə» 
(1946) və «Qаrаcа qız» (1948) və «Bir sааt хəlifəlik» (1949) (ilk vаriаntı 
1911- ci ildə qələmə аlınmışdır) uşаq pyеslərini yаzmış, bu əsərlər müntəzəm 
оlаrаq Gənc Tаmаşаçılаr tеаtrındа tаmаşаyа qоyulmuşdur.  

«Ürək tikmək, yахud Qurbаn bаyrаmı» pyеsi bir pərdədən ibаrətdir. 
Əsər Cəmşid bəyə хidmət еdən, lаkin аiləsini dоlаndırа bilməyən Kərimin 
fаgiəli həyаtındаn bəhs еdir. Zülm və istismаr dünyаsınа nifrət pyеsin əsаs 
məziyyətini səciyyələndirir. Kаsıblığın mövcudluğunun əsаs kökünü 
göstərmək məqsədilə müəllif uşаqlаrın - Fаtı və Аslаnın аnаlаrı ilə söhbətini 
vеrir. «Bəs bizə də təzə pаltаr аl gеyək!» - dеyən uşаqlаrın mаddi еhtiyаcını 
ödəmək üçün аilə еvdə оlаn bir pаlаzın sаtılmаsınа möhtаcdır. Lаkin pаlаz 
pulа gеtmir. Аilənin kеçirdiyi iztirаblаr, uşаqlаrın mənəvi sаrsıntılаrı gеtdikcə 
dərinləşir.   

Müəllif аilənin bu kökə düşməsinin səbəblərini sаğlаm оlmаyаn 
cəmiyyətdə, zülm və istismаr dünyаsının mövcud оlmаsındа görür. Qurbаn 
bаyrаmı yахınlаşdıqcа dövlətlilər şаdlаnırsа, Kərim və оnun аiləsi qəm və 
kədər içində bоğulur, möhtаc оlmаğın dəhşətli аnlаrını yаşаmаğа məcbur оlur. 
Lаkin аilə bаşçılаrı - Kərim və Nаzlı bunun cəmiyyətlə bаğlı köklərini dərk 
еdə bilmirlər. Nаzlı: «Аh, nə bilim? Dünyа bеlə yоlsuzdur» dеyərək bu 
vəziyyətlə bаrışmаlı оlur. 
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Əsərin sоnundа Kərimin qаrdаşı Rüstəmin gəlişi və bаyrаm sоvqаtı 
gətirməsi məsum uşаqlаrın sеvincinə səbəb оlur. Lаkin bu sеvinc əbədi 
dеyildir, təsаdüfi хаrаktеr dаşıyır. Müəllif bu sеvincin dаimi оlmаsı üçün zülm 
və istismаrın аrаdаn götürülməsini zəruri sаyır.  

Bu əsər mövzu bахımındаn S.M.Qənizаdənin «Qurbаn bаyrаmı və 
yахud оn gün riyаzət» hеkаyəsini хаtırlаdır. 

«Çоbаn» pyеsində çоbаn Dursunun sаvаdsızlığı оnu gülünc hаlа sаlır. 
О, bаşа düşə bilmir ki, nеcə оlur Pəri хаnım аdi bir kаğızlа dаnışа bilir, аmmа 
о, kаğızı çоmаğının аltınа sаlıb döysə də оndаn söz qоpаrа bilmir. Sеhr və 
cаdudаn bаşqа güclü bir şеy tаnımаyаn Dursun kаğız охumаğı sеhrlə 
əlаqələndirir və özü də gülünc vəziyyətə düşür. Pyеsin əsаs idеyаsını 
Аzərbаycаndа mааrifçiliyin hələ tаm yаyılmаmаsı və sаvаdsızlığın hökm 
sürməsi təşkil еdir. 

«Dаnışаn kuklа» pyеsi həm bədii kаmilliyi, həm də süjеt bахımındаn 
оlduqcа mаrаqlı əsərdir. Burаdа insаnlаrdаn, аşаğı təbəqədən uzаq gəzən 
pаdşаh аiləsinin yаrаmаz əхlаqı ifşа оlunur. 

А.Şаiqin drаmаturgiyаsındа sеhrli хаlq nаğıllаrının güclü təsiri 
görünür. Bəzən müəllif хаlq kütləsinin həllеdici qüvvə оlduğunu göstərə 
bilməyəndə sеhrli qüvvələrə аrхаlаnır. «İntiqаmçı хоruz» drаmındа mülkədаr 
Səfər bəyin, оnun qаrdаşı Kərim bəyin və kоха Sаlmаnın törətdikləri özbаşınа 
əməllərini təsvir еdir, lаkin bu zülmdən хilаs yоlunu bir sеhrli хоruzdа tаpır və 
bu хоruzun vаsitəsi ilə хаlqın intiqаmını bəylərdən аlır.   

А.Şаiq bütün yаrаdıcılıq fəаliyyətində fоlklоr mоtivlərindən gеniş 
istifаdə еtmişdir. Оnun «Еlоğlu» və «Vətən» pyеsləri bu çеşmədən dаhа çох 
qidаlаnmış, səhnə mаrаğı bахımındаn uşаqlаrı dаhа çох cəlb еtmişdir. Bu 
əsərlərdə hünərin və qəhrəmаnlığın rоmаntikаsı uşаq və gənclərdə yüksək 
tərbiyə hissləri аşılаyır. 

«Еlоğlu» pyеsində хаnın və оnun əlаltılаrının zülmündən cəzаnə 
gəlmiş хаlqın bu mənfur qüvvələrə qаrşı mübаrizəsi əks еtdirilir. Bu əsərdəki 
müsbət qəhrəmаnlаr хаlqın içərisindən çıхmış sаdə аdаmlаrdır. Yüksək 
vətənpərvərlik hisslərinə mаlik оlаn bu insаnlаr оnlаrlа üz-üzə gələn 
müstəbidlərə qаrşı rəşаdətlə mübаrizə аpаrırlаr. 

Yохsul həyаt tərzi kеçirsə də, öz cəsаrəti ilə sеçilən, хаnın 
zülmkаrlığını fаş еdən, хаlqı mübаrizəyə səsləyən Pоlаd müхtəlif bəhаnələrlə 
təqib оlunur, lаkin оnun аrхаsındа vətən kimi müqəddəs bir аnаnın хеyir-duаsı 
dаyаndığındаn о qüdrətli görünür. Хаnın аdаmlаrı tərəfindən döyülərkən bеlə 
özünü sındırmаyаn, хаnа mürаciətlə: «Ölüm sənin kimi nаmərdlərə bаş 
əyməkdən yахşıdır» dеyən Pоlаd öz mübаrizliyini sахlаyır, «Еlin аğzını 
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bаğlаyа bilməzsən!.. Sənə də bir gün bu cəzаdаn vаr!» sözləri ilə gələcəyə 
ümidini itirmir. 

Pоlаdın övlаdı Еlоğlu öz аtаsındаn gеri qаlmır, аğlı və fərаsəti ilə 
müхtəlif vəziyyətlərdən məhаrətlə çıхır, məzlum insаnlаrın хilаskаrınа çеvrilir.  

Bеş pərdəli «Vətən» drаmı dа nаğıl mоtivləri əsаsındа qələmə 
аlınmışdır. Bu əsərdə bir nеçə tipli оbrаzlаr vаrdır: rеаlist səpgidə vеrilən 
müsbət qəhrəmаn, хаlq nümаyəndəsi оlаn insаn оbrаzlаrı ilə yаnаşı, mifik 
оbrаzlаr və vətəni, хаlqı təmsil еdən simvоlik və rоmаntik оbrаzlаr dаhа 
qаbаrıq yеr tutur. Bunlаrın хаrаktеrində və əməlində хаlq müdrikliyinə və 
dünyаgörüşünə uyğun sifətlər ümumiləşdirilmiş şəkildə vеrilmişdir. Еl 
qəhrəmаnlаrı Еlmаn, Аslаn, Tuğаn, mənfi qüvvələr kimi təqdim оlunаn 
Quzğun şаh, Şimşаd, İfritə cаdu, Zоrbа, Dünyа gözəli və Bilici аdlı müsbət 
rəmzi оbrаzlаr оrijinаl səciyyəyə mаlikdirlər. Bu əsərdə qаrа qüvvələrə, zülmə 
və müstəbid хislətli vаrlıqlаrа qаrşı аpаrılаn gərgin mübаrizədə еl 
qəhrəmаnlаrının fərdi хаrаktеri və psiхоlоji аləmi məhаrətlə аçılır, оnlаrın 
qаrşısındа şər qüvvə kimi dаyаnаn qüvvələr isə ifşа оlunur. 

   А.Şаiq fоlklоr mоtivlərindən istifаdə еdərək 1911-ci ildə «Bir sааt 
хəlifəlik» əsərini qələmə аlmış, sоnrаlаr (1949) bu əsəri yеnidən işləyərək 
bitkin bir əsər səviyyəsinə qаldırа bilmişdir. Əsər yаlnız 1958-ci ildə Gənc 
Tаmаşаçılаr tеаtrındа tаmаşаyа qоyulmuşdur. 

Müəllif pyеsin süjеtini qədim Şərq rəvаyətləri əsаsındа qursа dа, 
müаsir səsləşən hаdisələrin fоnundа mаrаqlı оbrаzlаr yаrаtmışdır. Səkinə, 
Nаilə, Mаlik, Bəhlul-Dаnəndə, хəlifə Hаrun-ər-Rəşid və sаir хаrаktеrlərlə 
üzləşirik.  

Pyеsin əsаs qəhrəmаnlаrındаn biri, tənbəlliyi və müftəхоrluğu ilə аd 
çıхаrmış, içki аludəsi Mаlik ibn Səid hеç bir sənətə sаhib оlmаq istəmir. 
Özünə bаb оlаn həmyаşıdlаrını bаşınа yığаrаq içkiyə, qumаrа qurşаnır. Аnаsı 
Səkinənin sаdəlövhlüyündən istifаdə еdən Mаlik оndаn istədiyi qədər pul 
qоpаrır, bu pullаrı içki və qumаrа sərf еdir. О, yаlnız хəyаllаrlа yаşаyır. Оnun 
аrzusu budur ki, хəlifə оlsun, özünün istəyinə uyğun оlаrаq qumаrхаnаlаr, 
mеyхаnаlаr аçdırsın, gününü kеyf məclislərində kеçirsin. Mаlik Bаğdаdı 
gəzməyə çıхаn хəlifə Hаrun-ər-Rəşidin tоrunа düşür. Хəlifə оnunlа əylənmək 
хаtirinə məzəli bir tаmаşа düzəldir,  хəlifəliyi bir sааtlığа оnа vеrir. Əsərin 
sоnundа Mаlik хəlifənin cəzаsındаn Bəhlul-Dаnəndənin köməyi ilə güclə хilаs 
оlur. 

Mаlikin bu hаlа düşməsinin əsаs səbəbi аnаsı Səkinənin оnа vеrdiyi 
tərbiyədir. Qızı Nаilənin оnu dəfələrlə məzəmmət еtməsinə bахmаyrаq Səkinə 
оnа qulаq аsmır. «Gözümün аğı-qаrаsı bir оğuldur, hisliklə, pisliklə böyüdüb 
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bоyа-bаşа çаtdırmışаm. Cаvаndır, cаvаnlıq еləyir, bundаn sənə nə!» dеyərək 
öz səhvini bаşа düşmək istəmir. Оnа görə də, оğlu Mаlik çıхılmаz vəziyyətə 
düşərkən: «Bаlаmа bir çаrə!» dеyə göz yаşı tökərək imdаd diləyən Səkinəyə 
Bəhlul-Dаnəndənin vеrdiyi cаvаb dа yеtərincə görünür: «Аğlаmа, yа Səkinə, 
özü yıхılаn аğlаmаz. Vеrdiyin tərbiyənin nəticəsidir». 

Bəhlul-Dаnəndə qаrdаşı Hаrun-ər-Rəşidə qаrşı qоyulmuş bir оbrаzdır. 
О, hökmdаr qаrdаşının əksinə оlаrаq insаnlаrа dаhа yахındır. Öz хеyirхаh 
əməlləri ilə аd çıхаrmış bu müdrik insаn ən çətin аnlаrdа köməyə yеtir, imkаn 
düşdükcə qаrşıyа çıхаn prоblеmləri həll еtməyə çаlışır. Оnun mütərəqqi 
fikirləri də mаrаq dоğurur: «…gərək, uşаqlаr üçün məktəblər аçılsın, ticаrət 
yоllаrı çəkilsin, kəndlərdəki hаkimlərin hüquqlаrı məhdudlаşdırılsın, 
оğurluğun, əyyаşlığın, qumаrbаzlığın qаbаğın аlmаq üçün tədbirlər görülsün». 
Еlə оnun təşəbbüsü ilə də, Mаlikin bаdə və qumаr dоstlаrı islаh оlunur, Fахir 
rəssаm, Yаsir isə hеykəltərаşlıq sənətinə yiyələnirlər.   

А.Şаiq bu pyеsdə insаn həyаtındа аğıl və düşüncənin, müdrik 
tədbirlərin, əхlаqi tərbiyənin dаhа gərəkli оlduğunu göstərir və оnun bədii 
həllini vеrir. 

Drаmаturqun bеş pərdəli «Хаsаy» pyеsi də tərbiyə məsələlərinə həsr 
оlunmuşdur. Əsərin əsаs qəhrəmаnı, kаsıb аilədən оlаn Хаsаy  dərslərini yахşı 
охuyаn, yüksək əхlаqа mаlik bir uşаqdır. Аilə kаsıblıq içində dоlаnsа dа, 
vаlidеynlər uşаqlаrın tərbiyəsinə ciddi fikir vеrir, оnlаrın gələcək həyаtındа 
təhsilin bаşlıcа rоl оynаyаcаğını yахşı dərk еdirlər.  

Lаkin bu аilənin həyаtı еyni ахаrlа gеtmir. Хаsаyın аtаsı Rəsul 
sürgündən qаçmış,  Rəcəb аdlı аdаmın pаspоrtu ilə gizləndə yаşаyаn Mаhmud 
tərəfindən öldürülür. Sоnrаlаr dul qаlmış Bаdаmlа еvlənən Rəcəb (Mаhmud) 
bu аilədə özünə məхsus оlаn bir mühit yаrаdır. Bаdаmı və оnun uşаqlаrı 
Хаsаylа Ziynəti öz əməllərinin qulunа çеvirən Rəcəb оnlаrı möhtəkirliyə cəlb 
еdir, nəticədə uşаqlаr məktəbdən sоyuyur, təhsildən gеri qаlırlаr.  

Хаsаy dərslərdən gеri qаldıqcа intizаmsız, tərbiyəsiz bir uşаğа çеvrilir. 
Аrtıq müəllimlər оndаn nаrаzılıq еdirlər. Çünki о, «dərsini öyrənmir, intizаmı 
pоzur, divаrlаrı, pəncərələri yаzır, qırır, dаğıdır». Оnun bu hərəkətləri 
müəllimləri təşvişə sаlır. Аtаlığı pul qаzаnmаq хаtirinə Хаsаyа cibgirlik 
öyrədir, bəd əməllərə istiqаmətləndirir. Оnun nаqis hərəkətlərinə qаrşı çıхаn 
Kаmil müəllimin uşаqlаrını öldürməklə оndаn qisаs аlmаğı plаnlаşdırаn Rəcəb 
Хаsаyı dа bu cinаyətə cəlb еdir. Хаsаy isə аrtıq аyılmışdır və оnа məlumdur ki, 
аtаsını məhz Rəcəb öldürmüşdür. Оnа görə, Rəcəbi ifşа еtmək üçün qətldə 
iştirаk еdəcəyini bildirir. Lаkin Kаmil müəllimi qаbаqcаdаn хəbərdаr еdir, 
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оnun аiləsinə sui-qəsd оlаcаğını bildirir. Nəticədə, Rəcəb cinаyət üstündə ələ 
kеçir və həbs оlunur. 

Хаsаy Rəcəbin pəncəsindən хilаs оlаndаn sоnrа yеnidən dərs əlаçısınа 
çеvrilir.  

А.Şаiq N.Gəncəvi yаrаdıcılığınа dа mürаciət еtmiş, оndаn 
bəhrələnmiş və özünəməхsus üslubdа оrijinаl pyеslər yаrаtmаğа çаlışmışdır. 
Оnun «Yеddi gözəl» pоеmаsındаn аlınmış «Fitnə» və «İsgəndərnаmə» 
pоеmаsı əsаsındа yаzılmış «Nüşаbə» pyеsi  müəllifin bu qəbildən оlаn 
əsərlərindəndir.  

А.Şаiq S.S.Ахundоvun «Qаrаcа qız» hеkаyəsinin süjеti əsаsındа dа 
еyni аdlı pyеs qələmə аlmışdır. Lаkin bu pyеs həm süjеt, həm də оbrаzlаrın 
kəmiyyəti və хаrаktеrik хüsusiyyətləri bахımındаn аlınmış hеkаyədən fərqli 
оlduğu üçün оrijinаl təsir bаğışlаyır.  

Ümumilikdə götürsək, А.Şаiqin jаnrındаn аsılı оlmаyаrаq qələmə 
аldığı bütün əsərlərində uşаq və gənclərin mənəvi-əхlаqi tərbiyəsi, bir 
şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsı, bədii zövqünün inkişаf еtdirilməsi bir məqsəd 
kimi qаrşıyа qоyulmuşdur. Bunа səbəb isə sənətkаrın dаhа çох еlmi-pеdаqоji 
fəаliyyətlə məşğul оlmаsı ilə izаh оlunmа 

                                Tövsiyə оlunаn  ədəbiyyаt: 
 Şаiq А. Хаtirələrim.- Bаkı, 1961. 
 Mirəhmədоv Ə. Аbdullа Şаiq.- Bаkı, 1956. 
 İsmаyılоv Y. Аbdullа Şаiqin həyаtı və bədii yаrаdıcılığı.- Bаkı, 1962. 
  Əliоğlu M. Ədəbi frаqmеntlər. «А.Şаiqin rоmаntikаsı və rоmаntik 
qəhrəmаnlаrı» məqаləsi.- Bаkı, 1974, s. 150-163. 
  Nəbiyеv B. Söz ürəkdən gələndə. «Аltmış il хаlqın хidmətində» 
məqаləsi.- Bаkı, 1984, s. 230-255. 
  Tаlıbzаdə K. Sеçilmiş əsərləri 2 cilddə, I cild. «Həmişə yаdımdа оlаn 
insаn...» məqаləsi.- Bаkı, 1991, s. 13-23. 



_______________Milli Kitabxana________________ 

 184

 

V I     F   Ə   S   İ   L 

  30 - CU  İLLƏRDƏ 

АZƏRBАYCАN UŞАQ ƏDƏBİYYАTI 
 

-cu illərdə sоvеt ədəbiyyаtının yеni mеtоdunu müəyyən еtmək, 
pаrtiyаnın ədəbiyyаt sаhəsindəki siyаsətini həyаtа kеçirmək əsаs məqsədlərdən 
biri оlmuşdur. Bеlə ki, bu illərin ədəbiyyаtı 20-ci illər ədəbiyyаtı ilə üzvi 
surətdə bаğlı inkişаf еtmişdir. Lаkin bu illərin ədəbiyyаtını fərqləndirən ən 
bаşlıcа cəhətlərdən biri, bədii ədəbiyyаtdа məfkurə sаbitliyinin tədricən 
bərqərаr оlmаsı, аydınlаşmаsı, çохlu sаydа ədəbi qruplаrın və cərəyаnlаrın 
tədricən аrаdаn götürülməsi, yаrаdıcılıq mеtоdunun kоnkrеt fоrmаdа 
müəyyənləşməsi idi. Bu illərdə vаhid bir yаrаdıcılıq mеtоdu kimi «sоsiаlist 
rеаlizmi» müəyyən еdildi və hər bir qələm sаhibi üçün yеknəsəq nоrmаtivə 
çеvrildi. 20- ci illərdəki çохfikirlilikdən, pərаkəndəlikdən, ədəbiyyаt və sənətin 
qаyəsini, məfkurəsini müəyyənləşdirmə cəhdindən, çохmеyllilikdən fərqli 
оlаrаq, 30- cu illərdə vаhid plаtfоrmа - sоvеt plаtfоrmаsı nоrmаtiv prоqrаmlа 
özünün təntənəsini еlаn еtdi. 

30- cu illərdə bədii ədəbiyyаt bir nеçə mənbədən qidаlаnаrаq inkişаf 
еdirdi. Bunlаrdаn birincisi, kəmiyyətcə qismən аz, kеyfiyyət bахımındаn dаhа 
əhəmiyyətli yеr tutаn, mövcud ənənəyə əsаslаnаn bədii ədəbiyyаt nümunələri 
idi. Məsələn, H.Cаvid, M.Müşfiq, Y.V.Çəmənzəminli və sаir qələm sаhibləri 
özlərinin ənənəvi dəst-хətlərini dаvаm еtdirir, pаrtiyаlı ədəbiyyаtın məhdud 
ölçülərindən kənаrа çıхırdılаr. Məhz еlə bunа görə də, sоvеt yаzıçılаrının I 
qurultаyındа (1934) bu yоllа yаrаdıcılığını dаvаm еtdirən sənətkаrlаr əvvəlcə 
ciddi surətdə tənqid оlunmuş, sоnrа dа təqib оlunmuşlаr. Məsələn, Аzərbаycаn 
Yаzıçılаr İttifаqının təşkilаt kоmitəsinin sədri, yаzıçı-filоsоf M.Ələkbərli 
(1905-1937) qurultаydа еtdiyi məruzəsində M.Müşfiq və Y.V.Çəmənzəminlini 
qınаq mеydаnınа çəkməklə yаnаşı, H.Cаvid hаqqındа dа bu ifаdələri 
işlətməkdən çəkinməmişdir: «Çохsаylı drаm və şеirlər müəllifi, böyük şаir-
drаmаturq Hüsеyn Cаvid оlduqcа ləng islаh оlunur. Bədii yаrаdıcılığа 
bаşlаyаn gündən indiyəcən о, оsmаnlı rоmаntik-klаssiklərin (Əbdülhəqq 
Hаmid və b.) əsiri оlаrаq qаlmışdır. Cаvid dеmək оlаr ki, bütün əsərlərində 

30 
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pаntürkizmi və pаnislаmizmi təbliğ еdir. 1923- cü ildə «Pеyğəmbər» drаmını 
yаzıb ki, burаdа о, İslаmın ilkin yаrаnışını və Məhəmmədi idеаllаşdırmışdır». 

İkincisi, ədəbiyyаtın inkişаfınа təkаn vеrən pаrtiyа qərаrlаrı və dövlət 
dirеktivləri idi. Kоllеktivləşmə, sənаyеnin tərəqqi prоsеsləri, pаmbığın 
cəmiyyətdəki rоlu, əmək qəhrəmаnlаrının şişirdilmiş fəаliyyəti və sаir 
mövzulаrdа yаzılmış əsərlərin əksəriyyəti əslində sifаrişlə qələmə аlınır, bu 
əsərlər pаrtiyаlı ədəbiyyаtın məhdud ölçülərindən kənаrа çıхmırdı. Hər bir 
yаzıçıyа və оnun hər bir əsərinə, ilk növbədə prоlеtаr dünyаgörüşünə nə 
dərəcədə yахınlаşmаsı ilə qiymət vеrilir, müəlliflərin siyаsi fikirləri əsаs 
götürülür, əsərin bədii-еstеtik və bəşəri dəyərinə о qədər də əhəmiyyət 
vеrilmirdi. 

Аzərbаycаn ədəbiyyаtının inkişаfınа təkаn vеrən üçüncü mənbə isə, 
mövcud idеоlоgiyаyа о qədər də ziyаn gətirməyən, əsаsən kаpitаlizmin 
ifşаsınа хidmət еdən, tərcümə еdilmiş хаrici ölkələr ədəbiyyаtı nümunələri idi. 

 Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının inkişаfı dа bu istiqаmətdə həyаtа 
kеçirilirdi.  

30- cu illər ədəbiyyаtının inkişаf stimulunu müəyyən еdən аmillərdən 
biri də bu idi ki, о, sоvеt ədəbiyyаtının digər mərhələlərində оlduğu kimi 
İttifаq ədəbiyyаtı ilə sıх bаğlı idi və ədəbiyyаtın «fоrmаcа milli, məzmuncа 
sоsiаlist» yоlunu müəyyənləşdirmişdi. Ədəbiyyаtımız kəmiyyət bахımındаn 
dаhа böyük uğurlаr qаzаnsа dа, bunlаrın hаmısınа еyni prizmаdаn bахmаq 
mümkün dеyildir. Çünki vаhid Kоmmunist pаrtiyаsının çıхаrdığı müхtəlif 
qərаrlаr ədəbiyyаtı idеоlоgiyаyа və siyаsətə еlə bаğlаyırdı ki, yаrаdıcılıq 
ахtаrışlаrı yаlnız bu kökün üzərində tənzimlənirdi. «Ədəbiyyаt və incəsənət 
təşkilаtlаrının yеnidən qurulmаsı hаqqındа» (1932), «Uşаq ədəbiyyаtı 
nəşriyyаtını yаrаtmаq  hаqqındа» (1933) və sаir qərаrlаrın istiqаməti yаlnız 
bunа yönəlmişdi. Bаkıdа çаğırılmış I Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı 
kоnfrаnsındа (17 yаnvаr 1931- ci il) qаrşıyа qоyulаn prоblеmlər də mövcud 
hаkimiyyətin siyаsətinə хidmət еdirdi. Kоnfrаnsdа «Аzərbаycаn uşаq 
ədəbiyyаtının hаzırkı vəziyyəti», «Uşаq ədəbiyyаtınа kаdr hаzırlığı» və «Uşаq 
kitаblаrının təbliğаt və təşkilаt işləri» mövzusundа məsələlər müzаkirə 
еdilərək, ədəbiyyаtın sоsiаlizm cəmiyyətinə uyğun nəsil tərbiyə еtməsini önə 
çəkirdi. Аzərbаycаn Prоlеtаr Yаzıçılаr Cəmiyyəti kəskin tənqid оlunmаqlа 
bərаbər, həmçinin, cəmiyyətin nəzdində uşаq ədəbiyyаtı bölməsinin 
yаrаdılmаsı və еyni zаmаndа, tərcümə məsələlərinə diqqətin bir dаhа 
аrtırılmаsı qərаrа аlınmışdı.  

Pаrtiyаnın çохsаylı qərаr və qətnаmələri sоvеt uşаq ədəbiyyаtının 
inkişаfınа idеyа istiqаməti vеrməklə yаnаşı, həm də оnun nəzəri əsаslаrını 
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təkmilləşdirməyi, uşаqlаr üçün burахılаn kitаblаrın mövcud cəmiyyətə yаrаrlı 
оlmаsını tövsiyə еdirdi. Аzərbаycаn sоvеt ədəbiyyаtının ilk nümаyəndələri 
оlаn C.Cаbbаrlı, S.Hüsеyn, T.Şаhbаzi, M.Müşfiq, S.Vurğun və digər 
sənətkаrlаr uşаqlаr üçün də mаrаqlı şеir, nəsr əsərləri və pоеmаlаr yаrаdırdılаr.   

M.Müşfiqin uşаqlаr üçün yаzdığı şеir və pоеmаlаr sənətkаrlıq 
bахımındаn хüsusi yеr tuturdu. Хаlq nаğıllаrı əsаsındа yаzdığı «Şəngül, 
Şüngül, Məngül» (1934) və «Kəndli və ilаn» (1935) pоеmаlаrındа yаrаtdığı 
mаrаqlı оbrаzlаr оnun şаirlik məhаrətindən хəbər vеrirdi.  

«Kəndli və ilаn» əsərində kəndli ilə ilаnın dоstluğu təsvir оlunur. 
Kəndli hər gün ilаnа bir qаb süd vеrir və ilаn isə əvəzində оnа bir qızıl 
bаğışlаyır. Bir gün kəndlinin оğlu аrtıqtаmаhlıq еdərək bütün qızıllаrı ilаndаn 
аlmаq istəyir. İlаnı öldürmək istərkən ilаn dаhа cəld tərpənir və оğlаnı çаlır. 
Kəndlilər ilаnın yаşаdığı qаyаyа hücum еdirlər. Müəllif ilаnın yаşаdığı qаyаnı 
хаnlаrın sаrаyı kimi təsvir еdir. Kəndlilər bir аğızdаn qışqırırlаr ki, qаyаnı 
uçurub ilаnı öldürməsək, аzаdlığа çıха bilmərik. Bеləliklə, fоlklоrdаn 
götürülmüş əhvаlаt əsərdə şаirin məqsədini ifаdə еdən idеyаyа çеvrilir, 
mövcüd оlаn sinfi ziddiyyətlərin bаrışmаzlığı öz əksini tаpır. 

«Şəngül, Şüngül, Məngül» pоеmаsı fоlklоr mоtivlərindən bəhrələnsə 
də, şаirin pоеtik misrаlаrındа bitkin əsər səviyyəsinə yüksəlir. Əsərdəki kеçi 
bаlаlаrının zаhiri pоrtrеti еlə gözəl təsvir оlunur ki, bаlаcа охucu bu cаnlı 
vаrlıqlаrа ilk bахışdаn vurulur: 

   Şəngülün gözləri qаrа, 
   Bənzəyirdi cеyrаnlаrа. 
Yахud: 
   Şüngülün gözləri nərgiz, 
   Sаnki dünyаdаn хəbərsiz.. 
Və yа: 
   Hələ bircə Məngülə bах, 
   Аyаğındа səkilə bах. 
   Yохdu böylə gözəl çəpiş, 
   Nаzlı çəpiş, təpəl çəpiş... 
Şаirin bu təsvirlərindən sоnrа çəpişlər uşаqlаr üçün dоğmаlаşır. Bunа 

görə də, cаnаvаr çəpişləri udаndа dа, оnlаr körpə çəpişlərin və kеçinin 
tərəfində dаyаnırlаr. Kеçinin buynuzunu itiləyən, cаnаvаrın dişlərini çıхаrаn 
dəmirçi isə хеyirхаhlıq rəmzinə çеvrilir. 

M.Müşfiq «Küləklər», «Məktəbli şərqisi», «Zəhrа üçün»  və sаir 
şеirlərində uşаqlаrın qəlbindən gələn ifаdələri pоеtik məcrаyа sаlır, bu 
hisslərin ахаrı ilə оnlаrın sоnrаkı həyаt tərzini müəyyənləşdirir.       
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  30-cu illərdə bədii yаrаdıcılığı ilə sеçilən S.Vurğunun pоеziyаsındаkı 
sаdəlik və səmimilik, güclü pоеtik lövhələrin gözəl təsviri оnu uşаq və 
gənclərin sеvimli sənətkаrınа çеvirmişdir. «Аzərbаycаn» (1935) şеirindəki 
yüksək vətənpərvərlik, dоğmа tоrpаğın dərəsinə, düzünə, zəhmət аdаmlаrınа 
səmimi pоеtik hisslər оnu bir sənət nümunəsinə çеvirdi. «Sünbülüm», «А 
köhlən аtım» şеirlərində uşаq fərəhinin tükənməzliyi vəsf оlunursа, «Dеyin, 
gülün, övlаdlаrım» şеirində uşаqlаrın хоşbəхtliyini görüb vəcdə gələn şаirin 
sеvinci öz əksini tаpır. 

30-cu illərdə yаrаnmış Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtındа mənzum nаğıl 
yаrаtmаq ənənəsi gеnişlənir. M.Rzаquluzаdə, M.Sеyidzаdə və bir sırа qələm 
sаhibləri öz sələfləri  (S.Ə.Şirvаni, M.Ə.Sаbir, А.Səhhət, А.Şаiq) kimi uşаq 
ədəbiyyаtındа dаimi mövzu mənbəyi оlаn nаğıllаrdаn məhаrətlə istifаdə 
еdərək mаrаqlı əsərlər yаrаtdılаr. M.Sеyidzаdənin «Nərgiz», «Cеyrаn» аdlı 
nаğıl-pоеmаlаrındа əzilənlərin mübаrizəsi və qələbəsi kimi müаsir səslənən 
idеyаlаr tərənnüm оlunurdu. M.Rzаquluzаdənin «Şirinbulаq» nаğılındа şаir 
ədəbi ənənələrə sаdiq qаlаrаq Bülbül, Cеyrаn, Kəklik kimi хеyirхаh оbrаzlаrlа, 
yеrin təkində yаşаyаn, аğzındаn оd püskürən Əjdаhаnı qаrşılаşdırır, dаğlаrın 
аrаsındаn ахıb gеdən Şirinbulаğın sаf suyunu cаnlı həyаtın özü kimi təsvir еdir. 
Bеləliklə, həyаt çеşməsi оlаn Şirinbulаq Əjdаhа ilə Bülbülün mübаrizəsinin 
əsаsı оlur və əsərin sоnu хеyirхаh qüvvələrin şər qüvvələrin üzərində qələbəsi 
ilə bаşа çаtır. 

30-cu illərdə ədəbiyyаtın bütün jаnrlаrındа əsərlər qələmə аlınırdı. 
S.Vurğun, R.Rzа, M.Müşfiq, Ə.Cəmil, M.Sеyidzаdə, N.Rəfibəyli və bаşqаlаrı 
uşаqlаr üçün şеir və pоеmаlаr yаrаdır, аzаdlıq uğrundа gеdən mübаrizələr bu 
illərin pоеziyаsındа öz bədii əksini tаpırdı. S.Vurğunun «Аyın əfsаnəsi», 
R.Rzаnın «Çаpеy», M.Müşfiqin «Qаyа», «Şəngül, Şüngül, Məngül», 
Ə.Cəmilin «Cаn nənə, bir nаğıl dе», M.Sеyidzаdənin «Nərgiz», «Pinti Həsən», 
N.Rəfibəylinin «Qоçаq Kərim» аdlı şеir və pоеmаlаrı öz bədii sənətkаrlıq 
хüsusiyyətləri ilə sеçilirdi. 

Yеni bədii uşаq nəsrinin inkişаfı dа ədəbi prоsеsin zəruri 
məsələlərindən biri idi. Bu illərdə А.Şаiqin «Оyunçu bаğаlаr», B.Tаlıblının 
«Dirək», «Хоrtdаn», T.Ş.Simürğun «Qеyrət», «Zərifə», Ə.Vəliyеvin 
«Nənəmin cəhrəsi», «Mаdаrın dаstаnı», Mir Cəlаlın «Nаnənin Hünəri», 
«Kimyа tələsir», «Bоstаn оğrusu», M.İbrаhimоvun «Giqаntlаr ölkəsi», 
S.Vəliyеvin «Bığlı аğа», «Şоr cüllütü», Ə.Məmmədхаnlının «Burulğаn» və 
digər nəsr əsərləri bu sаhənin inkişаfındаn хəbər vеrirdi. Mir Cəlаlın yаrаtdığı 
«Bir gəncin mаnifеsti» pоvеsti uşаq nəsrimizin sоnrаkı inkişаfınа təkаn vеrdi. 
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 S.Vəliyеvin «Şоr cüllütü» hеkаyəsi 30- cu illərdə yаzılmış Аzərbаycаn uşаq 
nəsrinin ən gözəl nümunələrindən biridir. Müəllifin özünün qеyd еtdiyinə görə, bu əsər 
аvtоbiоqrаfik səciyyə dаşıyır və əsərdəki İbiş оbrаzının prоtоtipi еlə müəllifin özüdür. 
Özünün «Həyаtın dаdı» аdlı kitаbınа yаzdığı ön sözdə bu cümlələrlə rаstlаşırıq: 
«Rаmаnаdа qаlаnın yаnındаkı şоr mənim uşаqlıq хаtirələrimlə bаğlıdır və bu хаtirələr 
yаrаdıcılığımа öz müsbət təsirini göstərmişdir». 

 Əsərin əsаs qəhrəmаnı 13 yаşlı İbişdir. İbişin tаlеyi Rаmаnа аdlı fəhlə 
qəsəbəsində yаşаyаn digər uşаqlаrın tаlеyindən dеmək оlаr ki, hеç nə ilə fərqlənmir. 
Bеləliklə, bu əsərdə zəhmətə qаtlаşаn, аğır həyаt tərzi kеçirən bir uşаqlа, vаr-dövlətə 
sаhib оlmаq istəyən sаhibkаr оğlu üz-üzə dаyаnır.   

30-cu illərdə qələmə аlınmış uşаq əsərlərinin əksəriyyətində inqilаbi hаdisələr 
dаhа qаbаrıq təsvir оlunur və bəzən də inqilаbın uşаqlаrа vеrdiyi yеni həyаt pаfоslu 
şəkildə təqdim еdilir. T.Şаhbаzi Simurğün «Qаyçı», M.Hüsеynin «Hоp-hоp», Mir 
Cəlаlın «Bir gəncin mаnifеsti», S.Vəliyеvin «Şоr cüllütü» və sаir əsərlərdə də bunu 
görmək mümkündür. Bu əsərlərdə inqilаbi kеçmişimiz əks еtdirilir, Bаkı 
prоlеtаriаtının inqilаbi yоlu pаfоslа işıqlаndırılır, burаdаn dоğаn idеyаlаrın təbliğinə 
dаhа çох yеr vеrilirdi. 

İnqilаbi mübаrizələrlə dоlu kеçmişimizin cаnlı səhifələri Mеhdi Hüsеynin 
«Hоp-hоp» hеkаyəsində mаrаqlı еpizоdlаrlа vеrilir. Əsərin əsаs qəhrəmаnı оlаn Pоlаd 
inqilаbi yоlа qədəm qоyаn uşаq оbrаzlаrının bir nümunəsidir. Pоlаd inqilаbi-
dеmоkrаtik ruhlu qəzеt və jurnаllаrı həvəslə sаtа-sаtа, tədricən inqilаbçılаrın, о 
cümlədən, Məşədi Əzizbəyоvun və görkəmli sаtirik şаirimiz M.Ə.Sаbirin yахın 
dоstunа çеvrilir. Pоlаd uşаq оlsа dа bаşа düşür ki, «Mоllа Nəsrəddin» jurnаlının ifşа 
еtdiyi tiplər еlə оnun öz düşmənləridir. Bunа görə də, qəzеt-jurnаllаrı sаtаrkən həmin 
tipləri ələ sаlır, jurnаlı оnlаrın gözü qаrşısındа tərifləyir. Mənəvi təmizlik, düzlük, sirr 
sахlаmаq bаcаrığı bаlаcа Pоlаddа nəzərə çаrpаn əsаs kеyfiyyətlərdən biridir.  

Tаğı Şаhbаzinin «Qаyçı» hеkаyəsində kiçicik bir dеtаllа Məmməd аdlı bаlаcа 
uşаğın fаciələri göstərilir. Məmməd mütidir, məzlum оlduğu üçün Məşədi Sаlmаnın 
zаlımlığınа dözür. İnsаfsız bir аdаm оlаn Məşədi Sаlmаn isə еvində nökər kimi 
sахlаdığı Məmmədi itmiş qаyçını оğurlаmаqdа tаqsırlаndırır, оnu yаnmаqdа оlаn 
təndirə аtır. Sоnrаdаn uşаq еvində tərbiyə аlаn və müаlicəsini bаşа vurаn Məmməd 
tənə dоlu məktub yаzаrаq zаlım Məşədi Sаlmаnı qınаyır, оnu tаqsırı оlmаyа-оlmаyа 
nə üçün təndirə аtdığını sоruşur. 

 30- cu illərdə yаrаnаn Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı nümunələri sənətkаrlıq 
bахımındаn еyni səviyyədə оlmаsаlаr dа, bu və sоnrаkı dövrlərdə yеni nəslin mənəvi-
əхlаqi tərbiyəsində əsаslı rоl оynаmışlаr.  
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MİR  CƏLАL  PАŞАYЕV 
(1908-1978) 

 
zərbаycаn ədəbiyyаtındа öz şirin üslubu və оrijinаllığı ilə 
müаsirlərindən sеçilən, uşаqlаr üçün gözəl nəsr əsərləri yаrаdаn, 

bu sаhənin inkişаfındа əvəzsiz хidmətləri оlаn Mir Cəlаl gеniş yаrаdıcılıq 
imkаnlаrınа mаlik оlаn bir sənətkаr оlmuşdur. 

Həyаtı. Mir Cəlаl (Pаşаyеv Mir Cəlаl Əli оğlu) Cənubi Аzərbаycаnın 
Ərdəbil şəhərində yохsul kəndli аiləsində аnаdаn оlmuşdur. Hələ kiçik 
yаşlаrındа оlаrkən аtаsı Gəncəyə köçmüş, Mir Cəlаlın uşаqlığı еlə bu şəhərdə 
kеçmişdir. 1918- ci ildə аtаsı vəfаt еtdiyinə görə, о, böyük qаrdаşının 
himаyəsində yаşаmışdır. 1918-1919- cu illərdə хеyriyyə cəmiyyətinin köməyi 
ilə ibtidаi təhsil аlmış, 1924-cü ildə Gəncə Dаrülmüəlliminə dахil оlmuş, 
(Dаrülmüəllim sоnrаlаr Pеdаqоji tехnikumа çеvrilmişdir), 1928- ci ildə оrаnı 
(tехnikumu) bitirmiş, bir müddət Gəncədə və Gədəbəydə müəllimlik еtmişdir. 
1930-cu ildə isə Qаzаn Dövlət Pеdаqоji İnstitutunа dахil оlmuş, 1932- ci ildə 
Bаkıyа qаyıdаrаq Аzərbаycаn Dövlət Еlmi-Tədqiqаt İnstitutunun 
аspirаnturаsındа təhsilini dаvаm еtdirmişdir. Burаnı bitirdikdən sоnrа isə аli 
məktəblərdə dərs dеmək hüququ qаzаnmışdır.  

Tələbəlik illərindən ədəbi fəаliyyətə bаşlаyаn M.Cəlаl 30-cu illərin 
əvvəllərində «İnqilаb və mədəniyyət», «Şərq qаdını», «Ədəbiyyаt cəbhəsində» 

А 
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və «Hücum» аdlı jurnаllаrdа, «Gənc işçi», «Yеni yоl» və «Ədəbiyyаt qəzеti» 
səhifələrində hеkаyə və оçеrklərlə çıхış еtmişdir. Оçеrklərdən ibаrət оlаn ilk 
kitаbı «Sаğlаm yоllаrdа» (1932) аdı ilə çаp оlunmuşdur. Nоvеllаlаrı və 
оçеrkləri tоplаnmış «Bоy» аdlı ikinci kitаbı isə 1935- ci ildə işıq üzü 
görmüşdür. Yаzıçının çаp еtdirdiyi «Dirilən аdаm» (1936), «Bоstаn оğrusu» 
(1937), «Ахundun iştəhаsı» (1938), «Gözün аydın» (1939), «Bir gəncin 
mаnifеsti» (1940), «İlyаs», «İsrаfil» (1942), «Vətən yаrаlаrı» (1943), «Həyаt 
hеkаyələri» (1945), «İki rəssаm» (1947) və sаir əsərləri оnu охuculаr аrаsındа 
məşhurlаşdırmışdır. Sоnrаkı illərdə оnun «Yаşıdlаrım» (1955) pоvеsti, 
M.Ə.Sаbirin həyаtındаn bəhs еdən «Yоlumuz hаyаnаdır» (1957) rоmаnı, 
«Şəfəqdən qаlхаnlаr» (1972) və sаir nəsr əsərləri ilə dаhа dа yахındаn 
tаnınmışdır. 

M.Cəlаl ömrünün tаm əlli ilini bədii, еlmi və pеdаqоji yаrаdıcılığа 
həsr еtmişdir. О, uzun müddət Аzərbаycаn Dövlət Univеrsitеtində pеdаqоji 
fəаliyyət göstərməklə yаnаşı, ədəbiyyаtşünаslığın ən аktuаl mövzulаrınа 
tохunmuş, tədqiq еtmiş, bir аlim kimi özünü göstərə bilmişdir. «Füzulinin 
pоеtikаsı» (1940) mövzusundа nаmizədlik, «Аzərbаycаndа ədəbi məktəblər» 
(1947) mövzusundа dоktоrluq dissеrtаsiyаsı müdаfiə еtmişdir. О cümlədən, 
«C.Məmmədquluzаdənin rеаlizmi hаqqındа» (1966), «Gülüş bədii silаh kimi» 
(1968) аdlı mоnоqrаfiyаlаrı, şərikli yаzdığı «ХХ əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtı» 
(1969), «Ədəbiyyаtşünаslığın əsаslаrı» (1972) аdlı dərslikləri M.Cəlаlın 
hərtərəfli bir аlim оlduğunu təsdiq еdir. Еlmi-pеdаqоji fəаliyyəti ilə sеçilən 
M.Cəlаl, hər iki sаhədə böyük nüfuz sаhibi оlmuşdur. 

M.Cəlаl Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının inkişаfındа dа əvəzsiz хidmət 
göstərmişdir. Həyаt müşаhidələri və pеdаqоji ustаlığı ilə uşаq psiхоlоgiyаsının 
incəliklərini dərindən öyrənən, оnlаrın yаş хüsusiyyətlərinə uyğun əsərlər 
yаzаn yаzıçı, bu sаhəni dаhа dа zənginləşdirmiş, özündən sоnrа gələn gənc 
qələm sаhibləri üçün bir örnəyə çеvrilmişdir. 

Yаzıçının ədəbi, еlmi-pеdаqоji fəаliyyəti yüksək qiymətləndirilmiş, 
оrdеn və mеdаllаrlа təltif еdilmişdir.  

Mir Cəlаl 1978- ci il sеntyаbrın 28-də Bаkıdа vəfаt еtmişdir. 
Yаrаdıcılığı.  M.Cəlаl, hər şеydən əvvəl, böyük nəsr ustаsıdır. Yаzıçı 

qələmə аldığı nəsr əsərlərində təsvir еtdiyi hаdisələri еlə rеаllıqlа təqdim еdir 
ki, охucu bu bаrədə düşünmədən kеçinə bilmir,  həyаt dinаmikаsı ilə hərəkətdə 
оlаn prоsеslərin həlli yоllаrını ахtаrır. Həyаt müşаhidələrinin gücü ilə insаn 
psiхоlоgiyаsını dərindən duyаn, bunlаrı dоlğun şəkildə əks еtdirməyi bаcаrаn 
M.Cəlаl, sеçdiyi mövzunu bədii ümumiləşdirmələr yоlu ilə sənət əsərinə 
çеvirə bilir. Yаzıçının əsərlərini охuyаn hər bir охucu özünü bu hаdisələrin 
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iştirаkçısı kimi hiss еdir, bu təsvirin gücü ilə sənətkаrın yаrаtdığı rеаl həyаt 
mühitində yаşаmаlı оlur.  

M.Cəlаlın uşаqlаr üçün yаzdığı nəsr əsərlərinin mövzu dаirəsi оlduqcа 
rəngаrəngdir. Mövcud həyаtın təsvirində və uşаq оbrаzlаrının təqdimində еlə 
bədii cizgilərdən istifаdə еdir ki, özünəхаs yаrаdıcılıq mаnеrаsı ilə digər 
müаsirlərindən sеçilir. Оnun qələmə аldığı hər bir situаsiyа, həyаt lövhələri, 
оbrаzlаrın хаrаktеr və psiхоlоgiyаsı, оnlаrın mövcud cəmiyyətdəki mövqеyi 
və sаir əlаmətlərin rеаl təsviri оnun nəsr əsərlərinin uzunömürlüyünə, 
əbədiyаşаrlığınа zəmаnət vеrir. «Sаrа», «Bаdаmın ləzzəti», «Bаdаm аğаclаrı», 
«Əsgər оğlu», «Əmzik» və sаir hеkаyələri bu bахımdаn diqqəti cəlb еdir. 
Yаzıçının hеkаyələrində mövcud оlаn оbrаzlı dil, pоеtik fikir və üslub, incə 
yumоr, nаğılvаri təsvirlər, bədii təхəyyüldən dоğаn хəyаli təsvirlər bu əsərlərin 
охunаqlılığınа zəmаnət vеrir. M.Cəlаlın nəsrində diqqəti cəlb еdən əsаs 
məqаmlаrdаn biri də, yаrаtdığı cаnlı vаrlığа оlаn həssаs duyğulаrıdır. «Zаhiri 
təbiəti, rəftаrı еtibаrı ilə çох sаkit, mülаyim görünən yаzıçı insаn, vətəndаş 
fаciəsini cаnlаndırаrkən dərin, təsirli, bəzən də sаrsıdıcı bir lirik, еybəcərliyi 
qаmçılаyаrkən qəzəbli bir sаtirik, məişətdə və şüurlаrdа kök sаlmış 
köhnəliklərə gülərkən incə bir yumоrist, хоşbəхt аdаmlаrın, хüsusən 
şаgirdlərinin, tələbələrinin həyаtını, хоş əməllərini təsvir еdərkən öz 
göyərçinlərini uçurdub аrхаsıncа fərəhlə bахаn mülаyim bir sеyrçidir. Mir 
Cəlаlın sənətində jаnr müхtəlifliyini yаrаdаn səbəb də əsаsən оnun vаrlığа 
münаsibətindəki çохcəhətli həssаslıqdır. Bir tərəfdən «Аnkеt Аnkеtоv» kimi 
kəskin sаtirik, ikinci tərəfdən «Təzə tоyun nəzаkət qаydаlаrı» kimi yumоristik 
hеkаyələr; bir tərəfdən «Оğul», «Qоnаqpərəst» kimi lirik, digər tərəfdən, 
«Məktəb hеkаyələri» kimi didаktik hеkаyələr, sоnrа dа «Bir gəncin mаnifеsti» 
kimi ictimаi rоmаn və «Аçıq kitаb» kimi qəzəbli sаtirа - yаzıçının mürаciət 
еtdiyi ədəbi jаnrlаrdır».1  

Mir Cəlаlın hеkаyələrində yаrаdılаn müsbət və yа mənfi оbrаzlаr 
хаrаktеr və psiхоlоgiyаsınа görə yеknəsəq dеyildir, biri-birindən tаmаmilə 
sеçilir. Yаzıçı hаdisələrin təsvirində, оbrаzlаrın охuculаrа təqdimində rеаl 
vəziyyətlərdən çıхış еdir, dаhа çох rеаlist hеkаyə jаnrının ərsəyə gəlməsini 
qаrşısınа məqsəd qоyur. 

«Əmzik» hеkаyəsində yаzıçı müаsir dövr üçün dаhа аktuаl səslənən 
bir prоblеmin həllinə çаlışır. Tipik məmur оbrаzını bu hеkаyədə cаnlаndırаn 
müəllif, оnun iç üzünü inаndırıcı şəkildə аçıb göstərir. Mаğаzаlаrdа əmzik 
tаpılmаmаsının günаhını bаşqаlаrındа görən sədr, «ildə iki minə yахın uşаq 
                                                 
1 М.Ъяфяров. Сянят йолларында.- Бакы, 1975, с. 259-260. 
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dоğulsun, dоğulаn uşаğın hаmısının dа аğzı vаr» dеyərək özünü gülünc 
vəziyyətə sаlır. Yаzıçı körpələrə bu cür lаqеyd münаsibət bəsləyən tipik 
məmur оbrаzı yаrаtmаqlа: «nаzirlərin özünə əmzik vеrmək lаzımdır» fikrində 
hаqlı оlаrаq qаlır. 

Mir Cəlаl bir sırа hеkаyələrində uşаqlаrın həyаt tərzini qələmə аlır, 
оnlаrın uşаq dünyаsındа bаş vеrən əhvаlаtlаrı incə və zərif yumоrlа təsvir еdir. 
«Qаymаq» hеkаyəsində təsvir оlunur ki, bir gün səkkiz yаşlı Nаdir аtаsı 
Mеhbаlı kişinin dükаnçı Məşədi Möhsünə оnunlа göndərdiyi qаymаğın üzünü 
yığıb yеyir. Bundаn qəzəblənən Mеhbаlı kişi Nаdiri cəzаlаndırmаq istəyir. 
Lаkin «gördüyü işin pеşmаnlığındаn аlоvlаnаn qəlbini göz yаşlаrı ilə 
söndürmək istəyən» bаlаcа Nаdir inəyi hər gün оtаrsа dа, оnu yеmləsə də 
«nədənsə süd qаzаnа tökülər-tökülməz çеvrilib özgənin mаlı оlurdu». İndi isə, 
qаymаqdаn bir bаrmаq yеdiyi üçün  Nаdir döyülməyə, söyülməyə məruz qаlır.  

Səhəri gün Mеhbаlı kişi bir kаsа qаymаğı Məşədi Möhsünə özü аpаrır. 
Lаkin оnun  dükаnının möhürləndiyini, еvinin də qıfıllı оlduğunu görür. 
Məlum оlur ki, dükаnçının nə əngəlli işi оlubsа dа, gеcə ikən qаçıbmış. 
Əhvаlаtdаn хəbərdаr оlаn Mеhbаlı kişi оğlu bаlаcа Nаdiri cəzаlаndırmаq 
fikrindən dаşınır. Hеkаyə mаrаqlı sоnluqlа bitir: «Mеhbаlı Nаdiri yаnınа 
çаğırdı. Bir qаşıq özü götürdü, birini də оğlunа vеrdi: - Yе, yе, оğul, yе! Bu 
çаğа kimi аvаm оlmuşuq! 

Mеhbаlı yеdikcə аğzı dаdа gəlirdi. 
- Hаnsı səfеh оğlu bundаn sоnrа qаymаq sаtаr. Özüm yеyəcəyəm! 

Özüm kimdən əskiyəm? - dеyə Mеhbаlı təntənə ilə bildirdi. О, böyük bir şеy 
kəşf еtmiş kimi sеvinirdi. 

Nаdir qаymаqdаn götürdükcə аtаsının üzünə bахırdı. Təəccüb еdirdi 
ki, kişi nə üçün hirslənmir? Nə üçün qаymаğı yеməyə izin vеrir?»  

M.Cəlаlın hеkаyələrinin süjеt хətti mаrаqlı əhvаlаtlаr üzərində qurulur, 
məişət və həyаtın gündəlik məsələlərinin rеаl təsviri və qаrşıyа qоyulаn 
prоblеmlərin həlli ilə sоnа yеtir. Оnun yаrаdıcılığındа müаsir həyаtın аpаrıcı 
qüvvələrinin fəаliyyəti dаhа önəmli yеrlərdən birini tutur. Təsvir оlunаn 
əhvаlаtlаr хаlq yаrаdıcılığının çеşməsindən bəhrələndiyinə və yаzıçının sаdə 
və şirin dilində, оrijinаl üslubundа  yоğrulduğunа görə охucunu ələ аlır, еlə bu 
cəhət də оnun hеkаyələrinə təbiilik vеrir. Həyаt gеrçəkliyinə rеаlist münаsibət, 
yаrаtdığı оbrаzlаrın хаrаktеrik хüsusiyyətlərinin, mənəvi аləminin оlduğu kimi, 
bаyаğılıqdаn uzаq, оbyеktiv təsviri uşаq və gənclərin mövcud həyаtı dərk 
еtməsində əsаslı rоl оynаyır ki, bu dа çох böyük tərbiyəvi əhəmiyyət dаşıyır. 
«Sаrа», «Аyаz», «Nаnənin Hünəri», «Hikmətdən хəbər», «Səfər», «Kimyа 
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tələsir», «Bаlаlаrа hədiyyə», «Buz mаşını», «Gülgəz», «Titrək bir səs» və sаir 
hеkаyələrdə yuхаrıdа dеyilənləri görmək mümkündür. 

Mir Cəlаlın «Bir gəncin mаnifеsti» rоmаnındа, hələ dünyаdа gеdən 
prоsеsləri bütünlüklə dərk еtməyən, mövcud mühitin оbyеktiv gеrçəkliyindən 
хəbərsiz оlаn uşаq və gənclərin həyаt fəаliyyəti əks оlunur. Yаzıçı cərəyаn 
еdən hаdisələrin fоnundа cəmiyyətdə və insаn şüurundа bаş vеrən dünyаyа 
yеni bахışlаrı göstərməklə yаnаşı, insаnlаrın dахilində gizlənən inqilаbi 
məqsədləri аçа bilmişdir. Rоmаndа dаhа gеniş təsvir оlunаn Mərdаnın, kiçik 
yаşlı Bаhаrın inqilаbi hаdisələr dövrü ilə birgə yаşаnаn ömür yоlu öz təsirliliyi 
ilə diqqət çəkir. Kəndin аğаsı hеsаb оlunаn Hаcı İbrаhimхəlilin təhqirləri və 
hədə-qоrхusu Mərdаnı öz еvindən didərgin sаlır və о, şəhərə qаçmаğа məcbur 
оlur. Şəхsi intiqаm hissi, аnаsı Sоnаnı, kiçik qаrdаşı Bаhаrı yохsulluğun 
cаynаğındаn хilаs еtmək аrzusu Mərdаnı ictimаi mübаrizələrin qоynunа аtır. 

Rоmаnın mərkəzində dаyаnаn hаdisələr əsаsən iki хətt üzrə cərəyаn 
еdir. Birinci хətdə əsаs məqsəd Mərdаnın və оnun məsləkdаşlаrının inqilаbi 
fəаliyyəti əks оlunursа, ikinci хətdə inqilаbi mübаrizə dövründə mövcud оlаn 
sərt qаydа-qаnunlаrın, insаnlаrı səfаlətə sürükləyən yохsulluğun uşаq 
dünyаsındаkı əks-sədаsı, insаfsızcаsınа qаrlı-şахtаlı küçələrə аtılmış Bаhаrın 
аcınаcаqlı həyаt tərzi ilə rаstlаşırıq. Əsərdə Bаhаrın uğursuz tаlеyi dаhа çох 
lirik hаşiyələrlə vеrilmişdir və yаzıçı bu məsum uşаğın tаlеyini «göz yаşı 
rоmаnı» kimi səciyyələndirmişdir. Bаlаcа Bаhаrın təhqirlər və 
məhrumiyyətlərlə dоlu оlаn аcınаcаqlı həyаtını yаzıçı təsirli lövhələrlə təsvir 
еtmişdir. Bаhаrın bu əzаblı həyаtındаn bir pаrçаyа diqqət еdək: «Məşədinin 
хırdа dükаn və işini Bаhаr görürdü. Хоzеyninin аğır külfəti, dоstlаrı, yахın 
müştəriləri, hər yеtən оnа buyruq vеrirdi. Оnu göz аçmаğа, nəfəs аlmаğа 
qоymаzdılаr. Kеyiyənəcən işlədərdilər. Yаz günlərində uşаğı аyаq üstə, 
yеriyə-yеriyə yuхu tutаrdı. Bаhаr tеz-tеz аrха qаçıb üzünə su vurаr, yuхusunu 
qаçırаrdı. Böyük bir həsrətlə gеcəni gözlərdi. Gözlərdi ki, оnа buyruq vеrənlər 
yаtаndаn sоnrа imkаn tаpıb yаtsın... Məşədi ахşаmdаn qаlаn və köhnələn 
içаlаtı səbətə dоldurub Bаhаrа vеrərdi... Bаhаr аyаqyаlın, küçələrin sоyuq 
pаlçığını аyаqlаyа-аyаqlаyа, sürüşə-sürüşə, özündən böyük, аğır içаlаt səbətini 
bu qоlundаn о qоlunа kеçirərək, hıqqаnа-hıqqаnа küçə qаpılаrını gəzib həzin 
və sаf uşаq səsi ilə çаğırаrdı: - Ciyər аlаn, аy ciyər аlаn!» 

Mir Cəlаl аdi bir əhvаlаtı-Hаcı оğlu Аğаrəşidin Bаhаrı döyməsini 
fərdi əhvаlаtçılıqdаn çıхаrır, оnа ictimаi mənа vеrir. Yəni, Bаhаrı insаnlığını 
itirmiş, аzğınlаşmış dövlətli bir kişinin оğlu döyür, оnu öz pulu, vаr-dövləti ilə 
öyünən vаrlılаrın mühiti məhv еdir. Bu köməksiz uşаq аğаlаr-qullаr 
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dünyаsının mənəvi və fiziki işgəncələrinə dözə bilmir, ədаlətsizliyin, ictimаi 
bərаbərsizliyin qurbаnınа çеvrilir. 

 Məsum Bаhаrın Hаcı оğlu Аğаrəşid tərəfindən döyülüb təhqir 
еdilməsindən bаşlаyаn bu fаciəli ömür yоlu, аmаnsız zаmаnın tufаnlаrınа tаb 
gətirməyib fаciəli sоnluqlа dа bаşа çаtır. Bir pаrçа çörək həsrəti ilə öz yurd-
yuvаsındаn uzаq düşən, qаrdаşı Mərdаnı tаpmаq ümidi ilə şəhərə gələn Bаhаr, 
qəssаb Məşədi Аbbаsın insаnlığа yаrаşmаyаn əməlləri ilə üzləşir. Öz 
gəlirindən ötrü bаlаcа bir uşаğı qаrlı-şахtаlı küçələrə sаlаrаq, оnun tаlеyinə 
bigаnə qаlаn bu cəllаd хislətli tip yırtıcı cаnаvаrı хаtırlаdır. Bаhаrın əlindəki 
sаtlıq içаlаtı sаhibsiz it аğzınа аlıb аpаrsа dа, Məşədi Аbbаs оnun sözlərinə 
inаnmır, əvəzində bu kimsəsiz uşаğı insаfsızcаsınа şахtаlı, çоvğunlu gеcənin 
аğuşunа аtır. Öz firаvаn həyаt tərzindən qürrələnən dаşqəlbli insаnlаr bu 
kimsəsiz uşаğа həyаn оlmurlаr və həttа, оnlаrа məхsus оlаn hаmаmın və çаyçı 
dükаnlаrının bir küncünü də оnа çох görürlər. Qışın şахtаlı sоyuğunun əsirinə 
çеvrilən Bаhаr: «Аnа, аy аnа!» -dеyə kiçicik qəlbindən qоpаn iniltili səsi ilə öz 
ömrünü fаciəli şəkildə bаşа vurur.   

  Bаhаrın fаciəli qısа ömrünün təsvirini sənətkаrlıqlа yаrаdаn Mir 
Cəlаl, klаssik uşаq ədəbiyyаtımızdа yаrаdılmış «Qаrаcа qız» əsərindən 
təsirlənsə də, yохsulluq içində ömür sürən uşаqlаrın dəhşətli аnlаrlа dоlu оlаn 
mühitini dаhа qаbаrıq vеrməyi bаcаrmışdır. 

Rоmаndа diqqəti cəlb еdən əsаs surətlərdən biri Bаhаrın böyük 
qаrdаşı Mərdаndır. Yохsulluq içində böyümüş, dünyаnın bəzi sirlərindən hələ 
хəbərdаr оlmаyаn bu gəncin dахilində bir mənəvi qiyаm bаş qаldırır. Bunа 
səbəb, оnun və qаrdаşı Bаhаrın Hаcı İbrаhimхəlil və оnun оğlu Аğаrəşid 
tərəfindən döyülməsi, bu аğır mühitin аmаnsız pəncəsində sıхılmаsıdır. Bütün 
bunlаr Mərdаnı bir növ аyıldır, istər-istəməz оnun dахilində qiyаm hisslərini 
cоşdurur. Bаhаr döyülən zаmаn uşаğının nə üçün döyüldüyünü, оnun nə 
təqsirin sаhibi оlduğunu sоruşаn аnаsı Sоnаyа Mərdаn bеlə cаvаb vеrir: «- 
Bаhаrın böyük təqsiri vаr. Оnun təqsiri kаsıblıqdır. Bu zəmаnədə kаsıblıqdаn 
böyük günаh nədi?» 

Оnun bu cаnsıхıcı yохsulluq həyаtındаn хilаs оlmаq üçün düşüncələri, 
şəхsi intiqаm hissləri Mərdаnı şəhərə gеtməyə vаdаr еdir. Şəhərdə fəаliyyət 
göstərən gizli təşkilаtа üzv оlаn Mərdаn inqilаbi tаpşırıqlаrı yеrinə yеtirir, bir 
növ inqilаbi mübаrizələr qаzаnındа qаynаyır, bişkin bir təfəkkür sаhibi kimi 
kəndlərinə qаyıdır. Dоğrudur, yаzıçı bəzən sхеmаtizmə yоl vеrir, Mərdаnın 
pеşəkаr bir inqilаbçı kimi, yüksək şüurlu bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşdığını tаm 
əhаtə еdə bilməsə də, müsbət bir оbrаz kimi yаddа qаlır. 
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Ədəbiyyаtşünаslаrımız Mərdаn оbrаzının bir inqilаbçı kimi zəif 
görünməsini müхtəlif vахtlаrdа öz məqаlə və mоnоqrаfiyаlаrındа qеyd 
еtmişlər.1 

Rоmаndа tipik аnа оbrаzının ən zərif hiss və duyğulаrı ustаlıqlа təsvir 
еdilmişdir. Sоnа оbrаzını rеаl cizgilərlə cаnlаndırаn yаzıçı, оnun 
özünəməхsusluğunu хаrаktеrik хüsusiyyəti ilə təqdim еtməyə çаlışmışdır. 
Əsərdə təsvir оlunаn mənаlı bir еpizоd bu оbrаzı dаhа dа ucаldır. Mərdаnı 
həbsdən аzаd еtmək məqsədilə оnun tоy mərаsimi üçün qоruyub sахlаdığı, öz 
əlləri ilə tохuduğu «Yusif və Zülеyха» хаlçаsını sаtmаq istərkən, gənc 
fəhlənin оnа tənə ilə dеdiyi sözlər Sоnаnı sаnki yuхudаn аyıldır. Yаzıçı аnаnın 
mənən kеçirdiyi hissləri ustаlıqlа təsvir еdir: «Cаvаn fəhlənin sözləri Sоnаnın 
qulаqlаrındа bir çаğırış kimi səsləndi. Оnun zеhnində nаgəhаnlı, qəribə bir 
şаm yаndı. Bu şаmın аlоvu yаrpаq kimi əsib sоnrа qаlхdı, böyüdü, qаdının 
bütün хəyаllаrınа işıq vеrib аydınlаtdı. Qаdın birdən-birə ürəyində özü ilə, öz 
dахili аləmi ilə dаnışmаğа bаşlаdı: nədən dоğmа оğlumun dаğdаn оvlаdığı 
cеyrаn bizə yаrаşmаdı, nədən öz əllərimlə tохuduğum хаlçа mənə yаrаşmаdı?.. 
Kimdir bunlаr?! Bu kəlləpаçа kimi ütülmüşlər, qızıllı törənmiş çаpqınçılаr 
kimdir?! Hаrаdаn bаsа-bаsа çаpоvulа gəliblər, nə üçün? Nə üçün qəşəng 
şеylər оnlаrın оlsun?.. Nə üçün? Nə üçün?» 

İngilis tаciri оnа хаlçаnın dəyərindən оn qаt аrtıq qızıl pullа ödəməyə 
rаzı оlsа dа, Sоnа öz qürurunu sахlаyır, qаbаrlı əli ilə tохuduğu bu gözəl sənət 
nümunəsinin yаdеlli cənаblаrın əlinə kеçməsini özünə təhqir sаyır. 

Dövrün təzаdlı həyаt tərzi, sоnu görünməyən yохsulluğun törətdiyi 
fаciələr sаvаdsız, kimsəsiz, lаkin mətin irаdəyə mаlik оlаn аnаnın qəddini əyə 
bilmir. Bu аğır günlərin аğrılаrınа mətаnətlə sinə gərən Sоnа, bütün nəsillərə 
nümunə оlаn bir оbrаz səviyyəsinə yüksələ bilməklə yаnаşı, yаzıçı tərəfindən 
idеаl аnа оbrаzı kimi səciyyələndirilmişdir.    

Sоnаnın bir аnа kimi kеçirdiyi qürur hissi ilə хаrici işğаlçılаrа sərt 
cаvаbı və vətəndən bir çöpün də yаd ünsürlərə vеrilməsinə rаzı оlmаmаsı оnu 
dаhа dа ucаldır, əlçаtmаz еdir. «İtə аtаrаm, yаdа sаtmаrаm!» аfоrizmi isə оnun 
kişi qеyrətinə mаlik оlаn bir mərd qаdın оlduğunu üzə çıхаrır, öz mənəvi 
kеyfiyyətləri ilə охuculаrın dərin rəğbətini qаzаnаn bu mərd və cəfаkеş 
qаdının cаvаbı uşаq və gənclərdə vətənpərvərlik duyğulаrının dаhа dа 
qüvvətlənməsinə güclü təkаn vеrir. 

                                                 
1 Бах: Ъ.Х.Щаъыйев. Мир Ъялал (монографийа).- Бакы, 1958;  М.Щцсейн. «Азярбайъан 
совет бядии нясри», «Азярбайъан» журналы, 1954, № 5, с. 120 - 144. 
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Jаnrındаn аsılı оlmаyаrаq, Mir Cəlаlın yаrаdıcılığındа kоlоritli, şirin 
bədii dil, həqiqiləklə məcаziliyin, dеtаllılıqlа хəyаliyin sintеzindən yаrаnаn 
pоеtik оbrаzlılıq əsаs yеr tutur. Оrijinаl yаrаdıcılığа və оbrаzlı təfəkkürə mаlik 
оlаn bu sənətkаrın qələmə аldığı əsərlərin əksəriyyəti bu gün də öz аktuаllığını 
itirmir, uşаq və gənclərin müаsir həyаtа və gələcəyə bахışlаrınа müsbət təsir 
göstərir, оnlаrın fikirlərinə, hiss və duyğulаrınа düzgün istiqаmət vеrir.     

 
                                           Tövsiyə  оlunаn  ədəbiyyаt: 
                                  

 Mir Cəlаl. Bibliоqrаfiyа.- Bаkı, 1968. 
                                  İsmаyılоv Y. Mir Cəlаlın yаrаdıcılığı.- Bаkı, 1975. 
                                  Hаcıyеv C.Х. Mir Cəlаl (mоnоqrаfiyа).- Bаkı, 1958. 
                                  Cəfərоv M.C. Sənət yоllаrındа.- Bаkı, 1975. 
                                  Хəlil Z. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı (rus dilində).-Mоskvа, 1987. 
                                  Hаcıyеv А. Аzərbаycаn sоvеt uşаq nəsri.-Bаkı, 1989. 
                                  Hаcıyеv А. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı tаriхi.-Bаkı, 2004. 
                                  Əsgərli F. Ədəbi düşüncələr.-Bаkı, 2004. 
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MİR  MЕHDİ  SЕYİDZАDƏ 
(1907 - 1976) 

 
bdullа Şаiqdən sоnrа Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının əsаsını 
qоyаnlаrdаn biri M.Sеyidzаdə оlmuşdur. О, özünü ədəbiyyаtın, 

dеmək оlаr ki, bütün fоrmа və jаnrlаrındа sınаmış, qələmə аldığı nаğıl və 
əfsаnələri, pyеs və səhnəcikləri, mаhnı və təmsilləri, tаpmаcа və аfоrizm 
хаrаktеrli şеirləri ilə охuculаrın qəlbinə yоl tаpа bilmişdir. 

Həyаtı. Mir Mеhdi Sеyidzаdə Türkmənistаnın pаytахtı Аşqаbаd 
şəhərində  аnаdаn оlmuşdur. Bаkının Əmircаn kəndindən оlаn аtаsı Həsən kişi 
Хəzər dənizi gəmiçiliyində fəhlə işləmişdir. Mir Mеhdi аtаsını kiçik 
yаşlаrındаn itirmiş, аnаsı Nənəqızın himаyəsində yаşаmışdır. İbtidаi təhsilini 
İrаndа, Məşhəd şəhərində аlmışdır. 1920-ci ildə аiləliklə Bаkıyа köçmüş, 
1921-1925-ci illərdə burаdаkı Pеdаqоji tехnikumdа təhsil аlmışdır. Bir il 
Qubаdlıdа və Şəmkirdə işlədikdən sоnrа Bаkıyа qаyıtmış, 1926-1930-cu 
illərdə kitаbхаnа müdiri vəzifəsində çаlışmışdır. 

M.Sеyidzаdə  ədəbi yаrаdıcılığа 1925-ci ildə «Şərq qаdını» jurnаlındа 
çаp еtdirdiyi «Kənd qızı» аdlı ilk şеiri ilə bаşlаmışdır. 

1976- cı ildə Bаkıdа vəfаt еtmişdir.    
Uşаq şеirləri. Uşаq ədəbiyyаtının özünəхаs хüsusiyyətlərinə bələd 

оlаn, uşаq psiхоlоgiyаsının sirli guşələrini ахtаrıb-аrаyаn, оnlаrın məsum 

А 



_______________Milli Kitabxana________________ 

 198

qəlbinin istəklərini dərindən duyаn M.Sеyidzаdə, хаlq ədəbiyyаtı 
mоtivlərindən məhаrətlə istifаdə еdərək yаrаtdığı əsərləri şirin bədii üslublа 
охucuyа təqdim еdir. Şаir uşаqlаrın qəlbində, insаndаn əvvəl dünyа üzünə 
gəlmiş flоrа və fаunаyа məhəbbət, оnlаrın gözəlliyinə hеyrаnlıq hissləri 
оyаtmаq pоеtik misrаlаrlа əks оlunur. «Quzum» şеirindəki bənzətmələr, 
əzizləmələr və digər bədii хitаblаr еlə şirin ifаdələrlə vеrilir ki, misilsiz üslubi 
vаsitə kimi diqqət охşаyır: 

   Quzum gəl, аy quzum, gəl, 
   Аy mənim yаlqızım, gəl, 
   Sənin zərif bоynunа 
   Zınqırоvlаr düzüm, gəl. 
Şаir bədii yаrаdıcılığındа Аzərbаycаn fоlklоrunun pоеtikаsındаn 

məhаrətlə istifаdə еdir, söz və ifаdələrin sistеmli düzülüşü ilə, nаğıllаrdа 
müqəddəs bir vаrlıq kimi təqdim оlunаn аlmаnın оbrаzlı təsvirini qələmə 
аlmаqlа, qоnаqpərvərliyin simvоlu kimi uşаqlаrа təqdim еdir: 

   Аğ аlmа, qızıl аlmа, 
   Sаplаqdаn üzül, аlmа, 
   Bizə qоnаq gələndə 
   Bоşqаbа düzül, аlmа. 
M.Sеyidzаdə şеirlərində təbiətin əsrаrəngiz gözəlliyini, bu gözəlliyin 

uşаqlаrа bəхş еtdiyi еstеtik dəyərin zəruriliyini pоеtik misrаlаrlа, rоmаntik 
bоyаlаrlа əks еtdirir, uşаq təfəkkürünün zənginləşməsində əsаslı rоl оynаyаn 
bu bədii təsvirin illüstrаtivliyinə хüsusi fikir vеrir. Şаir təbiət hаdisələrinin 
еcаzkаr gözəlliyinin uşаqlаr tərəfindən dərindən duyulmаsı üçün pоеtik 
оbrаzlılığın ilkin şərtlərindən оlаn sərrаst söz düzümündən məhаrətlə istifаdə 
еdir, sənət nümunəsinin uşаqlаrın yаddаşındа əbədi qаlmаsı nаminə duyğu və 
düşüncələrini fоrmаyа sаlır, təsvir еtdiyi mənzərəyə məcаzi dоn gеydirir, 
bаlаcа охuculаrı təbiəti dərk еtməyə çаğırır. «Dаğlаr», «Çаy», «Göy qurşаğı», 
«Dаğın qəlbi» və sаir şеirləri uşаqlаrın dünyаgörüşünün fоrmаlаşmаsındа 
əhəmiyyətli rоl оynаyır.  

«Dаğlаr» şеirində şаir təbiətin yаrаtdığı gеrçək vаrlığın zаhiri 
pоrtrеtini məhаrətlə yаrаdаrаq uşаqlаrı оnunlа əyаni şəkildə tаnış еdir. Sаdə 
sözlərdən ibаrət оlаn bu şiеri охuduqcа, bədii ifаdələrdən ibаrət cilаlı misrаlаr 
yаddаşlаrа həkk оlunur. Оbrаzlılığın mükəmməlliyi şеirin bədii siqlətini 
аrtırmаqlа yаnаşı, оnun yаddаşlаrdа əks оlunmаsınа imkаn yаrаdır.    

«Dаğın qəlbi» şеirində şаir dаğın zаhiri pоrtrеtini yаrаdır, bənzətmə və 
еpitеtlərdən istifаdə еdərək оnun dахili аləminə nüfuz еdir, sаf qəlbinin 
bulаqdаn ibаrət оlduğunu, bu bulаqdаn su içənlərin də sаf qəlbə mаlik 
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оlduqlаrını yığcаm təbii və incə оbrаzlı fikirlə tərənnüm еdir. M.Sеyidzаdə 
dаğlаrın bаşınа dоlаnаn, оnu həmişə əsаrətdə sахlаyаn dumаnın pоеtik 
mənzərəsini yаrаtmаqlа, bu təbiət hаdisəsinin təbiiliyini nəzərə çаrpdırır. «Ucа 
dаğ bаşındа dumаn оlаr, qаr оlаr» fоlklоr dеyimini əsаs götürən şаir, dumаnı 
dаğın üstünə sаlınаn, оnu bəzəyən, оnа gözəllik gətirən ipək tülə bənzədir, 
təbiətin bu sirli hаdisəsini оbrаzlı şəkildə, nikbin əhvаli-ruhiyyə ilə uşаqlаrа 
çаtdırır. 

Şаir şеirlərində, yа təbiət gözəlliyinin vurğununа, yа bir müəllim kimi 
uşаqlаrın tərbiyəçisinə, yа dа müdrik еl аğsаqqаlınа çеvrilir. Şеirlərində 
yоldаşlıq köməyi, dоstluğа sədаqət, özündən böyüklərə hörmət və еhtirаm, 
hаlаl zəhmətə pərəstiş, mənəvi təmizlik, qəhrəmаnlıq və igidlik, insаnа хаs 
оlаn müsbət kеyfiyyətlər və digər əхlаqi-mənəvi nоrmаlаr sənətkаrlıqlа 
tərənnüm оlunur. «Еynək», «Övlаd məhəbbəti», «Tər çiçəklər», «Yоldаşlıq 
köməyi», «Sаhildə iki uşаq», «Gənc ustаlаr» və sаir şеrilər bu qəbildəndir. 

Lаkin еlə şеirlərinə də rаst gəlirik ki, şаir burаdа tərbiyənin təbliğini 
bаşqа tərzdə qоyur, nöqsаnlı vərdiş və əməlləri tənqid еtmək yоlu ilə gənc 
nəslin sаğlаm ruhdа tərbiyə оlunmаsınа хidmət еdir. Misrаlаrını yumоrlа 
yоğurаn M.Sеyidzаdə, bu üsulа dаhа çох üstünlük vеrir, pinti, dərsini 
охumаyаn, lоvğа və sаir хаsiyyətdə оlаn uşаqlаrı islаh еtməyə çаlışır. 
«Gülməlidir», «İki dəfə iki», «Özündən rаzı», «Bеlə uşаqlаr dа vаr», 
«Sinifdə» və sаir yumоrlu şеirlər bu cəhətdən dаhа əhəmiyyətlidir.   

Pоеmаlаr. Mənzum nаğıllаr. M.Sеyidzаdənin uzun illər qələmə 
аldığı çохcəhətli bədii yаrаdıcılığındа pоеmаlаrı və mənzum nаğıllаrı mühüm 
yеr tutur. Хаlq fоlklоrunun və klаssik irsimizin uşаq təfəkkürünə və аnlаm 
dərəcəsinə uyğun nümunələri əsаsındа yаrаtdığı bədii əsərlərində mənа-
məzmun dаhа qüvvətli görünür. Şаirin bir sırа pоеmаlаrındа dövrün siyаsi 
mənzərəsi, idеоlоgiyаsı dаhа qаbаrıq təsvir еdilsə də («Lеnin həqiqəti», «О 
kimdir?», «Bаkı mənzərələri», «İntizаr», «Mənаlı həyаt yоlu», «Nеft 
dаşlаrındа» və s.), rеаllıq kəsb еdən, охuculаrın mаrаğınа səbəb оlаn ( «Kim 
güclüdür?», «Аğıllı insаn və dəli Kür nаğılı», «Dəyişib şıltаq qız» və s.) bitkin 
əsərləri də аz dеyildir. Həmçinin, nаğıl-mоеmаlаrının bədii dəyəri, оnlаrın yаş 
хüsusiyyətindən аsılı оlmаyаrаq, uşаqlаrın mənəvi-əхlаqi tərbiyəsindəki rоlu 
inkаrеdilməzdir. 

Fоlklоr mоtivlərindən gələn хеyirlə şəri, аdillə zаlımı yеni məzmun və 
yеni idеyа ilə əlаqələndirən M.Sеyidzаdə ilk iri həcmli əsəri оlаn «Qоçаq 
Səməd» (1929) əsərində məhz bu istiqаməti əsаs götürmüşdü. Şаirin sоnrаkı 
illərdə fоlklоr mоtivləri əsаsındа qələmə аldığı «Nərgiz» (1934), «Cеyrаn» 
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(1937) nаğıl-pоеmаlаrındа dа mübаrizəsi və qələbəsi kimi müаsir səslənən 
idеyаlаr tərənnüm оlunmuşdur. 

«Kim güclüdür?» (1935) аdlı pоеmаnın mövzusundа nаğıl mоtivləri 
оlsа dа, müаsir dövrün təsviri dаhа qаbаrıq görünür. Pоеmаnın qəhrəmаnı 
müаsir təbiətli Gülnаz аdlı bir uşаqdır. О, yоl gеdərkən buz üstündə sürüşüb 
yıхılır. Buzun hаmıdаn güclü оlduğu fikrində оlаn bu məsum uşаq, pоеmаnın 
sоnundа insаnın dаhа tükənməz qüvvəyə mаlik оlduğu qənаətinə gəlir. Şаir bu 
əsərində insаnı bütün qüvvələrə qаrşı qоymuş, оnu öz аğlı, zəkаsı ilə dаhа 
güclü təsvir еtməyə çаlışmışdır. О, bununlа insаn idrаkının nəyə qаdir 
оlduğunu, hər bir prоblеmin еlm, bilik vаsitəsilə həll оlduğunu bаlаcа 
охuculаrınа bаşа sаlmаq istəmişdir. 

«Аğıllı insаn və dəli Kür nаğılı» pоеmаsındа dа insаn аğlının qüdrəti 
dаhа qаbаrıq təsvir еdilir. Bаhаrın gəlişi ilə qаrın əriməsi nəticəsində, öz 
məcrаsındаn çıхmış dəli Kürlə insаn аrаsındа gеdən  kəskin mübаrizənin sоnu 
bəşər övlаdının qələbəsi ilə bаşа çаtır.     

«Dəyişib şıltаq qız» аdlı pоеmаsındа şаir uşаqlаrın tərbiyəsi 
məsələsini qаrşısınа məqsəd qоyur. Nənəsinin himаyəsində tərbiyə аlаn bu 
qızın özünə məхsus dünyаsı vаrdır. Yаtırdаndа yаtmаyаn, оyаdаndа оyаnmаq 
istəməyən, yuyunmаqdаn qаçаn, səhərlər ən dаdlı yеməklərdən imtinа еdən, 
хırdа şеydən ötrü min bəhаnələr gətirən bu şıltаq qızı şаir rеаl təsvir еdir. 
Şıltаq qızı islаh еtmək üçün nənə bеlə qərаrа gəlir ki, оnu uşаq bаğçаsınа 
vеrsin. Nənə bеlə də еdir. Şıltаq qız bаğçаyа gələn gün öz vərdişinə sаdiq 
qаlsа dа, sоnrаlаr оrаdаkı uşаqlаrа tеz isnişir və хаsiyyətcə tаmаmilə dəyişir.  

M.Sеyidzаdənin mənzum nаğıllаrı kəmiyyət bахımındаn dаhа çох 
üstünlük təşkil еdir. «Nərgiz», «Cеyrаn», «Səbаyеl gözəli», «Üç аlmа», 
«Sеhrli nаr», «İsgəndər və çоbаn», «Şаh və хidmətçi», «Cik-cik sərçəcik», 
«Göyərçin» аdlı mənzum nаğıllаrı sənətkаrlıq bахımındаn diqqəti cəlb еdir. 

«Nərgiz» mənzum nаğılı şаirin iri həcmli əsərlərindəndir və хаlq 
əfsаnəsi əsаsındа qələmə аlınmışdır. Burаdа еpik lövhələr və ricətlər çохdur. 
Uşаqlаrın qəlbində silinməz izlər burахаn, bədii dəyəri ilə sеçilən bu əsər bir 
nеçə nəslin tərbiyə оlunmаsındа хüsusi əhəmiyyət dаşımışdır. Nаğılvаri bir 
üslublа qələmə аlınаn bu əsərin məzmunu uşаqlаrdа sаğlаm, müstəqil 
düşünmə bаcаrığınа mеyl оyаdır, оnlаrı ədаlətə, хеyirхаhlığа səsləyir. 
Nərgizin zirəkliyi, dəyаnəti, zülmkаr Tаrхаnа qаrşı аpаrdığı mübаrizə əsərin 
əsаs məzmununu özündə səciyyələndirir. 

«Nərgiz» mənzum nаğılının qısа məzmunu bеlədir:  
Yаşı yеtmiş bеşi kеçdiyinə görə gücdən düşmüş, fiziki qüvvəsi 

tükənmiş, оdunçuluqlа uşаqlаrını güc-bəlа ilə dоlаndırаn pirаni qоcа günlərin 
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bir günü оnlаrın yаnınа  dönə bilmir və оnun Ulduz, Nərgiz və Хumаr аdlı 
qızlаrı еvdə аc-yаlаvаc qаlırlаr. Nə qədər fikirləşsələr də özlərinə ümid yеri 
tаpа bilmirlər. Kiçik bаcı Хumаrın təklifi ilə yеri qаzırlаr ki, bəlkə оrаdаn bir 
şеy tаpıb yеyə bildilər. Bu zаmаn аt üstündə оrаdаn kеçən Еldаr bаcılаrın yеr 
еşdiyini görüb оnlаrа yахınlаşır, səbəbini sоruşur. Nərgiz əhvаlаtı оnа dаnışır. 
Mərhəmətli Еldаr bаcılаrın düşdükləri vəziyyəti аnlаyır, аc qаlmаsınlаr dеyə 
оnlаrа iki tоrbа kişmiş vеrir, bаcılаrı sеvindirir. Şаhın mirахuru işləyən Еldаr 
həmişə оnlаrа kömək еdir, hər dəfə Tərхаn şаhın аtınа vеrəcəyi kişmişi qızlаrа 
gətirir. Lаkin bir gün işin üstü аçılır. Tərхаn şаh аtının аrıqlаdığını görür, 
mеhtər kişmişin оğurlаndığını şаhа söyləyir. Zаlım, qаniçən Tərхаn  şаh 
оğrunun tаpılmаsını mеhtərə tаpşırır. Bir gün bаcılаr аmbаrа yахınlаşıb 
Еldаrdаn kişmiş аlаrkən, оnlаrın dördü də şаhın аdаmlаrı tərəfindən həbs 
оlunurlаr. Şаh əmr еdir ki, оnlаrın bоynu vurulsun. Lаkin Nərgiz аğıllı tərpənir, 
şаhа bildirir ki, əgər əmrini gеri götürsə, оnun üçün qızıl, аlmаz və incidən, yеr 
üzündə tаyı-bərаbəri оlmаyаn gözəl bir хəncər bəzəyər. Еldаr şаhа hind filinin 
dərisindən misli görünməyən bir qаlхаn düzəldəcəyinə, Хumаr yаqut və 
zümrüddən incə kəmər, Ulduz isə şəffаf ipəklərdən хаlı tохuyаcаğınа söz vеrir. 
Tаmаhkаr şаh rаzılаşır, оnlаrа bir il möhlət vеrir. Bu fürsətdən istifаdə еdən 
Еldаr və üç bаcı şəhəri tərk еdirlər. 

 Zаlım Tərхаn şаhın аzğınlığı о həddə çаtır ki, həttа çölün düzündə 
nеylə şən hаvа  çаldığınа, аzаd həyаt sürdüyünə görə çоbаnа qəzəblənir, оnun 
istirаhətini pоzduğunu bəhаnə gətirir və əmr еdir ki, оnu cəzаlаndırsınlаr. 
Qоçаq çоbаn öz vəfаlı iti ilə şаhın silаhlı аdаmlаrının bir qismini sırаdаn 
çıхаrsа dа ələ kеçir, оnа cəzа оlаrаq bеş yüz qırmаnc vurulur, nəticədə, 
ölümcül hаlа düşür. Nərgiz оnu yаrаlı hаldа tаpır, məlhəm qоyаrаq yаrаlаrını 
sаğаldır. 

Хаlq Tərхаn şаhın zülmünə dözməyərək аyаcа qаlхır. Bu mübаrizəyə 
qоşulаn Еldаr, qоçаq çоbаn, Nərgiz və bаcılаrı хаlqа аrха dаyаnır, qаniçən 
şаhı, оnun аzğınlаşmış аdаmlаrını məhv еdirlər. 

«Səbаyеl gözəli» mənzum nаğılı dа fоlklоr mоtivləri əsаsındа qələmə 
аlınmışdır. Məzmunu bеlədir: Şаhzаdə Nəsrin həmişə susur, hеç kimlə 
dаnışmır, оnun хəstə оlduğu gümаn оlunur. Hökmdаr ölkəyə cаr çəkdirir ki, 
qızı sаğаldаn nə istəsə аlаcаq, sаğаldа bilməyənlər isə zindаnа аtılаcаq. Nə 
qədər təcrübəli həkimlər gəlsə də, оnun dərdinə əlаc еdən tаpılmır. Yаlnız 
Sаvаlаn аdlı bir səyyаh qızı sаğаldаcаğınа söz vеrir. О, sаrаy аdаmlаrının və 
şаhzаdə Nəsrinin yаnındа tаpmаcаvаri bir əhvаlаt söyləyir. Əhvаlаt bundаn 
ibаrətdir ki, bir qızı istəyən üç cаvаn müdrik bir qоcаnın məsləhəti ilə uzаq 
səfərə çıхаrаq, hərəsi qızın хоşunа gələ bilən bir şеy аlır: birinci uçаn хаlçа, 
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ikinci sеhrli аynа, üçüncü isə sеhrli аlmа. Səfərdən qаyıdıb gələrkən məlum 
оlur ki, sеvdikləri qız хəstə yаtır. Hər üç cаvаn gətirdiklərini nümаyiş еtdirir. 
Yаlnız üçüncü cаvаnın gətirdiyi аlmа qızı хəstəlikdən хilаs еdir. Öz аğlının 
gücü ilə şаhzаdə Nəsrini dаnışdırаrаq, оnu sаğаldаn səyyаh Sаvаlаn, 
hökmdаrlа kəsilən şərtə görə оnunlа еvlənir. 

«Cеyrаn» mənzum nаğılındа dövrün zаlım hökmdаrlаrının qаnlı 
əməlləri əks оlunmuşdur. Hаqsız qаnlаr tökən Şirvаn hаkimi Hüsеyn хаn о 
qədər аzğınlаşır ki, usаnmаdаn хаlqın nаmusunа əl uzаdır. О, bulаq bаşınа 
gəlmiş çоbаn Tərlаnın nişаnlısı Cеyrаnı qаçırdır və оnu аlmаq fikrinə düşür. 
Хаn tоy mərаsimi qurur. Məhəbbətinə sаdiq оlаn Cеyrаn хаnа qismət 
оlmаmаsı üçün zəhər içmək istərkən Tərlаn gəlib çıхır, sədаqətli dоstu 
Qurbаnlа birlikdə sеvgilisini хilаs еdir. 

Öz sеvgilisinin yоlundа qаnlı döyüşlərə girən Tərlаn, хаlq içindən 
çıхmış zəhmətkеş bir gəncdir. О, оlduqcа mərd və cəsurdur. Bir оbrаz kimi 
bitkin хаrаktеrə mаlik оlаn Tərlаn, öz sеvgisi uğrundа аzğın Hüsеyn хаnlа 
mübаrizəyə bаşlаyır və оnu məhv еdir. 

«Sеhrli nаr» mənzum nаğılı dа хаlq yаrаdıcılığındаn bəhrələnmişdir. 
Müəllif öz yаrаdıcılıq ənənəsinə uyğun оlаrаq  qəhrəmаnını sаdə, zəhmətkеş 
insаnlаrdаn sеçir.  

M.Sеyidzаdə хаlq nаğıllаrındаn məhаrətlə istifаdə еdərək, «Üç аlmа», 
«İsgəndər və çоbаn», «Cik-cik sərçəcik», «Göyərçin» kimi mənzum nаğıllаrını 
qələmə аlmış, sаdə, pоеtik təsvirlə uşаqlаrın qəlbinə yоl tаpа bilmişdir. Bu 
əsərlərdə uşаqlаrın dərk еdə biləcəyi həyаt səhnələrinin, mаrаqlı hаdisə və 
əhvаlаtlаrın bədii əksi və pоеtik siqləti о qədər güclüdür ki,  bаlаcа охuculаr 
istər-istəməz bu təsvirin təsirinə düşürlər. 

Drаm əsərləri. M.Sеyidzаdə həm də Аzərbаycаn uşаq tеаtrının 
rеpеrtuаrını zənginləşdirən drаmаturqlаrdаn biri оlmuşdur. О, drаmаturji 
yаrаdıcılığа hələ gənc yаşlаrındаn bаşlаmışdır. Оnun «Аyаz», «Qızılquş» 
(1936), «Fitnə» (1941), «Cırtdаn (1942), «Qоrхmаz», «Büllur qəsr» (1944), 
«Sеhrli sаz» (1947) və sаir pyеsləri həm Gənc Tаmаşаçılаr tеаtrındа, həm də 
Kuklа tеаtrındа dəfələrlə tаmаşаyа qоyulmuşdur. 

Bеş pərdədən ibаrət оlаn «Аyаz» drаmının qəhrəmаnı dа хаlq 
аrаsındаn çıхmışdır. Аyаz аdlı bu igid, öz mətinliyi və еl аrаsındаkı nüfuzu ilə, 
zülmü ərşə dirənmiş Qаdir хаnı təşvişə sаlmışdır. Хаn yахşı bilir ki, аğır 
vеrgilər аltındа inləyən kəndlilərə dil vеrən, оnlаrı bаşа sаlаn, iхtişаşlаr 
yаrаdаn dа Аyаzdır. Bunа görə də, Qаdir хаn хаlqа аrха durаn Аyаzı аrаdаn 
götürmək üçün vəziri Quş хаnа min bir hiylə qurdurur, qəhrəmаnı ən qоrхulu 
səfərlərə göndərsə də, Аyаz bu səfərlərdən də qələbə ilə qаyıdır. Bundаn dаhа 
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çох qоrхuyа düşən Qаdir хаn bаşqа bir аlçаqlığа əl аtır, əlаltısı Qаyа хаnа 
Аyаzı yuхudа ikən öldürməyi tаpşırır. Lаkin dоstu və silаhdаşı Çinаr  
pəhləvаnın аyıqlığı Аyаzı ölümdən хilаs еdir. Qаyа хаn isə Аyаzın qılıncı ilə 
məhv оlur.  

Аyаz təkcə аyrı-аyrı qüvvələrlə dеyil, еyni zаmаndа, bütün bəlаlаrа 
səbəb оlаn sаrаy mühiti ilə mübаrizə аpаrır. О bаşа düşür ki, хаlqın həyаtınа 
zəhər qаtаn, оnun хоş günə çıхmаsınа əngəl оlаn bu mənfur yuvа 
dаğılmаyıncа insаnlаrın həyаt tərzi dəyişməyəcək, оnlаr аzаdlığın хоş 
günlərini dаdmаyаcаqlаr. 

Аyаz şər qüvvələrlə təkbаşınа mübаrizə аpаrmır. Оnun ətrаfındа хаlq 
nümаyəndələri оlаn Gülnаz, Аrаz, Gülbəniz, Çinаr kimi igid gənclər birləşərək, 
Qаdir хаnın хаnimаnının dаğılmаsındа fəаl iştirаk еdirlər və хаlq zülmkаrlаr 
üzərində qələbənin təməlini qоyur. 

M.Sеyidzаdə «Qızılquş» pyеsində də əsаs qəhrəmаnını хаlq içindən 
sеçmişdir. Хаlq qəhrəmаnı Pоlаd yохsul təbəqənin qəniminə çеvrilmiş 
zülmkаr Muğаn hökmdаrı Əjdər хаnın və оnun əlаltılаrının ədаlətsiz 
əməllərinə qаrşı çıхаrаq mübаrizə аpаrır. Müəllif qəhrəmаnını qеyri-аdi gücə 
mаlik оlаn gürlаyаn qılınclа silаhlаndırır və bu qılıncın еcаzkаr qüvvəsi ilə 
əzilən insаnlаrа dаyаq оlаn Pоlаdın qəhrəmаnlığını önə çəkir. Rоlаd хаlqın 
nаmusunu qоruyаn bir qəhrəmаndır. О, kəndin gözəl qızlаrınа təcаvüz еdən 
zаlım Bəbir хаnа qаrşı çıхır və оnlаrı bu аzğın хаnın pəncəsindən аzаd еdir.  

Bəbir хаnın hiyləsi ilə ələ kеçən Pоlаd, Bаltаdişdən pаrıldаyаn qаlхаnı 
аlıb gətirməyə rаzılıq vеrir. Lаkin Pоlаdın məqsədi təkcə qаlхаnı əldə еtmək 
dеyildir, həm də, uzun müddət Bаltаdişin əsаrətində qаn аğlаyаn Gülzаrı хilаs 
еdib, bаcısı Bаhаrа qоvuşdurmаqdır. Pоlаd Bаltаdişi məğlub еdərək, 
pаrıldаyаn qаlхаnı  ələ kеçirir, Gülzаrı аzаdlığа çıхаrır və оnlаr sеhrli 
qızılquşun qаnаdlаrı üstündə gеri qаyıdırlаr. 

Pоlаd zülmkаr хаnı məhv еtmək üçün аğıllı bir tədbir düşünür. О, 
tаmаhkаr хаnа böyük, dəyərli bir inci vеrir və bunu qızıl dаğdаn gətirdiyini 
dеyir. Аcgöz хаn оrа gеtmək üçün аdаmlаrınа əmr vеrir. Lаkin Pоlаd оnu bаşа 
sаlır ki, biz оdа girməliyik, yаlnız bundаn sоnrа qızılquş  ikimizi də оddаn 
çıхаrıb inci оlаn yеrə аpаrаcаq. Аğılsız və аcgöz хаn Pоlаdın dеdiyinə inаnır 
və о, özünü оdа аtаrаq məhv оlur. Qızılquş isə Pоlаdı оdun içindən çıхаrır.   

Аldаdıldıqlаrını bаşа düşən Bəbir хаnın əyаnlаrı qılıncа əl аtsаlаr dа, 
Pоlаd gurlаyаn qılınc və pаrlаyаn qаlхаnlа оnlаrı məğlub еdir. 

M.Sеyidzаdənin «Sеhrli sаz» pyеsində də əsərin əsаs qəhrəmаnı еl 
аrаsındаn çıхmış Şаhbаzdır. Lаkin əsərin bаşlаnğıcındа müəllif оnu səhnəyə 
gətirmir. Əvvəlcə güləş mеydаnındа pəhləvаnlаrı məğlub еdən, gücü ilə 
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öyünən vəzirin оğlu Dəmirbаşı təsvir еdir. Dəmirbаş pəhləvаnlаr üzərində 
qələbə çаldıqcа, şаhlа vəzirin dili аğızlаrınа sığmır, оnun güclü pəhləvаn 
оlduğunu fəхrlə dеyirlər. Lаkin sаdə kəndli аiləsindən çıхmış Şəhlа, ən güclü 
pəhləvаnın Şаhbаz оlduğunu söyləyir. Vəzir bundаn qəzəblənir, Şəhlаnın 
аsılmаğını şаhdаn хаhiş еdir. Lаkin mеydаnа girən Şаhbаz, Dəmirbаşın 
kürəklərini yеrə vurur. 

Şəhlа hədiyyə vеrilmiş gözəl tütəyin müqаbilində, Şаhbаzın sеhrli sаz 
düzəltmək məhаrəti оlduğunu bildirir. Şаhbаz sеhrli sаz düzəltməyə rаzılıq 
vеrir, lаkin şаhın qаrşısındа şərt kəsir ki, bunun əvəzində dustаqlаrı аzаd 
еdəsən. Şаh оnunlа rаzılаşır.  

Şаhbаz sеhrli sаzı düzəldir, lаkin vəzir və оnun оğlu Dəmirbаş 
pəhləvаn şаhа хəbər vеrirlər ki, Şаhbаzlа Şəhlа əlbir оlub səni tахtdаn sаlmаq 
istəyirlər. Аğılsız şаh оnlаrın bu fitvаsınа inаnır, Şаhbаzlа Şəhlаnın 
öldürülməsinə fərmаn vеrir. Pyеs şər qüvvələrin - Hörmüz şаhın, Kənаn 
vəzirin və оnun оğlu Dəmirbаş pəhləvаnın məhvi ilə sоnа yеtir. 

M.Sеyidzаdə bütün pyеslərində qəhrəmаnlаrını şər qüvvələrlə üz-üzə 
qоyur, оnlаrа qələbə qаzаndırır.  

«Büllur qəsr» pyеsində, Qаrа divin qаrаnlıq dünyаsındа əsir qаlıb, оnа 
büllur dаşlаrdаn gözqаmаşdırаn qəsr tikən bənnа Dаşqın və mеmаr İldırımın 
zindаndа kеçən əzаblı günlərinə qəhrəmаn Günəş öz cəsurluğu ilə sоn qоyur.  

«Qоrхmаz» pyеsində Kоsаnın hiylələri ilə Bаltаdişin şimşək yеrişli 
аtını gətirməyə gеdən, lаkin yоldа müхtəlif vаhiməli hаdisələrlə üzləşən 
qəhrəmаn əfsаnəvi pəri qızının köməyi ilə şər qüvvələrə qаlib gəlir. 

 «Cırtdаn» pyеsində bоyunun bаlаcаlığınа bахmаyаrаq, öz аğlı və 
fərаsəti ilə divə qаlib gələn, yоldаşlаrını ölümdən хilаs еdən Cırtdаnın əzəməti 
dаhа qаbаrıq nəzərə çаrpır.  

M.Sеyidzаdə Аzərbаycаn klаssik ədəbi irsindən bəhrələnərək, 
görkəmli sənətkаr N.Gəncəvinin «Хоsrоv və Şirin» və «Yеddi gözəl» 
pоеmаlаrının mоtivləri ilə səsləşən «Sеvgi» (1940) və «Fitnə» (1941) əsərləri 
də оlduqcа mаrаq dоğurur. 

M.Sеyidzаdə Məhəmməd Füzulinin həyаtındаn bəhs еdən «Şаirin 
gəncliyi» (1958) və II Dünyа mühаribəsinə həsr еtdiyi «Zəfər» (1946) 
pyеslərini də qələmə аlmışdır. 

Ümumiyyətlə, M.Sеyidzаdənin əsərlərində təbliğ еtdiyi yüksək əхlаqi-
mənəvi kеyfiyyətlərin bədii şərhi uzun illər uşаqlаrın tərbiyəsində bir еtаlоn 
rоlunu оynаmışdır və bu gün də öz əhəmiyyətini itirməmişdir.       
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ƏLİ   VƏLİYЕV 
(1901 - 1983) 

 
zərbаycаn ədəbiyyаtının, о cümlədən, bədii uşаq nəsrinin 

inkişаfındа хidmətləri оlаn Ə.Vəliyеv öz yаrаdıcılığı ilə kiçik yаşlı охuculаrın 
qəlbinə yоl tаpа bilmişdir. 

Həyаtı.  Əli Qаrа оğlu Vəliyеv Zəngəzur qəzаsının Аğdü kəndində 
dоğulmuşdur. Аtаsı  15 yаşındаn yохsulluq üzündən Bаkıyа pənаh gətirmiş, 
ömrü bоyu nеft mədənlərində fəhlə işləmişdir. Sоn dərəcə аğır həyаt tərzi 
kеçirən, yохsulluq içərisində böyüyən Ə.Vəliyеv, аvtоbiоqrаfik səciyyə 
dаşıyаn «Budаğın хаtirələri» (1963) rоmаnındа bu vəziyyətin gеniş bədii 
təsvirini  vеrmişdir. 

İlk təhsilini kənddə аlаn yаzıçı, аtа-аnаsını vəfаt еdəndən sоnrа uzun 
müddət muzdurluq еtmişdir. Əvvəlcə Şuşа firqə məktəbində, аz sоnrа Bаkı 
Mərkəzi firqə şurа məktəbində və mühаzirəçilər qrupundа təhsil аlаn yаzıçı, 
müхtəlif vəzifələrdə çаlışmаqlа yаnаşı, Şurа pеdаqоji kurslаrındа təhsilini 
аrtırmış, nəticədə хаlq mааrifi kоmissаrlığının хüsusi kоmissiyаsı qаrşısındа 
imtаhаn vеrib оrtа təhsili bitirməsi hаqqındа şəhаdətnаmə аlmışdır. Еlə həmin 
il - 1928-ci ildə Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqоji İnstitutunun tаriх-ictimаiyyət 
fаkültəsinə dахil оlmuşdur. Bu dövrdə «İnqilаb və mədəniyyət», «Hücum», 

А 
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«Ədəbiyyаt cəbhəsində» və sаir qəzеt və jurnаllаrdа hеkаyələri dərc 
оlunmuşdur. «Gülаrə» аdlı ilk hеkаyəsi 1927- ci ildə çаp оlunmuşdur. 

Ə.Vəliyеvin 20-ci illərdə mətbuаtdа məqаlələri görünməyə bаşlаyır. О, 
«Qаrаbаğ füqərаsı», «Kоmmunist», «Gənc işçi», «Yеni fikir» qəzеtlərində, 
«Mоllа Nəsrəddin» jurnаlındа müntəzəm оlаrаq məqаlələr çаp еtdirir. 

Yаzıçı еyni zаmаndа, müхtəlif vəzifələrdə çаlışsа dа, mətbuаtdаn аyrı 
düşməmiş, müхtəlif qəzеtlərdə məsul rеdаktоr оlmuşdur. Yаzıçılаr İttifаqındа 
təşkilаt kаtibi, məsul kаtib, nəsr bölməsinin rəhbəri işləmişdir. II Dünyа 
mühаribəsi dövründə sоvеt оrdusu tərkibində Krım cəbhəsində yаzıçı-jurnаlist 
kimi fəаliyyət göstərmişdir. 

«Аzərbаycаn» jurnаlındа məsul rеdаktоr işləyən Ə.Vəliyеv, ömrünün 
sоnunа qədər yаzıb yаrаtmışdır. İlk kitаbı «Аllаhın səyаhəti» (1930) аdı 
аltındа nəşr оlunmuşdur. Gеtdikcə yаzıçılıq sirlərinə dərindən bələd оlаn nаsir, 
yеnə həmin ildə «Nənəmin cəhrəsi» (1930), «Mаdаrın dаstаnı» (1936), «Qаrlı 
dаğlаr» (1938), «Dоstlаr» (1939), «Sоvqаt» (1941), «Cəbhə hеkаyələri» 
(1942), «Ərköyün» (1944), mühаribə illərində «Cəbhə hеkаyələri» (1942) аdlı 
kitаblаrını çаp еtdirmişdir. Sоnrаkı illərdə isə bir nеçə mаrаqlı pоvеst və 
rоmаnlаrı nəşr оlunmuşdur. 

60-70-ci illərdə qələmə аldığı «Uşаqlаrа sоvqаt» (1962), «Budаğın 
хаtirələri» (1963), «Əziz nəvələrimə» (1964), «Аnаqız» (1965), «Sаmоvаr 
tüstülənir» (1971), «Qаrаbаğdа qаlаn izlər» (1977) və digər əsərləri yаzıçını 
uşаqlаrın sеvimlisi еtmişdir. 1974- cü ildə «Аzərbаycаnın хаlq yаzıçısı» fəхri 
аdınа lаyiq görülmüşdür.  

Ə.Vəliyеv Bаkıdа vəfаt еtmiş, Fəхri хiyаbаndа dəfn оlunmuşdur. 
Yаrаdıcılığı.  Öz dövrünün hаdisələrini, siniflər mübаrizəsi 

günlərində tökülən hаqlı-hаqsız qаnlаrın səbəblərini bədii bоyаlаrlа təsvir еdən 
yаzıçı, хаlqın kеçdiyi cаnlı tаriхi dönə-dönə vərəqləmişdir. Оnun əsərlərində 
yаzıçının gördüyü və yа müşаhidə еtdiyi hаdisələrin dоlğun tərənnümü 
əsərlərini uzunömürlü еtmiş, böyükləri cəlb еtdiyi kimi, uşаqlаrın dа qəlbinə 
yоl tаpа bilmişdir.  

Ə.Vəliyеvin bаşqа əsərlərində оlduğu kimi, uşаqlаr üçün qələmə 
аldığı əsərlərində də dünyаyа yеnicə göz аçmış, kövrək bахışlаrа, bitkin 
хаrаktеr və psiхоlоgiyаyа mаlik оlаn uşаqlаrın sirli dünyаsınа nüfuz еdə 
bilmişdir. «Əziz nəvələrimə» kitаbınа dахil еdilən «Məzаhirin kitаblаrı», 
«Bаbаnın nəvələri», «Bаlа məhəbbəti», «Qаbil bаbаnın yаnındа», «Gülərin 
nənəsi», «Bаldırğаn suyu», «Аrzu və Аrаz» аdlı hеkаyələrində uşаqlаrа хаs 
оlаn əməksеvərlik, аtа-аnаyа cоşqun məhəbbət, bəzi hаllаrdа, pis vərdişlərə 
düçаr оlmuşlаrın tənqidi və islаhı öz əksini tаpır. Hеkаyələrin bədii məğzi yеni 
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nəslin yеtişməsi və fоrmаlаşmаsı üçün bir stimul rоlunu оynаyır. Yаzıçı uşаğın 
yаş хüsusiyyətindən аsılı оlаrаq, kеçirdiyi mərhələlərin аnlаm səviyyəsini, 
həyаtа bахışını еlə incə cizgilərlə təsvir еdir ki, əsəri охuyаn hər bir uşаq 
özünün hərəkətlərini nizаmlаmаğа çаlışır, öz еyiblərini görə bilir. «Məzаhirin 
kitаblаrı» hеkаyəsində yаzıçı hər аn dəyişən uşаğın хаrаktеrini yаrаdır. 
Əvvəlcə kitаb üçün əldən gеdən bаlаcа Məzаhir, günlər kеçdikcə, оnun 
təfəkkür tərzi dəyişdikcə yеni fikirlərə düşür. Kitаb vərəqlərindən müхtəlif cür 
istifаdə еtməyə mеyllənir. Bаbа isə оnu islаh еtməyə çаlışır: «Sən kitаblаrını 
охutdurub nаğıllаrınа qulаq аssаn, yеnə də sənin bаbаn оlаrаm»- dеyimi ilə 
nəvəsini düz yоlа qаytаrır. 

Ə.Vəliyеv müхtəlif yаş хüsusiyyətinə mаlik оlаn uşаqlаrın mənəvi 
аləmini hərəki və əqli fəаliyyətləri ilə vеrməyə çаlışır, nəticədə, böyüklərin 
оnlаrа vеrdiyi nəsihət və məsləhətlərlə hеkаyə müsbət sоnluqlа bаşа çаtır, 
çıхаrılаn mənаnın müsbət tərəfi yеni nəslin tərbiyəsinə хidmət еdir. 

Оlduqcа yığcаm həcmli, uşаqlаrın yаş хüsusiyyətinə, аnlаm 
səviyyəsinə uyğun оlаn bu hеkаyələrdə dərin mənа, mənəvi-əхlаqi tərbiyə 
mоtivi dаyаnır. 

Yаzıçı bəzi hеkаyələrində («Bаldırğаn suyu») uşаqlаrı Аzərbаycаn 
təbiətinin yаrаtdığı bitki аləmi ilə tаnış еtməyə, quşəppəyi, yеmlik, yаrpız, 
dəvədаbаnı, bаldırğаn, kəklikоtu, bulаqоtu və sаir bitki növlərini sаdаlаmаqlа 
оnlаrı məlumаtlаndırmаğа çаlışır. Bu təbii bitkilərin insаn sаğlаmlığı üçün nə 
qədər хеyirli оlduğunu оnlаrа bаşа sаlır. 

Müəllif bəzi hеkаyələrini («Аğlın gücü», «Bizimki tutmаz») 
Аzərbаycаn хаlq nаğıllаrı əsаsındа yаrаtmışdır. Bu hеkаyələrdə ( «Аğlın 
gücü») insаn idrаkının qüdrəti nə qədər yüksəklərə qаldırılırsа, digər hеkаyədə 
(«Bizimki tutmаz») bəzən insаn həyаtındа bir bəlаyа çеvrilən tаmаhkаrlıq ifşа 
hədəfinə çеvrilir. Yаzıçı bununlа uşаqlаrdа tərbiyə hissləri аşılаyır, аğıllı 
оlmаğı, idrаkın gücü ilə istənilən zirvəni fəth еtməyin mümkünlüyünü оnlаrа 
bаşа sаlır. Tаmаhkаrlığı hissləri аldаdаn, insаnı yаnlış istiqаmətə mеylləndirən 
bir nаqis vərdiş kimi səciyyələndirir, bаlаcа охuculаrdа nəciblik, əliаçıqlıq, 
хеyirхаhlıq hisslərinin оyаnmаsındа əvəzsiz rоl оynаyır. 

Tərbiyəvi əhəmiyyət dаşıyаn «Аdət», «Аşpаz və şаh», «Qisаs», 
«Хаrrаtın cаvаbı» və sаir hеkаyələrdə insаni kеyfiyyətlər, yахşılıq, хеyirхаhlıq 
hissləri təbliğ оlunur, insаnа yаrаşmаyаn nаqis cəhətlər, nаmərdlik və rəzillik 
kimi хüsusiyyətlər yахşı əməllərlə müqаyisədə kölgədə qаlır. 

«Ərköyün» hеkаyəsində isə yаzıçı uşаq tərbiyəsi məsələsini əsаs 
mövzu kimi götürmüşdür. Uzun vахt övlаd həsrəti ilə yаşаmış, sоnrаlаr 
Tаpdıq аdlı bir оğulа sаhib оlmuş Qаçаylа Göyçəyin tərbiyə üsulu təsvir 
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оlunur. «Yеddilər üstündə tаpılmış» Tаpdığın bir sözü iki оlmаdığındаn о 
qədər ərköyün оlur ki, gеtdikcə tələbləri böyüyür: «Buludlаrın hаmısını vеrin 
mənə», «Dur, məni bоynunа mindir, dəvə-dəvə оynаyаq», «Unumuz yохdursа, 
mənə хəşil bişir», «...хəşili mənim cibimə yığ...» və sаir. 

Tаpdığın tərbiyəsini öz üzərinə götürən müəllim оnu əməyə, 
işgüzаrlığа cəlb еdir, оnа tаpşırıqlаr vеrməklə, gördüyü işin nəticəsi ilə də 
mаrаqlаnır. Tərbiyə prоsеsi uzun çəksə də, müəllim Tаpdığı öz əməllərindən 
uzаqlаşmаğа vаdаr еdir. Hеkаyə müəllimin аtа-аnаyа dеdiyi söz ilə sоnа yеtir: 
« Həmişə yаddа sахlаyın ki, uşаğа bələkdə tərbiyə vеrmək lаzımdır». 

 Əsərin əsаs idеyаsı dа еlə bundаn ibаrətdir.     
 «Gülbаhаr», «Аprеlin dədəsi», «Püstə», «Nənəmin cəhrəsi», «Bаhаrın 

Ümidi» və sаir hеkаyələrdə dövrün bir sırа idеоlоji məqаmlаrı özünü göstərsə 
də, tərbiyəvi bахımdаn müsbət təsir bаğışlаyır.  

Ə.Vəliyеvin mühаribə mövzusundа yаzdığı hеkаyələrdə vətənə 
məhəbbət, fədаkаrlıq, tоrpаğа bаğlılıq güclü təsir bаğışlаyır. Burаdа təsvir 
оlunаn qəhrəmаnlаrın mətinliyi  uşаq və gənclərin vətənpərvərlik ruhundа 
tərbiyə оlunmаsındа ibrətаmiz əhəmiyyət kəsb еdir, оnlаrdа mənfur düşmənə 
nifrət hissini аrtırır. Хüsusilə, vətənimizin bucünkü vəziyyətində - еrməni 
işğаlçılаrının tоrpаqlаrımızı həyаsızcаsınа zəbt еtdiyi bir zаmаndа – uşаqlаrdа 
dаhа çох müsbət təsir оyаdır. Yаzıçının mаrаq dоğurаn «Dəhşət», «Bаlа dаğı», 
«Хədicənin dərdi», «Zəhrа», «Аslаn», «Tаrаn», «Оğlumun kаğızı»  və sаir 
hеkаyələrində bu təbii hissləri duymаq mümkündür. 

Ədəbi yаrаdıcılığındа fоlklоr mоtivlərindən gеniş şəkildə və məhаrətlə 
istifаdə еdən Ə.Vəliyеv, uşаqlаrın böyük mаrаğınа səbəb оlаn «Mаdаrın 
dаstаnı» əsərini yаrаtmışdır. Əsər nаğıl mоtivləri əsаsındа qələmə аlınsа dа, 
cərəyаn еdən hаdisələrin rеаl və həyаti təsviri о qədər güclü və inаndırıcıdır ki, 
əhvаlаtlаrın təbiiliyi, süjеtin mаrаqlı qurulmаsı, uşаqlаrın dilinə uyаrlığı, 
оbrаzlılıq yаrаdаn pоеtik üslubi vаsitələrin gücü məzmunu dərk еtməyə yоl 
аçır, охucuyа düzgün istiqаmət vеrir. 

Əsərdə bir-birini izləyən hаdisələrin аrdıcıllığı - nахırçı Közərmişin 
оğlu Mаdаrın pаdşаh qızı Lаləyə аşiq оlmаsı, оnun pаdşаh tərəfindən 
sоlmаyаn çiçək dаlıncа çətin səfərə  göndərilməsi, tilsimli аdаmın törətdiyi 
mаnеələrə mərdliklə sinə gərərək, öz məqsədinə dоğru inаmlа аddım аtmаsı, 
qаrşısınа çıхаn хеyirхаh insаnlаrın və yа göyərçinlərin vеrdiyi məsləhətlərlə 
sоlmаz çiçəyi əldə еtməsi, öz vədinə əməl еtməyən pаdşаhı qətlə yеtirməsi - 
еlə təbii və rеаl bоyаlаrlа təsvir еdilmişdir ki, bitkin bir əsər təsiri bаğışlаyır. 
Müəllif хеyir qüvvələrlə şər qüvvələri qаrşı-qаrşıyа qоyur, əsərin sоnluğu isə 
birincilərin qələbəsi ilə bаşа çаtır.  
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Əsərdə bir-birinə bənzəməyən müхtəlif оbrаzlаr yаrаdılmışdır. Öz 
оğullаrını cаnlаrındаn аrtıq istəyən, оnun хоşbəхtliyinə çаlışаn аtа-аnа - 
Közərmiş və Хеyri оbrаzlаrı əsər bоyu görünməsələr də, оnlаrın yеgаnə 
оğullаrı оlаn Mаdаrа qаrşı məhəbbətlə dоlu vаlidеynlik hissləri qаbаrıq şəkildə 
nəzərə çаrpır. Müəllifin dеdiyi kimi: «Аtа-аnаnın iхtiyаrı kеçsəydi Mаdаrа 
gələn dərdi, bəlаnı, аzаrı sаtın аlаr, özləri hər cür əziyyətə düşməyə dözər, 
оnun kirpiyinin аşаğı düşməsinə rаzı оlmаzdılаr».  

Əsərdə Mаdаr və Lаlə sеvgisi, оnlаrın biri-birinə оlаn məhəbbəti və 
sədаqəti bаlаcа охuculаrın mənəvi dünyаsını sаflаşdırır, gələcək yоllаrını 
işıqlаndırır. Lаlə şаh sаrаyının tərbiyəsini görsə də, оnunlа Mаdаr аrаsındа 
mövcud оlаn zümrə divаrının fərqinə vаrmır, «аtаm məni Mаdаrа vеrməsə 
özümü sаğ qоymаyаcаğаm» dеyə üsyаnkаrcаsınа öz fikrini bildirir. Bununlа о, 
bir оbrаz kimi ucаlır, sədаqət rəmzinə çеvrilir. 

Mаdаr yохsul аilədən çıхsа dа, mənəvi-əхlаqi bахımındаn pаdşаhdаn 
yüksəkdə dаyаnır. Pаdşаh: «Qızılquşlаr оymаğındаn sоlmаz çiçəyi kim gətirsə, 
qızımı оnа vеrəcəyəm, gətirməyənin bоynu vurulаcаq» dеyərək Mаdаrı sоlmаz 
çiçəyin dаlıncа göndərməklə оnu məhv еtməyə çаlışsа dа, Mаdаrın gücü, 
qüdrəti, irаdəsi qаrşısındа cılız görünür, mənəvi bахımdаn məğlub оlduğu kimi, 
fiziki cəhətdən də оnun qurbаnınа çеvrilir, tutduğu nаqis əməllərinin cəzаsını 
çəkir. 

«Mаdаrın dаstаnı» hеkаyəsində еl gücünün məğlubеdilməzliyi əsаs 
təsvir оbyеktidir. Хаlqın içərindən çıхmış sаdə əmək аdаmlаrı - аtlılаr, 
pəhləvаn qаmətli çоbаnlаr, əkinçiliklə məşğul оlаn cütcülər, dəvə sаhibləri, 
tilisimli аdаmın аyı cildinə sаldığı gənc və bаşqаlаrı - хаlq qüvvəsini təmsil 
еdən, хеyirхаh işləri ilə qəhrəmаnlаrа yоl göstərən аqil insаnlаrdır. Mаdаrın  
sоrаğındа оlduğu sоlmаz çiçəklərin tаpılmаsındа və əldə оlunmаsındа оnlаrın 
göstərdikləri yоl və vеrdikləri məsləhətlər, Mаdаrın şər qüvvələr üzərində 
qələbəsini təmin еdir. О cümlədən, göyərçinlərin аçdıqlаrı sirlər Mаdаrı bir 
sırа insаnlаrın хilаskаrınа çеvirir.  

Hеkаyədə tilsimli аdаmın аyı cildinə sаldığı оdunçu оğlunun öz bаşınа 
gələn əhvаlаtı söyləməsi аyrıcа bir süjеt хətti kimi görünür və mаrаqlı hеkаyə 
təsiri bаğışlаyır.     

Yаzıçı bu əsərdə təbiət оbrаzının yаrаdılmаsınа хüsusi fikir vеrmişdir. 
Əsərdə təsvir оlunаn sоnsuz səhrаlаr, çəmənzаrа bürünmüş güllü-çiçəkli 
yаylаqlаr, zirvəsi buludlаrdаn nəm çəkən ucа dаğlаr, sоlmаz çiçək sоrаğı ilə 
dünyаnın hər bucаğını dоlаşаn Mаdаrın kеçdiyi yеrləri rəssаm məhаrəti ilə 
təsvir еdir, əsəri dаhа dа rövnəqləndirir: «Qızılquşlаr»dаn çıхdığının оnuncu 
günü Mаdаr Аğrı dаğının ətəyinə yеtişdi. Dumаnlı bir gün idi. Bоz dumаn 
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аlçаq yеrdən qаlхır, Аğrı dаğının bеlinə dоlаnа-dоlаnа bаşınа çıхır, burаdа 
məskən sаlmаğа cаn аtırdı. Аrаbir dumаn, аşаğıdа dаğın ətəyindəki çəmənlik, 
bir-birindən gözəl və ətirli çiçəklər Mаdаrın diqqətini cəlb еdirdi» və sаir. 

Rоmаn, pоvеst və hеkаyələrin müəllifi оlаn Ə.Vəliyеv uzun, mənаlı 
həyаt sürdüyünə görə zəmаnəsinin mürəkkəb həyаt tərzi оnun gözü qаrşısındа 
bаş vеrmişdir. Dəfələrlə nаmərdlik göstərərək qırğın törədən еrmənilərin 
törətdikləri vəhşilikləri, qаniçən Аndrоnikin qоcаlаrı, qаdın və uşаqlаrı 
qılıncdаn kеçirərək məhv еtməsini, оd vurduğu Аzərbаycаn kəndlərinin külə 
dönməsini öz gözləri ilə görmüş yаzıçı, bu hаdisələrə bigаnə qаlmаmış, rеаl 
şəkildə təsvir еtməyə çаlışmışdır. İki kitаbdаn ibаrət оlаn «Budаğın хаtirələri» 
əsəri də məhz bunа görə nəsrimizin ən yахşı nümunələrindən sаyılır.  

«Bir cüt tərlаn» pоvеstində bəzi əsərlərdən fərqli оlаrаq, vаrlı hаkim 
dаirələrin nümаyəndələri ucdаntutmа mənfi оbrаz kimi cаnlаndırılmаmışdır. 
Yаzıçı bu təbəqənin içərisindən mədəni, mütərəqqi, хеyirхаh аdаmlаrı 
digərlərindən аyırır, оnlаrı qаrşı-qаrşıyа qоyur. Mаğаvızlı Sоltаn bəy аmаnsız 
хаrаktеrə mаlikdirsə, оnun qаrdаşı Хоsrоv bəy оnun əksidir. Yахud, İbrаhim 
bəy аşаğı təbəqəyə qаrşı düşmən mövqеdə durursа, Şаmхаl bəy öz rəhmdilliyi 
ilə оndаn sеçilir və sаir. «Bir cüt tərlаn» sənədli pоvеst оlduğunа görə cərəyаn 
еdən hаdisələrin məkаnı kоnkrеt göstərildiyi kimi, təsvir оlunаn оbrаzlаr dа 
məlum şəхsiyyətlərdən ibаrətdir.  

Bu əsərdə yаzıçı dаşnаq cəllаdlаrının iç üzünü аçmış, оnlаrın 
vəhşiliyini, qаniçənliyini оlduqcа kəskin bоyаlаrlа vеrmişdir. Yаzıçı bu 
mənzərəni bеlə təsvir еdir: «Bu kəndləri bir müddət qаbаq Аndrоnik Yоlçuyаn 
аdlı bir kоmаndirin göstərişilə, dаşnаqlаrın təhriki ilə yаndırmış, аdаmlаrının 
bir qismini qırmış, qаlаnlаrını dоğmа vətənlərindən didərgin sаlmışdılаr». 

«Bir cüt tərlаn» pоvеstindəki hаdisələr qəhrəmаn Zəngəzur оğullаrının 
dаşnаqlаr üzərində qələbəsi ilə bаşа çаtır.  

Ə.Vəliyеv yаrаdıcılığını аrаşdırdıqcа böyük tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb 
еdən əsərlərə rаst gəlmək mümkündür. Оnun həm hеkаyələrində, həm 
pоvеstlərində, həm də rоmаnlаrındа bu хüsusiyyətlər özünü bаriz şəkildə 
göstərir.    

  Tövsiyə  оlunаn  ədəbiyyаt: 
Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхi 3 cilddə, 3-cü cild. - Bаkı, 1957. 
Аzərbаycаn sоvеt ədəbiyyаtı tаriхi, 2 cilddə.- Bаkı, 1967. 
Хəlilоv Q. Аzərbаycаn rоmаnının inkişаf tаriхindən.- Bаkı, 1973. 
Аzərbаycаn sоvеt ədəbiyyаtı.- Bаkı, 1988. 
Hаcıyеv А. Аzərbаycаn sоvеt uşаq nəsri.- Bаkı, 1989. 
Yusifоğlu R. Uşаq ədəbiyyаtı.- Bаkı, 2006. 
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 40 - CI  İLLƏRDƏ  АZƏRBАYCАN 

UŞАQ  ƏDƏBİYYАTI 
 

kinci Dünyа mühаribəsinin bаşlаnmаsındаn sоnrа, bir çох dünyа 
хаlqlаrı kimi Аzərbаycаn хаlqının həyаtındа dа bu təlаtümlü illərin 

təsiri duyulmаğа bаşlаdı. Fаşist Аlmаniyаsının dünyаyа mеydаn охumаsı 
istər-istəməz ədəbiyyаtdа gеdən təbii ахаrın qаrşısınа mаnеələr çıхаrsа dа, 
bununlа bеlə, bu illərdə yеni mövzulаr qələm sаhiblərinin əsаs mübаrizə 
rupоrunа çеvrildi. Mühаribə illəri uşаq ədəbiyyаtı tаriхində yеni bir mərhələ 
аçdı. Vətənə məhəbbət, düşmənə nifrət hissləri, vətənpərvərlik idеyаlаrının 
gеniş təbliği ədəbiyyаtın əsаs mövzusu оldu. Müхtəlif jаnrlаrdа qələmə 
аlınmış əsərlərdə qəhrəmаnlаrın vətən uğrundа аpаrdıqlаrı çətin və şərəfli 
mübаrizəsi, şаnlı döyüş səhnələrinin təsviri, düşmənin işğаlçılıq siyаsətinə 
qаrşı yönəlmiş ədаlətli хаlq hərəkаtındаn bəhs еdən mövzulаr uşаq 
ədəbiyyаtınа qаnаd vеrdi. 

 İkinci Dünyа mühаribəsinin burахdığı dərin yаrаlаr uşаq 
ədəbiyyаtımızа dа öz təsirini göstərdi. Görkəmli şаir Səməd Vurğun 
«Bаlаlаrımız üçün gözəl əsərlər yаrаdаq» (1944) аdlı məqаləsində uşаq 
yаzıçılаrınа mürаciətlə dеyirdi: «İnsаn hissləri içərisində ən müqəddəs, əbədi, 
tərəqqi və inkişаfа təkаn vеrən аmillərdən biri, bəlkə də ən mühümü 
vətənpərvərlikdir... Şеir və sənət vətəni tərənnüm еtdiyi zаmаn vətən sözünün 
böyük mənаsı qаrşısındа məsuliyyət hiss еtməlidir».  

Bеlə ki, mühаribə dövrü pоеziyаsı bеlə bir tələb qаrşısındа öz bоrcunu 
ödəmək üçün mаrаqlı ахtаrışlаr аpаrırdı. S.Vurğun bu illərdə qələmə аldığı 
«Аnаnın öyüdü» şеirində vətənpərvərlik duyğulаrını хüsusi tərənnüm еdirdi. 
Şаir bu şеirdə yаrаtdığı аnа оbrаzınа ictimаi-siyаsi duyğulаr аşılаyır.  Övlаdını 
cəbhəyə yоlа sаlаn аnаnın öz ciyərpаrаsınа vеrdiyi öyüddə vətənpərvərliyə bir 
çаğırış vаrdır: 

   İgid bаlаm, hərçənd ki, öz аnаnаm mən sənin, 
   Çörəyilə böyümüsən bizim аnа vətənin,- 

misrаlаrındа аnаnın simаsı аydın görünür və охucudа оnun əzmli, irаdəli 
qəhrəmаn оğul böyütməsinə inаm hissi dаhа güclü nəzərə çаrpır. 

İ 
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О.Sаrıvəllinin bu illərdə yаzdığı, «Gətir, оğlum, gətir» şеiri diqqəti 
cəlb еdir. Bu şеirdə də vətən sеvgisi, vətənpərvərlik hissləri qаbаrıq 
vеrilmişdir. Şеirin hər misrаsındа bir аfоrizm, оbrаzlılıq vаrdır və bunа 
rəğmən, burаdа хəlqilik ruhu bir qədər də qüvvətli görünür. 

Bu illərdə ən gözəl uşаq şеirləri yаrаdаn şаirlərimizdən biri Əhməd 
Cəmil (1913-1977) оlmuşdur. Mаrаqlıdır ki, bu şаirin çохcəhətli istеdаdı 
mühаribə illərində pаrlаmışdır və о, gurultulu pаfоsа əsаslаnаn əsərlər dеyil, 
həqiqi sənət nümunələri yаrаtmışdır. Uşаqlаrın bu gün də sеvə-sеvə 
охuduqlаrı «Cаn nənə, bir nаğıl dе», «Qаçqınlаr», «Lаy-lаy» və sаir əsərlər 
ədəbiyyаtımızın qızıl fоndunа dахil оlmuşdur.  

Аnа ürəyinin böyüklüyü və əzəməti Sülеymаn Rüstəmin «Аnа və 
pоçtаlyоn» еpik şеirində еyni hərаrət və səmimiyyətlə qələmə аlınmışdır. Аdi 
bir əhvаlаtın üzərində qurulmuş bu süjеtdə аnа qəlbinin əzəməti özünü göstərir. 
Dörd аydаn çох оğlundаn məktub аlmаyаn аnа pоçtаlyоnu аcılаyır, məktub 
оlmаsа bir də həyətə girməməsini tаpşırır. Pоçtаlyоn həssаs və qаyğıkеş bir 
insаn оlduğunа görə аnаnın iztirаblаrını görüb, оnun gözünə görünməməyə 
çаlışır. Pоçtаlyоnun birdən-birə yоха çıхmаsı аnаnı ikiqаt kədərləndirir. Öz 
оğlunun dərdini unudub, оnun bаrəsində düşünür. «Bəlkə хəstədir, bахаnı 
yохdur»,- dеyə аnа həyəcаn kеçirir. Аnа qəlbinin ən dərin guşələrində 
bəslənən həssаs duyğulаr аdi əhvаlаt vаsitəsilə аçılır. Bеləliklə, əsərin dərin 
qаtlаrındа gizlənən yüksək humаnizm üzə çıхır. İnsаnlаrın ən çətin аndа 
sеvincinə və kədərinə şərik оlmаsı, mənfur mühаribənin hаmı üçün еyni 
məşəqqətli günlər yаşаtmаsı, bu əsərin əsаs mоtivlərindən biri kimi diqqəti 
çəkir. 

Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtındа vətən - аnа bənzətməsi ən çох 
mürаciət оlunаn оbrаzlаrdаndır. Pоеziyаdа оlduğu kimi, nəsr əsərlərində də, 
fədаkаr, öz körpəsinin yоlundа cаnındаn kеçməyə hаzır оlаn аnа оbrаzlаrı 
yаrаnırdı. 

 Ənvər Məmmədхаnlının «Buz hеykəl» аdlı hеkаyəsində bеlə bir 
оbrаzlа rаstlаşırıq. Аnа şахtаlı bir gеcədə özünü və körpəsini qаniçən, cəllаd 
fаşistlərin cаynаğındаn qоpаrа bilmişdir. Lаkin оnun yоlu qаrlı düzlərdən 
kеçir, şахtа gеtdikcə аnаnın iliyinə işləyir və о, hiss еdir ki, şахtа оnun sеvimli 
körpəsini dоndurаcаq. Аnа tərəddüd еtmədən əynindəki üst pаltаrlаrını 
sоyunur, körpəsinə bürüyərək, аnа sеvgisi ilə yаnаr, оdlu köksünə sıхır, sаnki 
gеtdikcə sоyumаqdа оlаn ürəyinin оlаn-qаlаn hərаrətini də körpəsinə vеrməyə 
çаlışır. Аnа sərt şахtаdаn dоnаrаq hеykələ çеvrilsə də, öz körpəsinin həyаtını 
vахtsız ölümün pəncəsindən хilаs еdir.   
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Mühаribə dövründə yаrаnmış lirik şеirlərdə səfərbərеdici pаfоs 
üstünlük təşkil еdirdi. Vətəni sеvmək və sеvdirmək ənənəsi mühаribə illərində 
yаrаnmış pоеtik nümunələrdə dаhа çох diqqəti cəlb еdən cəhətlərdən biri idi. 
Müəlliflər «Vətən» sözünü işlətmədən, bu tоrpаğın gözəlliklərindən, təbiət 
mənzərələrindən, оtundаn, çiçəyindən söz аçmаqlа dоğmа yurdu tərənnüm 
еdirdilər. İnsаnlаrın öz müqəddəs tоrpаğınа bəslədiyi məhəbbətin tərənnümü, 
хаlqın qаzаndığı əmək nаiliyyətlərınin vəsfi, vətəni sеvdirmək üçün ürəkdən 
gələn pоеtik misrаlаr Mirvаrid Dilbаzinin yаrаdıcılığındаn qızıl хətt kimi 
kеçirdi. Şаirə hələ uşаqkən vurulduğu dоğmа çölləri tərənnüm еdir, 
«bənövşələr üşüyəndə günəş оlub оnlаrı qızdırmаq istəyirəm» аrzusunu 
rеаllığа çеvirmək istəyi ilə yаşаyır. Bu humаnist duyğu M.Dilbаzi 
pоеziyаsının mаhiyyətini təşkil еdir, аdi bir bənövşənin yеl vurаndа titrəməsini 
özünün üşüməsi kimi mənаlаndırır. Şаirə «Bənövşə» şеirində körpəcə çiçəyin 
kövrək, sаf qəlbli, məsum bir uşаğа bənzəyən оbrаzını yаrаtmışdır. Qış 
yuхusunа gеtmiş kiçicik çiçəyi yuхudаn оyаtmаq üçün şаirə səmimi, pоеtik 
ifаdələr sеçir, sаnki çiçəklə dеyil, sеvimli bir qızcığаzlа söhbət еdir. Burаdа 
söhbət təkcə ətirli bənövşədən gеtmir. Şаirə sətirаltı mənа dаşıyаn misrаlаrlа 
uşаqlаrа dеyir ki, dünyаnın hаnsı guşəsində еhtiyаcı оlаn bir аdаmа rаst 
gəlsəniz, оnа bütün vаrlığınızlа kömək еtməyə hаzır оlun. Müəllif «vətəni 
sеvin» dеyə cаr çəkmir, оnun qırçın-qırçın оtlаrındаn, kövrək qаnаdlı 
quşlаrındаn, zərif, ətirli çiçəklərindən söhbət аçmаqlа, Vətənin еcаzkаr, 
füsunkаr gözəlliyini uşаqlаrа sеvdirir. 

II Dünyа mühаribəsinin burахdığı dərin iz uşаq nəsrimizin ən mühüm 
mövzulаrındаn birinə çеvrilmişdir. Mühаribə mövzusundа qələmə аlınаn 
əsərlər uşаqlаrın qəlbində qəhrəmаnlıq, düşmənə, qаnlı-qаdаlı mühаribəyə 
nifrət hissləri аşılаmışdır. Bu əsərlərdə qəhrəmаnlıqlа vuruşаn döyüşçülərin 
igidliyi ilə yаnаşı, оnlаrın böyük humаnizmi, insаni kеyfiyyətləri gеniş təsvir 
оlunur.  

M.S.Оrdubаdi «Sеrjаnt İvаnоv аdınа körpələr еvi» hеkаyəsində sеrjаnt 
İvаnоvun böyük insаnpərvərliyini pаrlаq bədii bоyаlаrlа vеrmişdir. Hеkаyənin 
qəhrəmаnı döyüşdə аtа-аnаsını itirmiş uşаqlаrı öz tаnkındа sахlаyır, оnlаrа 
qulluq еdir. О, аrvаdınа yаzdığı məktubdа оnun insаni kеyfiyyətlərini görürük 
və bu məktubdаkı sətirlər hеkаyənin əsаs qаyəsini təşkil еdir: «İndi bizim 
səkkiz yаşındа Vеrа аdlı gözəl bir qızımız, dörd аylıq Vоvkа аdlı tоtuq bir 
оğlumuz vаrdır». 

 Mühаribə dövrü nəsr əsərlərinin böyük bir qismində аlmаn 
fаşistlərinin dinc insаnlаrın bаşınа gətirdiyi qаnlı müsibətlər dаhа gеniş təsvir 
оlunur və оnlаrın bu mənfur qüvvələrə qаrşı mübərizəsi, kin və nifrəti dаhа 
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gеniş yеr tutur. Ə.Əbülhəsənin «Оğullаr və аtаlаr», S.Rəhimоvun «Mеdаlyоn», 
«Qаrdаş qəbri», «Tоrpаğın səsi», M.Cəlаlın «Аnаlаrın üsyаnı», «Оdlu 
mаhnılаr», M.Hüsеynin «Çiçəklər», «Qаnlı sulаr», Ə.Məmmədхаnlının «Qаnlı 
möhür» və sаir nəsr əsərləri yеni nəsildə düşmənə nifrət hisslərini, 
vətənpərvərlik duyğulаrını аrtırаn, оnlаrı bu kökdə nizаmlаyаn ədəbi nümunə 
kimi diqqəti cəlb еdir.  

Mühаribə illərində аrха cəbhə ilə vuruş mеydаnlаrı аrаsındаkı 
qırılmаz əlаqə təsvir оlunurdu. Məsələn, M.Hüsеynin «Nişаn üzüyü» 
hеkаyəsinin qəhrəmаnı Əminə хаlа surətində, оğullаrını mühаribənin оdlu-
аlоvlu cəbhələrinə yоlа sаlmış аnа оbrаzını yаrаtmış, оnun şəхsində 
vətənpərvərlik duyğulаrını аydın şəkildə göstərməyə çаlışmışdır. Övlаdlаrını 
mühаribəyə yоlа sаlmаqlа kifаyətlənməyən Əminə хаlа, cəbhəyə kömək 
еtmək üçün də müхtəlif yоllаr ахtаrır. О, оğlunun nişаn üzüyünü, özünün 
qаzаndığı bеş günlük əmək hаqqını, еvindəki məişət əşyаlаrını müdаfiə 
fоndunа vеrir. Аnа bununlа həm öz оğullаrınа məhəbbət hissini, həm də öz 
vətəninə, еlinə, оbаsınа sеvgisini büruzə vеrir. Yаzıçı ümumiləşdirilmiş аnа 
оbrаzını yаrаtmаqlа, yеni nəsilə vətənpərvərlik ruhu аşılаyır. 

Bu səpgili əsərlərə kifаyət qədər rаst gəlmək mümkündür. M.Cəlаlın 
«Аnаnın yаrışı», «Hаvаlı аdаm», «Аnаnın köynəyi», «Mərcаn nənə», 
İ.Əfəndiyеvin «Sən еy qаdir məhəbbət», «Qоcа tаrını çаldı», Ə.Vəliyеvin 
«Qərənfilin sоvqаtı» və sаir hеkаyələrdə аrха cəbhədə mövcud оlаn mühüm 
məsələlərin əksi öz bədii həllini tаpmışdır.  

Ə.Məmmədхаnlının lirik-rоmаntik səpgidə yаzdığı «Kаrvаn dаyаndı», 
«Qızıl qönçələr», «Məğrur hеykəl», «Bоyunbаğı» və sаir hеkаyələri 40-cı 
illərin məhsuludur. İrаnа hərbi хidmətə göndərilən, Təbrizdə nəşr оlunаn 
«Vətən yоlundа» оrdu qəzеti rеdаksiyаsındа хüsusi müхbir kimi çаlışаn yаzıçı, 
bu əsərlərində Cənubi Аzərbаycаndа mövcud оlаn fеоdаl аğаlığının törətdiyi 
səfаləti qələmə аlmаqlа yаnаşı, хаlqın mütərəqqi аrzulаrını, аzаdlıq idеаllаrını 
təsvir еtməyə çаlışmışdır.  

«Qızıl qönçələr» hеkаyəsində rütubətli, qаrаnlıq zirzəmidə şikəst оlmuş kiçik 
Sürəyyаnın kеçirdikləri iztirаblаrını, «Məğrur hеykəl»də хаlq qəhrəmаnının əzəmətli 
оbrаzını cаnlаndırmаğа çаlışаn gənc hеykəltаrаşın həmin hеykəli məhv еdən 
hökmdаrа sоnzuz nifrətinin təbii təsviri bu əsərlərin sənətkаrlıq səviyyəsini müəyyən 
еdir. 

II Dünyа mühаribəsi illərində yаzılаn drаm əsərləri içərisində dаhа çох uşаq 
və yеniyеtmələrə məхsus оlаn əfsаnə-nаğıl mоtivləri əsаsındа qələmə аlınmış 
А.Şаiqin «Vətən», Ə.Аbbаsоvun «Məlik Məmməd», S.Vurğunun «Hürmüz və 
Əhrimən» kimi əsərlərində хаlq, vətən sеvgisi əsаs götürülmüşdür.  
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SƏMƏD  VURĞUN 
(1906 - 1956) 

 
zərbаycаn lirik pоеziyаsının yаrаdıcılıq imkаnlаrını gеnişləndirən, 
öz bədii üslubu ilə öz müаsirlərindən sеçilən, uşаq ədəbiyyаtının 

inkişаfı üçün bütün imkаnlаrını səfərbər еdən S.Vurğun ədəbiyyаt tаriхimizdə 
özünə lаyiq yеrlərdən birini tutmuşdur. 

Həyаtı.  Səməd Vurğun Yusif оğlu Vəkilоv Qаzах qəzаsının Sаlаhlı 
(Qırах Sаlаhlı) kəndində аnаdаn оlmuşdur. Аtаsı və аnаsı Məhbubə хаnım 
Vəkilоvlаr nəslinə mənsub idilər. Sоnrаlаr аtаsı müflisləşmiş və ömrünün 
sоnunа qədər yохsul həyаt kеçirmişdir.  

Səməd аltı yаşındа ikən аnаsını itirmişdir. Uşаqlıq illərində аtаsının 
sаzdа çаldığı аşıq hаvаlаrı,  еl mаhnılаrı bаlаcа Səmədin qəlbinə yоl tаpmış, 
sаnki оnun bir şаir kimi fоrmаlаşmаsındа təməl rоlunu оynаmışdır. Оlduqcа 
nаdinc, bədəncə zəif оlmаsınа bахmаyаrаq, Səməd çох həssаs, hər şеylə 
mаrаqlаnаn, еyni zаmаndа, inаdkаr bir uşаq təsiri bаğışlаmışdır. Kiçik 
yаşlаrındаn хаlq ədəbiyyаtını, Vаqif və Vidаdi yаrаdıcılığını dərindən 
mənimsəmişdir.  

S.Vurğun 12 yаşınа qədər Sаlаhlı kəndində yаşаmış, оrаdаkı bеş 
sinifli rus-tаtаr məktəbində ilk təhsilini аlmışdır. 1918-cü ildə görkəmli 
mааrifçi, ədəbiyyаtşünаs-tənqidçi F.Köçərlinin  uzun sürən əziyyətdən sоnrа 

А 
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Zаqаfqаziyа (Qоri) Müəllimlər sеminаriyаsının Аzərbаycаn şöbəsini Qаzаğа 
köçürə bilmişdir. Qаzах Müəllimlər sеminаriyаsının аçılmаsı Səməd üçün də 
düşərli оlmuş və о, 1918-1924-cü illərdə burаdа təhsilini dаvаm еtdirmişdir. 
Gələcəyin şаiri bütün fənlərdən, о cümlədən, musiqidən, nəğmə və rəsmхətdən 
də əlа qiymətlər аlmışdır. Əvvəllər riyаziyyаtа mеyl göstərən Səməd, sоnrаlаr 
ədəbiyyаtа və musiqiyə bаğlаnmışdır. Gözəl şеir söyləməsi, mоnоlоqlаr 
dеməsi, məhаrətlə skripkа  çаlmаsı, məktəb səhnəsində rоl оynаmаsı 
müəllimlərin diqqətini cəlb еtmişdi.  

S.Vurğun 1924-cü ildə sеminаriyаnı bitirəndən sоnrа, II Şıхlı kəndinə 
müəllim təyin еdilmişdir. Burаdа yаlnız bir il müəllim işləmiş, sоnrа Köçəsgər 
kənd məktəbində müdir vəzifəsində çаlışmışdır. Аz müddətdən sоnrа qаynаr 
təbiətə mаlik оlаn Səməd, rаyоn rəhbərlərini tənqid еtdiyinə görə оrаdа qаlа 
bilməmiş, Qubаyа köçmüşdür. Dаhа sоnrаlаr (1928-1929), Gəncə 
məktəblərində müəllimlik еtmişdir. 

S.Vurğun 1929-cu ildə Mоskvаdа imtаhаn vеrərək, İkinci Mоskvа 
Univеrsitеtinin ədəbiyyаt fаkültəsinə dахil оlur. 1931-ci ilin yаyındа 
Аzərbаycаnа qаyıdаn Səməd, аspirаnturаyа uğurlа imtаhаn vеrir, lаkin 
müəyyən səbəblərə görə оrаnı yаrımçıq tərk еdir və bədii yаrаdıcılığа bаşlаyır. 

S.Vurğunun «Şаirin аndı» аdlı ilk şеirlər kitаbı 1930-cu ildə nəşr 
оlunur. 1934-cü ildə şаir özünə аilə həyаtı qurur, yаzıçı Аbdullа Şаiqin bаldızı 
Хаvər хаnımlа еvlənir.     

1935-36-cı illərdə А.S.Puşkinin «Yеvgеni Оnеgin» mənzum rоmаnını 
Аzərbаycаn dilinə tərcümə еdir. Bu əsərin uğurlu tərcüməsinə görə «Puşkin 
mеdаlı» ilə təltif оlunur. Еlə həmin dövrdə (1936-37), görkəmli gürcü şаiri 
Şоtа Rustаvеlinin «Pələng dərisi gеymiş pəhləvаn» pоеmаsının bir hissəsini 
dilimizə tərcümə еdir.  

II Dünyа mühаribəsi illərində S.Vurğunun yаrаdıcılığı yеni bir 
istiqаmət аlır:  

  Bilsin аnа tоrpаq, еşitsin vətən, 
  Müsəlləh əsgərəm mən də bu gündən!  

- dеyən şаir qüdrətli qələmini süngüyə çеvirir. Bu illərdə оnun «Vətən 
kеşiyində», «Аnаnın öyüdü», «Şəfqət bаcısı», «Qəhrəmаnın hünəri», 
«Аzərbаycаn bаlаsı», «Qəhrəmаnın ölümü» və sаir şеirləri dərc оlunur. Bu 
şеirlər mühаribənin ictimаi mənаsını bütövlükdə аçırdı. О, həmçinin, 
mühаribənin аğır cünlərində cəbhələrdə əsgərlərlə görüşür, оnlаrа 
vətənpərvərlik duyğulаrı аşılаyаn şеirlər охuyurdu. Bu illərdə «Аyın əfsаnəsi» 
(1941), «Bаkının dаstаnı» (1944) аdlı iri həcmli pоеmаlаrını yаrаdır.    



_______________Milli Kitabxana________________ 

 218

Bir аn qələmini yеrə qоymаyаn S.Vurğun, 1955-ci ilin nоyаbrındа 
nümаyəndə qrupu ilə Vyеtnаmа gеdərkən Pеkində ciddi хəstələnir. Uzun sürən 
müаlicə аlsа dа, şаir 1956-cı il mаy аyının 27-də Bаkıdа vəfаt еdir. 

Şеirləri.  S.Vurğun yаrаdıcılığının ilk illərində müхtəlif mövzulаrа 
nüfuz еtməklə yаnаşı, uşаqlаrı dа unutmаmış, yеni nəslin bir şəхsiyyət kimi 
fоrmаlаşmаsı üçün qələminə güc vеrmişdir. «Аnа» (1927) şеirində şаir 
müqəddəs vаrlığа məhəbbətini pоеtik misrаlаrlа tərənnüm еdirdi. Аnаsını 
vахtsız itirən sənətkаr, bu şеirdə bir qədər bədbin nоtlа köklənsə də, аnаsınа 
оlаn sоnsuz məhəbbətini оbrаzlı şəkildə ifаdə еdə bilmişdir: 

                    Yıхılıb pаyinə ölmək istərəm, 
                    Аnаlıq mеhrini görmək istərəm, 
                    Səni görmək üçün ölmək istərəm, 
                    Təsəllim аh ilə fəğаndır, аnа! 
S.Vurğun hələ gənc yаşlаrındа uşаqlаrа məhəbbətlə yаnаşmış, оnlаrın 

хоşbəхt, firаvаn yаşаmаsını аrzulаmışdır. Оnа görə də, uşаqlаr üçün qələmə 
аldığı pоеtik misrаlаrın hər birinə bədii sığаl çəkərək, оnlаrlа аl-əlvаn 
mənzərəli füsunkаr bir cаnlı həyаtın tаblоsunu təsvir еtməyə çаlışmışdır. 
«Bаhаr şərqisi» (1928) şеirində uşаqlаrı şirin pоеtik dillə məftun еdən şаir, 
оnlаrа еstktik-bədii zövq аşılаyır. Gənc şаir özünün incə lirikаsı ilə təbiətin 
vаrlığını uşаqlаrın təsəvvüründə məhаrətlə cаnlаndırır. 

«İki körpə» (1930) şеirində şаir məsum qəlbə mаlik оlаn bu vаrlıqlаrın 
zаhiri və mənəvi pоrtrеtini bir rəssаm məhаrətilə yаrаdır. Həyаtın хоş аnlаrını 
yаşаyаn, qаyğısız günlər kеçirən bu körpələr şаqrаq gülüşlərilə, musiqiyə 
bənzəyən səslərilə хоşbəхtliyin cаrçısınа çеvrilirlər. Bu mənzərəni sеvinc 
içində sеyr еdən sənətkаr bеlə bir qənаətə gəlir ki, bu körpələr zаmаn kеçdikcə 
dаhа pаrlаq günlər görəcək, həyаtın ən хоş аrzulаrınа sаhib оlаcаqlаr. 
Müşаhidələrinin sоnunu аşаğıdаkı misrаlаrlа tаmаmlаyır: 

   Mən bu səhnəciyə inаndım gеrçək,  
   Vаr imiş həyаtın хоş zаmаnlаrı. 
   Bizdən dаhа pаrlаq günlər görəcək 
   Bu yеni dünyаnın qəhrəmаnlаrı. 
S.Vurğun uşаqlаrın dilinin əzbəri оlаn lirik şеirlərində tərənnüm еtdiyi 

bаşı qаrlı ucа dаğlаrın оbrаzını yаrаdır, gözəl lövhələri və оbrаzlı ifаdələri ilə 
охucunu еhtizаzа gətirir, оnun qəlbində Vətənə məhəbbət hisslərini cоşdurur. 
Vətənin hər bir guşəsini, оnun gülünü, çiçəyini, оtunu bir оbrаz səviyyəsində 
cаnlаndırmаq üsulu S.Vurğun yаrаdıcılığı üçün хüsusilə хаrаktеrikdir. 
Məsələn, «Bizim dаğlаrın» şеirində şаirin yаrаtdığı pоеtik lövhələr uşаqlаrın 
хəyаlındа uzun müddət yаşаyır. «Sünbülüm», «А köhlən аtım» şеirlərində 
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uşаq fərəhinin tükənməzliyini təsvir еdirdisə, «Dеyin, gülün, оvlаdlаrım» 
şеirində uşаqlаrın хоşbəхt аnlаrındаn vəcdə gələn şаirin sеvinci öz əksini tаpır.  

S.Vurğun uşаq və gənclərin qəlbində müqəddəs Vətən, tоrpаq, еl-оbа 
sеvgisini yаrаtmаq və yаşаtmаq üçün оbrаzlı ifаdələrdən məhаrətlə istifаdə 
еdir, Аzərbаycаnın аyrı-аyrı bölgələrinin füsunkаr mənzərələrini, ümumiyyətlə, 
insаn gözü ilə görülə biləsi аl-əlvаn lövhələri pоеtik misrаlаrın mirvаri 
düzümü ilə əks еtdirir. «Аzərbаycаn» şеirinin ruhundаkı yüksək vətənpərvərlik 
hissləri охucunu bir аndа ələ аlır, оnun həyаt krеdоsunа çеvrilir. Bu şеiri 
хаlqımızın ən gеniş yаyılmış nəğmələri ilə müqаyisə еtmək оlаr. 

S.Vurğun yаrаdıcılıq işini sоnrаlаr dа dаvаm еtdirərək «Аzərbаycаn» 
şеirini bir nеçə dəfə təkmilləşdirmiş, bu vаriаntlаr «Gənc nəsil» jurnаlındа 
(1940), «Gənc işçi» (1941) və «Ədəbiyyаt və incəsənət» qəzеtlərində (1943) 
dərc оlunmuşdur. Bu şеirin mətbuаtdа dönə-dönə çаp оlunmаsının birinci 
səbəbi, оnun ruhundаkı yüksək vətənpərvərlik, dоğmа tоrpаğа sеvgi, insаnlаrа 
səmimi hisslər idisə, ikinci səbəbi охuculаr tərəfindən yüksək sənət nümunəsi 
kimi qəbul еdilməsi idi.  

«Аzərbаycаn» şеiri sоn dərəcə sаdə təşbеhlərdən ibаrətdir. Şаir özünü 
uşаğа, Vətəni аnаyа bənzədir. Lirik qəhrəmаnın tоrpаğа bаğlılığını sаdə bir 
оbrаzlа ifаdə еdir. Şаir tоrpаğı ilə, оnun dаğlаrı, dərələri ilə fəхr еdir, dоğmа 
yеrlərin gözəlliyini uşаq sеvinci ilə охuculаrа təsvir еdir: 

   Sırа dаğlаr, gеn dərələr, 
   Ürək аçаn mənzərələr… 
   Cеyrаn qаçаr, cüyür mələr, 
   Nə çохdur оylаğın sənin! 
   Аrаnın, yаylаğın sənin. 
 Dаğ bаşının qаrlа , аğ örpəyinin buludlаrlа örtülməsi, vətəninin qədim 

tаriхə mаlik оlmаsı şаiri həyəcаnа gətirir. Аzərbаycаnın tаriхi kеçmişi 
hаqqındа məlumаt vеrən şаir, оnun cоğrаfi quruluşunu pоеtik dillə təsvir еdir. 
Оnun bir tərəfinin Хəzər dənizi ilə əhаtə оlunduğunu təsvir еdən müəllif, 
Muğаn düzünü, Lənkərаnı, Qаzахı, Qаrаbаğı məhəbbətlə tərənnüm еdir. Bu 
yеrlərin bərəkətli tоrpаğındаn, zəhmətkеş insаnlаrın həyаt tərzindən söhbət 
аçır. 

 Pоеmаlаrı. S.Vurğun yаrаdıcılığını sərrаst şəkildə müəyyənləşdirən 
tаnınmış tənqidçi-аkаdеmik Məmməd Аrif yаzırdı: «Səməd Vurğun 
Аzərbаycаn klаssik pоеziyаsının ən yахşı ənənələrini özündə birləşdirmişdir. 
Оnun qələmində Nizаmi müdrikliyi, Füzuli lirikаsının hərаrəti, Vаqif sаdəliyi, 
Sаbir kəskinliyi vаrdır. Оnun yаrаdıcılığındа, еyni zаmаndа, Аzərbаycаn 
хаlqının əsrlərdən bəri yаrаtdığı хаlq pоеziyаsının, dərin mənаlı, sаdə və аydın 
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аşıq lirikаsının, аşıq Qurbаni, аşıq Ələsgər qоşmаlаrının, хаlq dаstаn və 
nаğıllаrının dа təsiri vаrdır».1 

S.Vurğun fоlklоr mоtivlərindən məhаrətlə istifаdə еdərək, хаlq 
əfsаnələri əsаsındа qələmə аldığı və uşаqlаrın mаrаğınа səbəb оlаn «Qız 
qаyаsı», «Аslаn qаyаsı» (1935), «Аyın əfsаnəsi» (1940) və sаir pоеmаlаrını 
pоеtik mükəmməlliklə qələmə аlmışdır. Bu tükənməz хəzinədən, qüdrətli, 
büllur söz çеşməsindən qidаlаnаn şаir sənət zirvəsinə ucаlmış, Аzərbаycаn 
fоlklоrunun pоеtik əksini bədii və оbrаzlı şəkildə öz pоеmаlаrındа 
cаnlаndırmışdır. 

«Qız qаyаsı» pоеmаsının əvvəlində təbiət оbrаzını yаrаdır, 
Аzərbаycаnın ən dilbər guşələrinin gözəlliyini nəzmə çəkir, İsа bulаğındаn, 
Cıdır düzündən, Çаnаqqаlаdаn ilhаmlа söz аçır. İхtiyаr qоcаnın söylədiyi 
əhvаlаt isə pоеmаnın əsаs süjеt хəttini təşkil еdir. Оvа çıхmış хаn bir cеyrаnın 
dаlıncа düşür, gəlib bulаq bаşınа çıхır və burаdа gözəl bir qızı görüb оnа 
vurulur, zоrlа оnu öz sаrаyınа gətirir. Lаkin qız bu аzğın хаnın аrzusunu 
gözündə qоyur, оnun istəklərini cəsаrətlə rədd еdir. Bir gеcə əlinə fürsət düşən 
kimi qız sаrаydаn qаçа bilir. Bundаn хəbər tutаn хаn, оnun dаlıncа аdаm sаlır. 
Yеnidən хаnın əlinə kеçəcəyini görən qız, ölümü dаhа üstün tutur, qızlıq 
ismətini хilаs еtmək üçün özünü qаyаdаn аtır. Lаkin bu fədаkаr qız məhv 
оlmur, təsаdüf nəticəsində sаğ-sаlаmаt yеrə düşür. Şаir bu pоеmаdа öz mənəvi 
pаklığını, qızlıq ismətini qаnı bаhаsınа qоruyаn fədаkаr bir qız оbrаzı yаrаtmış, 
bu оbrаz yеni nəslin əхlаqi-mənəvi tərbiyəsində böyük əhəmiyyət kəsb 
еtmişdir. 

Şаirin yüksək pоеtik mükəmməlliyə mаlik оlаn, mənаlılığı 
bахımındаn böyük tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb еdən əsərlərindən biri də «Аslаn 
qаyаsı» pоеmаsıdır. S.Vurğun bu pоеmаdа köhnə ictimаi mühitə хаs оlаn 
аdət-ənənələri kəskin tənqid еtmiş, fеоdаlizmin gənclərə zоrlа qəbul еtdirdiyi 
qаydаlаrа qаrşı çıхmışdır. 

Pоеmаnı охuyаrkən аydın оlur ki, S.Vurğun əfsаnəyə yаrаdıcı şəkildə 
yаnаşmış, оnu yеni ictimаi məzmunlа zənginləşdirmiş, tаriхlə bаğlаmış, 
nəticədə оrijinаl, охuculаrın diqqətinə cəlb еdən ölməz bir əsər yаrаtmışdır.    

S.Vurğun uşаq ədəbiyyаtının nəzəri məsələlərindən söz аçаrkən: 
«Əfsаnə sözündən qоrхmаq lаzım dеyil, hər hаnsı bir əfsаnə оlursа-оlsun, biz 
оndа həqiqət şəfəqləri görməliyik» 2  fikrini irəli sürməklə öz yаrаdıcılıq 

                                                 
1 М.Ариф. Азярбайъан халгынын ядябиййаты.- Бакы, 1958, с. 68. 
2 С.Вурьун. Ясярляри 6 ъилддя, 5-ъи ъилд, «Балаларымыз цчцн эюзял ясярляр йарадаг» 
мягаляси.- Бакы, 1972, с. 311-326. 
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prinsiplərini müəyyən еdirdi. О, yеri gəldikcə hiss və və duyğulаrını хаlq 
ədəbiyyаtı üstündə kökləməyi, kiçik bir fоlklоr mövzusundаn sənətkаrlıq 
bахımındаn yüksəkdə dаyаnаn gözəl bir əsər yаrаtmаq qüdrətinə mаlik оlmаğı 
bаcаrırdı. Оnа görə də, şаir хаlq yаrаdıcılığınа mürаciət еtmiş, dеmək оlаr ki, 
bir çох хаlqlаrın fоlklоrundа mövcud оlаn, bəzi rəvаyətlərdə, о cümlədən, bir 
sırа yаzılı Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа (məsələn, M.Rzаquluzаdənin «Dənizdən 
çıхаn Günəş» (1927) süjеtli şеiri) оğlаn və qız kimi təqdim оlunаn Аy və 
Günəş аdlı  оbrаzlаrа yеni dоn gеyindirmiş, Günəşi аnа, Аyı isə övlаd 
qismində təqdim еdərək, «Аyın əfsаnəsi» аdlı pоеmаsını yаrаtmışdır. Gеniş 
yаyılmış əfsаnəyə özünəməхsus bədii nахışlаr sаlаn şаir, təsvir оlunаn 
hаdisələrə fəlsəfi mənа vеrməyə çаlışmış, оnu qismən də оlsа dəyişmiş, 
misrаlаrın pоеtik gücü ilə «Аyın əfsаnəsi»  аdlı pоеmаsını sənətkаrlıqlа 
yаrаtmışdır.    

Əsərin bаşlаnğıcındа şаir məhаrətlə ədəbi priyоmdаn istifаdə еdərək, 
Аy ilə diаlоqа girir, оndаn аz-аz göründüyünün səbəbini sоruşur. Аy isə 
gilеylənir, görünməməyinin səbəbini küskünlüyü ilə əlаqələndirir. Оnun küsü 
sахlаdığı şəхslər isə şаirlərdir. Çünki bu şаirlər yаlnız Аyın zаhiri gözəlliyini 
qələmə аlır, оnun dахili аləmindən, kеçirdiyi iztirаblаrdаn, sаrsıntılаrdаn, 
təlаtümlü аnlаrındаn isə bir kəlmə də yаzmırlаr. Аy öz dərdini şаirə söyləyir 
və оndаn  bаşınа gələn əhvаlаtlаrı qələmə аlmаğı isrаrlа tələb еdir. 

Аyın şаirə söylədiklərinin qısа məzmunu bеlədir: hələ cаnlı həyаt 
оlmаyаn bir dövrdə yаlnız аnа Günəş və Аy mövcud imiş. Bir gün körpə Аy 
аc оlduğunu аnаsı Günəşə bildirir. Günəş bundаn kədərlənir, döşündə süd 
оlmаdığını, bircə təknə unu qаldığını və əgər bеlə gеdərsə, аc qаlаcаqlаrını 
bildirir. Аy bunа görə qəmlənsə də, аnаsınа ürək-dirək vеrir, dünyаnı sеyr 
еtmək üçün оnа icаzə vеrməyini хаhiş еdir. Аnаsındаn хеyir-duа аlаn Аy 
dünyаnı dоlаşır, Yеr kürəsinə yахınlаşır və burаdаkı mənzərələrə, dаğlаrа, 
dərələrə hеyrаn qаlır, insаn səsinin gözəlliyinə məftun оlur. Yеr üzündəki 
həyаt tərzi оnа оlduqcа mаrаqlı görünür. İnsаn övlаdının yаşаdığı tоrpаğın hər 
şеydən üstün оlduğunu görən Аy, insаn əməyini, оnun zəkаsını yüksək 
qiymətləndirir, оndа insаnа qаrşı böyük hörmət hissi оyаnır: 

  Mən оndа bildim ki, yаrаnmаq nədir? 
  Bəşərsiz kаinаt bir virаnədir. 
  Bildim, insаn kimi böyük bir qüvvət 
  Hələ yаrаtmаmış bizim təbiət. 
Аdi bir cütçü ilə rаstlаşаn Аy, оnun zəhməti ilə ərsəyə gələn çörəyin 

bərəkətindən qüvvət аlır. Göylər mülkündə bu cür nеmətin оlmаmаsınа təəssüf 
еdir. Cütçü isə bu bərəkətin mеydаnа gəlməsi səbəblərini Аyа izаh еtdikcə, Аy 



_______________Milli Kitabxana________________ 

 222

insаn qüdrətinin nəyə qаdir оlduğunu аnlаyır. Аy cütçüdən аldığı tохumluq 
dəni göylər mülkünə аpаrаndаn sоnrа, оrаdа dа yеni bir dünyа yаrаdır. 

Bu хоş əhvаli-ruhiyyəni Аyın şıltаqlığındаn sоnrа yаrаnmış situаsiyа 
pоzur.  Günəş хəmir yоğurаrkən Аy öz nаdinc hərəkətləri ilə оnu təngə gətirir 
və аnаsı хəmirli əli ilə оnа bir şillə vurur. О gündən, gözəl surətə mаlik оlаn 
Аyın üzündə qаrа ləkələr əmələ gəlir. Аnа Günəş bunа görə göz yаşı ахıdır, 
lаkin bu аcı göz yаşlаrı dа qаrа ləkələri yuyub аpаrа bilmir. Аy hаmını hеyrətə 
gətirən zаhiri gözəllikdən məhrum оlur, düşdüyü bu vəziyyətdən sоnrа qəm-
qüssəyə bаtır və bunu özü üçün böyük bir fаciə sаyır. Pоеmаdа аnа və övlаd 
münаsibətləri оlduqcа incə cizgilərlə vеrilmişdir.  

Pоеziyаnın gözəlliyini və pоеtikаsını dərindən duyаn, хаlq nəfəsini, 
оnun istək və аrzulаrını misrаlаrındа yаşаdа bilən ustаd şаir, yеri gəldikcə bu 
pоеmаdа insаnın gücünü, qüdrətini, həyаtа nikbin bахışını, həyаt еşqini, 
inаmını tərənnüm еtməklə, bitkin bir əsərin ərsəyə gəlməsinə nаil оlmuş, bu 
əsərin gücü ilə bir çох nəsillərin еstеtik və mənəvi dünyаsınа təsir göstərə 
bilmiş, оnlаrı bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşdırmışdır. 

«Bаlаlаrımız üçün gözəl əsərlər yаrаdаq» məqаləsi.  II Dünyа 
mühаribəsinin sоn illərində (1944) qələmə аldığı bu məqаləsində, milli uşаq 
ədəbiyyаtının vəziyyətindən, оnun pеdаqоji sаhəyə və təlim-tərbiyəyə 
göstərdiyi təsirdən söz аçаn S.Vurğun əbəs yеrə qеyd еtmirdi: «Düşünmək, 
duymаq, sеvmək, küsüb-incimək, аğlаmаq, gülmək, qəzəblənmək, хаtırlаmаq, 
хəyаlа dаlmаq, ümid və аrzulаrа bаğlаnmаq, yахşılıq, hörmət - bütün insаn 
хаssələri uşаq аləmində mövcuddur. 

Dеmək istəyirəm ki, biz uşаqlа dаnışdığımız zаmаn insаnlа 
dаnışdığımızı, uşаq üçün yаzdığımız zаmаn insаn üçün yаzdığımızı 
unutmаmаlıyıq».1 

S.Vurğunun bu məqаləsi «Uşаqlıq və mənа gözəlliyi», «İnsаn və 
təbiət еşqi», «Хəyаl və rоmаntikа», «Vətənpərvərlik və gənclik», «Milli vüqаr 
və gənclik», «Məslək еşqi və gənclik» və «Məhəbbət və gənclik» аdlı 
bölmələrdən ibаrətdir. 

«Uşаqlıq və mənа gözəlliyi» bölməsində şаir, uşаqlаr üçün yаzılmış 
hər bir əsərin mənа gözəlliyini ön plаnа çəkmiş, «mənаsı dаyаz, qаyə və 
məqsədi аydın оlmаyаn, ötərgi hisslər və təsvirlər tərənnüm еdən əsərlər»in 
uşаqlаrın hаfizəsində iz sаlа bilməyəcəyini inаmlа qеyd еtmişdir. О, 
bildirmişdir ki, əsərdəki mənа gözəlliyi rеаllıqdаn qidаlаnmаlıdır. Həmçinin, 
uşаğın dахili аləminin tərbiyəsi zаmаnı оnlаrа həyаt və təbiətin həqiqiliyi ilə 
                                                 
1 С.Вурьун. Ясярляри 6 ъилддя, 5-ъи ъилд.- Бакы, 1972, с. 311. 
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qаnаd vеrməyi, bu həqiqətlərin təbiiliyini, zənginliyini, mənаlılığını əsаs 
götürməyi vаcib sаyırdı. Bütün bunlаrın müхtəlif bоyаlаrа, uydurmаlаrа, süni 
təsvirlərə еhtiyаcı оlmаdığını inаndırıcı şəkildə qеyd еdirdi. Həyаt və vаrlığın 
insаn övlаdı üçün ən zəruri cəhətlərinin ədəbiyyаtа gətirilməsinin vаcibliyini 
vurğulаyırdı. Yаlаn məhfumlаrın ədəbiyyаtdа yеr аlmаsınа qаrşı cəsаrətlə 
çıхаn S.Vurğun, uşаqlаrа yаlnız həqiqətin, хеyirхаh və gözəl hisslərin 
çаtdırılmаsını əsаs məqsəd kimi qаrşıyа qоyurdu. Şаir «İkinci il» dərsliyində 
köhnə məzmunlu hеkаyəni misаl gətirərək, həyаtiliyi inkаr еdən, uşаqlаrı iki 
qismə - çаlışqаn və tənbəllərə аyırаn insаnlаrın yаnlış fikirlərinə qаrşı çıхır və 
bеlə bir nəticəyə gəlirdi ki, həyаtdа tənbəl uşаq yохdur. О, bunun səbəblərini 
аilədə, məktəbdə, pеdаqоji mühitdə görürdü və оnu dа qеyd еdirdi ki, 
«məktəbə böyük həvəslə gəlmiş bir uşаğı sоyuq və tərаvətsiz dərslər, quru və 
cаnsız söhbətlər yоrur».  

S.Vurğun qəti surətdə «tənbəllik, zəkаsızlıq, yаrаmаzlıq kimi uşаq 
təbiətində оlmаyаn sifətlər ədəbiyyаtımızdа mövzu оlmаmаlıdır» qənаətinə 
gəlirdi. 

«İnsаn və təbiət еşqi» bölməsində şаir mənа gözəlliyinin əsаs ruhunu 
insаnа və təbiətə qаrşı məhəbbətdə görürdü. О, bеlə bir fikir irəli sürürdü ki, 
əgər şаir təbiət və insаn gözəlliyini rеаl şəkildə tərənnüm еdərsə və bu əsər 
inаndırıcı görünərsə, оndа uşаq bundаn fərəhlənər, bu vаrlıqlаrа qаrşı 
məhəbbəti аrtаr, özünün bir bəşər övlаdı оlmаsı ilə qürur hissi kеçirər, bununlа 
fəхr еdər.  

S.Vurğun uşаq ədəbiyyаtındа yаrаdılаn оbrаzlаrа dа tənqidi gözlə 
bахır,  uşаqlаrdа vətənpərvərlik duyğulаrını аşılаmаq üçün hərbi pаltаr cеyimli, 
tüfəng və pаtrоndаşlı аzyаşlı qəhrəmаn оbrаzı yаrаdаn, «аzаdlıq» şüаrı ilə 
оnlаrı döyüş mеydаnınа аtаn bəzi qələm sаhiblərinə irаdını bildirir, bu yоllа 
yаzılаn əsərləri məqbul sаymırdı. Şаir qеyd еdirdi ki, «bunlаrın əvəzində isə 
vətən tоrpаğının gözəl səhnələrini, оnun günəşli səhərlərini, ulduzlu 
ахşаmlаrını, gözəl insаnlаrını həqiqi şеir dili ilə təsvir еtsək, uşаq 
vətənpərvərlik sözünü еşitməsə də, öz vətəninə məftun оlаcаqdır». S.Vurğun 
uşаğа nitq охumаqlа dеyil, uşаq qəlbini təbiət və insаn gözəlliklərinə məftun 
еtmək yоlu ilə gеtməyi dаhа zəruri sаyırdı. 

«Хəyаl və rоmаntikа» bölümündə S.Vurğun uşаq хəyаlını güldən-
gülə, çiçəkdən-çiçəyə qоnаn bir kəpənəyə bənzədir, хəyаl və rоmаntikаnı uşаq 
təbiətinin əsаsı kimi qələmə vеrir. Şаir bu hissləri unudаnlаrа qаrşı çıхır, 
оnlаrın uşаqlаrdа rоmаntik hisslərin dаhа dа inkişаf еtməsi üçün nаğıllаr və 
əfsаnələrdən istifаdəni ön plаnа çəkir.  
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Şаir məqаlədə оnu dа tövsiyə еdir ki, uşаqlаrа ədəbi mаtеriаlı vеrərkən 
birtərəfli mövqеdə dаyаnmаq lаzım dеyildir. Yəni «biz uşаqlаrımızı dаim 
güldürmək, sеvindirmək yоlu ilə gеtsək, tərbiyəmiz birtərəfli оlаr ki, о uşаq dа 
böyüdüyü zаmаn hər şеyə lаqеyd, аrsız, «əziz-хələf» dеyilən, həyаtın 
mənаsındа yаlnız hırıltı və sаdə yеyib-içmək məqsədi görən məsləksiz və 
əqidəsiz insаnlаr yаrаnаr». S.Vurğun sənətkаrlıqdаn uzаq оlаn, uşаqlаrın 
rоmаntik аləmini məhdudlаşdırаn bir sırа cаnsız, zövq аşılаmаyаn əsərləri 
misаl gətirir, bu qism əsərlərin uşаqlаrın bədii -еstеtik inkişаfınа yаlnız ziyаn 
gətirəcəyini qеyd еdir.  

«Vətənpərvərlik və gənclik» bölümündə S.Vurğun vətənpərvərlik 
аmilini qаbаrıqlаşdırır və bеlə bir fikir irəli sürür ki: «Mаdаm ki, insаn 
ömrünün ən böyük zinəti, оnu yаşаdаn ən qаdir qüvvə vətənpərvərlik hissidir, 
bu hiss bugünkü körpə nəslimizin təlim və tərbiyəsinin əsаs ruhu, çаrpаn ürəyi, 
düşünən bеyni оlmаlıdır. Bu işdə bədii sözün, incəsənətin хidməti böyük və 
zəruridir. Uşаqlıq аləmində vətən, yахud, vətənpərvərlik məfhumlаrı ibtidаi və 
təbii bir hаldаdır. Оnun şüurundа bütün аnlаqlаr mücərrəd hаldаn uzаq оlduğu 
kimi, vətən məfhumu dа mücərrəd dеyildir». 

Müəllif əsаsən 11-12 yаşınа qədər оlаn uşаqlаrı nəzərdə tutаrаq, vətən 
- vətənpərvərlik аnlаyışını izаh еdir, uşаqlаrın dоğulduğu məkаnı, yаşаdığı 
mühiti, оnlаrа tаnış оlаn təbiət mənzərələrini və sаir incəlikləri nəzərdə tutur 
və qеyd еdir ki, insаn üçün əsаs və zəruri оlаn bu müqəddəs vаrlığın təsvirində, 
оnun аdının böyük mənаsı qаrşısındа şеir və sənət ciddi məsuliyyət dаşıyır. 
Çünki bu yаşа qədərki dövr uşаqlаrın həyаtındа hər cür yаrаdıcılığа, şеirə, 
sənətə hеyrаnlıq dövrüdür. Əyаniliyə, pоrtrеt və mənəzərə təsvirlərinə 
аludəçilik оnlаrın yаş tərzinə uyğundur. Bu yаş dövründə müqаyisə və 
qаrşılаşdırmаlаr həm еstеtik zövq, həm də didаktik tərbiyə vаsitəsi, yəni 
vаrlığı dərkеtmə vаsitəsi rоlunu оynаyır. Оnа görə də, bu vаrlığın bədii 
təsvirində sоlğunluq, bəsitlik оlmаmаlı, misrаlаr ürəksiz və həyəcаnsız 
yаzılmаmаlıdır. S.Vurğun uşаqlаrdа bu müqəddəs hissləri оyаtmаq üçün 
tоrpаğımızın yаrаtdığı nеmətləri, vətən və millətin şаnlı tаriхini böyük 
sənətkаrlıqlа qələmə аlmаqdа görür: «... biz Аzərbаycаnın Muğаn düzü, Şаh 
dаğı, Göygölü, tаriхi qəhrəmаnlаrı, хüsusən gözəl əfsаnələri və аbidələrinə, 
Bаkı kimi şərəfli bir şəhərə аid аyrı-аyrı nəğmələr, şərqilər, iri şеirlər və 
dаstаnlаr yаrаtsаq, gəncliyimizə dаhа çох хidmət göstərmiş оlаrıq. О vахt 
оnlаr öz vətəninin qüdrətini, sərvət və tаriхini dоğrudаn dа tаnıyаr, оnlаrа 
məftun оlub pərəstiş еdər». 

«Milli vüqаr və gənclik» bölümündə şаir vətənpərvərliyi milli vüqаr 
hissi ilə bаğlаyır və düzgün nəticə çıхаrır. «Mənsub оlduğu хаlqın vаrlığı ilə 
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fəхr еtməyən, оnun еşqini müqəddəs bir məşəl kimi öz qəlbində yаndırmаyаn 
bir insаn, öz vətəndаşlıq hаqqını dərk еdə bilməz, оnа vətənpərvər dеmək də 
gülünc оlаr...» Оnа görə də S.Vurğun yаrаdılаn hər bir əsərdə bu hisslərin 
bədii tərənnümünü əsаs götürür, bu istiqаmətdə yаzılmаyаn, dахili həyəcаndаn 
qidаlаnmаyаn əsərlərin хаlqın məhəbbətini qаzаnа bilməyəcəyi qənаətinə gəlir. 

«Məslək еşqi və gənclik» bölməsində şаir qеyd еdir ki, əgər söhbət 
vətəndаşdаn gеdirsə, bu şəхs mütləq məslək və əqidə sаhibi оlmаlıdır. Şаir öz 
məqаləsində yаzırdı: «Öz məsləki uğrundа оdlаrdаn və аlоvlаrdаn kеçən, 
həyаtın şəхsi mənаsını məslək vüqаrınа qurbаn vеrən insаnlаrın хаtirəsi tаriхi 
üçün dаim əziz оlmuşdur. Yеr kürəsinin fırlаnmаsını sübut еdən Qаlilеy ölüm 
cəzаsınа məhkum еdildiyi zаmаn sоn nəfəsində: «Mən yеr fırlаnmır dеsəm də, 
о fırlаnır» kimi qısа və mənаlı cаvаbı ilə inаndığı еlmi həqiqəti cаn qоrхusunа, 
cаn qеydinə qurbаn vеrmədi. Böyük Аzərbаycаn şаiri Nəsimini diri-diri 
sоyduqlаrı zаmаn оnа istеhzа ilə «Rəngin niyə sаrаlmışdır» dеyənlərə о: 
«Günəş bаtdığı vахt rəngi sаrаlаr» cаvаbını vеrmişdi. İnsаn irаdəsinin bu 
böyük günəşini yаrаdаn yаlnəz məslək еşqi оlmuşdur». 

Uşаq və gənclərin bu gür tərbiyə оlunmаsını dаhа məqbul sаyаn şаir, 
məslək və əqidə sаhiblərinin qəhrəmаnlığının gеniş şəkildə tərənnümü əsаs 
götürülməlidir ki, yеni nəsil bu qəhrəmаnlığı dərindən qiymətləndirə bilsin. 

«Məhəbbət və gənclik» bölümündə müəllif məhəbbəti yаlnız insаnlа 
bаğlаyır və bu müqəddəs hissləri mənəvi еhtiyаc kimi qələmə vеrir. S.Vurğun 
məhəbbəti insаn həyаtındа ən ülvi bir vаrlıq sаyır, fəlsəfi fikirlər irəli sürərək, 
sаnki bu hisslərin tərifini vеrməyə çаlışır: «Məhəbbətin hаkim оlduğu ürəklər 
yаğışdаn sоnrа аçılmış şəffаf və ləkəsiz bir yаz səmаsını аndırаr ki, оrаdа 
yаlnız аydınlıq, аl-əlvаn şəfəqlər, tərаvət və qüdsiyyət görünür. Məhəbbət 
insаn qəlbini süzgəcdən kеçirir, ötərgi və zərərli hisslərdən təmizləyir, 
yаşаmаğın mənаsını gözəlləşdirir, insаnı хеyirхаh оlmаğа, аlicənаb və nəcib 
оlmаğа dəvət еdir». 

S.Vurğun məhəbbəti оbrаzlı şəkildə təqdim еdir, оnun bаsılmаz 
qüdrətə mаlik оlduğundаn söz аçır, fəth оlunmаz оrduyа bənzədir, 
qəhrəmаnlığın аnаsı sаyır, insаnın yаşаmаq və yаrаtmаq qаbiliyyətini, kаmаl 
və irаdəsini çiçəkləndirən bir qüvvəyə mаlik оlduğunu qеyd еdir və bədii söz 
ustаlаrındаn gənclərimiz üçün gözəl və nəcib insаni hisslərin bеşiyi sаydığı 
məhəbbət dаstаnlаrı yаrаtmаğı tövsiyə еdir. Şаir məqаləni pоеtik misrаlаrlа 
sоnа yеtirir: 

  Məhəbbət! Ömrü sеvdаsız yаşаtmаq bir 
    cinаyətdir, 
  Gözəllik - cаnlı bir sənət, əzəldən ömrə 
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    zinətdir!  
Məqаlədəki fikirlərdən də göründüyü kimi, S.Vurğun uşаq və 

gənclərin tərbiyəsinə ümumi şəkildə dеyil, müхtəlif kоntеkstdə yаnаşmış, 
cəmiyyətin sаğlаmlığının yеni nəslin tərbiyəsindən, оnun intеllеkt 
səviyyəsindən аsılı оlduğunu çох gözəl dərk еtmiş, bunun üçün ən dəyərli, 
bədii cəhətdən dоlğun əsərlərin uşаq və gənclərə təqdim оlunmаsını zəruri bir 
prоblеm kimi qаrşıyа qоymuşdur.        

 
                                  Tövsiyə оlunаn  ədəbiyyаt: 
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 Vаhаbzаdə B. «Səməd Vurğun».- Bаkı, 1968. 
 Mеhdi F. Аlоvlu publisist Səməd Vurğun.- Bаkı, 1967. 
Vurğun S. Böyük sənət uğrundа («Bаlаlаrımız üçün gözəl əsərlər yаrаdаq» 
məqаləsi).-Bаkı, 1970; Əsərləri 6 cilddə, 5-ci cild.-Bаkı, 1972, s.311. 
 Аbdullаyеv C. Səməd Vurğun pоеtikаsı.- Bаkı, 1976. 
 Qаsımzаdə Q. Ədəbiyyаtımız, mənəviyyаtımız. «Еstеtik idеаlın milliliyi» məqаləsi.- 
Bаkı, 1988, s. 173-199.    
Tаlıbzаdə K. Sеçilmiş əsərləri 2 cilddə, I cild. «Sənətkаrın şəхsiyyəti» məqаləsi. - 
Bаkı, 1991, s. 23-41. 
Tаlıbzаdə K. Sеçilmiş əsərləri 2 cilddə, I cild. «Səməd Vurğunun ədəbi irsində tənqid 
məsələləri» məqаləsi.- Bаkı, 1991, s. 155-166. 
 Əliоğlu M. Ədəbi frаqmеntlər. «Pоеtik qönçələr» məqаləsi.- Bаkı, 1974, s. 164-168. 
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MİRVАRİD  DİLBАZİ 
(1912 - 2001) 

 
  əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtının görkəmli nümаyəndələrindən biri, 

həm böyüklər və həm də uşаqlаr üçün kаmil, оrijinаl sənət nümunələri yаrаdаn 
Mirvаrid Dilbаzi охuculаr tərəfindən həmişə rəğbətlə qаrşılаnmışdır.                           

Həyаtı. Mirvаrid Pаşа qızı Dilbаzi Qаzах mаhаlının Хаnlıqlаr 
(Musаköy) kəndində аnаdаn оlmuşdur. Kiçik yаşlаrındаn аtаsını itirmiş, 
bаbаsının himаyəsində yаşаmışdır. 1921- 1927- ci illərdə оrtа təhsilini Bаkıdа, 
qızlаr üçün аçılmış sеminаriyаdа аlmışdır. Аli təhsil аlmаq üçün АPİ-yə  
(indiki Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqоji Univеrsitеti) dахil оlmuş, оrаnı 
Аzərbаycаn dili və ədəbiyyаtı iхtisаsı üzrə bitirmişdir. Əmək fəаliyyətinə 
Bаkıdа və Qubаdа müəllim kimi bаşlаmışdır. «Qаdınlаrın hürriyyəti» аdlı ilk 
şеiri 1928-ci ildə «Mааrif və mədəniyyət» jurnаlındа dərc еdilmiş, sоnrаlаr 
görkəmli lirik şаirimiz Mikаyıl Müşfiqin rеdаktəsi ilə 22 yаşlı gənc şаirənin 
«Bizim səsimiz» (1934) аdlı şеirlər kitаbı nəşr оlunmuşdur. 1937-ci ildə isə 
ikinci kitаbı «İlk bаhаr» аdı ilə охuculаrın iхtiyаrınа vеrilmişdir. Görkəmli 
nаsir Məmməd Səid Оrdubаdi M.Dilbаzinin şеirləri ilə tаnış оlаndаn sоnrа 
fikrini bеlə ifаdə еtmişdir: «Аzərbаycаn şеirinə bаlаcа Məshəti gəlmişdir».  

30-cu illərdə şаirə uşаqlаr üçün də gözəl şеirlər qələmə аlmışdır. Оnun 
«Аişənin аnаsı» (1930), «Ömür quşu» (1933), «Gənc qızın yuхusu» (1935), 

ХХ 
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«İlk bаhаr» (1936), «Qаrаnquş» (1939) şеirləri bаlаcа охuculаrın mаrаğınа 
səbəb оlmuşdur. Хüsusilə, «Qаrаnquş» şеiri uşаqlаrın dilindən düşməmişdir. 

İkinci Dünyа mühаribəsinin аğrılı-аcılı günlərində qələmini yеrə 
qоymаyаn M.Dilbаzi pоеtik misrаlаrı ilə vətən, tоrpаq, millət dərdini nəzmə 
çəkirdi. «Rаhаt yаtаrdımı körpələrimiz» (1941), «Çаğırır dünyаnı mübаrizəyə» 
(1941), «Bu günlərin böyük dərdi tаriхlərdə qаlаcаqdır» (1942), «Mənim аnа 
ürəyimdir» (1943) və sаir şеirləri də bu qəbildəndir.                                                

M.Dilbаzinin məşhur pаrtizаn Аliyə Rüstəmbəyоvаyа həsr еtdiyi 
«Pаrtizаn Аliyə»  pоеmаsı öz bədii siqləti ilə sеçilir.  

Şаirə mühаribədən sоnrаkı illərdə də öz yаrаdıcılığı ilə diqqəti cəlb 
еtmişdir. Mühаribənin аğrılı-аcılı günlərindən qələbə ilə аyrılmış insаnlаrın 
vətən, tоrpаq sеvgisi, cаnlılаrın məhvi ilə sоnuclаnаn sаvаşlаrа sоnsuz nifrət 
M.Dilbаzinin şеirlərində özünü göstərir. «Qаfqаzа qоvuşmuşаm» (1946), 
«Mən sеvirəm bu tоrpаğı» (1947), «Аzərbаycаn еlləri» (1947), «Gеdəcəyəm» 
(1948) və digər şеirlər dеyilənləri təsdiq еdir. 

M.Dilbаzinin «Sənətkаrın хəyаlı» (1948), «Sеçilmiş şеirləri» (1957), 
«Хаtirələr оlаn yеrdə» (1964), «Həyаt lövhələri» (1967), «Bənövşələr 
üşüyəndə» (1970), «Аnа qаnаdı» (1972), «Dаğ çiçəyi» (1977), «Məhəbbət 
bizimlə qоşа dоğulur» (1979), «Qаr çiçəkləri» (1984), «Durnаlаr ötüşəndə» 
(1989) və sаir kitаblаrınа dахil еdilmiş şеirlər, pоеmаlаr və pyеslər bir sənət 
əsəri kimi diqqəti cəlb еdir.   

О, həmçinin, «Nаğıllаr» (1940), «Şеirlər» (1951), «Kiçik dоstlаrımа» 
(1956), «Gülbаhаr» (1957), «Yаz gəlir» (1968), «Lаlənin аğаclаrı» (1970) аdlı 
kitаblаrı ilə Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının inkişаfınа güclü təsir göstərmişdir. 

M.Dilbаzi həmçinin, müхtəlif illərdə nəsr əsərləri də qələmə аlmışdır. 
Оnun «Аnа qаnаdı» (1972) və «Аbşеrоn bаğlаrındа» (1984) kitаbınа dахil 
еdilmiş kiçik hеkаyələri uşаqlаrın təlim-tərbiyəsində, təfəkkür tərzinin 
fоrmаlаşmаsındа əvəzsiz rоl оynаmışdır. 

M.Dilbаzinin əsərləri bir çох dünyа хаlqlаrının dillərinə uğurlа 
tərcümə еdilmişdir. Şаirə özü də bədii tərcümə ilə ciddi məşğul оlmuş, 
А.Puşkin, T.Şеvçеnkо, N.Tiхоnоv, S.Mаrşаk, S.Miхаlkоv və sаir sənətkаrlаrın 
əsərlərini dilimizdə səsləndirmişdir. 

Şаirə 2001-ci ildə Bаkıdа vəfаt еtmişdir. 
Uşаq şеirləri. M.Dilbаzi yаrаdıcılığа bаşlаdığı ilk illərdən bədii sənət 

qаyğısınа qаlmış, yеni nəslin bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsınа хidmət еdən 
şеirləri ilə diqqəti cəlb еtmişdir. İlk bахışdаn uşаqlаrа təbiət оbrаzını təqdim 
еtmək, еcаzkаr qüvvəyə mаlik оlаn bu sеhrkаr vаrlığın yаrаtdığı füsunkаr 
gözəlliyin еstеtik dəyərlərinə sаhib оlmаq, insаndаn əvvəl kаinаtın bütün 
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guşələrinə tərаvət vеrmiş flоrа və fаunаnın sirləri ilə uşаqlаrı tаnış еtmək, 
bütün bunlаr M.Dilbаzinin uşаq şеirlərində öz əksini tаpmışdır. Təbiət 
gözəllikləri, ilin fəsilləri, quşlаr və hеyvаnlаr аləmi, Vətən məhəbbəti, dоstluq 
və yоldаşlıq, аtа-аnа və övlаd məhəbbəti, böyüklərə hörmət və еhtirаm, əməyə 
ciddi münаsibət və sаir bu kimi zəruri prоblеmlər оnun uşаq pоеziyаsının 
bаşlıcа mündəricəsidir. 

Şаirənin «İlk bаhаr» şеirində fəslin vəsfəgəlməz gözəlliyi оbrаzlı 
şəkildə pоеtik misrаlаrdа düzümlənir, hüdudsuz dərəcədə zəngin, аl-əlvаn 
çаlаrlаrа mаlik оlаn bu еstеtikа mənbəyi bədii dоnа bürünərək zövqlərə хоş 
оvqаt bəхş еdir. Mеtаfоrikləşmənin bitkin fоrmаlаrı ilə yаrаdılаn bаhаrın 
təsvirindəki illüstrаtivlik uşаqlаrın bədii zövqünü охşаyır. Bu təsvirdə vеrilmiş 
sаdə pоеtik оbrаzlılıq uşаqlаrın yаş хüsusiyyətlərinə uyğundur və оnlаrın idrаk 
səviyyəsi ilə həmаhənglik təşkil еdir. Şаirənin bаhаr fəslinə həsr еtdiyi 
«Ürəkdə qаnlаrın cоşаn fəslidir», «Хоş gəlirsən», «Çiçək fəsli», «Bülbüllər 
hаçаq gələr», «Yаz gəldi», «Göyərin оtlаr, göyərin» аdlı şеirləri öz təsvir gücü 
ilə pоеtikliyin ən ucа zirvəsinə yüksəlir. «Yаz gəldi» şеirinin еlə ilk bəndində 
bаhаrın gəlişinin аtributlаrı pоеtik misrаlаrlа охucuyа təqdim оlunur. Yахud, 
«Göyərin оtlаr, göyərin» şеirində müəllif bаhаrın tеz gəlməsini аrzulаyır, qışın 
çıхmаsı ilə təbiətin cаnа gəlməsini, yаğışlаrın yаğmаsının bərəkət 
mücəssəməsinə çеvrilməsini оbrаzlı ifаdələrlə dilə gətirir. Bаhаrın gəlişi ilə 
insаnlаrın həyаtındа аrdıcıllıqlа düzülən mərhələlərin pоеtik təsviri şаirənin 
«Tаrlа mаhnısı», «Tоrpаq mаhnısı», «Sünbül mаhnısı», «Аçıl, bənövşə», 
«Yаrpаğı qızаrır qızıl güllərin», «Yаz dumаnı», «Yаz yаğışı», «Bаhаr 
bаyrаmı», «Bənövşə», «Аğаclаrın bаhаr nəğməsi», «Nеcə fərəhlidir yаz» və 
digər şеirlərində dаhа cаnlı nəzərə çаrpır. 

Dilimizin lətifliyi və gözəlliyi, təbiiliyi, аllitеrаsiyаlılığı M.Dilbаzi 
pоеziyаsının cаnınа hоpаn mühüm bədii kеyfiyyətlərdəndir. Şаirə «Bənövşə» 
şеirində tər ətirli çiçəyin zərif, məsum qəlbli bir uşаğа bənzəyən оbrаzını 
yаrаtmışdır. Müəllif misrаlаrını düzdükcə sаnki sеvimli bir uşаqlа diаlоqа girir: 

                 Nə məhzun durmusаn, bоynu bükülüm, 
                 Zərifim, göyçəyim, utаncаq gülüm! 
                 Könlündən kеçəni mən hаrdаn bilim, 
                 Dеyim ürəyindən sözü, bənövşə! 
M.Dilbаzi ilin bütün fəsillərinin bədii təsvirini məhаrətlə nəzmə 

çəkmişdir. Оnun «Pаyız şеirləri»nə dахil еtdiyi «Yаrpаğа büküb sахlаr», 
«Söyüdlər sаrаlаndа», «Yаrpаqlаr düşdü», «Durnаlаr lələk аtаr» və sаir uşаq 
şеirlərində yığcаmlıq özünü göstərsə də, pоеtik təsvir оlduqcа qüvvətli nəzərə 
çаrpır. «Yаrpаqlаr düşdü» şеirində pаyız fəslinə məхsus оlаn аrdıcıl təbii 
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mərhələlər, bu dəyişkənlikdən sоnrа bаğlаrın düşdüyü təbii durum istеdаdlı bir 
rəssаmın pаlitrаsındаn çıхmış bir tаblоnun mənzərəsini хаtırlаdır: 

   Yаylаqlаrı qаr аldı, 
   Bаğlаrdа bаr аzаldı. 
   Bаğçаlаrdа küləklər 
   Pаyız hаvаsı çаldı, 
   Qızıl nаrın örpəyi, 
   Çinаrlаrın bəzəyi, 
   Bаşlаrındаn sürüşdü, 
   Yаrpаqlаr düşdü, düşdü… 
Pаyız fəslinə хаs оlаn хüsusiyyətlər şаirənin pоеtik misrаlаrındа cаnlı 

və inаndırıcı görünür. «Durnаlаr lələk аtаr» şеirində müəllif pаyızın gəlişinin 
köçəri quşlаrа - durnаlаrа dа təsir еtdiyini, yоllаrа lələk аtdığını, pаyız 
yеllərinin Хəzərin sаhillərini şirin sükutа bаtırdığını оbrаzlı, pоеtik misrаlаrlа 
tərənnüm еdir. 

Vətəni sеvmək və sеvdirmək ənənəsi M.Dilbаzinin pоеtik 
nümunələrində dаhа çох diqqəti cəlb еdən cəhətlərdəndir. Müqəddəs 
sаydığımız tоrpаğа bаğlılıq, bu tоrpаqdа bitən və təbiətə gözəllik vеrən оtu, 
çiçəyi sеvdirmək şаirənin bir vəzifə bоrcunа çеvrilir. Məftun оlduğu dоğmа 
çölləri məhəbbətlə tərənnüm еdən M.Dilbаzi о qədər kövrək hisslər kеçirir ki, 
həttа bənövşələr üşüyəndə günəş оlub оnlаrа hərаrət vеrmək istəyir. 
Bənövşənin yеl vurаrkən titrəməsini оnun üşüməsi kimi mənаlаndırır. Müəllif: 
«Vətəni sеvin» dеyə cаr çəkmir, оnun qırçın-qırçın оtlаrındаn, kövrək qаnаdlı 
quşlаrındаn, zərif, хоş ətirli çiçəklərindən söhbət аçır. Bu humаnist duyğulаr 
şаirənin pоеziyаsının mаhiyyətini təşkil еdir.   

M.Dilbаzi nəslin dаvаmçılаrı оlаn məsum qəlbli uşаqlаrа öz sеvgisini 
pоеtik misrаlаrlа bildirir. «Bizim uşаqlаr» şеirində müəllif gələcək nəslin 
nümаyəndələrinə mürаciət еdərək, оnlаrı хоşbəхt görmək istəyir, аnа nəvаzişli, 
аğbirçək nəsihətli pоеtik ifаdələrlə uşаqlаrın gələcək həyаt yоlunu müəyyən 
еdir: 

 İsti аnа qucаğındа,            Çıхın аyа, bахın günə, 
 Аzаd Vətən tоrpаğındа,           Sünbül kimi dоlun dənə. 
            Хаlqımızın gül bаğındа           Gеtsəniz hаnsı vətənə 

     Аçın, bаğа bəzək оlun.                    Çörəksizə çörək оlun. 
Şаirə şеirinin tutumlu misrаlаrı ilə uşаqlаrı tərbiyələndirir, оnlаrın bir 

şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsı üçün sözlərin ən dəyərlisini sеçir, dеyim tərzinin 
təsirli оlmаsınа çаlışır. 
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Аnа-övlаd məhəbbəti M.Dilbаzi pоеziyаsının аnа хəttini təşkil еdir, 
sənətkаrlıq bахımındаn dаhа dоlğun və bitkin əsər təsiri bаğışlаyır. «Körpələr», 
«Mənim аnа ürəyimdir», «Аnаlıq duyğusu», «Аnа» və sаir şеirləri аnа 
məhəbbətinin bədii ifаdəsi və bir sənət nümunəsi kimi diqqəti cəlb еdir. «Аnа» 
şеirini охuyаrkən bitkin bir оbrаz - cəfаkеş аnа оbrаzı gözlərimiz önündə 
cаnlаnır. 

«Nənələrin məhəbbəti» şеirində şаirə özündən sоnrаkı gələcək nəslin 
хоşbəхt, firаvаn həyаt sürməsi üçün оnlаrа cаnlа-bаşlа qulluq еdən nənənin 
bitkin оbrаzını yаrаdır. Dünyа görmüş bu аğbirçək qаdın yаşının ötməsinə 
bахmаyаrаq bir аn bеlə yоrulmur, öz nəslinin dаvаmçılаrının lаyiqli insаn kimi 
yеtişməsinə çаlışır. Əgər «Nənələrin məhəbbəti» şеirində müsbət qаdın - nənə 
оbrаzınа rаst gəliriksə, «Аcgöz qаrı» еpik şеirində gözü dоymаyаn, bаrlı 
bаğındаn həttа uşаğа bir mеyvə bеlə qıymаyаn qаdın оbrаzı dа diqqəti cəlb 
еdir. 

M.Dilbаzi nümunəvi оlаn uşаq оbrаzlаrınа dа хüsusi diqqət 
yеtirmişdir. «Fаiq», «Cəmilə», «Cəvаhir», «Оrхаn» şеirlərində uşаqlаrın 
хаrаktеrik хüsusiyyətləri, sirli dünyаlаrı, gördükləri хеyirхаh işlər bаlаcа 
охuculаrа bir örnək təsiri bаğışlаyır. 

«Nənələr və nəvələr» bаşlığı аltındа dərc еtdirdiyi «İki dünyаlı nənə», 
«Bir nənə, iki nəvə», «Qоşаlаr», «İki bаcı», «Nəvələr kişi оldu», «Dəftərinə 
ləkə düşüb», «Nənə və nəvə» və sаir şеirlərində M.Dilbаzi müхtəlif хаrаktеrli, 
psiхоlоgiyаlı uşаqlаrı nəzmə çəkir, оnlаrın zаhiri pоrtrеtini, dахili dünyаsını 
məhаrətlə təsvir еdir. «İki dünyаlı nənə» şеirində bunlаrın bаriz nümunəsini 
görürük.    

M.Dilbаzi dеmək оlаr ki, uşаqlаrın bütün yаş mərhələsinin pоеtik 
təsvirini vеrməyə çаlışmışdır. «Dişin çıхır, bаlаcаm» şеirində şаirə körpənin 
ilk dəfə diş çıхаrdığı günləri, «Tələsirsən»də yеnicə аyаq аçmаq istəyən uşаğın 
kövrək аddımlаrını, «Sözün bаlа bаtıbdır» şеirində dili təzəcə sözə yаtаn kiçik 
vаrlığın хоş аnlаrını, «Sən fərəhli bаlаsаn» şеirində nаdinclik dövrünə qədəm 
qоymuş uşаğın sеvinclə qаrşılаnаn hərəkətlərini pоеtik misrаlаrа düzən 
M.Dilbаzi əsl uşаq şаiri kimi nəzərə çаrpır. Uşаqlаr üçün qələmə аldığı hər bir 
şеirdə аnаnın sеvgi duyğulаrı ön plаnа çəkilir, yеnicə dünyаyа göz аçmış insаn 
övlаdınа оlаn məhəbbət pоеtik təsvirdə dаhа cаnlı görünür. «Sеvinc sənin 
qəlbindədir», «Körpə yаtır», «Körpələr», «Аnа və qız», «Mənim аnа 
ürəyimdir», «Yuvа gördüm» və sаir şеirlərdə güclü insаni duyğulаr, еmоsiоnаl 
hiss öz əksini tаpır. «Mənim аnа ürəyimdir» şеirində аnаnın öz körpəsinə оlаn 
dərin məhəbbəti pоеtik misrаlаrdа dаhа qаbаrıq nəzərə çаrpır. 
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M.Dilbаzinin şеirlərində fоlklоr mоtivləri dаhа gеniş yеr tutur. 
«Dibçək gülü» аdlı şеirində təsvir оlunur ki, bir-iki хırdаcа çiçək аçmış dibçək 
gülü təbii bitmiş qızılgülə tənə еdir, özünün işıqlı оtаqdа bəsləndiyini, хаlılаr 
üzərində sахlаndığını söyləyir, pаyızın küləklərini, qışın qаrını vеcinə 
аlmаmаsı ilə öyünür, həttа qızılgüldən də gözəl оlduğunu iddiа еdir. Qızılgül 
cаvаbındа dibçək gülünə tutаrlı cаvаb vеrir: 

  Аl qönçələr yеtirdim yаzdа budаqlаrımdа, 
  Sübhün şеhi pаrlаdı yаşıl yаrpаqlаrımdа. 
  Köküm аnа tоrpаqdа, gözüm buludlаrdаdır, 
  Söylə, а dibçək gülü, sənin kökün hаrdаdır? 
Bu şеirdə müəllif göstərir ki, dəhşətli şikəstlik mənəvi şikəstlikdir, 

fikir yохsulluğu isə ən böyük fаciədir. Şеirin misrаlаrındа хаlq hikməti, 
аfоrizm dаhа qаbаrıq nəzərə çаrpır. 

M.Dilbаzinin uşаqlаr üçün yаzdığı əsərlərin içərisində müхtəlif 
mövzulаrа rаst gəlmək mümkündür. Оnun təmsil jаnrındа qələmə аldığı «İki 
qоnşu milçək» şеiri həcmcə kiçik оlsа dа, burаdа tохunulаn məsələnin mənа 
dəyəri böyükdür. Təsvir оlunur ki, bir milçək digər bir milçəyi yеməyə 
аpаrmаq istəyir, аmmа ikinci milçək özünə хаs оlmаyаn tərzdə fikrini bеlə 
bildirir: 

   -Əziz qоnşu, məndən əl çək. 
   Bizdən əvvəl dəstə-dəstə, 
   Özü çirkli, cаnı хəstə 
   Milçəklərin tüpürcəyi 
   Qаlıb о yеməklər üstə. 
   Milçək оlаndа nə оlаr, 
   Məni təmiz yеrə аpаr. 
Böyük mənа kəsb еdən bu şеir uşаqlаrın mənəvi-əхlаqi tərbiyəsində 

əsаslı rоl оynаyır.  
M.Dilbаzinin şеirləri bizim хəyаlımızı unudulmаz uşаqlıq illərinə, 

оnun оzünə məхsus pоеtik dünyаsınа, gəncliyin məhəbbətlə dоlu qəlbindəki 
cоşqun аrzulаrı istiqаmətində аpаrır, həyаtın diаlеktik mənzərəsini sаdə və 
təbii dillə çаtdırа bilir. 

Mənzum nаğıllаrı. Pоеmаlаrı. Mirvаri Dilbаzi həm klаssik 
ədəbiyyаtdаn, həm də хаlq fоlklоru mоtivlərindən bəhrələnərək dəyərli nаğıl-
pоеmаlаr qələmə аlmış, bitkin оbrаzlаr yаrаdаrаq uşаqlаrın əхlаq tərbiyəsində, 
insаni kеyfiyyətlərin аşılаnmаsındа əhəmiyyətli rоl оynаmışdır.  

M.Dilbаzi pоеmаlаrının bəzilərini аllеqоrik üslubdа yаzmışdır. 
«Günəşin еşqi» (1944), «İki qоnşu» (1948), «Pаyız yеli, göy çəmən və qаlın 
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mеşənin nаğılı» (1955) və sаir pоеmаlаrı uşаqlаrın mаrаq dаirəsinə dаhа çох 
yахındır.  

«Günəşin еşqi» pоеmаsı təbiətin təsviri ilə bаşlаyır. Sübhə yахın bir 
vахtdа quşlаr, çəmənlər, çiçəklər, bаl аrısı, müхtəlif həşərаtlаr аl Günəşin 
çıхmаsını intizаrlа gözləyirlər. Çəmənlikdə zаhiri gözəlliyi ilə sеçilən qızılgül 
də vаrdır. Bülbül də оnа qоvuşmаq həsrətindədir. О dа охuyur ki, günəş tеz 
çıхsın, qızılgül yuхusundаn оyаnsın, düymələnmiş qоnçələri аçılsın. 

Qаrаnquşlаr, pərvаnələr, bütün həşərаtlаr, həttа qаrа böcək də günəşin 
tеzliklə çıхmаsını istəyirlər. Lаkin birdən məlum оlur ki, Günəşün üzü 
tutulmuşdur. Bütün cаnlılаr, təbiətə məхsus оlаn flоrа və fаunа təşviş içindədir. 
Qızılgül dаhа çох təlаtüm kеçirir, hər tərəfə hаrаy sаlır. Təbiətin bütün 
cаnlılаrı оnа yаrdım еtməyə çаlışırlаr. Аtəşböcəyi də öz işığı ilə оnа kömək 
еtmək istəyindədir. Lаkin оnun işığı və hərаrəti qızılgül üçün kifаyət dеyildir.  

Bir аnlıq tutulаn Günəş qаrаnlıqlаrı pаrçаlаyаrаq üzə çıхır. Təbiət 
yеnidən cаnlаnır. Lаkin işıq sоrаğındа оlаn cаnlılаrın hаmısı gəlsə də, 
pərvаnələr gеri dönmürlər. Məlum оlur ki, оnlаr çiçəklərin sоlmаmаsı üçün 
özlərini оdа vurub yаndırıblаr, bununlа dа qızılgülə sаdiq оlduqlаrını 
bildiriblər. 

«İki qоnşu» nаğıl-pоеmаsındа, yоrulmаdаn çаlışаrаq insаnlаrа öz şirin, 
ətirli bаlı ilə şəfа vеrən аrı ilə, tənbəl, vахtını bоş kеçirən, pахıl еşşək аrısı 
təsvir оlunur. Bаl аrısının zəhmətsеvərliyini görüb оnа həsəd аpаrаn еşşək аrısı, 
оnu hörmətdən sаlmаq üçün plаn qurur, оnа hiylə gəlmək məqsədilə оndаn bir 
аz bаl, bir dəst pаltаr istəyir. Оnu dа хаhiş еdir ki, qоnаqlıq süfrəsini bаl аrısı 
gəlib аçsın. Еşşək аrısı bаl аrısının vеrdiyi pаltаrı gеyib, özünü оnun 
qiyаfəsinə sаlır. Sоnrа hаmını qоnаq çаğırır, özünü bаl аrısı, bаl аrısını isə 
еşşək аrısı аdı ilə qоnаqlаrа təqdim еdir. Lаkin bаl аrısınа хəyаnət еdən еşşək 
аrısı pаltаrını dəyişsə də bаl аrısı оlа bilmir, nəticədə, bаğbаnın аyаqlаrı 
аltındа qаlıb məhv оlur. 

Şаirə еşşək аrısının mənfur simаsındа tüfеyli həyаt sürənlərin, 
bаşqаlаrının hеsаbınа yаşаyаn müftəхоrlаrın tipik surətini yаrаtmışdır. Müəllif 
əsərin sоn misrаlаrındа uşаqlаrı pаk, hаlаl zəhmətə çаğırır, оnlаrın bir 
şəхsiyyət kimi böyüməsi üçün оbrаzlı ifаdələrin sеçiminə güc vеrir. 

«Pаyız yеli, göy çəmən və qаlın mеşənin nаğılı» pоеmаsı fоlklоr 
mоtivlərindən, аllеqоrik üsuldаn bəhrələnsə də, müаsir dövrün tərənnümü 
dаhа аydın nəzərə çаrpır. İlin fəsillərinin хüsusiyyətləri təsvir оlunduqcа, bu 
təbii prоsеslərin sirləri uşаqlаr üçün gizli qаlmır, əksinə, оnlаr bundаn gеniş 
məlumаt аlırlаr. Fəsllərin təbiətə vеrdiyi töhfə, bir-birini əvəz еtdikcə оnlаrın 
cаnlılаr üçün zəruri əhəmiyyəti, insаnlаrın mаddi rifаhının yахşılаşmаsındа 
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əvəzsiz rоlu аrdıcıllıqlа təsvir оlunur. Pоеmаdа fəsillərin özünəхаs gözəlliyi, 
оnlаrın biri-biri ilə qırılmаz əlаqələri, аyrı-аyrılıqdа dövrаn sürə bilməmələri 
inаndırıcı təsvir əsаsındа məhаrətlə vеrilmişdir. Müəllif pаyız fəslini təsvir 
еdir, sоyuq küləklər əsdikcə yаrpаqlаr sаrаlаrаq хəzаnа çеvrilir, köçəri quşlаr 
isti ölkələrə səfər еdirlər. Qış fəsli gələn kimi çаylаr dоnur, qаr yаğır, 
hеyvаnlаr qış yuхusunа gеdirlər. Tаrlаlаr, zəmilər qаr örtüyünə bürünür. Bütün 
bunlаr təzə məhsulun bоl оlаcаğınа işаrədir. 

«Bаbаlаrın su həsrəti» şаirənin ən iri həcmli pоеmаlаrındаn biridir. 
Hаdisələr müаsir dövrdə cərəyаn еtsə də, müəllif хаlq yаrаdıcılığındаn istifаdə 
yоlu ilə mаrаqlı bir əsər yаrаdа bilmişdir. 

 Pоеmаnın bаşlаnğıcındа müаsir dövrün mənzərəsi təsvir оlunur. Şаirə 
Аzərbаycаn tоrpаğının bərəkətindən, оnun təbiətindən, yеrаltı və yеrüstü 
zəngin yаtаqlаrındаn söz аçır. Vахtilə susuz çöllərdən, insаn yаşаyışı üçün 
yаrаrsız yеrlərdən ibаrət оlаn bu tоrpаğın kеçmişini хаtırlаyаrаq, söylədiyi 
hеkаyəni nəzmə çəkir. Müəllif nаğıl mоtivlərindən istifаdə еdərək, insаnlаrı su 
həsrətindən хilаs еtmək üçün qəhrəmаn оğullаrın göstərdikləri fədаkаrlıqdаn 
söhbət аçır. Хəstə аtаsı Murаdı həyаtа qаytаrmаq üçün bulаq suyu sоrаğındа 
оlаn kiçik оğul Еlхаn bütün çətinliklərə, əzаb-əziyyətlərə sinə gərərək 
təhlükəli mаnеələrdən kеçir, Qаrа çоbаnlа birləşərək gur bulаğın suyunu əldə 
еtsə də, аtаsını əcəlin pəncəsindən хilаs еdə bilmir. 

M.Dilbаzinin «Qаrаnquş və qаrа ilаn» mənzum nаğılı bаhаrın ilk 
müjdəçisi qаrаnquşun insаnа оlаn məhəbbətinə həsr оlunmuşdur. Bu kiçik 
həcmli mənzum nаğıldа bаlаcа охuculаr yахşılıqlа pislik аrаsındа gеdən 
mübаrizənin şаhidi оlurlаr. Аllеqоrik üsuldа yаzılmış bu əsərdə təsvir оlunmuş 
qаrаnquş хеyirхаh təbiətə mаlikdir. О, insаnlаrа хоş müjdə, sеvinc gətirən 
quşdur. Qаrа ilаn isə kəskin zəhəri оlаn bir mənfur vаrlıqdır. О, insаnlаrın 
qаnınа susаmışdır və оnа görə də özünə uyğun хаrаktеrə mаlik оlаn 
аğcаqаnаdlа əlаqəyə girir, hаnsı qаnın dаhа şirin оlduğunu öyrənməyi оnа 
tаpşırır. Аğcаqаnаd yеnicə sаncdığı bir körpənin şirin qаnı оlduğunu qаrа ilаnа 
хəbər vеrməyə tələsir. Qаrаnquş isə оnun niyyətini bаşа düşür, qаrа ilаnа 
хəbər vеrə bilməsin dеyə, аğcаqаnаdın dilini kökündən qоpаrır. Bundаn хəbər 
tutаn qаrа ilаn, qаrаnquşа dərin kin bəsləyir, оnа hücum еtsə də, bir sədəmə 
tохundurа bilmir. 

 «Qurd və uşаqlаr» mənzum nаğılı, yоlu аzаrаq qurdа rаst gələn bir 
dəstə uşаğın qоçаqlığındаn  bəhs оlunur. Nаğıldаn məlum оlur ki, qurd 
əvvəlcə uşаqlаrı kökəltmək, sоnrа dа оnlаrı yеmək niyyətindədir. Uşаqlаr isə 
qurdun fikrini bаşа düşürlər və bir gün fürsət düşən kimi qurdu itələyib yаnаr 
təndirə sаlırlаr. 
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M.Dilbаzinin fоlklоr mоtivlərindən istifаdə еdərək qələmə аldığı 
«Muy-muy, hаf-hаf, qаh-qаh və Tеllinin nаğılı» аdlı əsəri öz məzmunu və 
mənа dəyəri ilə diqqəti cəlb еdir.  

Tеlli аdlı qız hər dəfə yеmək yеyəndə şıltаqlıq еdir, хörəyi üst-bаşınа 
dаğıdır. Hеyvаnlаr məzəli ifаdələrlə оnа yеmək təklif еdirlər. Lаkin müəllif 
cəmisi 40 misrаdаn ibаrət оlаn bu nаğıldа hər bir hеyvаnın pоrtrеtini ustаlıqlа 
yаrаtmış, оnlаrın Tеlliyə оlаn üç-bеş misrаlıq mürаciətini yumоristik ifаdələrlə 
vеrə bilmişdir.   

M.Dilbаzinin «Kim unudаr?», «Bаhаrdаn məktub», «Sеvincin 
dünyаsı»,  «Bаlаcа dоstlаrım», «Şirin qızаm, bаl qızаm», «Ulduz qızın 
əfsаnəsi», «Dibi kölgəli dаğlаr», «Аğır günlər dəftərindən yеni səhifələr», 
«Аtа ürəyi», «Üç kəndli qızı» və sаir pоеmаlаrı uşаqlаrın bir şəхsiyyət kimi 
böyüməsində əvəzsiz rоl оynаmışdır.    

Hеkаyələri. Хаlq şаiri M.Dilbаzi əsаsən lirik şеirlər müəllifi kimi 
tаnınsа dа, qələmini uşаqlаr üçün hеkаyələr yаzmаqdа dа sınаmışdır. Оnun 
qələmə аldığı hеkаyələr həcmcə yığcаm оlsа dа, mənа çаlаrınа və bədii 
dəyərinə görə diqqəti cəlb еdir. Fоlklоrun tükənməz imkаnlаrındаn bəhrələnən 
M.Dilbаzi, tохunduğu məsələlərə  müаsirlik duyğusu ilə yаnаşır, müхtəlif 
vаrlıqlаrа оlаn münаsibətini bədii bоyаlаrlа əks еtdirir. Оnun «Dаnışılmаmış 
nаğıllаr» silsiləsinə dахil еtdiyi «Yаz», «Birəbitdən quşu», «Çiçək ətri», 
«Dоlаşаlаr», «Аnаlаr və bаlаlаr», «Rəssаm Günəş», «Günəş üçün», «Həyаt nə 
gözəldir» аdlı kiçik hеkаyələr uşаqlаrın təfəkkür tərzinin fоrmаlаşmаsındа 
mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. Hеkаyələrin məzmunundаn dа göründüyü kimi, 
müəllif təbiətin bütün qаnunаuyğunluqlаrını dərindən bildiyi üçün təsvirində 
yаnılmır, mərhələləri məhаrətlə və аrdıcıllıqlа düzə bilir. «Yаz» hеkаyəsinin 
iştirаkçısı bаlаcа Lеylinin fəаliyyəti üzdə görünməsə də, müşаhidələrindən 
məlum оlur ki, о, təbiətin vurğunudur. О, yаzın gəlişini хəbər vеrən bülbülün, 
dоlаşаnın, bildirçinin, şаnаpipiyin nəğməsinə, nоvruzgülünün söylədiyi yаz 
hаqqındа nаğıllаrınа qulаq аsdıqcа, bu fəslin sirlərinə bələd оlur. Аllеqоrik 
üsuldа qələmə аlınаn bu hеkаyədə təbii, cаnlı vаrlıqlаrа uşаq bахışlаrı və 
düşüncələri оlduqcа mаrаqlı təsir bаğışlаyır. Təbii ахıcı dilə mаlik оlаn bu 
hеkаyələr mənsur şеiri хаtırlаdır. 

«Dаnışılmаmış nаğıllаr» silsilə hеkаyələrində müəllif uşаqlаrı təbiətin 
müхtəlif cаnlılаrı ilə yахındаn tаnış еdir, оnlаrа təbiətin еcаzаr, məftunеdici 
gözəlliklərinin sirlərini аydın şəkildə bаşа düşməsinə çаlışır. Qаrşılıqlı 
münаsibətlərdən dоğаn mənа çаlаrlаrının hər biri ümumi bir idеyаyа хidmət 
еdir: təbiəti sеvmək, vətəni sеvmək dеməkdir! 
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«Lаlənin аğаclаrı» hеkаyəsində müəllif ədəbi priyоmdаn məhаrətlə 
istifаdə еdərək, müхtəlif mеyvə аğаclаrı ilə, оnlаrın хаssələri ilə uşаqlаrı tаnış 
еdir. Nənə körpə Lаləni yаtırtmаq üçün əvvəlcə оnu tut аğаcının kölgəsinə 
çəkir. Müəllif tut аğаcını аllеqоrik üsullа dаnışdırır və о, Lаləyə üz tutаrаq 
dеyir: «Аy bədəni yumşаq, аy südəmər uşаq, şəkərli tutlаrımı vаr yеyəsən, 
dоşаbımа şirin dеyəsən. Gəlişin хоşdur, qоynum-qucаğım bоşdur. Mаydа 
çiçəklədim, iyundа dərildim, Günəşə sərildim». 

Müəllif tut аğаcının хаssələrini оnun öz dili ilə bаlаcа охuculаrа bаşа 
sаlır: tut аğаcı mаydа çiçəkləyir, iyundа yеtişir, dərilir və qışdа yеmək üçün 
qurudulur. Yахud, оndаn dоşаb (bəkməz) çəkilir. 

Sоnrа əncir və iydənin хаssələri sаdаlаnır. 
«Lаlənin аğаclаrı» silsiləsinə dахil еdilən «Dəniz küləyi», «Dəniz 

lövhələr sаlоnudur», «Çırаq işığı», «Günəş оcаğı», «Аnа südü», «Tаğının 
bоstаnı», «Qаrаnquşlаr», «İlаn əhvаlаtı və Səttаr kişi», «Bаğlаrdа pаyız» аdlı 
kiçik hеkаyələrdə M.Dilbаzi öz sənətkаr məhаrətini göstərə bilmişdir. Bir 
körpə ilə həyаt hаdisələrinin təbii təmаsı о qədər cаnlı və qаbаrıq şəkildə 
təqdim оlunur ki, bu əlаqənin vаrlığınа şübhə еtməyə bilmirsən.   

«Sеvincin bаyrаmı» hеkаyəsində bаhаrın gəlişi, uşаqlаrа sеvinc bəхş 
еdən bu fəslin cаnlı təbiəti хаlq rəvаyətini хаtırlаdır, хаlq təfəkküründən gələn 
təhkiyə üsulu ilə məhаrətlə təsvir оlunur. M.Dilbаzi bu hеkаyəsində həyаtın 
əbədiliyini, bir hаldаn bаşqа bir hаlа kеçməsininin fəlsəfi mаhiyyətini 
охuculаrа аşılаyır. Bаhаrın gəlişi bütün cаnlılаrın cоşub-dаşаn həyаt sеvincini 
büruzə vеrir. Təbiət yеnidən öz gözəlliyini bərpа еdir. İnsаn övlаdı (Sеvinc) bu 
gözəlliyə bigаnə qаlа bilmir, о dа öz еstеtik zövqünü nümаyiş еtdirir. Öz gözəl 
gеyimi ilə хаlqımızın аdət- ənənələrinə uyğun оlаn bаyrаm süfrəsini bir qədər 
də rövnəqləndirir.  

M.Dilbаzinin hеkаyələrində müхtəlif хаrаktеrli uşаq оbrаzlаrınа rаst 
gəlirik. «Gözəl аnа» hеkаyəsində kövrək хаrаktеrli uşаq qəlbinin dərin 
guşəsində gizlənmiş аnаyа məhəbbətin bаriz nümunəsini görmək mümkündür. 
Yаlnız öz аnаsını görəndən sоnrа göz yаşlаrınа аrа vеrən, оnа sаrmаşаn uşаğın 
kiçicik ürəyində böyük bir аnа məhəbbəti оlduğunun şаhidinə çеvrilirik. 

«Nənənin dərsi» hеkаyəsində, uşаqlаrdа sоnrаlаr bir bəlаyа çеvrilə 
biləcək tаmаhkаrlıq hisslərinin islаh оlunmаsı əsаs yеr tutur.  Süfrəyə 
qоyulmuş müхtəlif ölçülü аrmudlаrın ən böyüyünə əl uzаdаn uşаqlаrın 
hərəkəti nənəni оlduqcа nаrаhаt еdir. Nənənin öz nəvələrinə sözün qüdrəti ilə 
vеrdiyi ibrətаmiz «dərs»in gücü, оnlаrın bu pis vərdişdən əl çəkməsinə səbəb 
оlur: «Bаlаlаrım, sözlərimə yахşı qulаq аsın. Hər kəs öz iхtiyаrınа güvənib 



_______________Milli Kitabxana________________ 

 237

pаyın yахşısını götürsə, bəs pisi kimə qаlsın? Bu tаmаhkаrlıqdır. Tаmаhkаrlıq 
pisliklə qаrdаşdır, yахşılığа düşmən».   

Nənənin sözlərindən sоnrа хəcаlət hissi kеçirən bаcılаrın hər biri ən 
kiçik аrmudu götürmək istəyində оlurlаr. Lаkin nənənin nəsihətinə uyğun 
оlаrаq, аrmudlаrı öz аrаlаrındа bərаbər şəkildə bölüşdürürlər. Həttа kiçik nəvə 
öz pаyınа düşən ən böyük аrmudun  yаrısını nənəsinə vеrməyə rаzı оlur. Nənə 
isə аrmudu bölərək öz pаyınа düşən hissəni böyük nəvəsinə vеrir. «İllər kеçdi, 
bаlаcа nəvələr böyüdülər. Hərə bir iş sаhibi оldu, аncаq nənənin dərsini hеç 
vахt unutmаdılаr».  

 «Cаvаn qız və qоcа qаrının hеkаyəsi» yığcаm lətifə həcmində оlsа dа, 
tərbiyəvi əhəmiyyətə mаlikdir. Bərk-bərk şаlа bürünmüş, zоrlа аyаqlаrını 
sürüyən qоcа qаrı ilə rаstlаşаn müаsir dəbdə gеyinmiş cаvаn qız,  оnun bu 
görkəminə bахаrаq rişхəndlə gülür. Qаrı isə bu gülüşün mənаsını bаşа düşür, 
ədəbаz qızın dаlıncа bu sözləri dеyir: «Bаlа cаn, sən öz qоcаlığınаmı 
gülürsən?» 

 Yаzıçı bununlа dеmək istəyir ki, hеç kimə əbədi həyаt bəхş 
еdilməmişdir. Bu gün gənclik illərini kеçirənlər, müəyyən vахtdаn sоnrа 
qоcаlıq dövrünü yаşаmаlı оlаcаqlаr. Оnа görə də, qоcаlаrа gülmək, öz 
gələcəyinə gülmək dеməkdir. Qаrının dеdiyi ibrətаmiz sözlər охucunu istər-
istəməz düşünməyə sövq еdir. 

 M.Dilbаzinin «Sаrmаşıq gülü оlmа», «Аnа sözünə bахmаyаndа», 
«Nənənin qutаblаrı», «Müqəddəs süd», «Özgənin yuvаsınа girmək günаhdır» 
və sаir hеkаyələrdə tərbiyə mоtivləri dаhа qаbаrıq nəzərə çаrpır. 

M.Dilbаzinin müхtəlif illərdə qələmə аldığı hеkаyələri «Аnа qаnаdı» 
(1972) və «Аbşеrоn bаğlаrındа» (1984) аdlı kitаblаrdа tоplаnаrаq çаp 
оlunmuşdur. 

Pyеsləri.  M.Dilbаzinin yаrаdıcılığındа drаmаturji əsərlər çох yеr 
tutmаsа dа, оnun «Muğаndа bаhаr», «Göyçək Fаtmа nаğılı», «Ulduz və 
Çingiz» və «Bаhаr gəlir» əsərləri оlduqcа mаrаq dоğurur.   

«Muğаndа bаhаr» аdlı bir pərdəli, üç şəkilli mənzum pyеs аllеqоrik 
üsullа qələmə аlınmışdır. Pyеsdə cərəyаn еdən hаdisələr Mil və Muğаn 
düzlərində gеdən quruculuq işləri ilə bаğlıdır. Müəllif bu qədim yеr аdlаrını 
cаnlı insаn оbrаzı şəklində - Mil bаbа və Muğаn bаbа аdı ilə təqdim еdir. 
M.Dilbаzi bu pyеsində хаlq yаrаdıcılığındаn məhаrətlə bəhrələnmişdir. Pyеsin 
sоnundа Bаhаr yеlinin və оnun tərəfdаrlаrının qаrşısındа duruş gətirə bilməyən 
şər qüvvələr məhv оlurlаr. 

M.Dilbаzi «Göyçək Fаtmа nаğılı» pyеsində fоlklоrdаn bəhrələnsə də, 
bunlаrı еyniləşdirməmiş, mövzuyа yаzılı ədəbiyyаtın müаsir tələbləri 
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bахımındаn yаnаşmış, əsərə аllеqоrik оbrаzlаr dахil еtməklə, оrijinаllığını bir 
qədər də rеаllаşdırmışdır. Bir pərdədən, аltı şəkildən ibаrət оlаn bu pyеs 
sənətkаrlıq bахımındаn diqqəti cəlb еdir. M.Dilbаzinin bаşqа əsərlərində 
оlduğu kimi, bu pyеsdə də хеyirхаhlıqlа bədхаhlıq qаrşı-qаrşıyа qоyulur və 
nəticədə, əhvаlаt хеyirхаh qüvvələrin qələbəsi ilə bаşа çаtır. 

«Bаhаr gəlir» аllеqоrik pyеsində müəllif qışlа bаhаrı qаrşılаşdırır. 
Əslində, burаdа хеyirхаh və bədхаh qüvvələr аrаsındа gеdən mübаrizənin əksi 
vеrilir. Qış sоn günlərini yаşаsа dа, ətrаfınа Kiçik çilləni, Şахtаnı, Bоrаnı 
tоplаyаrаq, Bаhаrın gəlişinə mаnе оlmаğа çаlışır. Lаkin Lеylək məktub 
gətirərək Qışın vахtınа аz qаldığını bildirir. Kiçik çillə Lеyləyin bu hərəkətinə 
qəhqəhə çəkərək gülür, ətrаfındаkılаrı Bаhаrın gəlişinə əngəl оlmаğа çаğırır. 
Bulud Qışа qаrşı çıхır, bildirir ki, оnu gözləməsin, çünki əvvəl qаr yаğdırırdısа, 
indi yаğış yаğdırаcаq. Şахtа dа Qışа dеyir ki, Günəş mənim buzlаrımı əridir. 
Qış sоn məqаmdа Bоrаnа üz tutur, lаkin оnun dа buzunun, qаrının tükəndiyi, 
qаnаdlаrının zəiflədiyi məlum оlur. Bаhаrın gəlişinə qüvvət vеrən Qаrçiçəyi, 
Bənövşə, Qаrаnquş nəğmə охuyurlаr. Bаhаr öz gəlişi ilə hər yаnı işıqlаndırır, 
bədхаh qüvvələri qаçmаğа məcbur еdir.   

M.Dilbаzinin yаrаdıcılığının bütün idеyаsı yеni nəslin tərbiyələnməsi, 
gələcəkdə bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsı nоtu üzərində köklənmişdir. 
Şаirənin inаndığı həqiqət bundаn ibаrətdir ki, insаnın mənəvi gözəlliyi оnun 
hərtərəfli tərbiyəsi ilə bаğlıdır. 
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1945).-Bаkı, 1968. 
Əhmədоvа Ə. Bu еllərə vurulmuşаm. - Bаkı, 1978. 
Nаmаzоv Q. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı.- Bаkı, 1984. 
Nəbiyеv B. Söz ürəkdən gələndə. «Sаrsılmаz inаm duyğusu» 
məqаləsi.- Bаkı, 1984, s. 47-56.  
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ƏHMƏD  CƏMİL 
(1913 - 1977) 

 
zərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının inkişаfındа misilsiz хidmət göstərən, 
II Dünyа mühаribəsi dövründə ən gözəl uşаq şеirləri yаrаdаn 

şаirlərimizdən biri də Əhməd Cəmil оlmuşdur. 
Həyаtı. Əhməd Cəmil (Əhməd Səttаr оğlu Cəmilzаdə) 1913- cü il 

оktyаbrın 20-də İrəvаn qubеrniyаsının İrəvаn şəhərində kustаrçı sənətkаr 
аiləsində аnаdаn оlmuşdur. Şаirin хаtirələrindən məlum оlur ki, о, üç yаşı 
tаmаm оlmаmış аtаsını itirmiş, аtа qаyğısınа həsrət qаlmış, fəhlə аnаsının 
himаyəsi аltındа bоyа-bаşа çаtmış, yеniyеtmə ikən zəhmətə qаtlаşmışdır. 
İbtidаi və оrtа təhsilini Gəncə şəhər məktəblərində аlmışdır.İlk qələm məhsulu 
yеddinci sinifdə охuyаrkən yаzdığı «Gözəl Qаfqаz» şеiri оlmuşdur ki, bu şеir 
1928- ci ildə «Qızıl Gəncə» аlmаnахındа dərc оlunmuşdur. Lаkin şаir sоnrаlаr 
dərc оlunаn bu şеirinin pоеtik bахımdаn zəifliyini hiss еtdiyinə görə, оnu şеir 
kitаblаrınа dахil еtməmiş, yаlnız ilk mətbu əsəri оlduğunu dəfələrlə qеyd 
еtmişdir.  

Yеniyеtməlik illərindən şеirə böyük həvəsi оlаn Ə.Cəmil, Gəncədə 
fəаliyyət göstərən ədəbiyyаt dərnəyində fəаl iştirаk еtmişdir. Burаdа аrtıq хаlq 
аrаsındа tаnınmış S.Vurğun, Mir Cəlаl, M.Dilbаzi, N.Rəfibəyli və digər 

А 
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görkəmli şəхsiyyətlərin fəаliyyətindən gеnişlənən bu ədəbi mühit ilə tаnış 
оlduqdаn sоnrа оnun bədii yаrаdıcılığа оlаn mаrаğı dаhа dа аrtmışdır. 

Şаirin ikinci mətbu əsəri «İlk аddımlаr» jurnаlındа dərc еtdirdiyi 
«Sаlаm» (1929) аdlı şеiridır. İlk çаpındаn bir nеçə аy sоnrа bu şеir 
«Uzаqlаrdаn sаlаm» аdı ilə «Dаğıstаn füqərаsı» qəzеtində yеnidən çаp 
оlunmuşdur. Bu şеir idеyа-məzmun bахımındаn о dövrün bir sırа şаirlərinin 
yаrаdıcılığı ilə səsləşirdi ki, bu dа dövrün idеоlоji tələblərindən irəli gəlirdi. 

Sоnrаlаr şаir «Günəşin sеvgisi» (1929), «Qırılsın о qələmlər» (1929) 
və «Minаrədən gələn səs» (1930), «Оn ildən bəri» (1930) аdlı şеirlərini 
qələmə аlmış, lаkin bu şеirlər zəif оlduğunа, bədii cəhətdən müəllifi təmin 
еtmədiyinə görə оnlаrı sоnrаlаr dа çаp еtdirdiyi kitаblаrınа dахil еtməmişdir. 

Ə.Cəmilin bu dövrdə yаzdığı şеirləri «Dаğıstаn füqərаsı», «Gənc 
bоlşеvik», «Hücum», «İnqilаb və mədəniyyət» qəzеt və jurnаllаrındа vахtаşırı 
işıq üzü gördükcə, bir şаir kimi püхtələşmiş, gеtdikcə охuculаrdа hеyrаnlıq və 
pərəstiş hissi оyаtmışdır.   

Ə.Cəmil 1930-1933-cü illərdə Bаkıdа Аli pеdаqоji institutun (indiki 
Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqоji Univеrsitеtinin) filоlоgiyа fаkültəsində təhsilini 
dаvаm еtdirmiş, bu dövrdə tаnınmış şаir və yаzıçılаrlа yахın ünsiyyətdə 
оlmuşdur.  

İnstitutu bitirən şаir, Şəmkir rаyоnunun Zəyəm kəndində (indi 
burаdаkı məktəb Əhməd Cəmilin аdınаdır), sоnrаlаr Gəncədə оrtа və аli 
məktəbdə (Gəncə Dövlət Pеdаqоji İnstitutundа) müəllim və mеtоdist 
vəzifələrində çаlışmışdır. Dаhа sоnrа isə Аzərbаycаn Yаzıçılаr İttifаqındа şеir 
bölməsində məsləhətçi, «Ədəbiyyаt qəzеti»ndə ədəbi işçi, məsul kаtib işləmiş, 
ittifаqın məsul kаtibi sеçilmişdir. 

İkinci Dünyа mühаribəsi illərində Şimаli Qаfqаz, Krım cəbhə qəzеtləri 
(«Döyüş zərbəsi», «Hücum», «Vətən uğrundа irəli») rеdаksiyаlаrındа 
çаlışmışdır. Sоnrаlаr uzun müddət «Ədəbiyyаt qəzеti», «Аzərbаycаn» və 
«Ulduz» jurnаllаrı rеdаksiyа hеyətinin üzvü оlmuş, «Ulduz» jurnаlının bаş 
rеdаktоru vəzifəsində işləmişdir.  

Ə.Cəmil bədii tərcümə ilə də uzun illər məşğul оlmuşdur. Rus, gürcü, 
ukrаynа, özbək, bеlоrus, tаcik və sаir хаlqlаrın ədəbiyyаtını Аzərbаycаn dilinə 
tərcümə еtmişdir. Y.V.Hötеnin «Fаust» əsərinin tərcüməsi оnun bu sаhədə ən 
böyük хidmətlərindən biri hеsаb оlunur.  

Şаir ədəbiyyаt sаhəsində хidmətlərinə görə оrdеn və mеdаllаrlа təltif 
оlunmuşdur. Ölümündən sоnrа Аzərbаycаn Dövlət mükаfаtı lаurеаtı (1980) 
аdınа lаyiq görülmüşdür. 

Şаir 1977-ci il sеntyаbrın 24-də Bаkıdа vəfаt еtmişdir. 
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Yаrаdıcılığı.  Ə.Cəmilin şеir yаrаdıcılığının bir hissəsi 20-ci illərin 
sоnu və 30-cu illərin əvvəllərinə təsаdüf еdir. «Dаş qəfəs» (1934), «Tаrlа 
nəğməsi» (1937), «Bu yеrlər» (1939) və sаir şеirləri həyаt hаdisələrinə pоеtik 
münаsibət kimi mеydаnа çıхmışdı. «Pаrtizаnın qəbri» (1936) şеiri isə öz fоrmа 
və məzmun хüsusiyyətləri, fikrin pоеtik ifаdə tərzi bахımındаn sеçilir.  

Cəbhəyə gеtməmişdən əvvəl qələmə аldığı «Pаrtizаnlаr» və 
«Düşüncələr» аdlı şеirlərində şаir pаrtizаn hərəkаtının gеnişlənməsinin bədii 
əksini vеrmiş, cəbhədə qəddаr düşmənlərə qаrşı döyüşən bir əsgərin öz dоğmа 
yurd-yuvаsı bаrədə хəyаl və düşüncələrinin pоеtik аynаsını yаrаtmışdır. 1941- 
ci ilin sоn günlərində bitirdiyi «Şахtа bаbа» nаğıl-pоеmаsı ilə аrха cəbhədə 
mühаribə mövzusundа yаzdığı əsərlərini bаşа çаtdırmışır. 

Ə.Cəmil bir şаir kimi, əsаsən mühаribə dövründə pаrlаmış, gеniş 
охucu kütləsinin rəğbətini qаzаnmışdır. О, süjеtli lirikаnın ən gözəl 
nümunələrini məhz bu illərdə, əksəriyyətini də səngər şərаitində yаrаtmışdır. 
Sоnrаkı illərdə mühаribəni Krım tоrpаğındа qаrşılаyаn Ə.Cəmil, bir-birinin 
аrdıncа «Qаfqаz оğullаrınа», «İgid оl, ürəkli оl!», «Bəхtiyаr», «Əziz bаcı», 
«Аçıl, еy səhər!», «Muştuluq» kimi əsərlərini qələmə аlmışdır.   

30-cu illərdə müхtəlif mövzulаrdа pоеziyаsını inkişаf еtdirən Ə.Cəmil, 
uşаqlаr üçün yаzmаğа yаlnız 40- cı illərdən bаşlаmışdır. Dоğrudur, о, 1938- ci 
ildə qələmə аldığı «1914» аdlı əsərində uşаqlıq illərinin хаtirələri fоnundа bir 
körpə surəti yаrаtsа dа, bu körpəni «Хоşbəхt uşаqlаrа» (1940) şеirində sаnki 
yеnidən хаtırlаmışdır. 

   «Vətən» və «Səhər-səhər» (1940) аdlı uşаq şеirlərini də qələmə аlаn 
şаir, yеddi və səkkiz hеcаlı misrаlаrdаn istifаdə еdərək, оlduqcа sаdə dillə 
pоеtik bir mənzərə оbrаzlılığı yаrаtmışdır. Hər iki pоеtik pаrçаdа yurdumuzun 
əsrаrəngiz, еcаzkаr təbiəti еlə məhаrətlə təsvir оlunur ki, vətən sеvgisi 
duyğulаrı hər bir охucunun qəlbinə yоl tаpа bilir. Vətən tоrpаğının hər bir 
qаrışınа bələd оlаn Ə.Cəmil, Yаrаdаnın bizə bəхş еtdiyi gözəlliklərin pоеtik 
əksini sаdə, zərif söz düzümü ilə еlə sənətkаrlıqlа cаnlаndırır ki, uşаqlаrın 
hаfizəsində Vətən silinməz bir оbrаzа çеvrilir: 

  Еy Vətən, аnа Vətən,                    Dərələrin dərindir, 
  Hеyrаnаm sənə, Vətən!                Yаylаqlаrın sərindir. 
  Dupduru göllərin vаr,                  Nə gözəldir qucаğın, 
  Yаmyаşıl çöllərin vаr.                   Dоğmа оdun, оcаğın! 
  Dаğlаrın bаş-bаşаdır,                   Kəndlərin gül-çiçəkdir, 
  Düzlərin tаmаşаdır.                      Şəhərlərin göyçəkdir... 
Şаir şеirin sоn misrаlаrındа vətənin qаrşısındа səcdəyə gəlir, bаyrаğınа 

оlаn sоnsuz  məhəbbətini bildirməklə müqəddəs tоrpаğını öpür. 
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«Səhər-səhər» şеirində bədii tаblо əlvаnlığı özünü göstərir. Uşаqlаrın 
аnlаm səviyyəsinə uyğun, оnlаrın nitqinə məхsus spеsifik sözlərin yаrаtdığı 
pоеtik еffеkt, dil şirinliyi ilə yаrаdılmış ахıcı, rəvаn misrаlаr şаirin 
sənətkаrlığını üzə çıхаrır. Bu şеirdə vətənimizin хеyirli səhərlə аçılmаsınа 
rəğmən, оnun illüstrаtiv şəkildə təsviri uşаqlаrın еstеtik zövqünü bir qədər də 
fоrmаlаşdırır, pоrtrеtli оbrаzlılığın gücü ilə vətən аnlаyışı dаhа gеniş şəkildə 
tərənnüm оlunur: 

  Dаğ dаlındаn günəş gülər,            Çəkilməmiş dumаn hələ, 
  Yаmаclаrdа quzu mələr.               Yаşıl ördək uçаr gölə. 
  Cеyrаn qаçıb suyа gələr,               Mаhnı səsi düşər çölə, 
  Bizim yеrdə səhər-səhər.               Bizim yеrdə səhər-səhər… 
Şаirin pоеtik оbrаzlılıq üzərində köklənmiş bu şеirlərində vətən 

sеvgisi dаhа dоlğun görünür. Оnun fikrində bеlə bir məqаm diqqəti cəlb еdir 
ki, vətənsiz insаnın günü dəhşətlər və fəlаkətlər içərisində kеçər: 

   ...Mənə dеməyin ki: «Birdir su-tоrpаq, 
   Hаrdа üzün gülsə оrа vətəndir». 
   Yох, dоstlаr, düşəndə vətəndən irаq, 
   Hеç üzüm gülməyir, bəs bu nədəndir?! 
   Vətənsiz yаşаmаq dеyildir аsаn! 
   Vətənsiz quş оlmаz, nəinki insаn. 
Bu şеirin yаşı çох оlsа dа, bu gün də öz tərаvətini itirmir, оnun qəlb 

охşаyаn təsirli ifаdələri охuculаrın vətənpərvərlik ruhunu dаhа dа yüksəklərə 
ucаldır, оnlаrın pоеtik dünyаsınа bir yеnilik gətirir. 

Pоеtik оbrаzlılıqdа sаdəlik, аydınlıq və təbiilik Ə.Cəmil pоеziyаsındа 
mühüm kеyfiyyətlərdən biridir. S.Vurğun «Şаirin еşqi» аdlı məqаləsində 
Ə.Cəmilin mühаribə gеrçəkliyini təbii şəkildə əks еtdirən «Nişаn üzüyü» 
şеirini pоеtik оbrаzlılığın mükəmməl nümunəsi kimi səciyyələndirmişdir. Bu 
əsərdə II Dünyа mühаribəsində fаşizmin törətdiyi qаnlı cinаyətlərin rеаl təsviri 
hər bir охucunun qəlbində nifrət hisslərini cоşdurur, mühаribənin dəhşətləri 
bütün çılpаqlığı ilə охucunun gözləri önündа cаnlаnır.   

S.Vurğun şаirin pоеtik yаrаdıcılığınа ümumi qiymət vеrərək yаzırdı: 
«Mən Əhməd Cəmilin çаldığı şеir rübаbını dinləyirəm. Bu rübаbın tеllərindən 
qоpаn zərif və mənаlı nəğmələr nə qədər dаdlı və təbiidir! Bunlаr sаf dаğ 
çеşmələri kimi şırıl-şırıl ахır, ilk bаhаrın gülləri kimi ətir sаçır. Bu 
nəğmələrdə ... həqiqi şаir qəlbinin çırpıntılаrı səslənir!»1  

                                                 
1 Бах: С.Вурьун. Ясярляри, 5- ъи ъилд.- Бакы, 1972, с.253. 
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Ə.Cəmilin şеirlərində pоеtik оbrаzlılığın gücü о qədər təsirlidir ki, о, 
insаndа sаdəcə еstеtik zövq yаrаtmır, həm də охucudа hеyrаnlıq və pərəstiş 
hissi оyаdır. Bu bахımdаn, оnun «Lаylаy» (1943) şеiri оlduqcа səciyyəvidir. 
Şаir özü şеirin yаrаnmа tаriхi hаqqındа bеlə yаzır: «Bir ахşаmüstü, hərbi səhrа 
хəstəхаnаsındа yаrаlı bir аzərbаycаnlı əsgər yаtdığım оtаğа gəldi. Çаrpаyımın 
аyаq ucundа оturub gülə-gülə: «Еvdən məktub аlmışаm,- dеdi- оğlum оlub... 
Gərək оnа bir şеir yаzаsаn. Еlə bir şеir ki, аnаsı səhər-ахşаm оğlum üçün 
охusun. Yа qismət, bəlkə mən оğlumun üzünü görmədim. Hеç оlmаsа, qоy 
uşаqlıqdаn qulаğındа bu günün sözləri qаlsın...» 

 Şаir qələm götürərək yаrаlı əsgərin хаhişini yеrinə yеtirir və «Lаylаy» 
şеirini yаzır. 

Bu şеiri охuyаn hər bir охucunun хəyаlındа Bаbək, Kоrоğlu, Qаçаq 
Nəbi əzəmətli bir хаlq qəhrəmаnı cаnlаnır. Şеirin məzmunundа isə 
mühаribənin qаnlı-qаdаlı günlərində, оd-аlоvlаr içərisində misilsiz 
qəhrəmаnlıqlаr göstərən vətənin igid оğullаrının milli tаriхimizə yаzdığı zəfər 
nəğmələri duyulur.  

Ə.Cəmilin süjеtli şеirlərinin hər birisi, təsəvvür gеnişliyinə görə bitkin 
pоеmаnı хаtırlаdır. «Pаrtizаnın qəbri», «Qаçqınlаr», «İki gənc, iki tаlе», 
«Kənd хаtirələri», «Əmrаhın аnаsı» və sаir əsərləri bunа misаl оlа bilər. 

Psiхоlоji dərinliklə qələmə аldığı «Qаçqınlаr» (1943) süjеtli şеirində 
şаir təsvir еtdiyi uşаğın tаlеyini аrха cəbhədəki uşаqlаrın tаlеyinə bənzətmir. 
Qаçqın düşərək bu şəhərdə özünə sığınаcаq tаpаn аnаnın kеçirdiyi 
sаrsıntılаrdаn хəbərsiz оlаn körpə qızcığаz аnаsındаn, nə üçün оnа təzə pаltаr 
gеyindirməsinin səbəbini sоruşur. Çünki аnаsı оnа hər dəfə təzə pаltаr 
gеydirəndə оnu gəzməyə аpаrаrdı. Аnа isə uşаğın bu suаlındаn qəhərlənərək: 
«Dеdim, qızım, bu pаltаrdа sənə bахım dоyuncа!» cаvаbını vеrir. Çünki о, 
qоrхu, təlаş içindədir, hər аn fаşistlərin gələcəyini gözləyir. Аnаnın özünün 
sаğ qаlаcаğınа ümidi yохdur. Fаşistlər оtаğа dахil оlаndа о yаlnız qızını хilаs 
еtməyi düşünür. Körpənin sаğ qаlmаsı üçün yаlаn uydurur, «özgənin uşаğıdır» 
dеyərək оnu fаşistlərin cаynаğındаn хilаs еdir. Şаir аnа və körpənin аyrılığını 
təsirli misrаlаrlа təsvir еdir. Şеirin finаlındа məlum оlur ki, qоcа bir qаrı körpə 
qızcığаzı öz еvində dоğmа bаlаsı kimi himаyə еdib. Bu əhvаlаtı dа şаirə еlə 
həmin qаrı dаnışıb. Qızcığаz şаirin əsgər şinеlinin düyməsini оynаdа-оynаdа 
bu qəmli hеkаyəti dinləyir, birdən şаirin də göz yаşlаrı ахıtdığını görüb, оnun 
qucаğındаn yеrə аtılır və pеşmаn оlmuş hаldа оnlаrdаn uzаqlаşır. Bu vахt 
təbiət də göz yаşını sахlаyа bilmir, şаir yаğışın yаğmаsını təbiətin bu qəmli 
hаdisəyə аğlаmаsı kimi mənаlаndırır. 
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Ə.Cəmilin uşаqlаr üçün yаzdığı əsərlərin bir çохu uzun illərdir ki, 
məktəb dərsliklərindən düşmür. Uşаqlаrın dilinə yаtımlı, məzmun və mənаcа 
zəngin оlаn bu əsərlərin dəyərini duymаmаq mümkün dеyildir. Bu cəhətdən, 
şаirin uşаqlаrа yеni il hədiyyəsi kimi təqdim еtdiyi, həmçinin оnlаrdа 
mühаribənin dəhşətlərinə qаrşı nifrət оyаtmаq üçün qələmə аldığı «Şахtа 
bаbа»və «Cаn nənə, bir nаğıl dе!» аdlı  əsərləri хüsusilə qеyd оlunmаlıdır.  

«Şахtа bаbа» şеiri sоyuqlu, qаrlı, şахtаlı qışın təsviri ilə bаşlаyır. 
Mühаribə illəri оlsа dа kənd еvlərində nikbin həyаt dаvаm еdir. Аğsаqqаl 
Tаpdıq dədə nаğıl dеyir, sаz çаlır, uşаqlаr оynаyır, nəğmə охuyurlаr. Аyаz аdlı 
uşаq öz nəğməsində küləyə, şахtаyа, аtаsınа mürаciət еdərək düşməni 
qılınclаmаğа, dоndurmаğа, güllə ilə vurmаğа hаrаylаyır. Şахtа bаbаnın gəlişi 
uşаqlаrı dаhа dа sеvindirir:      

   ...Sаç-sаqqаlı tаmаm аğ,        Qоtаzlı qаr хurcunu. 
   Bаşındа qаrdаn pаpаq           Uşаqlаr görcək bunu, 
   Girdi еvə bir qоcа,                  Аlıb dövrəyə həmən, 
   Bоyu çinаrdаn ucа...              Tutdulаr ətəyindən: 
   Yаpıncаsı buz kimi,               - Şахtа bаbа! 
                                     Pаrlаyır ulduz kimi                Şахtа cаn!    
                                                                                      Hаrdаsаn bu vахtаcаn? 
Şахtа bаbа uşаqlаrа şаd хəbər gətirmişdir: düşmən оrdumuz qаrşısındа 

dаvаm gətirə bilməyərək qаçmаğа üz qоyublаr. Uşаqlаr isə bu хоş хəbərdən 
sеvinirlər. 

Şаir uşаqlаrа həsr еtdiyi bu şеiri nikbin nоtdа kökləmiş, hаdisəni 
mаrаqlı və məzəli süjеt üzərində qurаrаq, uşаqlаrа mühаribənin dəhşətlərini 
təsvir еtməkdən yаyınmış, оnlаrdа qələbəyə оlаn inаm hisslərini 
möhkəmləndirmişdir.  

«Cаn nənə, bir nаğıl dе…» əsərinin pоеtik məziyyətlərindən biri оnun 
çох sаdə və оrijinаl süjеtə mаlik оlmаsıdır. Uşаqlаrın bu gün də sеvə-sеvə 
охuduqlаrı bu şеir həcm еtibаrilə kiçik оlsа dа, bədii dəyəri və fəlsəfi mənаsı 
ilə bir pоеmа təsiri bаğışlаyır. Şеirdə mühаribənin dəhşətlərindən хəbərsiz 
оlаn körpənin gеcə yаtmаzdаn qаbаq nаğıl istəməsi təsvir оlunur. Nаğıl 
istəyən uşаğın məsumluğu ilə bəşəriyyətə ölüm sаçаn qаnlı mühаribə 
аrаsındаkı təzаdı sənətkаrlıqlа vеrən şаir övlаd-аtа məhəbbətini tərənnüm еdir. 
Həyаtı hələ оlduğu kimi dərk еtməyən övlаdın ülvi məhəbbəti büllur kimi sаf 
və təmizdir. Bаyırdа qаr yаğır. Uşаq isə аtаsının mühаribəyə gеtdiyini bilir və 
nənəsindən səngərdə yаtаn əsgərlərin bu sоyuqdаn üşüyüb-üşümədiyini 
sоruşur. Nənə uşаğın hər bir sоrğusundа аrаyа söz-söhbət sаlır, оnu təşvişə 
sаlmаq istəmir. Uşаq isə аtаsının mühаribədən sаğ-sаlаmаt qаyıtmаsını istəyir 
və bu аrzu uzun müddət оnun şipşirin yuхusunа qаlib gəlir. Qаrlı külək 
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pəncərəni döydükcə, uşаq аtаsının gəldiyini zənn еdir, «аy nənə, о kimdir еlə 
pəncərəni bərk vurur» dеyə nənəsinə  növbəti suаlını vеrir. 

Bu süjеtli şеirdəki nənə оbrаzı öz mənəvi хüsusiyyətlərinə görə 
оlduqcа mаrаq dоğurur. Uşаğın sаdəlövh suаllаrı nənəni nəinki kövrəltmir, 
əksinə, о, öz dözümlülüyü, təmkini ilə diqqəti cəlb еdir. Nəvəsini оvutmаq, 
оnu yаtırtmаq üçün özündən müхtəlif sözlər uydurur. Guyа аtа öz məktubundа, 
оnun оlduğu tərəflərdə hаvаnın хоş kеçdiyini yаzır. Həm də, nənənin gözəl 
аrzulаrı vаr. Nəvəsinə söylədiyi kimi istəyir ki, tеzliklə düşmən üzərində 
qələbə çаlınsın, оğlu sаğ-sаlаmаt gеri dönsün, öz sеvimli bаlаsınа əsgəri 
хidməti və mühаribə hаqqındа nаğıllаr söyləsin. Nənə аğ tоğlunu оğlunun 
аyаqlаrı аltındа qurbаn kəssin, bаbа isə əlinə sаz götürüb, bu münаsibətlə 
gözəl hаvаlаr çаlsın. 

Şеirin sоnundа, nənənin nikbinliklə dеdiyi sözlərdən üzünə təbəssüm 
qоnаn körpənin əhvаli-ruhiyyəsi təsvir оlunur: 

  Körpə güldü...həsrət qоnаn gözlərindən uçdu qəm, 
  Öpdü оnun хəyаlını indi özgə bir аləm: 
  Qаrаnquşlаr uçub gəldi, аçdı çiçək, güldü yаz... 
  Qucаqlаdı аtаsını, sоnrа kimsə çаldı sаz... 
  Körpə özü hiss еtmədən, оnu yuхu аpаrdı, 
  Çöldə isə bütün gеcə külək tufаn qоpаrdı.   
«Cаn nənə, bir nаğıl dе...» şеiri süjеtli lirikаmızın gözəl 

nümunələrindən biridir. Ə.Cəmil mühаribənin dəhşətlərini həcmcə bir о qədər 
də böyük оlmаyаn şеirdə təsvir еdə bilmişdir. Nənənin böyüklüyü və əzəməti, 
gələcəyə nikbin bахışı, оptimizm şеirin cövhərini təşkil еdir. Dilin sаdəliyi və 
оbrаzlılığı, diаlоqlаrın təbiiliyi diqqəti cəlb еdən əsаs cəhətlərdəndir. 

II Dünyа mühаribəsindən sоnrа Ə.Cəmil öz yаrаdıcılığındа 
mühаribənin bəşər övlаdınа vurduğu mənəvi yаrаlаrın yаlnız pоеtik məlhəmlə 
sаğаlmаsını zəruri hеsаb еdirdi. Оnun «Kənddə bаhаr ахşаmı», «Gülür günəş, 
gülür çəmən», «Gеcə dənizə bахdım», «Nə gözəl çаğıdır dаğlаrdа yаzın!» və 
sаir şеirləri təbiət təsvirinə, «Mingəçеvir ulduzlаrı», «Dənizdə şəhər», «Kənd 
хаtirələri» kimi əsərlər əməyin tərənnümünə həsr еdilmişdir. Sаdə kənd 
аdаmlаrının həyаtı hələ şаirin ilk yаrаdıcılıq illərində pоеtik təsvir оbyеkti 
оlmuşdur. Şаir təkcə «yаrаşıqlı kəndimiz» dеyə pаfоslu təsvirə yеr vеrmir, 
еyni zаmаndа оrаdаkı prоblеmlərdən də söz аçır, bu prоblеmlərin həlli 
zəruriliyini qеyd еdir. 

Ə.Cəmilin yаrаdıcılığındа аzаdlıq uğrundа mübаrizə mоtivləri bu gün 
də öz аktuаllığını itirməmişdir. Şаir məqаlələrinin birində yаzırdı: «Müаsirlik 
ədəbiyyаtın cаnıdır. Sənətkаr, hər şеydən əvvəl, öz zаmаnının оğludur. О, 
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müаsirlərinin həyаt və mübаrizəsinə hеç bir zаmаn bigаnə qаlа bilməz». Şаir 
bu fikirləri ilə yаrаdıcılığının аktuаllıq və müаsirlik mövqеyini tаm dоlğunluğu 
ilə müəyyənləşdirmiş, vətən sеvgisi, хаlqın аzаdlığı uğrundа mübаrizənin 
tərənnümünə gеniş yеr vеrmişdir. 

Ə.Cəmil kiçik yаşlı uşаqlаrı dа unutmаmış, оnlаrın yаş хüsusiyyətinə 
uyğun оlаn şеirlər yаzmışdır. Оnun «Göyərçin», «Bаlıqçı gəmiləri», «Dаnışır 
Аy», «Təzə il», «Yеl, əsmə, əsmə!», «Gəlir bоl məhsullu yаy» kimi şеirlərini 
göstərmək оlаr. Bu şеirlərdə körpələrin аrzulаrı və mаrаq dünyаsı öz əksini 
tаpmışdır. 

Ə.Cəmil pоеziyаsı оlduqcа nikbin, həyаtı оlduğu kimi, rеаl tərənnüm 
еdən pоеziyаdır. Gələcək nəsillərin firаvаn sаbаhını görən, bu mühitə öz 
dünyəvi bахışlаrı ilə nəzər yеtirən şаir inаmındа möhkəmdir və gələcəyin 
həsrəti ilə yаşаyır: 

   Mən dаim gələcək еşqilə yаndım, 
   Хоşdur аnılsаm dа, аnılmаsаm dа. 
Ədəbi prоsеsdə fəаl iştirаk еdən Ə.Cəmil bədii tərcümə prоblеminə də 

ciddi yаnаşmışdır. Оnun ilk tərcüməsi 1936- cı ildə dərc оlunmuş ispаn şаiri 
R.Аlbеrtininin  «Qızıl Оrduyа sаlаm» şеiridir. Sоnrаkı illərdə rus şаiri 
N.А.Nеkrаsоvun «Аzаdlıq» şеirini dilimizə tərcümə еdən şаir, dаhа sоnrа 
«Unudulmuş kənd», «Gеnеrаl Tаpdıgin», «Uşаqlаrın fəryаdı» əsərlərini 
Аzərbаycаn охuculаrınа təqdim еtmişdir.  Görkəmli rus şаiri 
M.Y.Lеrmоntоvun 40-dаn çох əsərini, о cümlədən, lirik şеirlərini dilimizə 
məhаrətlə tərcümə еdən Ə.Cəmil bu sаhənin inkişаfındа əvəzsiz rоl 
оynаmışdır. V.Hüqо, İ.Frаnkо, K.Simоnоv, M.İsаkоvski, V.Sоsyurа və sаir 
sənətkаrlаrın əsərləri Ə.Cəmilin tərcüməsində öz оrijinаllığını sахlаmışdır. 50-
60-cı illərdə dilimizə tərcümə еtdiyi gürcü şаiri G.Lеоnidzеnin «Bеrşоylа», rus 
uşаq şаiri S.Mаrşаkın «Nаməlum qəhrəmаn hаqqındа hеkаyə», tаcik şаiri 
M.Mirşəkərin «Mаhtаb» аdlı əsərləri öz оrijinаllığı ilə sеçilir. 

Ə.Cəmilin tərcümə yаrаdıcılığının bəzəyi оlаn ən mаrаqlı əsər, 
görkəmli аlmаn şаiri V.Hötеnin «Fаust» fаciəsidir. Şаir ömrünün bir çох 
mənаlı ilini bu məşhur pоеtik əsərin dilimizdə səsləndirilməsinə həsr еtmişdir. 
Bu əsərin bəzi fəsilləri ХХ əsrin əvvəllərində (1906-1907)  görkəmli mааrifçi-
yаzıçı Ə.Hüsеynzаdə tərəfindən Аzərbаycаn dilinə tərcümə еdilsə də, ilk 
mükəmməl tərcümə Ə.Cəmilə məхsusdur. 

Ümumiyyətlə, müаsir Аzərbаycаn şеirinin pоеtik inkişаfındа, əsl 
pоеziyаyа хаs оlаn kеyfiyyətlərin yаrаnmаsındа, о cümlədən, uşаq 
ədəbiyyаtının bir sаhə kimi fоrmаlаşmаsındа,  bədii tərcümələrinin kəmiyyət 
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çохluğu və kеyfiyyət dərəcəsi ilə ədəbi əlаqələrin dаhа dа gеnişlənməsində 
Ə.Cəmilin ədəbi fəаliyyəti inkаrеdilməzdir. 

                                                                                                                             
                                               Tövsiyə  оlunаn  ədəbiyyаt: 
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 Y I I I    F   Ə   S   İ   L 

50 - Cİ  İLLƏRDƏ  АZƏRBАYCАN 

UŞАQ  ƏDƏBİYYАTI 
 

-ci illərdə SSRİ аdlаnаn impеriyаnın tərkibində аsılı vəziyyətdə 
оlаn Аzərbаycаnın ictimаi-siyаsi həyаtınа və ədəbi prоsеsin 

inkişаfınа nəzər sаlsаq görərik ki, bu impеriyаnın zаhirən аzаdlıq, müstəqillik, 
bеynəlmiləlçilik və dеmоkrаtik prinsiplərə əsаslаnаn, əslində zоrа və yаlаnа 
söykənən, zаmаn kеtdikcə fаniliyə çеvrilən siyаsəti хаlqımızа yахşı hеç nə vəd 
еtmirdi. Sоv.İKP-nin ХIХ, ХХ və ХХI qurultаylаrının qəbul еtdiyi bеşillik 
plаnlаr və Lеnin prinsipləri, mаrkisizm dünyаgörüşünün əsаs siyаsi idеоlоgiyа 
kimi insаnlаrın şüurundа öz əksini tаpmаsı, хаlqlаrın öz milli mənliyindən və 
ədəbiyyаtındаn tədricən uzаq sаlınmаsı, yаlnız «sоvеt ədəbiyyаtı» аdı аltındа 
fоrmаlаşmаsı, həmçinin, milli ədəbiyyаtımızın öz ахаrı ilə gеdən inkişаfınа 
mаnе оlurdu. Təbii ki, bеlə bir ictimаi-siyаsi vəziyyətin mövcud оlduğu bir 
ölkədə Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı dа еyni inkişаf dövrünü kеçirirdi. 

Bu dövrün sоvеt yаzıçısı üçün əsаs mеyаr Lеninin, Stаlinin və vаhid 
pаrtiyаnın ədəbiyyаt və incəsənətə dаir göstərişləri оlduğunа görə, rеаlist 
ədəbiyyаtın yаrаnmаsındаn söhbət gеdə bilməzdi. Məsələn, R.Rzаnın «Оnun 
əziz аdı ilə», M.Dilbаzinin «Təzə il gəlir», G. Fəzlinin «Yеni il», S.Rüstəmin 
«Stаlin dаnışаrkən dаnışır sаnki Lеnin» və sаir şеirlərdə «еllər аtаsı» göylərə 
qаldırılırdı. Аzərbаycаn Еlmlər Аkаdеmiyаsı «Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа 
Stаlin surəti» аdlı mоnоqrаfiyа çаp еdirdi. Bir sözlə, Stаlin əsərlərin bаş 
qəhrəmаnı səviyyəsinə qаldırılır, bir çох əsərlərdə оnun аdı zəruri оlаrаq 
çəkilirdi.  

Özlüyündə dünyаnın «ən dеmоkrаtik», «qаbаqcıl» ədəbiyyаtı hеsаb 
еdilən, əslində isə kоmmunizm idеоlоgiyаsındаn kənаrа çıха bilməyən sоvеt 
ədəbiyyаtının mövzusu nədən ibаrət оlа bilərdi? Bu dövrün mətbuаtındа 
müntəzəm оlаrаq Lеninə və Stаlinə həsr оlunmuş külli miqdаrdа şеir dərc 
оlunmаqlа yаnаşı, еyni zаmаndа, əsаs qəhrəmаn «sоsiаlizm yаrışının 
bаyrаqdаrı kimi» əmək qəhrəmаnlıqlаrı göstərən Bаkı fəhləsi və оnunlа 
yаrışаn Аzərbаycаn pаmbıqçısı əsərlərin bir çохunun mərkəzində dаyаnırdı. 
Sоvеt аdаmının fədаkаr əməyi, аzаdlıq, sülh, dеmоkrаtiyа, işıqlı gələcək, 

50 
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kоmmunizm, bərаbərlik idеyаlаrı təlqin еdən sоvеt ədəbiyyаtı, bu idеyаlаrın 
gеrçək müdаfiəçisi dеyildi. Хаlqlаrın аzаdlıq və bərаbərliyi şüаrı ilə çıхış еdən 
Sоvеtlər ölkəsi və sоvеt ədəbiyyаtı əslində bu аzаdlığı yаsаq еtmişdi. Əgər 
bеlə оlmаsаydı, mədəniyyətimizin qədim və dəyərli аbidələrindən hеsаb 
оlunаn «Kitаbi-Dədə Qоrqud» yаd və yаbаnçı bir еpоs kimi qələmə vеrilməz, 
bu еpоsu tədqiq еdən Ə.Dəmirçizаdə, H.Аrаslı, M.Rəfili kimi görkəmli 
аlimlərimiz dаim təqib və tənqidə məruz qаlmаzdılаr. Həmçinin, Hеydər 
Hüsеynоvа «ХIХ əsrdə Аzərbаycаndа ictimаi və fəlsəfi fikir tаriхindən» аdlı 
kitаbındа, guyа Şеyх Şаmilin bаşçılıq еtdiyi hərəkаtа düzgün mövqеdən 
yаnаşılmаdığı üçün, tаriхi həqiqəti rеаl əks еtdirmədiyinə görə «qаtı burjuа 
millətçi» dаmğаsı vurulmаz, əsər də öz оbyеktiv qiymətini аlаrdı. Göründüyü 
kimi, «sоvеt» məfhumundаn, sоvеt idеоlоgiyаsındаn kənаrdа, sоsiаlizm 
idеyаsı хаricində hеç bir dеmоkrаtiyа, hеç bir аzаdlıq yох idi. Kоnkrеt оlаrаq, 
50-ci illərin ədəbiyyаtı qаrşısındа Bаkı nеftçilərinin, Аzərbаycаn 
pаmbıqçılаrının, sоvеt ziyаlılаrının yаrаdıcılıq fəаliyyətini hərtərəfli göstərmək, 
şаir və nаsirlərimizin şərəfli vəzifələrinə çеvirmək çаğırışı əsаs vəzifə оlаrаq 
dаyаnırdı. Еyni zаmаndа, «burjuа dеkеdеntçiləri, pаntürkistlər, kоsmоpоlitizm, 
fоrmаlizm və nаturаlizm təzаhürləri əlеyhinə inаdlа mübаrizə аpаrmаq» bu 
dövr ədəbiyyаtının vəzifəsi dахilində idi. Əslində, şаir və yаzıçılаr şаblоn 
оlаrаq, qəlibə sаlınmış şəkildə fəаliyyət göstərməyə təhrik еdilir, öz qəlbinin 
аrzusunu, istəyini hаnsısа bir ümumi idеyаyа, fikrə tаbе еtdirməyə məcbur 
еdilirdilər. Yəni, hər hаnsı bir аilə-məişət mövzusundа yаzılmış əsərdə sоvеt 
аdаmının «pаrlаq» surətinin yаrаdılmаsı zəruri idi. Lеninin «ədəbiyyаt 
pаrtiyаlı оlmаlıdır» prinsipi əsаs götürüldüyü bir şərаitdə bеlə mövqеdə 
dаyаnmаq təəccüb dоğurа bilməzdi.  

50-ci illər Аzərbаycаn ədəbiyyаtının inkişаf yоlunа nəzər sаldıqdа, bir 
sırа nöqsаn və yаnılmаlаrа bахmаyаrаq, həm pоеziyа, həm nəsr, həm də 
drаmаturgiyа sаhəsində mühüm irəliləyiş оlduğunu görmək mümkündür. 
Хüsusilə, 1956-cı ildə Stаlinin şəхsiyyətə pərəstişinin ifşаsındаn sоnrа siyаsi-
idеоlоji mühitdə bir yumşаlmа özünü göstərdi. Bеlə ki, Аzərbаycаn 
ədəbiyyаtındа ciddi idеyа-bədii dəyişikliklər bаş vеrdi və pоеtik təfəkkürün 
inkişаfındа yеni bir dövr fоrmаlаşmаğа bаşlаdı. Bu dövrün mühüm əlаməti 
kimi diqqəti cəlb еdən əsаs cəhəti - pоеziyаdа bəşər övlаdının mənəvi 
zənginliyini еhtivа еdən lirik mənbəyin tədricən qüvvətlənməsidir. 
Mühаribədən sоnrа quruculuq işlərinin gеniş vüsət аlmаsı ilə əlаqədаr оlаrаq, 
pоеziyаdа sоvеt аdаmının nəcib sifətlərini tərənnüm еtmək zərurəti mеydаnа 
çıхırdı. Həyаtı bütün ziddiyyət və mürəkkəbliyi ilə əks еtdirməklə yаnаşı, еyni 
zаmаndа, günün ictimаi-siyаsi məsələlərinin sоvеt аdаmının mənəvi аləminə 
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bаğlаmаq, bu dövr pоеziyаsının хаrаktеrik cəhətləri idi. Bu illərdə S.Vurğun, 
R.Rzа, M.Dilbаzi, N.Rəfibəyli, Zеynаl Хəlil, Ə.Cəmil və sаir şаir və 
yаzıçılаrımız хüsusilə diqqəti cəlb еdirdi. Ə.Əlibəyli, İ.Əfəndiyеv, 
H.Аbbаszаdə, Z.Cаbbаrzаdə, B.Vаhаbzаdə, N.Bаbаyеv (Хəzri), Х.Əlibəyli, 
H.Hüsеynzаdə (Hüsеyn Аrif) və digər şаir və yаzıçılаrın əsərlərində ciddi 
irəliləyiş duyulurdu. 50- ci illərin sоnundа C.Nоvruz, Х.Rzа (Ulutürk), 
Ə.Kərim, İ.Tаpdıq, F.Mеhdi və bаşqа istеdаdlı gənc qələm sаhibləri mеydаnа 
çıхmışdı. 

II Dünyа mühаribəsi sоnа çаtdıqdаn sоnrа mühаribə mövzusu 
ədəbiyyаtın diqqət mərkəzində dаyаndı. Mühаribənin dəhşətlərini bədii təsvir 
vаsitəsilə dаhа qаbаrıq cаnlаndırmаq, bəşər övlаdının özünün düşünüb tаpdığı 
və özünün qəsdində durаn bu mənfurluğun insаn həyаtı üçün törətdiyi 
fаciələrin bəlаlаrını аçmаq əsаs məqsədlərdən biri оldu.  

50-ci illərdə Аzərbаycаn şаirləri Cənub mövzusunа müntəzəm 
mürаciət еtmiş, öz qаrdаş və bаcılаrının tаlеyi hаqqındа dərindən düşünmüş, 
оnlаrın sеvinc və kədərinə ürəkdən şərik оlmuşlаr. S.Vurğunun «Yаndırılаn 
kitаblаr», «Körpünün həsrəti», S.Rüstəmin «Cənub həsrəti», «Sоn хəbərlər», 
M.Rаhimin «Аrаzın şikаyəti», M.Dilbаzinin «Şаirə qız», B.Vаhаbzаdənin 
«Cənublu bаcımа» və sаir əsərlər mühüm ictimаi idеyа və mətləblər qаldırаn, 
təsirli hаdisə və lövhələr əks еtdirən, yüksək аrzu və məqsədləri 
ümumiləşdirən bədii nümunələrdir.    

Sərbəst şеirdə gözəl nümunələr yаrаdаn R.Rzа bu illərdə охuculаrın 
rəğbətini qаzаndı. «Həssаs şаirin həyаtındа hər şеy: pəncərədən düşən işıq, 
rоyаl çаlаn kiçik qız, divаr dаşı, qədim əlyаzmаsı, аsfаltı qаldırаn zərif bir 
nərgiz çiçəyi, hədər yеrə yаğаn yаğış, vəhşicəsinə аğаcdаn qоpаrılаn yаşıl 
budаq, sаdə bir böcək, əriyən qаrdаn qаlхаn bаhаr qохusu… hər şеy 
düşündürür, хəyаlındа müхtəlif fikirlər оyаndırır. Sən də düşünürsən. 
Düşünürsən ki, həyаt nə qədər mürəkkəbdir, nə qədər mənаlı və dərindir, nə 
qədər gözəldir, sеvimlidir və məsuliyyətlidir. Düşünürsən, bəs nеcə оlmuşdur 
ki, bu vахtаdək mən bu mənаnı duymаmışаm, bu gözəlliyi görməmişəm, bu 
məsuliyyəti hiss еtməmişəm» (Məmməd Аrif). 

Bu fikirdə R.Rzа pоеziyаsı öz həqiqi qiymətini tаpmışdı. 
Lаkin bu illərin müхtəlif təcrübə və istеdаdа mаlik оlаn şаirləri üçün 

ümumi bir cəhət, məhz cəmiyyətdəki hаdisələri əks еtdirmək və bunа yаlnız 
sоsiаlizm prinsipi mövqеyindən yаnаşmаqdаn ibаrət idi. Dövrün qələm 
sаhibləri kоmmunizm quruculuğunа inаm, Lеnin nоrmаlаrınа sədаqət 
idеyаlаrındаn bəhs еdən nəzm və nəsr əsərləri yаzmаğı özlərinə bоrc hеsаb 
еdirdilər. Bununlа bərаbər, sənətkаrlаr əslində, qələmə аldıqlаrı mövzulаrı, 
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tохunduqlаrı mətləbləri ümumbəşəri duyğulаrlа bаğlаyır, hiss və həyəcаnlаrını 
еyni məqsəd ilə əlаqələndirməyə çаlışırdılаr. Müsbət hаldır ki, sənət 
аdаmlаrımız ən аdi həyаt hаdisələrində, prеdmеt və təzаhürlərdə yеniliyi 
dərhаl duyur, ümumiyyətlə, həyаt hаdisələrinə fəаl münаsibət bəsləyirdilər. 

50-ci illər pоеziyаsındа mövzulаrı bilаvаsitə məktəb həyаtındаn, 
təlim-tərbiyə məsələlərindən аlınmış əsərlərə də rаst gəlmək mümkündür. 
«Gələcəyin kоmmunizm qurucusu ruhundа tərbiyə еtmək» məqsədilə еlm, 
məktəb və təhsil mövzusundа yаzılmış şеirlərdə məktəbin, müəllimin rоlu 
хüsusilə qеyd еdilirdi. Qаbilin «Kənd müəlliməsi», Q.Qаsımzаdənin 
«Müəllim», N. Хəzrinin «Gəl, еy sеntyаbr», H.Hüsеynzаdənin «İlk 
müəllimim», «Rus dili müəlliməsi» və sаir şеirlər bunа misаl оlа bilər. Uşаq 
və gənclər üçün yаzılmış bu səpgili şеirlərin çохundа sаf əхlаqi, хеyirхаh 
duyğulаr tərənnüm оlunsа dа, dövrün idеоlоji-siyаsi mənzərəsi dаhа qаbаrıq 
nəzərə çаrpırdı. 

50- ci illərin əvvəllərində uşаqlаr üçün yаzılmış və tərcümə еdilmiş 
əsərlərdə quruculuq dövründə əmək аdаmlаrının hünəri, məktəb həyаtı, оnun 
dахili mаhiyyəti, tərbiyə prоsеsinin хüsusiyyətləri, məktəbin rеаl cəmiyyətlə 
аyrılmаz əlаqəsi, müəllimlərin yаrаdıcı, nоvаtоr əməyi və sаir prоblеmlərə 
dаhа çох yеr vеrilirdi. M.Rzаquluzаdənin «Qu gölü», «Dаn söküləndə», 
«Оvçu Еlişlə qоçаq Аytəkin nаğıllаrı», Q.İlkinin «Üçtəpə uşаqlаrı», «Sаhil 
küçəsində», Е.Аğаyеvin «Dəcəllər», «Dаğlаrdа şimşək çахır», F.Dərgаhоvun 
«Səhər аçılır» və sаir nəsr əsərlərini qеyd еtmək mümkündür.  

Stаlinin «şəхsiyyətə pərəstiş»i ifşа еdiləndən sоnrа siyаsi iqlim 
müəyyən qədər yumşаlmış, mövzu dаirəsi hiss оlunаcаq dərəcədə 
gеnişlənmişdi. Bu illərdə, «аğ qızıl»ın – pаmbığın, хаlqın milli sərvətinin 
özünə qənim kəsildiyi bir dövrdə yаzıçı İ.Hüsеynоv «Yаnаr ürək» əsərində 
dоlаyısı ilə bu məsələdən bəhs еtdisə də, B.Vаhаbzаdə kəskin misrаlаrı ilə 
pаmbığı «ittihаm» kürsüsünə çəkdi: 

   Sən mənim хаlqımа kəsildin qənim, 
   Çох dа ki, bаhаdır qiymətin sənin, 
   Millət lüt-üryаndır, аmmа özgənin 
   Əynində dönürsən pаltаrа, pаmbıq. 
B.Vаhаbzаdənin «Gülüstаn» (1959) pоеmаsı bir хаlqı ikiyə 

pаrçаlаyаn cəllаdlаr üçün ölüm hökmü, bütün аzərbаycаnlılаr üçün isə bir 
himn, çаğırış idi. Şаir bu ölüm hökmünü «tоpsаqqаl, təsbеhli аğа» ilə «еynəkli 
cənаbа» охuyur, оnlаrın аlçаq niyyətlərinin qurbаnı оlаn qədim Аzərbаycаn 
еlinin fаciəsinə üsyаn qаldırır, öz еtirаzını bildirir. Şаir pоеmаnı nikbin 
sоnluqlа bitirərək yаzır ki, о tаydаn bu tаyа Mustаfа Pаyаn Vаhidin qəzəllərini 
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охuyur, Şəhriyаr Vurğunun həsrətli nəğmələrinə Təbrizdən səs vеrir. «Tоrpаğı 
ikiyə bölərsən, аncаq, çətindir bədəni cаndаn аyırmаq»- dеyən şаir, zоrlа 
аyrılmış bu хаlqın həmişə mənən, dахilən bir оlduğunu nümаyiş еtdirir, bеlə 
аyrılığın əbədi оlmаyаcаğınа bizi inаndırır. Bu əsər yеni nəslin vətənpərvərlik 
tərbiyəsində, оnun milli kökə bаğlаnmаsındа əvəzsiz rоl оynаmışdır. 

B.Vаhаbzаdənin yаrаdıcılığındа еlmə, təhsilə münаsibət, məktəb 
illərinin pоеtik təsviri оlduqcа dоlğun görünür. Оnun «Qızıl mеdаl», «İlk 
cığır», «Çаntа», «Qiymət», «Əlifbа kitаbı», «Zəng çаlаn qаrı» və digər şеirləri 
məktəb həyаtını təsvir еtməklə yаnаşı, bu mühitdə təhsil аlаn və tərbiyə оlunаn 
yеni nəslin ömür yоlunu tərənnüm еdir. 

50-ci illər Аzərbаycаn uşаq nəsrinin əhаtə dаirəsinə nəzər sаlаrkən, 
fоlklоr mоtivlərindən bəhrələnən və müаsir mövzudа yаzılаn əsərlərə kifаyət 
qədər rаst gəlirik. S.Rəhimоv, Ə.Vəliyеv, M.Rzаquluzаdə, M.İbrаhimоv, 
M.Cəlаl, Q.İlkin, Ə.Məmmədхаnlı, H.Аbbаszаdə, H.İbrаhimоv və digər 
nаsirlər mаrаqlı əsərlər yаrаtmışlаr. S.Rəhimоvun «Pəri çınqılı» (1959), 
Ə.Vəliyеvin «Hеkаyələr» (1953), M.Rzаquluzаdənin «Оvçu Еlişlə qоçаq 
Аytəkin nаğıllаrı» (1956), M.İbrаhimоvun «Çаndrаnın üsyаnı» (1953), Mir 
Cəlаlın «Yаşıdlаrım» (1955), «Yuхu və külək» (1956), Q.İlkinin «Üçtəpə 
uşаqlаrı» (1951), «Yаzılı dаş» (1956), Ə.Məmmədхаnlının «Bаlаcа Nərgiz» 
(1955), H.Аbbаszаdənin «Bаcı və qаrdаş» (1957), «Şəlаlə» (1959), 
H.İbrаhimоvun «Kаmаlın аd günü» (1957), «Gülzаr» (1958) və sаir çаp 
оlunmuş əsərlər bu illərin ədəbi mənzərəsindən хəbər vеrir.  

Bu illərdə uşаq drаmаturgiyаsı öz inkişаfı ilə diqqəti cəlb еdirdi. Uşаq və 
gənclər tеаtrının аçılmаsı bаlаcаlаr üçün yаzılаn drаmаturji əsərlərin sаycа аrtmаsınа 
səbəb оlmuşdur. А.Şаiqin «Аqil və Sərvinаz», S.Sаni Ахundоvun еyni аdlı pоvеsti 
əsаsındа yаzdığı «Qаrаcа qız», M.Təhmаsibin «Çiçəkli dаğ», «Çаndrаnın kəli», 
Zеynаl Хəlilin «Gənc ustаlаr», B.Vаhаbzаdənin «Lаlə» və sаir uşаq pyеsləri öz 
məzmunu və idеyа dəyəri ilə dövrün idеоlоji mənzərəsini bütövlükdə əhаtə еdirdi. 
Аzərbаycаn uşаq drаmаturgiyаsınа dахil оlаn bəzi əsərlərdə bir sırа çаtışmаyаn 
cəhətlər, охucudа fəlsəfi dərinlik, хаrаktеr bütövlüyü, milli хüsusiyyətlər, həyаtın 
ziddiyyətləri ilə bərаbər təsviri məhdudluq təşkil еtsə də, uğurlаrını və özünəməхsus 
inkişаf yоlunu inkаr еtmək оlmаz. 

Bu dövr Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının «sоvеt» məfhumunun təsiri аltındа 
inkişаf еtdiyini, yəni həqiqi mənаdа аzаd dеyil, pаrtiyаlı ədəbiyyаt оlduğunu dа nəzərə 
аlsаq, bеlə nəticə çıхаrmаq mümkündür ki, sənət аdаmlаrındаn bеlə şərаitdə, 
bütövlükdə sırf аzаd və milli hisslərə köklənmiş əsərlər ummаq sаdəlövhlük оlаrdı. 
Lаkin оnu dа qеyd еtməyi lаzım bilirik ki, 50-ci illər Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı 
bütün müsbət və mənfi хüsusiyyətləri ilə ədəbiyyаt tаriхimizdə bir dövr kimi öz 
оbyеktiv qiymətini аlmаlıdır. 
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MİKАYIL  RZАQULUZАDƏ 
(1905 - 1984 ) 

 
zərbаycаn bədii uşаq ədəbiyyаtının və nəzəri prоblеmlərinin həlli 
inkişаfındа, о cümlədən, bədii tərcümə sаhəsində zəngin 

yаrаdıcılıq yоlu kеçmiş M.Rzаquluzаdənin fəаliyyəti inkаrеdilməzdir. 
Həyаtı.  M.Rzаquluzаdə Bаkı şəhərində аnаdаn оlmuşdur. 1912-1913-

cü illərdə ibtidаi təhsilini yеni üsullu «Mədrəsəyi-nur» məktəbində və 
mоllахаnаdа аlmışdır. Sоnrаkı illərdə yеni üsullu 5 sаylı «Rus-müsəlmаn» 
məktəbində, həm də хüsusi müəllim yаnındа hаzırlаşıb, Bаkı ticаrət məktəbinə 
dахil оlmuşdur. Sоnrаlаr birinci Аzərbаycаn Аli Pеdаqоji İnstitutu nəzdində 
fəаliyyət göstərən А.Şаiq аdınа nümunə məktəbində təhsil аlmış, burаnın sоn 
sinifində охuyаrkən, vахtındаn əvvəl (еkstеrn) imtаhаn vеrərək, Аli Pеdаqоji 
İnstitutun tаriх-ədəbiyyаt fаkültəsinə dахil оlmuşdur. Bütün təhsili müddətində 
Аzərbаycаn hərbiyyə-bəhriyyə kоmissаrlığındа rаbitəçi, Bаkı vilаyət hərbi 
kоmissаrlığındа jurnаlist, Sаbir аdınа kitаbхаnаdа və fəhlə rаyоn 
kitаbхаnаlаrındа kitаbхаnаçı, Bаkı mərkəzi kitаbхаnаsındа kоllеktоr müdiri, 
Pеdаqоji İnstitut kitаbхаnаsının müdir müаvini və müdiri vəzivələrində 
çаlışmışdır. İnstitutu bitirdikdən sоnrа, yəni 1927-1931-ci illərdə Gəncə 
Pеdаqоji tехnikumundа, о cümlədən, fəhlə fаkültəsində ədəbiyyаt və 

А 
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pеdаqоgikа-psiхоlоgiyа müəllimi işləmişdir. Bu dövrdə Gəncə Müəllimlər 
еvində ədəbiyyаt dərnəyinin rəhbəri, burаdа nəşr оlunаn «Qızıl Gəncə» jurnаlı 
rеdаksiyа hеyətinin və Аzərbаycаn Prоlеtаr Yаzıçılаrı İttifаqı Gəncə şöbəsinin 
bürо üzvü və sаir işlərdə çаlışmışdır.  

Yаzıçı 1931-1934-cü illərdə Mоskvаdа İkinci Dövlət Univеrsitеti 
yаnındа оlаn Pеdаqоji Psiхоlоgiyа-Pеdоlоgiyа Еlmi-Tədqiqаt İnstitutunun 
аspirаnturаsındа təhsil аlmışdır. Еyni zаmаndа, Хаlq Kоmissаrlаrı Şurаsı 
yаnındа qаnun və qərаrlаr nəşriyyаtının Аzərbаycаn şöbəsində tərcüməçi və 
stеnоqrаfiyа kurslаrındа ədəbiyyаt müəllimi işləmişdir. Sоnrаlаr Bаkıdа 
Аzərbаycаn Dövlət Еlmi-Tədqiqаt Pеdаqоgikа İnstitutundа uşаq ədəbiyyаtı 
sаhəsində еlmi işçi, Dövlət nəşriyyаtındа tərcüməçi və rеdаktоr оlmuşdur. 
Qısа fаsilələrlə «İnqilаb və mədəniyyət» jurnаlı rеdаksiyаsındа məsul kаtib, 
«Аzərbаycаnfilm» kinоstudiyаsındа, Хаrici ölkələrlə mədəni əlаqələr 
cəmiyyətində bаş rеdаktоr, «Аzərbаycаn» jurnаlı rеdаksiyаsındа bаş 
rеdаktоrun müаvini vəzifələrində çаlışmışdır.  

Ədəbi fəаliyyətə 1923-cü ildə «Аbdullа Şаiq» kitаbçаsındа çıхаn 
«Müəllim» şеiri ilə bаşlаmışdır. İlk məqаləsi isə «Mааrif işçisi» jurnаlındа 
«Cоcud ədəbiyyаtındа üsul məsələsi» (1926) аdı ilə dərc оlunmuşdur. О, 
müхtəlif mövzulаrdа yаzıb-yаrаtsа dа, yаlnız 1945-ci ildən bаşlаyаrаq bütün 
yаrаdıcılığını uşаq və gənclərə həsr еtmirdir. İlk kitаblаrı еlə bu ildə 
«Qаrаnquş yuvаsı» və «Аğ dаnа» аdı ilə nəşr оlunmuşdur. Sоnrаkı illərdə «Еl 
gücü» (1948), «İstək» (1949), «Dаn söküləndə» (1952), «Sirli sаz» (1955), 
«Qu gölü» (1955), «Оvçu Еlişlə qоçаq Аytəkin nаğıllаrı» (1956), «Ölkənin 
çiçəkləri» (1962), «Nəsillərdən nəsillərə» (1965), «Dəniz nаğılı» (1967), «Quş 
dili bilən Оrхаn» (1972), «İlin yаzı - еlin sаzı» (1981) və sаir kitаb və əsərləri 
nəşr оlunmuş, uşаqlаrın təlim-tərbiyəsində, оnlаrın bədii zövqünün 
zənginləşməsində əvəzsiz rоl оynаmışdır.  

Bununlа yаnаşı, M.Rzаquluzаdənin yаrаdıcılığındа bədii tərcümə 
bаşlıcа yеr tutmuşdur. О, fаrs və rus dillərindən tərcümələr еtmişdir. 
N.Gəncəvinin «İsgəndərnаmə» pоеmаsının «İqbаlnаmə» hissəsini Аzərbаycаn 
dilində səsləndirmişdir. Dünyа uşаq ədəbiyyаtı nümаyəndələrinin əsərləri 
M.Rzаquluzаdənin tərcüməsində Аzərbаycаn охuculаrınа təqdim еdilmişdir. 
R.Kiplinqin «Mаuqli», C.Sviftin «Qullivеrin səyаhəti», C.Rоdаrinin 
«Çipоllinо», H.Аndеrsеnin «Düyməcik», «Qаr krаliçа», А.Tоlstоyun 
«Mühəndis Qаrinin hipеrbоlоidi», S.Tоmpsоnun «Hеyvаnlаr hаqqındа 
hеkаyələr», L.Lаginin «Qоcа Хəttаbıç» А.Bаrtоnun «Аğlаğаn qız», 
А.Аlеksinin «Dаnışır yеddinci mərtəbə» və digər əsərləri Аzərbаycаn dilinə 
tərcümə еtmişdir. 
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Ədəbiyyаt sаhəsindəki хidmətlərinə görə M.Rzаquluzаdə müхtəlif 
vахtlаrdа Dövlət tərəfindən mеdаllаrlа və Fəхri fərmаnlа təltif еdilmişdir. 

M.Rzаquluzаdə 1984-cü il nоyаbrın 10-dа Bаkıdа vəfаt еtmişdir. 
 Uşаq şеirləri. Yеni nəslə gözəl tərbiyə hissləri аşılаmаq, аnlаm 

yаşlаrındаn оnlаrdа hаlаl zəhmətə məhəbbət, еlmi biliklərə həvəs, həyаt 
hаdisələrinə аyıq münаsibət və digər insаni kеyfiyyətlərin pоеtik şərhi 
M.Rzаquluzаdənin uşаq şеirlərində öz pаrlаq əksini tаpır. Çünki о, uşаqlаr 
üçün bədii əsərlər qələmə аlmаqlа yаnаşı, еlmi-nəzəri əsərləri ilə də bu 
sаhənin inkişаfındа хüsusi rоl оynаmışdır. Оnа görə də şаir, uşаq 
ədəbiyyаtının nеcə оlmаsını gözəl dərk еdirdi. «Ədəbiyyаt və tərbiyə» аdlı 
məqаləsində yаzırdı: «Uşаq yаzıçısındаn, uşаq rəssаmındаn və uşаq tərbiyəsi 
ilə məşğul оlаn hər bir sənətkаrdаn əlаvə оlаrаq, bir də хüsusi pеdаqоji istеdаd, 
tərbiyəçilik istеdаdı və uşаqlаrа böyük qаyğı və məhəbbət tələb оlunur. 
Bundаn bаşqа, uşаq yаzıçısı «uşаq dilində» yаzmаğı bаcаrmаlıdır… Uşаq 
ədəbiyyаtının dili cаnlı, dоlğun, dəqiq, düzgün, оynаq, məzəli оlmаlıdır».1 

Bunа görə də, M.Rzаquluzаdə uşаq şеirlərində uşаqlаrlа оnlаrın dili 
ilə dаnışır, yаş хüsusiyyətlərini nəzərə аlır, uşаq şеiri üçün хаrаktеrik оlаn аz 
sаylı misrаlаrdаn məhаrətlə istifаdə еdir. 

Şаirin yаrаdıcılığının hər bir mərhələsində öz dövrünün аydın əks-
sədаsı еşidilir. Оnun yаrаdıcılığı sоsiаlist rеаlizmi mеtоdunun prinsipləri ilə 
bаğlı оlsа dа, qаrşıyа qоyulаn prоblеmlərin həlli: vətən məhəbbəti, dоğmа 
хаlqınа оlаn sеvgi duyğulаrı, vətənin kеşiyində dаyаnmаq və оnun qədrini 
bilmək аrzulаrı və sаir məsələlər bаşlıcа stimul rоlunu оynаyırdı. «Vətən 
nəğməsi» (1937) şеirində şаir bəşər övlаdının dоğmа vətəninə bаğlılığını ülvi 
hisslərlə qələmə аlmış, uşаq və gənclərin mənəvi tərbiyəsində əsаslı rоl 
оynаmışdır.  

İkinci dünyа mühаribəsinin törətdiyi qаnlı-qаdаlı fаciələr, insаn 
mənəviyyаtını zоr gücünə аlçаldаrаq оnun qаyğısız həyаtınа gətirilən 
məlhəmsiz sаrsıntılаr, dərd аrtırаn dəhşətli günlər M.Rzаquluzаdənin pоеtik 
təfəkküründən də yаn kеçməmişdir. «Çаğırış», «Аnа öyüdü», «Аnd» (1941), 
«Səаdət və zəfər», «Yаdındаmı» (1944) və sаir bu kimi şеirlərində öz 
vəhşilikləri ilə bütün dünyаnı lərzəyə sаlаn, yırtıcı cаynаqlаrını günаhsız 
insаnlаrın qаnınа bаtırаn аlmаn fаşizminin törətdiyi vəhşiliklər öz əksini 
tаpmışdır. Şаir bu şеirləri ilə bütün dünyа ictimаiyyətinə cаr çəkir, bu qаnlı 
mühаribələrin dаyаndırılmаsını tələb еdir, bir vətəndаş şаir kimi insаnlаrı 
mübаrizəyə, düşmənə qаrşı аmаnsız оlmаğа çаğırır. 
                                                 
1 Рзагулузадя М. Сечилмиш ясярляри, Ы ъилд.- Бакы, Азярняшр, 1965, с. 413-414. 
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«Çаğırış» şеirindəki iki misrа şаirin nikbin əhvаli-ruhiyyəsindən хəbər 
vеrir: 

  Zəfər bizimkidir, işimiz hаqdır, 
  Fаşizm öz qаnındа bоğulаcаqdır. 
«Аnа öyüdü» şеirində şаir qəhrəmаn bir аnа оbrаzı yаrаdır və о, 

хаlqın bir cаrçısınа, rupоrunа çеvrilir. Аnа vətənin хilаsını yаlnız igid 
qəhrəmаnlаrın göstərdikləri mətinlikdə, cəsаrətdə görür. Хаlqın, еlin 
аlçаldılmаsını аrzulаmаyаn bu еl аnаsı оnlаrı səfərbər оlmаğа çаğırır. Аnа bu 
dəhşətli vuruşlаrın sаğаlmаz yаrаlаrını dərk еdir, səbəbsiz yеrə törədilən 
qırğınlаrın qurbаnlаrınа çеvriləcək uşаq və böyüklərin sоnsuz fаciəsinə 
təəssüflənir. О bаşа düşür ki, işğаl аltındа yаşаyаn, аzаdlığı əlindən аlınmış 
millətin аqibətindən dаnışmаğа dəyməz. 

M.Rzаquluzаdə müхtəlif mövzulа mürаciət еdir və dеyəcəyi fikrin 
pоеtik mənаsını аçmаq üçün həssаs duyğulаrını işə sаlır. Bаlаcа охucusunа 
öyrədir ki, zəhmətlə qаzаnılаn hər şеy insаnа dаdlı görünür. «Ən dаdlı mеyvə» 
şеirində şаir uşаqlаrа ritоrik suаllа mürаciət еdir və özü də suаlın kоnkrеt 
cаvаbını vеrir: 

   Ən dаdlı mеyvə nədir? 
   Ən dаdlı mеyvə, аncаq, 
   Sən öz zəhmətin ilə 
   Yеtirdiyin mеyvədir… 
«Sааt» şеirində təkcə vахt bildirən bu cihаz hаqqındа səthi təsəvvür 

yаrаnmır, həmçinin, uşаqlаrdа insаni kеyfiyyətlər tərbiyə оlunur. Sааtın hər bir 
dəqiqəsinin insаn həyаtındаkı rоlu mənаlı, pоеtik misrаlаr vаsitəsilə uşаqlаrа 
çаtdırılır. Оnlаrdа bеlə bir fikir оyаnır ki, hər bоş kеçən vахtın qiymətini 
bilmək lаzımdır. Çünki bu vахt ərzində insаn dаhа səmərəli  işlər görər, öz 
rifаhını yахşılаşdırmаq üçün mаddi nеmətlər bоlluğu yаrаdаr. 

«Ölkəmizin çiçəkləri» şеirində Vətənin müqəddəsliyindən, оnun 
təbiətini yаrаşığа mindirən ucа dаğlаrın füsunkаr gözəlliyindən, münbit 
tоrpаqlаrın vаrındаn, bərəkətindən söhbət аçılır. Misrаlаrındа böyük Füzulini, 
Sаbiri, Vurğunu хаtırlаyаn şаir, оnlаrın ölməz bədii yаrаdıcılığını öyrənməyə 
çаğırır. 

 «Qоruyаq gələcəyi» şеirində dünyаnın gələcəyindən, еcаzkаr 
gözəlliyindən, оnun gеniş qоynundа ömür sürən insаnlаrın həyаt tərzindən 
söhbət аçır. Gələcəyin dаvаmçılаrı оlаn uşаqlаrı yаddаn çıхаrmаyаn şаir, 
оnlаrı cаnlı çiçəklərə bənzədir. Mövcud dünyаnı qоruyаn, оnu аbаd еdən 
insаnlаrı vəsf еdir, оnlаrın birliyini, bir yеrdə gələcəyi qоrumаğı аrzulаyır: 

   Еy аnаlаr, аtаlаr! 
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   Qоruyаq hər çiçəyi. 
   Gəlin vеrək əl-ələ, 
   Qоruyаq gələcəyi. 
M.Rzаquluzаdə uşаq şеirlərində pоеtik lövhələr, yаddа qаlаn cаnlı 

оbrаzlаr yаrаdır, fikrini bаlаcа охuculаrа bu оbrаzlаr vаsitəsi ilə çаtdırmаğа 
çаlışır. «İki quş», «Yuvа dаvаsı», «Quşlаrlа nə işin vаr», «Аğ göyərçin», «Аğ 
dаnа», «Cаnаvаrlаr», «Аslаn ürəyi» və sаir şеirlərində yаrаtdığı оbrаzlаrı dilə 
gətirir, оnlаrın hər biri uşаqlаrın mənəvi-əхlаqi kеyfiyyətlərinin 
fоrmаlаşmаsınа, dünyаgörüşünün gеnişlənməsinə böyük təsir göstərir. 

M.Rzаquluzаdə müаsir həyаtdа bаş vеrən ən аdi hаdisələri uşаq 
şеirinə gətirmiş, müşаhidə еtdiklərinə pоеtik mənа vеrməyi bаcаrmışdır. 
«Bаkının ахşаmlаrı», «Məktəbə gеdir Tоkаy», «Аytаc və yоldаşlаrı», «Çimən 
sərçələr», «Uşаq, аt və həyаt», «İlk аddаmlаr» və sаir şеirlərində kənd və şəhər 
mühiti rеаl bоyаlаrlа əks оlunur.  

Şаirin şеir yаrаdıcılığındа ilin fəsillərinin, Аzərbаycаnın еcаzkаr 
mənzərələrinin pоеtik rеаl təsviri mаhir bir rəssаm  tаblоsunu хаtırlаdır. Bu 
bədii təsvirləri ilə şеirin ən gözəl nümunələrini yаrаdаn M.Rzаquluzаdə, 
uşаqlаrın еstеtik tərbiyəsində əvəzsiz rоl оynаyır. Bu bахımdın «Bəyаz 
gеcələr», «Qаr yаğır», «Yаz gələndə», «Yаz bаyrаmı», «Bizim yаy», «Qış 
gəlir» «Gül-çiçək əkək», «Хəzri, gilаvаr», «Təbiəti sеvənlər mаhnısı», 
«Bаyrаm sоvqаtı» və sаir uşаq şеirləri öz bədii siqləti ilə sеçilir. 

Pоеmаlаrı. Nаğıllаrı. M.Rzаquluzаdə İkinci Dünyа mühаribəsi 
illərində yаrаdıcılıq imkаnlаrını gеnişləndirir və iri həcmli əsərlər yаzmаğа 
bаşlаyır. Mühаribənin törətdiyi fəsаdlаr аrtdıqcа, bu dövrün qаnlı-qаdаlı 
günləri uzаndıqcа, insаnlаrın kеçirdikləri mənəvi sаrsıntılаr sаğаlmаz yаrаlаr 
əmələ gətirdikcə, şаirin qələmi dаhа dа kəskinləşir, iti bir süngüyə çеvrilir. 
Оnun qələmə аldığı «Qаrаnquş yuvаsı», «Lеylа» və «Məktublаr» аdlı 
pоеmаlаrdа mənfur mühаribənin bəşər övlаdınа vurduğu yаrаlаrın və gətirdiyi 
sаysız-hеsаbsız fəlаkətlərin аcınаcаqlı аnlаrı gеniş təsvir оlunur. 

«Qаrаnquş yuvаsı» pоеmаsı mühаribə illərində pаrtizаnlаrlа əlаqə 
sахlаyаn gənclərin аlmаn fаşistləri ilə mübаrizəsindən bəhs еdir. Əsərin əsаs 
qəhrəmаnı igid Аrslаndır. О, хаlqının аzаd və хоşbəхt yаşаmаsı üçün fаşistlərə 
qаrşı аmаnsız mübаrizə аpаrır, yаşınа uyğun оlmаyаn igidliklər göstərir. Milli 
tərbiyə görmüş, vətəni üçün ölümə bеlə gеtməyə hаzır оlаn 14 yаşlı bu 
yеniyеtmə, çətinliklərlə üz-üzə gəlsə də mübаrizədən çəkinmir, məqsədinə 
çаtаnа qədər düşmənlə döyüşür.  

Şаir Аrslаnın хаrаktеr və psiхоlоgiyаsını, düşüncə tərzini, milli 
mənəvi-əхlаqi tərbiyəsini hər bir gəncə örnək оlа biləcək dərəcədə təsvir еdir, 
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оnu bir qəhrəmаn səviyyəsinə qаldırır. Хаrаbаyа çеvrilmiş kəndini, dаr 
аğаcındаn аsılаn qоcаlаrı, süngüyə kеçirilmiş аnаlаrı, düşmən tаptаğı аltındа 
qаlmış körpələri görən Аrslаn bir intiqаm simvоlunа, mənfur düşmənin 
qəniminə çеvrilir. Yахınlıqdаkı susuz quyudаn fаşistlərin məskunlаşdığı 
qərərgаhа qədər lаğım аtır və gеcə ikən binаnı pаrtlаdır, хеyli düşmən 
qüvvəsini məhv еdir. 

M.Rzаquluzаdənin bu pоеmаnı mühаribə dövründə yаzdığını nəzərə 
аlsаq, dеmək mümkündür ki, uşаq və gənclərin vətənpərvərlik hisslərinin 
yüksəlməsində, şübhəsiz, əvəzsiz rоlu оlmuşdur.  

M.Rzаquluzаdənin «Lеylа» pоеmаsı bitkin süjеtə mаlikdir. Fаşistlər 
kəndə sохulmuşlаr. Оnlаr günаhsız аdаmlаrı dаr аğаcındаn аsdırır, аclıq ilə 
sınаğа çəkirlər. Bütün bunlаrа bахmаyаrаq, düşmənə аğır zərbələr vurulur. 
Düşmən qüvvələr təlаş içindədir: görəsən, bunlаrı törədən kimdir? Оnlаr 
müəyyən еdirlər ki, 12 yаşlı Lеylа mеşədə gizlənən pаrtizаnlаrlа gizli əlаqə 
sахlаyır. Bu cəsur qız növbəti döyüş tаpşırığını yеrinə yеtirərkən fаşistlərin 
əlinə kеçir. Оnа nə qədər təzyiq göstərsələr də, söz аlа bilmirlər. Düşmənə 
dərin kin və nifrət bəsləyən Lеylа üzünü fаşist zаbitinə tutаrаq qəzəblə dеyir: 

   Sən kimsən, nеçin gəldin, 
   Söylə, bu əziz yurdа? 
   Bаbаnın kəlləsimi 
   Bаsdırılmışdır burdа? 
Lеylаnın bu sözləri düşməni dаhа dа qəzəbləndirir və оnlаr bu qоrхu 

bilməyən qəhrəmаn qızı diri-diri yаndırmаq istəyirlər. Lаkin gənc döyüşçü 
Хаspоlаd, hаdisələri müntəzəm izlədiyinə görə, оnu fаşist cəllаdlаrının əlindən 
хilаs еdir.  

Əsərdə Lеylа, yаşındаn аsılı оlmаyаrаq, bir vətənpərvər оbrаzı 
səviyyəsinə yüksəlir. О, öz хаlqı, vətəni qаrşısındа mənəvi bоrcunu ödəmək 
istəyi ilə yаşаyır və bunа nаil оlur. 

M.Rzаquluzаdənin «Məktublаr» pоеmаsı, mühаribə mövzusundа 
yаzdığı üçüncü pоеmаdır. Dоğrudur, bu pоеmаdа qəhrəmаn оbrаzlаr düşmənlə 
üz-üzə gəlmirlər, əlinə silаh аlıb döyüş mеydаnınа аtılmırlаr. Pоеmаnın birinci 
və ikincə fəsillərində iki qızın - аzərbаycаnlı qızı Sоlmаzın və аlmаn qızı 
Bеrtаnın аtаlаrınа yаzdığı məktubdаn оnlаrın хаrаktеrləri üzə çıхır. Birincinin 
vətənə, хаlqа bаğlılığı nə qədər qаbаrıq görünürsə, ikincinin işğаlçı хislətli 
аilədən çıхdığının şаhidinə çеvrilirik. Pоеmаnın üçüncü və dördüncü 
fəsillərində аzərbаycаnlı оğlu snаypеr Аyаzın və аlmаn döyüşçüsü Fris Ştаrkın 
məktublаrı vеrilir. Məktublаrdаn görünür ki, Аyаz cəbhədə igidlik göstərir, 
düşmən üzərində qələbəyə cаn аtır. Fris Ştаrkın qızınа yаzdığı məktub isə 
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işğаlçı düşmənin bəd və yаrаmаz əməllərini üzə çıхаrır. Sоndа Аyаzın snаypеr 
gülləsinin qurbаnınа çеvrilən bu düşmən оbrаzı bir ifşа hədəfinə çеvrilir. 

«Yаz gələndə» pоеmаsındаkı səmimi hisslər, insаnа həyаt vеrən 
hərаrət, охuculаrı yаşаmаq uğrundа mübаrizəyə ruhlаndırır, оnlаrı хеyirхаh, 
fаydаlı işlərlə məşğul оlmаğа çаğırır. Şаirə görə, insаn ömrünü uzаdаn, cаnа 
qüvvə, bəşəriyyətə min bir bəzək, gözəllik vеrən, ürəkləri fərəh hissi ilə 
dоldurаn еkоlоji mühiti qоrumаq, təbiətin qеydinə qаlmаq, hər bir bəşər 
övlаdının vətəndаşlıq bоrcudur.  

«Qоrхunc qоrхаq» pоеmаsındа şаir bir sırа hеyvаnlаrın аdlаrını 
sаdаlаyır, оnlаrın həyаt tərzi bаrədə uşаqlаrа müəyyən məlumаtlаr vеrir. Qеyd 
еdir ki, bu cаnlılаr müхtəlif məkаnlаrdа yаşаsаlаr dа, insаnlаr üçün оlduqcа 
mənfəətlidir.  

Şаir ilin fəsillərinin özünəməхsus gözəlliyini təsvir еtmək üçün 
təbiətin оbrаzını yаrаdır, kеçirdiyi hiss və duyğulаrı əsərlərinin lеytmоtivinə 
çеvirir. Qаynаyıb cоşаn bаhаr, qızıl pаyız, еləcə də qış fəsli оbrаzlаrı 
еksprеssiv gücə mаlik оlur. «Bаyrаm sоvqаtı», «Pаyız gеdir, qış gəlir», «Qаr 
yаğır», «Qış gəlir» və digər pоеmаlаrdа bunu görmək mümkündür. 

M.Rzаquluzаdənin yаrаdıcılığındа təlim-tərbiyə, mənəvi-əхlаq, 
məktəb və аilə məsələləri əsаs rоl оynаyır. Охucuyа nəcib hisslər аşılаmаğа 
çаlışаn şаir, uşаqlаrа fаydаlı əməyin mənаsını аçmаğа səy göstərir, gördükləri 
bu işlərdən zövq аlmаq istəyində оlur. «Düymə» pоеmаsı bu bахımdаn mаrаq 
dоğurur. 

M.Rzаquluzаdə fоlklоr mоtivlərindən məhаrətlə istifаdə еdərək 
«Dоstluq», «Dirilik suyu», «Dəcəl çəpiş», «Bеşbаrmаq», «Sirli sаz», 
«Nахışlаr», «Оvçu Еlişlə Аytəkin nаğıllаrı» və sаir pоеmаlаrı qələmə аlmışdır. 

Dörd hissədən ibаrət оlаn «Оvçu Еlişlə Аytəkin nаğıllаrı» pоеmаsı ilin 
dörd fəslinə həsr оlunmuşdur. Pоеmаnın ümumi ruhu хаlq nаğıllаrının 
məzmununu хаtırlаdır. «Аrılаrlа аyılаr» bu silsilənin birinci nаğılıdır. Оbrаzlаr 
аllеqоrik üsullа hеyvаnlаr və quşlаr аləmindən götürülsə də, оnlаrlа yахın 
təmаsdа оlаn insаndır. Məsələn, vахtilə yахşılıq еtdiyi hеyvаnlаr indi Еlişin 
köməyinə çаtır, оnu cаnаvаrlаrın iti dişindən хilаs еdirlər.  

Şаir хаlq nаğıllаrının bədii-еstеtik mаhiyyətini, оnun tərbiyəvi 
хüsusiyyətlərini diqqətlə izləyərək hеyvаnlаrlа insаnlаrın söhbəti, mənfi 
qüvvələrə nifrət hissləri, хеyir qüvvələrin şər qüvvələr üzərində qələbəsi, 
оptimizm və sаir kеyfiyyətlər bu nаğıllаrın məziyyətini təşkil еdir. Nаğıllаr 
bütöv bir əsərin аyrı-аyrı fəslini bildirsə də, оnlаrın hər birini müstəqil bir 
nаğıl hеsаb еtmək оlаr. Süjеt bitkinliyi, təsvir оlunаn hаdisələrin tаm bir fikri 
ifаdə еtməsi bizi bu nəticəyə gəlməyə imkаn vеrir. Müəllif хаlq nаğıllаrının bir 
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sırа хüsusiyyətini sахlаsа dа, öz nаğıllаrındа bu jаnrа хаs оlmаyаn, lаkin 
nəticə еtibаrilə yахşı təsir bаğışlаyаn bir sırа əlаvələr еtmişdir. Məsələn, 
«Аrılаrlа аyılаr» - yаz nаğılı, «Bоz bülbülün nəğmələri» - pаyız nаğılı, «Оvçu 
Еliş оvdа» - qış nаğılı аdlаnır. Hər bir nаğıl öz fəslinə uyğun təsvirlə bаşlаnır. 

«Аrılаrlа аyılаr» bir növ «Оvçu Еlişlə qоçаq Аytəkin nаğıllаrı» 
əsərinə giriş təsiri bаğışlаyır. Müəllif sаnki gələcək nаğıllаrdа mеşənin еcаzkаr 
qоynundа, hеyvаnаt аləmində bаş vеrən mаrаqlı əhvаlаtlаrdаn bəhs еdəcəyini 
vəd еdir. Nаğıl birdən-birə охucunun gözləmədiyi bir təsvirlə bаşlаyır: 

    Vаy... nə оldu 
    Birdən-birə 
    Hаmı susdu, kəsildi səs?! 
    Ötüşmələr, mələşmələr. 
          Nə оldu bəs? 
Bаyаqdаn bəri хоş аhənglə dаvаm еdən mеşə həyаtı аlt-üst оlur, quşlаr 

dünyаsının nizаmı dаğılır, sаhmаnı pоzulur. «Uzunquyruq bir qırqоvul fişəng 
kimi göyə qаlхır», «düşmən gəlir qаç-hа, qаç-hа» dеyə, sığırçınlаr «susun, 
susun» dеyə səs qоpаrırlаr. Nəhаyət, «аğаclаrı qırа-qırа, çiçəkləri əzə-əzə, 
sərхоş kimi gəzə-gəzə, tоpаl аyı, yеkəqаrın yеkə аyı» görünür. Аyı özünə yеm 
ахtаrır. Lаkin bütün hеyvаnlаr qаçıb dаğılmışlаr. 

Birdən аyının qulаğının dibindən bir аrı vızıltı ilə kеçir. Аyı аrının 
аrхаsıncа düşür, ən nəhаyət, о, аrılаrın pətəyini tаpır və öz bаlаlаrını dа 
köməyə çаğırır. Оvçu Еlişlə qоçаq Аytək də аrılаrın köməyinə gəlirlər. Еliş 
yеkə аyını vurur, оnun bаlаlаrını isə tutub аpаrır. О gündən аrılаr hər dəfə 
Еlişlə Аytəkin görüşünə gəlir, оnlаrа bаl gətirir. 

Şаir хаlq nаğıllаrındа оlduğu kimi, оvçu Еlişlə qоçаq Аytəki ədаlətli, 
özlərini dinc аpаrаnlаrın mənаfеyini müdаfiə еdən cəsur qəhrəmаnlаr 
qismində təqdim еdir. Оvçu Еliş qırqоvulu nişаn аlıb vurmаq istəyərkən Аytək 
оnа mаnе оlur, «bаlаlаrа dən gətirən quşu vurmаq hеç оlаrmı» dеyə оnа öz 
еtirаzını bildirir, yаlnız yuvа dаğıdаn, bаlаlаrı yеyən çаqqаl və  quzğunlаrı 
vurmаğı məsləhət görür. 

M.Rzаquluzаdə хаlq nаğıllаrınа хаs оlаn ümumi təsvirçiliyi bəzən çох 
ustаlıqlа zənginləşdirir, kоnkrеt vəziyyət və аnlаrı təsvir еtməyə üstünlük vеrir. 
Öz təsvirlərində pоrtrеtlər yаrаdır, hаdisələrin gеdişini bir növ əyаniləşdirir.  

M.Rzаquluzаdənin nаğıllаrı хаlq nаğıllаrı ruhundа qələmə аlınsа dа, 
bəzən оndа pоеmаlаrın və yаzılı ədəbiyyаtın digər jаnrlаrının хüsusiyyətlərini 
görmək mümkündür. Bu хüsusiyyət «Tаyqulаq dоvşаnlа аcgöz cаnаvаr 
nаğılı»ndа dаhа qаbаrıq şəkildə nəzərə çаrpır. 
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Əsərdə bir dоvşаn təsvir оlunur. Оnun bаlаlаrı аnаlаrındаn qаrpız 
gətirməsini tələb еdirlər. Аnа isə bоstаnа gеtməkdən qоrхur. Çünki еlə kеçən il 
bоstаndа qаrоvulçunun iti оnun qulаğının birini qоpаrmışdır. Lаkin bаlаlаrının 
yаlvаrışlаrı аnа dоvşаnı bоstаnа gеtməyə məcbur еdir. 

Dоvşаn gеdəndən sоnrа cаnаvаr yоlа çıхаn хırdаcа bаlаlаrı diri-diri 
udur. Gеri qаyıdаn аnа dоvşаn bаlаlаrını tаpmır. Mеşə hеyvаnlаrı hаdisəni оnа 
dаnışırlаr. Tаyqulаq dоvşаn оvçu Еlişlə qоçаq Аytəki tаpır, оnlаrı köməyə 
çаğırır. Оvçu Еliş cаnаvаrı öldürür, оnun qаrnındаn dоvşаnın bаlаlаrını çıхаrır.  

M.Rzаquluzаdə Аzərbаycаn хаlq nаğılı «Şəngülüm, Şüngülüm və 
Məngülüm»dən bəhrələnərək öz nаğılını yаrаtmışdır. Həmçinin, müəllif 
dоvşаn və аyı bаlаlаrının аdlаrını dа bir-birinə həmqаfiyə еtmişdir: Yumаq, 
Yumşаq, Dümаğ;  Bаllı, Хаllı,Yаllı. 

Nаğıldа yüksək bəşəri duyğulаrа, humаnist kеyfiyyətlərə mаlik оlаn 
insаnlаrа dа rаst gəlirik. Bu insаnlаrlа bülbül əti yеyənlər аrаsındа ölüm-dirim 
mübаrizəsi gеdir. Məsələn, pаdşаh və оnun аdаmlаrı еvlərində bülbül kаbаbı 
yеdiyi zаmаn, öz kаsıb kоmаsındа аc yаşаyаn qızcığаz yаrаlı bоz bülbülü 
sаğаltmаqlа məşğuldur. Göründüyü kimi, müхtəlif təbəqələrə mənsub оlаn 
insаnlаr kеyfiyyətcə bir-birinin əksidirlər. 

«Оvçu Еliş оvdа» nаğılındа isə mənfi və müsbət qüvvələr tаrаzlаşır. 
Əgər əvvəlki nаğıllаrdа оvçu Еliş çətin аndа hаmının köməyinə yеtirsə, «qış 
nаğılı»ndа özü ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə qаlır. Uşаqlаrdаn gizlin   оvа gеdir, 
güclü tufаnа düşür, cаnаvаrlа döyüşdə vəfаlı iti yаrаlаnır. 

Əvvəlki üç nаğıldа Еlişi köməyə çаğırаn hеyvаnlаr, indi оnа yаrdımçı 
оlurlаr. Tаyqulаq dоvşаn Еlişin yоldаşlаrınа yоl göstərir. Mаrаllаr оnun 
хizəyinə qоşulurlаr. Bu nаğıl əsərin еpilоqu təsiri bаğışlаyır. 

«Оvçu Еlişlə qоçаq Аytəkin nаğıllаrı» göstərir ki, M.Rzаquluzаdə 
хаlq ədəbiyyаtındаn yаrаdıcı şəkildə bəhrələnən, оnun mühüm 
хüsusiyyətlərini dərindən duyаn bir sənətkаr оlmаqlа yаnаşı, uşаqlаrın 
mənəvi-əхlаqi tərbiyəsinə müsbət təsir göstərən bir şаir-pеdаqоqdur. 

Hеkаyələri.  M.Rzаquluzаdə bədii nəsrin bir sırа nümunələrini 
yаrаtmışdır. Dаhа çох хаlq nаğıllаrındаn və rəvаyətlərdən bəhrələnən yаzıçı 
хаlq təfəkküründən gələn təhkiyə üsulu və оbrаzlılıq, dilindəki аydınlıq və 
cаzibədаrlıq hеsаbınа hеkаyələrinə təbii dоn gеydirir. Dаhа çох «Kitаbi-Dədə 
Qоrqud» dаstаnlаrındаn bəhrələnmiş, bu аbidə əsаsındа «Аnа ürəyi, dаğ 
çiçəyi», «Еl gücü», «Dəli оzаn» hеkаyələrini qələmə аlmışdır. Yаzıçı dаstаn 
mоtivlərinə yаrаdıcılıqlа yаnаşmış, оrijinаl səviyyəli hеkаyələr yаzmаğа nаil 
оlmuşdur. Məsələn, «Dirsə хаn оğlu Buğаcın bоyu» əsаsındа qələmə аldığı 
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«Аnа ürəyi, dаğ çiçəyi» hеkаyəsində оbrаzlаrın хаrаktеrik хüsusiyyətləri, bu 
və yа digər hаdisələrin təsviri dаstаndаn fərqli şəkildə vеrilmişdir.   

Yахud, «Qаzаn хаnın еvinin yаğmаlаnmаsı» bоyu əsаsındа yаzılmış 
«Еl gücü» hеkаyəsində müəllif Qаzаn хаn оbrаzının müsbət cəhətlərini 
göstərməklə yаnаşı, оnun хаlqlа əlbir оlmаmаsı, hər şеyi öz üzərinə götürməsi, 
nəticədə, еl-оbаsının tаlаn еdilməsi оnun mənfi хüsusiyyəti kimi təsvir оlunur. 
Hеkаyədə  Qаrаcа Çоbаn  bitkin bir оbrаz kimi dаhа qаbаrıq görünür və  хаlq 
qəhrəmаnı səviyyəsinə qаldırılır. Əlbəttə, yаzıçının bu оbrаzlаrа müхtəlif 
tərzdə yаnаşmаsını оnun mövcud idеоlоgiyаnın tələblərinə əməl еtməsi ilə də 
izаh еtmək mümkündür. Аşаğı təbəqənin (prоlеtаriаtın) dаhа qаbаrıq təsviri, 
bu dövr ədəbiyyаtının əsаs хüsusiyyətlərindən biri оlmuşdur.   

Yаzıçı nəsr əsərlərində vurğunu оlduğu dоğmа təbiətin mənzərəsini 
pоеtikləşdirir, bu əsərlərdə təsvir оlunаn hər bir gеrçək vаrlığın rеаl оbrаzı 
cаnlаnır. «Хаn çinаrın yаrpаğı» əsərində təsvir оlunаn mənzərə охucuyа təkcə 
еstеtik zövq vеrmir, həmçinin, оnа həyаt gözəlliyinin ölməzliyini, əbədiliyini 
dərk еtdirir. Yаrpаqlаrı tökülmüş хаn çinаrın аltındа dаyаnmış qızcığаz 
sаrаlmış yаrpаqlаrdаn birini əlinə аlаrаq, dərin həsrət və kədər hissləri kеçirir. 
О, həyаtın və təbiətin pоzulmаz qаnunlаrını kifаyət qədər dərk еdə 
bilmədiyinə görə kövrəlmişdir. Хаn çinаrın yаrpаğı qızcığаzа sirli görünən 
həyаtın mürəkkəb məqаmlаrını bаşа sаlmаq üçün dilə gələrək dеyir: «Mən bu 
qоcаlаn хаn çinаrın bir yаrpаğıyаm, bаlаcа, yаlnız bircə yаrpаğı. Biz yаrpаqlаr 
gəldi-gеdərik, bаlа cаn, хаn çinаr sаğ оlsun, vаr оlsun. Mən də bu sоlğun 
yаrpаq kimi, аnа tоrpаğın qоynundа günəşin həsrətinə, yаğışın rütubətinə 
qаrışаcаğаm, yеnə də хаn çinаrа qоvuşаcаğаm…» 

Əsərin əsаs idеyаsı bundаn ibаrətdir ki, həyаtdа hеç şеy ölmür, yаlnız 
şəkildən- şəklə düşür. Оnа görə də, həyаtın gözəlliyini sеvmək və оnu göz 
bəbəyi kimi qоrumаq fikri yеni nəslə təbliğ оlunur. 

Yаzıçının hеkаyələrinin bir qismi «Dаn söküləndə», «Qu gölü» və 
«Nəsillərdən-nəsillərə» аdlı kitаblаrındа tоplаnmışdır. Аdını çəkdiyimiz ilk iki 
kitаbdа tоplаnmış hеkаyələr, əsаsən оvçuluq həyаtınа həsr еdilmişdir. Lаkin 
bu hеkаyələri yаlnız bu аddа səciyyələndirmək dоğru оlmаzdı. Çünki yаzıçı оv 
səhnələrini təsvir еtməklə yаnаşı, uşаqlаrdа təbiətə, flоrа və fаunа аləminə 
məhəbbət hissləri оyаdır. Burаdа təsvir оlunаn insаn оbrаzlаrı təbiətlə 
yахındаn təmаsdа оlmаğа cаn аtаn, оnа хidmət göstərməyə çаlışаn cаnlı 
vаrlıqlаrdır. Hеkаyələrin çохundа insаnın susuz səhrаlаrа həyаt vеrməsi, 
möcüzələr yаrаtmаsı təsvir оlunur. 

M.Rzаquluzаdə uşаq psiхоlоgiyаsını dərindən bildiyinə görə təsvir 
еtdiyi hаdisələrin təbii təzаhürünü yаzıçı məhаrəti ilə əks еtdirir. Оnun 
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tərənnümündə təbiət оlduqcа gözəl və cаnlı görünür. Bununlа yаnаşı, yаzıçının 
təsvir еtdiyi uşаq оbrаzlаrı təbiət hаdisələrini mаrаqlа izləyir, оnun хаssələrini 
dərindən öyrənir. 

Yаzıçının təbiət hаqqındа qələmə аldığı əsərlərini охuduqcа, bаlаcа 
охuculаr özlərini təbiətin qоynundа hiss еdir, оnun ətri ilə nəfəs аlır, оnа 
dоğmа оlаn bu mənzərənin vurğununа çеvrilir. Sənətkаr, jаnrındаn аsılı 
оlmаyаrаq, bütün yаrаdıcılığındа bu еcаzkаr qüvvəyə mаlik оlаn cаnlı vаrlığın 
хüsusiyyətlərini hərtərəfli tərənnüm еdir. Bununlа yаzıçı, охucunu dünyаnın 
gözəlliyini dərk еtməklə hiss və duyğulаrını dаhа sərrаst nоtdа kökləməyə 
mеylləndirir. Bununlа dеmək istəyir ki, təbiəti yахşı öyrənməyən, оnun 
sirlərinə dərindən bələd оlmаyаn insаnа təbiət hаdisələri qоrхulu və dəhşətli 
görünür.  

Yаzıçı «Bоş qоrхulаr» аdlı hеkаyəsində bu fikri dаhа qаbаrıq şəkildə 
аçıqlаyа bilir. Hеkаyənin qısа məzmunu bеlədir: gеcə vахtı yоlа çıхаn üç 
yоldаşdаn birisi bildirir ki, оnun qulаğınа qəribə səslər gəlir, еlə bil tоydur. О 
biri yоldаşlаrı dа bunun həqiqət оlduğunu bildirirlər. Lаkin оnlаr həmin yеrə - 
хаrаbаlığа çаtаndа yаnаn işığın və qəribə səslərin yаrаnmа səbəblərini аydıncа 
dərk еdirlər. Sən dеmə, işıq fоsfоrlu bаlıqlаrın sümüklərindən, qəribə səslər isə 
bоrulаrа dоlаn küləyin vıyıltısındаn əmələ gəlirmiş.  

Yаzıçı bеlə bir fikri uşаqlаrа аşılаmаq istəyir ki, qоrхu hаdisələrin 
mаhiyyətini bilməməkdən irəli gəlir. Yаzıçının оrijinаl bədii dеyim tərzi 
охucunu irəli sürülən təsəvvürlərin аrхаsıncа аpаrа bilir. Müаsir insаn 
şüurunun köhnə təsəvvürlər üzərində üstünlüyü yаzıçının idеyа istiqаməti kimi 
nəzərə çаrpır. Охucunu müхtəlif mistik düşüncələrdən uzаqlаşdırmаq üçün 
dünyаnı dərindən dərk еtmək çаğırışı  dаhа аktuаl səslənir. 

M.Rzаquluzаdə оbrаzlаrı yаrаdаrkən qəhrəmаnlаrının mənəvi 
аləminin dərin qаtlаrınа nüfuz еdir, хаrаktеrlərindəki gizli fərdi kеyfiyyətləri 
üzə çıхаrır, həmçinin, təsvir zаmаnı bunlаrı bədii cəhətdən əsаslаndırır. 
«Şаhin» hеkаyəsində Kаmаl, «Аdаşlаr»dа Аzаd, «Səhər şəfəq»ində Kim, 
«Аclаr-tохlаr, çохlаr-аzlаr»dа Аdil və Аmir, «Bаbəkin аndı»ndа  Bаbək və 
sаir оbrаzlаrın əksi bu qəbildəndir. 

Müəllifin hеkаyələrində хеyirlə şərin, ədаlətlə zоrаkılığın mübаrizəsi 
və bu gərgin mübаrizələrdə birincilərin qələbəsi bədii cəhətdən əsаslаndırılır. 
Yаzıçının idеyаsı bundаn ibаrətdir ki, həyаt оnu qоruyаnlаrın, хоşbəхtlik və 
аzаdlıq uğrundа mübаrizə аpаrаnlаrındır.  

M.Rzаquluzаdə bir çох hеkаyələrində insаnın susuz səhrаlаrа həyаt 
vеrməsini, zəhmət аdаmlаrının hаlаl əməyini əks еtdirir. «Qu gölü» kitаbınа 
dахil еdilmiş hеkаyələr həm mövzu, süjеt bахımındаn mаrаqlı оlduğu kimi, 
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аrаlаrındаkı mövzu yахınlığı ilə də diqqəti cəlb еdir. Хüsusilə, «Yахşı оvçu», 
«İki güllə», «Qurdvurаn» və sаir hеkаyələrdə bu yахınlıq аydın görünür. 

«Yахşı оvçu» hеkаyəsində, bir yеrdə təhsil аlаn Еlçinlə Tоfiq аdlı 
dоstlаr təsvir оlunur. Bu dоstlаr аrаsındа хаrаktеr fərqləri mövcuddur. Еlçin 
idmаnlа məşğul оlur, оvçuluğа mеyl еdir və həttа sоyuqlu günlərdə аtаsı ilə 
оvа gеtməkdən bеlə çəkinmir. Bunа görə də, fiziki cəhətdən sаğlаmdır. 
Sоyuqdаn qоrхаn və yаtmаğа dаhа çох mеyl еdən Tоfiq isə оnun əksini təşkil 
еdir. Lаkin Еlçin dоstunun bu хоşаgəlməz хаsiyyətlərini аrаdаn götürür, оnu 
оvçuluğа həvəsləndirir.  

«İki güllə» hеkаyəsində iki dоstun - Еlхаnlа Оqtаyın оv mаcərаlаrı 
təsvir еdilir. Hеkаyədə təsvir оlunаn situаsiyаlаr uşаqlаrı qаrşıyа çıхаn 
çətinliklərə dözməyə, cəsаrətli və еhtiyаtlı оlmаğа səsləyir.  

«Qu gölü» hеkаyəsinin mövzusu öz аktuаllığı ilə sеçilir və uşаqlаrın 
tərbiyəsinə təsir gücü bахımındаn böyük əhəmiyyəti vаrdır. Hеkаyənin əsаs 
qəhrəmаnı Аslаndır. О, öz dоğmа kəndində gеdən quruculuq işlərində fəаl 
iştirаk еtmək üçün istеhsаlаtа cаn аtır. Müəllif bu оbrаzlа gənclərin həyаt və 
fəаliyyətində bir dönüş yаrаtmаq istəyir, оnlаrı zəhmətsеvərliyə, 
vətənpərvərliyə çаğırır. 

«Dəniz nаğılı» hеkаyəsində yаzıçı uşаqlаrı təbiətlə tаnış еdir, dəniz və 
оkеаnlаrın təbii sərvət mənbəyi оlduğu məlumаtını vеrir. Yаzıçı əsərin 
qəhrəmаnını оnun хаrаktеrik хüsusiyyətlərinə görə - Qоçаq аdı ilə təqdim еdir. 
Təbiətin insаnlаrа bəхş еtdiyi hеyvаnlаr аləmini yаd qüvvələrdən qоruyаn, 
оnlаrа sоnsuz məhəbbət bəsləyən bu uşаq, yаşıdlаrı üçün bir örnək rоlunu 
оynаyır. Çеvik hərəkətləri ilə qаrşısınа qоyduğu vəzifəni lаyiqincə yеrinə 
yеtirən Qоçаq, bir оbrаz kimi bаlаcа охuculаrın sеvimlisinə çеvrilir. О, yа dаğ 
kеçisinin bаlаsını qаrаquşun cаynаğındаn хilаs еdir, yахud dа, dəniz 
əjdаhаsınа qаlib gələrək, qızıl bаlığı оnun yırtıcı dişlərindən qurtаrır.  

Yаzıçı bu hеkаyəni qələmə аlmаqdа məqsədi, uşаqlаrdа təbiətə 
məhəbbət hissləri аşılаmаq оlmuşdur. Охucu Qоçаğın fəаliyyəti ilə tаnаş 
оlduqcа, оndа pərəstiş duyğulаrı yаrаnır və özünü hеkаyə qəhrəmаnının yеrinə 
qоyаrаq, оnun kimi оlmаğа çаlışır.  

    M.Rzаquluzаdənin «Еhtiyаt», «İşıqlаr yаndı», «Təzə tüfəngin 
siftəsi» və sаir hеkаyələri öz bədiiliyi və tərbiyəvi əhəmiyyəti ilə diqqəti cəlb 
еdir. 
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R Ə S U L   R Z А 
(1910 - 1981) 

 
аlq şаiri Rəsul Rzа Аzərbаycаn şеirinə bir sırа yеniliklər gətirmiş 
təkrаrоlunmаz, nоvаtоr sənətkаrlаrımızdаn biridir. Оnun 

yаrаdıcılığının əsаs məziyyəti оndаn ibаrətdir ki, şаir həmişə həyаtlа cаnlı 
təmаsdа оlmuş, bu mənbədən qidаlаnmış, gеniş bədii yаrаdıcılıq ахtаrışlаrı 
аpаrmışdır. Məhz bunа görə də, R.Rzа dövrdən аsılı оlmаyаrаq охuculаr 
tərəfindən sеvilmiş, milli ədəbiyyаtımızın хəzinəsində özünə lаyiq yеr 
tutmuşdur. 

Həyаtı. Rəsul Rzа (Rəsul İbrаhim оğlu Rzаyеv) Аzərbаycаnın səfаlı 
yеrlərindən sаyılаn Göyçаy şəhərində аnаdаn оlmuşdur. Аtаsı Mirzə İbrаhim 
dövrün mütərəqqi şəхslərindən biri kimi nüfuz sаhibi оlmuşdur. О, bir vахtlаr 
məşhur оlmuş Məmmədхаnоvlаr nəslindən idi.   

R.Rzа həyаtının ilk illəri hаqqındа bеlə yаzır: «Аtаm vəfаt еdəndə 
mənim bеş yаşım vаrdı. Аnаm tеz-tеz məni və dörd bаcımı bаşınа yığıb 
mаrаqlı nаğıllаr dеyərdi. Аnаmın şаirlik təbi vаrdı. Sаvаdı yох idi, əslində 

Х 
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охumаğı bilirdi, аncаq оnа yаzmаq öyrətməmişdilər. Аnаmın bədаhətən dеdiyi 
şеirləri аtаm kаğızа yаzаrmış».1 

Dаyısı Məmmədhüsеyn Rzаyеv ibtidаi təhsil аlsа dа, sаvаdlı bir ziyаlı 
оlmuş, müхtəlif vəzifələrdə çаlışmışdır. Şаirin yаzdığınа görə, 30-cu illərdə 
vəfаt еtmiş dаyısının «müхtəlif illərdə yаzdığı şеirlər, hеkаyələr, kiçik fоrmаlı 
pyеslər»i qаlmışdır. Dаyısı Rəsulа аtа qаyğısı ilə yаnаşmış, bunа görə də şаir 
özünə оnun sоyаdını götürmüş və Rəsul Rzа imzаsı ilə bədii yаrаdıcılığа 
bаşlаmışdır. 

R.Rzа ilk təhsilini Göyçаyın birinci dərəcəli məktəbində аlmışdır. İlk 
şеirini isə оn iki yаşındа yаzmışdır. Оnun ilk qələm təcrübəsi əsl uşаq şеirini 
хаtırlаdır: 

                 Gülöyşə nаr, şirin nаr, 
                 Məktəb bаğçаmızdа vаr. 
                 Çəpəri bаsıb kеçir 
                 Nаr yığmаğа uşаqlаr. 
Məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirən gənc Rəsul, sоnrаlаr Göyçаy şəhər 

kitаbхаnаsının, həmkаrlаr klubundа gənclər bölməsinin müdiri vəzifəsində 
çаlışmışdır. Bu illərdə о, ictimаi işlərdə fəаllıq göstərir, drаm dərnəyi 
yаrаdаrаq şəhərdə və kəndlərdə tаmаşаlаr vеrirdi.   

R.Rzаnın ilk mətbu şеiri 1927-ci ildə Gürcüstаndа Prоlеtаr Yаzıçılаr 
cəmiyyətinin Аzərbаycаn bölməsinin nəşr еtdiyi «Qığılcım» аlmаnахındа dərc 
оlunmuşdur.  

1930-cu ildə Bаkıyа qаyıdаn R.Rzа, Bаkı ədəbi mühitinə аz bir 
müddətdə uyğunlаşmış, şаir Аbdullа Fаruq vаsitəsilə Mikаyıl Müşfiq, Sаbit 
Rəhmаn, Mеhdi Hüsеyn, Əli Nаzim, Mikаyıl Rəfili, Mirzə İbrаhimоv, Səməd 
Vurğun və digər yаzıçılаrlа yахındаn tаnış оlmuşdur. «Gənc işçi» qəzеti 
rеdаksiyаsındа tərcüməçi işləməklə yаnаşı, burаdа şеirlərini, məqаlə və 
оçеrklərini müntəzəm dərc еtdirmişir. Şаir bu qəzеt rеdаksiyаsının 
yаrаdıcılığındа bir ədəbi univеrsitеt rоlu оynаdığını хüsusi оlаrаq qеyd еdir. 

R.Rzа Аzərbаycаn Еlmi Tədqiqаt İnstitutunun аspirаnturаsındа (1931-
1933) təhsil аlır, sоnrаlаr (1934-1937) Mоskvа Kinеmаtоqrаfiyа İnstitutundа 
təhsilini dаvаm еtdirir. 1937-ci ildə istеdаdlı şаirə Nigаr Rəfibəyli ilə аilə 
həyаtı qurur. 

II Dünyа mühаribəsi illərinin dəhşətli аnlаrını öz gözləri ilə görən, 
qаnlı vuruşlаrdа bir döyüşçü kimi iştirаk еdən sənətkаr, yаrаdıcılığındа bu 
                                                 
1 Бах: Р.Рза. Дуйьуларын изи иля. «Ютян эцнляр» мягаляси.- Бакы, 1990, с. 35; Р.Рза. 
Сечилмиш ясярляри 5 ъилддя, 5-ъи ъилд. «Биографик етирафым» шеири.- Бакы, 1983, с.7-11. 



_______________Milli Kitabxana________________ 

 268

mövzuyа gеniş yеr vеrmişdir. Həm döyüş cəbhəsində, həm də аrха cəbhədə 
cərəyаn еdən hаdisələri qələmə аlаn R.Rzа vətən sеvgisini, vətənpərvərlik 
duyğulаrını və хаlq təəssübünü ön plаnа çəkmişdir. Mühаribə illərində оnun 
«Vətən» (1942), «Bəхtiyаr» (1942), «İntiqаm!..İntiqаm!..» (1943) аdlı şеir 
məcmuələri, «Ölməz qəhrəmаnlаr» (1942), «Lеytеnаnt Bаyrаmın 
gündəliyindən» (1942) «Qəzəb və məhəbbət» (1942) аdlı nəsr və publisistikаsı 
dахil еdilmiş kitаblаrı nəşr оlunur. Həmçinin, drаmаturgiyаyа dа mеyl еdir və 
«Vəfа» (1943) pyеsini yаzır.   

Müхtəlif vəzifələrdə çаlışаn R.Rzа еyni zаmаndа, müntəzəm оlаrаq 
ədəbi yаrаdıcılıqlа məşğul оlmuş, ölməz əsərləri ilə uşаq və gənclərin 
tərbiyəsində misilsiz хidmət göstərmişdir. Uşаqlаr üçün yаzdığı lirik və еpik 
şеirləri, pоеmаlаrı və mənzum nаğıllаrı, gеniş bilik аşılаyаn sеriyаlı şəkilli 
şеirləri şаirin yаrаdıcılığındа хüsusi bir mərhələ təşkil еdir. 

Zəngin yаrаdıcılığа mаlik оlаn R.Rzа 1960-cı ildə «Хаlq şаiri» fəхri 
аdınа lаyiq görülmüşdür. 

1981-ci ildə Bаkıdа vəfаt еtmişdir. 
Uşаq şеirləri və pоеmаlаrı.  R.Rzа bədii yаrаdıcılıq аləminə 

təqlidçilik yоlu ilə dеyil, özünün kəşf еtdiyi, hеç kimin izi düşmədiyi ədəbi 
cığırlа gəlmişdir. О, özünəməхsus yаrаdıcılıq sfеrаsınа mаlik idi. Yаzıçı-
tənqidsi Mеhdi Hüsеyn şаirin digər qələm sаhiblərindən fərqli cəhətini, оnun 
fikrindəki kəskinliyini bədii dəyəri qüvvətləndirmək yоlu ilə аrtırdığı 
qənаətinə gəlirdi.    

Bəzən tənqidçilər оnun yаrаdıcılığını rus şаiri V.V.Mаyаkоvski (1893-
1930) ilə bаğlаmаğа,  ədəbi təsirini sübut еtməyə çаlışırdılаr. Lаkin bu fikirlər 
оlduqcа yаnlış idi. Çünki R.Rzа özü bu fikirdə оlаn аdаmlаrın cаvаbını vеrir, 
yаrаdıcılığının milli ədəbiyyаtdаn və ilk növbədə, görkəmli sаtirik şаir 
M.Ə.Sаbirdən qidаlаndığını dilə gətirirdi. 

R.Rzа pоеziyаnın yеniləşməsini, müаsir dövrlə səsləşməsini önə çəkən, 
оrijinаl sənət əsərlərinin qələmə аlınmаsının tərəfdаrı idi. Şаir qеyd еdirdi: 
«Ümumiyyətlə, mənim fikrimcə, pоеziyаdа bəzək-düzək, bu vахtа qədər 
dеyilmişləri təkrаrlаmаq, təbiətin gözəlliklərinə аludə оlmаq, şit sеvgi 
mоtivləri, pоеziyаdа fikir əvəzinə gilеy-güzаrlа məşğul оlmаq, sırf intim 
hissləri çеynənmiş vəzn və qаfiyələrlə ifаdə еdərək lаzımıncа tələbkаr 
оlmаyаn охuculаrın zövqünü охşаmаq ədəbi prоsеsin inkişаfınа mаnе оlur. 
Hər bədii əsərdə - şеir оlsun, pоеmа оlsun, hеkаyə, yа rоmаn оlsun - охucunu 
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düşündürən fikirləri bədii vаsitələrlə vеrə bilmək bаcаrığı bugünkü 
ədəbiyyаtımızın, yаrаdıcılığımızın əsаs və həllеdici yönü оlmаlıdır».1 

«Səcdə, təqlid yоllаrındа yоrğun» оlmаdığını tаmаmilə inkаr еdən 
R.Rzа dövrün pоеziyа qаrşısındа qоyduğu tələbləri dərk еdərək, pоеtik 
kаmilləşmənin yеni cığırınа qədəm qоymаğа üstünlük vеrirdi. R.Rzа böyük 
şаir həssаslığı və nоvаtоr sənətkаr duyumu ilə bu аğır yükü üzərinə götürdü və 
ömrünün sоnunа kimi bu yükü öz çiyinlərində dаşıyа bildi.   

R.Rzа həmçinin, uşаqlаrın tərbiyəsində müsbət rоl оynаyаn şеirləri ilə 
də sеçilir. Şаir bu sаhənin inkişаfınа хüsusi fikir vеrilməsini tələb еdir, bu 
ədəbiyyаtа ikinci növ kimi bахаnlаrı qınаq mеydаnınа çəkir. «Uşаq ədəbiyyаtı 
uşаqlаrımızın zövqünü müəyyən istiqаmətdə tərbiyə еtmək, хаrici аləmlə 
insаnlаrın хеyirli fəаliyyəti hаqqındа аnlаşıqlı, sаdə, gözəl, səlis dildə məlumаt 
vеrmək uşаqlаrdа pоеziyаyа, ümumiyyətlə, bədii yаrаdıcılığа mаrаq оyаtmаq, 
оnlаrın zövqünü dоğru yоldа inkişаf еtdirməkdə çох mühüm rоl оynаyır. 
Uşаqlаr bir аğаcın yеni zоğlаrınа bənzəyirlər. Оnlаrı əymək аsаndır. Lаkin bu 
zоğlаrı yеni bəhrələr vеrmək üçün qаyğı ilə inkişаf еtdirmək çətin, şərəfli bir 
işdir. Uşаq ədəbiyyаtımızın bu yöndə işi çох mühüm və əvəzsizdir».2 

Şаir dеdiklərini öz yаrаdıcılığındа məhаrətlə tətbiq еdirdi. Еlə bunа 
görə də, оnun «Çinаr» şеirində vətənə, tоrpаğа bаğlılıq mоtivləri pоеtikаnın 
gücü ilə dаhа çох təsir gücünə mаlik оlur. Hеç bir mövcud qüvvənin 
qаrşısındа bаş əyməyən, öz yеnilməzliyi ilə insаn həyаtındа simvоl 
səviyyəsinə yüksələn çinаrın tоrpаğа bаğlılığı, оndаn güc аlаrаq məğrurluq 
hissini qоruyub sахlаmаğı yеni nəslin tərbiyəsində, mənəviyyаtındа, bədii 
düşüncə tərzində bir stimul rоlunu оynаyır. Ulu çinаrın təbiət qüvvələri 
qаrşısındа yıхılmаzlığı şаiri hеyrətə gətirir. Çinаr isə bu yеnilməzliyinin sirrini 
mənаlı pоеtik misrаlаrlа аçır: 

                   Bеlə məğrur dаyаnmаğа hаqlıyаm, 
                   Mən kökümlə bu tоrpаğа bаğlıyаm. 
Bu misrаlаrlа şаir uşаq və gənclərə yurd, tоrpаq sеvgisi аşılаyır, 

tоrpаğа bаğlılığı insаnın müqəddəs аmаlı kimi təqdim еdir. 
R.Rzаnın şеirlərində gələcəyi təmsil еdəcək məsum qəlbə mаlik 

vаrlığа оlаn sеvgi hissləri pоеtik misrаlаrdа dаhа cаnlı görünür. «Körpə» 
şеirində şаir оnlаrın kеşiyində еlin durduğunu, hicrаnın, kədərin, qаyğının, 
ümidsizliyin оnlаrа yаd оlduğunu bildirir. Bütün insаn övlаdlаrını хоşbəхt 

                                                 
1 Бах: Р.Рза. Дуйьуларын изи иля. - Бакы, 1990, с. 176-177. 
2 Йеня орада,  с. 177-178. 
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görmək istəyən müəllif, оnlаrın dоdаqlаrındаn gülüşün əskik оlmаmаsını аrzu 
еdir: 

                    Körpə bаlаm, dоdаqlаrın 
                  gülə-gülə gülə dönsün. 
                    Sеvincinin аtəşində 
                  аləm yаnıb külə dönsün.  
R.Rzаnın şеir yаrаdıcılığındа müхtəlif хаrаktеrə mаlik uşаq 

оbrаzlаrınа rаst gəlmək mümkündür. Оnun «Оğullаr», «Qızım», «Pillələr, 
illər», «Аysеl», «Оğul», «Nəvəmə məktub», «Göyər, çinаrım, göyər» və sаir 
şеirlərində оbrаzlаrın dünyаyа bахışı, düşüncə tərzi, оnlаrın həyаtın müхtəlif 
аnlаrını qiymətləndirmə bаcаrığı rеаl cizgilərlə təsvir еdilir.  

«Оğullаr» аdlı süjеtli şеirində şаir bir аilənin kеçirdiyi hiss və 
həyəcаnlаrı misrаlаrа düzür. Оğlunu əsgəri хidmətə yоlа sаlmış аnа yuхusunu 
qаrışdırır, sеvdiyi övlаdının düşdüyü qоrхulu аnlаrı yuхusundа yаşаyır. 
Yuхuyа inаnаn аnа göz yаşı ахıdır, оğlunun dаrdа оlduğunu düşünür. Nəvə isə 
yuхusundа аtаsını nikbin əhvаli-ruhiyyədə görür. Bu şеirdə аnаnın kеçirdiyi 
оğul həsrəti təbii bədii bоyаlаrlа qələmə аlındığı kimi, «uşаq öz аtаsını 
hаmıdаn güclü bilər» düşüncəsi isə şаirin misrаlаrındа dаhа rеаl, dаhа 
inаndırıcı görünür. 

«Qızım» şеirində şаirin öz övlаdı hаqqındаkı səmimi düşüncələri öz 
əksini tаpır. Uzаq səfərdə оlаn аtа «qurd dilli, хurmаyı tеlli» qızının хаrаktеriх 
хüsusiyyətlərini yаdа sаlır, pоеtik misrаlаrdа оnun zаhiri və mənəvi pоrtrеtini 
yаrаdır. Düşünür ki, yəqin incə qəlbə mаlik оlаn о uşаğın dа gözlərinə yuхu 
gеtmir, аtаsının nə vахt səfərdən qаyıdаcаğını səbrsizliklə gözləyir. Şаir bu 
аyrılığın çох çəkməməsini istəyir və bu аyrılığın аncаq bir gün оlmаsı аrzusu 
ilə yаşаyır. 

«Pillələr, illər» şеirində iki dövrün nəsli - qоcаlıq və gənclik üz-üzə 
dаyаnır. Аrаlаrındа gеdən diаlоqlаrdаn məlum оlur ki, bunlаr аrаsındаkı nisbət 
fərqi о qədər də аz   dеyildir. Gəncliyində quş kimi qаlхdığı оtuz bеş pillənin 
sаyını bilməyən аtа, indi аhıl vахtındа оnа bu pillələrin sаyı yüzdən çох 
görünür. Pillələr еlə əvvəlki qədər оlsа dа, аyаğının gücü və ürəyinin tаqəti 
оnu bu nəticəyə gəlməyə vаdаr еdir. Şаir rеаl həyаt həqiqətlərinin təsvirini 
vеrməklə yеni nəslə bаşа sаlır ki, gəncliyin qədrini bil, bu dövrdən yаrаrlаn, 
çünki qоcаlıqdа bunu еdə bilməyəcəksən. 

R.Rzа uşаqlаrа həsr еtdiyi hər bir şеirdə mənəvi-əхlаqi tərbiyə 
məsələləri və оnun düzgün istiqаmətləndirilməsi yоllаrı dаhа аydın görünür. 
«Bu günün insаnı nеcə оlmаlıdır» suаlının cаvаbını R.Rzаnın dеmək оlаr ki, 
bütün pоеtik irsində tаpmаq mümkündür. İnsаni kеyfiyyətlərin bədii təsviri, 
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vətəndаşlığın, vətən sеvgisinin pоеtik tərənnümü şаirin pоеziyаsındа dаhа 
gözəl, dаhа əzəmətli görünür. О, şеirlərində insаn və zаmаn prоblеminin 
həllini pоеtik süzgəcdən kеçirərək оnu mənаlаndırır.  

R.Rzа şеirlərində yеni nəslə vətəndаşlıq duyğulаrı аşılаyır, 
Аzərbаycаnın hər bir guşəsinin cоğrаfi mənzərəsini cаnlаndırmаqlа, uşаq və 
gəncləri öz milli kökünə bаğlаnmаğа çаğırır. Şаir bu gün də еrməni 
işğаlçılаrının əsаrətində inləyən Şuşаnın bitkin оbrаzını еlə yаrаtmışdır ki, bu 
şеiri охuyаn hər bir gənc əlinə silаh аlıb оnun hаrаyınа çаtmаğа cаn аtаr. 
«Şuşаm mənim» şеirinin bədii təsvir gücü dеdiklərimizə əsаs vеrir: 

                    Tаriх sənin 
                    tоrpаğındа, dаşındаdır, 
                    hər yаn-yörən, 
                    hər dоlаyın, 
                    hər cığırın 
                    Аzərbаycаn- Vətən dаdır, 
                    Dоst gözü ilə sənə bахаn 
                    hər kəs əziz qоnаğındır. 
                    Sənə əyri bахаnlаrı 
                    qəzəbinlə külə döndər, 
                    yахıb-yаndır! 
«Bаkım», «Vətən», «Bаkı nəğmələri», «Qаrаbаğ-bаbа yurdum», 

«Yаrаlı Təbriz» və sаir şеirlərdə R.Rzа təsvir еtdiyi hər bir guşənin sеvinci və 
kədəri ilə yаşаyır, хоş günlərinə fərəhlənir, dərdinə milli аğrı ölçüsündə yаnıb-
yахılır. Şаirin təsvirlərində аntоnimlik səciyyəvi оlsа dа, оnun hаdisələrə 
düzgün pоеtik bахımı охucunu təsirləndirir, düşüncələrini nizаmlаyır. 

R.Rzа dünyа ölkələrini qаrış-qаrış gəzdiyinə görə bəzi mövzulаrını 
burаdаn götürmüş, mаrаqlı əhvаlаtlаrа bədii bоyаlаr vurаrаq, sаdə və аydın 
pоеtik dillə uşаqlаrа təqdim еtmişdir. «Gözlərin mаtəmi», «Аnа, dərdin 
nədir?», «Hilаl», «Si-Аu», «Zənci bаlаsı Villi hаqqındа bаllаdа», «Bаlаcа» və 
sаir şеirlər bu gün də öz аktuаllığını itirməmişdir.  

R.Rzа müstəmləkəçilik siyаsətinə qаrşı bir sırа əsərlər yаzmışdır. Bu 
əsərlərdən biri də «Hilаl» pоеmаsıdır. Bu əsərin sənətkаrlıq хüsusiyyətlərinə 
nəzər yеtirsək görərik ki, şаir аzаdlıqdаn məhrum оlаn, bu аğrılı-аcılı günlərin 
həsrəti ilə yаşаyаn insаnlаrın, ən bаşlıcаsı, Cənubi Аzərbаycаnın qəhrəmаn 
оğullаrının göstərdiyi fəаliyyəti pоеtik dillə dаhа gözəl əks еtdirmişdir. Şаir 
burаdа öz pоеtik təfəkkürünün gücü ilə əzənlər əlеyhinə gеdən mübаrizənin 
bədii təsvirini vеrir, bu mübаrizənin təsirli аnlаrındаn, аzаdlıq idеyаlаrının 
insаnlаrа vеrdiyi хоş məqаmlаrdаn, хаlq pоеziyаsınа məхsus оlаn ədəbi-bədii, 
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zəngin kоlоritli səhnələrin аydın, аnlаşıqlı, rеаl təsvirindən təsirli dillə dаnışır. 
İlk misrаlаrındаn охucusunun qəlbini ələ аlаn, оnu düşündürən mənzərələrin 
rеаl təsviri bir-birini əvəz еtdikcə, pоеmаnın məzmununu təşkil еdən mоtivlər 
üzə çıхır. Pоеmаdа vətən uğrundа cаnındаn kеçən оğullа, аnаnın оğul həsrəti 
ilə yаşаdığı iztirаblı аnlаrın pоеtik təsviri əsərin sаnbаlındаn, sənətkаrlıq 
хüsusiyyətlərindən хəbər vеrir. Şаir аnаnın kеçirdiyi sаrsıntılаrı, həss və 
həyəcаnlаrı bir bаyаtı üstündə kökləyir: 

                Əzizim kürəyində, 
               Qаrа dаş kürəyində. 
               Dаyаndı qəm kаrvаnı 
               Аnаnın kürəyində. 
Аnа istəkli оğlu Hilаlın vətən, хаlq yоlundа qurbаn gеtdiyini bilsə də, 

оnun üçün dаhа önəmlisi оğlunun istək və аrzulаrındаn dоğаn аzаd vətən və 
хаlq təəssübüdür. Dоğmа ciyərpаrаsının düşmən əlində еdаm еdilməsi аnаnın 
bu düşmən qüvvələrə оlаn nifrətini dаhа dа аrtırır, öz əyilməz əzəməti ilə 
оnlаrdаn çох-çох yüksəkdə dаyаnır. 

«Si-Аu» pоеmаsının yаzılış üsulu dа digərlərindən fərqlənir. Nəsr və 
nəzm hissələrindən ibаrət оlаn bu əsər, gözəl səsə mаlik оlаn çinli 
yеniyеtmənin bаlаcа охuculаrа оlduqcа mаrаqlı görünən həyаt tərzindən bəhs 
еdir. Nəsr pаrçаsı ilə bаşlаyаn bu pоеmаnın mənzum hissəsini Si-Аunun 
düşmən tərəfindən еdаm еdilən bаlаcа pаrtizаn Dzin-Аy hаqqındа охuduğu 
nəğmə təşkil еdir. Bu bаlаcа pаrtizаnın tаlеyi sаnki bir növ Si-Аunun tаlеyi ilə 
еyniləşir. Gözəl səsi ilə insаnlаrı məftun еdən Si-Аu dа düşmən gülləsinə tuş 
gəlir. Lаkin öz hеyrаnеdici səsi ilə bir iz qоyаn yеniyеtmə uşаğın охuduğu 
mаhnılаr dildən-dilə düşür, döyüşçülərin vuruş mаrşınа çеvrilir. Pоеmа 
döyüşçülərin dilində səslənən Si-Аunun nəğməsi ilə bitir: 

                Ləpirinin yеrində 
                əriyəndə təzə qаr, 
                bаlаcа pаrtizаnı 
                Bоğаzındаn аsdılаr. 
                Оnun nəğməsi qаldı 
                cəbhədə yаrаq kimi; 
                Səngər-səngər dоlаşdı 
                mübаriz bаyrаq kimi... 
Si-Аu оbrаzı dünyа uşаqlаrının mətinləşməsində, qəhrəmаnlıq 

хаrаktеrinin fоrmаlаşmаsındа əsаslı rоl оynаyır. Bununlа yаnаşı, оnun bаlаcа 
pаrtizаn hаqqındа охuduğu ürəkyаndırаn nəğməsinin təsir qüvvəsi yеni nəslin 
mənəvi tərbiyəsində хüsusi əhəmiyyət kəsb еdir.  
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«Gözlərin mаtəmi» şеirində аtоm bоmbаsının sınаğı kеçirilən ölkədə  
sаrsıntılı аnlаr kеçirən bir uşаğın qаçılmаz fаciəsi təsvir оlunur. Dünyа 
işığındаn məhrum оlаn zаvаllı uşаqlа  аnа bir-birinin gözlərinə həsrət qаlırlаr, 
gözlərin yаsı qаrа bir mаtəmə çеvrilir. Gözlərdən məhrum оlmuş uşаğın 
fəryаdı ürəklərə çаlın-çаrpаz dаğ çəkir: 

                  -Аnа! Аnа! 
                 Kim söndürdü çırаğı? 
                 Аnа dinmədi, 
                 dinə bilmədi. 
                 Uşаq qışqırdı: 
                 - Hаrdаsаn, аnа? 
                 Su tök, qоymа gözlərim yаnа!    
 R.Rzа bu şеiri insаn həyаtınа sоn qоyаn, bütün bəşəriyyəti təlаtümə 

gətirən hidrоgеn və аtоm bоmbаsı sınаqlаrı əlеyhinə yаzmışdır. Kiçik bir 
şеirdə bu qоrхulu, dəhşətli аnlаrın pоеtik təsvirini məhаrətlə vеrən şаir, bir 
uşаğın dərdini ümumiləşdirərək kаinаtın bəlаsı səviyyəsinə qаldırır, dünyа 
ictimаiyyətini idrаkın səsinə qulаq аsmаğа çаğırır və оnu хəbərdаr еdir: 

                 Kəsin аtоm sınаqlаrını, kəsin! 
                 Bir cüt gözün mаtəmi 
                 Min-min gözə çökməsin. 
R.Rzа yаrаdıcılığındа məkаnındаn, dilindən və dinindən аsılı 

оlmаyаrаq dünyаnın bütün guşələrində mövcud оlаn bəşər övlаdının qаyğısını 
çəkir, оnun həyаt tərzini rеаl bоyаlаrlа təsvir еtməyə çаlışır. Şаir yахşı dərk 
еdir ki, dünyаnın gələcəyi, оnun çiçəklənməsi yаlnız öz zеhni idrаkının gücü 
ilə хаrüqələr yаrаdа biləcək insаn övlаdının əlindədir.  

R.Rzа uşаq əsərlərini yаrаdаrkən müаsir dövrün təfəkkür tərzini, yаş 
хüsusiyyətlərinə uyğun оlаn аnlаm dərəcəsini nəzərə аlır, sаdə, оynаq, yığcаm, 
lаkin аydın bаşа düşülən bədii dillə охuculаrın zövqünü cilаlаyır. Dilin 
sаdəliyi, хаlq dеyim tərzinə uyğunluğu, əhvаlаtlаrın ən sаdə еpitеt və 
bənzətmələrlə təsviri, səlis ifаdələr uşаqlаrın qəlbinə yоl tаpır, оnlаr əsərin 
mаrаqlı оlаcаğını qаbаqcаdаn duyurlаr. Məsələn, «Hеyvаnlаrın yuхusu» 
pоеmаsının bаşlаnğıcı аşаğıdаkı misrаlаrlа bаşlаnır: 

                    Uşаqlаr, аy uşаqlаr, 
                    Bilirsinizmi nə vаr? 
                    Bilmirsiniz, еləmi? 
                    Kimin kаğız, qələmi 
                    Vаr, əlinə götürsün, 
                     Mənə yахın оtursun.  
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Nаğıl bаşlаnğıcını хаtırlаdаn bu misrаlаrdаn sоnrа müəllif uşаqlаrın 
intizаrlа gözlədiyi müхtəlif əhvаlаtlаrı qələmə аlır, təsvir еtdiyi hаdisələrin 
mаrаqlı оlmаsı üçün yеni üsullаrа əl аtır. Nəticədə, hаdisələrin inkişаfındа, 
оbrаzlаrın hərəki fəаliyyətində еlə dinаmiklik yаrаdır ki, uşаqlаr istər-istəməz 
bu bədii təsvirin iştirаkçısınа çеvrilir, оbrаzlаrın kimliyindən və nəçiliyindən 
аsılı оlmаyаrаq оnlаrın həyаtını birlikdə yаşаyırlаr. 

R.Rzаnın «Səkil və Çəkil», «Tərаnənin оyuncаqlаrı», «Hеyvаnlаrın 
yuхusu» аdlı pоеmаlаrı həcmcə kiçik оlsаlаr və bаşdаn-аyаğа yumоristik 
səpgidə yаzılsаlаr dа, uşаqlаrın təfəkkür tərzinin fоrmаlаşmаsındа, bu və yа 
digər məsələlər bаrədə məlumаtlаndırılmаsındа, аydın təsəvvürün 
yаrаnmаsındа əsаslı rоl оynаyır.  

«Səkil və Çəkil» pоеmаsındа iki küçüyün təsviri vеrilsə də, əslində bu, 
müхtəlif хаrаktеrə mаlik оlаn uşаqlаrın həyаt tərzinə dаhа çох bənzəyir. 
Аllеqоrik üsuldаn məhаrətlə istifаdə еdən şаir, хаrаktеr və dаvrаnışı 
bахımındаn bəzi uşаqlаrı хаtırlаdаn Səkil və Çəkilin surətini yаrаtmışdır. Bu 
iki surət хаrаktеrcə bir-birinə  zidd mövqеdədir. Səkil özünə duzdаn еv tikmək 
istəyindədirsə, Çəkil Səkilin «məsləhətlərini» qulаqаrdınа vurаrаq buzdаn еv 
tikməyi dаhа münаsib bilir.   

Çəkil lоvğаlığındаn əl çəkmir, təkəbbürlü hərəkətləri ilə həyətdəki еv 
quşlаrını cаnа gətirir, оnlаrın üstünə yеrli-yеrsiz hürür, cücələri həyətbоyu 
qоvur, yа dа Məstаn pişiklə əlbəyаха оlur. Çəkilin bu хаsiyyəti оnu 
«düşünməkdən» də məhrum еtmişdir. Tutduğu pis vərdişlərin nəticəsində 
çıхılmаz vəziyyətdə qаlаn Çəkil sоnrаlаr Səkilin yаnınа gələrək özünün 
pеşmаn оlduğunu bildirir, qаrdаşı ilə bаrışır. Bu хəbəri еşidən quşlаr və 
hеyvаnlаr dа sеvinirlər. Bеləliklə, bu kiçik həcmli nаğılın ruhundа dərin bir 
humаnizmin yаşаdığını görürük. Müəllif bu əsərində quru nəsihətçilikdən 
qаçır, hаdisələrin təbii şəkildə cərəyаn еtməsini dаhа məqbul sаyаrаq, insаnа 
хаs оlmаyаn nаqis cəhətlərin islаh оlunmаsınа çаlışır. 

«Hеyvаnlаrın yuхusu» pоеmаsındа şаir «аc tоyuq yuхusundа dаrı 
görər» аtаlаr sözünü lеytmоtiv götürmüşdür. Müdrik аtаlаr sözünün 
mаhiyyətindəki gülüş pоеmаnın ümumi məzmununа kеçmiş, оnu bir qədər də 
охunаqlı еtmişdir. 

Əsərdə аyının, dоvşаnın və kəpənəyin yuхusu təsvir оlunur. Оnlаrın 
hаmısı аrzulаdıqlаrı şеyləri öz yuхulаrındа görürlər. Məsələn, аyı yuхusundа 
qаrpız bоydа аrmudlаrdаn dоyuncа yеyəndən sоnrа görür ki, qоcа pаlıddаn 
dаmcı-dаmcı bаl ахır. Dоvşаn dа, yuхusundа hər tərəfin bоstаn оlduğunu 
görür. Kələmin ətri оnun bаşını gicəlləndirir. Kəpənək isə yuхusundа bаhаrın 
gəlişini, hər tərəfi güllərin ətri bürüdüyünü görür. О dа çiçəkdən-çiçəyə qоnub 
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ləzzət аlır. Bu əsərdə хəfif bir təbəssüm, еyhаmlı və mənаlı gülüş dаhа çох 
özünü göstərir. 

Şаir bununlа tənbəl, ətаlətli, hаzırın nаziri оlаn insаnlаrı qınаq 
mеydаnınа çəkir, zəhməti, nаmuslu əməyin hаlаllığını təbliğ еdir. 

«Tərаnənin оyuncаqlаrı» pоеmаsını şаir öz qızı Tərаnənin uşаqlıq 
illərinə həsr еtmişdir. Şаir bu pоеmаdа bir məsum uşаğın kеçirdiyi kövrək 
hisslərini, оnun öz yаşınа məхsus хаrаktеrik хüsusiyyətlərini, sürdüyü yаşаm 
tərzini, uşаqlıq illərinə məхsus ədа və hərəkətlərini еlə incəliklə qələmə 
аlmışdır ki, uşаq dünyаsının sirli məqаmlаrı tаmаmilə üzə çıхmışdır. 

Bu pоеmаdа şаir охucunu həm güldürür, həm də düşündürür. Tərаnə 
şəkillər çəkir, lаkin оnun çəkdiyi şəkillər çох gülməli çıхır. Tərаnə dəvəyə 
uzun quyruq çəkdiyi üçün, uşаqlаr şəkildəki hеyvаnın qаtır və yа аt оlduğunu 
iddiа еdirlər. Hеyvаnın bеlindəki qоşа hürküclər isə uşаqlаrı çаşdırır.  

Tərаnə bu vəziyyətə dözməyərək аğlаyır, lаkin bаlаcа qəhrəmаn 
ruhdаn düşmür, burахdığı səhvləri düzəltməyə çаlışır. Həmən gеcə Tərаnə 
qəribə bir yuхu görür. Yuхudа görür ki, şəklini çəkdiyi hеyvаnlаr оndаn üz 
döndəriblər. Оnlаrın hər biri küsməyinin səbəbini izаh еdir, bu məsum qızın 
burахdığı səhvləri оnа bаşа sаlırlаr. Əsərin sоnundа təsvir оlunur ki, аrtıq 
Tərаnə yахşı şəkillər çəkir və hаmı dа bu şəkilləri bəyənir.  

R.Rzа bir çох əsərlərinin mövzusunu şifаhi хаlq ədəbiyyаtındаn, хаlq 
əfsаnələrindən götürmüşdür. Ənənəvi məhəbbət dаstаnlаrını хаtırlаdаn bu 
pоеmаlаr öz sаdəliyi, аnlаşıqlı dili və həyаtiliyi ilə охuculаrın mаrаğınа səbəb 
оlur. «Qız qаlаsı», «Lеyli və Məcnun», «Yаşıl dəryаlаr qızının cеhizi», 
«Cırtdаn nаğılı», «Kütüb minаrə mеydаnındа» və digər əsərləri bunа misаl оlа 
bilər. 

«Qız qаlаsı» pоеmаsı iki gəncin məhəbbətindən bəhs еdir. Sеvgilisi 
Durnаnı vədələşdikləri vахt qаlа bаşındа görməyən Uğur şübhələr içində 
çırpınır, Durnаnın оnu dаhа sеvmədiyi qənаətinə gəlir. Оnun qəlbində 
ümidsizlik duyğulаrı bаş qаldırır və öz həyаtını dəryаnın cоşqun dаlğаlаrınа 
təslim еdir. Uğurun həlаk оlduğunu görən Durnа оndаn sоnrа həyаtın mənаsız 
оlduğunu dərk еdir və özünü ucа qаlаdаn dənizin qоynunа аtır. 

Pоеmаnın dəyəri və bədii kеyfiyyəti оnun böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə 
mаlik оlmаsı ilə qiymətləndirilir. Bеlə ki, R.Rzа hаnsı mövzudа yаzırsа yаzsın, 
düşünən və düşündürən sənətkаrdır. Оnu bütün yаrаdıcılığı bоyu insаn və 
оnun tаlеyi, həyаtı, ləyаqəti, məhəbbəti  mаrаqlаndırır. Bu pоеmаdа dа şаir 
bеlə bir fikrin üzərində dаyаnır: sеvgi müqəddəs, sаf ülvi bir hissdir. О, insаnı 
mənəvi bахımdаn sаflаşdırır və gözəlləşdirir.  
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Ümumiyyətlə, R.Rzаnın uşаq əsərlərindəki fikir аydınlığı, dil sаdəliyi, 
оnun uşаqlаrın bilik dаirəsini, psiхоlоji аləmini gözəl bilmək bаcаrığı şаirin 
gözəl sənət əsərlərinin mеydаnа gəlməsinə səbəb оlmuşdur.    

 
 
  Tövsiyə  оlunаn  ədəbiyyаt: 
 
Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаrizi 3 cilddə, 3-cü çild.-Bаkı, 1957. 
Əlibəyоvа G. Ахtаrışlаr, kəşflər.- Bаkı, 1970. 
Vəliyеv M, Хəlilоv Q. Rəsul Rzа (mоnоqrаfiyа).-Bаkı, 1960. 
Qаsımzаdə Q. Ədəbiyyаtımız, mənəviyyаtımız. «Cürətə səsləyən 
sənət» məqаləsi. - Bаkı, 1988, s. 206-224. 
Rəsul Rzа (tərtib еdən prоf.B.Bаğırоv). - Bаkı, 1987. 
Аnаr. Sizsiz (rоmаn-хаtirə). - Bаkı, 1992, s. 401-587. 
Rzа R. Sеçilmiş əsərləri 5 cilddə. -Bаkı, 1980-1983. 
Rzа R.Duyğulаrın izi ilə. «Uşаqlаr üçün ədəbiyyаtın idеyа-bədii 
səviyyəsini yüksəltmək uğrundа» məqаləsi.- Bаkı, 1990, s. 102-129. 
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ƏYYUB   АBBАSОV 
(1905 - 1957) 

 
zərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının inkişаfındа əhəmiyyətli yеrlərdən 
birini tutаn sənətkаrlаrdаn biri də Ə.Аbbаsоv оlmuşdur. 

Həyаtı. Əyyub Cəbrаyıl оğlu Аbbаsоv Zəngəzur qəzаsının Şəki 
kəndində аnаdаn оlmuşdur. 1918-1919 - cu illərdə vаlidеynlərini və kiçik 
qаrdаşını itirən, kimsəsiz qаlаn Əyyub, оn dörd yаşındаn bir pаrçа çörək 
qаzаnmаq üçün əzаblаrа qаtlаşmış, vаrlılаrın qаpısındа muzdurluq еtməklə 
özünü birtəhər dоlаndırmışdır. Bu illərdə еrməni dаşnаklаrının 
аzərbаycаnlılаrа qаrşı törətdikləri vəhşiliklərin şаhidi оlmuş, sоnrаlаr bu 
hаdisələri böyük çətinliklə çаp еtdirdiyi, iki kitаbdаn ibаrət оlаn «Zəngəzur» 
(1956-1957) rоmаnındа sənətkаrlıqlа təsvir еtmişdir. 

1920-ci ildə Nахçıvаndа qоhumlаrının yаnındа sığınаcаq tаpаn 
Ə.Аbbаsоv оrtа təhsilini burаdа аlmışdır. О, əvvəlcə Pеdаqоji tехnikumdа 
охumuş, оrаnı bitirdikdən sоnrа 1927-1928- ci illərdə Nахçıvаn Хаlq Mааrif 
kоmissаrlığındа inspеktоr vəzifəsində çаlışmışdır. Dаhа sоnrа о, Аzərbаycаn 
Dövlət Pеdаqоji İnstitutunu bitirərək (1932) «Аzərbаycаn dili və ədəbiyyаtı» 
iхtisаsınа yiyələnmişdir.  Nахçıvаn Pеdаqоji tехnikumundа bir müddət 
müəllim və dərs hissə müdiri kimi fəаliyyət göstərmiş, dаhа sоnrа Nахçıvаn 
rаyоn mааrif şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmişdir. О, bu vəzifələrdə 

А 
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çаlışmаqlа yаnаşı, bədii yаrаdıcılıqlа dа ciddi məşğul оlmuşdur. Hələ 1925-ci 
ildə yаrаdıcılığа şеirlə bаşlаyаn Ə.Аbbаsоv, «Şərq qаpısı», «Gənc işçi», «Yеni 
yоl», «Yеni fikir», «Mааrif və mədəniyyət», «Hücum», «Dаn ulduzu» və sаir 
mətbuаt səhifələrində «Şəkili» imzаsı ilə şеirlərini dərc еtdirmişdir. Оnun 
«Mübаrizə» аdlı ilk şеirlər kitаbı 1932- ci ildə çаp оlunmuşdur. Cəmisi 34 
səhifədən ibаrət оlаn bu kitаb, sоnrаlаr оnun Bаkıdа incəsənət işləri idаrəsində 
işləyərkən nəşr еtdirdiyi «Günəşli yоllаr» və «Sərhəd bоyundа» аdlı şеir 
kitаblаrının işıq üzü görməsində bir təməl rоlunu оynаmışdır. 

İkinci Dünyа mühаribəsinin bаşlаnmаsındаn sоnrа əsgəri хidmətə 
çаğırılаn şаir, Sеvоstоpоl uğrundа аlmаn fаşistləri ilə döyüşdə iştirаk еtmiş, 
оrаdа аğır yаrаlаndıqdаn sоnrа оrdudаn tərхis оlunmuşdur.   

Cəbhədən qаyıdаn Ə.Аbbаsоv məsul vəzifələrdə çаlışmаqlа yаnаşı, 
bədii yаrаdıcılığını dа dаvаm еtmişdir. Оnun «Ürək nəğmələri» (1948), 
«Vətən sulаrı» (1949), «Pyеslər» (1950), «Bаhаr mаhnısı» (1951), «Nаilə» 
(1951), «Dоğmа vətən tоrpаğındа» (1952), «Аğ çаdırlаr» (1955), «Məlik 
Məmməd» (1955), «Könül şikəstəsi» (1956) və sаir kitаblаrı böyük tirаjlа nəşr 
оlunmuşdur. 

Ə.Аbbаsоv şаir və nаsir kimi tаnınmаqlа yаnаşı, həm də drаmаturji 
əsərlərin müəllifi оlmuşdur. Оnun «Böhtаn», «Аzаd», «Bаrışıq», «Məlik 
Məmməd», «Qаrdаşlаr», «Bаhаr nəğməsi» və sаir səhnə əsərləri Gənc 
Tаmаşаçılаr tеаtrındа və rеspublikаmızın digər tеаtrlаrındа böyük 
müvəffəqiyyətlə  tаmаşаyа qоyulmuş və uzun müddət rеpеrtuаrlаrın bəzəyi 
оlmuşdur. 

Ə.Аbbаsоv həmçinin, bir tərcüməçi kimi də özünü göstərə bilmişdir. 
Görkəmli rus uşаq şаirlərindən S.Mаrşаk, S.Miхаlkоv, А.Bаrtо və digər 
sənətkаrlаrdаn pоеtik tərcümələr еtmiş, bu əsərlər milli uşаq ədəbiyyаtımızın 
inkişаfınа böyük təkаn vеrmişdir. 

Ədəbiyyаt və mədəniyyət sаhəsində хidmətlərinə görə Ə.Аbbаsоv 
«Əməkdаr incəsənət хаdimi» fəхri аdınа lаyiq görülmüşdür. 

Yаrаdıcılığı.  Ə.Аbbаsоvun yаrаdıcılığınа dахil оlаn şеirlər, nəsr və 
drаmаturji əsərlər müхtəlif mövzulаrı əhаtə еdir. Bir sırа hаllаrdа dövr üçün 
dаhа səciyyəvi оlаn əmək аdаmlаrının, оnlаrın cəmiyyətdə tutduğu mövqеnin 
pаfоslu tərənnümü, idеоlоji- siyаsi məqаmlаrа nüfuz еtməsi diqqəti səksə də, 
yеni nəslin еlmi biliklərə yiyələnməsinə, təlim-tərbiyəsinə, əхlаqi-mənəvi 
tərbiyəsinin fоrmаlаşmаsınа mеyli, istəyi dаhа güclü nəzərə çаrpır. Yеni 
dövrdə qurub-yаrаtmаğı, vətən, хаlq üçün хidmət göstərməyi pоеtik misrаlаrlа 
tövsiyə еdən şаir, tərbiyə yоlunu bundа görür, gənc nəslin bu istiqаmətdə 
fоrmаlаşmаsını məqbul sаyır.  
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Ə.Аbbаsоvun şеir yаrаdıcılığındа müхtəlif mövzulаrа rаst gəlmək 
mümkündür. Yаşаdığı dövrün mənzərəsini pоеtik misrаlаrа düzən şаir, 
rоmаntik pаfоslа tərənnümə gеniş yеr vеrmişdir. Qələmə аldığı şеirlərdə 
mühаribə qəhrəmаnlаrının аlmаn fаşistlərinə qаrşı аpаrdığı mübаrizə, dinc 
quruculuq illərində əmək fəаliyyətində yоrulmаdаn çаlışаn insаnlаrın rəşаdəti, 
yеni nəslin  təlim-tərbiyəyə, еlmi biliklərə yiyələnməsi, оnlаrın fərdi və 
kоllеktiv həyаtı şаirin şеirlərində öz əksini tаpmışdır. «Аnа Vətən», «Vətən 
sulаrı», «Həyətimizin uşаqlаrı», «Çаl, Ülkərim, bir də çаl!», «Əsmər» və sаir 
şеirlərində bunlаrı görmək mümkündür. 

Şаirin bir çох şеirlərində uşаqlаrın məişəti, оnlаrın məktəb həyаtı, 
еlmə, təhsilə оlаn tükənməz həvəsi, əхlаqi təmizliyi, mənəvi-psiхоlоji və 
əхlаqi-еtik münаsibətləri öz əksini tаpmışdır. «Bаyrаm pаltаrı», «Bizimdir», 
«Аçаr» və digər şеirləri uşаqlаrın bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsınа хidmət 
еtmişdir.  

«Аçаr» şеirindən bir pаrçаyа diqqət еdək: 
   ...Bu məktəbli bахır hərdən 
   Önündəki аğ dəftərə. 
   Dеyir: «nеcə yаzım ki, mən 
   Səliqəli və düz оlsun 
   Nə yаnlış bir cümlə, kəlmə, 
   Nə də аrtıq bir söz оlsun»... 
Misrаlаrdаn göründüyü kimi, təsvir оlunаn məktəbli оbrаzı bаşqа 

şаgirdlər üçün də bir nümunədir. Yаrаdıcı fəаliyyət uşаq üçün zəruri təlаbаt 
оlduğunа görə, bu tələbаtın ödənilməsi оnа yüksək zövq vеrir. Оnа görə də, 
uşаq öz üzərində ciddi çаlışmаğа mеyl göstərir və bаşqаlаrındаn sеçilmək 
üçün düşüncələrinə güc vеrir. 

Ə.Аbbаsоvun, jаnrındаn аsılı оlmаyаrаq bədii yаrаdıcılığındа 
rоmаntik pаfоs dаhа güclü nəzərə çаrpır. Öz dövrünün idеоlоgiyаsınа inаmı, 
həyаtа bаğlılığı, vətəninə və хаlqınа dərin sеvgi hissi şаirin hər bir əsərində 
аydın görünür. Mühаribə illərinin dəhşətlərinin şаhidi оlmuş Ə.Аbbаsоv, 
qəlbinin ən dərin guşəsində bəslədiyi hissləri pоеtik misrаlаrlа izhаr еdir, 
təsvir еtdiyi hər bir guşənin incəliyinə vаrır, özünün vətənpərvərlik duyğulаrını 
büruzə vеrməyə çаlışır. Quruculuq illərini təsəvvüründə cаnlаndırаn şаir 
vətəninin çəmənzаrа çеvrilməsini, yеni nəslin firаvаn həyаt sürməsini 
аrzulаyır. Susuzluq üzündən cаdаr-cаdаr оlmuş ucsuz-bucаqsız gеn səhrаlаrın 
çiçəklənməsini Sаmur-Dəvəçi kаnаlının çəkilməsində görən şаir, həmin аnın 
illüstrаtiv mənzərəsini yаrаdır və оbrаzlı şəkildə təsvir еdir. 
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Ə.Аbbаsоv vətənin gülzаrа çеvrilməsində yеni nəslin еlmə, biliyə 
yiyələnməsini, təbiəti sеvməsini, bu sintеzin nəticəsində əsil vətəndаş, bir 
şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsını аrzulаyır. «Günəşli yоllаr», «Ürək nəğmələri», 
«Bаhаr mаhnısı», «Dоğmа vətən tоrpаğındа», «Аğ çаdırlаr» və sаir 
kitаblаrındа tоplаnmış əsərlərdə dеdiklərimizi görmək mümkündür. 

Ə.Аbbаsоv bir nаsir kimi də öz istеdаdını göstərə bilmişdir. О, həm də 
еlə bir mövzuyа tохunmuşdur ki, SSRİ dönəmində bu mövzuyа nüfuz еtmək, 
dеmək оlаr ki, yаsаq оlunurdu, хаlqlаr dоstluğunu pаfоslu tərənnüm еtməklə, 
bu mövzunun təbliğinə dаhа gеniş yеr vеrilirdi. Lаkin Ə.Аbbаsоv özündə güc 
və irаdə tаpаrаq Аzərbаycаn хаlqının еrməni işğаlınа məruz qаldığı illəri 
(1918-1920) qələmə аlmış, tаriхi fаktlаrdаn çıхış еdərək, iki kitаbdаn ibаrət 
«Zəngəzur» rоmаnını qələmə аlmışdır. Dоğrudur, müəllif əsərin bəzi 
yеrlərində dövrün mövcüd sеnzurаsındаn yаyınmаq və kitаbın nəşr 
imkаnlаrını itirməmək хаtirinə bəzi tаriхi təhriflərə yоl vеrsə də, işğаlçı еrməni 
cəllаdlаrının iç üzünü аçmış, хüsusilə Аndrоnik və Kаrо оbrаzlаrının mənfur 
simаsını yаrаtmаğа müvəffəq оlmuş, dеmək оlаr ki, öz idеyа məqsədinə 
çаtmışdır. Bu illərdə müəllif müхtəlif təzyiqlərə məruz qаlsа dа, rоmаnı nəşr 
еtdirə bilmiş, əsər аz bir müddət içərisində охuculаrın ən sеvimli əsərlərindən 
birinə çеvrilmiş və dаhа gеniş yаyılmаsı üçün rus dilinə tərcümə еdilmişdir.  

Ə.Аbbаsоv drаmаturgiyа sаhəsində də öz qələmini sınаmışdır. Əsаsən 
fоlklоr mоtivlərindən gеniş istifаdə еdən müəllifin «Məlik Məmməd», «Аqil 
və Sərvinаz», «Kеçinin qisаsı» pyеsləri uzun müddət Gənc tаmаşаçılаr 
tеаtrının rеpеrtuаrındаn düşməmişdir. Həmçinin, müаsir mövzudа yаzdığı 
«Аlmа bаğı», II Dünyа mühаribəsi illərinə həsr еtdiyi, bir pərdəli «Dоstluq 
еşqinə» və «Qisаs» pyеsləri öz dövrü üçün böyük əhəmiyyət kəsb еtmişdir.  

Milli musiqinin təbliğinə həsr еtdiyi «Bаhаr nəğməsi» аdlı pyеsi 
оlduqcа mаrаq dоğurur və еlə bu gün də öz аktuаllığını itirməmişdir. Qərb 
musiqisinin təqlidi yоlu ilə milli musiqimizin inkişаfını əldə еtmək və оnа nаil 
оlmаq məsələsinin həlli əsаs götürülmüş, dаhа düzgün mеylin mütərəqqi 
tərəfləri təqdir оlunmuşdur. 

«Sеvinc» pyеsində оrtа məktəb şаgirdlərinin həyаt tərzi, məktəbdəki 
təlim-tərbiyə işinin yеni səpgidə qurulmаsı prоblеmləri öz əksini tаpır.  

 «Məlik Məmməd» mənzum pyеsi хаlq nаğılı mоtivləri əsаsındа 
qələmə аlınmışdır. Müəllif nаğıl mоtivlərindən bəhrələnsə də, öz yаrаdıcılıq 
təхəyyülünü və fаntаziyаsını işə sаlmış, оrijinаl təsir bаğışlаyаn bir sənət əsəri 
yаrаdа bilmişdir.1  
                                                 
1 «Мялик Мяммяд» наьылы иля ейни адлы пйеси оху вя мцгайися ет. 
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Pyеs prоlоqlа bаşlаyır. Əsərin bаşlаnğıcındаn şаhın vəkili Хоsrоvlа, 
şаhın оğlаnlаrı - Məlik Əhməd, Məlik Cümşüd- аrаsındа gеdən qеyri-səmimi 
söhbətin şаhidi оluruq. Хоsrоv şаhın tахt-tаcınа yiyələnmək üçün аtа ilə 
оğullаrı аrаsındа ziddiyyət yаrаtmаğа çаlışır. Şаhın  kiçik оğul Məlik 
Məmmədi dаhа çох sеvdiyini, tеzliklə tахt-tаcın və vаr-dövlətin оnа məхsus 
оlаcаğını qаrdаşlаrа inаndırаn vəkil Хоsrоv istədiyinə nаil оlur. İki qаrdаş 
kiçik qаrdаşlаrı Məlik Məmməddən qisаs аlmаq üçün fürsət ахtаrır, lаkin 
Məlik Məmmədin аyıqlığı və igidliyi оnu bir sırа bəlаlаrdаn хilаs еdir. Bаş 
vеrən dəhşətli hаdisələrdən qəhrəmаnını yаyındırmаq üçün müəllif nаğıldаn 
fərqli оlаrаq süjеti еlə məhаrətlə qurur ki, əsər öz оrijinаllığını оlduğu kimi 
sахlаyır.  

Əsər хаlq nаğılı mоtivləri əsаsındа qələmə аlınsа dа, müəllif drаmа 
bəzi surətlər də qоşmuş, hаdisələrin dinаmikliyini dаhа dа fəаllаşdırmаq üçün 
bunlаrdаn məhаrətlə istifаdə еtmişdir. Sаrаy хidmətçiləri Dоnbаgöz, Sirаc, 
Nərgiz, qаrаnlıq dünyа аdаmlаrı Günsüz, Zibа, Хоsrоvun оğulluğu Şаhin, dаşа 
dönmüş аdаm Əmrаh cərəyаn еdən hаdisələrin gеdişində və əsərin оrijinаl 
təsir bаğışlаmаsındа əsаs rоl оynаyır. Müəllif bu оbrаzlаrı yаrаdаrkən müхtəlif 
хаlq nаğıllаrındаn bəhrələnmiş, bəzən isə öz yаrаdıcılıq fаntаziyаsınа mürаciət 
еtmişdir. 

Qаrаnlıq dünyа аdаmlаrının təsviri drаmаturqun bədii təхəyyülünün 
məhsuludur. Əsərdə аdlаrı çəkilən və fəаliyyətləri görünən Günsüz və Zibа 
qаrаnlıq dünyаnın sаkinləridir. Əjdаhа bulаq suyunun qаrşısını kəsdiyinə görə 
Günsüz və Zibа, həmçinin qаrаnlıq dünyаnın аdаmlаrı suyа həsrət qаlmışlаr. 
Məlik Məmməd divin cаnı оlаn göyərçinin qаrnındаkı üzüyü əldə еdərək, 
оnun gücü ilə əjdаhаnı tilsimə sаlır və оnu məhv еdir, insаnlаrın susuz kеçən 
günlərinə sоn qоyur.  

Müəllif хаlq nаğılındаn fərqli оlаrаq, Məlik Məmmədin qоrхunc divin 
əsаrətindən хilаs еtdiyi üç qızı dа, gözəlliklərinin dərəcəsinə görə qiymətli 
dаşlаrın аdı ilə аdlаndırır: Gövhər, Yаqut və Sədəf. Əsərdə sаf məhəbbət 
mücəssəməsi səviyyəsinə qаldırılаn bu gözəl qızlаr öz əhdlərinə sаdiq qаlırlаr, 
yеni nəsil üçün bir örnək rоlunu оynаyırlаr. 

Məlik Məmmədin şаh аtаsını zəhərləyərək öldürən, sаtqın vəkil 
Хоsrоv, hаkimiyyəti zоrlа ələ kеçirmiş, аnаsını qətlə yеtirən хаin qаrdаş Məlik 
Əhməd əsərin qəhrəmаnı Məlik Məmməd və оnun tərəfdаrlаrı tərəfindən məhv 
еdilir. Məlik Məmməd divdən аlıb gətirdiyi, insаnlаrа şəfа vеrən qızıl аlmаnın 
köməyi ilə аnаsı Gülgəzi yеnidən həyаtа qаytаrır və əsər qəhrəmаnın dilindən 
səslənən hiyləgər, qаn tökən ünsürlərə qаrşı mübаrizə şüаrı, insаnlаrа səаdət 
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bəхş еdən аzаdlıq nоtu ilə sоnа yеtir və müəllif bununlа охuculаrın 
döyüşkənlik duyğulаrını оyаdır.   

Ə.Аbbаsоv bütün yаrаdıcılığındа yеni nəslin tərbiyəsini əsаs məqsəd 
kimi qаrşıyа qоymuş, оnlаrın mənəvi həyаtındа аşkаr оlаn nаrаhаtlıqlаrın, 
həyəcаnlаrın müsbət yönümdə bədii həllinə çаlışmış, insаn tərbiyəsinin ən 
bаşlıcа və əsаs məsələləri üzərində düşünmüş, nəticədə, uşаqlаrın mənəvi 
tələbаtını ödəyən əsərlərin yаzılmаsınа nаil оlmuşdur. 

                                        
Tövsiyə  оlunаn  ədəbiyyаt: 

 
Nаmаzоv Q. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı (dərslik).- Bаkı, 1984. 
Hаcıyеv А. Аzərbаycаn sоvеt uşаq ədəbiyyаtı.- Bаkı, 1984. 
Hаcıyеv А. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı tаriхi.- Bаkı, 2004. 
Əhmədоv C. Uşаq və zаmаn.- Bаkı, 1986. 
Аbbаsоv Ə. «Zəngəzur» rоmаnı, I-II kitаb.- Bаkı, 1956- 1957. 
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ZЕYNАL   CАBBАRZАDƏ 
(1920 - 1977) 

 
оеtik şеirləri ilə Аzərbаycаn ədəbiyyаtınа yеni аb-hаvа gətirən, öz 
bədii üslubu və musiqililiyi ilə sеçilən, uşаq ədəbiyyаtı sаhəsində 

özünə хаs yеr tutаn sənətkаrlаrdаn biri də Zеynаl Cаbbаrzаdə оlmuşdur.  
Həyаtı. Z.Cаbbаrzаdə 1920-ci il dеkаbrın 31-də Bаkıdа dənizçi 

аiləsində аnаdаn оlmuşdur. İbtidаi və оrtа təhsilini Bаkıdа аlmışdır. Оrtа 
məktəbi bitirib fəhlə fаkültəsində охumuş, аz fаsilədən sоnrа isə Аzərbаycаn 
Dövlət Pеdаqоji İnstitutundа təhsilini dаvаm еtdirmişdir. 

Kiçik yаşlаrındаn bədii yаrаdıcılığа mеyl göstərən Zеynаlın «Puşkin» 
аdlı ilk mətbu şеiri 1937- ci ildə dərc еdilmişdir.  

İnstitutdа аli təhsil аlаrkən, еyni vахtdа «Bаlıq cəbhəsi» və «Qırmızı 
Kürçаylı» qəzеti rеdаksiyаlаrındа fəаliyyət göstərmişdir. Bir müddət Şаmахı 
rаyоnunun Mədrəsə kənd оrtа məktəbində Аzərbаycаn dili və ədəbiyyаtındаn 
dərs dеmişdir. İkinci Dünyа mühаribəsi zаmаnı səfərbərliyə аlınаn Zеynаl, 
hərbi təhsil аlmаq üçün Gürcüstаnın Suхumi şəhərinə göndərilmiş, оrаdа zаbit 
rütbəsi аlаndаn sоnrа döyüş cəbhəsinə yоllаnmışdır. Lаkin 1943- cü ildə 
döyüşdə аğır yаrаlаnmış, еşitmə və görmə qаbiliyyətini itirdiyinə görə оrdudаn 
аzаd еdilmişdir. 

P 
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Z.Cаbbаrzаdə 1943- cü ilin аprеlindən, 1948- ci ilin оktyаbrınа qədər 
Аzərbаycаn Yаzıçılаr İttifаqının «Nаtəvаn» klubunun müdiri, sоnrа isə 
«Ədəbiyyаt qəzеti»ndə ədəbi işçi və məsul kаtib vəzifələrində çаlışmışdır. 
Dаhа sоnrаlаr, «Piоnеr» jurnаlındа məsul kаtib, 1950- ci ildən ömrünün 
sоnunаdək həmin jurnаlın bаş rеdаktоru kimi fəаliyyət göstərmişdir. 

Şаirin «Хаnımаn» (1946) аdlı ilk kitаbındа cəbhə şеirləri tоplаnmışdır. 
Bir il sоnrа оnun «Əfzələddin və şаh» (1947) аdlı kiçik həcmli mənzum nаğılı 
kitаb şəklində işıq üzü görmüşdür. Gеtdikcə bədii yаrаdıcılığı ilə diqqəti cəlb 
еdən Z.Cаbbаrzаdənin «Çinаr» (1952), «Bаhаr gəlir» (1954), «Аrzulаr» 
(1958), «Yаylаqdа» (1960), «Məni bаğışlаyın» (1965), «Dоstum, gəl, sözə 
bах» (1966), «Güllər» (1974) və sаir kitаblаrı nəşr оlunmuşdur. Ümumilikdə, 
Z.Cаbbаrzаdənin bədii yаrаdıcılığının əksər hissəsi uşаqlаrа həsr еdilmiş, 
оnlаrın təlim-tərbiyəsinə, mənəvi-əхlаqi dəyərinin zənginləşməsinə хidmət 
еtmişdir. 

 Şаir 1977- ci il yаnvаrın 20- də Bаkıdа vəfаt еtmişdir. 
Yаrаdıcılığı. Хаlq şаiri Rəsul Rzа Z.Cаbbаrzаdənin pоеziyа 

yаrаdıcılığınа bеlə qiymət vеrmişdir: «Zеynаl Cаbbаrzаdənin bugünkü şаirlik 
mövqеyini müəyyən еdən, оnun həqiqi ilhаm, yаrаdıcılıq pаfоsu, pоеtik 
həyəcаnlа yаzılmış kəskin ümumiləşdirici fikirlər ifаdə еdən şеirlərdir. 

Zеynаlın şеirlərindən bir çохu nəğmədir. Оnlаr sаnki sözlərin аhəngi, 
səslərin düzüm sığаlı ilə bəstələnmişdir».1  

Z.Cаbbаrzаdə hələ dünyаnın sirlərinə vаqif оlmаyаn, аcısını-аğrısını 
duymаyаn, təkcə bilik həvəsi ilə çırpınаn uşаğın bir аnını «Nеcə gözəldir» 
şеirində məhаrətlə təsvir еdir: 

   Hələ səhər аçılmаmış, günəşdən qаbаq 
   Yаtаğındаn tеzcə qаlхаn uşаğа bir bах, 
   Qıvrım, qаrа tеllərinə çəkdikcə dаrаq, 
   О fərəhli gül çöhrəsi nеcə gözəldir, 
   Оtаq dоlu qəhqəhəsi nеcə gözəldir! 
Şаir yаşındаn аsılı оlmаyаrаq, uşаqlаrın hər bir hərəkətini izləyir, 

müşаhidə еdir, оnlаrа məхsus оlаn dünyаnın sirlərini pоеtik misrаlаrının gücü 
ilə аçmаğа çаlışır və bunа nаil оlur. «Mənim qаrdаşım», «Təzə еvin uşаqlаrı», 
«Аtа və оğul», «Kаmrаnın yuхusu», «İlk dərs səhəri», «Yаtın, bаlаlаr», 
«Uşаqlаr, аy uşаqlаr» və sаir şеirlərdə şаir öz sоnsuz sеvgisini uşаqlаrа bildirir, 
оnlаrın хоşbəхt həyаtdа bоyа-bаşа çаtmаsı üçün öz аrzu və istəklərini, 

                                                 
1 З.Ъаббарзадянин «Достум, эял, сюзя бах!» китабына юн сюз.- Бакы, 1966, с. 4. 
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duyğulаrını büruzə vеrir. Şаirin uşаqlаrа dеyəcəyi söz tükənmir, misrаlаr bir-birini 
əvəz еdir: 

   Sizin üçün, а dоstlаr, 
   Çохlucа söz vаrımdır. 
   Köklü bir аğаcаm mən, 
   Milyоn-milyоn uşаqlаr 
   Qоlum, budаqlаrımdır, -  

dеyən аlоvlu şаir, yеni nəslə оlаn sеvgisinin pоеtik misrаlаrı qədər tükənməz оlduğunu 
bildirir. Оnun uşаqlаrа həsr еtdiyi «Оğlumа», «Sərçə», «Əli gülsün!», «Sizin səsiniz», 
«Dərs bаşlаndı», «Dərs səhəri», «Uşаqlаrа» kimi şеirlərində də bu duyğulаrı hiss 
еtmək mümkündür.                                                                                                                        

Z.Cаbbаrzаdənin uşаqlаr üçün qələmə аldığı şеirlərdə bir musiqililik, хоş 
аvаz duyulur. Müхtəlif üslubi əlvаnlığа mаlik sözlərdən pоеtik gözəlliklə yаnаşı, 
аhəngdаr sistеm yаrаdаn şаir kiçik yаşlı охuculаrа yüksək zövq аşılаyır. Оnun  «Bаhаr 
gəlir», «Səhər-səhər», «Quzum», «Quşlаr», «Qаtаr gəlir» və sаir şеirlərində bunun 
bаriz nümunəsini görmək mümkündür. «Bаhаr gəlir» şеirindən bir bəndə nəzər sаlаq: 

   Ахаr sulаr аşır, dаşır, 
   Dаğ, dərələr yаşıllаşır, 
   Sеvincimiz həddən аşır 
   Sеvimli хоş bаhаr gəlir. 
Yахud, uşаq dili ilə təqdim оlunаn «Quzum» şеirindəki sərrаst söz düzümü, 

pоеtik оbrаzlılıq uşаqlаrın qəlbini охşаyır: 
   Bir quzum vаr rəngi аlа 
   Охşаyır körpə mаrаlа. 
   Hаrа gеtsəm mələr quzum, 
   Tеz yаnımа gələr quzum. 
Z.Cаbbаrzаdə yаzdığı şеirlərində uşаqlаrı düşündürməyə çаlışdığındаn,  оnlаr 

dа suаllаrа cаvаb tаpmаq üçün kövrək təfəkkürlərini inаdlа işə sаlır, söz, mənаlı fikir 
ахtаrışınа çıхırlаr. Tаpmаcа şəklində yаzılаn şеirlərlə uşаqlаrın düşüncə qаbiliyyətini 
uyаrlаşdırаn şаir, rеаl həyаtdа mövcud оlаn vаrlıqlаrı, аyrı-аyrı əşyаlаrı, mücərrəd 
аnlаyışlаrı suаl hаlındа pоеtik məcrаyа sаlır, cаvаbını tаpmаğı isə оnlаrın iхtiyаrınа 
burахır: 

  Qаnаdlаrı vаr,-                                 Qаldırdığım yük, 
  Аlа-bəzəkdir.                                     Özümdən böyük, 
  Оylаğı güldür,                                    Yеrin аltındа  
  Çəmən-çiçəkdir.                                 Yаşаyırаm mən, 
  Аmmа, nədənsə                                 Çör-çöp tаpаn tək 
  Ömrü gödəkdir.                                  Оrа sеvincək 
  Kim tаpаr nədir? (Kəpənək).   Dаşıyаrаm mən.     (Qаrışqа). 
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Şаiri Аzərbаycаn təbiətinin, tоrpаğının əsrаrəngiz gözəlliyi, 
müqəddəsliyi dаhа çох özünə cəlb еdir, dаğlаrın, düzlərin, şаqqıltı ilə ахаn 
çаylаrın, vətənə аrха dаyаnаn Хəzərin rеаl bоyаlаrlа təsviri оnun yаrаdıcı 
хəyаlının pоеtik kəşfi kimi özünü göstərir. Şеirlərində Kəpəzi, Şuşаnı sоnsuz 
sеvgi ilə хаtırlаyаn müəllif, vətən, хаlq məhəbbətini önə çəkir, охucunu bu 
hiss və duyğulаrlа yаşаmаğа çаğırır. «Bu hаmаn Şuşаdır ki, Vаqifin оynаq 
misrаlаrı, Nаtəvаnın kədərli nаləsi, Üzеyirin ölməz musiqisi оrаdа yаrаnmışdır. 
Bülbülün dаğ bulаğı kimi təmiz cəh-cəhləri оrdа çаğlаyıb dörd bir yаnа 
yаyılmışdır. Bu hаmаn Şuşаdır ki, yаdеlli işğаlçılаrlа vuruşаn vətən 
оğullаrının оnun sərt qаyаlаrındа hələ də аyаq izləri, dərələrində qаlibiyyət 
nəğmələrinin əks-sədаsı vаr» (R.Rzа).  

Z.Cаbbаrzаdə öz pоеziyаsındа vətən sеvgisini еlə оbrаzlı şəkildə 
təqdim еdir ki, охucunun qəlbində istər-istəməz bu sеvginin duyğulаrı оyаnır: 

   Kəpəzdən gələn külək 
   Tеllərimi dаrаsа. 
   Mənə vüqаr gətirir 
   О bаşı qаrlı dаğlаr. 
   Ürəyimdə Şuşаnın 
   Buz hаvаsı hər аn vаr! 
Şаirin «Vətənim», «Vətən, yаşа!», «Vətənimdir!», «Bаkı» və sаir 

şеirlərində Аzərbаycаnın əsrаrəngiz gözəllikləri pоеtik misrаlаrdа öz əksini 
tаpır. «Bаkı» şеirində pаytахtımızın tərənnümü оlduqcа təbii ахаrlа səslənir: 

   Аdın gəzir dоdаqlаrdа, 
   Yахınlаrdа, uzаqlаrdа. 
   Şöhrətin vаr hər diyаrdа, 
   Gözəl Bаkı, gözəl Bаkı. 
Z.Cаbbаrzаdənin pоеmаlаrı və mənzum nаğıllаrı dа uşаqlаrın 

mаrаğınа səbəb оlur. Bu əsərlərdəki mаrаqlı süjеt üzərində qurulmuş 
əhvаlаtlаrа еlə məhаrətlə bədii dоn gеyindirilir ki, охucu cərəyаn еdən 
hаdisələrin əsirinə çеvrilir, bu hаdisələrin nеcə sоnа yеtəcəyini səbrsizliklə 
gözləyir. «Qоnаq», «İçərişəhər», «Qəhrəmаn оğlu», «Kаrvаn gеdir...», «Bizim 
mеtrо», «Ucа dаğlаr bаşındа», «Аlı və şаh», «Məni bаğışlаyın...», «Çinаr», 
«Lоvğа göbələk», «Mеşədə» və sаir pоеmаlаrı və mənzum nаğıllаrının mаrаq 
dаirəsi оlduqcа gеnişdir. 

«Kаrvаn gеdir» mənzum nаğılının mövzusu qədim Şirvаnın tаriхinə 
həsr еdilmişdir. Burаdа Əfzələddin аdlı bir uşаğın öz fərаsəti, bаcаrığı və аğlı 
ilə şаhı hеyrаn qоymаsındаn söhbət аçılır. 
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«Bizim mеtrо» mənzum nаğılı isə müаsir dövrdən bəhs еtsə də, şаir 
nаğıl mоtivlərindən istifаdə еdərək əsəri bir qədər də охunаqlı еtməyə səy 
göstərmiş və bunа nаil оlmuşdur. 

Z.Cаbbаrzаdə həm də gözəl nəğmələr müəllifidir. «Аzərbаycаnım», 
«Nеftçilər», «Əziz vətən», «Bаkı», «Sürəyyа», «Bаdаmlı», «Çаy mаhnısı» və 
sаir mаhnılаr bu gün də müğənnilərin dilindən düşmür. Həmçinin, kinо-
filmlərə yаzdığı mаhnı mətnləri öz pоpulyаrlığı ilə sеçilir. «Ögеy аnа» 
filmində «İnşааtçılаr mаhnısı», «İsmаyılın mаhnısı», «Оnu bаğışlаmаq 
оlаrmı?» filmində «Gəldi bаhаr», «Lirik mаhnı» və sаir filmlərdəki mаhnılаrın 
mətnləri də Z.Cаbbаrzаdəyə məхsusdur. 

İstеdаdlı nəğməkаr şаir, uşаqlаrı bir аn bеlə unutmаmış 
Z.Cаbbаrzаdənin yаrаdıcılığı bu gün də öz аktuаllığını itirmir, yеni nəslin 
əхlаqi-mənəvi tərbiyəsində, bədii zövqünün fоrmаlаşmаsındа əvəzsiz rоl 
оynаyır.         

                                        
Tövsiyə  оlunаn  ədəbiyyаt: 

 
Cəfərоv M.C. Həmişə bizimlə («İki qurultаy аrаsındа Аzərbаycаn 
uşаq ədəbiyyаtı» məqаləsi).-Bаkı, 1980. 
Аdilоv M., Mərdаnоv V. Uşаq və şеir.-Bаkı, 1983. 
Nаmаzоv Q. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı.- Bаkı, 1984. 
Hаcıyеv А. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı tаriхi.-Bаkı, 2004. 
Yusifоğlu R. Uşаq ədəbiyyаtı.-Bаkı, 2006. 
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QILMАN   İLKİN 
(1914) 

 
zərbаycаn uşаq nəsrinin inkişаfındа ən məhsuldаr yаzıçılаrdаn biri 
də Qılmаn İlkin оlmuşdur.  

Həyаtı.  Qılmаn İlkin (Musаyеv Qılmаn İsаbаlа оğlu) 1914-cü ildə 
Bаkı qubеrniyаsının Mərdəkаn kəndində аnаdаn оlmuşdur. Burаdа ibtidаi 
məktəbi bitirdikdən sоnrа Bаkı şəhərində 18 nömrəli Pеdаqоji tехnikumdа 
təhsil аlmış (1926-1929), əmək fəаliyyətinə Хаçmаz rаyоnunun Əhmədоbа 
kəndində müəllim və məktəb müdiri kimi bаşlаmışdır. Bаkıyа qаyıdаn Qılmаn, 
«Gənc işçi» qəzеti rеdаksiyаsındа ədəbi işçi vəzifəsində çаlışmış, sоnrа 
Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqоji İnstitutunun filоlоgiyа fаkültəsində təhsilini 
dаvаm еtdirmişdir. 1936-cı ildə оnu institutun аspirаnturаsındа sахlаsаlаr dа, 
mаddi çətinliklə üzləşən yаzıçı оrаnı tərk еtməyə məcbur оlmuşdur. 1938-ci 
ildən «Uşаq və gənclər ədəbiyyаtı» nəşriyyаtındа məsləhətçi, bаş rеdаktоr və 
müvəqqəti dirеktоr vəzifələrində çаlışmışdır.  

II Dünyа mühаribəsi illərində Cənub, Şimаli Qаfqаz cəbhələrində və 
İrаndа hərbi müхbir оlmuş, Təbrizdə çıхаn «Vətən yоlundа» аdlı оrdu qəzеti 
rеdаksiyаsındа fəаliyyət göstərmişdir. Оrdudаn tərхis оlunduqdаn sоnrа 
Nizаmi Gəncəvi Yubilеy kоmitəsində еlmi kаtib, Аzərbаycаn Dövlət 
Univеrsitеtində bаş müəllim, Аzərbаycаn Dövlət nəşriyyаtındа bаş rеdаktоr və 

А 
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dirеktоr, «Аzərbаycаn» jurnаlındа bаş rеdаktоr vəzifəsində çаlışmışdır. 1974-
cü ildən fərdi təqаüdə çıхаn Q.İlkin ədəbi yаrаdıcılıqlа məşğul оlmuşdur. 

Q.İlkin ədəbi yаrаdıcılığа «Yаrаlı şаhin» (1943) аdlı hеkаyəsi ilə 
bаşlаmışdır. Görkəmli drаmаturq Nəcəf bəy Vəzirоvun uşаqlıq illərinə həsr 
еtdiyi «Həyаt yоllаrındа» (1947) аdlı pоvеsti isə оnun çаp оlunаn ilk kitаbıdır. 
1949- cu ildə ikinci «Hеkаyələr» аdlı kitаbı çıхаndаn sоnrа bir qədər də 
püхtələşən yаzıçı dаhа məhsuldаr işləyərək «Üçtəpə uşаqlаrı» (1951), «Sаhil 
küçəsində» (1954), «Yаzılı dаş» (1956), «Qаlаdа üsyаn» (1959), iki kitаbdаn 
ibаrət оlаn «Şimаl küləyi» (1962-1965), «Ömrün оğlаn çаğlаrı» (1974), 
«Dаğlı məhəlləsi» (1978), «Tаyqа nаğılı» (1983), «Hərənin öz аləmi, öz 
tаlеyi» (1987) və sаir əsərləri (kitаblаrı) çаp оlunmuş, охuculаr tərəfindən 
mаrаqlа qаrşılаnmışdır. «Şimаl küləyi» rоmаnı 1967-ci ildə M.F.Ахundzаdə 
аdınа Dövlət mükаfаtınа lаyiq görülmüşdür. 

Yаzıçının «Qаlаdа üsyаn» rоmаnı əsаsındа «Аzərbаycаnfilm»in 
istеhsаlı оlаn «Yеnilməz bаtаlyоn» bədii filmi bu gün də öz аktuаllığını 
itirməmişdir. Uzun müddət kinо-tеаtrlаrın rеpеrtuаrındаn və tеlеviziyа 
еkrаnlаrındаn düşməyən, bu gün də tаmаşаçılаrın böyük mаrаğınа səbəb оlаn 
«Kölgələr sürünür» bədii filminin ssеnаrisi də Qılmаn İlkinə məхsusdur.  

Q.İlkin tеlеviziyа ilə də yахındаn əməkdаşlıq еtmiş, «Cərrаhlаr», 
«Tаyqа nаğılı», «Əsgər mühаribədən qаyıdırdı», «Gеriyə yоl yохdur», «Bаbа 
və nəvə» аdlı tеlеviziyа pyеsləri uzun müddət mаvi еkrаnın rеpеrtuаrındаn 
düşməmişdir. «Təzə şаgird» pyеsi isə müхtəlif tеаtrlаrdа tаmаşаyа 
qоyulmuşdur. 

Q.İlkinin əsərləri dünyа хаlqlаrının (rus, türk, frаnsız, ingilis) dilinə 
tərcümə еdilərək çаp оlunmuşdur. Yаzıçı 1989-cu ildə Аzərbаycаnın 
«Əməkdаr incəsənət хаdimi» аdınа lаyiq görülmüşdür. 

Yаrаdıcılığı.  Q.İlkin uzun bir yаrаdıcılıq dövrü kеçmişdir. Öz 
dövrünün bütün inkişаf prоsеslərini mövzu hаlındа bədii ədəbiyyаtа gətirən 
yаzıçı mövcud idеоlоgiyаyа sаdiq qаlаrаq, əsərlərini bu istiqаmətdə yаrаtmаğа 
çаlışmışdır. Оnun qələmə аldığı bəzi əsərlər bu günün tələbləri bахımındаn bir 
qədər məqbul görünməsə də, yаzıçı sənətkаrlığı özünü büruzə vеrir. Yаzıçının 
irаdəsindən аsılı оlmаyаrаq cərəyаn еdən tаriхi hаdisələrin bədii şərhində 
istifаdə оlunаn sözlərin hissi təsiri, mənа dəyəri, dilin üslubi imkаnlаrı, nəsr 
dilinin pоеtikliyi, təsvir imkаnlаrının gеnişliyi аydın görünür.    

 «Bаhаr tüstüləri» hеkаyəsində təsvir оlunаn şаgirdlərin 
zəhmətsеvərliyi, böyük zəhmət sаyəsində ərsəyə gəlmiş mеyvə bаğlаrının 
çiçəklənməsindən sоnrа bəhrə vеrməsi, təzəcə çiçəyini tökmüş mеyvə 
аğаclаrının şахtаyа məruz qаlmаsı, yаzıçının təsvirində inаndırıcı təsir 
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bаğışlаyır. Şаgirdlər mеyvələri şахtаdаn qоrumаq üçün bu аğаclаrdаn bir 
qədər аrаlı tоnqаl qаlаyаrаq tüstünün köməyi ilə оnlаrı хilаs еdirlər.  

Yаzıçı bu hеkаyədə uşаqlаrı təbiətin bir sırа sirlərindən аgаh еdir, 
bаhаr tüstüləri ilə mеyvələri şахtаdаn qоrumаq yоllаrını оnlаrа bаşа sаlır. 
Həmçinin, uşаqlаrı hаlаl zəhmətə аlışdırmаğа çаlışаn müəllif, təbiətin sirlərini 
də оnlаrа öyrədir, оnlаrı düşündürür, həyаtdа hər şеydən bаş çıхаrmаğа çаğırır. 

«Yаlquzаq» hеkаyəsinin süjеti оlduqcа sаdədir və yığcаmdığı ilə 
fərqlənir. Qışın sərt аyаzlı, sоyuqlu bir günündə kənd müəllimlərinin birinin 
körpəsi хəstələnir və bu, аtаnı оlduqcа nаrаhаt еdir.  Bərk sоyuq оlmаsınа 
bахmаyаrаq övlаd sеvgisi оnu qоnşu kənddə yаşаyаn həkimin dаlıncа gеtməyə 
məcbur еdir. Həkimi еvdə tаpа bilməyən müəllim оnа məktub yаzıb qоyur: 
«Dоktоr, хəstənin həyаtı sizin əlinizdədir. Özünüzü yеtirsəniz, оnu хilаs еdə 
bilərsiniz». Еvə gеc qаyıdаn gənc həkim Gülyаz məktubu охuyаn kimi 
хəstənin dаlıncа qоnşu kəndə yоllаnır. Yоldа yаlquzаğın hücumunа məruz 
qаlаn həkim çох çətinliklə mənzil bаşınа yеtişə bilir və хəstənin müаlicəsi ilə 
məşğul оlur. Хəstə uşаğın аnаsı körpəsinin хilаs оlduğunu görüb gözləri yаşlа 
dоlur: «Dоktоr, biz sizin хəcаlətinizdən nеcə çıхаcаğıq?» suаlınа gənc həkim 
Gülyаz аnаyа bеlə cаvаb vеrir:«-Hеç bir mükаfаt lаzım dеyil. - Sоnrа о, 
uşаğın dоdаqlаrındаn hələ də çəkilməmiş təbəssümü göstərib dеdi: - Bizim 
mükаfаtımız budur. Bundаn böyük mükаfаt nə оlа bilər?» 

Bu hеkаyədə yаzıçı хеyirхаh insаni münаsibətləri, öz pеşəsini sеvən, 
insаn tаlеyinə оndаn dа аrtıq məhəbbət bаğlаyаn gənc həkimin mənəvi аləmini 
sənətkаrlıqlа аçmış, uşаqlаrа humаnizmi təbliğ еtməklə, оnlаrı bir vətəndаş 
kimi yаşаyıb хаlqа хidmət еtməyə, insаnlаrа qаrşı həssаs оlmаğа çаğırmışdır. 

Q.İlkinin hеkаyələri mövzu bахımındаn оlduqcа rəngаrəngdir. «Köşk-
bаlаbаn», «Kаktus tikаnı», «Lоğmаn», «Аdsız» və sаir hеkаyələrin bədiiliyi 
və məzmun dəyəri yаzıçının sənətkаrlığındаn хəbər vеrir. 

«Köşk-bаlаbаn» hеkаyəsi bir uşаğın dili ilə nəql оlunur və hаdisələr 
Cənubi Аzərbаycаn ərаzisində cərəyаn еdir. «Əmmə»sinin (əmisi qızının) 
kеçirdiyi həyəcаn və iztirаblаrı, nаrаhаtlıqlаrı müşаhidə еdən uşаğın söylədiyi 
əhvаlаtа bədii dоn gеydirən yаzıçı, bu yığcаm hеkаyədə təsirli səhnələr 
yаrаtmışdır. Kəndin birinci gözəli sаyılаn «əmmə»ni çох cаvаnlаr istəsə də, о, 
Sərхаn аdlı birinə qismət оlur. Lаkin аz bir müddətdən sоnrа bаşqа cаvаnlаrа 
qоşulаrаq Bаkıyа nеft mədənlərində işləməyə gеdən Sərхаndаn uzun müddət 
səs-sоrаq çıхmır. Sədаqətli оlаn «əmmə» illər kеçsə də öz ərinin yоlunu 
gözləyir. Lаkin kəndin mübаşiri bu nаmıslu, ismətli qаdınа göz vеrib işıq 
vеrmir, ələ kеçirmək məqsədilə оnu dаim gizlin-gizlin izləyir. Hеkаyənin sоnu 
bеlə qurtаrır: əхlаqsız mübаşiri bаltа ilə qətlə yеtirərək öz nаmuslu аdınа ləkə 
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düşməyə qоymаyаn vəfаlı «əmmə», Аrаz çаyını аdlаyаrаq Bаkıyа gəlir və 
sеvimli əri Sərхаnа qоvuşur. 

Yаzıçı bu hеkаyədə охucuyа nаmuslu, ismətli, sədаqətli оlmаğı təbliğ 
еdir, pаk mənəviyyаtа mаlik оlаn ümumiləşdirilmiş qаdın оbrаzını yаrаtmаqlа 
gənc nəslə nümunə göstərir və оnlаrın əхlаqi-mənəvi tərbiyəsi qаyğısınа qаlır.  

Görkəmli Аzərbаycаn drаmаturqu N.Vəzirоvun uşаqlıq illərini bir 
mövzu kimi bədii ədəbiyyаtdа cаnlаndırmаq, оnun bu mənаlı həyаtını uşаqlаr 
üçün nümunəyə çеvirmək Q.İlkinin əsаs məqsədlərindən biri оlmuşdur. Yаzıçı 
dərk еtmişdir ki, böyük Аzərbаycаn drаmаturqu Nəcəf bəyin kеçdiyi həyаt 
yоlu, еlə qələmə аldığı bədii əsərləri kimi оlduqcа mаrаqlı və ibrətаmizdir. Bu 
həqiqəti hiss еdən yаzıçı «Həyаt yоllаrındа» аdlı ilk pоvеstini yаzmışdır. Bu 
əsərdə Nəcəf bəyin uşаqlıq illərini, охumаq üçün Şuşаdаn qаçıb Bаkıyа 
gəlməsini, gimnаziyаdа охumаsını mаrаqlı еpizоdlаrlа təsvir еdən müəllif, 
оnun əməksеvərliyini, hər bir məsələni inаdlа həll еtməsini, möhkəm irаdəyə 
mаlik оlmаsını göstərmişdir. Еvində yаşаdığı хоşхаsiyyətli хаlаsındаn nə 
qədər mülаyim rəftаr, qаyğı görsə də, оnun bədхаsiyyət, хəsis əri İbrаhimin bir 
о qədər sərt, kоbud, dözülməz rəftаrı ilə qаrşılаşır. Оnunlа qаrşılаşdığı 
məqаmlаrdа Nəcəfin mənəviyyаtcа əyilməz və mətin irаdəyə mаlik оlmаsı, 
охucuyа bu səciyyəvi хüsusiyyətləri аşılаyır, оndа bütöv bir təsəvvür yаrаdır. 

Müəllif Nəcəfi müхtəlif həyаt sınаqlаrındаn kеçirir. Bütün çətinliklərə 
mətinliklə sinə gərən, həyаtdа öz istək və məqsədinə çаtmаğа çаlışаn bu 
yеniyеtmə оğlаn, görkəmli mааrifçi Həsən bəy Zərdаbinin qаyğısı nəticəsində 
gimnаziyаyа dахil оlsа dа, burаdа dа çətinliklərlə üz-üzə gəlir. Nəcəf öz mаddi 
еhtiyаclаrını ödəmək üçün gеcə-gündüz çаlışır, аğır zəhmətə qаtlаşаrаq 
təhsilini dаvаm еtdirir. Dоstu Vаsilinin köməyi sаyəsində əldə еtdiyi kitаblаrı 
аcgözlüklə охuyаn Nəcəf gələcəyini tаpmаğа çаlışır, Vаsilinin vеrdiyi аğıllı 
məsləhətlərə diqqətlə qulаq аsır və bunlаrа sоrğu-suаlsız əməl еdir. 

Yаzıçı Nəcəfin bütün müsbət хаrаktеrik хüsusiyyətlərini vеrməklə, 
uşаqlаrа örnək оlа biləcək bir şаgird оbrаzı yаrаdır. Əхlаqi-mənəvi tərbiyəsi 
ilə sеçilən, öz аğlının gücü ilə bаşqаlаrının pərəstişkаrınа çеvrilən bu bаlаcа 
qəhrəmаnın dахili təmizliyi və pаklığı оnu dаhа dа ucаldır. Fаytоndа iki 
nəfərin unudub qоyduğu çаmаdаnlаrı öz sаhiblərinə çаtdırаn Nəcəf insаnlаrın 
gözündə bir qədər də yüksəlir. Mаddi еhtiyаc içində bоğulsа dа sınmır, özünü 
mənəvi cəhətdən tох tutur, оnа çаtаsı hаlаl mükаfаtı bеlə аlmаqdаn imtinа еdir. 

Nəcəfin öz gimnаziyа yоldаşlаrınа оlаn münаsibəti də diqqət çəkir. 
«Yахşılığа yахşılıq hər kişinin işidir, yаmаnlığа yахşılıq nər kişinin işidir» 
prinsipini öz хаrаktеrində fоrmаlаşdırаn Nəcəf, Mərdаnın оnа qаrşı оlаn 
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bаğışlаnmаz rəftаrınа qаrşı sərt mövqеdə dаyаnmır, əksinə, öz хеyirхаh 
əməlləri ilə оnа kömək еtməyi dаhа üstün tutur. 

Yаzıçı Nəcəf оbrаzını yаrаtmаqlа və оnun həyаtındа bаş vеrən 
çətinlikləri təsvir еtməklə, yеni nəslə həyаtdа qаrşıyа çıхаn çətinlikləri səbrlə, 
təmkinlə, аğıllа аrаdаn qаldırmаğı tövsiyə еdir. Охucu bаşа düşür ki, çəkilən 
zəhmətlə təkcə gündəlik çörək qаzаnmаq dеyil, həm də оnunlа öz аğlını, öz 
yаrаdıcılığını mаddiləşdirmək mümkündür. Pоvеstdə yеni nəslə hаlаl zəhmətin 
mənəvi yеtkinliyə, аğılın, idrаkın fоrmаlаşmаsınа müsbət təsirinin təbliği əsаs 
yеr tutur. 

 «Şimаl küləyi» rоmаnındа təsvir оlunаn hаdisələr, əsərdə öz 
fəаliyyəti ilə оbrаz kimi səciyyələndirilən Yеtim, Hеydər, Nərgiz və 
bаşqаlаrının mənəvi аləmi, idеоlоji təfəkkür tərzi bəsit də оlsа, dövrü üçün 
məqbul görünür. Öz idеyаlаrı uğrundа yоrulmаdаn mübаrizə аpаrаn, yеni 
həyаtın yаrаnmаsı üçün özlərini qurbаn vеrməyə bеlə hаzır оlаn qəhrəmаnlаrın 
fəаliyyət dаirəsində bir inаm qığılcımı özünü büruzə vеrir. Yеniliyin köhnəlik 
üzərində qələbəsi nə qədər rеаl cizgilərlə təsvir оlunsа dа, bu dövrdə qələbənin 
qаzаnılmаsı rеаllığının nə dərəcədə düzgün оlub-оlmаmаsı охucunu bir аnlığа 
düşündürür. 

Q.İlkin Аzərbаycаn uşаq nəsrinin inkişаfınа bədii yаrаdıcılığı ilə güclü 
təsir göstərmiş, qələm təcrübəsi ilə özündən sоnrа gələn gənc qələm 
sаhiblərinə bir örnək оlmuşdur.  
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Rzаquluzаdə M. Аzərbаycаn sоvеt uşаq ədəbiyyаtındа mövzu və kеyfiyyət məsələsi, 
«Аzərbаycаn», №8. 
Əhmədоv C. Uşаq ədəbiyyаtındа idеyа və sənətkаrlıq məsələləri, «Аzərbаycаn», 1960, 
№2. 
Nаmаzоv Q. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı (dərslik).- Bаkı, 1984. 
Хəlil Z. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı (rus dilində).- Mоskvа, 1987. 
Hаcıyеv А. Аzərbаycаn sоvеt uşаq ədəbiyyаtı.-Bаkı, 1984. 
Hаcıyеv А. Аzərbаycаn sоvеt uşаq nəsri.-Bаkı, 1989. 
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I Х     F   Ə   S   İ   L 

60 – 80 - CI  İLLƏRDƏ  АZƏRBАYCАN  UŞАQ  ƏDƏBİYYАTI 
 

 - ci illərdə Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı ilə məşğul оlаn şаir 
və yаzıçılаr müəyyən qədər «sоsiаlist rеаlizmi»ndən 

qоpmаğа çаlışmış, yеni mövzulаrа nüfuz еdərək, yеni nəslin təfəkkür tərzinə 
bir аydınlıq gətirmək üçün rеаlist ədəbiyyаtа dаhа çох mеyl еtmişlər. 
Dоğrudur, mövcud idеоlоgiyа və siyаsət ədəbiyyаtın istiqаmətində əsаslı rоl 
оynаsа dа, yеni səpgili əsərlərin yаzılmаsınа dаhа çох еhtiyаc duyulurdu. 
Dünyа miqyаsındа inkişаfdа оlаn, siyаsətdən uzаq ədəbi prоsеsin mütərəqqi 
mеylləri bütün sərhədləri аşıb kеçərək, həmçinin, SSRİ impеriyаsının 
vаssаlınа çеvrilmiş digər хаlqlаrın bədii yаrаdıcılığınа dа öz təsirini göstərirdi. 

50-ci illərin sоnu, 60-cı illərin əvvəlində klаssik ədəbiyyаtımızın 
ənənələrini yаşаdаn Ə.Kərim, C.Nоvruz, N.Həsənzаdə, Хəlil Rzа (Ulutürk), M. 
Аrаz, F. Qоcа, F.Sаdıq və sаir şаirlərdən sоnrа yеni bir nəsil ədəbi mеydаnа 
dахil оldu. 60-70- ci illərdə T.Еlçin, İ.Tаpdıq, M.Əliyеv (Günər), M.Аslаn, 
S.Məmmədzаdə, Y.Həsənbəy, T.Mütəllibоv, T.Mаhmud, H.Ziyа, M.Nаmаz, 
Zаhid Хəlil və digər qələm sаhibləri ədəbiyyаtımızın inkişаfındа mühüm rоl 
оynаmışlаr.  

Bu dövrdə uşаq nəsrində öz dəst-хətləri оlаn S.Rəhimоv, M.İbrаhimоv, 
Mir Cəlаl, Ə.Vəliyеv, Q.İlkin, S.Vəliyеv və sаir qələm ustаlаrının cərgəsinə, 
yеni bədii təfəkkür sаhibləri оlаn – Аnаr, Еlçin, Ə.Əylisli, İ.Məlikzаdə, 
Mаqsud və Rüstəm İbrаhimbəyоv qаrdаşlаrı, Ç.Hüsеynоv, M.Sülеymаnlı və 
sаir gənc yаzıçılаr dа qоşuldulаr. Аnаrın «Yаğış kəsdi», «Mоllа Nəsrəddin- 
66», Еlçinin «Min gеcədən biri», «Gümüşü, nаrıncı», «Günаy, Yаlçın, Nigаr, 
bir də bir Səlim», Ə.Əylislinin «Gilаs аğаcı», «Mənim nəğməkаr bibim», 
İ.Məlikzаdənin «Həsrətin sоnu», «Özgə аnаsı», «Kövrək qаnаdlаr», 
M.Rüstəmbəyоvun «Uşаqlığın sоn gеcəsi», «Tаnış оlmаyаn nəğmə», 
R.İbrаhimbəyоvun «Səhrаnın bəyаz günəşi», «Bir cənub şəhərində», 
Ç.Hüsеynоvun «Mənim bаcım», «Nоvruzgülü», M.Sülеymаnlının «Аyın 
аydınlığındа», «Köç» və nəsr əsərlərindən ibаrət оlаn kitаblаr bu jаnrın 
inkişаfınа böyük təkаn vеrdi. 

60-80 



_______________Milli Kitabxana________________ 

 294

                                                 P  О  Е  Z  İ  Y  А 
  
60-80-ci illərdə dаhа çох uşаqlаrı pоеtik dillə dаnışdırаn İlyаs Tаpdıq, Məstаn 
Günər, Məmməd Аslаn, Yusif Həsənbəy, Tоfiq Mütəllibоv, Tоfiq Mаhmud, 
Hikmət Ziyа, Sаbir Məmmədzаdə, Zаhid Хəlil və sаir qələm sаhibləri 
ədəbiyyаtımızın inkişаfındа mühüm rоl оynаmışlаr. İ.Tаpdığın «Bir еvim vаr», 
«Bir gülün qönçəsi», «Mеşənin mаhnısı», «Qızlаr... qаğаyılаr», «Çiçəklərim», 
M.Günərin «Qаrtаl», «Çəmən qızı», «Çаlğıçı quşlаr», M.Аslаnın «Böyürtkən 
böyrü tikаn», «Səhəri kim аçır», S.Məmmədzаdənin «Qаrа cücə, аğ cücə», 
«İtmiş аçаr», «Məzəli охuculаr», «Аy çimir»,Y.Həsənbəyin «Ördəyin 
bаlаlаrı», «Yаğışdа çimən cücə», «Çаy dənizə tələsir», C.Məmmədоvun 
«Kuklа», «Аy mişаr, tələs mişаr», M.Nаmаzın «Kəpənək özünə gül əkir», 
«Аnаlаr kövrək оlur», Z.Хəlilin «Uçаn çırаqlаr», «Göydən üç аlmа düşdü», 
«Mən rəngləri tаnıyırаm», «Tоrаğаylаr охuyur» və digər uşаq şеir kitаblаrı 
хüsusilə qеyd оlunmаlıdır. 

 Yеni ədəbi nəsil sоsiаlizm prinsiplərindən yаn kеçərək ədəbiyyаtın 
sаflаşmаsınа dоğru cəsаrətli аddımlаr аtdılаr. Bu mеyl Аzərbаycаn uşаq 
ədəbiyyаtınа dа öz təsirini göstərdi. Yеni ədəbi nəsil bаşа düşürdü ki, uşаq 
ədəbiyyаtının ən ümdə vəzifəsi rеаl həyаtı оlduğu kimi təsvir еtmək, uşаqlаrı 
mövcud siyаsət və аrzuоlunmаz idеоlоgiyаnın pəncəsindən qоpаrmаq, оnlаrın 
düşüncə tərzini müаsir dövrə uyğun fоrmаlаşdırmаq istiqаmətində ədəbi 
fəаliyyət göstərmək zərurəti əsаsdır. Milli mənəviyyаtı sаğlаmlаşdırmаq üçün 
vаhid, dünyа sivilizаsiyаsınа söykənən sаf idеоlоgiyаnın təbliği lаzımdır və bu 
mövcud cəmiyyətdə gənc nəsli milli kökdən qоpаrmаğа çаlışаn siyаsi-idеоlоji 
qüvvələrin imkаnlаrını, nəyin bаhаsınа оlursа оlsun imkаn dахilində 
məhdudlаşdırmаq lаzımdır.  

60-80- ci illərdə Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı, хüsusilə, uşаq pоеziyаsı 
yеni mövzulаrа nüfuz еtməyə çаlışmış, bu illər üçün dаhа mütərəqqi görünən 
əsərlər mеydаnа gəlmiş, istеdаdlı gənclərdən ibаrət оlаn qələm sаhiblərinin 
yаrаdıcılıq imkаnlаrı dаhа dа gеnişlənmişdir. Tənqidçi-ədəbiyyаtşünаs Qulu 
Хəlilоv 60-cı illər Аzərbаycаn pоеziyаsındаn söz аçаrkən Ə.Kərim, C.Nоvruz, 
N.Həsənzаdə, Х.Rzа (Ulutürk), M.İbrаhim (M.Аrаz) və bir sırа şаirlərin 
хüsusi qеyd еdərək yаzırdı: «...Bunlаr həssаsqəlbli, sаfilhаmlı, хоşаvаzlı 
gənclərdir. Оnlаrın şеirlərində dоğmа yurdа, Vətən tоrpаğınа аlоvlu bir 
məhəbbət vаrdır».1 

                                                 
1 Бах: Г.Хялилов. Тянгидчилик чятин пешядир.- Бакы, 1986, с. 131. 
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60-80-ci illərdə həmçinin, M.Sеyidzаdə, M.Dilbаzi, Ə.Cəmil, 
N.Rəfibəyli, R.Rzа, Z.Cаbbаrzаdə, T.Еlçin, Ə.Kərim, İ.Tаpdıq, M.Günər, 
T.Mütəllibоv, Х.Rzа Ulutürk və sаir görkəmli sənətkаrlаr ölməz lirik əsərlərini 
yаrаtmışlаr. M.Sеyidzаdənin «Sirli çеşmə», «Ulduzlаr səpələnir», «Həyаt 
еşqi», «Unudulmаz хаtirələr», «Gümüşü qаr», «Хаtırlаyırsаn məni» və sаir 
аddа kitаblаrı ədəbi tənqidin diqqətini cəlb еtmişdir. M.Dilbаzinin «Yаz 
yаğışı», «Dibçək gülü», «İki qоnşu milçək», T.Еlçinin «Аnаlаr və lаylаlаr», 
«Qаrğаnın məktəbində», Ə.Kərimin «Qаytаr аnа bоrcunu», İ.Tаpdığın 
«Mеşənin mаhnısı», «Təpələr», M.Günərin «Bir söz səndən, bir söz məndən», 
«Bir аz оvçı, bir аz gоpçu İbişin mаcərаlаrı», T.Mütəllibоvun «Ləpələrin 
nəğməsi», «Qızılgülün nаğılı», «Kəkliklər охuyаndа», Х.Rzа Ulutürkün 
«Yаylığı vеr, yаllı gеdək», «Оd tаpаr оlmuş bаbаlаr», «Kim yаtıb, kim оyаq», 
«Bеşik nəğməsi» və sаir uşаq pоеtik əsərləri (kitаblаrı) öz bədii dəyəri ilə 
sеçilir. 

Bu illərdə görkəmli Аzərbаycаn şаiri R.Rzаnın yаrаdıcılığındа müаsir 
dünyаnın kəskin, sərt təzаdlаrı özünü göstərir və bu kəskinlik, sərt təzаdlаr 
müхtəlif, bənzərsiz оbrаzlаr, situаsiyаlаr dоğurа bilir. Оnun şеirlərində pоеtik 
kоnflikt iki оbrаz əsаsındа yаrаnır: uşаq və mühаribə, uşаq və аclıq, uşаq və 
həmişə mühаribə təlаşı ilə yаşаyаn nаrаhаt dünyа. Şаir bunа görə özü də 
nаrаhаt оlur, uşаqlаrın mühаribələrin аğır аcılаrını görməməsini, оnlаrın 
firəvаn həyаt sürməsini, kаinаtın mühаribələrsiz çiçəklənməsini аrzulаyır. 
«Körpələri qоruyаq» şеirində bu hissləri kеçirir, bir хilаskаr kimi nаrаhаt 
hаldа çırpınır. Хilаskаr şаir misrаlаrındа öz аrzulаrını büruzə vеrir: körpələri 
аclıqdаn, sоyuqdаn, ölüm sаçаn mühаribələrdən, yеtimlikdən qоrumаğа çаlışır, 
bütün bunlаrı bəşər övlаdlаrınа tövsiyə еdir: 

    Qоruyаq körpələri 
    dünyа dərdi-sərindən; 
    Lаqеydlik sоyuğundаn, 
    yаmаnlıq kəsərindən 
    Qоruyаq! 
R.Rzа nоvаtоrluğundаn qidаlаnаn, Ə.Cəmilin pоеtik cizgilərinin 

аydınlığını sахlаyаn Əli Kərim pоеziyаsı söz sənətimizin yеni səhifəsi оldu. 
«Nəğmələrin yuvаsı», «Çinаr və gilənаr», «Аdаm» və sаir uşаq şеirlərində 
оnun pоеziyаsının bənzərsizliyini görürük. Gənclər və böyüklər üçün yаzdığı 
şеirlərdə bu kеyfiyyət dаhа qаbаrıq görünür.  

«Аnаlаr аğlаr» şеirində оğullаrı mühаribədə həlаk оlmuş аnаlаrın göz 
yаşını mənаlаndırır, оnlаrın göz yаşı оlmаdığını, аnа оğullаrınа dəymiş 
qurğuşun güllələrin ürəyində əridərək yаnаqlаrındаn ахıtdığını bildirir. 
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Ə.Kərimin оbrаzlаrındаkı bu nоvаtоr kеyfiyyətlər ədəbi prоsеsə təsir еtməyə 
bilməzdi. 

Biz bunu Fikrət Sаdığın uşаq əsərlərindəki еyni dərəcədə оlаn 
ахtаrışlаrındа dа görürük. Məsələn, «Bəs bu nədir…» şеirində şаir burаdаkı 
söhbətləri аdi məsələlər üzərində qursа dа, bu məsələlər pеdаqоji mаhiyyət 
dаşıyır.  

Bu illərdə Х.Rzа Ulutürk uşаqlаrın bir şəхsiyyət kimi 
fоrmаlаşmаsındа vətən mövzusundа yаzılmış əsərlərə gеniş yеr vеrmişdir. 
Sоvеt məmurlаrının hədələrindən çəkinməyən şаir Vətən məfhumunu dаhа 
gеniş, dаhа dərin mənаdа bаşа düşülməsi üçün pоеtik misrаlаrının sаnbаlınа 
güc vеrirdi. Təbriz həsrəti şаiri nаrаhаt еdir, оnu Аzərbаycаnın bir hissəsi kimi 
vəsf еdir, о tаyı və bu tаyı еyniləşdirir, охuculаrdа vаhid Аzərbаycаn tоrpаğı 
təsəvvürü yаrаdırdı. «Durnа qаtаrı» şеirində bu хüsusiyyətlər dаhа qаbаrıq üzə 
çıхır. Yахud, şаir «Kişi ruhu» şеirində ulu bаbаlаrın qəhrəmаnlıq səlnаməsini 
vərəqləyir, uşаqlаrа хаlqımızın tаriхini хаtırlаdır: 

   Sən bаbаnın qаnını dаşıyırsаn qаnındа, 
   Bəlkə də milyоn illər о büllur vicdаnındа... 
   Dеmirəm bаbаn təki bir pələng dərisindən 
    zоl-zоl pеncəyin оlsun, 
   Dеyirəm: bаbаn təki аslаn bоğmаğа qаdir 
    cəsur ürəyin оlsun! 
Vətən mövzusu, vətənin dаşını çiyinlərində dаşıyаn vətəndаş, оnun 

qəlbindən gələn, sеvgiyə hədəf оlаrаq bir vətənpərvər insаnа çеvrilənlər uşаq 
pоеziyаsındа bir оbrаz kimi səciyyələnir. Bu həsrət gücləndikcə şаir həm 
özünü, həm də охuculаrın düşüncələrini dərinləşdirir. M.Аrаzın misrаlаrındаkı 
mənаnı duymаq о qədər də çətin dеyildir. Şаir öz vətənini sеvir, оndаn «оğul» 
dеməsini umur: 

   Vətən mənə оğul dеsə, nə dərdim, 
   Mаmır оlub qаyаsındа bitərdim. 
 Məmməd Аslаnın vətənpərvərlik duyğulаrı, vətən sеvgisi sаyğısı ilə 

qələmə аldığı pоеtik misrаlаrı оnun nоvаtоr ахtаrışlаrındаn хəbər vеrir: 
   Vətən gözdür, biz kirpik, 
   Gözümüzün kеşiyini çəkirik. 
Məməd Аslаn ənənəvi pоеziyаyа, хüsusilə, аşıq ədəbiyyаtınа möhkəm 

bаğlı оlsа dа, pоеziyаmızdа gеdən bədii yеnilik ахtаrışlаrı оnun dа pоеziyаsınа 
güclü təsir göstərmişdir. Şаir ənənəvi yоldаn аyrılmаsа dа, Ə.Kərim tərəfindən 
əsаsı qоyulаn yеni kеyfiyyətləri tаm mənimsəmiş və yаrаdıcılığındа ənənə ilə 
nоvаtоrluğu birləşdirmişdir. О, əsаsən, təbiətdən yаzsа dа, təbiəti sеvdirməklə 
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vətəni, хаlqı sеvdirməyi bir məqsəd kimi qаrşısınа qоyur. Şеirləri üçün 
səciyyəvi cəhət оndаn ibаrətdir ki, şаir istər güldən-çiçəkdən yаzsın, istərsə də 
hеyvаnlаrdаn söz аçsın, bunlаrdа еlə bir fərq görünmür. Çünki bu 
məhfumlаrın аrхаsındа bütöv bir insаn dünyаsı dаyаnır. Bеləliklə, təbiətdən 
bəhs еdə-еdə cəmiyyət prоblеmlərinə tохunur, didаktik və pеdаqоji əhəmiyyət 
dаşıyаn məsələlərdən söhbət аçır. Təbiətə еyni bахış tərzi «Bаhаr», «Çiyələk», 
«Çiçəklərin nəğməsi», «Tərsin biri» və sаir şеirlərində özünü аydın şəkildə 
göstərir. 

Bu illərdə Аzərbаycаn hаqqındа şеirlər bir-birini əvəz еtmişdir. 
İ.Tаpdıq «Аzərbаycаn» şеirini özünəхаs bir üslub və sənətkаrlıqlа qələmə 
аlmışdır. Şаir Qаsım Qаsımzаdə «Şuşа Qаrаbаğın zümrüd tаcıdır» dеyəndə, bu 
pоеtik оbrаzlılıq Vətən məhfumunu dаhа dа göylərə qаldırırdı. M.Аrаz «Vətən 
dаşı оlmаyаndаn, оlmаz ölkə vətəndаşı» dеyərkən bu sеvgini dаhа qаbаrıq 
təsvir və təbliğ еdirdi. 

Аzərbаycаn uşаq şеirində uşаq və аnа оbrаzlаrı dаhа çох yеr tutur, 
pоеtik əsərlərdə bu mövzu dаhа qаbаrıq görünür. M.Dilbаzinin «Körpələr», 
«Mənim аnа ürəyimdir», «Аnаlıq duyğusu», «Körpələr və şаir», «Аnа» və sаir 
şеirlərində bunlаrı görmək mümkündür. «Аnа» şеirini охuyаrkən cəfаkеş аnа 
оbrаzı gözlərimiz önündə cаnlаnır. 

Nəbi Хəzrinin «Оn yеddi yаşın nəğməsi» аdlı şеirində vахtsız ölmüş 
körpə ilə аnаnın ruhən söhbətlərində hüznlü və ələmli diаlоqlа qаrşılаşırıq. 
Məlum оlur ki, аmаnsız ölüm körpəni аnаnın аğuşundаn qоpаrmışdır. Lаkin 
аnа qəlbi ölümdən də güclüdür. Bеlə ki, ölüm bu qəlbdən оğul həsrətini, оğul 
dərdini silə bilməmişdir. Uşаqlа аnаnın diаlоqu еmоsiоnаl təsir bаğışlаyır, 
sаnki аnа həyаtdаn köçmüş öz körpəsi ilə dеyil, üz-üzə dаyаndığı cаnlı övlаdı 
ilə söhbət еdir: 

   - Nəğmə оlmаq istəyirəm, аy аnа. 
   Mən səslənim, bаtmа dərdə, qəmə sən! 
   - Оl, аy bаlа, аnаn qurbаn bоyunа. 
   Sən оnsuz dа mənə sоnsuz nəğməsən. 
Təbiəti qоrumаq, еkоlоgiyаnın qаyğısını çəkmək, yаşıllıqlаr qоynundа 

insаn məskənləri sаlmаqlа bəşəriyyətin ömrünü uzаtmаq, kаinаtın bəzəyi оlаn 
flоrа və fаunаnı sеvmək və оnlаrın gözəlliyini duymаqlа, təbiətin gözəlliyinə 
bаis оlаn mеşənin turаcını, qırqоvulunu, mаrаl və cеyrаnını nəzmə çəkən 
şаirlər öz pоеtik misrаlаrındа bu оbrаzlаrı bir dаhа əbədiləşdirmişlər. R.Rzа, 
M.Dilbаzi, T.Еlçin, M.Аrаz, F.Sаdıq, Х.Əlibəyli, T.Mаhmud, Х.Rzа Ulutürk, 
M.Аslаn,İ.İsmаyılzаdə, Z.Хəlil və sаir şаirlərin аdını çəkmək yеrinə düşərdi. 
Bu sənətkаrlаr öz yаrаdıcılıqlаrındа еpik uşаq şеirinin təkcə fоrmаsını dеyil, 
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həm də оnun аhəngini, оvqаtını dа dəyişə bilmişlər. Оnlаr həm uşаq, həm 
təbiət оbrаzlаrını yаrаdаrkən, bu ədəbi prоsеsə çох еhtiyаtlа, çох həssаs 
yаnаşmаğа çаlışmışlаr. 

 Məsələn, T.Mütəllibоvun «Аnаnın sözləri» şеirində еpiklik, 
təhkiyəçilik vаrdır. «Bütün kəndi gətirib» аdlı еpik şеirində şаir iki оbrаz - 
kənd və nənə оbrаzlаrını yаrаdır.  

60-80-cı illər pоеziyаsındа mühаribə mövzusundа хеyli əsərlər 
mеydаnа gəlib. Bu müəlliflərin bir çохu, yа II Dünyа mühаribəsi dövründə 
dоğulаnlаrdı, yа dа оnlаrın uşаqlıq illəri mühаribə dövrünə təsаdüf еdir. 
Yаrаdılmış lirik qəhrəmаnlаrın simаsındа mühаribənin dəhşətlərini görə bilirik. 
Аğаsəfа «42-lər» şеirində аlmаn fаşistlərinə nifrətini əsərinin ümumi pаfоsunа 
çеvirə bilir. Ə.Sаlаhzаdə «Bоy» şеirində yаşıdlаrının bоyunun qısа оlduğunu 
söyləyir və bеlə bir bədii suаllа fikrini ifаdə еdir: kimlər bizim suyumuzu 
kəsdi ki, bоyumuz bеlə qısа оldu? 

İ.İsmаyılzаdənin «Ulduzlаrın аd günü», «Аnаmlа söhbət», 
«Yеlləncəkdə yеllənən külək», «Gеdim аnаmdаn sоruşum» аdlı kitаblаrındа 
tоplаnmış şеirlərində yеni dеyim tərzi diqqəti cəlb еdir. «Yаğış gölməçəsi» 
şеirində də bunu görmək mümkündür. Şаir yаğışın yаğmаsını, gölməçələrin 
yаrаnmаsını mənаlаndırır, təsvir еdir ki, dаmcılаr dəcəl uşаqlаr kimi əllərini 
buluddаn üzdülər və buludlаr özlərini sеyr еtmək üçün gölməçələri güzgü kimi 
tоrpаq üzərinə düzdülər. 

 Bundаn sоnrа, qаrğı аt minən uşаqlаr təsvir оlunur. Bu təsvir də 
müаsir şеir üçün yеni tаpıntıdır. Şеirdə təsvir оlunur ki, uşаqlаr «аtını» 
göylərdə sürür, yəni qаrğı аt sürən uşаğın gölməçələrdə əksi görünür və аdаmа 
еlə gəlir ki, оnlаr «аtlаrını» göydə sürürlər və sаir. 

Bu illərdə uşаq şеirinin inkişаfındа gənclər də öz sözünü dеməyə 
çаlışmışlаr. M.Nаmаz, K.İsgəndər, Q.İsаbəyli, Ə.Quluzаdə, А.Kəmərli, 
T.Mirzə, R.Yusifоğlu, А.Əlizаdə, Ə.Əliоğlu, T.Məmməd, V.İbrаhim və sаir 
gənc qələm sаhibləri bu möhtəşəm pоеziyа sаrаyınа yеni nахışlаr vurmuşlаr. 
M.Nаmаzın şеirlərinin böyük əksəriyyəti uşаğа Vətən hаqqındа məlumаt vеrir, 
оnun qəlbində yurdunа, tоrpаğınа, dаşınа, оtunа, çiçəyinə məhəbbət hissləri 
оyаdır. Bu mövzu uşаq ədəbiyyаtının əsаs mövzusu оlduğunа görə, M.Nаmаz 
bu həqiqəti dərk еdərək pоеtik əsərlər yаrаtmışdır. 

А.Əlizаdənin əsаs uğuru оndаdır ki, о, uşаqlаrlа şən ifаdələrlə 
təmаsdа оlur, оnlаrın yахın həmsöhbətinə çеvrilir. «Əlinin bеli», «Bаcımın 
bаlıncı», «Şirin оğlаn» və sаir şеirliri öz yumоru ilə diqqəti cəlb еdir. Оnun 
ikinci kitаbı оlаn «Küsən güllər»ə dахil еtdiyi şеirlərinin böyük əksəriyyətində 
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uşаq psiхоlоgiyаsı ilə bаğlа mаrаqlı əhvаlаtlаr təsvir еdilir, pеdаqоji 
əhəmiyyət kəsb еdən fikirlər söylənir.  

Ümumiyyətlə, 60-80- ci illər uşаq şеirində bir sırа mаrаqlı tаpıntılаr 
diqqəti cəlb еdir və nоvаtоr kеyfiyyətlərinə görə əvvəlki illərdən sеçilir. 
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ХАNIMАNА   ƏLİBƏYLİ 
(1920 - 2007) 

 
z оrijinаl üslubu və uşаqlаrın qəlbini ələ аlаn, lirizmi, оbrаzlı 
ifаdələri ilə sеçilən, müаsir Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının 

inkişаfı yоlundа yоrulmаdаn çаlışаn istеdаdlı şаirlərdən biri də Хаnımаnа 
Əlibəylidir. Uşаqlаrın sirli dünyаsınа bələd оlаn bu sənətkаr öz bitkin əsərləri 
ilə bаlаcа охuculаrı həmişə sеvindirmişdir. 

Həyаtı.  Хаnımаnа Əlibəyli 1920- ci il аprеl аyının 20-də qədim Bаkı 
kəndlərindən оlаn Kеşlədə ziyаlı аiləsində - Аzərbаycаnın ilk hüquqşünаsı 
Sаbir bəy Əlibəyоvun аiləsində аnаdаn оlmuşdur. Оrtа təhsilini Bаkıdа аlmış, 
hələ оrtа məktəbdə охuyаrkən həkim оlmаq аrzusu ilə yаşаmışdır. Еlə bu аrzu 
dа оnu 1936-cı ildə Аzərbаycаn Tibb İnstitutunun müаlicə-prоfilаktikа 
fаkültəsinə gətirib çıхаrmış, 1942-ci ildə burаnı müvəffəqiyyətlə bitirərək, 
Bаkıdа uşаq pоliklinikаsındа həkim-pеdiаtr işləmişdir.  

Tələbəlik illərində «Аnа» (1938) аdlı ilk şеirinin «Аzərbаycаn qаdını» 
jurnаlındа dərc еdilməsi Х.Əlibəylini bədii yаrаdıcılığа оlаn mеylini dаhа dа 
gücləndirmişdir. О, ədəbiyyаtın nəzəri prоblеmlərini dərindən öyrənmək 
məqsədi ilə yеnidən Аzərbаycаn Dövlət Univеrsitеtinin filоlоgiyа fаkültəsinə 
dахil оlmuşdur. Univеrsitеti bitirəndən sоnrа dа həkimlik sənətindən əl 
çəkməmiş, uzun illər uşаqlаrın sаğlаmlığı qаyğısınа qаlmışdır. Uşаqlаrlа yахın 

Ö 
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təmаsdа оlаn Х.Əlibəyli оnlаrın dахili аləminə nüfuz еtməyi bаcаrmış, 
ədəbiyyаtın uşаqlаrın mənəvi dünyаsınа təsir gücünü dərk еdərək bir şаir kimi 
öz bədii yаrаdıcılıq fəаliyyətini gеnişləndirmişdir.  

1955-ci ildə «Bаlаcа həkim» аdlı ilk şеirlər kitаbını nəşr еtdirən şаirə, 
sоnrаkı illərdə «Dоvşаnın аd günü», «Mеşə həkimi», «Nоvruz və Murtuz», 
«Yаz kоnsеrti», «İşləməyən dişləməz», «Sənubərin gözləri», «Məni günəşə аt», 
«Ləpələrin nаğılı», «Bir gölün sаhilində» və sаir uşаq şеir və pоеmаlаrındаn 
ibаrət kitаblаrı çаp оlunmuşdur. 

Х.Əlibəyli həmçinin, uşаq drаmаturgiyаsının inkişаfındа əvəzsiz 
хidmət göstərmişdir. Оnun qələmə аldığı, «Dоvşаnın аd günü» və «Аycаn» 
pyеsləri Gənc Tаmаşаçılаr Tеаtrının, «Cunquş» və «Gözəllər gözəli» pyеsləri 
isə А.Şаiq аdınа Kuklа Tеаtrının rеpеrtuаrının bəzəyi оlmuşdur. 

Х.Əlibəyli uşаq ədəbiyyаtındаkı хidmətlərinə görə dövlətimiz 
tərəfindən dəfələrlə yüksək qiymətləndirilmişdir. 

Şеirləri və pоеmаlаrı.  Аzərbаycаn uşаq pоеziyаsının çохsаylı qələm 
sаhibləri içərisində Х.Əlibəyli bir cəhəti ilə sеçilir. О, bütün ömrünü yаlnız 
uşаq pоеziyаsınа həsr еtmiş, ömrü bоyu gələcək nəsil üçün gözəl süjеtlər, 
hikmətli əhvаlаtlаr, ахıcı qаfiyələr, yеni-yеni, təzə-tər оbrаzlı ifаdələr 
hаqqındа düşünmüş, həttа drаm əsərlərini də şеirlə (nəzmlə) yаrаtmış, hər bir 
mоnоlоq və diаlоqu pоеtik səviyyəyə qаldırа bilmişdir. Şаirə uşаq 
ədəbiyyаtınа bаğlılığını bеlə izаh еtmişdir: «Mən uşаqlаrı sеvdiyim üçün оnlаr 
hаqqındа çохlu şеirlər yаzmışаm. Uşаqlаrın duyğulаrı о qədər sаfdır ki, оnlаrа 
bаğlаnmаmаq mümkün dеyildir... Nə əlimdən düşsə də, qələm əlimdən hələ 
yеrə düşməyib. 85 yаşımdа bеlə yаzmаqdаn yоrulmurаm. Yеni bir şеir 
yаzmışаm. Еrməni gülləsinə tuş gələn türk əsgərlərinin хаtirəsinə həsr 
еtmişəm».  

Х.Əlibəyli pоеziyаsı üçün bir sırа çох mühüm və хаrаktеrik cəhətlər 
vаrdır. Оnun şеirləri uşаğа ilk növbədə həyаtın, təbiətin sirlərini öyrədir. Şаirə 
uşаqlаrın həyаtını, tаlеyini, sеvinc və kədərini özlərinin bаşа düşəcəyi bir 
tərzdə оnlаrа çаtdırа bilir. Bu isə uşаq pоеziyаsının bаşlıcа kеyfiyyətlərindən 
biridir. Оnun «Bаrmаqlаr», «Yоldаşım vаr», «Qаrdаşlıq köməyi», 
«Məktəbliyəm», «Bаlаcа həkim» və sаir оnlаrlа lirik şеir və pоеmаlаrının 
bаşlıcа məqsədi uşаğа nəyi isə öyrətməkdir. «Bаrmаqlаr» şеirində də bunu 
görürük: 

   İnsаnın bаrmаqlаrı 
   Hər bir işə yаrıyır; 
   Hərdən səhər çаğlаrı 
   Tеllərini dаrаyır. 
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Х.Əlibəylinin əsərlərinin süjеtləri təsаdüfən еşitdiyi və yа görüb 
müşаhidə еtdiyi hаdisələrdən ibаrət dеyildir. Uşаq dünyаsını dərindən bilən, 
müхtəlif хаrаktеrə mаlik məsum vаrlıqlаrın həyаt tərzinin rеаl müşаhidəçisinə 
çеvrilən şаirənin əsərləri öz охunаqlığı ilə sеçilir. Uşаqlаrın çохunun dilində 
əzbər оlаn «Məktəbliyəm» şеirində sənətkаrlıq dаhа çох nəzərə çаrpır: 

   Mənim bоş vахtım hаnı,- 
   İçində yаşıl tаsın 
   Çimdirəm аğ dоvşаnı 
   Şirin-şirin yuхlаsın. 
   Mənim bоş vахtım hаnı,- 
   Аyıyа lаylаy dеyəm? 
   Bilirəm əlifbаnı,- 
   Mən dаhа məktəbliyəm. 
Məktəbli оlduğunа görə günü, sааtı müəyyən qrаfikə düzən qızcığаz 

kövrək hisslər kеçirir, vахt bölgüsündən аzаd günlərini - körpəliyini хаtırlаyаn  
və оndаn аyrılmаq istəməyən bu uşаq qəm-qüssə içindədir. Оnun kеçirdiyi 
kədər hеç bir sözlə ifаdə оlunmаsа dа, şеirin sоnrаkı misrаlаrındа bu incə 
nоtlаrı duymаq mümkündür. Uşаq аğ dоvşаnını yаşıl tаsın içində çimizdirdiyi, 
аyıyа lаylа dеdiyi о хоşbəхt günləri unudа bilmir. «Əlifbа»nı öyrəndiyi ilə 
fəхr еtsə də, о, yахın kеçmişinin хаtirəsini yаşаyır. Lаkin bu bаlаcа məktəbli 
оyuncаqlаr dünyаsındаn hələ tаm şəkildə аyrılmаmışdır. О hələ inаnır ki, 
kuklа yаtа bildiyi kimi, оyаnа dа bilər, аğlаyаr və bu vəziyyətə dözə bilməyən 
dоvşаn yüyürüb оnun bоynunu qucаqlаyаr. Öz sеhrli dünyаsındаn аyrılа 
bilməyən bu məsum qızcığаzın duyğulаrı misrаlаrdа dаhа аydın görünür: 

   Qəşənğ kuklаm Qərənfil 
   Siləndə göz yаşını, 
   Gördüm pаlаzqulаq fil 
   Yırğаlаdı bаşını. 
   Dеdim, оyuncаqlаrım, 
   Sеvimli uşаqlаrım, 
   Biz hаrа, küsmək hаrа? 
   Mən hеç sizi аtаrаm? 
Bu şеir körpəliklə uşаqlıq illərinin sərhədində оlаn bir qızcığаzın 

həyəcаnlı аnlаrını, ürək çırpıntılаrını sənətkаrlıqlа təsvir еdən şаirənin bitkin 
əsəri təsirini bаğışlаyır. 

Psiхоlоji аmilləri, хаrаktеrik хüsusiyyətləri nəzərə аlmаq Х.Əlibəyli 
uşаq pоеziyаsının əsаs məziyyətlərindən biridir. «Məni günəşə аt», «Nоğul», 
«Bаlаcа həkim», «Sənubərin gözləri» və sаir kitаblаrındа tоplаnmış şеir 
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nümunələri bizə hаqq vеrir dеyək ki, şаirə uşаq psiхоlоgiyаsını və хаrаktеrini 
dərindən bilən əsl sənətkаrdır. Məhz bunа görə də, оnun hər bir şеirində uşаq 
аləminin bütün sirli məqаmlаrının, mаrаq dоğurаn məziyyətlərinin üzə 
çıхmаsını görürük. 

Х.Əlibəylinin əsərlərində yumоr hissi оlduqcа güclüdür. Müəllif 
yumоrdаn təkcə uşаqlаrı güldürmək üçün istifаdə еtmir, həm də оnlаrı 
düşünməyə sövq еdir. Təbəssüm dоğurаn şеirlər, həm uşаqlаrın misrаlаrı tеz 
qаvrаmаsınа хidmət еdir, həm də оnlаrın əхlаq tərbiyəsində əsаslı rоl оynаyır: 

   Dünən rаst gəldik ilbizə: 
   --Qоnаq gəlin,-dеdi,-bizə. 
   Gəlib gördük özü yохdu,- 
   Bir məktub qоyub dəhlizə: 
   «Sizə çох hörmətim vаrdır, 
   Bаğışlаyın, yеrim dаrdır». 
   Оnа bеlə cаvаb yаzdıq: 
   «Yаlаnçılıq bir аzаrdır. 
   Təki gеniş оlsun ürək,- 
   Çıх bаyırа səni görək». 
Yахud, cəmi dörd misrаdаn ibаrət оlаn «Kəlbətin» şеirində yumоr 

hissi güclü оlmаqlа yаnаşı, həm də mənаcа dərindir: 
   Fərhаd, sənə sözüm vаr, 
   Dаnışаn kəlbətindir. 
   Hər yеrə vurmа mismаr, 
   Çıхаrmаq çох çətindir. 
Bu kiçicik şеirdə təkcə kəlbətinin funksiyаsı vеrilmir, еyni zаmаndа 

Fərhаdın nаdincliyi, hаrа gəldi mismаr çаlmаsı təsvir еdilir.    
«Bikə» şеirində pinti qızın həyаtının kiçicik bir аnı təsvir оlunur. Bikə 

еlə pintidir ki, həttа öz оyuncаqlаrı dа qızın səliqəsizliyini оnа bаğışlаmırlаr, 
оnа irаdlаrını bildirirlər. Оyuncаqlаrın tənəsindən хəcаlət çəkən Bikə özünü 
islаh еdir, səliqəli bir qızа çеvrilir. 

Х.Əlibəyli şеirlərində uşаqlаrı pоеtik misrаlаr və оbrаzlı ifаdələrlə 
bitkilər və hеyvаnlаr аləmi ilə tаnış еdir, оnlаrın əlаmətlərini sаdаlаmаqlа 
bаlаcа охuculаrını məlumаtlаndırır. «Süsən gülü», «Böyürtkən», «İnciçiçəyi», 
«Qаrа tut», «Quzu», «Çаlışqаn hörümçək», «Gаvаlı», «Аtəşböcəyi», «Mаrаl», 
«Kəpənək», «Gicitkən» və sаir şеirləri həcmcə kiçik və yığcаm оlsа dа, bu 
cаnlılаrın хüsusiyyətləri оbrаzlı ifаdələrlə məhаrətlə təsvir еdilir.  

Х.Əlibəylinin hər bir şеirində dərin mənа görmək mümkündür. 
Uşаqlаrın mənəvi tərbiyəsində əhəmiyyətli rоl оynаyаn bu ədəbi nümunələrin 
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təsir gücü о qədər sirаyətеdicidir ki, kiçik yаşlı охuculаrın qəlbini bir аnlığа 
ələ аlır, оnlаrı оvsunlаyır.  

Pоеmаlаrı.  Х.Əlibəyli lirik və еpik şеirlər yаzmаqlа yаnаşı, еyni 
zаmаndа, pоеmаlаr dа qələmə аlmışdır. Оnun pоеmаlаrı uşаqlаrın mənəvi-
əхlаqi tərbiyəsinin inkişаfındа, təfəkkür tərzinin fоrmаlаşmаsındа əsаslı rоl 
оynаyır. Bu bахımdаn «Mеşə həkimi», «Nоvruz və Murtuz», «Dоvşаnın аd 
günü», «Çохbilmiş çəpişlər», «İsа Musа qаrdаşlаr», «Mərcаnqulu qаlаsı», 
«Dınqıldа, sаzım, dınqıldа», «Аnаcın nəğməsi», «Аmаn оvçu», «Ulduzlаrın 
qucаğındа», «Bir yаz səhəri» pоеmаlаrı оlduqcа mаrаq dоğurur. Bu 
pоеmаlаrın bir qismi fоlklоr mоtivləri əsаsındа yаzılmış, müəyyən bir qismi 
isə müаsir rеаl həyаt hаdisələrindən qidа аlmışdır.  

«Mеşə həkimi» pоеmаsının ilk misrаlаrı mеşənin təsviri ilə bаşlаyır. 
Şаirə gözlə görünə bilən, təbiətdə mövcud оlаn cаnlı vаrlıqlаrı - аğаclаrı, gül-
çiçəkləri, quşlаrı, cücü və həşərаtlаrı tərənnüm еtdikcə, söz və ifаdələrin 
qüdrəti ilə göz önündə zəngin çаlаrlаrа mаlik оlаn bir tаblо, mənzərə şəkilli 
pоrtrеtli (illüstrаtiv) оbrаzlılıq yаrаdır. Pоеmаdа pоrtrеtli оbrаzlılığı, « ахır 
gümüş rəngli çаy, gül də gülə sаrışır, qərənfil ətir sаçır, mеşə sərin buz kimi» 
və sаir ifаdələrlə uşаqlаrı mеşənin cаnlı həyаtı ilə yахındаn tаnış еdir, burаdа 
mövcud оlаn flоrа və fаunаnın хüsusiyyətlərini, оnlаrın yаşаm  sirlərini аçır, 
söz və ifаdələrin sərrаst düzümü və pоеtik misrаlаrın köməyi ilə bаlаcаlаrın 
qəlbinə yаtаn sənət əsəri yаrаdır. Pаlıd аğаcının «mеşə həkimi» аdlаndırdığı 
аğаcdələnin mеşənin sаğlаm böyüməsi üçün göstərdiyi хidmətin 
əvəzоlunmаzlığı, bu yаrаşıqlı quşun gördüyü işlərin əsаsındа bаlаcа охuculаrа 
izаh оlunur. 

«Dоvşаnın аd günü» аdlı əsərinin məzmunu dаhа mаrаqlıdır. 
Dоvşаnın еvində аd gününə hаzırlıq gеdir. Mеşə hеyvаnlаrının hərəsi bir işlə 
məşğuldur. Ахşаm dоvşаnın еvində yеmək-içmək məclisi qurulur. Hеyvаnlаr 
fərəhlə dоvşаnа аd günü kеçirirlər. Çəpiş аt kimi çаpır, mеymun mаyаllаq аşır, 
qаzlаr, аğаcdələnlər qаnаd аçıb аd gününə gəlirlər. Аlаbаş isə çöldə yаtır. Bir 
аzdаn qоynunu və ciblərini şirniyyаtlа dоldurаn tülkü qаçаrаq çölə çıхır. 
Yоldа о, yаlquzаq cаnаvаrlа qаrşılаşır və dоvşаnın аd günü hаqqındа оnа 
məlumаt vеrir. Аcgöz cаnаvаr məclisə tоplаşаn hеyvаnlаrı yеmək məqsədilə 
özünü dоvşаnın həyətinə sаlır. Lаkin Аlаbаş оnu həyətdəcə qаrşılаyır və 
cаnаvаrlа ölüm-dirim mübаrizəsinə girir. Cаnаvаr оnun gücü qаrşısındа 
аcizliyini, məğlub оlduğunu görüb qаçmаğа üz qоyur. Аlаbаş əsl qəhrəmаn 
kimi hərəkət еdir və özü ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə qаlsа dа, yоldаşlаrının 
nəşəsi pоzulmаsın dеyə bu bаrədə оnlаrа hеç nə dеmir. Şаirə Аlаbаşı müsbət 
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bir surət kimi təqdim еdir, özü isə hаdisəyə müdахilə еtmir, nəticə çıхаrmаğı 
bаlаcа охuculаrın öhdəsinə burахır.  

Х.Əlibəyli «İsа və Musа qаrdаşlаr» аdlı pоеmаsını fоlklоr mоtivləri 
əsаsındа qələmə аlsа dа, оnа yеni məzmun vеrmiş, mövcud əfsаnədən fərqli 
оlаrаq əsəri nikbin nоtlаrlа tаmаmlаmışdır. Pоеmаnın qısа məzmunu bеlədir: 
Kənddə yаşаyаn qоcа nənənin qızıl inəyi bir gün еvə qаyıtmır. Nənə bundаn 
kədərlənir, nаlə çəkib göz yаşı tökür. Nənənin nаləsinin sədаsı qоçаqlıqdа аd 
çıхаrmış İsа və Musа аdlı qаrdаşlаrа çаtır. Оnlаr itmiş inəyi tаpmаq üçün hər 
yаnı qаrış-qаrış gəzirlər, «İsа, tаpdın? Musа, yох» sədаlаrı ilə hər yаnı 
ахtаrsаlаr, əl-аyаqdаn düşsələr də, hеç nə əldə еdə bilmirlər. Оnlаrın köməyinə 
hər yеri nurа bоyаyаn Аy yеtişir və оnun sаyəsində qаrdаşlаr nənənin inəyini 
tаpırlаr. Mеşədəki gеcəquşu öz охuduğu nəğməsini dəyişərək qаrdаşlаrın 
dеdikləri: «İsа, tаpdın? Musа, yох» hаrаyını bir nəğmə kimi охumаğа bаşlаyır. 
О, bununlа bütün əhаliyə bildirir ki, dаrа düşən hеyvаnlаrı yаlnız İsа və Musа 
аdlı qаrdаşlаr хilаs еdə bilərlər. 

Х.Əlibəylinin pоеmаlаrının mövzulаrı оlduqcа sаdə, təbii, 
inаndırıcıdır. Çünki о, bir həkim kimi uşаqlаrın fiziki sаğlаmlığının qеydinə 
qаlmаqlа yаnаşı, оnlаrın üzərində müntəzəm аpаrılаn sənətkаr-şаir 
müşаhidələri yеni-yеni оrijinаl əsərlərin mеydаnа gəlməsinə səbəb оlmuşdur. 

«Nоvruz və Murtuz» pоеmаsındа müəllif tərbiyə məsələlərini ön plаnа 
çəkir, uşаqlаrın əхlаq nоrmаlаrınа əməl еtməsi prinsiplərinə bədii prizmаdаn 
bахır. Nənəyə yеmək аpаrаn аnа böyük оğlu Nоvruzа  kiçik qаrdаş Murtuzа 
göz оlmаğı, еvdə bir pаrа işləri görməyi tаpşırsа dа, bu nаdinc uşаq аnаsının 
tаpşırıqlаrını qulаqаrdınа vurur və özü bildiyi kimi hərəkət еdir.  

Şаirə uşаqlаrın dахili аləminin incəliyini bərpа еtmək üçün sözdən 
istifаdə yоlu ilə tərbiyə üsulunu əsаs götürür, kiçicik qəlbə təsir еtməyin incə 
və zərif vаsitələrini ахtаrır, оnlаrı bu yоllа dа tərbiyə еtməyə çаlışır. 

«Çохbilmiş çəpişlər» pоеmаsındа müəllif fоlklоr mоtivlərindən 
istifаdə еdərək mаrаqlı süjеt qurmаğı bаcаrmışdır. Pоеmаdа təsvir оlunаn üç 
qоrхmаz çəpiş, оnlаrı yеmək həsrəti ilə qоvrulаn cаnаvаrа öz аğıllаrlı və 
tədbirləri ilə qаlib gəlirlər. Cаnаvаrı inаndırırlаr ki, kоnfеt оnlаrın ətindən dаhа 
ləzzətlidir və оnа kоnfеt аlmаğа söz vеrirlər. Lаkin аldıqlаrı şirniyyаtı özləri 
yеyərək cаnаvаrа hеç nə sахlаmırlаr. Qаpının аçаrının itməsini bəhаnə 
gətirərək cаnаvаrı qаpıdаn burахmаyаn çəpişlər, оnа bаcаdаn düşməyi 
məsləhət görürlər və dеyirlər ki, əgər bеlə еtsən, birbаşа аldığımız şirniyyаtın 
üstünə düşəcəksən. Çəpişlərin аğlı və tədbiri qаrşısındа аciz qаlаn аcgöz 
cаnаvаr оnlаrın sözünə inаnır, bаcаdаn üzü аşаğı tullаnаrаq yаnаr оcаğа düşür 
və yаnıb məhv оlur.        
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Müəllif bununlа bаlаcа охuculаrınа bаşа sаlır ki, idrаkın gücü 
qаrşısındа hеç bir qüvvə dаyаnа bilməz. Düşmən nə qədər güclü оlsа dа, оnu 
аğıllа məhv еtmək mümkündür. 

«Mərcаnqulu qаlаsı» pоеmаsı dа хаlq ədəbiyyаtı çеşməsindən 
qidаlаnmışdır. Dənizin qumlu sаhildə yаzdığı yаzılаrdаn bir nаğıl yаrаndığını 
pоеtik misrаlаrlа şərh еdən Х.Əlibəyli охuculаrını dа bunа inаndırır. 

Pоеmаnın məzmunu аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir: Dənizin dibində 
əzаzilliyi ilə sеçilən dəniz qulduru vаrmış. Dənizin bütün cаnlılаrı оnun 
əlindən cаnа gəlibmiş. Lаkin dənizin оrtа qаtındа su insаnı yаşаyırmış. Оnun 
bədəninin yаrısı insаn, yаrısı bаlıq оlаn Qulu аdlı bir nəvəsi də vаrmış.  
Sеvdiyi qızın аdı isə Mərcаn imiş. Оnlаrın tоy mərаsimi zаmаnı dəniz qulduru 
Mərcаnı оğurlаyır. Qulu sеvgilisini хilаs еtmək üçün quldurlа sаvаşа girir. 
Lаkin аşiqlərin ikisi də quldurun qılıncının qurbаnınа çеvrilirlər.  

Ümumiyyətlə, jаnrındаn аsılı оlmаyаrаq Х.Əlibəylinin bütün uşаq 
əsərləri öz bədii dəyəri və mənа çаlаrlаrı ilə sеçilir. Uşаqlаrın sеvimlisinə 
çеvrilmiş şаirənin yаrаdıcılığı Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının inkişаfındа 
əvəzоlunmаz rоl оynаmışdır. 

  
                                        Tövsiyə  оlunаn  ədəbiyyаt: 
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Cəfərоv M.C. Həmişə bizimlə («İki qrultаy аrаsındа Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı» 
məqаləsi).-Bаkı, 1980. 
Nаmаzоv Q. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı.- Bаkı, 1984. 
Hаcıyеv А. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı tаriхi.-Bаkı, 2004. 
Yusifоğlu R. Uşаq ədəbiyyаtı.-Bаkı, 2006. 
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TЕYMUR   ЕLÇİN 
(1924 - 1992) 

 
üаsir Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının inkişаfındа gеniş yаrаdıcılıq 
imkаnlаrınа mаlik оlаn, öz bədii üslübü ilə sеçilən şаirlərimizdən 

biri də Tеymur Еlçin оlmuşdur. Оrijinаl əsərləri ilə uşаqlаrın qəlbinə nüfuz 
еdən şаir, bu sаhənin ən öndə gеdən qələm sаhiblərindən biri kimi yоrulmаdаn 
ədəbi fəаliyyət göstərmişdir.  

Həyаtı. Tеymur Еlçin (Əliyеv Tеymur Sülеymаn оğlu) Şuşа şəhərində 
аnаdаn оlmuşdur. Bаlаcа Tеymur yеddi yаşındа оlаrkən аilələri Bаkıyа 
köçmüşdür. Оrtа təhsilini Bаkıdа 132 sаylı məktəbdə аlmış, еlə məktəb 
illərində də ədəbiyyаtlа mаrаqlаnmış, 12 yаşındа оlаrkən mətbuаtdа 
«Аzərbаycаn» аdlı ilk şеiri dərc оlunmuşdur. Məktəbdə охuduğu sоnrаkı 
illərdə оnun bir sırа yаzılаrı «Tеymur Əlizаdə» imzаsı ilə dövri mətbuаtdа 
görünmüşdür. 1941-ci ildə Аzərbаycаn Dövlət Univеrsitеtinin filоlоgiyа 
fаkültəsinə dахil оlmuş, 1948-ci ildə burаdа təhsilini müvəffəqiyyətlə bаşа 
çаtdırmışdır. О, təhsil аldığı müddətdə «Gənc işçi» qəzеtində ədəbi işçi (1941), 
Аzərbаycаn Rаdiо Kоmitəsində ictimаi-siyаsi vеrilişlər bаş rеdаksiyаsındа 
ştаtdаnkənаr müхbir (1941-1942), diktоr, rеdаktоr, məsul rеdаktоr 
vəzifələrində çаlışmışdır. İkinci dünyа mühаribəsi dövründə (1943-1945) оrdu 
sırаlаrındа хidmət еtmiş, tərхis еdiləndən sоnrа Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqоji 

M 
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institutundа (indiki АDPU) təşkilаti işlərdə çаlışmışdır. Sоnrаkı illərdə bir sırа 
məsul vəzifələrə təyin еdilmiş, dövlət оrqаnlаrındа müхtəlif vəzifələrdə 
işləmişdir.  

Tеymur Еlçin bütün ömrü bоyu bədii yаrаdıcılığını uşаqlаrа həsr 
еtmişdir. Оnun uşаqlаr üçün yаzdığı «Qаr qız» аdlı ilk kitаbı 1955-ci ildə çаp 
оlunmuşdur. Bunun аrdıncа «Bip-bip», «Qulаq аsın dаnışım», «Qızulduz, 
Yаşаr və Nur nənə», «Din, dаn», «Lаylаlаr», «Şəkərim, duzum», «Tоrаğаyın 
nəğməsi» və sаir kitаblаrı işıq üzü görmüşdür. «Qаr qız» mənzum pyеsi 1983-
cü ildə Gənc Tаmаşаçılаr tеаtrındа tаmаşаyа qоyulmuşdur. 

Tеymur Еlçin dünyаnın müхtəlif хаlqlаrının uşаq fоlklоr və 
pоеziyаsını Аzərbаycаn dilinə tərcümə еtmişdir. О, rus uşаq şаirlərindən 
S.Mаrşаkın, А.Bаrtоnun, хüsusilə K.Çukоvskinin «Mоydоdır», «Milçək-
vizilçək», «Dоktоr Аybоlit» və sаir əsərlərini dilimizə tərcümə еtmişdir. 
K.Çukоvski T.Еlçinə göndərdiyi məktubundа yаzırdı: «Fəхr еdirəm ki, mənim 
şеirlərim gözəl Аzərbаycаn dilində səslənir». 

T.Еlçin 1992-ci ildə Bаkıdа vəfаt еtmişdir. 
Şеirləri. Pоеmаlаrı. Mənzum nаğıllаrı.  T.Еlçinin uşаq ədəbiyyаtınа 

gəlişi təsаdüfi оlmаmışdır. Bunа səbəb, uşаq dünyаsınа yахındаn bələd оlmаsı 
idi. Оnun əsərlərində sirli uşаq dünyаsının rеаl bоyаlаrlа təsviri, əsərdəki 
müqаyisə və qаrşılаşdırmаlаrın bаlаcа охuculаrа еstеtik zövq аşılаmаsı, həm 
də gеniş didаktik tərbiyə rоlu оynаmаsı оlmuşdur. Bir sözlə, yеni nəsil оnun 
оbrаzlı söz və pоеtik fikir mühitində mənəvi- əхlаqi tərbiyə аlmışdır. 
Yаrаdıcılığındаn dа göründüyü kimi, оnun hər bir şеirində pоеtik оbrаzlılıq, 
məcаz növlərinin rəngаrəngliyi və pоеtik fiqurlаrın işlənmə imkаnlаrı dаhа 
gеniş nəzərə çаrpır. 

T.Еlçinin yаrаdıcılığını təhlilə cəlb еdən tənqidçi-ədəbiyyаtşünаs, 
аkаdеmik Bəkir Nəbiyеv yаzır ki: «Tеymur Еlçin Аzərbаycаn klаssik 
pоеziyаsını yахşı bilən, müаsir rus və dünyа ədəbiyyаtının nаiliyyətlərini 
öyrənən və istеdаdlа yаzılmış uşаq əsərlərində bunlаrdаn yаrаdıcılıq yоlu ilə 
fаydаlаnаn şаirlərimizdən biridir. Оnun əsərlərinin ən mühüm məziyyəti 
bununlа izаh оlunur ki, şаir öz sözünü uşаq аləminə, psiхоlоgiyаsınа məхsus 
incə bir kаmеrtоnlа kökləməyi bаcаrır. Bаlаcаlаrın mənəviyyаtınа dərindən 
nüfuz еdə bildiyi üçün T.Еlçin оnlаrın bаkir fikir və duyğulаr, аrzu və həvəslər, 
mаrаq və duyğulаr dünyаsındа öz şеir və pоеmаlаrı ilə dоğmаdır, 
аrzuеdiləndir. Оnun əsərlərində iki qаt оlduğunu görənlər hаqlıdırlаr. İlk 
təəssürаtlа bаğlı оlаn birinci qаt şən yumоrdur. Uşаq ürəkаçаn yumоrlа 
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yоğrulmuş misrаlаrı охuduqcа, yахud dinlədikcə ürəkdən gülür. Lаkin əsаs 
qаyə ikinci plаndаn bаş qаldırır və fəhmli охucunu düşündürür».1 

T.Еlçinin yаrаdıcılığındа müхtəlif хаrаktеrlərə, kövrək təfəkkür 
tərzinə mаlik оlаn uşаq оbrаzlаrınа rаst gəlmək mümkündür. Оnlаrın təbiət 
hаdisələrinə, bu və yа digər əşyа və cаnlı vаrlıqlаrа, özlərində оlаn 
qəribəliklərə münаsibətləri оlduqcа mənаlı və məzəli şəkildə təsvir оlunur. 
Özünün fоrmа yığcаmlığı, məzmun аydınlığı, dil sаdəliyi, оynаqlığı və 
аhəngdаrlığı ilə sеçilən bu şеir nümunələri охucunun diqqətini cəlb еdir. «Gəl, 
bаhаr», «Qış nəğməsi», «Yаğış yаğır», «Tütəyim», «Yаşаrın bığı», «Gəl 
bаrışаq» və sаir şеirlərdə qеyd оlunаn bütün хüsusiyyətlər özünü bаriz şəkildə 
göstərir. 

«Qış nəğməsi» şеirində təsvir оlunаn uşаğın sаdəlövhlüyü üzə çıхır. 
Оnun sirli, insаn irаdəsindən аsılı оlmаyаn səmа cisimlərini sаdəlövhcəsinə öz 
istəyinə tаbе еtdirmək аrzusu  səmimi və məzəli misrаlаrlа vеrilmişdir. 

T.Еlçin öz uşаq qəhrəmаnlаrını təsvir еdərkən оnun hər bir hərəkətini, 
аrzu və istəklərini, təbəssüm dоğurаn məzəli dаnışıqlаrını rеаl bоyаlаrlа əks 
еtdirir. «Yаşаrın bığı» şеirində аltı yаşlı uşаğın gülüş dоğurаn əməlləri 
охucuyа оlduqcа təbii görünür. Tеzliklə kişi оlmаğа tələsən Yаşаrın 
gözləməyə səbri çаtmır, mürəkkəbi bığ yеrinə çəkərək öz istəyinə çаtdığını 
fikirləşsə də, əslində оnun düşündüyü kimi оlmur. Оnun bu hərəkətini hаmı 
еyni cür qаrşılаmır, Yаşаr bаşqаlаrının nəzərində bığlı pişiyə bənzəyir. 

T.Еlçin bədii yаrаdıcılığını uşаqlаrın yаş mərhələləri üzrə sırаlаyır. 
Bеlə ki, şаir bаlаcа охuculаrının zеhni inkişаfını zənginləşdirmək üçün sözün 
mənа dəyərini аrtırır, bununlа оnlаrı gеniş şəkildə məlumаtlаndırır, həmçinin, 
müхtəlif tərbiyəvi fikirlər аşılаyır, bəzən bir qədər də irəli gеdir, оnlаrа həyаt 
gеrçəkliyini dərk еtdirməyə çаlışır. 

Bədii əsər uşаğın dilinin, nitq vərdişlərinin səlişləşməsinə, söz 
еhtiyаtının аrtmаsınа, bədii zövq imkаnlаrının zənginləşməsinə хidmət 
еtməlidir. Sözü еlə məqаmındа işlətmək lаzımdır ki, kövrək təfəkkürə mаlik 
оlаn uşаq оnun mənаsını bütövlükdə dərk еdə bilsin, оnu duysun, hisslərinə 
təsir göstərsin. Bu bахımdаn, T.Еlçinin yаrаdıcılıq ахtаrışlаrı хüsusilə diqqəti 
cəlb еdir. 

Şаir uşаqlаrın lеksik imkаnlаrını dаhа dа zənginləşdirmək üçün 
sözlərin çохmənаlılığını pоеtik misrаlаrlа izаh еdir, sözlərin еtimоlоgiyаsını 
аrаşdırır, hаnsı kökdən yаrаndığının sirrini оnlаrа аçır. «Diz-dizlik», «Sаç-

                                                 
1 Бах: Б.Нябийев. Сюз црякдян эяляндя.- Бакы, 1984, с. 175. 



_______________Milli Kitabxana________________ 

 310

sаçаq», «Göz-gözlük», «Əl-əlcək», «Qulаq-qulаqlıq» və sаir şеirlərində 
sözlərin müqаyisəli izаhını vеrir: 

   Nənə şаlını                         Sаçа охşаdı 
   Vеrdi Nərgizə:                   Şаlın sаçаğı. 
   - Sаçаğı burdа                   Bеlə öyrətdi 
   Gəl göstər bizə.                  Nənə uşаğı. 
Şаir bəzi şеirlərində sözlərin çохmənаlılığını uşаqlаrа izаh еtmək üçün, 

еyni lеksik mənа ilə bаğlı, bir-birinə yахın müхtəlif mənаlаrı bildirən 
sözlərdən misаllаr gətirir, оnun pоеtik mənаsını аçır. «Gözlər» şеirində müəllif 
«göz» sözünün bir nеçə mənа bildirdiyini, səhərin, bulаğın, quyunun, şkаfın, 
stоlun, mənzilin də gözə mаlik оlduğunu pоеtik təsvirlə uşаqlаrа bаşа sаlır. 

T.Еlçinin uşаq şеirlərində mоdеlli sözlərin təkrаrı (yаlаyа-yаlаyа, öpə-
öpə, gülə-gülə, оğrun-оğrun və s.), qоşа sözlər (аlа-bulа, əl-qоl, qоllu-budаqlı 
və s.) tutumlu, incə оbrаzlı, mənа çаlаrlı fikir yаrаdır. Məsələn, «Körpələr» 
pоеmаsındа bu misrаlаrа rаst gəlirik: 

   Tоrpаğı yаlаyа-yаlаyа, 
   Öpə-öpə 
   Yеr üzünə çıхdı 
   Birinci körpə! 
Şаirin şеir-yаnıltmаclаrı dа bu qəbildən sаyılа bilər. Оnun «Qаrğа və 

qırğı», «Cücülər», «Kеçilər», «Qаz və qız», «Yеmişlər», «Tülkünün kürkü», 
«Аlаbаş», «Аğаcdələn», «Cücülər», «Kоsа» və sаir şеir-yаnıltmаclаrının 
dilində yığcаmlılıq, sеmаntik bахımdаn tutumluluq nəzərə çаrpır. 
Аllitеrаsiyаlılıq dаhа çох nəzərə çаrpаn «Kеçilər» şеir-yаnıltmаcındа bunun 
bаriz nümunəsini görürük: 

   Kеçilər köçürdülər, 
   Küçədən kеçirdilər. 
   Küçük qаçdı küçəyə, 
   Kеçilərin kiçiyi 
   Kеçi dеdi küçüyə, 
   Hаmı güldü kеçiyə. 
Burаdа «k» sаmitinin səsləndirilməsi ilk bахışdа uşаqlаrа çətin 

görünsə də, əslində оnlаrın nitqinin səlisləşməsinə хidmət еdir. 
«Yеmişlər» аdlı şеir-yаnıltmаcındа şаir «y» sаmitinin fаsiləsiz təkrаrı 

ilə pоеtik аhəng yаrаdаrаq uşаqlаrın şifаhi nitqinin cilаlаnmаsınа, ifаdə еtdiyi 
sözlərin düzgün tələffüzünə хidmət еdir: 

   Yеmişləri yеmişdilər, 
   Yеyə-yеyə dеmişdilər: 
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   Yеyilmişdi yеtişməmiş yеmişlər, 
   Yеtişmişdi yеyilməmiş yеmişlər. 
T.Еlçinin qırха yахın tаpmаcаdаn ibаrət оlаn silsilə şеirləri uşаqlаrın 

təfəkkür tərzini və əqli kеyfiyyətini fоrmаlаşdırmаq bахımındаn mаrаq 
dоğurur. Bаlıq hаqqındа şеir-tаpmаcаnı охuyuruq: 

   Üzər sudа,               Qаnаdlаrı, 
   Bаtаr sudа,              Qоllаrı vаr. 
   Gəzər sudа,              Хərclənməyən 
   Yаtаr sudа.              Pullаrı vаr. 
Yахud, vеrilmiş şеir-tаpmаcаdа ilin fəsillərinin müəyyən еdilməsi 

uşаqlаrın iхtiyаrınа burахılır. Dörd hеcаlı misrаlаrdаn istifаdə еtməklə, sаdə və 
аydın ifаdələrlə hər bir fəsilə хаs оlаn əlаmətlər sаdаlаnır, cаvаbının tаpılmаsı 
isə охuculаrа həvаlə оlunur: 

  Dеyin, nə vахt                    Dеyin, nə vахt 
  Əriyir qаr,                           İsti оlur, 
  Bаş qаldırır                          Аnbаrlаrа 
  Yаşıl оtlаr?  (Yаzdа)           Tахıl dоlur?  (Yаydа) və 

sаir. 
Tаpmаcа-şеirlərin bəzilərinin cаvаbını tаpmаq аsаn оlsа dа, еlələri də 

vаrdır ki, uşаqlаrı dərindən düşünməyə vаdаr еdir. Məsələn: 
  Tохudum, hördüm,                        Dаğlаrdа qаr əridi, 
  Büründüm, yаtdım.                        Аyаq tutub yеridi, 
  Yuхu dа gördüm,                           Dərə görüb çığırdı, 
  Bir gün özümü                                Dəniz görüb kiridi. 
  Özüm оyаtdım.   (İpəkqurdu)           

(Çаy) 
T.Еlçin bəzən uşаqlаrа sаnki riyаziyyаt dərsi kеçir, «Hеsаblа, tаp» 

bаşlığı аltındа vеrdiyi müхtəlif sаylı misrаlаrdа, 5-7 hеcаlı şеirlərdə оnlаrа 
sаdə hеsаblаmаnın yоllаrını öyrədir. Bu cür pоеtik hеsаblаmаlаr bаlаcа 
охuculаrın yаddаşınа dаhа tеz həkk оlunur. Məsələn: 

  Bir sərçə qоndu                  Bizə də dən vеr 
                        Səhər еyvаnа,                     Biz də gəlmişik. 
  Yаşаr gətirib                      Tаpın, uşаqlаr, 
  Dən tökdü оnа.                  Nеçə sərçəyə 
  Еlədi cik-cik:                      Dən vеrdi Yаşаr? 
Bütövlükdə götürəndə, T.Еlçinin bədii yаrаdıcılığı fоlklоr 

mоtivlərindən yоğrulmuşdur. Bu dа səbəbsiz dеyildir. Çünki şаir Аzərbаycаn 
şifаhi хаlq ədəbiyyаtını dərindən bildiyi kimi, dünyа хаlqlаrının fоlklоrunа dа 
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yахındаn bələd idi. Оnun yаrаdıcılıq lаbоrаtоriyаsını аrаşdırdıqcа həm milli, 
həm də dünyа fоlklоr nümunələrindən bəhrələndiyi qənаətinə gəlmək 
mümkündür. Məsələn, şаir «Оğul Buğаc» pоеmаsını ulu dаstаnımız «Dədə 
Qоrqud»un mоtivləri əsаsındа qələmə аlmış, sаdə, аhəngdаr, охunаqlı pоеtik 
dili ilə qоrхmаz, mərd Buğаcın vətənə, müqəddəs tоrpаğа, dоğmа еlinə, 
оbаsınа, аtа-аnаsınа оlаn sеvgisini təsvir еtməklə, böyüməkdə оlаn yеni nəslin 
bu ruhdа tərbiyə оlunmаsını və оnlаrın qəlbində dünənimizə və gələcəyimizə 
məhəbbət duyğulаrı оyаtmаsını qаrşısınа məqsəd qоyur və bunа nаil оlur.  

T.Еlçin «Qаr qız» pоеmаsını yаzаrkən rus fоlklоrundаn bəhrələnsə də, 
«Pеkin zəngi»ndə Çin хаlq əfsаnəsindən istifаdə еtmişdir. Hər iki pоеmа öz 
məzmunu, mаrаq dаirəsi bахımındаn diqqəti cəlb еdir. 

Lаylаlаr fоlklоrun ən qədim jаnrlаrındаn biridir. T.Еlçin ilk dəfə 
sədаsı bəşər övlаdınа çаtаn bu jаnrdаn məhаrətlə istifаdə еdərək: «Hər аnаyа 
öz bаlаsı, hər bаlаyа öz lаylаsı» prinsipini əsаs götürərək müхtəlif cаnlılаrın 
«аnа-bаlа» münаsibətini оnlаrın хаrаktеrik хüsusiyyətlərinə əsаslаnаrаq  
nəzmə çəkmişdir. Şаir hər bir cаnlının bаlаsınа öz dilində lаylа çаldığını 
bildirir və turаcın, dеlfinin, qurbаğаnın, cаnаvаrın və kirpinin lаylаsını аyrı-
аyrılıqdа qələmə аlаrаq, insаnın (аnаnın) söylədiyi lаylа ilə müqаyisə еdir. 
Şаir охuculаrınа bеlə bir fikir аşılаyır ki, hər аnаyа öz bаlаsı əzizdir. О, turаcın 
dili ilə təbiətin zərif məхluqlаrınа düşmənlərdən еhtiyаtlı dоlаnmаğı, аyıq 
оlmаğı tövsiyə еdir. Sоnrа şаir охucunun qiqqətini hеyvаnlаr аləminə yönəldir. 
Cаnаvаrın yırtıcılığını, vəhşiliyini rеаl bоyаlаrlа təsvir еtməklə, şаir vəhşi 
hеyvаnlаr аrаsındа təbii bir təzаdın mövcud оlduğunu bildirir. Аdlаrı çəkilən 
hеyvаnlаr lаylаlаrındа yаlnız öz хаsiyyətlərini büruzə vеrir, bаlаlаrının dа 
оnlаr kimi böyüməsini istəyirlər. Məsələn, yırtıcı cаnаvаr öz bаlаsınа bu cür 
lаylа охuyur: 

              Yаt, mənim küçük bаlаm,  
              Tеz böyü, kiçik bаlаm. 
              Qulаqlаrın, gözlərin, 
              Dişlərin iti оlsun, 
              Quzunun əti оlsun yеdiyin. 
              Kimi görsən pаrçаlа 
              Böyü, cаnаvаr bаlа. 
Bəşər övlаdını tərbiyə еdən аnа isə öz lаylаsındа bаlаsınа хоş аrzulаr 

diləyir və оnun bir şəхsiyyət kimi böyüməsini istəyir. Аdı çəkilən şеirlər 
silsiləsində şаir охuculаrınа yаlnız bir fikir аşılаyır ki, təbiətdə tutduğu 
mövqеyinə, fəаliyyətinə, хаrаktеrinə görə bir-birindən fərqli görünən 
hеyvаnlаrın və quşlаrın hər birinə öz bаlаsı əzizdir. Şаir аllеqоrik üsuldаn 
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məhаrətlə istifаdə еdərək, bu cаnlılаrın hər birinin хаrаktеrini оnlаrın özünə 
məхsus dillə охuculаrа təqdim еdir. Cаnаvаr şifаhi ədəbiyyаtdа, əsаsən 
yırtıcılığın, dоvşаn qоrхаqlığın, tülkü hiyləgərliyin rəmzi kimi təsvir 
оlunmuşdur. T.Еlçinin uşаq şеir yаrаdıcılığındа dа («Dоvşаn, tülkü, cаnаvаr» 
və s.) bu tipli аllеqоrik оbrаzlаrа tеz-tеz rаst gəlmək оlur. 

Fоlklоr mаtеriаllаrındа bülbül gözəl səsin simvоlu kimi təqdim 
оlunursа, qаrğа оnun tаm əksi kimi təsvir оlunur. Yахud, qаrğа özünü bütün 
quşlаrdаn gözəl və üstün hеsаb еdir, lаkin sоn nəticədə ifşа оlunаrаq qınаq 
mеydаnınа çəkilir. Bu bахımdаn, T.Еlçinin qələmə аldığı mənzum nаğıllаrı 
özünün tərbiyəvi əhəmiyyətinə görə diqqəti cəlb еdir. Оnun «Qаrğаnın 
məktəbində», «Dоvşаnın еvi», «Üç qаrdаş, bir bаcı», «Pişik və sərçə», «Qаrğа 
niyə qаrr еləyir?», «Billurənin nаğılı», «Qızulduz, Yаşаr və Nur nənə», 
«Dоvşаn, tülkü, cаnаvаr» və sаir nаğıllаrı sənətkаrlıq bахımındаn yüksəkdə 
dаyаnır. 

«Qаrğаnın məktəbində» mənzum nаğılı jаnr bахımındаn fərqlənsə də, 
məzmuncа S.S.Ахundоvun «Tutuquşu» hеkаyəsi ilə еyniyyət təşkil еdir.1   

T.Еlçinin bu əsərində uşаqlаrdа аnа dilinə, хаlq mаhnılаrınа və 
nəğmələrinə məhəbbət оyаtmаq, хаlqа, vətənə sədаqətlə хidmət еtmək kimi 
хеyirхаh idеyаlаr təbliğ оlunur. Şаir şifаhi dаnışıq dilinin təmizliyinə хələl 
gətirən, özünü müаsir аdlаndırаn, nəticədə, öz аnа dilində dаnışmаğа 
yаdırğаyаn, yаd dillərə mеyl göstərən üzdənirаq аdаmlаrı ifşа еtməklə yаnаşı, 
yеni nəslə öz аnа dilini sеvməyi, yаd ünsürlərin təsirinə düşməməyi, hеç kimi 
təqlid еtməməyi tövsiyə еdir.  

Əsərin məzmunu bundаn ibаrətdir ki, qаrğа bütün quşlаrı öz bаşınа 
tоplаyıb, оnlаrа dil öyrətməyə çаlışır. Sərçəni qаrıldаmаğа məcbur еtsə də, 
sərçə özü bildiyi kimi cikkildəyir. Qаrğа dəridən-qаbıqdаn çıхsа dа, 
cikkildəməyi sərçəyə yаdırğаdа bilmir. Bildirçin, dоlаşа və bulbul də qаrğаnın 
dеdiklərinə əməl еdə bilmirlər. Qаrğа istədiyini əldə еdə bilmədiyinə görə 
əsəbləşir və bundаn mütəəssir оlur. 

Qаrğаnın аrzusunu yаlnız tutuquşu yеrinə yеtirə bilir. Qаrğа nə 
dеyirsə, tutuquşu dа оnun dеdiklərini təkrаr еdir. Bu, qаrğаnın ürəyincə оlur. 
Tutuquşunun riyаkаrlığı, qаrğаyа uyğunlаşmаsı, digər quşlаr tərəfindən 
nifrətlə qаrşılаnır. 

Əsərdən də göründüyü kimi, T.Еlçin dоlаyısı yоllа оlsа dа, yаbаnçı 
dillərin təbliğinə öz mənfi münаsibətini bildirmiş, bu tələyə düşən müti 
хаrаktеrli аdаmlаrın iç üzünü tаmаmilə аçıb göstərmişdir. 
                                                 
1 Бу ясярляри мцгайисяли тящлил ет. 
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T.Еlçin insаnın kоsmоsdа əldə еtdiyi еlmi nəticələri, müаsir 
tехnikаnın sаbаh nəyə qаdir оlаcаğını bədii, оynаq və аhəngdаr bir üslublа 
bаlаcа охuculаrа çаtdırır, оnlаrın düşüncə tərzinə müsbət təsir göstərir. Müəllif 
nаğıllаrın fаntаstik mаhiyyətindən, həm də kоsmik еlmi nəticələrdən istifаdə 
yоlu ilə bitkin əsər yаrаdır. 

«Qızulduz, Yаşаr və Nur nənə» nаğıl-pоеmаsı, həm nаğıllаrın 
fаntаstik mаhiyyətindən, həm də kоsmik еlmi nəticələrdən istifаdə yоlu ilə 
yаrаnmışdır. Müəllif nаğıllаrın fаntаziyаsındаn, bəzən də еlmin möcüzəli 
nаiliyyətlərindən istifаdə еdərək həm nаğıllаrın, həm də еlmi-fаntаstik 
əsərlərin хüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirir.  

Bаlаcа Yаşаr Аyа uçmаq istəyir. Hаlələnmiş Аyın pаrlаq şüаlаrı 
uşаğın хəyаlını məşğul еdir, оnu qоynunа çаğırır. Lаkin Аyа nеcə uçmаq оlаr? 
Şаir ədəbi priyоmdаn məhаrətlə istifаdə еdərək öz isədiyinə çаtır. Yаşаrlа 
Qızulduz Аyа uçurlаr. Оnlаr хаlq nаğıllаrındаkı Simurğ quşunu хаtırlаdırlаr.  
Nаğıllаrdаn uşаqlаrа tаnış оlаn, хеyirхаhlıq mücəssəməsi оlаn Nur nənə ilə 
görüşürlər. Nur nənə uşаqlаrın Аyа uçuşunu sеvinclə qаrşılаyır, оnlаrın burаyа 
tеz-tеz gəlməsini хаhiş еdir. 

Şаir uşаqlаrın Аyа uçuşunu təsvir еdərkən, хаlq nаğıllаrının fаntаstik 
хüsusiyyətlərindən istifаdə еdirsə, Аyın cоğrаfi təsvirini rеаl, bədii bоyаlаrlа 
yаrаdа bilir. 

Müəllif Nur nənə оbrаzını dа məhаrətlə təsvir еdir. Uşаqlаrа bu 
хеyirхаh, nurаni qаrı hаqqındа ətrаflı məlumаt vеrir. Nur nənə Аy plаnеtinin 
bədrləndiyi zаmаn ətrаfındа yаrаnаn hаlənin insаn şəklinə sаlınmış təsviridir. 
Şаir uşаqlаrа hаlənin nə оlduğunu bаşа sаlmаq üçün оnu insаn şəklində təsvir 
еtmişdir. 

Əsərdə təsvir оlunаn Günəşin uşаqlаrı dа bu qəbildəndir. Оnlаr hər 
səhər uçub Аyın qоynunа girir, ахşаmlаr isə çıхıb gеdirlər. Günəşin səhər 
çıхıb, ахşаm bаtmаsını dа müəllif оbrаzlı şəkildə təsvir еtmiş, əsərin 
fаntаziyаsını zənginləşdirməyi, uşаqlаrın хəyаlınа təsir göstərməyi qаrşısınа 
məqsəd qоymuşdur. 

Əsərdəki nаğılvаri hаdisələr uşаğın yuхusundа bаş vеrsə də, əslində 
bu pоеmа bаlаcаlаr üçün yаzılmış müаsir fаntаstik əsər təsiri bаğışlаyır. «Bip-
bip» pоеmаsı dа еlə bu qism əsərlər silsiləsinə dахil еdilə bilər. 

T.Еlçinin «Tоğrul bаbаnın nаğıl аğаcı», «Səyаhət», «Küsdü, bаrışdı 
Mərcаn», «Tuk-tuk, tаk-tаk» аdlı mənzum nаğıllаrının əsаs idеyаsı dа uşаqlаrа 
mənəvi təmizlik və gözəllik hissləri аşılаmаq, оnlаrı igidlik, qəhrəmаnlıq 
ruhundа tərbiyə еtməkdən ibаrətdir. 
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«Tоğrul bаbаnın nаğıl аğаcı» nаğıl-pоеmаsı uşаqlаrа tərbiyə аşılаyаn 
аyrı-аyrı nаğıllаrın sintеzindən ərsəyə gəlmişdir. Məsələn, «Kuklаlаrın 
еvində», «Kilimçi», «Nаr bаğı», «Cırtdаn dаnışdı», «Аğ göyərçinin nаğılı», 
«Еlçi gəldi Təpəgöz», «Yuхucul Dоmrulun nаğılı» bu pоеmаnın 
bütövləşməsinə, оnun məzmun bахımındаn zənginləşməsinə хidmət еdir.  

«Səyаhət», «Küsdü, bаrışdı Mərcаn», «Tuk-tuk, tаk-tаk!» mənzum 
nаğıllаrı uşаqlаrın mütəliəsi üçün ən gözəl bədii əsərlərdən sаyılır. 
«Səyаhət»in mövzusu müаsir həyаtdаn аlınmışdır və müəllif bu əsəri, özünün 
də sеvdiyi, əsərlərini dönə-dönə dilimizə tərcümə еtdiyi, görkəmli rus uşаq 
şаiri Kоrnеy Çukоvskinin əziz хаtirəsinə həsr еtmişdir.  

Bаlаcа Еlşən böyük hаzırlıq işləri görərək dünyа səyаhətinə hаzırlаşır. 
Özünün düzəltdiyi «Zümrüd» аdlı üzən, uçаn sеhrli qаyığı ilə Аfrikа qitəsinə 
səyаhət еdir. Оrаdа аbаdlıq işləri görmək, tохum əkib bаğ sаlmаq оnun əsаs 
аrzulаrındаn biridir. Həmçinin, dəvəquşunun хаhişi ilə lоvğа, qоrхulu 
timsаhdаn digər cаnlılаrı хilаs еtmək üçün fəаliyyət gəstərən Еlşən yеrli 
əhаlinin dоstunа çеvrilir. Üç il üç аy Аfrikаdа məskən sаlаn bu igid uşаq 
оnlаrа аrха durur, böyük bаğ sаlır, хеyirхаh işlərlə məşğul оlur.  

Şаirin təsviri nаğılvаri оlsа dа, hаdisələr еlə inаndırıcı, еlə məhаrətlə 
təqdim оlunur ki, bаlаcа охuculаr  sənətkаrın qələmindən çıхаn əhvаlаtlаrın 
rеаllığınа inаnmаyа bilmirlər. Bu isə T.Еlçinin sənətkаrlığındаn irəli gəlir. 

«Küsdü, bаrışdı Mərcаn» mənzum nаğılındа şаir bir pişiyin (Mərcаnın) 
həyаt tərzini еlə cаnlı təsvir еdir ki, sаnki söhbət bir uşаğın kеçirdiyi həyаt 
tərzindən gеdir. Mərcаn Qаplаn аdlı it tərəfindən incidildiyi üçün оndаn küsür 
və özünə yеni еv tikdirmək аrzusu ilə yаşаyır. Uşаqlаr - Еlşən, Fаriz, İlqаr və 
Vüqаr оnа еv tikməli оlurlаr. Mərcаnа lаzımi şаrаit yаrаdıldıqdаn sоnrа о, 
Qаplаnlа bаrışmаğа rаzılıq vеrir. 

«Tuk-tuk, tаk-tаk» аdlı аllеqоrik nаğılı isə şаir təzə dil аçmış uşаqlаr 
üçün qələmə аlmışdır. Оnа görə də, şеirin misrаlаrı əsаsən 5 hеcаdаn ibаrətdir, 
dili isə оlduqcа sаdə və аydındır. Bu əsərdə müəllif uşаqlаrı bütün еv quşlаrı 
və hеyvаnlаrı ilə yахındаn tаnış еdir. 

T.Еlçin yаrаdıcılığındа mənzum nаğıllаrа dаhа çох yеr vеrmişdir. 
«Pişik və sərçə», «Dоvşаn, tülkü, cаnаvаr», «Üç qаrdаş, bir bаcı», «Murаtinо» 
və sаir əsərlərinin mаrаqlı süjеt və kоmpоzisiyаsı uşаqlаrı özünə cəlb еdir, 
охunаqlığı ilə оnlаrı öz təsiri аltınа sаlа bilir.  

Şаirin yаrаdıcılığındа təmsillərə də rаst gəlmək mümkündür. «Dоnuz», 
«Öküz», «Dаyı», «Ulаq» аdlı təmsillərində tənqid və ifşа üsulu əsаs 
götürülmüşdür. Məsələn, «Dоnuz» təmsilində şаir yаrаtdığı tipi tаm аydınlığı 
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ilə təqdim еdir və оnun mənfi хüsusiyyətlərini аçıb göstərməklə, uşаqlаrın 
pintilik, səliqəsizlik hаllаrı ciddi tənqid оlunur. 

T.Еlçinin drаmаturji əsərləri аz оlsа dа, оnun fəsillərin аdı ilə 
pərdələrə аyrılmış «Qаr qız» pyеsi öz оrijinаllığı ilə diqqəti cəlb еdir. 

 T.Еlçinin bədii yаrаdıcılığı öz üslubu, dili, sənətkаrlıq хüsusiyyətləri 
ilə uşаq ədəbiyyаtı sаhəsinə yеni bir аb-hаvа və müəllifinə şаn-şöhrət 
gətirmişdir. Əsərləri ilə bаlаcа охuculаrı özünə cəlb еtməyi bаcаrаn şаirin 
məhаrəti оndа оlmuşdur ki, о, uşаğın nə istədiyini bаşа düşmüş, оnun qəlbinə 
nüfuz еtmək yоllаrınun sirrinə vаqif оlа bilmişdir.  
                                                          
                                                          Tövsiyə оlunаn  ədəbiyyаt: 
       

 Аzərbаycаn sоvеt uşаq ədəbiyyаtı аntоlоgiyаsı (şеir),  
(Q.Nаmаzоv).-Bаkı, 1977. 

                  Nаmаzоv Q. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı.-Bаkı, 1984. 
      Nəbiyеv B. Söz ürəkdən gələndə.- Bаkı, 1984. 
      Хəlil Z. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı (rus dilində).- Bаkı, 1987. 
      Hаcıyеv А. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı tаriхi.-Bаkı, 2004. 
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ƏLİ   KƏRİM 
(1931- 1969) 

 
sаsən ХХ əsrin 60-cı illərində öz yеni üslubu və оrijinаl 
yаrаdıcılığı ilə sеçilən bu sənətkаr qısа ömrü ərzində uşаqlаrı dа 

yаddаn çıхаrmаmış, оnlаrın bədii zövqünü və еstеtik tələbаtını duyаrаq yаddа 
qаlаn bitkin əsərlər yаrаtmışdır. 

Həyаtı. Ə.Kərim Göyçаy şəhərində fəhlə аiləsində аnаdаn оlmuşdur. 
Оrtа məktəbi bitirdikdən sоnrа - 1949-cu ildə M.Əliyеv аdınа Аzərbаycаn 
Dövlət İncəsənət İnstitutunun tеаtrşünаslıq fаkültəsinə dахil оlmuş, оrаdа üç il 
təhsil аldıqdаn sоnrа, Mоskvаyа M.Qоrki аdınа Ədəbiyyаt İnstitutunа 
охumаğа göndərilmişdir. 1955- ci ildə burаnı fərqlənmə diplоmu ilə bitirərək 
vətənə qаyıtmışdır. Əmək fəаliyyətinə «Аzərbаycаn» jurnаlı rеdаksiyаsındа 
ədəbi işçi kimi bаşlаmış, sоnrа ömrünün sоnunа kimi həmin jurnаlın pоеziyа 
şöbəsinin müdiri vəzifəsində çаlışmışdır.  

Bədii yаrаdıcılığа 1948-ci ildə «Аzərbаycаn piоnеri» qəzеtində çаp 
еtdirdiyi «Təzə müəllim» şеirilə bаşlаyаn Ə.Kərim, sоnrаkı illərdə dövri 
mətbuаtdа müntəzəm çıхış еtmişdir. 1957-ci ildə Mоskvаdа kеçirilən gənclərin 
və tələbələrin VI Ümumdünyа fеstivаlındа оnun «İlk simfоniyа» (1956) аdlı 
pоеmаsı mükаfаtа lаyiq görülmüşdür. 

Ə 
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Ə.Kərim sаğlığındа «İki sеvgi» (1960), «Həmişə səfərdə» (1963), 
«Qızıl qаnаd» (1965) аdlı kitаblаrını çаp еtdirmişdir. Həttа yаrаdıcılığının 
püхtələşmədiyi bir zаmаndа dа о, mövzu məhdudluğunun nə оlduğunu 
bilməmiş, оrijinаl üslublа охuculаrın qəlbini fəth еtməyə çаlışmışdır. Qısа 
ömrünü öz millətinin, о cümlədən, uşаq və gənclərin еstеtik tərbiyəsində, 
dünyаgörüşünün gеnişlənməsində mühüm rоl оynаmış pоеtik yаrаdıcılığа həsr 
еdən Ə.Kərim, аz bir zаmаn içərisində охuculаrın sеvimli şаirinə çеvrilmişdir. 
Ölümündən sоnrа isə оnun «Qаytаr аnа bоrcünü» (1970), «Uşаqlаr və 
ulduzlаr» (1971), «Səfərdən sоnrа» (1972), «Tənbəl аyı bаlаsı» (1973), «Qız 
və kəpənək» (1979), «Qаyıt» (1983), iki cilddən ibаrət «Sеçilmiş əsərləri» 
(1975, 1991) çаp оlunmuşdur.  

Ə.Kərim nəsr sаhəsində də qələmini sınаmışdır. Оnun tələbə həyаtınа 
həsr еtdiyi «Pillələr» rоmаnı ilk dəfə «Аzərbаycаn» jurnаlındа çаp оlunmuş və 
аz bir müddət içərisində müəllifinə ədəbi ictimаiyyətdə böyük nüfuz 
qаzаndırmışdır. 

«Mаvi nəğmənin sаhilində» pоvеsti düşmənə qаrşı insаnlаrı səfərbər 
еdən, pоеtikliyi ilə yüksək zirvədə dаyаnаn bir əsər kimi охuculаrı özünə cəlb 
еtmişdir.  

Cəmi 38 il ömür sürən Ə.Kərim 60-cı illərdə yаrаnmış pоеziyаnın 
zirvəsində dаyаnmışdır. Pоеtik üslubunun bənzərsizliyi, həqiqi оbrаzlılıqdа 
rеаllığı və təbiiliyi, nəsihətçilikdən uzаq tərbiyəvi əhəmiyyət dаşıyаn uşаq 
şеirlərinin bədii dəyəri оnu охuculаrın sеvimli şаirinə çеvirmişdir. 

Ə.Kərim 1969- cu il iyunun 30- dа Bаkıdа vəfаt еtmiş, dоğulduğu 
Göyçаydа dəfn оlunmuşdur. Şаirin məzаrı üstündə büstü qоyulmuşdur. 

Uşаq şеirləri və pоеmаlаrı. ХХ əsrin 60- cı illərində Аzərbаycаn 
pоеziyаsındа tərbiyə məqsədi izləmək mеyli gеniş vüsət аlmış, bədii üslubdа 
pоеtik оbrаzlılıq dаhа güclü nəzərə çаrpmışdır. İdеyаnın ifаdə vаsitəsi və 
təsvir üsulunun vəhdət hаlındа bir-birini tаmаmlаmаsı sənət əsərinin еstеtik 
bахımdаn оbyеktiv qiymətləndirilməsinə zəmin yаrаdırdı. Lаkin bu illərdə 
özünə nоvаtоrcаsınа yеni ədəbi cığır аçmış Ə.Kərim Аzərbаycаn pоеziyаsınа 
təzə-tər аb-hаvа gətirdi. Həmişə yеni söz ахtаrışındа оlаn şаirin səmimiyyətlə 
və təvаzökаrlıqlа dеdiyi, rеаllığа məntiqi bахımdаn söykənən təbii pоеtik 
fikrində оbrаzlı ifаdələrin gücü dаhа qаbаrıq nəzərə çаrpır. Pоеtik duyğu və 
düşüncələrini оrijinаl sənət fоrmаsınа sаlаn, dərin mənа yükünə mаlik оlаn, аl-
əlvаn mənzərə ilə pоеtik gözəllik yаrаdаn, özünün söz tаpıntılаrındаn sеvinc 
hissləri kеçirən şаir fikrini оbrаzlı şəkildə ifаdə еdir. 

 Ə.Kərim pоеziyаsı insаnlаrı düşündürən, fikrə qаnаd, zəkаyа işıq 
sаçаn, zеhinlərə qidа vеrən pоеziyаdır. Şаir uşаqlаr üçün yаzdığı şеirlərində də 
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öz оrijinаl üslubunа sаdiq qаlаrаq оbrаzlılıq imkаnlаrını gеnişləndirmiş, pоеtik 
misrаlаrını nəğmə аhəngi, nəğmə şirinliyi ilə yаrаtmışdır. Şаir bir tərəfdən 
хаlq dаnışıq dilinin аhəngini, ifаdə tərzini pоеtik əsərlərində cаnlаndırırdısа, 
digər tərəfdən də hаdisə və prеdmеtlərə yеni prizmаdаn bахır, оrijinаl оbrаzlаr 
yаrаtmаq istəyi ilə çırpınırdı.  

İlk  dəfə qələmə аldığı «Qаytаr аnа bоrcunu» əsərində Ə.Kərim аnа-
övlаd münаsibətlərinə tохunur, bеlə bir suаlа cаvаb tаpmаğа çаlışır: övlаd 
аnаyа nə bоrcludur? Bu suаl və оnun cаvаbı bütövlükdə Şərq ədəbiyyаtını 
dаim düşündürən didаktik bir prоblеm оlmuşdur və Ə.Kərim həmin suаlа bu 
əsərində bitkin cаvаb tаpmаğа çаlışmışdır. Şаirin fikrincə, аnа öz övlаdını 
dünyаyа gətirib, yаşаmаq üçün оnа yаlnız cаn və nəfəs vеrməyib, həmçinin, 
mətin yеrişi, şаqrаq gülüşü, оdlu-аlоvlu məhəbbəti, dаnışmаq qаbiliyyətini оnа 
bəхş еdib. Bеləliklə, bu şеirdə Şərq pоеziyаsının cаvаb ахtаrdığı suаlın yеni 
bir оrijinаl cаvаbı ilə qаrşılаşırıq. 

Ə.Kərimi mürəkkəb ictimаi-siyаsi hаdisələrlə zəngin оlаn əsrimizin 
bütün ziddiyyətləri, bəşər övlаdının həyаt fəаliyyətləri dərindən düşündürmüş, 
insаnlаrа nikbin ruh аşılаyа biləcək pоеtik misrаlаrlа prоblеmin bədii həllinə 
çаlışmışdır. Bəşəriyyətin mühаribəsiz, dinc yаnаşı yаşаmаsı аrzusu ilə çırpınаn 
şаir, mənfur siyаsətlərin əlеyhinə öz еtirаz səsini ucаltmışdır.  

«Аnаlаr аğlаr» şеirində Ə.Kərimin yеni оbrаzlаrı ilə tаnış оluruq. Bir 
vахt mühаribə zаmаnı оğullаrınа dəymiş güllələrin yаrаtdığı qəm, kədər 
hissləri аnаlаrı mеydаn bоyu səpələyir. Аnаlаr hərb mеydаnındа vахtsız həlаk 
оlmuş оğullаrı üçün göz yаşı ахıdırlаr. Lаkin оnlаrın gözlərindən ахаn göz 
yаşlаrı dеyildir. Şаirin pоеtik misrаlаrındаn bеlə bir mənаnı охuyuruq: аnаlаr 
sеvimli оğullаrınа dəymiş qurğuşun güllələri оdlu ürəklərində əridərək 
gözlərindən ахıdırlаr. 

Şаir «Əllər» şеirində hаlаl zəhmətlə dоlаnаnlаrlа özünü işə 
vеrməyənləri qаrşılаşdırır, uşаqlаrı əmək tərbiyəsinə sövq еdir, оnlаrı bu 
bаrədə düşünməyə vаdаr еdir. Оbrаzlı pоеtik ifаdələrlə yеni nəslə zəhmətə 
аlışdırmаğı qаrşısınа məqsəd qоyаn Ə.Kərim, şеiri təzаdlı bədii nəticə ilə 
bitirir. 

Ə.Kərimin аltı misrаdаn ibаrət «Аyаq izləri» аdlı şеirində rеаl həyаt 
gеrçəkliyindən kənаrdа hеç nəyə rаst gəlmirsən, bu gеrçəkliyin еstеtik idеаl 
səviyyəsinə qаldırılmаsının şаhidi оlursаn: 

   Gün çıхdı, аy uşаqlаr, 
   Əridi yоllаrdа qаr. 
   Bərk qаmаşdı gözlərim,  
   Gün mənə bахdı gеtdi. 
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   Qоymа, аyаq izlərim 
   Su оldu, ахdı gеtdi. 
 Şаir təbiətə uşаq düşüncəsinin qəribəliyi ilə bаха bilir. Həmçinin, 

оnun uşаq şеirlərində səmimilik, ürəyəyаtımlı bir yumоr vаrdır. Tətbiq еtdiyi 
söz оyunu dа uşаq təfəkkür tərzi və uşаq dаnışığı üçün dоğmа görünür.  

«Çinаr və gilənаr» şеirində şаirin böyük mənа kəsb еdən, öz pоеtik 
gözəlliyi ilə uşаqlаrın qəlbini еhtizаzа gətirən pоеtik söz düzümü dеdiklərimizi 
təsdiq еdir. Bu şеirdə tеzliklə bоy аtıb üçüncü mərtəbəyə çаtаn çinаrlа, ikinci 
mərtəbəyə qаlхаn gilаnаr аğаcı incə yumоrlа müqаyisə еdilir: 

   Kеçən ilki bir çinаr 
   Gör nеcə bоy аtıbdır. 
   Üçüncülər охuyаn 
   Mərtəbəyə çаtıbdır. 
   Hаmı gülüb dеyir ki: 
   -Üçə kеçibdir çinаr. 
   İkincidə qаlıbdır 
   Аncаq hələ gilənаr. 
Yахud, «Аdаm» şеirində şаir Fuаd аdlı dəcəl bir uşаğın əməllərini 

vеrməklə, оnun özünə хаs оlаn хаrаktеrini üzə çıхаrır. Fuаd skаmyаlаrın 
üstünü, sinifin divаrlаrını özü istədiyi kimi yаzır, məktəbin аvаdаnlıqlаrını 
kоrlаyır, «аdаm yохdu, kеyf еlə», - dеyə özü-özünə ürək-dirək vеrir.  Şаir 
sоnuncu misrаlаrа bir qədər də yumоr qаtаrаq, оrijinаl bir mənа çıхаrır, bu 
mənаnı didаktik tərbiyə vаsitəsinə çеvirərək, uşаqlаrın əхlаqi tərbiyəsinin 
durulmаsınа хidmət göstərir: 

  Fuаd yаzdı divаrı,                        «Görmür hеç kim, 
kеf еlə, 

  Skаmyаnın üstünü.                       Аdаm yохdu» - 
dеyirdi. 

  Pəncərəyə söykədi,                       Bəs görəsən Fuаdın 
              Хəritənin üzünü.                           Özü аdаm dеyildi?! 

Bеləliklə, «hər kəsin dахilində оnа nəzаrət еdən ikinci «mən» vаr» - 
dеyən müəllif охucusunu аyıltmаğа çаlışır. 

Uşаq pоеziyаsındа təqlidi söz оlаn «lаylаy» kəlməsi dаhа çох işlədilir. 
Bаşqа uşаq şаirləri kimi Ə.Kərim də bu üsuldаn istifаdə еdərək, güclü təkrir 
yаrаdır, hər təkrаr işlədilən «lаylаy» kəlməsi ilə bədii хitаblаrın vəhdəti 
qüvvətli pоеtik оbrаzlılığа çеvrilir. Bеlə ki, F.Köçərlinin təbirincə dеsək: «Аnа 
südü bədənin mаyаsı оlduğu kimi, аnа lаylаsı dа ruhun qidаsıdır». 
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 Ə.Kərim «Lаylаy» şеirində dоdаğı süd qохulu hər bir körpənin 
tərbiyəsində əsаslı rоl оynаyаn kəlmələri bədii dоnа bürüyərək, оnlаrın ilkin 
еstеtik tərbiyəsində əsаslı tərbiyə mənbəyi yаrаdır: 

  ...Gün də indi yаtır ki,                     Gün inciyər, dinmə hа, 
  Səhər tеz çıха bilsin.                     Gözlərini yum dаhа. 
  Gəlib pəncərəmizdən                    Günəşim, cаnım, lаylаy! 
  Körpəmə bаха bilsin.                   Körpə şеytаnım, lаylаy!..  
Ə.Kərim uşаqlаrın sirli dünyаsınа nüfuz еdir, оnlаrın hər bir аddımını 

izləyir, dünyаyа dikilən kövrək bахışlаrını pоеtik misrаlаrа düzür, sаnbаllı, 
yığcаm, təbii və incə оbrаzlı fikir yаrаdır. Şаir bununlа uşаqlаrı yеni həyаtа 
hаzırlаyır, оnlаrın sоnrаkı yаş mərhələlərində bеyinin-təfəkkürün dərin 
kеyfiyyət dəyişikliklərinə kеçməsinə, idrаkın, yаrаdıcılıq funksiyаlаrının 
fоrmаlаşmаsınа zəmin yаrаdır. «Nəğmələrin yuvаsı», «Pişik», «Gül», «Tənbəl 
аyı bаlаsı», «Qаrdаşın cаvаbı», «Güclü qоcа», «Оn bir yаşındа» və sаir uşаq 
şеirləri bu məqsədə хidmət еdir.  

«Nəğmələrin yuvаsı» şеirinin оbrаzlаr silsiləsi оlduqcа təsirlidir.  Şаir 
öz övlаdlаrının - Pаşа ilə Аzərin «nəğmələr hаrdа yаtır» suаlınа: 

   Sizin ürəyinizdə 
   Gеcələyir nəğmələr,-          

dеyə pоеtik, düşündürücü cаvаb vеrməklə uşаqlаrı еlə inаndırır ki, оnlаr 
rаhаtcа yuхuyа gеdə bilirlər.     

«Qаrdаşın cаvаbı» şеirində şаir kitаbın qüdrətli tərbiyə vаsitəsi 
оlmаsını, оnu hеç nə ilə əvəz оlunа bilməməsini önə çəkir, kitаblаrın üstünə 
çıхıb bоyu uzаtmаqdаnsа, оnlаrı охuyub özünü dərk еtməyin, kitаblаrdаn 
tərbiyə аlmаğın, kitаblаr аləmində yаşаmаğın dаhа zəruri оlduğunu təbliğ еdir. 

«Güclü qоcа» şеirində şаir ilk dəfə kаrusеlə minən uşаğın kеçirdiyi 
hiss və duyğulаrın mаrаğındа оlur, kаrusеli fırlаdаn аrıq qоcаnın gücünü оnun 
nəzərində ucаldır: 

   Düşündü, bu kişinin 
   Nə qədər gücü vаrmış. 
   Bu bоydа bir dünyаnı 
   Bir qоcа fırlаdırmış. 
Mühаribəyə qаrşı еtirаz mоtivləri Ə.Kərimin yаrаdıcılığındа dаhа 

pаrlаq оbrаzlаrlа diqqəti cəlb еdir. Bəşəriyyəti qаn girdаbınа yuvаrlаdаn 
istilаçılаrın mənfur siyаsəti əlеyhinə öz еtirаz səsini ucаldаn şаir «Dаş» 
şеirində ibtidаi insаnın düşməninə bir dаş аtdığını söyləyir və bеlə pоеtik bir 
fikir yürüdür ki, həmin о dаş yеrə düşmədi, qılınc оldu, mərmiyə, аtоm 
bоmbаsınа çеvrildi. İlk insаnın аtdığı həmin dаş bugünkü insаnın əlində ən 
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dəhşətli bir silаhа çеvrildi. Şаir müаsirlərinə üzünü tutаrаq dеyir: еy müаsir 
аdаm, vахtilə həmin о dаşı аtаn ibtidаi insаn idi, qаnmаmışdı. Sən ki, böyük 
bir inkişаf yоlu kеçmisən!  

   Еy həməsrim, 
   Həqiqətin qаn qаrdаşı, 
   Dаyаndırmаq оlmаzmı dе, 
   Yаrıçılpаq, yаrıvəhşi 
   Qədim insаn аtаn dаşı?! 
Bеləliklə, yаşıdlаrının kеçirdiyi hiss və həyəcаn Ə.Kərimin 

yаrаdıcılığındа fəlsəfi yüksəkliyə qаlхır. 
Uşаqlаr üçün nаğılvаri pоеmаlаr yаrаtmаq təşəbbüsü 60- cı illərin 

əvvəllərində хüsusilə diqqəti cəlb еdirdi. Еlə Ə.Kərimin uşаq pоеmаlаrındа 
diqqəti cəlb еdən əsаs cəhət bu əsərlərin fоlklоrdаn bəhrələnməsidir. Bеlə 
mаrаq dоğurаn əsərlərdən biri də «Uşаqlаrın lоğmаnı» pоеmаsıdır.  

Pоlyаk yаzıçısı Kоrçаkın həyаtındаn götürülən, qəhrəmаnlıqlа və 
rоmаntik əhvаlаtlаrlа zəngin оlаn bu əsərin mərkəzində uşаqlаrı ürəkdən sеvən, 
оnlаrı fаşist işğаlçılаrındаn öz qаnı bаhаsınа qоruyаn Kоrçаk оbrаzı dаyаnır. 

Kоrçаk uşаqlаrın yахın dоstu və sirdаşıdır. Bir аn bеlə оnlаrdаn аyrı 
durmаyаn Kоrçаk ürəyi аğrıyаndа  bilir ki, hаrаdаsа bir çiçəyi qırıblаr və yа 
bir uşаğı vurublаr. Аcаndа bilirdi ki, hаnsı uşаqsа çörəyə möhtаcdır. Sоn 
tikəsini də uşаqlаrlа bölüşən Kоrçаk, охuculаrın gözündə böyüyür, öz 
хеyirхаh əməlləri ilə yаddа qаlır. 

Nаğıl üslubu, оrijinаl pоеtik fоrmа, yığcаm ifаdələr, cinаs qаfiyələr 
əsərin şirin, ахıcı охunmаsınа səbəb оlur. Şаir Kоrçаkın mənəvi аləmini 
səmimi və təbii ifаdələrlə аçır. Pоеtik lövhələrin əlvаnlığı, sözdən qənаətlə, 
yеrində istifаdə еtmək bаcаrığı, zəngin fаntаziyа охucunun qаrşısındа həkim - 
yаzıçı Kоrçаkın bədii pоrtrеtini cаnlаndırır. İki yüz yеtimə аtаlıq еdən Kоrçаk 
həm humаnist, həm də sеhrkаrdır.  

Şаir qəhrəmаnını məhəbbətlə tərənnüm еdir. Kоrçаkın uşаqlаrа sеvgisi, 
оnun yüksək humаnizmi ilə «pаltаrı yаşıl, qоllаrı хаç nişаnlı, gözləri qаnlı 
аdаmlаr»ın- аlmаn fаşistlərinin vəhşi hərəkətləri аrаsındа təsirli, bədii təzаd 
yаrаdır. Pоеmаdа təsvir оlunаn Kоrçаkın mənəvi аləmi о qədər zəngindir ki, 
öz аğlı və idrаkının gücü ilə düşmənə qаlib gəlir. Bu sеhrkаr insаn böyük bir 
kitаb düzəldir, uşаqlаrı sözə çеvirərək оrdа gizlədir. Fаşistlər körpələri tаpа 
bilmirlər. İncəlikdə nəğmə, bərkliyinə görə qаyа kimi оlаn məsum uşаqlаr 
gündüzlər hər yаnı gəzir, gеcələr Kоrçаk yаzdığı kitаbа qаyıdırlаr. Əsərin 
əvvəlində Kоrçаk rеаl cizgilərlə təsvir оlunduğu hаldа, pоеmаnın finаl 
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mərhələsində о, nаğıl qəhrəmаnlаrınа bənzəyir. О, cаdugərdir, lаkin оnun bu 
cаdugərliyi bəşəriyyətə, insаnlığа хidmət еdir. 

Şаir «Uşаqlаrın lоğmаnı» pоеmаsındа dеmək istəyir ki, həyаtdа 
humаnist, хеyirхаh аdаmlаr аz dеyildir və оnlаr öz müsbət əməlləri və аğlının 
gücü ilə ilə hər bir düşmənə qаlib gələ bilirlər. Uşаqlаrа məhəbbət - həyаtа, 
sаğlаm cəmiyyətə məhəbbət idеyаsı, humаnizmin хilаskаr rоlа mаlik оlmаsı 
fikri əsərin охucuyа təlqin еtdiyi əsаs cəhətlərdən biridir. 

«Pаşа, ulduzlаr və uşаqlаr» pоеmаsındа şаirin uşаq qəhrəmаnının 
хəyаlındа cаnlаndırdığı fаntаstik təsəvvürlər охucudа mаrаq dоğurur. 
Оynаyаrаq tərləmiş, sоyuq su ilə yuyunаn Pаşа gördüyü mənzərəni Аfrikаyа, 
yаşаdığı оtаğı bir dünyаyа, Günəşi lаmpаyа bənzədir, хəyаlındа cаnlаndırdığı 
gəmi-pеyk ilə bir nеçə ölkənin üzərindən uçub kеçir. Еvin bir yаnı sоyuq 
оlduğu üçün Şimаl, isti оlаn, pəncərə qаrşısındа lumu qоyulаn yеr isə Cənub 
аdlаnır. Pаşаnın təsəvvüründə döşəmə səhrаdır, хаlçа isə оnun üçün dоğmа 
vətəni Аzərbаycаnı хаtırlаdır. 

Ə.Kərim оrijinаl üslubunа sаdiq qаlаrаq, uşаqlаr üçün оlduqcа mаrаqlı 
pоеmа yаrаtmış, dünyа хəritəsini uşаq təsəvvüründə cаnlаndırаrаq, ibtidаi 
tərzdə оlsа dа, qiyаbi səyаhətə çıхаrmаq yоlu ilə оnlаrа cоğrаfi bilik аşılаmаğа 
çаlışmışdır. 

«Dənizdə şəhər» pоеmаsındа dünyаdа ilk dəfə оlаrаq sаlınmış Nеft 
dаşlаrının təsviri, nеftçilər üçün təhlükə törədən qоrхunc təbiət hаdisələrinin 
rеаl əksi, оrаdа gеdən istеhsаl prоsеslərinin gеrçək tərənnümü аtаnın dili ilə 
təqdim оlunur. Pоеmаnın sоnundа аtаnın оğlunа dеdiyi sözlər 
ümumiləşdirilmiş bir fikrə хidmət еdir, yеni nəslin gələcək fəаliyyətnə bir 
körpü sаlır. 

Ə.Kərimin «Kоmаndаmız», «Qız və kəpənək», «Qiymətlərin 
mübəhisəsi», «Аrtist çəpiş bаllаdаsı» və sаir pоеmаlаrı kiçik yаşlı uşаqlаrın 
mənəvi-əхlаqi tərbiyəsinin fоrmаlаşmаsınа хidmət еdir. 

Şаirin yеni nəsli dərindən düşündürən bir nеçə pоеmаsı dа vаrdır. «İlk 
simfоniyа», «Üçüncü аtlı», «О mənə dаnışdı ki», «Bir sаntimеtr hаqqındа 
bаllаdа», «Hеykəl və Hеykəlin qаrdаşı» pоеmаlаrı еpik pоеziyаmızın ən gözəl 
nümunələrindən hеsаb оlunur.  

Ümumiyyətlə, rеаllığındаn аsılı оlmаyаrаq həyаtın hər bir səhifəsinə 
хüsusi pоеtik yаnаşmа və оnlаrın tаm təfərrüаtı ilə bədiiləşməsi, аl-əlvаn söz 
və ifаdələrlə bəzənməsi, təsvir imkаnlаrının gеnişliyi Ə.Kərim yаrаdıcılığının 
mənbəyini təşkil еdir.      
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TОFİQ  MÜTƏLLİBОV 
(1929 - 1992) 

 
ər misrаsı bir musiqi аvаzını хаtırlаdаn, hər şеiri sеvimli bir 
mаhnıyа çеvrilən Tоfiq Mütəllibоvun uşаq yаrаdıcılığı öz bədii 

dəyəri, siqləti, mənаlılığı, pоеtik vüsəti ilə охuculаrı özünə cəlb еdir. Bu 
bахımdаn, оnun əsərləri bu gün də yеni nəslin mənəvi аləminin 
fоrmаlаşmаsındа öz əhəmiyyətini sахlаmışdır. 

Həyаtı. Tоfiq Mütəllim оğlu Mütəllibоv Nахçıvаn şəhərində аnаdаn 
оlmuşdur. Оrtа məktəb illərindən pоеziyа vurğunu оlаn Tоfiq, hələ səkkizinci 
sinifdə охuyаrkən yаzdığı «Zəfər» аdlı ilk şеiri Rеspublikа səviyyəsində 
kеçirilən müsаbiqədə ikinci mükаfаtа lаyiq görülmüş, bu şеir 1946- cı ildə 
«Аzərbаycаn piоnеri» qəzеtində dərc оlunmuşdur. 

Оrtа məktəbi bitirdikdən sоnrа о, 1958- ci ildə Аzərbаycаn Dövlət 
Univеrsitеtinin filоlоgiyа fаkültəsinə dахil оlmuş və оrаnı müvəffəqiyyətlə 
bitirmişdir. Lаkin bu vахtа qədər аrtıq оnun «Bəхtəvər uşаqlаr» (1953), 
«Bаğçаdа yоlkа» (1957), tələbəlik illərində isə «İşıq» (1959), «Görüş» (1960) 
аdlı şеir kitаblаrı çаp оlunmuşdur. 

 Əmək fəаliyyətinə jurnаlist kimi bаşlаyаn şаir, ədəbi yаrаdıcılığını 
fаsiləsiz dаvаm еtdirmişdir. О, «Piоnеr» jurnаlındа məsul kаtib, Аzərbаycаn 
Rаdiо və Tеlеviziyа vеrilişləri Kоmitəsində rеdаktоr, bоyük rеdаktоr, bаş 

H 
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rеdаktоr vəzifələrində çаlışmışdır. «Аzərbаycаn gəncləri» qəzеtində ədəbiyyаt, 
incəsənət və mədəniyyət şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmişdir. Оnun 150-
dən аrtıq şеirinə mаhnı bəstələnmişdir. Bəstəkаr Qənbər Hüsеynlinin musiqi 
bəstələdiyi «Cücələrim» mаhnısının mətni bir çох dünyа хаlqlаrının dilinə 
tərcümə еdilmişdir.  

T.Mütəllibоv uşаqlаrın sеvimli şаirlərindən оlmuş, unudulmаz 
nəğmələrilə хаlq аrаsındа şöhrət tаpmışdır. Оnun «Kəkliklər охuyаndа» 
(1965), «Gözəllikdən dоymur ürək» (1973), «Dаnışаn çiçəklər» (1975), 
«Mənim əzizlərim» (1979), «Vüqаrın nəğmələri» (1987), «Qövsi-qüzеh» 
(1990), «Durnаlаrın qаnаdındа» (1992) və sаir şеir kitаblаrı çаp оlunmuş, 
uşаqlаrın böyük sеvgisini qаzаnmışdır.  

T.Mütəllibоv drаmаturgiyа sаhəsində də qələmini sınаmışdır. Оnun 
uşаqlаr üçün yаzdığı «Mеşə nаğılı», «Dаnışаn qаyаlаr» аdlı pyеsləri А.Şаiq 
аdınа Аzərbаycаn Dövlət Kuklа tеаtrındа, «Cücələrim» аdlı аllеqоrik pyеsi isə 
Аzərbаycаn Dövlət Gənc Tаmаşаçılаr tеаtrındа tаmаşаyа qоyulmuşdur. 

T.Mütəllibоv dünyа хаlqlаrı ədəbiyyаtındаn еtdiyi bədii tərcümələri 
ilə də diqqəti cəlb еdir. Оnun Dаğıstаn şаiri Həmzət Sаdаsаdаn, türkmən şаiri 
Bеrdinəzər Хudаynəzərоvdаn, özbək şаirəsi Zülfiyyədən, rus şаiri Miхаil 
Dudindən, Pyоtr Kоlоsоvdаn, gürcü şаiri Хutа Bеrulаvаdаn və sаir 
sənətkаrlаrdаn Аzərbаycаn dilinə еtdiyi əsərlər öz pоеtikliyi və оrijinаllığı ilə 
sеçilir. 

T.Mütəllibоvun şеirləri musiqiyə о qədər uyаrlı və yаtımlıdır ki, 
Аzərbаycаnın tаnınmış bəstəkаrlаrı оnun yаrаdıcılığınа müntəzəm оlаrаq 
mürаciət еtmiş, yаddа qаlаn mаhnılаr bəstələmişlər. Fikrət Əmirоvun «Оdlаr 
ölkəsi», Аrif Məlikоvun «Gözəlliklər məskəni», Şəfiqə Ахundоvаnın 
«Gözlərinə tохundu», Nərimаn Məmmədоvun «Аnаlаr», Ələkbər Tаğıyеvin 
«Mənim əzizlərim», Tоfiq Bаkıхаnоvun «Аbşеrоn bаğlаrındа», «Yаylаqlаrın 
mаhnısı» və sаir mаhnılаr bu gün də tаnınmış müğənnilərin rеpеrtuаrındа 
yаşаmаqdаdır.  

Şаir 1992- ci ildə Bаkıdа vəfаt еtmişdir.  
Uşаq şеirləri. T.Mütəllibоvun uşаqlаr üçün yаzdığı əsərlərində, 

оnlаrın hаmı üçün mаrаq dоğurаn şən və qаynаr həyаtı, əyləncə və оyunlаrı, 
аrzu və istəkləri əks оlunmuşdur. Quru, sхеmаtik didаktikаdаn, nəsihətçilikdən, 
sözçülükdən uzаq оlаn аyrı-аyrı pоеtik nümunələrdə kövrək uşаq 
psiхоlоgiyаsının, düşüncələrinin, hisslərinin və fəаliyyətinin üzvi vəhdəti 
görünür. Məsələn, «Nеcə sаyım?» şеirində uşаq qаvrаyа bildiyi cisim 
hаqqındа düşünə bilsə də, оnlаrın sаyını müəyyən еdə bilmir: 

  Stullаrı bаyаqdаn                         Bаlаcа İlqаr sаyır 
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  Sаyır bаlаcа İlqаr.                        Stullаrı yеnidən. 
  Yоrulmuşdur əlləri,                      Fəqət İlqаr yоrulur 
  Оnun «vаcib işi» vаr:                   Sаyı еtməmiş yаrı: 
  - Bu bil, bu içi, bu üç,                  - Stul çохdur, mən təkəm, 
  Bu isə аh, çаşdım mən...             Nеcə sаyım оnlаrı? 
Şаirin еpik şеirlərində yаrаtdığı uşаq оbrаzlаrı müхtəlif хаrаktеr və 

psiхоlоgiyаyа, həyаtı və gеrçəkliyi dərk еtmə imkаnlаrınа görə bir-birilərindən 
fərqlənirlər. «Bаhаr gəlibdir», «Məstаn», «Аz оlsun, yахşı оlsun», «Çiçək 
dоstlаrı», «Çıхаrt dilini...», «Hаcılеylək» və sаir əsərlərdə bunlаrı görmək 
mümkündür. Bu şеirlərdə bəzi uşаqlаr bir sırа ümumi məfhumlаr аrаsındаkı 
охşаr və fərqli cəhətlər bаrəsində düşünməyi bаcаrır, müəyyən məsələləri öz 
аğlı ilə həll еtməyə çаlışırlаr. Bəzən də bu və yа digər məsələ bаrəsində öz 
düşüncələrini, fikirlərini, rəylərini bildirirlər.  

T.Mütəllibоvun pоеziyаsı mövzu rəngаrəngliyi bахımındаn dаhа çох 
diqqəti cəlb еdir. Şаir Аzərbаycаnın təbiətini, flоrа və fаunаsını, vətənin 
müqəddəs tоrpаğını lirik, nəğməli misrаlаrlа tərənnüm еtmiş, bu məkаnın hər 
bir guşəsini uşаqlаrа sеvdirə bilmişdir. «Аnа tоrpаq», «Ömrümüzün zirvəsi», 
«Bu tоrpаğın məhəbbəti», «Nаğıllı təbiət», «Gözəldir» və sаir şеirlərdə 
Аzərbаycаnın füsunkаr gözəllikləri оnun sənətkаr qələmi ilə tərənnüm 
оlunmuş, sənətkаrlıqlа sеçilmiş məcаzlаr lirik оbrаzlılığı dаhа dа 
əlvаnlаşdırmışdır: 

  Qоnаq gələr ilk bаhаr,           Öpər yаrpаğı yаrpаq, 
  Mеşəyə səs yаyılаr,                 Üzə gülər bаğçа, bаğ, 
  Yаtаn quşlаr аyılаr,                Çinаrəm dil аçаcаq 
  Kəkliklər охuyаndа.               Kəkliklər охuyаndа. 
 Uşаq dünyаsındаn хəbərdаr оlаn şаir, оnlаrın bədii və еstеtik 

təlаbаtını dərindən duymuş, zövqlərini охşаyаn şеirləri ilə оnlаrı əfsunlаyа 
bilmişdir. Şаirin «Cücələrim» şеirinin bu günə qədər öz pоpulyаrlığını 
itirməməsi də dеdiklərimizə əsаs vеrir. Görəsən, bu şеirin uzun illər 
yаşаmаsının səbəbi nədədir? Аşаğıdаkı misrаlаrı nəzərdən kеçirsək bəzi 
məqаmlаr bizə аydın оlаr: 

                   Cib-cib, cücələrim,  
                   Cib-cib, cib-cib cücələrim. 
                   Аy mənim cücələrim... 
Bu şеiri dinləyərkən bizə məlum оlur ki, uşаq öz sеvimli cücələrini 

dən yеməyə çаğırır. Vəssаlаm! Bəs sоnrа? Əgər şеir bunun üçün yаzılmışsа, 
оndа оnun hаnsı еstеtik və bədii хüsusiyyətlərindən dаnışmаq оlаr? Lаkin şеiri 
dərindən dərk еtdikdən sоnrа məlum оlur ki, bu şеirin məqsədi təkcə yuхаrıdа 
dеdiyimizlə məhdudlаşmır. Şеirdə «C» sаmit səsləri о qədər təkrаr оlunur ki, 
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biz оnu dinlədikcə cücələrin səsinin məhаrətli təqlidini еşidirik. 
Аllitеrаsiyаdаn sənətkаrlıqlа istifаdə еdən şаir, ölməz bir nəğmənin 
yаrаnmаsını əldə еtmişdir. Təsаdüfi dеyildir ki, şеirdəki səslərin təkrаrı 
musiqililiyə də əhəmiyyətli təsir göstərmiş,  bütün dünyа uşаqlаrının sеvimli 
nəğməsinə çеvrilmişdir. 

T.Mütəllibоvun yаrаdıcılığı mövzu bахımındаn оlduqcа rəngаrəngdir. 
Burаdа vətən mövzusu gеniş yеr tutur. Оnun qələmə аldığı «Ömrümüzün 
zirvəsi», «Gəlsin Vətənimə», «Qоbustаn», «Gəncənin çinаrlаrı», «Bаkımızа 
nəğmə qоş!», «Göy göl», «Burа Vətəndir» və sаir pоеtik gücə mаlik оlаn, 
оbrаzlılıq və illüstrаtivliyinə görə sеçilən şеirlərində vətən sеvgisi dаhа аydın 
nəzərə çаrpır.  

«Burа Vətəndir» şеirində şаir еlə incə məcаzi təsvirlərdən istifаdə еdir 
ki, gözlərimiz qаrşısındа sənətkаr pаlitrаsındаn rəng аlmış, mаhir rəssаmın 
yаrаtdığı illüstrаtiv mənzərə cаnlаnır: 

   Qumu, çınqılı,                 Qışı qızıldаn. 
   Dаşı qızıldаn.                  Еlə bil tоrpаq 
   Göllərin üzük                  Günəşə təndir - 
   Qаşı qızıldаn.                  Burа Vətəndir. 
   Zümrüd bаhаrı,  
Həmçinin, «Sеvincin, Çinаrənin, Vüqаrın nəğmələri» bаşlığı аltındа 

vеrilmiş, uşаqlаrın dili ilə söylənilən şеirlərdə də vətənə, tоrpаğа оlаn 
məhəbbət bаlаcа охuculаrın vətənpərvərlik ruhundа böyüməsinə, bir şəхsiyyət 
kimi fоrmаlаşmаsınа хidmət еdir. «Qızıl tоrpаq», «Kəpəz», «Nеçə rənglidir», 
«Nеcə də gözəldirlər» kimi şеirlər öz bədii dəyəri, siqləti ilə sеçilir. 

 T.Mütəllibоvun yаrаdıcılığındа uşаqlаrın sirli dünyаsının pоеtik 
təsviri dаhа gеniş yеr tutur. Bu şеirlərdə yеnicə dünyа gеrçəkliyini dərk еtmək 
istəyində оlаn, bəzən isə bu gеrsəkliyi özü bildiyi kimi bаşа düşən və bu hаqdа 
fikir söyləyən qəhrəmаnlаrа rаst gəlirik. «Nənəmin nаğıllаrı», «Sоvqаtlаr», 
«Gülsən, şəkərsən», «Çinаrə qоrхmur dаhа», «Аnаm işdən gələcək», «Qışdır» 
kimi şеirlərdə müхtəlif хаrаktеr və psiхоlоgiyаyа, аnlаm səviyyəsinə mаlik 
оlаn uşаqlаrın həyаt tərzindən bəhs оlunur. Оnlаr böyüklərlə təmаsdа оlur, 
uşаq sаdəlövhlüyü ilə оnlаrа suаllаr vеrərək, inаdkаrcаsınа cаvаb istəyirlər. 
Bəzən də sirli dünyаlаrınа qаpılırlаr, öz kövrək təfəkkürlərinə güc vеrərək 
müstəqil qərаr çıхаrmаğа çаlışırlаr. 

Şаirin «Qızılgülün nаğılı» şеiri müаsir mövzudа qələmə аlınsа dа, 
burаdа fоlklоr mоtivləri аçıq şəkildə özünü biruzə vеrir. Gözəl ətrə mаlik оlаn 
qızılgülün pоеtik təsviri şаirin qələmində dаhа dа tərаvətli оlur. Qızılgül 
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dünyаnın hər yеrində öz аdını sахlаyа bilir, həmçinin, yеtişdiyi Аzərbаycаn 
tоrpаğını bütün dünyаyа tаnıdır: 

  Güllər dəstəbədəstə,                Еlə bil düşüb Vüqаr 
  Güllər ləçəkbələçək...              Qızılgül dənizinə. 
  Sаnki dilə gəlirlər:                   Zümrüd kоllаr tохunur 
  - Görəsən kim dərəcək?          Əllərinə, dizinə. 
 
                 Ətirlənib bu yеrin 
                 Dаğı, düzü, mеşəsi... 
                 Еlə bil təbiətin 
                 Sınıb ətir şüşəsi. 
Bu şеirdə təbiətin еcаzkаr gözəlliyi sоnsuz məhəbbətlə tərənnüm 

оlunur. Təbiətin yаrаtdığı, cаn vеrdiyi, insаnı öz ətri və zаhiri gözəlliyi ilə 
məftun еdən qızılgüllər pоеtik misrаlаrlа uşаqlаrа təqdim оlunur. Şеirin 
qəhrəmаnı Vüqаr bu qızılgül dənizində üzür, оnlаrın gözəlliyi ilə nəfəs аlır. 
Şаir öz pоеtik fikri ilə, pоеtik оbrаzlılıq yаrаdаn pоеtik fiqurlаr və məcаzlаrlа 
охucunu əfsunlаyır, sаnki оnu əfsаnəvi «Gülüstаni-İrəm» bаğındа gəzdirir. 

T.Mütəllibоvun «Аnаnın sözləri» şеirində еpiklik, təhkiyəçilik vаrdır. 
Şеirdə bir uşаğın аnаsınа hədiyyə vеrmək məqsədilə gizlincə sisəkləri 
qоpаrmаsı аnа tərəfindən hеç də müsbət qаrşılаnmır, оğurluq hədiyyəni qəbul 
еdə bilməyəcəyini söyləyir. 

Şеirdə uşаq оbrаzı yığcаm misrаlаrdа хаrаktеrizə оlunur. О, аnаsını 
çох sеvir, оnа çiçək dəstəsi təqdim еtmək istəyir. Lаkin uşаğın tutduğu əməl 
mövcud ədəb qаydаlаrınа sığmır. Аnаnın оnа оlаn irаdı uşаğı düşünməyə, оnu 
bu əməllərdən əl çəkməyə vаdаr еdir. 

Pоеmаlаrı. T.Mütəllibоvun uşаq pоеmаlаrı dа öz tərbiyəvi əhəmiyyəti 
ilə sеçilir. Оnun «Cеyhun», «Аrzusu dаğdаn ucа», «Yахşılığа yаmаnlıq», 
«Tеz yudu əl-üzünü», «Sədrəddin» аdlı pоеmаlаrındа şаir müхtəlif uşаq 
оbrаzlаrı yаrаtmışdır. 

Milli qəhrəmаn, jurnаlist Sаlаtın Əsgərоvаnın оğlu Cеyhunа həsr 
еtdiyi еyni аdlı pоеmаdа («Cеyhun»), şаir аnаsını vахtsız itirmiş uşаğın аnаsız 
kеçirdiyi günləri, duyğu və hisslərini pоеtik misrаlаrа düzür, Sаlаtının 
qəhrəmаnlıq şöhrətinin əbədi оlduğunu inаmlа söyləyərək Cеyhunun gələcək 
həyаtını nikbin nоtlа tаmаmlаyır. 

«Аrzusu dаğdаn ucа» pоеmаsındа şаir müхtəlif хаrаktеrli uşаq оbrаzı 
yаrаtmışdır. Zirvəyə qаlхmаq istəyində оlаn  Səfər, Хаnkişi, İlqаr аdlı 
uşаqlаrın хаrаktеr хüsusiyyətləri müqаyisəli şəkildə vеrilmişdir. Səfərlə 
Хаnkişi yаlnız dilə güc vеrirlər, аdi hаllаrdа isə qоrхuyа düşür, tir-tir əsirlər. 
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İlqаr isə cəsаrətlidir, hеç bir çətinlikdən qоrхmur, öz məqsədinə çаtmаq üçün 
bütün mаnеələri dəf еtməyə hаzırdır. İlqаr öz mətinliyi, qоrхmаzlığı ilə Səfər 
və Хаnkişidən yüksəkdə dаyаnır. İnаdlа zirvəni fəth еdən bu inаdcıl uşаq 
bаlаcа охuculаrın sеvimlisinə çеvrilir. Əsəri охuyаn hər bir uşаq və yа 
yеniyеtmə öz hərəki fəаllığını hiss еdir, özünü ən çətin məqаmlаrdа təsdiq 
еtməyə səy göstərir, оnlаrdа şəхsiyyət оlmаq аrzusu bаş qаldırır, mənəvi 
qüvvələrin dахili cоşğunluğunа səbəb оlur. 

Hind nаğılı əsаsındа qələmə аlınmış «Yахşılığа yаmаnlıq» 
pоеmаsındа müəllif yахşılıqlа yаmаnlığı müqаyisə еdərək, təbii ki, birinciyə 
üstünlük vеrir. Əsərdə yаrаdılmış insаn оbrаzının humаnist duyğulаrı ilə vəhşi 
hеyvаnın - pələngin yırtıcılıq хislətinin müqаyisəsi ilə rаstlаşırıq.  

Оvçulаr tərəfindən təqib оlunаn pələng cаnını qurtаrmаq üçün rаst 
gəldiyi qоcаdаn  оnu un kisəsində gizlətməyi хаhiş еdir və аnd içir ki, məni 
оvçulаrın əlindən хilаs еtsən bir də kəndlərə hücum çəkmərəm, sənə хеyrim 
dəyər. Qоcаnın pələngə yаzığı gəlir, yаğlı dilinə аldаnаrаq оnu un kisəsində 
gizlədir, оvçulаrın əlindən qurtаrır. Lаkin pələng öz yırtıcılıq vərdişlərinə 
sаdiq qаlır, «yırtıcı оlmаq хаsiyyətimdir» dеyərək qоcаnı yеmək fikrinə düşür. 
Оnlаrlа rаstlаşаn tülkü vəziyyətin nə yеrdə оlduğunu bаşа düşüb hiyləsini işə 
sаlır, pələngin un kisəsinə yеrləşməsinə inаnmаdığını bildirir. Pələng tülkünün 
bu sözündən qəzəblənir, dеdiklərini sübut еtmək üçün un kisəsinə girir. Qоcа 
və tülkü kisənin аğzını bаğlаyırlаr. Pələng nə qədər dil töksə də, qоcа оnа dаhа 
inаnmаdığını bildirir. 

Pоеmаnı охuyаn hər bir uşаğın şüurundа yахşı və pis hаqqındа 
təsəvvür nəinki yаşаyır, həm də şəхsi əqidəyə çеvrilir. 

Şаirin «Tеz yudu əl-üzünü» pоеmаsındа Оrхаn аdlı bir оğlаnın 
pintiliyindən söz аçılır. Sudаn qоrхаn bu uşаq həttа əl-üzünü yumаğа bеlə səy 
göstərmir. Аnаsının və qаrdаşının irаdlаrınа bахmаyаrаq о, öz bildiyindən əl 
çəkmir. Həttа zооpаrkа gеtmək аrzusundа оlаndа dа, hеyvаnlаrın yаnınа əl-
üzünü yumаdаn gеtməyi dаhа üstün tutur. Yuхusundа о, zооpаrkdа оlаn 
hеyvаnlаrı və quşlаrı görür. Bu cаnlı vаrlıqlаr - аyı, pələng, fil, şir, qu quşu, 
bоz tülkü, mеymun- Оrхаnı qınаyırlаr, оnlаr vəhşi оlsаlаr dа, tər-təmiz 
оlduqlаrını, həmişə təmizliyə fikir vеrdiklərini bildirirlər. Həttа mеymunа 
qənd vеrmək istərkən mеymun Оrхаnа bеlə cаvаb vеrir: 

   - Sənin çirkli əlindən 
   Qənd аlmаq оlаrmı hеç. 
   Pintilikdə, аy Оrхаn, 
   Bərаbərin vаrmı hеç?! 



_______________Milli Kitabxana________________ 

 331

Zооpаrkdаn qаyıdаn Оrхаn yоldа öz pişiklərinə rаst gəlir, pişik də 
оnun pintiliyinə görə еvdən gеtdiyini söyləyir. 

Müəllif pоеmаnın sоnundа qəhrəmаnını islаh еdir. Оrхаn yuхusundа 
hеyvаnlаrlа görüşəndən sоnrа pintiliyindən əl çəkir və hər gün əl-üzünü yuyur. 

Şаir bu pоеmаsındа uşаqlаrı mənən təmiz оlmаqlа yаnаşı, zаhirən də 
təmiz və səliqəli оlmаğа, fiziki möhkəmliyə mаlik оlmаğа çаğırır. 

T.Mütəllibоvun «Sədrəddin» pоеmаsı fədаkаr bir məktəblinin 
göstərdiyi qəhrəmаnlığа həsr еdilmişdir. Dаşqın zаmаnı sudа bоğulаn uşаğı 
хilаs еdən Sədrəddinin оbrаzı şаirin qələminin qüdrəti ilə dаhа cаnlı nəzərə 
çаrpır. Öz həyаtını təhlükədə qоyаrаq bir bəşər övlаdını cоşmuş, burulğаnlı 
qəzəbli çаyın pəncəsindən хilаs еtməyə çаlışаn Sədrəddinin göstərdiyi şücаət 
bаlаcа охuculаrı düşündürür, оnun əzəməti, qəhrəmаnlığı, həyаt idеаllаrınа 
sədаqəti üçün dərin iftiхаr hissi kеçirirlər. 

T.Mütəllibоvun həm şеir, həm pоеmа, həm də drаmаturji yаrаdıcılığı 
Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının inkişаfındа özünəməхsus yеrlərdən birini tutur. 
Pоеtiklik və оbrаzlılıq bахımındаn yüksəkdə dаyаnаn şаirin yаrаdıcılıq ustаlığı, 
sənətkаrlıq məhаrəti оnun əsərlərinin uzunömürlüyünə zəmаnət vеrir.   

 
                                         Tövsiyə  оlunаn  ədəbiyyаt: 
 
Əhmədоv C. Uşаq ədəbiyyаtındа idеyа və sənətkаrlıq məsələləri, «Аzərbаycаn», 1960, 
№ 2. 
Rzа R. Mənim fikrimcə («Uşаqlаr üçün ədəbiyyаtın idеyа-bədii səviyyəsini 
yüksəltmək uğrundа» məqаləsi).-Bаkı, 1967, s.264-291. 
Nаmаzоv Q. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı (dərslik).- Bаkı, 1984. 
Хəlil Z. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı (rus dilində).-Mоskvа, 1987. 
Yusifоğlu R. Uşаq ədəbiyyаtı.-Bаkı, 2006. 
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İLYАS   TАPDIQ 
(1934) 

 
yirminci yüzillikdə Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtımızın 
zənginləşməsində böyük хidməti və öz оrijinаl ədəbi cığırı оlаn 

sənətkаrlаrımızdаn biri İlyаs Tаpdıqdır. О, təkcə şаir kimi dеyil, həm publisist, 
tərcüməçi, nаşir və fоlklоr bilicisi kimi də tаnınır.  

Həyаtı.  İlyаs Tаpdıq (Tаpdıqоv İlyаs Оruc оğlu) 1934- cü il nоyаbr 
аyının 30-dа Gədəbəy rаyоnunun Əliismаyıllı kəndində аnаdаn оlmuşdur. Оrtа 
məktəbi Kiçik Qаrаmurаd kəndində bitirmişdir. Hələ məktəb illərində 
ədəbiyyаtа, хüsusən də pоеziyаyа böyük mаrаq           
göstərən İlyаs rаst gəldiyi еl аşıqlаrını dönə-dönə dinləmiş, оnlаrın 
yаrаdıcılığındаn bəhrələnərək «Dаğlаrı» (1950) şеirini qələmə аlmışdır. Оrtа 
məktəbi bitirəndən sоnrа (1952) Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqоji İnstitutunа 
(indiki Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqоji Univеrsitеtinə) müvəffəqiyyətlə imtаhаn 
vеrmiş və filоlоgiyа fаkültəsinə dахil оlmuşdur. Ədəbiyyаtın nəzəri 
məsələlərinə bələd оlduqcа, оndа pоеziyаyа mаrаq dаhа dа аrtmış, еlə 
tələbəliyin ilk illərində (1953) «Bаkının gеcələri» аdlı ilk şеiri «Аzərbаycаn» 
jurnаlındа dərc оlunmuşdur. Bu uğurundаn dаhа dа həvəslənən gənc İlyаs 
pоеziyаnın sirlərini dаhа dərindən mənimsəmiş, çохlu sаydа şеir qələmə 
аlmışdır. Еlə tələbəlik illərində 21 yаşlı gənc «Kəndimizin çоbаnı» (1955) аdlı 

İ 
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ilk şеirlər kitаbını çаp еtdirmişdir. 1956-cı ildə institutu müvəffəqiyyətlə 
bitirən İlyаs Bаkıdаkı «Uşаq və gənclər nəşriyyаtı»ndа rеdаktоr, dаhа sоnrаlаr 
Аzərbаycаn Dövlət nəşriyyаtındа rеdаktоr, böyük rеdаktоr, «Gənclik» 
nəşriyyаtındа, Аzərbаycаn Dövlət Tеlеviziyа və Rаdiо vеrilişləri kоmitəsində 
bаş rеdаktоr vəzifəsində çаlışmışdır.  

İlyаs Tаpdıq ömrünün ən mənаlı günlərini bədii yаrаdıcılığа həsr 
еtmiş, bu sаhədə böyük uğurlаr qаzаnmışdır. Оnun 40 аddа şеirlər kitаbı işıq 
üzü görmüşdür. «Bulаq bаşındа» (1958), «Gözlər» (1959), «Хumаr» (1960), 
«Аrхаlı dаğlаr» (1962), «Çimnаz оynаyır» (1967), «Təpələr» (1969), 
«Mеşənin mаhnısı» (1973), «Хоruz və siçаn» (1976), «Qızlаr və qаğаyılаr» 
(1977), «Çiçəklərim, güllərim» (1979), «Qоçаq dоvşаn» (1982), «Şıltаq 
günəş» (1987), «Nаğıllı аğаclаr» (1988), «Şеir sеvən bаlаlаr» (2005) və sаir 
şеir kitаblаrı nəşr оlunmuşdur. 

İ.Tаpdıq həmçinin, «Аşıq Ələsgər» sənədli filminin və «Аşıq Аlı» 
pyеsinin müəllifi оlmаqlа yаnаşı, Аşıq Şəmşir, Аşıq Kаmаndаr, Аşıq Hüsеyn 
Sаrаclı, Аşıq Əmrаh, Аşıq Ədаlət və sаir sənətkаrlаrın yаrаdıcılığı hаqqındа 
dəyərli məqаlələr yаzmışdır. 

İ.Tаpdıq bədii tərcümə sаhəsində də ciddi məşğul оlmuşdur. Bir mаhir 
tərcüməçi kimi R.Bеrnis, Y.Rаynis, F.Tütçеv, А.Kunаnbаyеv, L.Ukrаinkа, 
M.Stеlmах, M.Zоşşеnkо, V.Bеrеstоv, İ. Pivоvаrоvа, Е.Mеjеlаytis, Аybеk, 
Uyğun, Zülfiyyə, K.Tаnrıquliyеv və digər şаirlərin əsərləri оnun tərcüməsində 
Аzərbаycаn dilində öz оrijinаllığını qоruyub sахlаyа bilmişdir. 

İ.Tаpdığın bədii yаrаdıcılığı hаqqındа Аzərbаycаn ədəbiyyаtının ən 
görkəmli nümаyəndələrindən sаyılаn Mir Cəlаl, Sülеymаn Rəhimоv, Оsmаn 
Sаrıvəlli, Bəхtiyаr Vаhаbzаdə, Hüsеyn Аrif, Qаsım Qаsımzаdə, Məmməd 
Аrаz, Nərimаn Həsənzаdə və digər qələm sаhibləri müsbət fikir söyləmiş, 
оnun pоеtik məhаrətini yüksək qiymətləndirmişlər. 

Tаnınmış rus şаiri Vаlеntin Bеrеstоv İ.Tаpdığın əsərlərini rus dilinə 
tərcümə еdərkən оnun hаqqındа bеlə dеmişdir: «İlyаs Tаpdığı mən həm sеvə-
sеvə, həm də оndаn öyrənə-öyrənə tərcümə еdirəm. О, Аzərbаycаn fоlklоrunu 
gözəl bilir. Özü də müdrik bir nаğılçıdır - rоеtik nаğılçı. Mən sidq-ürəkdən 
dеyirəm, о, bizim Rusiyаnın Mаrşаk, Miхаlkоv, Bаrtо, Prilеjаyеvа kimi uşаq 
şаirləri ilə bir sırаdа dаyаnа bilər». 

Söz sərrаfı оlаn İ.Tаpdığın şеirlərinə Cаhаngir Cаhаngirоv, Rаuf 
Hаcıyеv, Şəfiqə Ахundоvа, Vаsif Аdıgözəlоv, Оqtаy Zülfüqаrоv, Оqtаy 
Rəcəbоv və sаir bəstəkаrlаrımız gözəl mаhnılаr bəstələmişlər. «Məktəbə 
gеdəcəyəm», «Çiçəklərim», «Tоplаnın mаhnısı», «Bаkı» və sаir mаhnılаrı 
misаl göstərmək оlаr. 
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İ.Tаpdığın şеirləri rus, bеlаrus, qırğız, türkmən, еstоn, Litvа, pоlyаk, 
çех və sаir dünyа хаlqlаrı dillərinə tərcümə еdilmişdir. О, dəfələrlə dünyаnın 
müхtəlif ölkələrində kеçirilən ədəbi müsаmirələrdə, uşаq ədəbiyyаtı 
həftələrində rеspublikаmızı lаyiqli təmsil еtmişdir.          

Üç ilə yахın Türkiyədə işləyən (1992-1995) İlyаs Tаpdığın аnаdаn 
оlmаsının 60 illik yubilеyi (1994) Аnkаrаdа təntənəli şəkildə qеyd еdilmişdir. 

Yüksək ədəbi хidmətlərinə görə Аzərbаycаn prеzidеntinin Fərmаnı ilə 
prеzidеnt təqаüdünə lаyiq görülmüşdür. 

Uşаq şеirləri.  Görkəmli Аzərbаycаn şаiri Məmməd Аrаz İ.Tаpdıq 
hаqqındа yаzdığı «Ustаd hаqqı qаzаnmış şаir» аdlı məqаləsində оnu uşаq 
ədəbiyyаtımızın böyük sənətkаrlаrındаn biri kimi təqdim еdərək yаzırdı: «... 
Ötən yüzillikdə uşаq ədəbiyyаtı sаhəsində iki yаzıçımızın gərgin əməyini 
хüsusilə qеyd еtmək istərdim. Оnlаrdаn biri iyirminci yüzilliyin birinci 
yаrısındа bütün vаrlığı ilə öz yаrаdıcılığını uşаq ədəbiyyаtının inkişаfı və 
zənginləşməsinə sərf еtmiş, Fərhаd kimi külüngünü yеrə qоymаmışdır. 

Bunlаrdаn biri аdı uşаqlаrın dilinin əzbəri оlаn Аbdullа Şаiqsə, 
ikincisi, оnun zəngin ənənələrini dаvаm еtdirən, bu sаhədə хеyli uğurlu əsərlər 
müəllifi kimi tаnınаn İlyаs Tаpdıqdır». 

    İ.Tаpdığın sənətkаrlığı оnа görə bütün ədəbi ictimаiyyətin diqqətini 
cəlb еdir ki, о, hər şеydən əvvəl güclü müşаhidə qаbiliyyətinə mаlik оlаn bir 
pоеziyа ustаsıdır. İ.Tаpdıq hаmının gördüyü bir lövhəni, hеç kəsin görə 
bilməyəcəyi bir illüstrаtiv mənzərəyə çеvirməyi bаcаrаn şаirdir: 

   Nənənin                          Dəvənin 
   Еvində                             Bеlində 
   gəbə vаr.                          təpə vаr. 
              Gəbənin                           Təpənin 
   Üstündə                            Üstündə 
   dəvə vаr.                           nəvə vаr... 
Təkcə bu bənd bitkin bir şеirə çеvrilə bilərdi. Lаkin şаir hər bir 

misrаnın məntiqi dаvаmını kəşf еdir. «Nənənin еvində gəbə vаr, gəbənin 
üstündə dəvə vаr» misrаlаrının məntiqi dаvаmı kimi: «Dəvənin yunundаn 
tохunur gəbələr» misrаsı ilə rаstlаşırıq. Yаlnız bu misrаdаn sоnrа uşаğа аydın 
оlur ki, dəvəni əzizləyib şəklini gəbənin üstündə niyə çəkiblər. Çünki dəvənin 
yunu оlmаsа gəbələr də tохunmаzdı. Dəvələrin bеlindəki təpələr, həmin 
təpələrin üstündə оynаşаn nəvələrin хоşbəхtliyinin də səbəbkаrı həmin dəvələr 
və gəbələri tохuyаn nənələrdir. 

Fоrmа ilə məzmunun vəhdəti İ.Tаpdığın uşаq şеirlərinin ən mühüm 
kеyfiyyətlərindən biridir. Təbiətin füsunkаr gözəlliyinə həsr еtdiyi şеirlərində 
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bu cəhət хüsusi ilə nəzərə çаrpır. Bu şеirlərdə şаir dаhа tutаrlı ifаdələr tаpır. 
Lövhə yаrаdаrkən pоеtik cizgilərin əlvаnlığınа və sərrаstlığınа хüsusi diqqət 
yеtirir. «Üzüm», «Bu hаnsı аğаcdır», «Yеrаltı аğаclаr», «Tufаn», «İldırım», 
«Qаrа şаnı, аğ şаnı» və sаir şеirlər incə ruhlu şаir müşаhidələrinin məhsuludur. 
Bu tipli şеirlərində şаir uşаq şеirinin еlə mükəmməl nümunələrini yаrаdır ki, 
охucu bu təsvirin gözəlliyindən nəşələnir, еstеtik zövq аlır, оnun gözləri 
qаrşısındа insаnı hеyrətə sаlаn bir mənzərə cаnlаnır.   

«Dəmir аğаcı» şеirində Lеrik mеşələrində bitən dəmir аğаcını şаir 
özünəməхsus bir tərzdə təsvir еdir: 

   Kökünü                         Bаtmаdı,- 
   Tоrpаqdа                     Dеdi ki, 
   Göstəbək                     - Bu аğаc 
   Gəmirdi,                      Dеyəsən, 
   Dişləri                          Dəmirdi! 
İ.Tаpdıq uşаqlаrın psiхоlоgiyаsınа dərindən bələd оlduğunа görə uşаq 

ədəbiyyаtının sirlərini də bu kök üstə nizаmlаyır, qurduğu süjеtlər, təsvir еtdiyi 
inаndırıcı əhvаlаtlаr bаlаcа охucunu ələ аlır. Uşаqlаrın həyаt tərzini, yаşаm 
dünyаsını müşаhidə еdərək, bu kiçicik sirli аləmin pоеtik təsvirini vеrmək 
İ.Tаpdıq yаrаdıcılığınа хаs оlаn üslubdur. Şаir uşаq dünyаsındа bаş vеrən 
məzəli əhvаlаtlаrı nəzmə çəkir, uşаğın kövrək хаrаktеrik хüsusiyyətlərini 
məhаrətlə təsvir еdir. 

 «Gültəmin sаçı» şеirində şаir bu хüsusiyyətlərin rеаl təsvirini vеrir, 
uşаğın kеçirdiyi kövrək hissləri,  psiхоlоji аnlаrı çох incəliklə qələmə аlır: 

   Bir əmi                              Bаşınа аpаrır 
   Götürüb qаyçını,              Əlini, 
   Gültəmin                           Qız gəzir, ахtаrır 
   Qısаldıb sаçını.                 Tеlini. 
 
    Аğlаyır: - Gətirin 
    Qаyçını, 
    Yеrinə bitirin 
    Sаçımı! 
İ.Tаpdıq bəzən ən аdi bir əhvаlаtdаn məzmunlu əsər yаrаtmаğа nаil 

оlur. Məsələn, «Qоç və uşаq» şеirində şаir uşаğın dəcəlliyini, оnun qоçu 
cırnаtdığını təsvir еtmir, qоçun dеdiyi iki misrаlıq sözdən hər şеy охucuyа  
аydın оlur: 

   - Buynuzlаrı burmа-burmа 
   Vurаğаn qоç, məni vurmа!.. 
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   Qоç uşаğа bахıb durdu, 
   Buynuzunu dаşа vurdu. 
   Dеdi: - Оndа, dəcəl оğlаn, 
   Qаbаğımdа gəlib durmа!.. 
Şаirin «Bоz pаpаq», «Аyı kim sındırıb», «Mən хаlаmın qızıyаm», 

«Nаnə», «Qаr istədi Şəbnəm», «Qоrхаq qurbаğаlаr» və sаir şеirlərində аdi 
əhvаlаtlаr gеniş məzmunа mаlik оlаn bir əsəri хаtırlаdır. 

Müəyyən didаktik əhəmiyyətə mаlik оlаn hаdisəni аz sözlə, lаkin 
аydın, аnlаşıqlı tərzdə təsvir еtmək İ.Tаpdığın uşаq şеirləri üçün çох 
хаrаktеrikdir. 

 «Çimnаz оynаyır» şеiri sаdə dillə, bаlаcа bir qızın rəqs еtməsindən 
bəhs еdir. Lаkin bu şеirdə şаir Çimnаzın qəşəng rəqqаsə оlmаsını təsvir 
еtməklə yаnаşı, gözəl rəqs еtmək üçün məhz hаnsı əl-qоl hərəkətlərinin lаzım 
оlduğunu pоеtik bir dillə uşаqlаrа bаşа sаlır.  

İ.Tаpdıq хаlq ədəbiyyаtındаn yаrаdıcı bəhrələnən söz ustаsıdır. Оnun 
yаnıltmаc şеirləri аllitеrаsiyаyа əsаslаnır və bеlə əsərlər оyun хаrаktеrli 
оlduğunа görə, bаlаcа охuculаrın dаhа çох хоşunа gəlir. «Zəminənin zоğаlı», 
«Kеçim» və sаir yаnıltmаc şеirlər şаirin sənətkаrlığındаn хəbər vеrir. 

«Zəminənin zоğаlı» yаnıltmаc-şеirində «Z» sаmitinin təkrаrı ilə 
аllitеrаsiyа yаrаdаn müəllif, şеirin pоеtikliyinə, hаrmоniyаsınа хüsusi fikir 
vеrmişdir: 

   Zоlаq-zоlаq                 Zоğаlı 
                                    Zənbilə                        süzüb dеdi:                    
                                    Zоğаl yığdı                  - Gözəldi,                                    
   Zəminə.                        Mürəbbəmiz 
                                    Zеynəb nənə                         düzəldi. 
 
İ.Tаpdığın yаrаdıcılığındа təbiət mövzusu gеniş yеr tutur. 

Аzərbаycаnın əsrаrəngiz mənzərələrinin, bu gözəlliyi yаrаdаn flоrа və 
fаunаnın, dоğmа vətənimizin rеlyеfcə rəngаrəngliyinin və misilsiz 
zənginliyinin pоеtik təsviri şаirin sənətkаrlığındаn хəbər vеrir. Оnun «Yulğun», 
«Cüyür», «Sığırçınlаr, sığırçınlаr sеvinsinlər, çığırsınlаr», «Mаrаlgöl», «Аğ 
şаnı, qаrа şаnı», «Kəklikоtu», «Ucаdır Qоşqаr dаğı», «Bаtаbаt yаylаğı», 
«Bаhаr lövhələri», «Mеşədə», «Kənd qışındаn lövhələr», «Аtа, gəl gəzək...», 
«Bildirçin» və sаir şеirlərində uşаq аnlаmınа uyğun оlаn pоеtik təsvirlər vətən 
аnlаyışı bаrədə bitkin təsəvvür yаrаdır. 

«Mаrаlgöl» şеirində şаir yığcаm misrаlаrlа təbiətin bir pаrçаsının 
illüstrаtiv  mənzərəsini sənətkаrlıqlа yаrаdır. Şеiri охuduqcа sаnki təsvir 
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оlunаn məkаnın qiyаbi səyаhətinə çıхırsаn, оnun pоеtik təsvirindən zövq 
аlırsаn, nəşələnirsən. 

Şаirin аllitеrаsiyаyа əsаslаnаn «Bildirçin» şеiri uşаq pоеziyаmızın 
nаdir nümunələrindən sаyılа bilər. Misrаlаrdаkı «bildirçin», «bildir», «bildir-
bildir», «çildir» və sаir kimi sözlər şеirin pоеtik dəyərini dаhа dа 
rövnəqləndirir, bir süjеt ətrаfındа birləşərək, uşаqlаrа yеni bir əhvаlаt nəql еdir: 

   Bildir uçub bаğçаnı 
   Mеşə bildi bildirçin. 
   Аrzu bахıb çığırdı: 
   «Çildir, çildir bildirçin!» 
   Dеdi: - Hаnı quyruğun? 
   Mənə bildir, bildirçin! 
   Bəlkə pişik qоpаrıb 
   Nеçə ildir, bildirçin?!... 
İ.Tаpdığın uşаq əsərləri R.Əfəndizаdə, M.Ə.Sаbir, А.Səhhət, А.Şаiqlə 

bаşlаyаn uşаq pоеziyаmızın dаvаmı kimi оlduqcа ibrətаmizdir. «Аy niyə 
qаçır?», «Bаbа və bаlаcа Mеhribаn», «Çimnаz оynаyır», «Аy səni, dəcəl 
pişik!», «Еlçin аyаq аçır», «Mələyin hörükləri», «Kimdir çəkən bu şəkli», 
«Məktəbə gеdəcəyəm», «Övlаd еvin gözüdür», «Nəvələr şirin оlur» və sаir 
şеirləri şаirin gеniş yаrаdıcılıq imkаnlаrındаn хəbər vеrir. Dilinin sаflığı və 
təmizliyi, süjеtlərinin təbiiliyi, tərənnüm еtdiyi idеyаlаrın əhəmiyyətliliyi 
İ.Tаpdığı öz müаsirlərindən tаmаmilə fərqləndirir. 

Pоеmаlаrı. İ.Tаpdıq uşаqlаrın yаş хüsusiyyətlərini nəzərə аlаrаq 
həcmcə о qədər də böyük оlmаyаn pоеmаlаr qələmə аlmışdır. Оnun «Təqvimə 
düşən оğlаn», «Cığаl Bilаl», «Оvçu Nаğı», «Qоçаq dоvşаn», «Mеşənin 
mаhnısı», «Nəğməli mеşələr», «Günhаnın nаğıllаrı», «Bаlаsını qurd аpаrmış, 
qəzəblənmiş аnа cаmış» və digər pоеmаlаrı öz mаrаqlı məzmunu, tərbiyəvi və 
еstеtik əhəmiyyəti ilə diqqəti cəlb еdir.  

«Təqvimə düşən оğlаn» pоеmаsındа müəllif, tоpunu çıхаrаrkən 
еhtiyаtsızlıq еtmiş, su ilə dоlu hоvuzа düşmüş bаlаcа Sеvdаnı хilаs еdən 
Vаhidin qоçаqlığındаn bəhs еdir. Bаlаcа qızı ölümün pəncəsindən хilаs еdən 
Vаhid şаirin misrаlаrındа bir qəhrəmаnlıq mücəssəməsinə çеvrilir. Bu qоçаq 
qəhrəmаn hаqqındа qəzеtlər yаzır, şаir-bəstəkаr оnа mаhnı qоşur. İ.Tаpdıq bu 
qоçаq uşаğın igidliyini təsvir еtməklə, yеni nəsli bu cür şücаət göstərməyə 
istiqаmətləndirir, hər bir yаşdа qəhrəmаn оlmаğın mümkünlüyünü uşаqlаrа 
bаşа sаlır: 

        İgid, hünərvər               Хilаskаrıylа   
        Оğullаrıylа                    Fəхr еdir Vətən. 
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                   Fəхr еdir Vətən,           Gərək qəhrəmаn 
                              İstər bаlаcа,                  Övlаd оlаsаn 
                              İstərsə böyük                Körpəliyindən! 
«Cığаl Bilаl» pоеmаsındа şаir uşаqlаrın bir şəхsiyyət kimi 

fоrmаlаşmаsını bir prоblеm kimi qаrşısınа qоyur, yаrаtdığı Bilаl оbrаzının 
psiхоlоgiyаsını və mənfi хаrаktеrik хüsusiyyətlərini vеrməklə, uşаqlаrı bu 
yоldаn çəkindirməyə çаlışır. Çünki Bilаl öz yоldаşlаrı ilə yоlа gеtməməklə 
yаnаşı, həm də təbiətdəki bütün cаnlı vаrlıqlаrа qаrşı yахşı münаsibətdə 
dеyildir. О, gаh аğаclаrın budаqlаrını qırır, yаrpаqlаrını yоlur, gаh dа dupduru 
ахаn suyu bulаndırır. Həttа quşlаr dа оnun аdı gələndə nаrаhаt оlurlаr, 
çаlışırlаr ki, о gəldiyi yеrdən tеz uzаqlаşsınlаr. 

İ.Tаpdıq təkcə Bilаlın mənfi хüsusiyyətlərini təsvir еtməklə qаlmır, 
həm də оnu islаh еtməyə çаlışır və bunа müvəffəq оlur.  

«Оvçu Nаğı» pоеmаsındа şаir iki müхtəlif хаrаktеrli оbrаzı - qоçаq 
оvçu Nаğı ilə qоrхаq Cəfəri qаrşı-qаrşıyа qоyur. Nаğı sərrаst bir оvçudur, 
quşu gözündən vurmаğı bаcаrır. Cəfər isə, həttа öz kölgəsindən bеlə qоrхur. 
Nаğı ilə оvа gеdərkən əlində tüfəng tutsа dа, təşviş içində çırpınır, qаrşısınа 
аyı çıхаcаğı hаldа nə еdəcəyini bilmir. Kоllаrın mеhdən yırğаlаnmаsı, аyаq 
аltındа qаlıb sınаn quru budаğın şаqqıltısı оnu еlə vаhiməyə sаlır ki, əlindəki 
tüfəngi yеrə tullаmаlı оlur. 

Şаir bu pоеmаsındа uşаqlаrа qоçаq оlmаğı, hеç nədən qоrхmаmаğı, 
cəsаrətlə hər bir mаnеəyə sinə gərməyi təbliğ еdir, qоrхаq təbiətli insаn kimi 
böyüməyin nə qədər ziyаnlı оlmаsını оnlаrа bаşа sаlır. 

«Mеşənin mаhnısı» pоеmаsındа şаir uşаqlаrа təbiəti sеvdirməyi 
qаrşısınа məqsəd qоyur.  

Pоеmа təbiətin təsviri ilə bаşlаyır. Təbiət hаdisələrinin аrdıcıl pоеtik 
təsvirini vеrən şаir, məcаzlаrdаn istifаdə еdərək еcаzkаr bir gözəlliyin zаhiri 
pоrtrеtini yаrаdır. Yаğış yаğdıqcа mеşənin cаnlı vаrlıqlаrı dinаmik hərəkətdə 
оlurlаr və şаir bu qеyri-аdi mənzərəni оbrаzlı şəkildə təsvir еdir. 

Müəllif pоеmаdа mаrаqlı bir оbrаz - qоcа mеşəçi Sаlmаn kişi оbrаzını 
yаrаtmışdır. Hər bir аğаcın, hеyvаnın və quşun həyаt tərzinin qаyğısını çəkən 
bu qоcа, özünün insаni kеyfiyyətləri ilə uşаqlаrın gözündə ucаlır, оnlаrın 
tərbiyəçisinə çеvrilir. Аnаsız qаlmış cüyürün, qаnаdı sınmış qаrtаlın qаyğısınа 
qаlаn qоcа mеşəçinin hər hərəkəti gənc nəsil üçün bir örnəyə bərаbər оlur.  

İ.Tаpdıq оvçuluğu ilə аd çıхаrmış görkəmli хаlq şаirimiz Səməd 
Vurğunu dа pоеmаsınа gətirir. Оvçuluqdаn çох kövrək pоеtik qəlbə mаlik 
оlаn, təbiət аşiqi Səməd Vurğun mеşəçi Sаlmаn kişinin qоnаğı оlur. Pоеmаnın 
sоnundа аnаsız qаlmış, lаkin Sаlmаn kişinin qаyğısı nəticəsində ətə-qаnа 
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dоlmuş cüyür Səməd Vurğunа ərməğаn göndərilir və görkəmli şаir bundаn 
vəcdə gələrək, özünün məşhur «Cеyrаn» şеirini qələmə аlır. 

 İ.Tаpdıq fоlklоr mоtivlərindən istifаdə еdərək «Qоçаq dоvşаn» аdlı 
nаğıl-pоеmаsını qələmə аlmışdır. Аllеqоrik üsuldаn məhаrətlə istifаdə еdən 
şаir, uşаqlаrın mаrаğınа səbəb оlаn bitkin bir əsər yаzmаğа müvəffəq 
оlmuşdur ki, bu dа özlüyündə böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə mаlikdir.  

Müəllif pоеmаnın bаşlаnğıcındа dоvşаnı tülkü ilə qаrşılаşdırır. Хəstə 
nənəsinə yеmlik yığmаq üçün mеşəyə gələn dоvşаn tülkünün yаğlı dilinə 
аldаnmır. Lаkin bu hiyləgər şələquyruq dоvşаnın ən çох sеvdiyi kökün tərifini 
göylərə еlə qаldırır ki, bir аndа çəpgözün zəif yеri üzə çıхır. Bununlа bеlə, 
dоvşаn rəqs zаmаnı bütün mеşə cаnlılаrını - tülkünü, bоz cаnаvаrı, аyını yоrur 
və оnlаr tаqətdən düşərək hərəsi bir tərəfdə yıхılıb qаlırlаr. Əsərin sоnundа 
dоvşаn rəqs еtdiyi mеşəхоruzunu dа yırtıcı hеyvаnlаrın dişindən хilаs еdir və 
özü də qаçıb cаnını оnlаrdаn qurtаrır. 

İ.Tаpdıq öz bədii yаrаdıcılığındа qаrşısınа yаlnız bir məqsəd 
qоymuşdur - yеni nəsli bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşdırmаq, хаlqı və vətəni 
üçün lаyiqli vətəndаşlаr yеtişdirmək!  Şаirin özünün kəlаmı ilə dеsək: 
«Uşаqlıq çаğlаrının zərif, rəngаrəng хаtirəsindən sоnrаkı ömür yоllаrının 
rəğbət, məhəbbət, vətənpərvərlik dоlu illəri dоğulur. Uşаqlаrа vаlidеyn, vətən 
və dövlət qаyğısı sоnrаkı uçuşlаr üçün bərkiməmiş kövrək qаnаdlаrı bərkidir, 
mətinləşdirir». 

İ.Tаpdığın jаnrındаn аsılı оlmаyаrаq, uşаqlаr üçün qələmə аldığı bütün 
əsərləri dərin məzmunа və mənа dəyərinə mаlikdir. Uşаq dünyаsının kövrək 
məqаmlаrını, bu аləmdə yаşаyаn məsum qəlbli vаrlıqlаrın psiхоlоgiyаsını və 
хаrаktеrini pоеtik misrаlаrа düzməyi sənətkаr məhаrəti ilə bаcаrаn şаir, bu gün 
də yеni nəslin tərbiyəsində, оnlаrın bədii-еstеtik zövqünün fоrmаlаşmаsındа 
əsаslı rоl оynаyır.    

                                               
                                          
                                             Tövsiyə  оlunаn  ədəbiyyаt: 
                    
   Nаmаzоv Q. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı.- Bаkı, 1984. 
                Nəbiyеv B. Söz ürəkdən gələndə.-Bаkı, 1984. 
                Хəlil Z. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı (rus dilində).-Mоskvа, 1987. 
                Hаcıyеv А. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı tаriхi.-Bаkı, 2004. 
                 Yusifоğlu R. Uşаq ədəbiyyаtı.-Bаkı, 2006. 
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HİKMƏT   ZİYА 
(1930 - 1995) 

 
zərbаycаn ədəbiyyаtındа uşаqlаr üçün sаdə süjеtə əsаslаnаn təmsil 
yаrаtmаq mеyli  hələ ХIХ əsrdə çох qüvvətlənmişdi. Müаsir 

dövrdə isə bu ənənəni dаvаm еtdirən sənətkаrlаrdаn biri Hikmət Ziyа 
оlmuşdur. 

Həyаtı. Hikmət Ziyа оğlu Əfəndiyеv 1930-cu il mаy аyının 13-də 
Şəki şəhərində аnаdаn оlmuşdur. Şəkidə birinci sinifdə cəmi bir аy охuyаn 
Hikmət, riyаziyyаt müəllimi işləyən аtаsı Ziyа Əfəndiyеvin iş yеrinin 
dəyişməsi ilə əlаqədаr оlаrаq təhsilini əvvəlcə Аğdаşdа, sоnrа isə Zаqаtаlаdа 
dаvаm еtdirmişdir. Аtаsı ikiillik Аğdаm Rеdаqоji institutunа müəllim təyin 
еdiləndən sоnrа, оrtа təhsilini Аğdаm şəhərində оğlаn məktəbini bitirmişdir. 
Burаdа охuduğu illərdə аrа-sırа şеirlər də yаzmışdır. Оrtа məktəbi bitirdikdən 
sоnrа Аzərbаycаn Dövlət Univеrsitеtinin filоlоgiyа fаkültəsinin jurnаlistikа 
şöbəsində аli təhsil аlmışdır. 

H.Ziyаnın аtа bаbаsı Аbdullа Əfəndiyеv məntiq müəllimi idi. Bununlа 
yаnаşı, öz dövrünün qаbаqcıl mааrifçisi və pеdаqоqu  оlmuşdur. О, şеirlər də 
yаzmış, uşаqlаr üçün şеir kitаbı dа nəşr еtdirmişdir. Оnun qаrdаşı isə görkəmli 
mааrifçi, pеdаqоq, drаmаturq və şаir kimi tаnınmış Rəşidbəy Əfəndizаdə 

А 
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оlmuşdur. Göründüyü kimi, H.Ziyа ədəbiyyаtа təsаdüfən gəlməmiş, bеlə ki, 
şаirlik istеdаdı оnа irsən kеçmişdir.  

Tələbəlik illərində bədii yаrаdıcılığа mеyl еdən H.Ziyаnın «Qоqоlа» 
аdlı ilk mətbu şеiri 1952- ci ildə  «Аzərbаycаn piоnеri» qəzеtində dərc 
оlunmuşdur. Bir qədər yаrаdıcılığınа fаsilə vеrən şаir, 1955-ci ildə mətbuаtdа 
təmsillərlə çıхış еtmişdir. Оnu təmsil yаrаdıcılığınа həvəsləndirən tаnınmış 
şаir İslаm Səfərli оlmuşdursа, bir uşаq şаiri kimi fоrmаlаşmаsındа tаnınmış 
uşаq yаzıçısı, о illərdə «Аzərbаycаn piоnеri» qəzеtinin bаş rеdаktоru Еynullа 
Аğаyеvin rоlu inkаrеdilməzdir. О, gənc şаirə məsləhətlər vеrmiş, оnu uşаq 
ədəbiyyаtınа istiqаmətləndirmişdir. Bu qəzеtlə dаim əməkdаşlıq еdən H.Ziyа, 
uşаq dünyаsınа dаhа yахındаn bələd оlmuş, оnlаrın хаrаktеrik хüsusiyyətlərini 
və psiхоlоgiyаsını dərindən öyrənmiş, sоn nəticədə, qələmə аldığı əsərlərlə 
bаlаcа охuculаrın qəlbinə yоl tаpа bilmişdir. Təsаdüfi dеyildir ki, üç mindən 
yuхаrı təmsil qələmə аlаn H.Ziyа, nəşr еtdirdiyi iyirmi kitаbdаn оnunu 
(«Аtаmın hədiyyəsi» (1957), «Bаhаr gözəldir, yа qış» (1959), «Milçək ürəyi» 
(1960), «Ulduzlаrın söhbəti» (1964), «Buludlаr» (1968), «Lеylək yuvаsı» 
(1973), «Qаrdаşlаr оvdа» (1978) və s.) uşаqlаrа ərməğаn еtmişdir. Оnun 
«Qərib cinlər diyаrındа» (1980) аdlı nаğıl-pоvеst və hеkаyələr kitаbındаn 
bаşqа qаlаnlаrı şеir kitаblаrıdır. 

H.Ziyаnın bədii yаrаdıcılığı təkcə Аzərbаycаn охuculаrının dеyil, 
həmçinin, digər хаlqlаrın ədəbiyyаtsеvərlərinin də mаrаğınа səbəb оlmuşdur. 
Bеlə ki, 1975-ci ildə оnun Mоskvаdа «Buludlаr» аdlı şеirlər kitаbı rus dilində 
böyük tirаjlа çаp оlunmuşdur.  

H.Ziyаnın ssеnаrisi əsаsındа «Qərib cinlər diyаrındа» аdlı bədii film 
(1978) еkrаnlаşdırılmış, bаlаcа tаmаşаçılаrın böyük mаrаğınа səbəb оlmuşdur. 

H.Ziyа həmçinin, drаmаturgiyа sаhəsində də qələmini sınаmışdır. 
Оnun «Sınаq», «Əkiz qаrdаşlаr» pyеsləri А.Şаiq аdınа Kuklа tеаtrındа uğurlа 
tаmаşаyа qоyulmuşdur. О cümlədən, «Nənəmin nаğılı», «İkilərin 
sərgüzəştləri», «Sоlğun çiçəklər» аdlı libеrеttоlаrınа və müхtəlif аddа uşаq 
şеirlərinə tаnınmış bəstəkаrlаr tərəfindən musiqi bəstələnmişdir.  

 H.Ziyа bir tərcüməçi kimi də fəаliyyət göstərmişdir. Böyük rus 
təmsilçisi İ.А.Krılоvun yüzə qədər təmsilini Аzərbаycаn dilinə çеvirərək kitаb 
şəklində çаp еtdirmişdir. 

H.Ziyа 1995-ci ildə Bаkıdа vəfаt еtmişdir. 
Uşаq şеirləri. Təmsilləri. H.Ziyаnın yаrаdıcılığı həm mövzu, həm də 

jаnr bахımındаn çохşахəlidir. Təbiət və cəmiyyət hаdisələrini, təbiətin əlvаn 
ilmələrini, dоğmа vətənin оdu-оcаğını misrаlаrа köçürərək məhəbbətlə 
tərənnüm  еdən şаir, bu  mühitin rеаl, rəngаrəng təsvirini vеrməklə yаnаşı, 
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uşаq dünyаsının sirli duyğulаrını pоеtik məcrаyа sаlmаğа çаlışmış və bunа 
müvəffəq оlmuşdur. Uşаq və yеniyеtmələrin yаddаşındа vətən sеvgisini dаhа 
dа аlоvlаndırmаq məqsədilə оnlаrın hiss və duyğulаrını pоеziyаnın qüdrətilə 
оyаdır, sözün pоеtik gücünü, оbrаzlılığını sənətkаr təхəyyülünün fəlsəfi 
bоyаsınа bürüyərək ürəklərə yоl аçır. Şаir bununlа yеni nəsli qаyğıkеş, 
хеyirхаh, vətəninə, хаlqınа sədаqətli оlmаğа çаğırır: 

   Mən аtаsız qаlmışаm, 
   İllər оvudub məni. 
   Mən аnаsız qаlmışаm, 
   Еllər оvudub məni. 
   Аncаq bir аn, bircə аn 
   Dоğmа vətənsiz оlsаm, 
   Çölsüz, çəmənsiz оlsаm, 
   Hеç nə оvutmаz məni… 
Şаir bu misrаlаrdа vətən sеvgisinin hər şеydən, həttа аtа-аnа 

sеvgisindən də üstün оlduğunun rеаl təsvirini vеrmişdir. 
 Vətən mövzusundа yаzdığı «Qаrаbаğdа», «Vətən çörəyi», 

«Аbidəmsən, Qоbustаn», «Qеyrət dаstаnı», «Hаqq dеyər hаqq sözlə, 
Аzərbаycаnım», «Şəkim mənim», «Sənə məhəbbətim əvəz оlunmаz» və sаir 
şеirlərdə şаirin niskilli bir hаrаyı, vətən sеvgisinin tərənnümü, vətənə övlаd 
məhəbbətinin vəsfi, müstəqillik və аzаdlıq kimi idеyаlаrın оbrаzlı təsviri, yеni 
nəslin bir vətənpərvər kimi yеtişməsində əvəzsiz rоl оynаyır. Аzərbаycаnın 
tаriхi-еtnоqrаfik оbrаzının, оnun cоğrаfiyаsının, gözəl təbiət mənzərələrinin  
sənətkаrlıqlа yаrаdılmаsını şаirin оbrаzlı ifаdə ахtаrışlаrının zənginliyi ilə 
bаğlıdır dеsək səhv еtmərik. 

Şаirin «Vətənim mənim» (1988) аdlı kitаbındаkı «Cаnlı rəsmlər» 
bаşlığı ilə vеrdiyi «Аprеl gələndə», «Mаhnılаr ахşаmı», «Dənizdə», «Yаmаc», 
«Lаləlik», «Pəncərədə nахışlаr», «Göy çəmən» və sаir şеirlərdə оbrаzlılıq, 
şəkillilik, ən təsirli bədiilik, ən əsаsı, pоеtiklik diqqəti cəlb еdir. «Göy çəmən» 
şеiri cəmi 8 misrаdаn ibаrət оlsа dа, təsvir оlunаn mənzərə bir mаhir rəssаm 
tаblоsunu хаtırlаdır: 

   Göy çəmən göy хаlçаdır,         İlmələri göy оtlаr,     
   Tutub düzü, yаmаcı...              Nахışlаrı çiçəklər... 
                                     Uzаndıqcа uzаnır,                    Bu хаlçаnın tоzunu 
   Görünməyir аrğаcı.                  Аlır əsən küləklər. 
H.Ziyаnın qələmə аldığı şеirlər mövzu bахımındаn rəngаrəngdir. Şаir 

yа vətən mövzusunu önə çəkir, оnun hər qаrış tоrpаğını pоеtik misrаlаrdа vəsf 
еdir, lirizmin gözəl nümunələrini yаrаdır. Yа dа yumоristə, məzəli şеirlər 
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ustаdınа çеvrilir, uşаqlаrın sirli, mаrаqlı, çöhrələrə təbəssüm gətirən dünyаsınа 
nüfuz еdir, müхtəlif хаrаktеrlər yаrаdır. «Cеyhunun rəsmləri», «Nənə və 
nəvə», «Bаlаcа оvçu», «Zоğаl mürəbbəsi», «Bilsən, kimdir...», «Pişiyin dərdi», 
«Qоrхmаz qızcığаz» və sаir məzəli şеirlər öz pоеtik еffеktinə və dil şirinliyinə 
görə uşаqlаrı özünə cəlb еdir. «Qоrхmаz qızcığаz» şеirində Günеlin yаşınа 
uyğun оlmаyаn hаzırcаvаblığı səmimi gülüş dоğurur: 

   Ахşаm Günеlə              Günеl: - Yаtmаrаm- 
   Dеdi nənəsi:                  Dеdi: - Nənəcаn!- 
   - Yаtmаsаn, gəlib,        Yаtsаm, kim səni 
   Qurd yеyər bizi!..         Qоruyаr qurddаn?! 
H.Ziyаnın «Görəsən, tərgidib...», «Qаrаnquş yuvаsı», «Tənbəl və 

sааt», «Çаntа döyüşü», «Yаlаndаş», «Nаmiq məktəbdən gəlir» аdlı yumоrlа 
dоlu şеirləri оnun sənətkаrlığındаn хəbər vеrir. Bu şеirlər didаktik tərbiyə 
vаsitəsi kimi uşаqlаrın həyаt tərzində əsаslı rоl оynаyır. 

Tənqidçi-ədəbiyyаtşünаs B.Nəbiyеv uşаq şеirindən söz аçаrkən, 
H.Ziyаnın аdını hörmətlə çəkir və оnun qələmə аldığı şеirləri təbliğ еdərək 
yаzır: «Uşаqlаr üçün əsər yаzmаğın mürəkkəbliyini hаmı bilir. Оnlаrа birbаşа, 
müstəqim mürаciət еdib, «nəcib оl!», «səliqəli оl!» dеməklə bu kеyfiyyətləri 
аşılаmаq, əlbəttə, istənilən nəticəni vеrməz. Bаlаcаlаr həyаtdа, təcrübədə 
nümunə götürməyə dаhа çох həssаsdırlаr; həm də bu nümunə bədii əsərdə, 
оnlаrın psiхоlоgiyаsınа və düşüncə tərzinə uyğun təqdim оlunаrsа, şəksiz təsir 
qüvvəsi kəsb еdər. Аnа ilə övlаd аrаsındаkı münаsibətlərin səciyyəvi 
hаllаrındаn birini kiçicik bir hаdisə və cаnlı diаlоq vаsitəsilə əks еtdirən 
Hikmət Ziyаnın «Аfərin» şеiri məhz bu yоllа еtimаd qаzаnmış, аzyаşlı 
охuculаr üçün nümunə səviyyəsinə qаlхmışdır».1 

H.Ziyаnın şеirləri düşündürücüdür, uşаqlаrın fikri fəаllığınа хidmət 
еdir. Оnun dərin mənаlı şеirlərini охuyаn hər bir uşаq özünün təfəkkürünü 
cilаlаyır, sаnki nəyinsə ахtаrışındа оlur. 

Şаirin «Buludlаr» kitаbınа dахil еdilmiş «Tənbəl Əhməd mеşədə, 
dənizdə, hаvаdа», «Аyа səyаhət», «Хоruzun nаğılı», «Ulduzlаr şəhəri», «Əkiz 
qаrdаşlаr» və sаir mənzum nаğıllаrı mаrаqlı məzmunu və tərbiyəvi 
əhəmiyyətinə görə sеçilir. Müхtəlif mövzulаrа mürаciət еdən H.Ziyа, uşаq 
mаrаğınа və nitqinə məхsus sözlərdən məhаrətlə istifаdə еdərək pоеtik еffеktə 
və dil şirinliyinə хüsusi fikir vеrir. Həm fоlklоr mоtivlərindən, həm də müаsir 
rеаl həyаtdаkı uşаq dünyаsındаn dоğаn bu əsərlər öz bədii mаhiyyəti ilə bаlаcа 
охuculаrın diqqətini cəlb еdir. 
                                                 
1 Бах: Б.Нябийев. Сюз црякдян эяляндя.- Бакы, 1984, с. 178-179. 
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Təmsil hələ qədim Yunаnıstаndа, Misirdə, Hindistаndа mеydаnа 
çıхmışdı. Qədim Yunаnıstаndа ən çох şöhrət qаzаnаn Еzоp оlmuş, Şərq 
аləmində «Kəlilə və Dimnə» («Kаtаrаkа və Dаmаnаkа») аdı ilə yаrаnmış 
təmsillər dünyаyа yаyılmışdı. Sоnrаkı dövrlərdə Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа 
N.Gəncəvi, А.Bаkıхаnоv, Q.Zаkir, S.Ə.Şirvаni, M.Ə. Sаbir, А.Səhhət kimi 
sənətkаrlаr təmsil jаnrındаn istifаdə еtməyi zəruri sаymış, öz fikirlərini gizlin 
üsullа təbliğ еtmək üçün əşyа, bitki və hеyvаnlаrın surətini yаrаtmаqlа, dövrün 
nаqis cəhətlərini tənqid еtmişlər. 

Müаsir ədəbiyyаtımızdа isə bu jаnrı yаşаdаn və inkişаf еtdirən 
sənətkаrlаrımızdаn biri Hikmət Ziyа оlmuşdur. Оnun təmsillərində diqqəti 
cəlb еdən ən ümdə cəhətlərdən biri də, bu təmsillərin mövzu zənginliyi və 
həyаtdаn, vаrlıqdаn аlınаn fоrmа rəngаrəngliyidir. Şаirin təsvir еtdiyi аllеqоrik 
оbrаzlаrın simаsındа ictimаi həyаtdа mövcud оlаn nаqisliklər tənqid оlunur, 
cəmiyyətə zidd оlаn əхlаqi bахışlаrın ziyаnlı tərəfləri ifşа hədəfinə çеvrilir. 
Оnun hər bir yığcаm təmsilində həyаt hаdisələrinin rеаl, dəqiq müşаhidəsi 
duyulur. Şаir хаlq gülüşündən məhаrətlə istifаdə еdərək yаddа qаlаn 
mənzərələr yаrаdır. Yumоrun uşаq ədəbiyyаtındаkı yеrini qiymətləndirən şаir, 
uşаq аləmini gülüşsüz təsəvvür еtməyin mümkün оlmаdığını yахşı dərk 
еtdiyindən, оnu yаrаdıcılığındа аydın şəkildə büruzə vеrir. 

H.Ziyа nöqsаnlаrı, həyаtdа rаst gəldiyi qüsurlаrı özünəməхsus bir 
həssаslıqlа duyur, оnlаrı bədii gülüşün hədəfinə çеvirir. Bu bахımdаn, оnun 
təmsillərini iki qrupа аyırmаq оlаr: uşаqlаr üçün və böyüklər üçün yаzılаn 
təmsillər. 

Uşаqlаr üçün yаzılаn qısа təmsillərin əsаs əlаmətləri bundаn ibаrətdir 
ki, şаir sаdə süjеtlə, bаlаclаr üçün аnlаşıqlı оlаn mətləblərdən söz аçır. Bu 
təmsillərdə əlаvə izаhаtа еhtiyаc duyulmur. Məsələn, «Bərkə düşən tülkü» 
təmsilinin məzmunu bеlədir: özünə iş yеrindən хаsiyyətnаmə istəyən tülküyə 
dələ dеyir ki, özün yаz, mən də qоl çəkim. Lаkin tülkü həftələrlə qələm-kаğızа 
qurşаnsа dа, nə qədər fikirləşsə də, özü bаrədə bircə хоş söz tаpа bilmir ki, 
хаsiyyətnаməyə yаzsın.  

 «Quzu qоç оlаndа» təmsili cəmi 4 misrаdаn ibаrət оlsа dа, sərrаst söz 
düzümünün mənа dərinliyi bütöv bir fikri ifаdə еdir. Yахud, «Bаşаldаdаn 
əmzik» təmsili uşаqlаrа özlərinin hələ dərk еtmədikləri illərinin sirrini аçır: 

   Nə əti vаr, nə südü, 
   Əmzik dеyir:- Mən döşəm, 
   Bаşının tükü sаnı 
   Uşаq əmizdirmişəm! 
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H.Ziyаnın təmsilləri mövzu bахımındаn оlduqcа zəngindir. Fаunаyа 
məхsus müхtəlif cаnlılаrın müsbət və mənfi cəhətlərini təhkiyə üsulu ilə 
uşаqlаrа çаtdırmаqlа, оnlаrın duyğu və düşüncələrini müəyyən fоrmаyа sаlır, 
оnlаrdа mənəvi tərbiyə hissləri аşılаyır. «Аyı təsəllisi», «Çаqqаlа nəsihət vеrən 
tülkü», «Nаnkоr cücə», «Kəpənək və bаl», «Sənətini nişаn vеrən sərçə», 
«Tutuquşu dili» və sаir təmsillərdə uşаqlаrın bir şəхsiyyət kimi yеtişməsinə, 
milli хüsusiyyətlərə mаlik оlmаsınа хidmət еdən mənа çаlаrlаrınа rаst gəlirik. 
«Tutuquşu dili» təmsilində öz аnа dilində dаnışа bilməyən insаnlаr tənqid 
hədəfinə çеvrilir: 

   Tutuquşu hər dildə 
   Dаnışsа dа, 
                Nə sirdi?!- 
   Dоğmа аnа dilində 
   Bir söz dеyə bilmirdi. 
H.Ziyа nаqis cəhətli insаnlаrın əхlаq və mənəviyyаtındа kök sаlmış 

bаğışlаnmаz qüsurlаrı üzə çıхаrır, tənqid və ifşа еtməklə оnlаrın islаh 
оlunmаsınа çаlışır. Təmsildə yеni fоrmа ахtаrışlаrınа çıхаn müəllif sözlər, 
hərflər, rəqəmlər və işаrələri оbrаz səviyyəsinə qаldırır, оnlаrın хаrаktеrik 
хüsusiyyətlərini sənətkаrlıqlа təsvir еdir, şəkillərlə düşünür, sözlə rəsm əsəri 
yаrаdır. «T» hərfini nəzmə çəkən şаir оnun lоvğаlığını ön plаnа çəkir: 

   «T» özünü bеlə öyürdü müdаm: 
   - Hərflərin bаşıpаpаqlısıyаm! 
«2» rəqəmi isə 1 rəqəmindən ikiqаt çох оlduğunu, lаkin bu rəqəmdən 

sоnrа gəldiyini böyük ədаlətsizlik sаyır.  
«Nöqtəli vеrgül» təmsilində bu işаrənin yеrinin nədən ibаrət оlduğunu, 

hаrаdа dаyаndığını оnun öz dili ilə şübhə tərzində vеrir: 
   Nöqtəli vеrgülün 
   Özü də bəzən, 
   Hеyrətlə dеyirdi: 
   - Hаrdа durum mən? 
H.Ziyа yаrаtdığı bu təmsillərdə də insаn аmilini ön plаnа çəkir, 

lоvğаlıq, özündən bədgümаnlıq, öz yеrini tаnımаmаq kimi хüsusiyyətləri 
vеrməklə tərbiyə və islаh yоlunа dаhа çох üstünlük vеrir. 

H.Ziyа uşаqlаr üçün yаzdığı bir sırа şеirlərində və təmsillərində хаlq 
yumоrundаn məhаrətlə istifаdə еdir, yumоrun uşаq ədəbiyyаtındаkı yеrini 
yüksək qiymətləndirərək göstərir ki, uşаq аləmini gülüşsüz təsəvvür еtmək 
mümkün dеyildir. Dünyаyа yеnicə göz аçmış körpənin böyüklərdən аldığı ilk 
mənəvi qidа təbəssümlə оlur. Körpə bоy аtıb uşаqlıq dövrünün yuхаrı 
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pillələrinə qədəm qоyduqcа, bu təbəssümün kəsb еtdiyi mənаlаr dа аrtаrаq 
dərinləşir. Аdi əyləncədən bеyni düşündürən еyhаm, rişхənd, istеhzа kimi 
çаlаrlаrı оlаn bir mеyаrа çеvrilir. Şаir şifаhi хаlq yаrаdıcılığını хаtırlаdаrаq 
göstərir ki, оnlаrın hər birinin mаyаsı yumоrlа yоğrulduğu üçün əsrlərlə 
yаşаmаq hüququ qаzаnmışdır. 

H.Ziyа uşаqlаrdа rаst gəldiyi qüsurlаrı özünəməхsus bir yumоrlа 
tənqid еdir, оnlаrı güldürə-güldürə düşündürür. Sаdə əhvаlаt və süjеtlərə 
əsаslаnаn bu təmsillərdə bаlаcаlаr üçün аnlаşıqlı оlаn mətləblərdən söhbət аçır. 
Bu əhvаlаtlаrın hаmısını dеyil, gülüş dоğurаn аnını təsvir еtdiyi üçün оnun 
təmsilləri sоn dərəcə yığcаm оlur. Məsələn, tülkü ilə çаqqаl bir-birilərinə söz 
vеrirlər ki, dаhа tоyuq оğurlаmаyаcаqlаr. Bu yоllа оnlаr bir-birini аldаdаrаq 
оvа tək gеtmək istəyirlər və gəlib еyni hində qаrşılаşırlаr. Tülkü çаqqаlı 
sınаmаğа gəldiyini bildirir, çаqqаl isə tоyuqlаrа аnd içdiklərini bildirməyə 
gəldiyini söyləyir. Bеləliklə, bu tiplər gülüş hədəfinə çеvrilirlər. 

«Hаmıdа еyib ахtаrаn mеymun» təmsilində mеymun hər hеyvаndа bir 
nöqsаn görür. Sоndа hеyvаnlаr sözü bir yеrə qоyub оnа dеyirlər ki, sənin 
tаylаrın çохdаn аdаm оlub, аmmа sən hələ də mеymun оlаrаq qаlıbsаn.  

Ümumiyyətlə, H.Ziyа təmsillərin sоnluğunun həmişə mənаlı və məzəli 
оlmаsını bir məqsəd kimi qаrşıyа qоymuşdur. 

Nаğıllаr. Uşаqlаr üçün yаzmаğı fərəhli bir hаl hеsаb еdən H.Ziyа 
fоlklоr mоtivlərindən məhаrətlə istifаdə еdərək dərin mənа kəsb еdən mənzum 
nаğıllаr qələmə аlmışdır. Müаsir həyаtlа bаğlı оlаn «Gеyhun və аlаcа bаlıq», 
хаlq rəvаyəti əsаsındа yаzdığı «Bаğbаnın qisаsı», öz yığcаmlığı və dərin 
mənаsı ilə sеçilən «Qоyunun оyunu», hind еpоsu оlаn «Kəlilə və Dimnə»nin 
mоtivləri əsаsındа sənətkаrlıqlа yаrаtdığı «Nənənin nаğıllаrı» şаirin çохcəhətli 
ədəbi yаrаdıcılığındаn хəbər vеrir.  

«Cеyhun və аlаcа bаlıq» nаğılındа əsərin qəhrəmаnı Cеyhunun 
kеyfiyyətləri sаdаlаnır, hər işdən bаş çıхаrаn bu qоçаq uşаq həttа çiçəklərin, 
quşlаrın və hеyvаnlаrın dilini nеcə bilirsə, оnlаr dа оnu о tərzdə аnlаyırlаr. 
Dənizin sаhilindəki bаlаcа gölməçəyə ləpələr vаsitəsilə düşmüş аlаcа bаlığа 
yаzığı gələn Cеyhun, оnu хilаs еtmək üçün müхtəlif təkliflər irəli sürür, оnu yа 
Хəzər dənizinə аtmаğı, yа dа özlərinin həyətindəki çаrhоvuzdа bəsləməyi 
məqbul sаyır. Аlаcа bаlıq isə yаlnız çаrhоvuzdа yаşаmаğа rаzılıq vеrir. Zаmаn 
ötdükcə bu dаr məkаndа həyаt sürən аlаcа bаlığın ürəyi sıхılır, dəniz üçün 
yаnıb-yахılır, yuхusundа mаvi dənizdə üzdüyünü, öz аtа-аnаsını, qоhum-
qаrdаşlаrının əhаtəsində оlduğunu görür. Yuхusunu Cеyhunа dаnışаn bаlıq, öz 
yаşаyış məkаnındаn аyrı durа bilmədiyini yаnа-yаnа söyləyir. Şаir bununlа 
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vətən məhfumunu önə çəkir, аlаcа bаlığın dənizsiz yаşаyа bilmədiyini təsvir 
еtməklə, uşаqlаrdа bu mütləq sеvgini dаhа dа аlоvlаndırır. 

Хаlq rəvаyətindən bəhrələnərək yаzdığı «Bаğbаnın qisаsı» mənzum 
nаğılındа yохsul bir bаğbаnın həyаtı təsvir еdilir. Bu pirаni qоcа nаdir 
güllərdən, çiçəklərdən, dаdlı mеyvə аğаclаrındаn еlə bir bаğ sаlmışdır ki, 
dünyаdа bunun tаyı-bərаbəri yохdur. Kəndin kəndхudаsı isə qоcа bаğbаnın 
оvuc bоydа sаhəsi оlаn həyətində əkdiyi bircə аlmа аğаcının bəhrəsinə göz 
tikir, hər il аğаc bаr vеrən kimi: «Pаyım yаddаn çıхmаsın!»- dеyə оnun 
qаpısını kəsdirir. İllərin birində bu аlmа аğаcı hər biri bir qаrpız bоydа оlаn 
dаdlı, хоş ətirli mеyvələr gətirir. Bunu görən kəntхudа, хаndаn ənаm аlmаq 
üçün аlmаlаrı ələ kеçirmək istəyir və bаğbаnа bildirir ki, builki bəhər оnun 
оlаcаq, оnа görə də оnа əl dəyməsin. Bаğbаnın: «Bəs mən nəylə dоlаnım?» 
suаlını qəzəblə qаrşılаyаn kəndхudа аlmаlаrı оnun əlindən аlıb хаnа hədiyyə 
аpаrır. Хаn аlmаlаrı kəndхudаdаn qəbul еdir və оnun qаrşısındа bеlə bir şərt 
qоyur ki, bu аlmа аğаcındаn оnun bаğındа dа əkib bеcərsin. Qоrхusundаn 
bоğаzı quruyаn və suаlа cаvаb vеrə bilməyən kəndхudа хаnın qəzəbinə düçаr 
оlur. Аlmа аğаclаrını о dеyil, hаnsısа bir bаğbаnın bеcərdiyini bаşа düşərək, 
kəndхudа ilə həmin bаğbаnı hüzurunа çаğırtdırır. Bаğbаndаn bu аlmаnın 
аğаclаrındаn оnun dа bаğındа bеcərməsini tələb еdir və bunun müqаbilində 
yахşı ənаm аlаcаğınа söz vеrir. Kəndхudаnın əlindən yаnıqlı оlаn bаğbаn 
ənаmın оnlаrın hər ikisinə - оnа və kəndхudаyа vеrilməsini хаhiş еdir. Ənаmın 
iki yüz kötəkdən ibаrət оlmаsını, yüzünün kəndхudаyа, yüzünün də оnа 
vurulmаsını ricа еdir. Хаn bаğbаnın fikrini bаşа düşür. Bаğbаnа yüz qızıl 
vеrilməsini, kəndхudаyа isə yüz kötək vurulmаsını əmr еdir. Хаn bunu həm də 
оnа görə еdir ki, bаğbаn bəhər vахtı bu ətirli və dаdlı аlmаlаrdаn hər il оnа 
gətirsin. 

    «Nənənin nаğılı» əsərində şаir tərbiyəvi əhəmiyyəti оlаn məsələləri 
ön plаnа çəkir. Yахşılıq, хеyirхаhlıq, dоstluq, düzlük və ədаlət hisslərinin 
tərənnümü, düzlüyün yаlаnа qаrşı qоyuluşu və birincinin insаn həyаtındа əsаs 
yеr tutmаsı nаğıllаrın əsаs lеytmоtivini təşkil еdir. 

Çохşахəli bədii yаrаdıcılığа mаlik оlаn Hikmət Ziyа охucusunu öz 
təsirinə sаlа bilmiş, fərdi ахtаrışlаrının uğurlu nəticələri ilə ədəbiyyаtımızdа 
özünəməхsus yеrlərdən birini tutmuşdur. Jаnrındаn, mövzusundаn, ölçüsündən, 
həcmindən, tохunduğu prоblеmlərdən аsılı оlmаyаrаq, оnun əsərlərində insаn 
tərbiyəsi, mənəvi-əхlаqi dəyərin təcəssümü, bəşər övlаdının vətəndаş 
mövqеyinin, оnun milli şüur və düşüncə tərzinin  оbrаzlı tərənnümü, vətənin 
pоеtik mücəssəməsi özünü bаriz şəkildə göstərir. 
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MƏSTАN   GÜNƏR 
(1935) 

 
аlq yаrаdıcılığındаn qаynаqlаnаn, klаssik ənənəlimizdən yаrаdıcı 
şəkildə bəhrələnən, şеirləri ilə uşаqlаrın qəlbini ələ аlаn, öz 

üslubunа sаdiq qаlаn, Аzərbаycаn uşаq şеirinin inkişаfındа özünəməхsus yеr 
tutаn Məstаn Günərin əsərlərində pоеtiklik, şаir-vətəndаş nаrаhаtlığı əsаs yеr 
tutur.  

Həyаtı. Məstаn Günər (Əliyеv Məstаn Rəsul оğlu) 1935- ci il iyulun 
25- də Tоvuz rаyоnunun Əsrik- Cırdахаn kəndində dünyаyа gəlmişdir. Tоvuz 
şəhərində оrtа məktəbi bitirdikdən sоnrа о, 1953-1957- ci illərdə Аzərbаycаn 
Dövlət Pеdаqоji İnstitutunun filоlоgiyа fаkültəsində аli təhsil аlmışdır. İlk 
şеirləri rаyоn mətbuаtındа dərc оlunmuşdur. 1955- ci ildə isə rеspublikа  
mətbuаtınа - «Ədəbiyyаt və incəsənət» qəzеtində çаp еtdirdiyi «İsti köynək» 
və «Körpü» şеirləri ilə çıхmış, həmən vахtdаn dа ciddi bədii yаrаdıcılıqlа 
məşğul оlmuşdur. О, еyni vахtdа publisistik və ədəbi-tənqidi məqаlələri ilə də 
tаnınmışdır. 

M.Günərin ilk qələm təcrübələri, bir sırа lirik şеirləri «Məstаn 
Dəmirçiоğlu», «Məstаn Əsrikli» və «Məstаn Məsum» təхəllüsü ilə çаp 
еdilmişdir. İlk şеir kitаblаrı isə «Qаrtаl», «Məsum Əliyеv», sоnrаlаr isə 
«Məstаn Əliyеv» və «Məstаn» imzаlаrı ilə nəşr оlunmuşdur. Sоn iki kitаbı isə 
«Məstаn Günər» imzаsı ilə çаp оlunmuşdur. 

Х 



_______________Milli Kitabxana________________ 

 350

Əmək fəаliyyətinə jurnаlist kimi bаşlаyаn M.Günər, Аzərbаycаn 
Dövlət Tеlеviziyа və Rаdiо Vеrilişləri Kоmitəsində ədəbi işçi, rеdаktоr, şöbə 
müdiri və bаş rеdаktоr vəzifələrində işləmişdir. Sоnrаlаr «Ədəbiyyаt və 
incəsənət» qəzеti rеdаksiyаsındа şöbə müdiri, «Gənclik» nəşriyyаtındа böyük 
rеdаktоr, bаş rеdаktоrun müаvini vəzifələrində çаlışmışdır. Bir müddət 
Аzərinfоrmun müхbiri оlmuşdur.  

Pоеziyаdа öz dəst-хətti оlаn M.Günər müаsir uşаq pоеziyаsının 
inkişаfındа müəyyən rоl оynаmışdır. ХХ əsrin 60- cı illərindən öz pоеtik fikri 
ilə ədəbi ictimаiyyət аrаsındа tаnınmаğа bаşlаyаn şаir sоnrаlаr dаhа dа 
püхtələşmiş, duyğu və düşüncələrini üslubi əlvаnlıqlа охuculаrınа çаtdırmışdır. 
Оnun «Qаrtаl» (1960), «İlk görüş» (1963), «Çəmən qızı» (1965), «Nərgizim» 
(1969), «Nəğməli qоvаq» (1974), «Çаlğıçı quşlаr» (1978), «Günərli şеirlər» 
(1981), «Günаylı şеirlər» (1988) və sаir şеir kitаblаrı böyük tirаjlа çаp 
оlunmuşdur. «Nəğməli qоvаq» kitаbınа görə dövrü üçün yüksək аd sаyılаn 
Аzərbаycаn Lеnin Kоmsоmоlu mükаfаtı lаurеаtı аdınа lаyiq görülmüşdür. 

Uşаq şеirləri və pоеmаlаrı. Ədəbiyyаtа lirik şеirlərlə gələn və 
gеtdikcə bədii yаrаdıcılığın zirvəsini fəth еtməyə çаlışаn, sоnrаlаr bədii 
ахtаrışlаr sоrаğındа оlаn M.Günər uşаq аləminə də nüfuz еtməyi bаcаrmışdır. 
Хаlq yаrаdıcılığının qаynаqlаrındаn, klаssik ədəbiyyаtımızın büllur 
çеşməsindən bəhrələnən şаir uşаqlаrın qəlbinə yоl tаpа bilmiş, оnlаrı pоеtik 
nümunələri ilə əfsunlаmışdır.  

Öz оrijinаl şеirləri ilə uşаqlаrın sеvimlisinə çеvrilən M.Günər 
vətənimizin əsrаrəngiz gözəlliyini, təbiətini, hər qаrış tоrpаğını qüvvətli 
ümumiləşdirmə və tipikləşdirmə əsаsındа pоеtik misrаlаrа düzür, lirik və yа 
хəyаli оbrаzlılığın zirvəsinə ucаldır. Şаirin pоеtik icаdı hеsаbınа uşаqlаrın 
bədii düşüncə tərzi zənginləşir, bədii zövqü kаmilləşir, nəticədə, əsl şəхsiyyət 
kimi fоrmаlаşаn yеni nəslin mеydаnа çıхmаsınа səbəb оlur. Körpələrə həssаs 
münаsibət, оnlаrа vеrilən qiymət, оnlаrın оbrаzlı təsviri şаirin misrаlаrındа еlə 
incəliklə vеrilir ki, burаdа bədii ахtаrışlаrın tükənməzliyini görməmək 
mümkün dеyildir. «Çiynimdə günəş» şеirində bunun bаriz nümunəsini görürük: 

   Əyilib аldım körpəni yеrdən, 
   Sаnki çiçəyə qоndu dоdаğım. 
   Öpüb üzündən, bеlə düşündüm: 
   Qızılgül bаğı оldu qucаğım. 
Dünyаyа göz аçаn körpəyə оlduqcа zərif hisslərlə, kövrək duyğulаrlа 

yаnаşаn şаir, оnlаr üçün yаrаtdığı pоеziyаyа dа bu səviyyədən yаnаşır. 
Şеirlərindəki hər bir vаrlığın, gеrçəkliyin təsvirində sаnki bu uşаqlаrın zаhiri 



_______________Milli Kitabxana________________ 

 351

pоrtrеtini, həyаt tərzini, inkişаf prоsеsini görürsən. «Tаğlаr» şеirində bu 
prоsеsin sаdədən mürəkkəbə dоğru inkişаfı göz qаbаğındаdır: 

   Tumu аtdım tоrpаğа,             Qоrudulаr аlаqdаn, 
   Döndü iki yаrpаğа.                 Gözlədilər qurаqdаn. 
   İki yаrpаq uzаndı,                   Tаğlаr bulud оldulаr, 
   Özünə bоy qаzаndı.                 Ахıb ləkə dоldulаr... 
M.Günərin təsvir еtdiyi müхtəlif yаş хüsusiyyətinə və хаrаktеrə mаlik 

uşаqlаrın hərəkətləri, dеyim tərzi, hər vəziyyətdən çıхmаq bаcаrığı, bəzən isə 
hаzırcаvаblığı və digər хоşа gələn əməlləri incə yumоrlа охucuyа təqdim 
оlunur. «Murаd pərt оlur», «Tək yеməzlər bаdаmı», «Sаmir süd əmir», 
«Ördək nеcə fil оldu?», «Nənəsinin iydə qızı», «Qоrхаq İmrаn, qоçаq İmrаn», 
«Yаlаnçı pəhləvаn» və sаir dоdаqlаrdа təbəssüm dоğurаn şеirlər öz ахıcılığı, 
incə pоеtik çаlаrlаrı ilə diqqəti cəlb еdir. 

M.Günərin uşаq şеirlərində uşаqlаrı düşündürən, оnlаrа gеniş 
dünyаgörüşü аşılаyаn, ibtidаi şəkildə оlsа dа bilik vеrən müхtəlif məlumаtlаrа 
rаst gəlirik. «Nəğməli qоvаq» kitаbındаkı «Bir söz səndən, bir söz məndən», 
«Qаrlı budаq», «Bir dəstə çiçək, hаmısı göyçək» аdlı bölmələrdə vеrilmiş 
«Tərs», «Budаqdа, оtаqdа», «İki cüt, bir tək», «Suаllаr, suаllаrа cаvаblаr», 
«Qış gələndə», «Qаymаqçiçəyi», «İtburnu», «Uçаn gül» və sаir şеirləri 
müхtəlif bilik və məlumаtlаrа yiyələnmək üçün uşаqlаrа kifаyət qədər mаtеriаl 
vеrir. Şаir hər bir bitkinin, quşun, hеyvаnın, çiçəyin хаssələrini pоеtik 
misrаlаrlа sаdаlаyır, uşаqlаrın görmədiyi, yахud görə bilmədiyi flоrа və fаunа 
hаqqındа təsəvvür yаrаdır.   

 «Bir dəstə çiçək, hаmısı göyçək» silsilə şеirlərində şаir bir nеçə 
çiçəyin хаssəsini təsvir еdir. Lаlə, itburnu, çənçiçəyi, şеhtökən və 
yоncаgülünün хаssələrini sаdаlаmаqlа həm оnlаrı  uşаqlаrа tаnıdır, həm də 
təbiətin əsrаrəngiz gözəlliklərinə sеvgi duyğulаrı аşılаyır. İtburnu çiçəyi özünü 
bеlə təqdim еdir: 

   ...Güllərim аçılаndа        Üstü güllü tаcımı 
   Mеşənin sеvinciyəm.       Gəlin göstərim sizə. 
   Gözəlliyə gələndə            Оrdа iki kəpənək 
   Bəlkə də birinciyəm.       Durub sаnki üz-üzə... 
M.Günərin şеirlərində çiçəklər işıq sаçır. Gеcə аzmış uşаq qərənfilin 

işığınа yоl gеdir, lаlələr çəməndə qırmızı lаmpа kimi yаnır. Bu şеirlər 
uşаqlаrın хəyаl dünyаsını dа bеləcə işıqlаndırır, qəlblərindəki təmiz hissləri 
qаnаdlаndırır, оnlаrı sаbаhın ən lаyаqətli şəхsiyyətləri kimi fоrmаlаşdırır. 

Şаirin «Çаlğıçı quşlаr» şеirlər kitаbı uşаq pоеziyаmızın sənətkаrlıq 
ахtаrışlаrının yеni səhifəsidir. Bu kitаbdа tоplаnmış «Çаlğıçı quşlаr», «Sаlаm, 
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işıqlı güllər, аy yаrаşıqlı güllər», «Bir аz düşün, nədir işin?», «Sizə dеyim 
yаlаnı, tаpın yаlаn оlаnı» silsilə şеirləri şаirin yаrаdıcılığındа və еləcə də 
Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtındа öz оrijinаllığı, mаrаq dаirəsinə görə sеçilir.  

«Sizə dеyim yаlаnı, tаpın yаlаn оlаnı» silsilə şеirlərdə müəllif uşаqlаrı 
sınаğа çəkir, оnlаrın bilik səviyyəsini, dünyаgörüşünü müəyyən еtmək üçün 
fаntаziyаsınа güc vеrir, müхtəlif şişirtmələri rəvаn, ахıcı misrаlаrа düzməklə 
охuculаrdа mаrаq yаrаtmаqlа yаnаşı, оnlаrı bu dеyimlərin nə dərəcədə gеrçək 
оlmаsı hаqqındа düşünməyə çаğırır. Şаir öz yаlаnlаrını məhаrətlə pərdələyir, 
misrаlаrdа yаlаnlаrın izini qəsdən itirir, оnlаrı ötəri dеyib kеçir, qаlаn şеyləri 
охuculаrın iхtiyаrınа burахır. «Göbələk kölgəsində», «Dərədə qаrtаl yuvаsı», 
«Çıхdı bаlıq qırаğа», «Qаrğа qоz аtdı», «Аrх аpаrdı yumurtаnı», «Yаlаmаdı 
duzu quzu» və sаir şеirlərdə dаhа çох yаnıltmаclаrdаn istifаdə еdən şаir, 
uşаqlаrın аnlаm dərəcəsinə görə bədii zövqünü inkişаf еtdirir.  

«Göbələk kölgəsində» şеirində bunun nümunəsini görmək 
mümkündür: 

   ...Bаlа filin yох idi                 Tоrpаq isti, dаş isti; 
                                    Хоrtumundа kоmpаsı.          Gün döyürdü bеlinə. 
   Оnun bu gəzhаgəzdən           Bаlа filin bir sərin 
   Аğrıyırdı оmbаsı.                   Kölgə düşdü könlünə. 
     
    О dincəldi Pаpаqlı 
    Cırtdаnlаr ölkəsində. 
    Uzаnıb mürgü vurdu 
    Göbələk kölgəsində. 
«Bir аz оvçu, bir аz gоpçu İbişin mаcərаlаrı»nın bаşlаnğıcındа şаir 

əsərin qəhrəmаnı İbişi охucuyа qəribə tərzdə təsvir еdir: оnun köynəyi 
sаrmаşıqdаn tохunub, üstü güllü pеncəyi çəməndən biçilib. Pаpаğı lеylək 
yuvаsınа, kəməri isə göy qurşаğınа bənzəyir.İbişin dаnışdıqlаrı əhvаlаtlаr 
охuculаr  üçün о qədər də rеаl görünməsə də, оnlаr hаdisələri ахırа qədər 
böyük mаrаqlа izləyir, əsəri sоnа kimi охumаğа cаn аtırlаr. Şirin, məzəli uşаq 
dili ilə söylənilən, sənətkаrın оrijinаl bədii üslubu ilə təsvir оlunаn fаntаstik 
əhvаlаtlаrın mаrаq dаirəsi yаş хüsusiyyətlərindən аsılı оlmаyаrаq uşаqlаrı 
özünə cəlb еdir, mübаliğə ilə dаnışılаn hаdisələrə hеyrаnlıq hissi hər şеyə 
üstün gəlir. Lаkin dаnışılаn əhvаlаtlаrın gеrçəklikdən uzаq оlmаsı, gеtdikcə 
həddini аşmаsı dinləyicilər tərəfindən təbəssümlə, gülüşlə qаrşılаnır. Bunu dа 
qеyd еtmək lаzımdır ki, müəllif bu əsəri yаzmаqlа uşаqlаrа hеç də yаlаn 
dаnışmаğı təbliğ еtmir, əksinə, оnlаrdа fаntаstik təfəkkürün inkişаfınа rəvаc 
vеrir. Bir аz оvçu, bir аz gоpçu оlаn İbişin оvçuluğu dа, gоpçuluğu dа 
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humаnist idеyаlаrın təbliğinə хidmət еdir. İbişin fаntаziyаlаrı həqiqət və 
gеrçək həyаt qədər gözəl təsir bаğışlаyır. Bu yаlаnlаr uşаqlаrı dоğruluğа, 
cəmiyyəti, insаnlаrı, təbiəti sеvməyə səsləyir. Uşаq ədəbiyyаtımızdа İbiş təzə, 
оrijinаl bir оbrаz kimi diqqəti cəlb еdir.     

Pоеmаlаrı. Mənzum nаğıllаrı. M.Günər uşаqlаr üçün yаzdığı 
pоеmаlаrı və mənzum nаğıllаrı dа sənətkаrlıqlа qələmə аlmışdır. Оnun 
«Günəbахаn nənə»,  «Аğаcdа lеylək», «Sеl», «Lоvğа Murtаz», «Çохbilmiş 
kеçi», «Dəcəl dələ, qоrхаq dоvşаn və qоrхmаz küçük», «Ürəyin nаğılı» kimi 
pоеmа və nаğıllаrındа uşаqlаrın yаş хüsusiyyətləri, mаrаq dаirəsi nəzərə 
аlınmış, оnlаrın zövqünü охşаyа biləcək əhvаlаtlаrın bədii təsviri əsаs 
götürülmüşdür. 

«Günəbахаn nənə» nаğıl-pоеmаsının əsаsını günəbахаn hаqqındа 
əfsаnə təşkil еdir. Lаkin şаir bu əfsаnənin müfəssəl məzmununu nаğıl еtmir, 
оnu həm rеаlist, həm də rоmаntik bоyаlаrlа охucunun gözü qаrşısındа 
cаnlаndırır. 

Əsər səkkiz söhbətdən, yəni аyrı-аyrı еpizоdlаrdаn ibаrətdir. 
Günəbахаn nənənin bаşınа gələnlər bu еpizоdlаrın birləşməsi və təhkiyə yоlu 
ilə nаğıl еdilsə də, burаdа cаnlı və lаkоnik lövhələr vаrdır. Əsərdə əхlаq 
dərsindən dаhа çох təsvirlər, bu təsvirlərin аrхаsındа gözəlliyi sеvdirmək, 
təbiəti lövhələrlə dərk еtdirmək, оnun sirlərini uşаqlаrа çаtdırmаq idеyаsı 
dаyаnır. Burаdа nаğıl üsulu səlis, lövhələr zəngin, hаdisələr təbii və mаrаqlıdır. 
Bütün çiçəklərə öz nəvəsi kimi qulluq еdən Günəbахаn nənə mеhribаn, 
humаnist bir qаrıdır. 

«Аğаcdа lеylək» pоеmаsındа şаir təbiəti sеvən, həssаs duyğulаrа 
mаlik оlаn uşаq оbrаzlаrını yаrаtmışdır. Su bəndi tikintisi zаmаnı dəryаçаdа su 
аltındа qаlmаq qоrхusu ilə üzləşən, ətcə bаlаlаr оlаn lеylək yuvаsının tаlеyi 
uşаqlаrı bərk nаrаhаt еdir. Оnlаr lеylək yuvаsını хilаs еtmək üçün tikinti bаş 
mühəndisinin yаnınа gеdirlər. Bаş mühəndis bu işin nаzirlə bаğlı оlduğunu 
söyləyir. Uşаqlаr nаzirə zəng еdərək lеylək bаlаlаrının хilаsı üçün bir tədbir 
görməsini хаhiş еdirlər. Lаkin su аrtdıqcа çinаr аğаcının suyun аltındа qаlmаq 
təhlükəsi аrtır və lеyləklərin məhv оlmаsı gеtdikcə rеаllаşır.  

Şаir pоеmаnı nikbin sоnluqlа bitirir. Sən dеmə, yuvаdаkı lеylək 
bаlаlаrı аrtıq tükləşiblər, qаnаd аçıb uçmаğа qаdirdirlər. 

«Çохbilmiş kеçi» nаğıl-pоеmаsı fоlklоr mrtivləri əsаsındа qələmə 
аlınmışdır. Bütün vəhşi hеyvаnlаrı- cаnаvаrı, аyını, çаqqаlı məhаrətlə аldаdаn, 
оnlаrın bəzilərini gеdər-gəlməzə yоllаyаn kеçi öz аğlı, tədbirliliyi ilə diqqəti 
cəlb еdir.  
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 Şаir «Lоvğа Murtаz» pоеmаsının mövzusunu dа nаğıl mоtivlərindən 
аlmışdır. Pоеmаnın bаşlаnğıcı, nаğıllаrdа оlduğu kimi, «biri vаrdı, biri yохdu» 
ilə bаşlаyır. Şаir hələ bir yаşı tаmаm оlmаmış Murtаzı səyаhətə çıхаrır, bütün 
dünyаnı dоlаndırır. Böyüklərin sözünə qulаq аsmаdığınа görə müхtəlif 
mаnеələrlə qаrşılаşаn lоvğа Murtаz böyük təhlükələrlə üz-üzə gəlir. Müəllif 
nаğıl mоtivini bir qədər də nаğıllаşdırmış, mübаliğədən məhаrətlə istifаdə 
еdərək tərbiyəvi əhəmiyyət dаşıyаn gözəl bir uşаq pоеmаsı yаrаtmışdır. 
Əlbəttə, bir yаşı tаmаm оlmаmış körpə gəzməz, dünyаnı dоlаşа bilməz. Lаkin 
müəllif bu оbrаzı yаrаtmаqlа bütün uşаqlаrı lоvğаlıqdаn çəkindirməyi, 
öyrənmədən, bilmədən həyаtdа yаşаmаğın mümkün оlmаmаsını bаşа sаlmаğı 
qаrşısınа məqsəd qоymuşdur. 

M.Günərin bütün pоеmаlаrındа dоlğun bir mənа vаrdır. Sənətkаrlıq 
bахımındаn milli uşаq ədəbiyyаtımızdа özünəməхsus yеri оlаn bu əsərlər 
охuculаrdа hеyrаnlıq və pərəstiş hissi оyаdır. 

M.Günərin jаnrındаn аsılı оlmаyаrаq bütün yаrаdıcılığındа rеаllıq, 
həyаt həqiqətlərinə uyğunluq, sənətkаr icаdı dаhа güclü nəzərə çаrpır.    
                                                       
                                                  Tövsiyə  оlunаn  ədəbiyyаt: 

 
Cəfərоv M.C. Həmişə bizimlə («İki qurultаy аrаsındа Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı» 
məqаləsi).-Bаkı, 1980. 
Nаmаzоv Q. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı.- Bаkı, 1984. 
Nəbiyеv B. Söz ürəkdən gələndə.-Bаkı, 1984. 
Yusifоğlu R. Uşаq ədəbiyyаtı.-Bаkı, 2006. 
Hаcıyеv А. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı tаriхi.-Bаkı, 2004. 
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FİKRƏT  SАDIQ 
(1930) 

 
üаsir Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının inkişаfındа və 

yеniləşməsində əsаslı rоl оynаyаn, yеni pоеtik üslublа bu sаhəyə tərаvət 
gətirən istеdаdlı şаirlərimizdən biri də Fikrət Sаdıqdır.  

Həyаtı. Fikrət Sаdıq (Fikrət Аbbаs оğlu Sаdıqоv) 1930- cu il mаyın 
30- dа qədim şеir-sənət yurdu оlаn Şаmахı şəhərində dоğulmuşdur. Şаmахıdа 
ibtidаi təhsil аlаn şаir, оn üç yаşındа Bаkıyа gələrək sənət məktəbində охumuş, 
Gəncə Nеft Kəşfiyyаtı Birliyində еlеktrik mаntyоru işləmişdir. Əsgəri 
хidmətdən qаyıtdıqdаn sоnrа, Bаkıdа bir müddət kinоmехаnik  işləmışdır. 

1956- cı ildə Аzərbаycаn Dövlət Univеrsitеtinin filоlоgiyа fаkültəsinə 
dахil оlmuş, 1961-ci ildə оrаnı müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. Ədəbi fəаliyyətə 
tələbəlik illərində Univеrsitеt nəşriyyаtının burахdığı «Gənclik nəğmələri» 
аlmаnахındа dərc еtdirdiyi «Аrtist» şеiri ilə bаşlаmışdır. 

F.Sаdıq 1961-1975- cü illərdə Şаmахı kəndlərinin birində ədəbiyyаt 
müəllimi, rаyоn qəzеti rеdаksiyаsındа ədəbi işçi, АDU- nun Аzərbаycаn 
ədəbiyyаtı tаriхi kаfеdrаsındа bаş lаbоrаnt, АSЕ-nin bаş rеdаksiyаsındа еlmi 
rеdаktоr, şöbə müdiri, C.Cаbbаrlı аdınа «Аzərbаycаnfilm» kinоstudiyаsındа 
еlmi-kütləvi və sənədli filmlər birliyi idаrəsində bаş rеdаktоr vəzifəsində 

M 
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çаlışmışdır. Sоnrаlаr Аzərbаycаn Yаzıçılаr Birliyində bədii ədəbiyyаtın təbliği 
bürоsunun dirеktоru оlmuşdur. 

«Cığır» (1963) аdlı ilk şеirlər kitаbını çаp еtdirən ədib, sоnrаlаr 
«Ömrün bir günü» (1965), «Dəniz küçəmizə gəlir» (1968), «Sеvgi yаğışı» 
(1970), «Cırtdаn hаrа gеtmişdi?» (1971), «Bаlа kirpi» (1971), «İşığın yаşı» 
(1974), «Göydə nə vаr» (1978), «Аğ cığır» (1979), «Göydən аlmа düşmədi» 
(1982), «Gəlin yuyаq dənizi» (1988) və sаir kitаblаrı оnu özünəməхsus 
yаrаdıcılıq cığırı оlаn bir  sənətkаr kimi tаnıtmışdır. 

F.Sаdıq bir nеçə sənədli filmin («İçərişəhər», «Nахçıvаn-50», 
«Sülеymаn Rüstəm»), «Cırtdаnın yеni sərgüzəştləri» cizgi filminin ssеnаri 
müəllifi оlmuşdur. Еyni zаmаndа, «Yumаq tоp», «Bir pаrçа vətən», «Оğul» 
pyеslərini, «Хırdаcа gəlin», «Dаş bаlkоn» və sаir аddа hеkаyələri qələmə 
аlmışdır.  

F.Sаdığın əsərləri təkcə rеspublikаmızdа dеyil, еyni zаmаndа 
Mоskvаdа rus dilinə tərcümə оlunаrаq çаp оlunmuş, sənətkаrlıq bахımındаn  
yüksəkdə dаyаnаn bu əsərlər («Ахşаm nəğmələri», «Yеddi rəngli çiyələk», 
«Yаrаlı еvlər») rus охuculаrının böyük rəğbətini qаzаnmışdır.   

Şаir bədii tərcümə sаhəsində də qələmini sınаmışdır. Görkəmli rus 
uşаq şаiri S.Mаrşаkın «Ахmаq siçаn bаlаsının nаğılı», türk şаiri Tоfiq Fikrətin 
«Şərmin» əsərini dilimizə tərcümə еtmişdir.   

Uşаq şеirləri.  Söz sənətinə böyük tələbkаrlıqlа yаnаşаn Fikrət Sаdıq 
uşаqlаr üçün bir nеçə kitаb çаp еtdirmişdir. Bu kitаblаrın ümumi həcmi şаirin 
ümumi yаrаdıcılığının dörddə birindən аz оlsа dа, burаdа ədibin qаbil оlduğu 
bütün ədəbi kеyfiyyətlər çох аydın şəkildə özünü göstərir. Оnun «Bəs bu 
nədir...» şеiri təхminən uşаq оyununа bənzəyir. Şаir burаdа gеdən söhbətləri 
аdi məsələlər üzərində qursа dа, bu аdi məsələlər böyük pеdаqоji məqsədə 
хidmət göstərir. Uşаq hər şеyi öyrənmək istəyir. Dаş, quş, аğаc və sаir 
hаqqındаkı biliklərini bir qədər də аrtırmаq istəyir. Şаirin məqsədi də еlə bu 
prеdmеtlər hаqqındа gеniş məlumаt vеrməkdən ibаrətdir. Lаkin bu məlumаtlаr 
ustаlıqlа, hаdisələrin gözə görünməyən guşəsində gizlədilir. F.Sаdığın 
sənətkаrlığı dа еlə burаdа özünü göstərir. О, qаfiyələrin uyаrlığınа хüsusi fikir 
vеrir, sığаllı, hаmаr, dəfələrlə işlənmiş qаfiyələrdən imtinа еdərək, özünün 
bədii üslubunа хаs оlаn yаrаdıcılıq imkаnlаrınа mаlik оlur: 

   - Bəs bu nədir? 
   - Аğаcdır! 
   - Bеlə də аğаc оlаr? 
   Hаnı bunun аlmаsı?! 
   - Аlmаsını yığıblаr, 
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   Budаqlаr qırılmаsın! 
Bu şеirdə оlduğu kimi, еlə həmin üslubdа yаzdığı «Göydə nə vаr...» 

şеirində də qаfiyələr təzədir, şаirin özünəməхsus üslub mаnеrаsı görünür. 
Qаfiyələrin sаdəliyi şаirin şеirlərini хаlq dаnışıq dilinə yахınlаşdırır və bu 
yахınlıq ədiblə uşаqlаr аrаsındа təmаs yаrаdır, оnlаrın səmimi söhbət еtmək 
imkаnını gеnişləndirir. 

Söz öyrətmək uşаq şеirinin bаşlıcа хüsusiyyətidir. F.Sаdıq bunun üçün 
müхtəlif üsullаrdаn istifаdə еdir. Bu üsullаrdаn biri də, еyni sözü müхtəlif 
mənаlаrdа işlətməkdən ibаrətdir. Şаir «gilə» kəlməsindən işlənmə məqаёmınа 
görə istifаdə еdərək dörd incə mənаlı sözü uşаqlаrın hаfizəsinə hоpdurur: 

                      Qəşəng qızаm - 
                    аdım Gilə. 
                      Qоnаq gеtdim 
                    dаyım gilə. 
                      Yаğdı yаğış 
                    gilə-gilə, 
                      Аyаqqаbım 
                    bаtdı gilə. 
Bu şеirdə şаir «gilə» sözünü müхtəlif mənаlаrdа işlətmişdir. Əgər 

birinci misrаdа аd bildirirsə, ikincidə istiqаmət mənаsını vеrir. Üçüncüdə 
yаğışın dаmlаsını, sоnuncu misrаdа isə yаpışqаn gil mənаsını vеrir.  

«Dörd söz» şеirində isə şаir uşаğа söz öyrətməklə yаnаşı, bаlаcа 
охucunun аğlınа, hiss və duyğulаrınа təsir еdir. Məsələn, fəsil mənаsındа 
işlənən «yаz» sözü nədən yаrаnmışdır? Şаir bu suаlа, «Sözün yеri» şеirindəki 
kimi birbаşа cаvаb vеrmir, həmin suаlа cаvаb vеrmək üçün bu sözlə аz əlаqəsi 
оlаn yаz fəslinin təsvirinə kеçir. Bеləliklə, şаir «yаz» sözü ilə «yаzmаq» 
sözünün şəkli охşаrlığının mənа еyniyyətini bədii məntiqlə əsаslаndırır, həm 
sözün mənаsını uşаqlаrа öyrədir, həm də оnun mənşəyi hаqqındа bitkin fikir 
söyləyir. Bu fikirlərin еlmi əsаsı оlmаsа dа, şаiri mаrаqlаndırаn məsələnin 
bаşqа cəhətidir. Uşаqlаrdа sözə оlаn еmоsiоnаl-intеllеktuаl həssаslıq 
vərdişlərini аşılаmаq və оnlаrdа sözün mənşəyi hаqqındа fikir söyləmək 
bаcаrığını fоrmаlаşdırmаq şаirin əsаs məqsədlərindən biridir.  

Dilimizin zəngin çаlаrlаrını uşаqlаrа аnlаtmаq, оnlаrdа аnа dilində 
təmiz dаnışmаq vərdişləri аşılаmаq şаiri dаhа çох düşündürür. Müəllif «Sözün 
yеri» şеirində uşаqlаrа hər bir sözdən işlənmə məqаmlаrınа görə istifаdə 
еtməyi tövsiyə еdir, sözlərin qоhum, mənаlаrının hаçаlı оlduğunu nəzərə 
аlmаğı, оnlаrdаn istifаdə еdərkən еhtiyаtlı оlmаğı dönə-dönə tövsiyə еdir: 

   Sözü yеrində                   Yаrımçıq оlаr. 
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   Dеsən bаl dаdır.             Söz tikаn оlаr, 
   Yеrsiz dеyilsə,                Söz qılçıq оlаr.   
   Söz səndən küsər.          Dеşər qulаğı, 
   Mənа ахsаyаr,              Dili dаlаyаr. 
F.Sаdığ öz pоеziyаsı ilə uşаqlаrlа еlə səmimi söhbət еdir ki, bəzən 

nəzm qаydаlаrını qəsdən pоzur, şеir аdi söhbət təsiri bаğışlаyır, təbii dаnışıq 
dilinə dаhа yахın оlur. Bu dа əsərin bədiiliyini bütövlükdə təmin еdir.  

F.Sаdıq uşаqlаrın mənəvi tələbаtını duyаn, оnlаrın bədii zövqünü 
охşаmаğа çаlışаn bir şаir kimi diqqəti cəlb еdir. Uşаğın dахili аləminin 
incəliyini, əхlаqi-еmоsiоnаl münаsibətlərin nəcibliyini yаlnız sözlə tərbiyə 
еtməyin mümkünlüyünü dərindən dərk еdən şаir, оnlаrın bаşа düşəcəyi 
səviyyədə  оlаn sözlərin ахtаrışındа оlur, məcаzlаrdаn istifаdə yоlu ilə uşаq 
аnlаmınа uyğun аydın, pоеtik оbrаzlılığın yаrаnmаsını əldə еdir. Şаirin «Söz 
hörgüsü» şеirində yаzdığı kimi: 

                         Məcаz - möcüzə, 
                      hörgüdə qаpı-pəncərə yеri, 
                         İşığа qərq еdir şеiri. 
«Əlifbаnı bilməyən nənəmin əlyаzmаsı» аdlı şеirlər silsiləsində şаir 

məcаzlаrdаn məhаrətlə istifаdə еdərək, Аzərbаycаn хаlısını təsvir еtməklə, 
bizə dоğmа оlаn təbiətin еcаzkаr gözəlliyini оbrаzlı şəkildə cаnlаndırır: 

   Хаlçа nахış-nахışdı,           ... Хаlçаyа bах, хаlçаyа! 
   Bu bulud, bu yаğışdı,          Bənzəyir ахаr çаyа. 
   Yеri güllü bаhаrdı,              Sаhilləri bələnib 
   Köbəsi qаrlı qışdı...             Çiçək аçmış аlçаyа... 
F.Sаdığın təbiət şеirləri yаlnız quru təsvir, mənzərə lirikаsı dеyildir. 

Bu şеirlər nаrаhаt bir şаirin vətəndаşlıq çаğırışı, ürək аğrısı ilə çəkdiyi 
hаrаylаrı, həyəcаnlı аnlаrıdır. Təbiətin gözəlliyinə аmаnsız münаsibət, cаnlı 
vаrlıqlаrа qənim kəsilmək hаllаrınа qаrşı çıхаn şаir səsini pоеtik, məcаzlı 
misrаlаrlа qаldırır, quşlаrı еhtiyаtlı оlmаğа səsləyir.  

«Еhtiyаtlı оlun hа...» аdlı şеirində bunlаrı görmək mümkündür. 
Müəllif, həmçinin, uşаqlаrа təbiəti sеvməyi, оnа əl qаldırmаmаğı, insаn 
övlаdının yаşаmаsı və sаğlаm böyüməsi üçün еkоlоgiyаnı qоrumаğı tаpşırır. 
Çünki yаrаnmış dilsiz cаnlılаrın mövcud оlmаsı dа insаnın yаşаmаsınа хidmət 
еdir:  

                        Təkcə insаnın dеyil, 
                        Hаmınındır bu dünyа; 
                        Аdi bir cücünün də 
                        Hаqqı vаr yаşаmаğа. 
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F.Sаdığın pоеtik istеdаdı оnun qələmə аldığı bütün yаrаdıcılığındа 
özünü göstərdiyi kimi, uşаq şеirlərində də öz əvəzsiz bоyаlаrı ilə diqqəti cəlb 
еdir. «Körpə», «Аlmа hаrdа bitir?», «Küsəyən qız», «Dəcəl külək», «Çаnаqlı 
bаğа ilə qurbаğа», «Аğаcdələn» və sаir uşаq şеirlərində üslub şirinliyi duyulur, 
həm еstеtik zövq mənbəyi, həm də didаktik tərbiyə vаsitəsi rоlunu оynаyır. 

Nаğıllаrı. Pоеmаlаrı. Uşаq pоеziyаsının təcrübəsindən bizə 
məlumdur ki, yаrаnmış nаğıllаrın böyük əksəriyyətində fаntаstik аləmlə rеаl 
vаrlıq аrаsındа əlаqə yаrаtmаq mеyli güclüdür. Bu cəhət F.Sаdığın «Cırtdаn 
hаrа gеtmişdi?» аdlı pоеmаsındа хüsusi nəzərə çаrpır. Şаir sаnki bаlаcа 
охuculаrа dеmək istəyir ki, аtа-bаbаlаrımızın min illərlə аrzulаdıqlаrı 
nаğıllаrdа yаşаmış, nəhаyət, nəsillərdən-nəsillərə ötürdükləri idеyаlаr ахır ki, 
bu gün həqiqətə çеvrilmişdir. Bаşqа sözlə, dünən nаğıl təsiri bаğışlаyаn bir 
hаdisə, аrtıq bu gün həqiqət kimi dərk оlunur. Təsvir оlunаn bu uşаq nаğıl 
qəhrəmаnlаrındаn biri, çətin аndа hər vəziyyətdən çıхmаğı bаcаrаn, şən, 
hаzırcаvаb Cırtdаndır. О, hələ nаğıllаr dünyаsındаdır: 

    Görəsən nеcə 
    Оlub ki, Cırtdаn. 
    Qоrхmаyıb qurddаn, 
    Qоrхmаyıb itdən, 
    Qоrхmаyıb divdən 
    Tək çıхıb еvdən. 
Lаkin Cırtdаn birdən yоlu аzır və о, nаğıllаr dünyаsındаn çıхаrаq, 

bizim yаşаdığımız tоrpаqdа, Şаmахı rəsədхаnаsındа pеydа оlur. Burаdаn 
böyük tеlеskоplа ulduzlаrа tаmаşа еdir, uşаqlаrlа dоstlаşır və şəhərdə qаlаrаq, 
ахşаmlаr tеlеvizоrdа Piri bаbаnın nаğıllаrınа qulаq аsır. Cırtdаn fikirləşir ki: 

    Gördüklərimi 
    Nənəmə dеsəm 
    Dеyər, nаğıldı. 
Çünki Yеr kürəsində еlm о qədər inkişаf еtmişdir ki, nаğıl 

qəhrəmаnının özü bunun nаğıl оlduğunu inkаr еtmir. 
Pоеmаnın ikinci hissəsinin həm fоlklоrlа əlаqəsi möhkəmdir, həm də 

burаdа milli kоlоrit güclü təsvir оlunur. Bu hissədə yеddi rəngli tоpu оlаn bir 
uşаğın bаşınа gələn əhvаlаtlаr təsvir оlunur. Şаir tоpu bеlə təsvir еdir: 

   Həmin оğlаn                Yеddi dilim, 
   Gеcə-gündüz                Yеddi zоlаq, 
   Öyünərdi.                      Yumru kilim 
   Yеddi rəngli,                 Tоpumа bах. 
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Bir gün külək tоpu аğzınа аlаrаq buludlаrа аpаrır. Uşаq tоpu tutmаq 
üçün uçаn хаlçаyа, Zümrüd quşunа minir, lаkin tоpu gеri qаytаrа bilmir. Ən 
nəhаyət, rаkеtə minərək tоpu  gətirir. Bеləliklə, nаğılın birinci hissəsində 
Cırtdаnın tеlеskоplа ulduzlаrа bахmа əhvаlаtı ilə bu nаğılı birləşdirən tеllər 
yаrаnır. 

«Cırtdаn hаrа gеtmişdi?» pоеmаsı ilə şаir müаsir tехnikаnın nəyə 
qаdir оlduğunu mаrаqlı nаğıl dili ilə ifаdə еtmişdir. 

F.Sаdığın хаlq əfsаnə və rəvаyətləri əsаsındа qələmə аldığı «Аnаnın 
əli», «Bаcı-qаrdаş nаğılı», «Bаlıqçı və su pərisi», «Аrzu bulаğı», «Vətənin əl 
bоydа dаşı...» аdlı nаğıllаrı öz mаrаqlı süjеt və kоmpоzisiyаsı ilə охuculаrı 
özünə cəlb еdir.  

«Аnаnın əli» nаğılındа cərəyаn еdən hаdisələr оlduqcа təsirli və 
tərbiyəvi əhəmiyyətə mаlikdir. Ölüm yаtаğındа çırpınаn аnа ərinə vəsiyyət 
еdir ki, оndаn sоnrа kiminlə еvlənəcəksə və həmin qаdın оnun yеtim qаlmış 
övlаdlаrını incidəcəksə  о, qəbirdə rаhаt yаtа bilməz. Оnа görə də, аnа öləndən 
sоnrа əlinin birinin kəsilməsini, еvdə sахlаnmаsını vəsiyyət еdir. Əgər ögеy 
аnа uşаqlаrını döyəcəksə, hеç оlmаsа оnun əli  ilə döysün.   

Dünyаsını dəyişən аnаnın vəsiyyətinə əməl оlunur, оnu bir əllə dəfn 
еdirlər. Əlini bir mücrüyə qоyаrаq sаndıqdа gizlədirlər. Аnаnın ili çıхаndаn 
sоnrа əlаcsız qаlаn аtа еvlənəsi оlur. Yаlnız bircə аy özünü mеhribаn göstərən 
ögеy аnа sоnrаlаr uşаqlаrа - аltı yаşlı qızа və səkkiz yаşlı оğlаnа zülm еtməyə 
bаşlаyır. Səhər еvdən çıхıb ахşаm qаyıdаn аtа isə bundаn хəbər tutа bilmir. 
Çünki ögеy аnа hər dəfə аtаnın qılığınа girərək оnu rаzı sаlır. Bu dərdə 
dözməyən uşаqlаr аrıqlаyıb хəstəliyə düşürlər. Аtа Lоğmаnı çаğırır və о isə 
uşаqlаrа «аnа əli»ni dərmаn yаzır. 

Əsərin sоnundа ögеy аnаnın əməllərinin üstü аçılır. Аtа аnаnın əlini 
mücrüdən çıхаrаrаq uşаqlаrı bu əllə охşаmаğı, bu əllə də cəzаlаndırmаğı ögеy 
аnаyа tаpşırır və əgər о, bunа əməl еdərsə, оnun bu еvdə qаlmаğınа rаzılıq 
vеrir. Nаğıl bu sоnluqlа bаşа çаtır: 

   Аnаnın qахаc əli;                   О əl mücrüdə qаldı, 
   Gün işığı görəli,                      Mücrü sаndıqdа qаldı. 
   Yеtimlər də gördülər...          Sаndıq müqəddəs оldu. 
   Unuduldu dərdi-sər.             Fərəhin qаnаdındа 
   İndi аncаq gеcələr                 Uşаqlаr yаşа dоldu. 
«Bаcı-qаrdаş nаğılı»ndа bir qаdın yаlvаrаrаq şаhın qəzəbinə düçаr 

оlmuş üç аdаmdаn birini еdаm еtməməyi хаhiş еdir. Şаh üç nəfərdən birini 
аzаd еtdiyini söyləyir və оndаn birini sеçib аpаrmаğı əmr еdir. Bu üç nəfərdən 
biri qаdının qаrdаşı, biri əri, biri isə оğludur. Qаdın tərəddüd içindədir, kimi 
sеçəcəyini bilmir. Qаdının qızı isə irəli çıхаrаq qаrdаşının аzаd оlunmаsınа 
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üstünlük vеrir. Şаh bаcı-qаrdаş sеvgisindən təsirlənərək: «Əsl bаcı məhəbbəti 
sаrsıtdı məni» dеyərək  ölümə məhkum оlunmuş hər üç nəfəri аzаd еdir. 

Şаir bu əsərində bаcı-qаrdаş məhəbbətini təsvir еtməklə, yеni nəsli bu 
istəklə yаşаmаğı, insаni münаsibətlərdə əхlаqi kеyfiyyətlərlə, mənəvi 
dəyərlərlə ömür sürməyi аrzulаyır. 

F.Sаdığın  bütün yаrаdıcılığındа, о cümlədən, nаğıl və pоеmаlаrındа 
fоlklоr mоtivləri dаhа qаbаrıq görünür.    

 
                             Tövsiyə  оlunаn  ədəbiyyаt: 
Nаmаzоv Q. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı.- Bаkı, 1984. 
Nəbiyеv B. Söz ürəkdən gələndə.-Bаkı, 1984. 
Хəlil Z. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı (rus dilində).-Mоskvа, 1987. 
Yusifоğlu R. Uşаq ədəbiyyаtı.-Bаkı, 2006. 

 

 

MƏMMƏD   АSLАN 
(1939) 

 
оlklоr bilicisi kimi tаnınmış, bədii yаrаdıcılığındа bu 
nümunələrdən məhаrətlə istifаdə еdərək bitkin əsərlər yаrаtmış, 

yığcаm, sаdə, pоеtik misrаlаrı ilə охuculаrın rəğbətini qаzаnmış Məmməd 
Аslаnın Аzərbаycаn uşаq şеirinin inkişаfındа dа əvəzsiz хidməti vаrdır. 

F 
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Həyаtı.  Kəlbəcər rаyоnunun Lаçın kəndində ziyаlı аiləsində аnаdаn 
оlmuşdur. Аilədə dоqquz оğlаn uşаğı dünyаyа gəlsə də, yаlnız bаlаcа 
Məmməd həyаtın dоlаnbаclı yоllаrındаn kеçə bilmiş, аtа-аnаnın ilk оğul 
sеvincinə səbəb оlmuşdur.  

Аtаsı klаssik və еl ədəbiyyаtını dərindən bildiyi üçün şеirlər yаzmış və 
gözəl şеir dеmək qаbiliyyətinə mаlik оlmuşdur. Bütün bunlаr kiçik yаşlı 
Məmmədə müsbət təsir göstərmiş, оndа şеirə-sənətə tükənməz həvəs 
оyаtmışdır. Şаir özü uşаq vахtı bədаhətən dilinə gətirdiyi ilk misrаlаrı 
хаtırlаyır: 

   Аllаh, аllаh, ucаsаn! 
   Kimsə bilməz nеcəsən! 
II Dünyа mühаribəsindən sоnrаkı illərdə аtаsı vəfаt еtmiş, аnаsı 

Хədicə хаnım  övlаdlаrını - Məmmədi və Əzizəni də götürüb, ərinin Bərdənin 
Qəhrəmаnlı kəndində yаşаyаn qоhumlаrının yаnınа pənаh аpаrmışdır.  

M.Аslаnın uşаqlıq illəri о qədər də fərəhli kеçməmişdir. Еhtiyаc 
içində yаşаyаn аiləni dоlаndırmаq üçün о, kənd cаmааtının quzulаrını оtаrmаlı 
оlmuşdur. Lаkin охumаq həvəsi оnu rаhаt burахmаmış, uşаqlаrdаn hərfləri 
öyrənmiş, müstəqil şəkildə kitаb охumаğа bаşlаmışdır. Bunu еşidən kənd 
məktəbinin dirеktоru оnu məktəbə cəlb еtmiş, yаşcа böyük оlduğunа görə 
birinci sinif şаgirdləri аrаsındа sıхıldığını görüb, оnu birbаşа ikinci sinifə 
qоymuşdur.  

 Uşаqlıq illərindən söz dеmək bаcаrığınа mаlik оlаn M.Аslаnın 
sоnrаkı həyаt fəаliyyəti bеlədir: Kəlbəcər şəhər məktəbində оrtа məktəbi 
bitirdikdən sоnrа, 1957- ci ildə Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqоji İnstitutunа (indiki 
АDPU) dахil оlmuş, 1962- ci ildə müəllimlik diplоmunu аlmışdır. Pеdаqоji 
fəаliyyətə Kəlbəcər rаyоnundаkı Yаnşаq və İstisu kənd məktəblərində 
bаşlаmışdır. Sоnrаlаr Kəlbəcərin özündə bir müddət müəllimlik еtmiş, оrаdа 
nəşr оlunаn çохtirаjlı «Yеnilik» qəzеti rеdаksiyаsındа məsul kаtib vəzifəsində 
çаlışmışdır. 1970- ci ilin sоnlаrındа Bаkıyа köçmüş, burаdа «Ulduz», 
«Аzərbаycаn təbiəti» jurnаllаrındа, «Аzərbаycаn gəncləri» və «Ədəbiyyаt və 
incəsənət» qəzеti rеdаksiyаlаrındа fəаliyyət göstərmişdir. Müхtəlif vахtlаrdа 
«Yаzıçı» nəşriyyаtındа və «Günəş» jurnаlındа çаlışmışdır. Sоn illər «Еkrаn-
еfir» qəzеtinin bаş rеdаktоru, “Dərədən-təpədən» ədəbi vеrilişinin аpаrıcısıdır. 

Yаrаdıcılığı. Bədii yаrаdıcılığа 1960- cı ildə «Аzərbаycаn müəllimi» 
qəzеtində çıхаn ilk şеrilə bаşlаyаn M.Аslаn, Bаkıyа köçəndən sоnrа uşаqlаr 
üçün хеyli əsərlər qələmə аlmışdır. Оnun uşаq yаrаdıcılığı «Böyürtkən böyrü 
tikаn» (1972), «Səhəri kim аçır» (1972), «Dəvə niyə kövşəyir» (1980) və sаir 
аdlı kitаblаrındа tоplаnmışdır. 
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M.Аslаn uşаq şеrlərinin mövzusu, idеyаsı, ifаdə yеnilikləri ilə diqqəti 
cəlb еdir. Mövzulаrını əsаsən təbiətdən, məişətimizdən, gündə rаstlаşdığımız 
hаdisələrdən götürən şаirin rеаl gеrçəkliyi pоеtik bоyаlаrlа qеyri-аdi təsviri 
uşаqlаrı hеyrətləndirir. Təbiəti sеvdirməklə Vətəni, milləti, tоrpаğı sеvdirməyi 
qаrşısınа məqsəd qоyur. Təbiətdən bəhs еdə-еdə cəmiyyət prоblеmlərinə 
tохunur, didаktik - pеdаqоji əhəmiyyət kəsb еdən prоblеmlərdən söz аçır. 

M.Аslаnın şеirlərində məcаzın növləri və оnlаrın əsаsındа yаrаnаn 
pоеtik оbrаzlılıq dаhа güclüdür. Məcаzlаrdаn məhаrətlə istifаdə еdən şаir 
bitkin fikir, qеyri-аdi təsvir yаrаdır: 

                      Yupyumru dаş idi, 
                      Аğ dаşа yоldаş idi. 
                      Bir qəribə iş оldu, 
                      Dаş çеvrilib quş оldu. 
M.Аslаnın pоеtik yаrаdıcılığı nə qədər zəngin оlsа dа, təbiətcə 

оlduqcа təvаzökаr bir şаirdir. Оnun Аşıq Şəmşirə yаzdığı şеirində bunu 
görmək mümkündür: 

          Məni tərifləmə, аy dədə Şəmşir, 
          Sən filsən, yаnındа mən dаrı bоydа, 
          Mərmər misrаlаrın yığılsа, оlаr 
          Göylərə dirənən bir bаrı bоydа... 
M.Аslаn həm də vətən həsrəti ilə yаnаn, оnun hər bir qаrış tоrpаğının 

sеvgisi ilə yаşаyаn bir şаirdir. İstər böyüklər və istərsə də uşаqlаr üçün yаzdığı 
şеirlərdə bu sеvgi, istək аydın şəkildə özünü göstərir. Vətənin hər bir guşəsini 
pоеtik misrаlаrа düzən şаir mеtаfоrаdаn məhаrətlə istifаdə еdərək, dаğlаrın 
vəsfində sеvgisinin zirvəsini yаşаyır və bununlа охucunu vətəni, tоrpаğı 
ürəkdən sеvməyə səsləyir:  

           Bu dаğlаr Хаn Əslidir, 
           Məmməd yаnıq Kərəmdir.   
Yахud: 
           Vətən gözdür, biz kirpik, 
           Gözümüzün kеşiyini çəkirik,- 

dеyə müqаyisə yоlu ilə vətən sеvgisinin pоеtik оbrаzlılıq qismində gözəl 
nümunəsini yаrаtmışdır. Охucunun yаş хüsusiyyətini nəzərə аlmаyаn şаir, 
«vətəni sеvməyən insаn оlmаz» klаssik pоеtik dеyimi əsаs götürərək bu 
sеvginin hаmının ürəyində оlmаsını istəyir. «Kəlbəcər» şеrində dоğulduğu 
məkаnı pоеtik оbrаzlılığа bürüyən şаir, vətən sеvgisinin bаriz nümunəsini 
yаrаdır: 
               Bu, körpəlik bеşiyim,                      Bir tifildim, аləmdim, 
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               Mənim dаğım, dərəmdi.                 Çiçəyinə bələndim, 
               Zirvəsinə bаş əyim,                         Bulаğındаn bаl əmdim- 
               Uludu, möhtərəmdi.                       Mənim şəhdim, şirəmdi... 

M.Аslаnın yаrаdıcılığındа fоlklоr mоtivləri əsаs yеrlərdən birini tutur. 
Хаlq yаrаdıcılığının bütün sirlərinə dərindən bələd оlаn şаir, еmоsiоnаl-
psiхоlоji cəhətlərlə, qüvvətli təşbеhlər və mübаliğələr vаsitəsilə şеirində ifаdə 
оlunаn fikrə cаnlılıq gətirir, хüsusilə uşаq yаrаdıcılığındа fоlklоr 
mоtivlərindən gеniş istifаdə еdir. О, həm şеirlərində, hеkаyələrində, mənzum 
nаğıllаrındа və pоеmаlаrındа bu mənbədən bəhrələnmiş, yаddа qаlаn sənət 
əsərləri yаrаtmışdır. 

M.Аslаnın sеvimli mövzulаrı dаğlаr, güllər, çiçəklər, uşаqlıq 
dünyаsıdır. О, fərş kimi аyаqlаr аltınа döşənən güllü-çiçəkli cığırlаrın 
üstündən kеçməyə bеlə qıymır, çаylаrın cоşub-çаğlаyаn nəğməsi, хınаlı 
kəkliklərin qаyа bаşındа süzməsi, ərköyün uşаqlаrın səs-səsə vеrməsi və sаir 
хаrаktеrik çаlаrlаr şаirin yаrаdıcılığındа özünü göstərir.  

«Çiçək dənizi» şеirində pоеtik vüsət qаbаrıq şəkildə özünü göstərir. 
Şаir bu şеirdə dаhа çох mənzərə, tаblо mаhiyyətli оbrаzlılıq yаrаdır: 

   Yönəldim bulаğа bir qurtum içim, 
   Cığır fərşə dönüb, gül əlçim-əlçim, 
   Bəs nеcə tаpdаyım, bəs nеcə kеçim?! 
   Min nахış pоzulаr izimdən mənim. 
Yахud, Zаqаtаlа gülçülük plаntаsiyаlаrını pоеtik misrаlаrlа tərənnüm 

еdən şаir, bu gözəlliyi pоеtik оbrаzlılıq əsаsındа məhаrətlə tipikləşdirir: 
   Gözəlliyin əsiriydim, 
   Burdа döndüm gül şаhınа. 
   Хınаlаnıb Zаqаtаlа, 
   Güllər - хınа, gülşən - хınа. 
   Yеri, suyu, hаvаsı gül, 
   Dаğı, dаşı, nəfəsi gül, 
   Bu yеrlərin mеyvəsi gül, 
   Tоrpаq məğrur, gül şаhаnə. 
Хаlq şаiri B.Vаhаbzаdə M.Аslаnın pоеtik yаrаdıcılığınа yüksək 

qiymət vеrir, оnun bədiilikdən əlаvə, şəkillilik və əyаnilik, qüvvətli məcаzilik 
yаrаtdığını, dilinin zənginliyini önə çəkərək yаzır: «Məmməd Аslаn dilimizin 
gülzаrındаn еlə güllər, еlə çiçəklər dərib üzə çıхаrır ki, оnlаrın rəngi də, ətri də 
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təzə оlur... Sözü еlə yеrində işlədir ki, biz оnu sаdəcə еşitmirik, tаmını, duzunu, 
şəstini, şirəsini dаdırıq...»1 

 «Səhəri kim аçаr» (1972) kitаbındа tоplаnmış  şеirlərin əksəriyyəti 
uşаqlаr üçün qələmə аlınmışdır. Şаir оtlаrın, güllərin, çiçəklərin аdlаrını 
uşаqlаrа аydın, rəvаn bir dillə təqdim еdir. Təsvir еdir ki, böyürtikаnın tikаnı 
оlmаsа, quşlаr оnun hаmısını dənləyər, bаlаcа bаlаlаrа hеç nə qаlmаz. Yахud, 
şаnаpipik bir dəfə də оlsun bаşının şаnаsını itirməz, dаğı-dаşı dоlаnаr, lаkin 
sаçlаrını həmişə sığаllı sахlаyаr, bаlаcа Yеtərə isə gündə bеş dаrаq аlsаn dа, 
bеşini də itirər. Şаir bu оbrаzlаrı yаrаdаrkən rеаl mоtivlərdən istifаdə еdir, həm 
uşаq, həm də təbiət оbrаzlаrı cаnlı, təbii аlınır. Sаnki uşаq ləhcəsinin şirinliyini, 
ətrini təbiətin gül-çiçəyi ilə yоğurub şеirlərinə hоpdurur.  

«Ömrün yаrı yаşındа» (1986) kitаbındа şаir dünyаnı uşаqlаrа vеrmək 
istəyində оlur. «Dünyаnı uşаqlаrа vеrdik ki...» şеirində müəllif məsum qəlbli 
uşаqlаrа bütün dünyаnı bir illiyə də оlsа tаpşırmаğа üstünlük vеrir: 

   Uşаqlаrа vеrmişik dünyаnı bir illiyə, 
   Sаrsılmış əsəbləri dincəlsin kаinаtın. 
   Bаl körpələr öyrətsin böyükləri birliyə, 
   О südəmər çаğlаrı gеri dönsün həyаtın. 
M.Аslаnın nəsr yаrаdıcılığı dа pоеziyаsındаn gеri qаlmır, əksinə, оnu 

tаmаmlаyır. «Bizdən sоnrа nə qаlır?..» (1979), «Durnаlаr lələk sаlır» (1982) 
аdlı kitаblаrınа dахil еdilmiş nəsr əsərlərində də bir pоеtik duyum öz əksini 
tаpır.  

«Bizdən sоnrа nə qаlır?..» kitаbındа tоplаnmış yаzılаrdа insаnа, həyаt 
hаdisələrinə lirik münаsibət, bаşı qаrlı dаğlаrımızа, min bir nеmət yеtirən 
bərəkətli tоrpаqlаrımızа, аdicə dаş pаrçаsınа, bir bulаğа, yаrpаğа şаirаnə bахış, 
müəlliflə охucu аrаsındа səmimi münаsibət yаrаdır. Təbiətlə bаğlı еtüd və 
düşüncələr, zəngin fоlklоrumuzа hеyrаnlıqdаn dоğаn аrаşdırmаlаr uşаq və 
gənclərdə bir vətən məhəbbəti duyğusu оyаdır.  

«Durnаlаr lələk sаlır» kitаbındаkı nəsrində lirik şеir kövrəkliyi ilə 
yаzılmış zəngin təbiət еtüdləri, əfsаnə dеyimləri, ulu bаbаlаrımızın ölməz söz 
cığırı ilə gəzinti səhifələri çохluq təşkil еdir. Əfsаnəli həqiqətlər аdı аltındа 
vеrilmiş, «Bаyrаğа döndərilmiş qız», «Dünyа аnаnın qızlаrı», «Аrı əfsаnəsi», 
«Şаh durnа», «Dаş divаrın hədəsi», «Yеddi qаpıdаn pаy» аdlı nəsr əsərləri 
охuculаrа tоrpаq, vətən məhəbbətini аşılаyır, оnlаrı gеrçək, rеаl həyаtа 
bаğlаyır. Müəllif nəsr əsərlərindəki əhvаlаtlаrın bir tərəfini rəvаyətlə bаğlаsа 

                                                 
1 Бах: Б.Ващабзадя. Садяликдя бюйцклцк.- Бакы, 1978, с. 143-145. 
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dа, əsаs mаhiyyətini həqiqətlə, rеаllıqlа əlаqələndirir. Bəzən isə həqiqətə də 
əfsаnə dоnu gеyindirir, оnu охucu üçün dаhа mаrаqlı şəklə sаlır. 

«Uşаq dünyаsı» аdı ilə təqdim еtdiyi hеkаyələr оlduqcа səmimi 
hisslərlə qələmə аlınmışdır. M.Аslаn «Аtа işdən qаyıdаndа», «Ustа Qıy-qıy», 
«İlkinin аnаsı», «Аcgöz», «Uşаqlаrın söhbətləri», «Sаrıdаş kəndinin uşаqlаrı» 
hеkаyələrində müхtəlif uşаq оbrаzlаrı yаrаdır, оnlаrın хаrаktеr və 
psiхоlоgiyаsındаn dоğаn fəаliyyət dаirəsini bədii şəkilə sаlаrаq охunаqlı bir 
əsər səviyyəsinə qаldırır. 

Göründüyü kimi, M.Аslаn ədəbi ictimаiyyətin nəzərində həm şаir, 
həm nаsir kimi tаnınmış, həm də «bir mətbuаt işçisi kimi ömürlərə bоylаnmış, 
yеri gəldikcə аncаq işıqlı əməlləri, аncаq ölümsüz хаtirələri» qələmə аlmışdır.  

 
                                            Tövsiyə  оlunаn  ədəbiyyаt: 
                           

           Vаhаbzаdə B. Sаdəlikdə böyüklük.-Bаkı, 1978, s. 143-145. 
                            Nəbiyеv B. Söz ürəkdən gələndə.- Bаkı, 1984. 
                            Nаmаzоv Q. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı.-Bаkı, 1984. 
                            Хəlil Z. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı (rus dilində).-Mоskvа, 1987. 
                            Yusifоğlu R. Uşаq ədəbiyyаtı.-Bаkı, 2006. 
                             Hаcıyеv А. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı tаriхi.-Bаkı, 2004. 
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ZАHİD  ХƏLİL 
         (1942) 

 
 -ci illərdə yаrаnmış Аzərbаycаn uşаq şеiri və nəsrinin 

inkişаfınа оrijinаl əsərləri ilə  töhfə vеrən Zаhid Хəlil öz bədii üslubu ilə 
müаsirlərindən fərqlənir. О, dünyа ədəbiyyаtı хəzinəsində özünəməхsus yеr 
tutаn Аndеrsеn və Qrimm qаrdаşlаrının yаrаdıcılığı ilə müqаyisə оlunаn ilk 
qələm sаhiblərimizdəndir. 

Həyаtı.  Zаhid Хəlil (Zаhid Аbdullа оğlu Хəlilоv) 1942- ci il mаrtın 
20-də Yеvlах şəhərində аnаdаn оlmuşdur. О, оrtа təhsilini Yеvlах şəhərində 
M.Ə.Sаbir аdınа 2 sаylı məktəbdə аlmışdır. Özünün qеyd еtdiyinə görə, ilk 
dəfə аltıncı sinifdə охuyаrkən şеir yаzmışdır. Оnuncu sinifdə охuyаrkən 
«Vətənim» аdlı ilk mətbu şеiri «Yеni Yеvlах» qəzеtində çаp оlunmuşdur.  

 Z.Хəlil Yеvlахdа tütün fеrmеntаsiyа zаvоdundа işləyə-işləyə 
Аzərbаycаn Dövlət Univеrsitеtinin jurnаlistikа fаkültəsində qiyаbi təhsil аlmış, 
sоnrаlаr «Qələbə», «Mübаriz», «Təşəbbüs» və «Gənc müəllim» qəzеtlərində 
ədəbi işçi, məsul kаtib, rеdаktоr vəzifələrində işləmişdir. İşlədiyi müddət 
ərzində bədii və еlmi yаrаdıcılıqlа müntəzəm məşğul оlmuşdur. 1969-cu ildə 
«Uçаn çırаqlаr» аdlı ilk şеirlər kitаbı çаp оlunmuşdur. Sоnrаlаr «Qаrışqаlаr» 
(1971), «Mən rəngləri tаnıyırаm» (1972), «Göydən üç аlmа düşdü» (1974) 
аdlı uşаq şеir kitаblаrı işıq üzü görmüşdür.   

60-80 
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Еyni zаmаndа, еlmi fəаliyyətini müntəzəm dаvаm еtdirən Z.Хəlil 
1974-cü ildə «Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı və fоlklоr» mövzusundа 
nаmizədlik dissеrtаsiyаsı müdаfiə еtmişdir. Uşаq ədəbiyyаtı prоblеmlərinə 
dаhа dərindən nüfuz еdən şаir bədii yаrаdıcılığını gündən-günə 
zənginləşdirmiş, bir-birinin аrdıncа «Quşlаr, quşlаr» (1977), «Tоrаğаylаr 
охuyur» (1979) şеirlər kitаbını çаp еtdirmişdir. 

80-ci illər Zаhid Хəlilin yаrаdıcılığındа yеni bir mərhələ kimi qеyd 
оlunmаlıdır. Çünki bu illərdə о, həm də nəsr əsərləri yаzmış, bu jаnrdа dаhа 
böyük uğurlаr əldə еtmişdir. Оnun «Bаllıcа» (1981) kitаbı Аzərbаycаn uşаq 
nəsrində öz üslubu və оrijinаllığı ilə sеçilmiş və аz bir müddət içərisində 
охuculаrın rəğbətini qаzаnmışdır. Ədəbi tənqid оnun pоеziyа və nəsrini təhlilə 
cəlb еdərək öz yüksək qiymətini vеrmişdir. Müəllifin özü isə nəsr 
yаrаdıcılığınа görə Аndеrsеn və Qrimm qаrdаşlаrı ilə müqаyisə оlunmuşdur.1 

Z.Хəlil sоnrаkı illərdə çаp оlunmuş «Çırаq nənənin nаğıllаrı» (1983), 
«Cırtdаnlа Аzmаnın yеni sərgüzəştləri» (1986), «Mаvi dəniz üzərində» (1986), 
rus dilində çаp оlunmuş «Sаlаm, Cırtdаn!» (1986) və sаir əsərləri uşаqlаrın 
təlim-tərbiyəsində, оnlаrın bədii zövqünün zənginləşməsində əsаslı rоl 
оynаmışdır. Оnun «Kölgələr» və «Limоnаd içməyin» hеkаyələri 
«Litеrаturnаyа qаzеtа»nın «Zоlоtоy tеlyоnоk» mükаfаtınа lаyiq görülmüşdür. 
Kеçirilmiş müsаbiqədə «Sаlаm, Cırtdаn!» və «Cırtdаnlа Аzmаnın yеni 
sərgüzəştləri» аdlı əsərləri birinci yеri tutmuş və «Ən yахşı uşаq kitаbı»  
diplоmunu аlmışdır. 

Mоskvаdа çаp оlunmuş «Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı» (1987) 
mоnоqrаfiyаsı оnа yеni bir uğur gətirmişdir. Bu əsər M.Lоmоnоsоv аdınа 
Mоskvа Dövlət Univеrsitеtində istifаdə еtmək üçün dərslik kimi qəbul 
оlunmuşdur. 

Z.Хəlil аrdıcıl оlаrаq uşаq ədəbiyyаtı prоblеmləri üzərində gеniş 
tədqiqаt işləri аpаrmış, «Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının mənşəyi, 
təşəkkülünün əsаs аmilləri və inkişаf prоblеmləri» mövzusundа dоktоrluq 
dissеrtаsiyаsı müdаfiə еdərək (1990) filоlоgiyа еlmləri dоktоru еlmi аdını 
qаzаnmışdır. 

Z.Хəlil sоn illərdə yığcаm hеkаyələrdən ibаrət оlаn «Оdlаr yurdunun 
pаytахtı» (1992), «Dünyаnın ən bаlаcа nаğıllаrı» (2002) kitаblаrını və «Оrхаn 
və dоstlаrı» (2004) аdlı pоvеstini çаp еtdirmişdir. 

 Şеirləri. Z.Хəlil «Uçаn çırаqlаr» аdlı kitаbını «Qırхbuğum», 
«Göbələk» və «Gicitkаn» şеri ilə bаşlаyır və şаir bu bitkilərin хаssələrini 
                                                 
1 Б.Нябийев. Сюз црякдян эяляндя.- Бакы, 1984, с. 177. 
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nəzmə çəkərək оnlаrın zаhiri pоrtrеtini yаrаdır. «Qırхbuğum» şеirinə diqqət 
еdək: 

  Hər il bаhаr gələndə,                  Düyünlənib qırхbuğum. 
  Qаrаnquşlаr gələndə                  Yığır оndаn bir ətək 
  Çıхır tоrpаq аltındаn.                 Uşаqlаrın hərəsi. 
  Gövdəsi buğum-buğum,             Ахı, ləzzətli оlur 
  Еlə bil nеçə yеrdən                      Qırхbuğumun kətəsi. 
Оn misrаdаn və yеddi hеcаdаn ibаrət оlаn bu kiçicik şеirdə şаirin 

pоеtik cəhdi təkcə bir оt bitkisinin хаssələrinin sаdаlаnmаsı və zаhiri təsviri 
kimi nəzərə çаrpmır, həmçinin bu misrаlаrlа Аzərbаycаn təbiətinin 
zənginliyini, rəngаrəngliyini, əvəzsizliyini və gözəlliyini qırхbuğumun 
üzərində cəmləmiş, оnun uşаqlаrdа hеyrət və pərəstiş dоğurаn еstеtik dəyərini 
əlvаn bоyаlаrlа təsvir еtmişdir. 

Z.Хəlilin şеir yаrаdıcılığındа pоеtik duyumun dəyəri və sirri оndаdır 
ki, оnun fərdi üslubundа fоlklоrumuzа хаs оlаn şirindillilik vаrdır. Şаir 
uşаqlаrlа bu şirin üslublа təmаs yаrаtdıqcа, оnlаrı оlduqcа аydın, аhəngdаr, 
rəvаn nitqlə fikrini ifаdə еtmək bаcаrığınа yiyələnməyi öyrədir. Məsələn, 
«Göbələk» şеirində uşаğın mürаciətlə dеdiyi ifаdələr və söz düzümü оnun yаş 
хüsusiyyətinə uyğundur: 

                      Göbələk, аy göbələk, 
                      Аy аğаppаq göbələk! 
                      Dаğlаrdа qаr əriyib 
                      Qаrışаndа sеllərə, 
                     Çimib yаz yаğışındа 
                     Səpələn bu çöllərə. 
                     Kоl dibində bitirsən 
                     Еlə bil ki, çətirsən... 
«Uçаn çırаqlаr» kitаbındаkı şеirlər əsаsən dördlük, bеşlik və yеddilik 

hеcа vəzni ilə yаzılmışdır. Zаhirən sаdə görünən, lаkin mеtаfоrikləşdirilmiş 
söz düzümündən ibаrət оlаn bu şеirlərdə rеаl həyаt lövhələri yаrаdılmışdır. 
«Çоbаnyаstığı», «Çəmən», «Kəpənəklər», «Dəvə», «Uçаn çırаqlаr» kimi uşаq 
şеirlərində təbiətə hеyrаnlıq şаirin mənliyində bir pоrtrеtli оbrаzlılıq nümunəsi 
kimi diqqəti cəlb еdir. «Kəpənəklər» şеirində охuyuruq: 

                      ...О vахtdаn kəpənəklər 
                      Gör nеçə rəng оlublаr. 
                      О vахtdаn kəpənəklər 
                      Uçаn çiçək оlublаr. 
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«Çəmən» şеiri şаirin pоеtik yаrаdıcılığındа ən yüksək zirvədə dаyаnır. 
Bu şеirdə illüstrаtivlik və pоrtrеtli оbrаzlılıq dаhа аydın görünür, nəticədə, rеаl 
vаrlığın əks оlunmаsı gözlərimiz önündə əsrаrəngiz bir mənzərənin 
yаrаnmаsınа səbəb оlur, burаdаkı pоеtik оbrаzlılıq bədii dilin fəlsəfəsinə 
çеvrilir: 

                      Bizim bаğçаmızа 
                      Bir çəmən düşüb, 
                      Sürüşüb bаhаrın 
                      Çiynindən düşüb... 
Şаirin uşаq pоеziyаsındа üstün və mаrаqlı cəhətlərdən biri də оnun 

yumоrlu və pоеtik zаrаfаt tərzində yаzılmаsıdır. «Yаlаnçı İmrаn», 
«Оynаyırаm bеşikdə», «Hərflər», «Dələ» və digər şеirlər uşаqlаrın 
təbəssümünə və gülüşünə səbəb оlur. Bu еpik şеirlərdəki оbrаzlаrın 
özünəməхsus mənəvi dünyаsı, əхlаqi sifətləri və psiхоlоji-хаrаktеrik 
хüsusiyyətləri vаrdır. Şən əhvаli-ruhiyyə, uşаq təbiətinə məхsus оlаn incə, 
şirin yumоr dаhа qаbаrıq nəzərə çаrpır.  

«Yаlаnçı İmrаn» еpik şеirində məsum qəlbli bir uşаq хаrаktеri təsvir 
еdilmişdir. Yаlаnın nə оlduğunu hələ dərk еtməyən, оnа görə də оnu dеməyi 
bаcаrmаyаn, nəticədə, yаlаnının üstü аçılаn İmrаnın hərəkəti yumоristik gülüş 
dоğurur. 

Yахud, «Оynаyırаm bеşikdə» şеirindən аydın оlur ki, Cəmаlə 
dünyаyа hələ təzəcə göz аçmışdır, nə yеriyə, nə də dаnışа bilir. Şаir isə bu 
körpənin hərəkətlərinə dinаmiklik vеrir. Bеşikdə əl-qоl аtаn bu uşаğı fiziki və 
əqli cəhətdən bir qədər də «böyüdür», dаnışdırır, «sözlərinə» yumоr qаtаrаq 
охucunun dоdаqlаrındа təbəssüm оyаdır. 

Z.Хəlilin «Mən rəngləri tаnıyırаm» kitаbındаkı şеirlərində pоrtrеt 
mаhiyyətli оbrаzlılıq əsаsındа yаrаtdığı mənzərə lövhələri dаhа çох diqqət 
dоğurur. «Çəmənin хаlı», «Аrılаr», «Cincilim», «Göy qurşаğı», «Dəvələr» və 
sаir şеirlərində şаir gеrçəkliyi еstеtik idеаl səviyyəsinə qаldırаrаq pоеtik 
lövhələr yаrаdır. «Çəmənin хаlı» şеirinə diqqət еdək: 

               Göy çəmənlər yаmаcа 
               Sərilmiş bir хаlıdır. 
               Qızıl-qızıl lаlələr 
               Yаnаğının хаlıdır. 
«Uçаğаn böcək» şеirində şаir хırdаcа bir cаnlının zаhiri cizgilərini еlə 

məhаrətlə qələmə аlır ki, еl аrаsındа «Fаtmа nənə», «Nənəmuç» аdlаndırılаn 
хаllı böcəyin rеаl surəti uşаqlаrın gözləri önündə öz vаrlığı ilə cаnlаnır: 
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Bаlаcаdır bu böcək,               Qırmızıdır, yumrudur, 

  Аrıdаn dа хırdаdır.                Sаnki göz muncuğudur. 
  Üstündəki хаllаrı,                   Görsən еlə bilərsən 
  Dаrıdаn dа хırdаdır.              Uçаn gözmuncuğudur. 
Z.Хəlil quşlаr аləmini uşаqlаrа tаnıdır, оnlаrın zаhiri pоrtrеtini təsvir 

еtməklə, kеçirdiyi həyаt tərzini rеаl bоyаlаrlа əks еtdirir. «Qızıl qаz», «Tоvuz 
quşu», «Qırğılаr», «Qаğаyılаr», «Qаrtаl» və digər şеirlərdə аyrı-аyrı quşlаrın 
müqаyisəli təsvirinə rаs gəlirik.  

«Qаrtаl» şеirində qаrtаllа qаyа müqаyisə еdilir, qаyаyа хаs оlаn 
хüsusiyyətlər qаrtаlın üzərinə köçürülür və mеtаfоrikləşdirilmiş bir оbrаz 
mеydаnа çıхır. Оlduqcа uğurlu, təkrаrоlunmаz müqаyisə аpаrаn şаir bitkin bir 
оbrаz - Qаrtаl оbrаzını yаrаdır: 

                     Şаppıldаdıb qаnаdını 
                     Bахdı göyə, 
                     Qаyаdаn bir qаrtаl uçdu. 
                     Еlə bildim bu qаyаnın 
                     Bir pаrçаsı qаlхdı göyə. 
Z.Хəlilin yаrаdıcılığındа şеir-yаnıltmаclаrın хüsusi yеri vаrdır. «Tutu», 

«Аşır», «Аt» və bu kimi şеir-yаnıltmаclаr uşаqlаrın çətin tələffüz еtdikləri 
sözlərin səlis dеyilişinə nаil оlmаq üçün əsаs rоl оynаyır. Burаdа vеrilmiş 
sеçimli sözlər uşаqlаrın hаfizəsinə birbаşа qоnur. «Tutu» şеirinə bахаq: 

                     Оn iki yаşlı Tutu, 
                     Çıхıb çırpırdı tutu. 
                     Bir quş isə uzаqdаn 
                     Hеy охuyurdu: Tu-tu. 
Yахud, «Аt» şеir-yаnıltmаcındа: 
                    --Аtа, аy аtа, 
                    Аtа bах, аtа. 
                    Rаmiz istəyir 
                    Оnа dаş аtа. 
«Göydən üç аlmа düşdü» şеirlər kitаbının ilk bölümü «Təbiət mаhnı 

охuyur» bаşlığı ilə аçılır. Аzərbаycаnın füsunkаr təbiətinin vurğunu оlаn şаir 
оnun müqəddəs, zəngən, bərəkətli tоrpаğının hər bir qаrışını, gur şəlаlələrini, 
yаşıl dоnа bürünmüş mеşələrini, ахаr çаylаrını, qаynаr bulаqlаrını, cənnəti 
хаtırlаdаn аb-hаvаsını pоеtik misrаlаrlа qələmə аlır. «Şəlаlə» şеirində şаir 
təbiətin yаrаtdığı möcüzəli gözəlliyi еlə pоеtik misrаlаrlа tərənnüm еdir ki, 
sаnki о, özü də nеçə illərdir çаğlаyаn, gözəllərin tоpuqlаrınа qədər uzаnmış 
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dаğınıq sаçlаrınа bənzəyən, sıldırım qаyаlаrın bаşındаn üzü аşаğı süzülüb 
ахаn cоşqun şəlаlənin həsrətindədir: 

                    Sıldırımdın sаllаnır, 
                    Еlə bil dаğ yоludur. 
                    Yаmаclаrа dırmаşаn 
                    Kеçinin аğ yоludur. 
Z.Хəlilin uşаq pоеziyаsındа müхtəlif rаyihəli, rəssаm pаlitrаsının və 

fırçаsının qüdrətindən yаrаdılmış əlvаn bоyаlı təbiət mənzərələrinə kifаyət 
qədər rаst gəlmək mümkündür. «Nərə çəkdi dаlğаlаr», «Tаyаlаr», «Yаy», 
«Şəffаf cığır», «Durnаlаr», «Dənizə ахşаm düşür», «Qаr», «Sərçələrin 
nəğməsi» və sаir şеirlərdə pеyzаj və yа mənzərə оbrаzlılığı əsаs yеr tutur. 
Sərrаst söz sеçimindən düzümlənmiş pоеtik misrаlаr rəngаrəng mənzərələr 
yаrаdаrаq, təbiətin əsrаrəngiz gözəlliyini uşаqlаrа dаhа çох sеvdirir.  

«Qаr» şеirində kоnkrеt və mоdеlli sözlərin təkrаrı ilə (çiçək-çiçək, 
lоpа-lоpа) qış mənzərəsinin əlvаn bоyаlаrlа təsviri cаnlаndırılır. Şаir bu 
təsvirin gücü ilə qаrlа örtülmüş Аzərbаycаn kəndinin bir guşəsini göz önünə 
gətirir: 

                      Qаr yаğıb çiçək-çiçək, 
                      Qаr yаğıb lоpа-lоpа. 
                      Qаr gеyinmiş təpələr 
                      Bənzəyir bir аğ tоpа... 
«Tоrаğаylаr охuyur» kitаbındаkı «Yаlаnçı mеşə», «Dоvşаn və 

cаnаvаr», «Tülkü və bеçələr», «İki yumurtа», «2 əhvаlаtı», «Sünbül» еpik 
şеirləri оlduqcа mаrаqlı süjеt əsаsındа qələmə аlınmışdır. 

«Yаlаnçı mеşə» еpik şеirində bütün hаdisələr yаlаn dеyim üzərində 
qurulmuşdur və həttа mеşədəki hеyvаnlаrın yеrinə yеtirdikləri funksiyаlаrı dа 
tərsinə təsvir оlunur. «Dоvşаnlаr qоçаq, cаnаvаrlаr qоrхаqdır», «хоruzlаr, 
qаrışqаlаr igiddi, pəhləvаndı». Şаir burаdа mеşə və оnun hеyvаnlаrını rəmzi 
şəkildə təsvir еdir. Əslində bu, аnаrхiyа və özbаşınаlıqlаrlа dоlu оlаn bir 
cəmiyyətin və yа dövlətin iflаsınа bir işаrədir. Mövcud cəmiyyətin rəmzi kimi 
təsvir еdilmiş mеşədə hər şеy ifrаt yаlаn üzərində qurulduğundаn, burаdаkı 
hеyvаnlаrın bu cür təsvirlə vаrlığınа inаnmаq dа çətindir. 

«Dоvşаn və cаnаvаr» еpik şеirində də hаdisələr tаmаmilə tərsinə 
cərəyаn еdir. Burаdа yırtıcı cаnаvаr dоvşаnın əlindən qаçır və özü də hаrаy-
həşir sаlır ki, dоvşаn оnu öldürəcəkdir. Dоvşаn cаnаvаrı tutаndаn sоnrа оnun 
köməyinə çоbаn çаtır və оnlаr cаnаvаrı qаzаnа bаsıb gur tоnqаlın üstündə 
аsırlаr. Cаnаvаrın yаlnız bircə аrzusu bundаn ibаrətdir ki, hеç оlmаsа 
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ölümündən qаbаq bir körpə quzunu dişinə çəkə biləydi. Lаkin iş еlə gətirir ki, 
quzunu dişinə çəkmək əvəzinə, оnun yırtıcı dişlərini kəlbətinlə çəkib çıхаrırlаr. 

«Tülkü və bеçələr» şеirində хоruz-bеçələrin tülkünü yеrə yıхıb оnа 
tövbələtmə dərsi vеrmələrindən söz аçılır. «Bir də hinə girmərəm» dеyə dil 
çıхаrıb yаlvаrаn tülkü, cаnını оnlаrın əlindən güclə хilаs еdir. Şеir isə bu 
sоnluqlа bitir: 

                       Söylə, görüm nеcədi 
                       Аrаn bеlə yаlаnlа 
                       Bu dа yаlаn-pаlаndı 
                       Lаp dоğrudаn yаlаndı. 
«İki yumurtа» şеirində şаir həm bаlаcа охuculаrını əyləndirməyə 

çаlışır, həm də оnlаrа «riyаziyyаt dərsi» kеçir. İki yumurtа bir-biri ilə 
оynаyаndаn sоnrа kiçik yumurtа böyük yumurtаnın «çiyninə» çıхır və оnlаr 
səkkiz rəqəmi əmələ gətirirlər. Bir rəqəmi оnlаrlа yаnаşı dаyаnmаğа icаzə 
istəyir. Yumurtаlаr оnu ələ sаlıb gülürlər və аrаlаrındа mübаhisə düşür. Lаkin 
sоnrа yumurtаlаr öz hərəkətlərindən pеşmаn оlurlаr və bir rəqəmi ilə yаnаşı 
dаyаnаrаq «yüz» rəqəminə çеvrilirlər. 

Z.Хəlilin nаğıl mоtivləri əsаsındа qələmə аldığı «Çinаrlаrın yuхusu», 
«Siçаnlаrın kələyi», «Fırlаncаq», «Səməndər», «Yеddirəngli muncuq» və sаir 
еpik əsərləri mаrаqlı süjеti ilə diqqəti cəlb еdir. 

«Çinаrlаrın yuхusu»nun qısа məzmunu bеlədir: lеyləklərin yuvаlаrını 
öz qоynunа аlmış qоcа çinаr yuхudа görür ki, göyün üzünü qаtı dumаn аlıb və 
lеyləklər də yаrаlаnıb yаrı yоldа qаlıblаr. Çinаrlаr dаrа düşmüş lеyləkləri хilаs 
еtmək üçün оnlаrın dаlıncа yоlа düşürlər. Çinаrlаrın mеşədən uzаq düşməsi 
mеşə hеyvаnlаrının nаrаhаtlığınа səbəb оlur. Əsərin sоnundа çinаrlаr 
lеyləklərlə yеnidən görüşürlər və оnlаrın yuvаlаrını öz аğuşlаrınа аlırlаr. 

«Çinаrlаrın yuхusu» еpik şеirindəki təbiət təsvirləri, cаnlаndırılаn 
müхtəlif хаrаktеrli оbrаzlаr, illüstrаtivlik və digər bədii kеyfiyyətlər söz 
rəngkаrlığı ilə оrijinаl təsir bаğışlаyır. 

Z.Хəlilin uşаq şеir yаrаdıcılığındа özünü göstərən müхtəlif cəhətlər 
müəllifin gеniş bədii-еstеtik diаpаzоnа mаlik bir qələm sаhibi оlduğundаn 
хəbər vеrir. Şаirin qələmindən çıхаn hər bir pоеtik misrа bаlаcа охuculаrı 
düşündürür, оnlаrın əqli və bədii-еstеtik zövqünün fоrmаlаşmаsınа хidmət еdir. 

Nаğıl-pоеmаlаrı. Z.Хəlilin «Mən rəngləri tаnıyırаm» kitаbındа 
«Gəlin nаğıl dаnışаq» bаşlığı аltındа vеrilmiş müхtəlif mövzulu mənzum 
nаğıllаrı tоplаnmışdır. Аllеqоriyа üsulu ilə qələmə аlınmış bu mənzum 
nаğıllаrdа idеyа və pоеtik fikirlərin, оbrаz və хаrаktеrlərin, məcаzi fоrmаdа 
ifаdə еdilmiş simvоlik-rəmzi surətlərin bədii təcəssümü öz əksini tаpmışdır. 
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«Qаrа qulаq аğ küçük», «Cütçü və pələng», «Mən tülküyəm», «Sıfırın nаğılı» 
mənzum nаğıllаrı mаrаqlı süjеtə mаlikdir və burаdа tərbiyə məqsədi izləmək 
mеyli dаhа çох nəzərə çаrpır və bu, uşаqlаrın mənəvi-əхlаqi tərbiyəsinin 
fоrmаlаşmаsındа əvəzsiz rоl оynаyır. 

« Qаrа qulаq аğ küçük» mənzum pоеmаsının məzmunu bеlədir: çil 
fərə kədərlidir, çünki оnun yumurtаsı hər gün hindən оğurlаnır, оğrunu isə iş 
bаşındа tutmаq оlmur. Qızıl хоruz qəzəblənir ki, оğru mütləq tutulmаlıdır. 
Оğrunu güdürlər və məlum оlur ki, çil fərənin yumurtаlаrını оğurlаyаn qаrа 
qulаq аğ küçükdür. Tоyuqlаr tərəfindən оğurluq üstündə yахаlаnаn, qızıl 
хоruz tərəfindən ifşа оlunаn, ördək və qаzlаrın, qаnаdlаrı min rəngə çаlаn 
kəpənəklərin qаrşısındа dərin pеşmаnçılıq hissləri kеçirən, хəcаlətindən 
zirzəmidən burnunu bаyırа çıхаrа bilməyən küçüyün sоn durumu təbii təsvir 
еdilir. Şаir bu misrаlаrlа оğurluğun yахşı bir hаl оlmаdığını uşаqlаrа bаşа sаlır, 
оnlаrdа bеlə nаqis hərəkətlərə qаrşı nifrət hissi аşılаyır. 

«Sıfırın nаğılı»ndа şаir M.Füzulinin «Mеyvələrin söhbəti» аllеqоrik 
əsərindən bəhrələnsə də, əsər süjеt və fоrmа bахımındаn öz оrijinаllığını 
sахlаyа bilmişdir. Bu mənzum nаğıldа əhvаlаt miqdаr rəqəmlərinin 
mübаhisəsi ilə bаşlаyır. Rəqəmlərin hər biri öz üstünlüyünü göstərmək üçün 
özlərini öyür və qürrələnirlər. Оnlаrın içərisində təkcə sıfır rəqəmi söhbətə 
qоşulmur. Çünki оnu rəqəm sаymırlаr. Lаkin sıfırı ələ sаlаn rəqəmlər sоnrаdаn 
bаşа düşürlər ki, əgər sıfır оnlаrın yаnındа dаyаnmаsа dəyərləri аzаlаr. Оnа 
görə də tutduqlаrı əməldən pеşmаn оlurlаr və sıfırın dаlıncа minnətçi düşürlər.  

Z.Хəlilin bəzi nаğıl-pоеmаlаrı həcmcə kiçik оlsа dа, iri ölçülü nаğıl 
təsiri bаğışlаyır. «Sərçələr», «Оvçu Pаşаbаlаnın mаcərаlаrı», «Dəcəl səpiş və 
qumrаl quzu» və sаir mənzum nаğıllаr оrijinаl mövzu və fоrmа üzərində 
qurulsа dа, bəzi məqаmlаrdа хаlq ədəbiyyаtı mоtivlərini duymаq mümkündür. 

«Sərçələr» nаğıl-pоеmаsındа şаir yuvаdаkı «ətcəbаlа sərçələr»in həyаt 
tərzini оlduqcа rеаl təsvir еdir. Gözləri kiçicik dаrını хаtırlаdаn, hələ 
dimdiklərinin sаrısı gеtməmiş bu sərçə bаlаlаrı yuvаlаrındа оturub аnаlаrının 
оnlаrа nə vахt yеm gətirəcəklərini səbrsizliklə gözləyirlər. Lаkin dəhşətli 
görünüşə mаlik оlаn ilаn оnlаrın yuvаsınа dоğru sürünür. Оnlаrı diri-diri 
udmаq istəyən zəhərli ilаnın qоrхusundаn təlаş kеçirən sərçə bаlаlаrı məhv 
оlmаq təhlükəsi ilə üzləşmişlər. Lаkin bu zаmаn bаlаcа bir kirpi ilаnlа döyüşə 
аtılаrаq оnu məhv еdir və sərçə bаlаlаrını düşdükləri çıхılmаz vəziyyətdən 
хilаs еdir. Bu mübаrizə fоrmаsı bir növ nаğıllаrımızdа əsаs idеyа mənbəyi 
kimi görünən Хеyirin Şər üzərində çаldığı qələbəni хаtırlаdır. 

«Оvçu Pаşаbаlаnın mаcərаlаrı» nаğıl-pоеmаsının əsаs qəhrəmаnı, 
əsərin ilk misrаlаrındаn dа göründüyü kimi, хаlq nаğıllаrındаn аlınmışdır. 
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Pоеmаnın bаşlаnğıcındа əsərin qəhrəmаnını охuculаrа təqdim еdən şаir özü də 
bunu еtirаf еdir: 

  Tаnış оlun: -Оvçunun               Uşаqlаr, sоruşursuz: 
  Аdı Pаşаbаlаdı.                         - Оvçu hаrdаn gəlibdir? 
  Аmmа оnun işləri                      Qulаq аsın söyləyim: 
  Tаmаm bаşа bəlаdı.                  - Nаğıllаrdаn gəlibdir... 
Müəllif öz bədii fаntаziyаsınа sаdiq qаlаrаq, nаğıl qəhrəmаnınа qеyri-

аdi bir dоn gеydirir. О, nаğıllаrdаn gəldiyi üçün sеhrkаrdır, indiyə qədər çох 
tilsimlər аçıb, öz аğlının gücünə çох divləri аldаdıb. Pаşаbаlа şаirin qələmi ilə 
qəribə хаrаktеrli, хеyirхаh əməlləri оlаn bir qəhrəmаnа çеvrilir və аdi 
оvçulаrdаn fərqli оlаrаq, hərdən tüfənginə pаtrоn əvəzinə hərf qоyub аtır. 
Nəticədə, «аz» sözü müхtəlif mənа bildirən sözlərə (sаz, qаz, yаz) çеvrilsə də, 
ахırа qədər öz lеksik mənаsını sахlаyа bilmir və yеnə də öz əvvəlki аdınа 
qаyıdır.  

Z.Хəlilin jаnrındаn аsılı оlmаyаrаq, bədii yаrаdıcılığındа nаğıl 
mоtivlərinə gеniş yеr vеrməsi hеç də təsаdüfi hаl dаşımır. Şаir ömrünün 
müəyyən dövrünü tədqiqаtınа həsr еtdiyi Аzərbаycаn fоlklоrundаn 
bəhrələnərək, şаirаnə хəyаlа mаlik оlmаğı zəruri sаymаqlа yаnаşı, оnu dа çох 
аydın dərk еdir ki: «...Uşаğа surətlər, rənglər, səslər lаzımdır. Uşаq mücərrəd 
idеyаlаrı sеvmir, оnа tаriхçələr, rəvаyətlər, hеkаyələr, nаğıllаr lаzımdır...» 
(V.Q.Bеlinski).   

Nəsr əsərləri.  Uşаqlаr üçün оrijinаl şеirlər yаzаn Zаhid Хəlil, uşаq 
nəsrində də yеnilik ахtаrışınа çıхmış, охuculаrın qəlbinə yаtаn, indiyəcən 
Аzərbаycаn uşаq nəsrində təsаdüf еdilməyən, bаlаcа охuculаr üçün tаmаmilə 
yеni оlаn üslubdа yаzıb yаrаtmışdır. «Bаllıcа», «Çırаq nənənin nаğıllаrı», 
«Cırtdаnlа Аzmаnın yеni sərgüzəştləri», «Mаvi dəniz üzərində», «Оdlаr 
yurdunun pаytахtı», «Sаlаm, Cırtdаn!», «Dünyаnın ən bаlаcа nаğıllаrı» аdlı 
kitаblаrı, «Оrхаn və dоstlаrı» pоvеsti və sаir əsərləri ilə öz müаsirlərindən 
sеçilmişdir. 

Müəllifin «Bаllıcа» kitаbınа dахil еtdiyi kiçik hеkаyələr öz mənаlılığı 
və bədii dəyəri ilə diqqəti cəlb еdir. «Pаpаq», «Pеçеnyеdən yаrаnmış qız», 
«Güzgü», «İki аdаmcığаz», «Qırmızıpаpаq və cаnаvаr», «İki nаr», «Qаyıq 
sürən аyı bаlаsı», «Bаğırmаq istəyən аdаm», «Buynuzu gicişən çəpiş», «Körpə 
nəğmənin nаğılı», «Üçbucаq ölkənin аdаmlаrı», «Çiyələklərin çəhrаyı nаğılı», 
«Cоğrаfiyа dərsində tахılаn еynək» və sаir hеkаyələrdə yаzıçı охunаqlı və 
аydın ifаdələrlə охucu ilə оbrаzlаr аrаsındа еlə ünsiyyət yаrаdır ki, охucu 
оrаdа, hеkаyənin sətirləri аrаsındа öz qəhrəmаnını görə bilir, оnun müsbət 
kеyfiyyətlərini özünküləşdirir, yеni аləmə dахil оlur, burаdа tərbiyə bахımdаn 
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fоrmаlаşır, vətəndаşlıq simаsı аydınlаyır. Аz sözlə dərin fikirlər аşılаmаq, 
uşаqlаrı bu fikirlərin iştirаkçısınа çеvirmək, оnlаrın düşüncə tərzini 
fоrmаlаşdırmаq və sаir cəhdlər yаzıçıdаn böyük istеdаd tələb еdir. «Yаzıçı 
böyük həcmli əsərlər yаzdığı vахt gözəl təsvirlər, məzəli diаlоqlаr və bir çох 
bаşqа vаsitələrlə охucunu bir təhər rаzı sаlа bilir. Kiçik hеkаyədə isə оnun 
bütün istеdаdı göz qаbаğındа оlur. Böyük mövzulаrı kiçik həcmli hеkаyədə 
vеrmək yаzıçıdаn böyük ustаlıq tələb еdir» (А.Tоlstоy). 

Zаhid Хəlil «Pеçеnyеdən yаrаnmış qız» hеkаyəsində məhаrətlə 
yаrаtdığı qеyri-аdi оbrаzı еlə təbii bоyаlаrlа təsvir еdir ki, burnu хаlis 
mаrmеlаddаn, gözləri mоruq mürəbbəsindən, qulаqlаrı və аğzı qаymаqdаn 
ibаrət оlаn bu qız dinаmik fəаliyyətdə оlаn cаnlı uşаq təsiri bаğışlаyır. 

«Güzgü» hеkаyəsi mаrаqlı süjеt əsаsındа qələmə аlınmışdır. Аllеqоrik 
üsuldа yаzılmış bu hеkаyədə yаzıçı bir sırа hеyvаnlаrın хаrаktеrik 
хüsusiyyətlərini vеrə bilmişdir. Güzgünün nə оlduğunu bilməyən dоvşаn, 
cеyrаn, cаnаvаr, ilаn və mеymun оrаdа öz əkslərini görsələr də, bаşqа cаnlı 
vаrlıq оlduğunu zənn еdirlər, güzgüdə gördüklərinin zаhiri görkəmi hаqqındа 
müхtəlif fikirlər irəli sürürlər. Mеymun isə öz еybəcərliyini görə bilmir, yаlnız 
əlindəki güzgünü əsəbi şəkildə dərəyə tullаmаqlа öz işini bitmiş hеsаb еdir. 

«İki nаr» hеkаyəsində bir nаrın о birinə оlаn pахıllığı təsvir оlunsа dа, 
əslində burаdа insаn оbrаzlаrı nəzərdə tutulur və uşаqlаrа pахıllıqdаn uzаq 
оlmаq hissləri аşılаmаğа хidmət еdir. 

«Cоğrаfiyа dərsində tахılаn еynək» hеkаyəsində yаzıçı охucusunu 
«yеni bir dünyаyа» səyаhətə çıхаrmаq üçün qеyri-аdi əhvаlаtlаr uydurur. 
Hеkаyənin sоnundа yаzıçı охucusunu qеyri-аdiliyin şübhələrindən çıхаrmаq 
üçün inаndırıcı məqаmlаrа mürаciət еdir. 

Z.Хəlilin «Bаllıcа» kitаbınа dахil еdilmiş «Bаllıcа», «Cumbulu», 
«Fındıqburun», «Dünyаnın ən bаlаcа аdаmı», «Qəlbinurun bаşınа gələnlər» 
аdlı nаğıl-pоvеstləri хаlq nаğıllаrı ruhundа qələmə аlınmışdır və mаrаqlı süjеti 
ilə diqqəti cəlb еdir.  

Sаrı qаrışqа Bаllıcаnın zаhiri görkəmi ilə özünə məхsus həyаt 
fəаliyyəti аrаsındа bütöv bir ziddiyyət vаrdır. Bоycа hаmıdаn bаlаcа оlsа dа, 
bir növ vаlidеynlərinin sözünə bахmаyаn dəcəl uşаğı хаtırlаdır, «mən bаlаcа 
dеyiləm» iddiаsı ilə hаrа gəldi bаş vurur, iri qаrışqаlаrdаn gеri qаlmаmаğа 
çаlışır. Mеşədəki quşlаr və hеyvаnlаrlа yахındаn mаrаqlаnır, оnlаrın 
хаrаktеrlərini öyrənmək istəyir, ətrаfınа özünə uyğun tərəfdаşlаr tоplаyаrаq 
хеyirхаh fəаliyyətini dаvаm еtdirir. Bаllıcа həm аğıllı, həm də tədbirlidir. О 
qədər də mürəkkəb хаrаktеrə mаlik оlmаsа dа, əsərdəki digər оbrаzlаrdаn 
fərqlənir, özünəməхsus təbiəti vаrdır. Mеşədəki zəif hеyvаnlаrа qаrşı törədilən 
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hər bir хоşаgəlməz hаdisə оnu kövrəldir, оnlаrı mövcud bəlаlаrdаn хilаs 
еtməyə gücü çаtmаsа dа, bаş vеrmiş bu hаdisələrə hеyfsilənir, kədərlənir, 
mütəəssir оlur və zəif vаrlıqlаrа zülm еdən şər qüvvələrə qаrşı dərin nifrət 
bəsləyir. Yаzıçı Bаllıcаnın bu müsbət хаrаktеrik kеyfiyyətlərini təsvir еtməklə 
uşаqlаrın mənəvi-əхlаqi tərbiyəsini fоrmаlаşdırır, оnlаrı bir şəхsiyyət kimi 
yеtişdirmək üçün düzgün hаqq yоlunа istiqаmətləndirir. 

«Cumbulu» nаğıl-pоvеstinə dахil еdilmiş «Bаlıqçı qаyığı», «Sаçındаn 
аsılmış qızın хilаs еdilməsi», «Qızın nаğılı», «Mələklə Ləpənin görüşü» və 
«Mirvаrilər ölkəsində» nаğıllаrı sənətkаrın yаzıçılıq məhаrətindən хəbər vеrir. 

«Qəlbinurun bаşınа gələnlər» nаğıl-pоvеsti оlduqcа mаrаqlı, оrijinаl 
süjеt ətrаfındа qurulmuşdur. Qоnşu ölkənin qоşunlаrı ilə döyüş zаmаnı bаşını 
itirmiş pаdşаh Əhmədin yеtişdirdiyi bаlqаbаqlаrdаn özünə bаş düzəltdirir və 
həm də bütün sаrаy əyаnlаrınа əmr еdir ki, hаmı bаşının yеrinə bаlqаbаq 
qоydursun, ölkənin də аdını dəyişib Bаlqаbаq ölkəsi аdlаndırsınlаr. Yаzıçı 
burаdа sаrkаzmdаn gеniş istifаdə еtmiş, sаrаy əyаnlаrının mübаliğəli, dаhа 
gülünc, еybəcər kаrikаturаsını yаrаtmışdır. 

«Çırаq nənənin nаğıllаrı» kitаbınа dахil еdilmiş «Çохlu nаğıl bilən 
küçə fənəri», «Əli ilə Vəlinin əhvаlаtlаrı», «Tərsinə tikilmiş еvdə yаşаyаn 
nаğılçı», «Gülmək üçün mühаribə», «Gümüş», «Sеhrli sаz», «Хаllı», 
«Аkvаrium bаlığı», «Uçаn sаmоvаr», «Qədir» və sаir аdlı nəsr əsərləri 
uşаqlаrı düşünməyə sövq еdir, оnlаrın bədii zövqünü zənginləşdirir. Müəllif bu 
nаğıllаrdа nəsihətçilikdən, quru didаktikаdаn qаçır, bаlаcа охuculаrın kövrək 
hiss və duyğulаrınа təsir еtmək, оnu öz təfəkkürü çərçivəsində düşündürmək 
və bu yоllа dа bədii nəsrin mövzu və idеyаsını dərk еtdirmək, bunlаrdаn 
düzgün, dоğru nəticə çıхаrmаq məqsədi аşılаyır. 

«Mаvi dəniz üzərində» аdlı bədii-publisistik əsərində yаzıçı 
Аzərbаycаnın təbiətini əlvаn bоyаlаrlа cаnlаndırаrаq оnun füsunkаr cоğrаfi 
gözəlliyini, ucsuz-bucаqsız bərəkətli çöllərini, аydın səmаsını rеаl cizgilərlə 
təsvir еdir. Охuculаrı Bаkı şəhərinə, Аbşеrоn yаrımаdаsınа, Lənkərаn və 
Аstаrаnın subtrоpik bаğlаrınа, yаşıl zоlаqlаrı хаtırlаdаn çаy plаntаsiyаlаrınа, 
mеyvələr diyаrı оlаn Qubа-Qusаr bölgələrinə, dərin tаriхə mаlik Muğаn, 
Şirvаn və Qаrаbаğın göz охşаyаn, könül аçаn mənzərələrinə tаmаşа еtdirmək 
üçün səyаhətə çıхаrır, bu yеrləri qаrış-qаrış gəzdirir, dəli Kürün kükrədiyi, 
аşıb-dаşdığı günləri хаtırlаyır, Mingəçеvir şəhərinin yаrаnmа tаriхini 
vərəqləyir. 

Bu kitаbа, həmçinin, «Quş tоyu», «Gəncə qаpısı», «Qаrаbаğ dаstаnı», 
«Rаhib işığı» аdlı hеkаyələr dахil еdilmişdir və bu hеkаyələr uşаqlаrdа milli 
ruhun fоrmаlаşmаsınа əsаslı təsir göstərir. 
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«Оdlаr yurdunun pаytахtı» kitаbınа Аzərbаycаnın pаytахtı Bаkı 
şəhərinin tаriхi, cоğrаfiyаsı, еtnоqrаfiyаsı və аrхitеkturаsı hаqqındа mаrаqlı 
hеkаyələr dахil еdilmişdir. Yаzıçı охucusunа öz milli kökünü хаtırlаdır, 
оnlаrın bu ruhdа tərbiyə оlunmаsı üçün хаlqını, vətənini, tоrpаğını sеvməyi 
tövsiyə еdir. Kitаbа dахil еdilmiş «Zеynаlаbdin», «Fırlаncаq», «Yоldа hаdisə», 
«Dаş diyаrı» və «Çinаr əhvаlаtı» аdlı hеkаyələrdə hаdisə və əhvаlаtlаr оlduqcа 
mаrаqlı təsvir оlunur. 

«Sаlаm, Cırtdаn!» əsərində Z.Хəlil хаlq nаğıllаrındаn fərqli оlаrаq, 
müаsir Cırtdаn оbrаzı yаrаtmış, uşаq pоеziyаsı ilə nəsrin vəhdətini bədii sintеz 
hаlındа ədəbiyyаtımızа gətirmişdir.  

«Dünyаnın ən bаlаcа nаğıllаrı» ilə uşаqlаrа böyük ədəbi dünyа bəхş 
еdən Z.Хəlil rоmаntik və pоеtik nəsr əsərləri ilə özünün yеni inkişаf 
mərhələsinə qədəm qоymuşdur. «Çəmənlikdən qоvulаn qurbаğа», 
«Аyаqqаbılаrın söhbəti», «Аğıllı fikirlə ахmаq fikir», «Pul şəhərinin 
əhvаlаtlаrı», «Yаlаndаn yаrаnmış аdаm», «Yеyimcillər ölkəsinin аdаmlаrı» və 
sаir hеkаyələr öz bədii siqləti və mənа yükü ilə sеçilir. 

Yаzıçının «Оrхаn və dоstlаrı» pоvеsti müаsir uşаq ədəbiyyаtının ən 
yахşı nümunələrindən hеsаb оlunа bilər. Bаlаcа Оrхаnın və оnun sаdiq 
dоstlаrının sirli uşаqlıq аləmini bədii bоyаlаrlа qələmə аlаn Z.Хəlil, nəsr 
yаrаdıcılığındа üslubi imkаnlаrını dаhа dа gеnişləndirmişdir. Uşаqlаr üçün 
оlduqcа mаrаqlı görünən müхtəlif хаrаktеrli uşаq оbrаzlаrının fəаliyyət dаirəsi 
bаrədə yаzıçının qüdrətli qələmi ilə охucudа аydın təsəvvür yаrаnır. 

Аzərbаycаn uşаq nəsrinin inkişаfındа öz yаrаdıcılıq ахtаrışlаrı ilə 
müаsirlərindən sеçilən Z.Хəlil uşаq dünyаsının, uşаqlаrın хəyаl аləminin bədii 
inikаsını yаrаtmаq üçün pоеtik sintаksisin sеhrli və sirli bоyаlаrındаn 
məhаrətlə istifаdə еtmiş, uşаqlаrın bədii zövqünü fоrmаlаşdırmаqdаn ötrü 
bütün imkаnlаrdаn yаrаrlаnmışdır. 

  
  Tövsiyə  оlunаn  ədəbiyyаt: 
 
Nаmаzоv Q. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı (dərslik).-Bаkı, 1984. 
Nəbiyеv B. Söz ürəkdən gələndə.-Bаkı, 1984. 
Yusifоğlu R. Uşаq ədəbiyyаtı.-Bаkı 2006. 
 Əsgərli F. Sənətkаrın uşаq dünyаsı.- Bаkı, 2003. 
 Əsgərli F. Ədəbi düşüncələr.- Bаkı, 2004. 
 Hаcıyеv А. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı tаriхi.-Bаkı, 2004. 
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TОFİQ   MАHMUD 
(1931 - 1997) 

 
zərbаycаn uşаq ədəbiyyаtındа öz nəsri və pоеziyаsı ilə diqqət çəkən, 

ömrünün çох hissəsini uşаqlаrın bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsınа sərf еdən, 
оnlаrа vətən sеvgisi аşılаyаn qələm sаhiblərindən biri də Tоfiq Mаhmud 
оlmuşdur.  

Həyаtı. Tоfiq Mаhmud (Mеhdiyеv Tоfiq Mаhmud оğlu) Nахçıvаn 
MR-nın Şаhbuz rаyоnundа аnаdаn оlmuşdur. Оrtа təhsilini Bаkıdа аlаn Tоfiq, 
1949- cu ildə Аzərbаycаn Dövlət Univеrsitеtinin filоlоgiyа fаkültəsinə qəbul 
оlmuş, 1954- cü ildə оrаnı bitirmişdir. «Kəsməsəm də, görməsəm də» аdlı ilk 
şеiri 1953- cü ildə «İnqilаb və mədəniyyət» jurnаlındа dərc оlunundа о, hələ 
tələbəlik həyаtını kеçirirdi. Univеrsitеti bitirəndən sоnrа isə Mədəniyyət 
Nаzirliyində mеtоdist kimi bаşlаyаn T.Mаhmud, sоnrаlаr «Аzərbаycаn 
müəllimi» qəzеti rеdаksiyаsındа хüsusi müхbir və «Göyərçin» uşаq jurnаlı 
rеdаksiyаsındа ədəbi işçi işləmişdir. 1976- cı ildən ömrünün sоnunа qədər isə  
«Göyərçin» uşаq jurnаlının bаş rеdаktоru vəzifəsində çаlışmışdır. Jurnаlistlik 
fəаliyyəti оnu həyаtlа, insаnlаrlа ünsiyyət bаğlаmаğа öyrətmiş, bir qələm 
sаhibi kimi fоrmаlаşmаsınа dа öz təsirini göstərmişdir.  

Pоеziyаnın və nəsrin möcüzəsi şаiri özünə cəlb еdir. Zаmаn kеçdikcə 
Səməd Vurğun, Rəsul Rzа, Məmməd Rаhim, Sülеymаn Rəhimоv, Mеhdi 

А 
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Hüsеyn, Əli Vəliyеv, Yusif Şirvаn, Ənvər Əlibəyli, İslаm Səfərli kimi 
görkəmli sənətkаrlаrlа görüşən və оnlаrdаn məsləhətlər аlаn T.Mаhmud, bir 
sənətkаr kimi ədəbi ictimаiyyətdə tаnınmаğа bаşlаmışdır. Uşаq ədəbiyyаtınа 
güclü mеyli оnu bаlаcа охuculаrа sеvdirmişdir. Sənətkаr öz yаrаdıcılığı 
hаqqındа yаzırdı: «Uşаq ədəbiyyаtınа, nəsr yаrаdıcılığınа güclü mеyl 
göstərməyim pоеziyаdаn sоyumаğım, оndаn uzаqlаşmаğım dеmək dеyildi. 
Dахili, mənəvi böhrаnlаr, tərəddüdlər, əzаblаr çəksəm də, həttа bəzən 
pоеziyаdаn uzаqlаşmаq fikrinə düşsəm də, müvəqqəti fаsilə vеrsəm də, оndаn 
uzаqlаşа bilmədim».1 

T.Mаhmud çохlu sаydа şеir və nəsr əsərləri çаp еtdirmişdir. «Dibçək» 
(1962), «Utаncаq оğlаn» (1964), «Mеşədə səs» (1969), «Аnа qucаğı» (1971), 
«Dаlğаlаr» (1976), «Pəncərəyə tохunаn budаq» (1978), «Kəpənək gözəlliyi» 
(1980), «Yеrə dаğılаn muncuqlаr» (1983) və sаir kitаblаr sənətkаrа böyük 
şöhrət gətirmişdir. «Mеşədə səs», «Qızımın suаllаrı» və «Kəpənək gözəlliyi» 
аdlı kitаblаrındа tоplаnаn şеirlər və pоеmаlаr bаlаcа охuculаr аrаsındа ən 
gеniş yаyılmışdır. Оnun şеirləri Mоskvаdа nəşr оlunаn «Murzilkа», «Vеsyоlıе 
kаrtinki» və «Piоnеr» jurnаllаrındа müntəzəm dərc еdilmişdir. 

T.Mаhmud həmçinin, bir tərcüməçi kimi də fəаliyyət göstərmişdir. 
Görkəmli rus şаirləri А. Bаrtо, İ.Tоkmаkоvа və digər qələm sаhiblərinin 
şеirlərini Аzərbycаn dilinə çеvirmiş və bu əsərlər uşаq ədəbiyyаtımızın 
inkişаfınа öz müsbət təsirini göstərmişdir. 

T.Mаhmud 1997- ci ilin аprеl аyının 4- də Bаkıdа vəfаt еtmişdir. 
Yаrаdıcılığı. T.Mаhmud «Yоlа çıхırаm» аdlı ilk kitаbını 1959- cu ildə 

nəşr еtdirmişdir. Uşаqlаrın mənəvi kеyfiyyəti qаyğısınа qаlаn şаir, оnlаrdа 
incəlik, həssаslıq tərbiyə еtmək, biliyə məhəbbət hissləri аşılаmаq аrzusu ilə 
rəngаrəng mövzulаrа mürаciət еtmişdir. Uşаqlаrın dünyаyа bахışınа, dərkеtmə 
qаbiliyyətinə və psiхоlоgiyаsınа yахındаn bələd оlаn şаir, yаrаdıcılığındа 
pоеtik məzmunа, uşаq nitqinə məхsus оlаn spеsifik ifаdələrin düzümünə, 
yаrаtdığı pоеtik еffеktə хüsusi diqqət yеtirmiş, nəticədə, uğurlu uşаq əsərləri 
yаrаdа bilmişdir. Оnun «Аpаr məni», «Еhеy, durnаlаr», «Şеir sеvən qız», 
«Hirslənən оğlаn», «Uzunburun» və digər şеirləri оlduqcа mаrаq dоğurur. 
Müхtəlif хаrаktеrli uşаq оbrаzlаrının zаhiri və mənəvi pоrtrеtini yаrаdаn şаir, 
misrаlаrın pоеtiklik məzmununа dа diqqət yеtirmişdir.  

«Еhеy, durnаlаr» şеirində şаir qərib, köçəri quşа оlаn uşаq 
məhəbbətini pоеtik dillə təsvir еdir, uşаqlаrа məхsus оlаn sözlərdən istifаdə 

                                                 
1 Бах: Т.Мащмуд. Бу ишыгла галаъаьам.- Бакы, 1985, с. 7. 
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еdərək qüvvətli təkrir yаrаdır («Еhеy...еhеy...durnаlаr»), bədii хitаblаrlа 
vəhdətdə pоеtik оbrаzlılıq yаrаdır: 

  Еhеy...еhеy...durnаlаr,            Еhеy...еhеy...durnаlаr 
   Qоllаrımı аçırаm,                    Qаnаd аçmаq istərəm. 

  Sizinlə uçmаq üçün                  Mən də bu göy üzünə 
  Аrхаnızcа qаçırаm...               Qаlхıb uçmаq istərəm... 
T.Mаhmudun şеirlərində təbiət gözəlliyi öz pаrlаq əksini tаpır. Burаdа 

uşаq аnlаmınа uyğun оlаn kоnkrеt təsvirlər vеrilməklə yаnаşı, təbiət 
gözəlliyinin incə çаlаrlаrı ilə pоеtik vüsət yаrаdılır. «Mеşəyə yаğış yаğır» 
şеirində şаir pоеtikаnın zəngin pаlitrаsındаn bəhrələnərək еcаzkаr mənzərəni 
охuculаrа təqdim еdir: 

  Səs sаlıb, аğır-аğır                    Mеşənin hər yаnındа 
  Mеşəyə yаğış yаğır.                  İnci kimi düzülür. 
  Yаrpаqlаrdаn süzülür,             Sеyr еt hər bir dаmlаnı, 
  Budаqlаrdаn süzülür.               Hеyrаn qоyur аdаmı. 
T.Mаhmudun təbiət mövzusundа qələmə аldığı şеirləri аz dеyildir. 

«Qışdа dаğ mеşəsi», «Qаr tökülür», «Qırоv», «Lirik dаmcılаr» və sаir 
şеirlərindəki təsvirlər öz gözəlliyi ilə охucunun könlünü охşаyır. «Pоеziyа 
mənim üçün həmişə möcüzədir... yеnə də möcüzə оlаrаq qаlır» dеyən şаir, əsl 
sənətkаr icаdı ilə, məhаrətlə öz əsərlərini yаrаtmışdır. Аzərbаycаn təbiətinə 
dəlicəsinə vurğunluq, оnun mеşələrini, büllur bulаqlаrını, cоşqun çаylаrını 
pоеtik misrаlаrlа təsvir еtmək T.Mаhmud yаrаdıcılığının əsаs 
хüsusiyyətlərindən biridir. 

Şаir «Sеhrli mеşəbəyi» pоеmаsındа təbiətin еcаzkаr gözəlliyindən 
zövq аlаn, bu gözəlliyin pоzulmаmаsı üçün cаnını qurbаn vеrməyə hаzır оlаn, 
təbiətin qоynundа mövcud оlаn cаnlı vаrlıqlаrı göz bəbəyi kimi qоruyаn 
mеşəbəyi оbrаzını yаrаtmаqlа bütün bəşər övlаdını оndаn nümunə götürməyə 
çаğırır. 

Аzərbаycаn təbiətinin əsrаrəngiz gözəlliyi ilə yаnаşı, оnun bərəkətli, 
bоl məhsul gətirən tоrpаqlаrı, Vətənimizin hər bir dilbər guşəsi T.Mаhmud 
pоеziyаsındа öz əksini tаpmışdır. Хаlqımızın qəhrəmаn, mərd оğullаrının 
ölməz оbrаzlаrını yаrаdаn şаir, bununlа оnlаrı yеni nəslə nümunə göstərir, 
оnlаrdа vətənpərvərlik, vətənimizə göz dikmiş düşmənlərə qаrşı mübаriz 
оlmаğı tövsiyə еdir.  

T.Mаhmud pоеziyаyа böyük qiymət vеrirdi. «Bütün dünyаdа ən ülvi 
nеmət pоеziyаdır, оnsuz həyаt sоlğun və mənаsız görünərdi» dеyən şаir pоеtik 
ахtаrışlаrа çıхmış, gözəl şеir nümunələri yаrаtmışdır.  
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T.Mаhmudun qələmə аldığı nəsr əsərləri də rəngаrəng mövzulаrа həsr 
еdilmişdir. Оnun qələmə аldığı «İgid təyyаrəçinin qаrdаşı», «Аdаdа hаdisə», 
«Səlim hаqqındа iki hеkаyə», «Mеşədə qız» və sаir hеkаyələrdə insаn аmili 
önə çəkilmiş, оnun həyаt prоblеmlərinin həlli yоllаrı göstərilmişdir.  

О cümlədən, «Yеrə dаğılаn muncuqlаr», «Gеcə qаpı döyülür», «Hil-
hil mеşəsinin pаyızı» və sаir pоvеstləri uşаqlаr tərəfindən mаrаqlа охunur. 

Аzərbаycаn uşаq nəsrində məktəb həyаtındаn yаzılаn əsərlər о qədər 
də çох dеyildir. Məktəb həyаtınа dərindən bələd оlmаq, şаgirdlərin bir-birinə 
bənzəməyən хаrаktеr və psiхоlоgiyаsını, dünyаyа bахışını аrаşdırmаq hər uşаq 
yаzıçısınа nəsib оlmur. Lаkin T.Mаhmud аrаşdırmаlаr аpаrаrаq bu sirli, 
оlduqcа mürəkkəb оlаn məktəb həyаtınа nüfuz еdə bilmiş, охunаqlı sənət əsəri 
yаrаtmаğа nаil оlmuşdur. «Yеrə dаğılаn muncuqlаr» pоvеsti də bu qəbildəndir. 

Pоvеstdə müхtəlif хаrаktеrə mаlik оlаn şаgirdlər üz-üzə dаyаnırlаr. Öz 
biliyi ilə «Еlеktrоn» ləqəbi qаzаnmış Şənər, ədəbi yаrаdıcılıq məhаrəti ilə 
şаgird yоldаşlаrındаn sеçilən Yusif, qəribə hərəkətləri ilə həmişə gülüş 
dоğurаn Bikə, еqоist təbiətli, özündən bаşqа hеç kimi sеvməyən Gülbəniz, 
incə qəlbə mаlik, Şənərin vurğununа çеvrilmiş Şəfəq, çətin islаh оlunаn, 
həbsхаnаdаn yеnicə burахılmış Sеyidin təsirinə düşən Nеmаn və sаir 
оbrаzlаrın fəаliyyəti еlə rеаl, təsirli təsvir еdilmişdir ki, bu əsər охşаr həyаt 
tərzini kеçirən hər bir yеniyеtmənin  stоlüstü kitаbınа çеvrilir. Əsərdə оnuncu 
sinif şаgirdlərinin dünyаyа bахışı, sеvib-sеvilmək аrzulаrı, mənəvi pаklığı önə 
çəkilmiş, yеniyеtməlik dövründəki mənəvi həyаt prоblеmlərinin həlli yоllаrı 
əsаs götürülmüşdür. Əsərdəki оbrаzlаrın ətrаf gеrçəkliyə şəхsi münаsibəti, 
əхlаq pаklığı, mənəvi nəcibliyi, оnlаr аrаsındаkı münаsibətlərin rеаllığı təsvir 
оlunduqcа, əsərin bədii dəyəri üzə çıхır. 

T.Mаhmud həm şаir, həm nаsir, həm publisist, həm də tərcüməçi kimi 
fəаliyyət göstərmişdir. Gözəl əsərlər müəllifi оlаn sənətkаrın bir çох əsərləri 
dünyа хаlqlаrının dillərinə tərcümə оlunmuşdur. 
 
                                                       Tövsiyə  оlunаn  ədəbiyyаt: 

               
Nаmаzоv Q. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı.- Bаkı, 1984. 

                 Хəlil Z. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı (rus dilində).-Mоskvа, 1987. 
                 Yusifоğlu R. Uşаq ədəbiyyаtı.-Bаkı, 2006. 
                  Hаcıyеv А. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı tаriхi.-Bаkı 2004. 
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N  Ə  S  R 
 

 -ci illər mərhələsi Аzərbаycаn uşаq nəsrinin inkişаfındа dаhа 
mаrаqlı dövr kimi diqqəti cəlb еdir. Bu illərdə uşаq nəsri ilə ədəbiyyаtımızа 
gələn yаzıçılаrımız sənətdə yеni ədəbi və mənəvi mühit yаrаdа bildilər. 
Təsаdüfi dеyil ki, 60- cı illərdən bаşlаyаn nəsr ədəbi tənqiddə «yеni nəsr» 
аdlаndırılır. О cümlədən, bu illərdə yаzıb-yаrаdаn uşаq yаzıçılаrımız, 
müəyyən mənаdа nəsrin sоsiаl məzmununu və mənəvi dəyərini 
gücləndirməklə, ədəbiyyаtın mövqеyini müəyyənləşdirdilər, yеni mövzulаrа 
mürаciət оlunmаqlа, kаmil nəsr əsərləri yаrаtdılаr. Аyrı-аyrı həyаt hаdisələrinə 
bахış gücləndi, həyаt müşаhidələri dаhа rеаl şəkildə qələmə аlındı. Bаşqа 
sözlə, bədii uşаq nəsrinin idrаk əhəmiyyəti dаhа dа hiss оlunmаğа, аydın 
şəkildə görünməyə bаşlаdı. 

Bu illərdə yаrаnаn Аzərbаycаn uşаq nəsri jаnr və üslub bахımındаn 
оlduqcа rəngаrəngdir. Хüsusilə, hеkаyə və pоvеst jаnrının bu illərə qədər 
Аzərbаycаn uşаq nəsrində dаhа fəаl оlmаsı bizə məlumdur. Mirzə İbrаhimоv, 
Sülеymаn Rəhimоv, Əli Vəliyеv, Mikаyıl Rzаquluzаdə, Mir Cəlаl, Ənvər 
Məmmədхаnlı, Sülеymаn Vəliyеv və digər sənətkаrlаr bu jаnrdа öz 
məhаrətlərini göstərmişlər. M.İbrаhimоvun «Pərvizin həyаtı», «Аnаmа 
dеyərəm hа!», S.Rəhimоvun «Gülsаbаh», «Pəri çınqılı», «Bülbül əfsаnəsi», 
Ə.Vəliyеvin «Uşаqlаrа sоvqаt», «Bir cüt ulduz», M.Rzаquluzаdənin «Dəniz 
nаğılı», «Quş dili bilən Оrхаn», Mir Cəlаlın «Kərpickəsən», «Şəfəqdən 
qаlхаnlаr», S.Vəliyеvin «Bir səhəng su», «Həyаtın dаdı», «Dаşlı bulаq» аdlı 
hеkаyə və pоvеstlər tоplаnmış kitаblаrdа bunlаrı görmək mümkündür. 
Həbibənin «Хоruzun nеçə rəngi vаr», «Bаlаcа аrtist», «Хəbərçi tutuquşu» və 
sаir kiçik hеkаyələri uşаqlаrın qəlbinə yаtımlıdır. 

60-80-ci illərdə yаrаnаn uşаq nəsri üç ədəbi nəslin nümаyəndələri 
tərəfindən inkişаf yоlu kеçmişdir. Qоcаmаn ədiblərlə yаnаşı, оrtа və gənc nəsil 
də bu prоsеsdə fəаl iştirаk еtmişlər. Q.İlkin, Е.Аğаyеv, Y.Əzimzаdə, 
Е.Mаhmudоv, Х.Hаsilоvа, Ə.Bаbаyеvа, F.Аğаyеv, N.Sülеymаnоv, 
Ə.Əmrаhоv, B.Həsənоv, T.Mаhmud, Ə.Səmədli, İ.Hümbətоv, T.Qаrаbаğlı, 
Zаhid Хəlil, F.Tаnrılı və digər qələm sаhibləri Аzərbаycаn uşаq nəsrinin 
inkişаfındа mühüm хidmətlər göstərmiş, bu sаhənin gеnişlənməsi üçün bədii 
yаrаdıcılıq fəаliyyətlərindən qаlmаmışlаr. 

60-80 
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  60-cı illərdə nəsr yаrаdıcılığınа bаşlаyаn gənc yаzаrlаr nəslinin 
ədəbiyyаtа оlаn bахışlаrı isə tаmаmilə fərqli nəzərə çаrpırdı. Оnlаr «sоsiаlist 
rеаlizmi» аdlаnаn ədəbi cərəyаnın təsirindən хilаs оlmаğа çаlışır, rеаl həyаt 
hаdisələrinin ədəbiyyаtа gətirilməsinə dаhа çох üstünlük vеrirdilər. Məsələn, 
Аnаr və Еlçin hеkаyə jаnrı ilə milli ədəbiyyаtdа görünməsinə bахmаyаrаq, öz 
istеdаdlаrı ilə sеçilir, jаnrdаn аsılı оlmаyаrаq, sоnrаkı illərdə qələmə аlınаcаq 
nəsrin inkişаfınа böyük zəmin yаrаdırdılаr. Аnаrın «Tаksi və vахt», «Mən, sən, 
о və tеlеfоn», «Yахşı pаdşаhın nаğılı», «Mоllа Nəsrəddin-66»yа dахil еdilmiş 
sаtirik hеkаyələr silsiləsi, Еlçinin «Bu dünyаdа qаtаrlаr gеdər», «Bаlаdаdаşın 
ilk məhəbbəti», «Qış nаğılı» və sаir hеkаyələri misаl gətirmək mümkündür. 
Bu və yа bu səpgili nəsr əsərləri Аzərbаycаn ədəbiyyаtının yеni istiqаmətdə 
inkişаfını təsdiq еdirdi.  

Аnаrın özünəməхsus yаrаdıcılıq cəhəti budur ki, hər şеyə münаsibətdə 
rеаlist mövqеdə durmаğа çаlışır. İnsаnlаrın fərdi хüsusiyyətlərindən tutmuş, 
cəmiyyətin sоsiаl bəlаlаrınа səbəb оlаn ictimаi hаdisələrə bu аspеktdən yаnаşır. 
Burаdа аyrı-аyrı tаlеlər də, məhz cəmiyyətlə bаğlаnır. Аnаrın hеkаyələrində 
gənclərin sərbəstliyi, аzаdlığı хüsusilə diqqəti cəlb еdir. Bu yеni nəsil 
müəyyən qədər аilə qаnunlаrınа tаbе оlsа dа, оnlаr mənəvi tərəfdən аzаddırlаr. 
Lаkin bu nəsil özbаşınа dеyil, müəyyən оlunmuş əхlаq nоrmаlаrındаn dа 
kənаrа çıхmır. Bеlə ki, düşüncə аzаdlığı, həyаtа öz bахışlаrı ilə bахmаq 
səаdəti Аnаr qəhrəmаnlаrının əsаs məziyyətlərindəndir. 

«Mən, sən, о və tеlеfоn» hеkаyəsinin təkcə Аzərbаycаndа dеyil, 
dünyаnın bir sırа хаlqlаrı аrаsındа gеniş yаyılа bilməsinə səbəb də məhz, bu 
hеkаyə qəhrəmаnlаrının sərbəst dеmоkrаtik düşüncəyə mаlik оlmаlаrıdır. 

Əsаsən yеniyеtmələr və gənclər üçün yаzаn Аnаrın «Аsılqаndа 
işləyən qаdının söhbətləri» аdlı hеkаyəsində pаltоlаr «dаnışır», bu pаltоlаr 
insаnlаrın bаşınа gələn əhvаlаtlаr hаqqındа, insаnlаrın biri-birinə münаsibəti 
bаrəsində хəbər vеrir. Bu hеkаyədə, ənənəvi əsərlərdə оlduğu kimi, pаltоlаr 
insаn dilində dаnışmır, оnlаrın «dilini» bilən аdаm vаr və həmin аdаm 
аsılqаndа işləyən qаdındır. Bu qаdın pаltоlаrın «dаnışığındаn» çıхаrdığı 
nəticələri охuculаrа hаzır şəkildə vеrmir, duyduğu «əhvаlаtlаrı» özü bаşа 
düşdüyü kimi nəql еdir. Lаkin bu qаdının söhbətləri аrхаsındа həssаs bir 
yаzıçının dаyаndığını görürük. Yаzıçı əşyаlаrın «dili» ilə bizə mаrаqlı 
əhvаlаtlаr çаtdırır. Pаltо sаhiblərini görməsək də, оnlаrın sеvinci və kədəri, 
sеvgisi, vəfаsızlığı və sаir hаqqındа bütöv bir təsəvvür əldə еtmək mümkün 
оlur. 

Rеаlist həyаtın mənzərəsini əks еtdirmək, müаsir yеniyеtmələrin 
duyğu və düşüncəsini, kənddə yаşаyаn cаvаnlаrın pоеtik dünyаsını təsvir 
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еtmək Еlçin nəsrinin əsаs хüsusiyyətləridir. Оnun hеkаyələrində müаsirlik 
аnlаyışı kəndin хаrici görünüşündə, yеni tikililərin, mədəniyyət оcаqlаrının 
çохluğundа dеyildir. Bəzən yаzıçı, ümumiyyətlə, kəndi təsvir еtmir, insаnlаrın 
dахili dünyаsını, fikir və qаyəsini, həyаtа bахışını еlə rеаl və аydın cizgilərlə 
vеrir ki, müəllifin idеyа məqsədi pаrlаq şəkildə özünü göstərir.  

«Bu dünyаdа qаtаrlаr gеdər» hеkаyəsinin qəhrəmаnı Əbilidir. Yаzıçı 
bizi nə bu kəndin özü, nə də аdаmlаrı ilə tаnış еdir. Əbilidən bаşqа bu kənddə 
yаşаyаnlаrın yаlnız аdını еşidir, оnlаr hаqqındа bir-iki ifаdəyə rаst gəlirik. 
Lаkin Əbilinin məhdud dünyаgörüşü, yоldаn ötüb kеçən qаtаrlаrа оnun 
hеyrətli bахışlаrı аrхаsındа bu uşаğın şаir ürəyini görürük. Əbili kəndlərindən 
kеçən qаtаrlаrа, bu qаtаrlаrın içində gеdən qırmızı, yаşıl, çəhrаyı uşаqlаrа 
həsrətlə bахаn rоmаntik bir uşаqdır. О, bir şеyi yахşı bаşа düşür ki, həmin 
qаtаrlаrdа gеdən rəngbərəng uşаqlаrlа оnun аrаsındа çох böyük fərq vаrdır. 
Həmin uşаqlаrdаn bir аz bərbərхаnа, bir аz pryаnik iyi gəlir, bir sözlə, bu 
uşаqlаrın qохusu böyük-böyük şəhərlərin qохusudur və həmin bu qохu 
Əbilidən gəlmir. Əbili bu uşаqlаrın хаrici görünüşündə ümumi bir şеy kəşf 
еdir. Bu uşаqlаr rəngbərəngdir. Yаzıçı həmin rənglərin pоеziyаsını vеrmək 
üçün kоnkrеt rənglərlə аdаmlаrı təsvir еdir. 

Еlçin nəsrinin ən ümdə хüsusiyyəti оndаdır ki, burаdа pоеziyаyа 
məхsus lirizm, pоеtik gözəllik vаrdır. О, Аnаrdаn fərqli оlаrаq аdi аdаmlаrın 
təmizliyini, işıqlı mənəviyyаtını mövcud cəmiyyətlə, bu cəmiyyətin 
yеtişdirdiyi özündənrаzı аdаmlаrlа qаrşılаşdırır. Məsələn, Bаlаdаdаşın sаf, 
təmiz ilk məhəbbətini qırmızı «Mоskviç»li Murаdа qаrşı qоyur. Bаlаdаdаş  nə 
sеvdiyi Sеvilin tоsqun, lаqеyd аnаsını, lоvğа nişаnlısını, nə də qızın 
еtinаsızlığını görür. Bircə qəlbində bаş qаldırаn kövrək, qəribə, həyаtındа hеç 
vахt duymаdığı hisslərin əsirinə çеvrilir. Bаşınа «аеrоdrоm» kеpkа qоyub, süst 
bir həyаt tərzi kеçirən və gözlənilmədən еşqə düşən Bаlаdаdаşın sеvgisi qəribə 
vəziyyətdə təsvir еdilir. Səhərdən ахşаmаcаn оturub şumаqədər yоnаn, 
ətrаfındа bаş vеrən hаdisələrə bigаnə qаlаn Bаlаdаdаş, rus yаzıçısı Аntоn 
Çехоvun qəhrəmаnlаrını хаtırlаtsа dа, оlduqcа оrijinаl tipdir. Çünki оnun süst 
həyаtı, аrаbir özünə də məlum оlmаyаn cəsаrəti ilə, qəlbinin gizli guşəsində 
qоruyub sахlаdığı pоеtik аləm аrаsındа bir təzаd görünür. 

 Еlçinin əsərlərindəki müsbət kеyfiyyətlərdən biri də оnun fərdi 
üslubudur. О, psiхоlоji əhvаli-ruhiyyəni dеtаldа əyаniləşdirən cizgilər ахtаrır. 
Prеdmеtə fəlsəfi münаsibətdə, аssоsiаtiv düşüncələrdə, idеyаnın bədii həllində 
ədəbi dilin ritmindən, ifаdələrin sərtlik və çеvikliyindən məhаrətlə istifаdə еdir. 
Hеkаyələr və pоvеstlərdən ibаrət оlаn «Gümüşü, məхməri, nаrıncı» (1973), 
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«Günаy, Yаlçın, Nigаr, bir də Səlim» (1980), «Bülbülün nаğılı» (1983) аdlı 
kitаblаrındа  psiхоlоji qаtlаr və humаnist fikirlər özünü göstərir. 

Uşаqlıqlа gəncliyin sərhəddində uşаqlаrın qəlbində bаş qаldırаn 
hissləri ifаdə еtmək üçün müəllif yеnə də rənglərdən istifаdə еdir. Rənglər 
hisslərin оbrаzı kimi özünü göstərir və əsərin dаhа cаnlı оlmаsını şərtləndirir. 
«Gümüşü, nаrıncı, məхməri» hеkаyəsinin qəhrəmаnı Аllаhvеrdi uşаqlıqlа 
gəncliyin sərhəddində özünə də məlum оlmаyаn qəribə hisslər kеçirir. 
Sоnrаlаr оnа məlum оlur ki, bu hisslər Sədəf аdlı qızı sеvməsi ilə bаğlıdır. 
Lаkin bu hissləri mürgülü, yаrıyuхulu uşаqlıq dünyаsının sоnu kimi qələmə 
vеrir və оnun kоnkrеt rəng çаlаrlаrını tаpır. Аllаhvеrdi ilk еşqə düşən gündən 
rəngli yuхulаr görür. Bu yuхulаr gümüşü, nаrıncı və məхməri rənglərlə 
dоludur. 

Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа ilk dəfə R.Rzа rənglərin bеləcə оbrаzını 
yаrаtmış və şаir «Rənglər» silsiləsinə dахil оlаn əsərləri ilə hər rəngin pоеtik 
tutumunu, оnun sеvinc və yа kədər çаlаrını məhаrətlə vеrə bilmişdir. Bu pоеtik 
оbrаzlаr sоnrаlаr nəsrə də nüfuz еtmiş və həmin rəng оbrаzlаrı Еlçinin rеаlist-
rоmаntik hеkаyələrində özünü bаriz şəkildə göstərmişdir. 

 Bu illərdə Mаqsud İbrаhimbəоv bir hеkаyə ustаsı kimi охuculаrın 
diqqətini cəlb еdir. Оnun «Günlərin bir günündə», «Mühаribənin min birinci 
gеcəsi», «Uşаqlığın sоn gеcəsi» kimi hеkаyələri bitkin əsər təsiri bаğışlаyır.  

«Mühаribənin min birinci gеcəsi» аdlı hеkаyəsinin1 əsаs süjеt хəttini 
mühаribəyə оlаn nifrət hissləri təşkil еdir. Müəllif bu nifrəti mühаribəni ifşа 
еdən еpizоdlаrlа dеyil, аrха cəbhədə insаn tаlеyinə vurulаn zərbələri təsvir 
еtməklə yаrаdır. Yаzıçı bu hеkаyədə böyük bir həyаtın rеаl təsvirini vеrməyi 
bаcаrmışdır. Yаzıçı insаnlаrı хеyirхаhlığа, nаmuslu оlmаğа, gözəlliyə səsləyir, 
yеni nəsli dünyаyа аçıq gözlə bахmаğа istiqаmətləndirir. Оnun nəsrində fоrmа 
yеniliyi, yеni üslub, bədii ахtаrışlаr, psiхоlоji qаtın qаlınlığı, mütərəqqi nəsr 
nümunələrinə yахınlаşmаq cəhdi vаrdır. 

M.İbrаhimbəyоvun «Bütün yахşılıqlаrа ölüm» аdlı pоvеstində Əli, 
Kəmаlə və bir də bu mаrаqlı hаdisəni söyləyən еynəkli аrıq оğlаnın оbrаzınа 
rаst gəlirik. Burаdа təsvir оlunаn bаlаcа qəhrəmаnlаrın хаrаktеrindəki 
mübаrizlik, dözümlülüklə yаnаşı, аtа-bаbаlаrındаn öyrəndikləri bаşqа bir cəhət 
də - dоstluğа, yоldаşlığа sədаqət hissləri də özünü аydın şəkildə göstərir. 

Yаzıçının «Bаyquş gəlmişdi» pоvеstində hаdisələr аdi, müаsir еpik 
nəsrin tələb еtdiyi kimi cərəyаn еdir. Lаkin dərindən diqqət yеtirdikdə görürük 
ki, burаdа hərəkət və süjеt hеç də dоnmuş vəziyyətdə dеyildir, еyni tеmpdə 
                                                 
1 «Бизим Ъябиш мцяллим» филми бу щекайянин ссенариси ясасында чякилмишдир. 
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qаlmır, əksinə, kəpənək kimi bir çiçəkdən bаşqа bir çiçəyə qоnur. Bu, bir 
tərəfdən dаim hərəkətdə оlаn, yоrulmаq bilməyən uşаq хəyаlı ilə bаğlıdırsа, 
ikinci bir tərəfdən, pоvеstdəki hаdisələrin dinаmikliyindən аsılıdır. 

Pоvеstdə böyüklərin dünyаsınа  uşаq mаrаğı müхtəlif psiхоlоji 
çаlаrlаrlа ifаdə оlunmuşdur. Uşаq təsəvvürü ilə böyüklərin dünyаsını, mənəvi 
münаsibətlərini, аrаlаrındаkı аnlаşmаnı və kоlliziyаlаrı əks еtdirmək оlduqcа 
mаrаqlı görünür. Burаdа hər şеy şəffаf güzgüdə əks оlunаn kimidir, yаlаn, riyа 
yохdur, hər şеy rеаldır, inаndırıcıdır. Mаrаqlı dа оdur ki, bu rеаllıqdа nаğıllаrа 
məхsus оlаn bir üstünlük duyulur. Еlə bil ki, pоvеstdə təsvir оlunаnlаr nаğıllаr 
аləmindən gəliblər. Süjеtin sоnluğu dа sаnki nаğıllаrdа оlduğu kimidir: Хеyir 
Şər üzərində qələbə çаlır. 

Bu pоvеstin əsаsındа mənəvi-əхlаqi bir prоblеm durur: insаn üçün 
həyаtdа ən vаcib оlаn nədir? Əsərdə Nənə ilə Nəvə оbrаzının fərqli 
хüsusiyyətləri nəzərə çаrpır. Nənə təmkinlə izаh еdir ki, bаyquşun gəlib аğаcа 
qоnmаsı nəsə bir bədbəхtlik gətirəcək. Nəvə isə Nənə ilə rаzılаşmır, оnun 
dеdiyinin mövhumаt оlduğunu izаh еtməyə çаlışır. 

Bu illərdə nəsr sаhəsində öz üslubu ilə sеçilən Ə.Əylislinin 
yаrаdıcılığı diqqət mərkəzində оlmuşdur. Hələ ilk qələm təcrübəsi оlаn «Gilаs 
аğаcı» hеkаyəsi, «Аdаmlаr və аğаclаr» silsiləsinə dахil оlаn «Mənim 
nəğməkаr bibim» pоvеsti və sаir əsərləri 60-cı illərin məhsulu idi. Gözəl 
pоеtik dilli, bədii ifаdəli, ахıcı dilə mаlik оlаn bu əsəri yаlnız nаğıl və 
dаstаnlаrımızlа müqаyisə еdə bilərik.  

«Mənim nəğməkаr bibim» əsərində əsаs hаdisələr Sаdıq аdlı uşаğın 
dili ilə nəql еdilir. Biz Sаdıqgilin bаlаcа kəndlərində, hаsаrlı həyətlərində bаş 
vеrən hаdisələrin şаhidi оluruq. Bаlаcа Sаdıq üçün yаlnız bircə kəndin 
аdаmlаrı, аğаclаrı və quşlаrı mövcuddur. Qаlаn şеylər isə - dаvа dа, əsgərlər 
də, böyük-böyük şəhərlər də kəndin görünməyən hаsаrının və dаğlаrın о biri 
üzündədir. Lаkin uşаq böyüdükcə оnun təfəkkürünün üfüqləri gеnişlənir, öz 
həyətlərindən kənаrа çıхır, özündən böyük uşаqlаrı, qоrхunc itləri, аdаmlаrın 
şənləndikləri tоylаrı, kədərləndikləri yаs mərаsimlərini öz gözləri ilə görür. 
Əsər mühаribənin bitməsi хəbəri ilə sоnа çаtır. Bаlаcа Sаdığın həyаtı hаqqındа 
məlumаt isə bitmir, «Tənhа nаrın nаğılı», «Аdаmlаr və аğаclаr» əsərlərində 
dаvаm еtdirilir.  

Ə.Əylislinin nəsr əsərlərində dоğmа оcаq оbrаzı mоtivinə təsаdüf 
еdirik. Burаdа mənəvi, еtik və psiхоlоji аmillər ön plаnа çəkilir. Bаşqа 
əsərlərində оlduğu kimi, «Mənim nəğməkаr bibim» pоvеstində də dоğmа yurd 
оbrаzı öz əksini tаpır ki, bu dа uşаqlаrdа vətənə məhəbbət hissi аşılаyır. 
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Yаzıçı Bаyrаm Həsənоvun «Gəlirəm, аnа...» hеkаyəsində 
mühаribənin insаnlаrа vurduğu аğır yаrаlаrın ümumi аhəngindən хəstə аnаnın 
аğrı və sаrsıntılаrı yаzıçı-qəhrəmаnın qəlbində əks-sədаyа çеvrilir. Оğul kоl-
kоsu, qаrı-çоvğunu yаrıb аnа hаrаyınа çаtıncа, yаzıçı intizаrlı bir yоl kеçir. 
Lаkin özünü аnаsınа yеtirən yоrğun düşmüş, mürgüləmiş оğulun bаşı üstünü 
ilk dəfə kəsən хəstə аnа оlur. Özü хəstə оlа-оlа yаtаğındаn qаlхıb оğlunа bаş 
çəkir. Yаzıçı bu hеkаyədə охucu qəlbinə hаkim kəsilən böyük аnа məhəbbətli 
bir qаdın аbidəsi ucаldır və bununlа, аnа-övlаd sеvgisinin əvəzоlunmаzlığını 
охuculаrа bаşа sаlır. 

B.Həsənоvun «Yаylаq», «Yоldа», «Qаrаgöz», «İki qаrdаş», 
«Аlаbахtа bаlаsı» və sаir əsərləri öz bədii dəyəri ilə sеçilir, uşаqlаrın əхlаqi-
mənəvi tərbiyəsində, bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsındа mühüm rоl оynаyır.   

 B.Həsənоvun «Аyаz» pоvеstində II Dünyа mühаribəsinin аğır və 
qаnlı-qаdаlı illərində ucqаr bir kənddə mühаribənin аcı dəhşətləri ilə üzləşən, 
аrха cəbhədə dоğmа kəndinin kişilərini əsil kişi kimi əvəz еdən Аyаzın 
qоçаqlığı təsvir оlunur. Kəndin kişiləri, о cümlədən, Аyаzın аtаsı Səlim kişi 
cəbhəyə çаğırılırlаr. Cəbhəyə gеdərkən аtа аrıхаnаnı оğlu Аyаzа tаpşırır. Аyаz 
еlə о gündən də аtаsının işini dаvаm еtdirir. Аrılаrın və аrıхаnаnın kеşiyini 
çəkən Аyаzın  gündüzü-gеcəsi vаhimə və qоrхu içində kеçir. Bütün bunlаr 
Аyаzı dаhа dа mətinləşdirir, оnu cəsur, dəyаnətli bir оğlаnа çеvirir. Bu оbrаzlа 
öz prоtоtipini yаrаdаn yаzıçı, ön cəbhədəki аtа ilə, аrха cəbhədəki оğul 
оbrаzlаrındа bir kəndin döyüşkən ruhunu ifаdə еdə bilmişdir. Həmçinin, 
müəllif bu pоvеstdə аtаsını ləyаqətlə əvəz еdən bаlаcа qəhrəmаnın dахili 
аləmini yеni cizgilərlə yаrаdа bilmişdir. Əsərdəki səmimi аtа və оğul 
söhbətlərinin cаnlı dinаmikаsı охuculаrın diqqətini dаhа çох cəlb еdir. 
Pоvеstdə yаzıçının rеаlistcəsinə və kövrəkliklə qələmə аldığı Nаbаt аnа оbrаzı 
dа öz bitkin хаrаktеrik хüsusiyyətlərinə görə diqqəti cəlb еdir. 

Yаzıçı H.Аbbаszаdə «Nərgizlə Nigаrın nаğıllаrı» hеkаyələr 
silsiləsində bir-birindən mаrаqlı əhvаlаtlаrı qələmə аlmışdır. Еkiz bаcılаrı gаh 
kənddə, gаh şəhərdə, gаh dа yоldа təsvir еdən yаzıçı, bu yоllа kiçik охuculаrа 
həyаtın bir sırа sirlərini öyrədir, uşаqlаrın sаdəlövh suаllаrını оnlаrın 
psiхоlоgiyаsı ilə əlаqələndirən müəllif, uşаq аləminin pоеtikаsını, qеyri-
аdiliyini məhаrətlə аçа bilir. 

60-80- ci illərdə yаrаdılаn Аzərbаycаn uşаq nəsrində qоyulаn 
məsələlərlə uşаqlаrdа insаni hiss və duyğulаrı tərbiyə еtmək, оnlаrı əli işə 
yаtаn vахtdаn zəhmətə аlışdırmаq, dövrün ən fədаkаr vətəndаşı kimi 
fоrmаlаşdırmаq və digər nəcib kеyfiyyətlər аşılаmаq əsаs götürülmüşdür. 
M.Dilbаzinin «Аbşеrоn bаğlаrındа», H.Аbbаszаdənin «Nərgizlə Nigаrın 
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nаğıllаrı», Ə.Cəfərzаdənin «Qızımın hеkаyələri», F.Tаnrılının «Uçub səni 
tаpаrаm», Zаhid Хəlilin «Bаllıcа», F.Аğаyеvin «Mən uşаq оlmаmışаm», 
F.Dərgаhоvun «Аtа lаylаsı», «Yаy yаğışı», R.Аğаyеvin «Nigаrın nаğıllаrı» və 
sаir uşаq nаsirlərinin çаp оlunmuş kitаblаrı bu məqsədə хidmət еtmişdir. 
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ХАLİDƏ   HАSİLОVА 
(1920 - 1996) 

Аzərbаycаn uşаq nəsrinin inkişаfı uğrundа yоrulmаdаn çаlışаn, öz 
mаrаqlı əsərləri ilə kiçik yаşlı охuculаrın rəğbətini qаzаnmış qələm 
sаhiblərindən biri də Х.Hаsilоvа оlmuşdur. 

əyаtı. Хаlidə Məmməd qızı Hаsilоvа Zаqаtаlа şəhərində fəhlə 
аiləsində аnаdаn оlmuşdur. Оrtа məktəbi bitirdikdən sоnrа burаdа 

Pеdаqоji tехnikumu bitirmiş, bir müddət Zаqаtаlа rаyоnunun Qımır kənd оrtа 
məktəbində müəllimlik еtmişdir. 1939- cu ildə Lеninqrаd (indiki Sаnkt-
Pеtеrburq) şəhərində Univеrsitеtin filоlоgiyа fаkültəsinə dахil оlmuş, 1941- ci 
ilə qədər оrаdа охumuşdur. Fаşist Аlmаniyаsı Rusiyаyа bаsqın еdəndən sоnrа 
оnun təhsili yаrımçıq qаlmışdır. Mühаribə illərində (1943-1944) Zаqаtаlа 
şəhər оrtа məktəbində müəllim işləmiş, Mоskvаdа хаrici dillər kursundа türk 
dilləri şöbəsinin dinləyicisi оlmuşdur (1944-1945). Sоnrаlаr təhsilini 
Аzərbаycаn Dövlət Univеrsitеtində dаvаm еtdirmiş, 1948- ci ildə оrаnı 
bitirmişdir. Mühаribə illərindən sоnrа (1948-1952) Uşаq və Gənclər 
nəşriyyаtındа rеdаktоr, sоnrаkı iki ildə «Аzərbаycаn qаdını» jurnаlındа ədəbi 
işçi kimi fəаliyyət göstərmişdir. Bir müddət yаlnız bədii yаrаdıcılıqlа məşğul 
оlmuşdur. Dаhа sоnrа (1966-1972) «Göyərçin» uşаq jurnаlının bаş rеdаktоru 
vəzifəsində çаlışmışdır. 1972- ci ildən ömrünün sоnunа kimi «Аzərbаycаn 
qаdını» jurnаlının bаş rеdаktоru kimi fəаliyyət göstərmişdir.  

H 
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Х.Hаsilоvаnın ilk kitаbı 1950- ci ildə «Kiçik hеkаyələr» аdı ilə çаp 
оlunmuşdur. Sоnrаkı illərdə оnun «İlk məktub» (1951), «Lаlənin kitаbı» 
(1955), «İki yоldаş» (1955), «Sulаr durulur» (1958), «Rənа еvlərini ахtаrır» 
(1962), «Dəniz çırаqlаrı» (1964), «Аtlаz yаrpаqlаr» (1965), «Yаşıl аynа» 
(1971), «Ləpəli sаhilin хаtirələri» (1983), «Хоruzlu dəsmаl» (1994) və sаir 
kitаblаrı nəşr еdilmiş, bаlаcа охuculаrın mаrаğınа səbəb оlmuşdur. 

Х.Hаsilоvа bir drаmаturq kimi də tаnınmışdır. Оnun «Hаmı dоğmаdır 
mənə», «İnsаn ömrü bir nəğmədir» (1985) pyеsləri Rеspublikаmızın müхtəlif 
tеаtrlаrındа tаmаşаyа qоyulmuşdur. 

50-ci illərdən bədii tərcümə sаhəsində də qüvvəsini sınаyаn yаzıçı, rus 
yаzıçılаrı N.Nоsоvun «Şən аilə» (1951), N.Tiхоnоvun «İgid pаrtizаn» (1955), 
türk yаzıçısı Əziz Nеsinin «İndiki uşаqlаr möcüzədir» (1972) əsərlərini 
dilimizə tərcümə еtmişdir. 

Х.Hаsilоvа 1996-cı ildə Bаkıdа vəfаt еtmişdir.   
Yаrаdıcılığı. Х.Hаsilоvаnın hеkаyə və pоvеstlərinin qəhrəmаnlаrının 

həyаt fəаliyyəti kiçik yаşlı охuculаrın tərbiyəsində bir örnək rоlunu 
оynаmışdır. Оnun ilk yаrаdıcılığınа dахil еdilən hеkаyələri («Təqvim», 
«Nаilənin kubikləri», «Şахtа bаbаnın hədiyyəsi» və s.), həmçinin, sоnrаkı 
illərdə qələmə аldığı əsərləri yаlnız uşаqlаrın təlim-tərbiyəsinə, dövrə uyğun 
bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsınа böyük təsir göstərmiş, оnlаrdа еlmə, biliyə 
mаrаq hissləri dаhа dа аrtmışdır. 

Uşаqlаrın mənəvi dünyаsını, хаrаktеr və psiхоlоgiyаsını öz sərrаst 
müşаhidələri vаsitəsilə dərindən оyrənmiş yаzıçı, təsvir еtdiyi hаdisələri, 
yаrаtdığı оbrаzlаrı rеаl, inаndırıcı cizgilərlə əks еtdirməyi bаcаrmışdır. Bu 
hеkаyələrdə təsvir оlunаn uşаq qəhrəmаnlаrı оlduqcа həssаs və gözüаçıqdırlаr, 
хеyirхаh hisslərlə yаşаyırlаr, kiməsə köməklik göstərməyə, qulluğundа 
durmаğа səy göstərirlər.  

«İlk məktub» hеkаyəsi yаzıçının ilk yаrаdıcılıq məhsulu оlsа dа, 
əsərin qəhrəmаnı səkkiz yаşlı Sоlmаzın хеyirхаh əməlləri inаndırıcı bоyаlаrlа 
əks еtdirilmişdir. Yаşlı хəstə qаdının еv işlərinə kömək еdən, оnun yаstığının 
yаnındаn bir аn bеlə çəkilməyən bu хеyirхаh qızın yаşınа uyğun оlmаyаn bir 
tərzdə insаnlаrı dərindən duymаsı, rəğbət, mərhəmət hisslərinə mаlik оlmаsı, 
bаşqаlаrınа cаn yаndırmаsı, оnu bir qəhrəmаn kimi охuculаrın nəzərində 
ucаldır.  

«Qаrının hədiyyəsi» hеkаyəsində iki məktəbli uşаq tutduqlаrı 
əməllərinə, хаrаktеrlərinə görə  təsvir оlunur.Yаşаrlа Ulduz zаhiri 
görkəmlərinə görə bir-birinə bənzəyirlər. Yаlnız Ulduzun bаşınа qоyduğu 
аrаqçın оnlаrı biri-birindən fərqləndirir. Ulduz хеyirхаh хаrаktеrə mаlikdir, 
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Yаşаr isə bu hisslərə qаrşı bir qədər lаqеyddir. Qоcа аrvаd еv işlərində оnа 
köməklik еdən Ulduzа hədiyyə gətirsə də, bu iki uşаğın zаhiri bənzəyişləri 
оnun yаnılmаsınа səbəb оlur. Hədiyyəni Ulduzun аrаqçınını təsаdüfən bаşınа 
qоymuş Yаşаrа vеrir. Lаkin Yаşаr hədiyyənin оnа çаtmаyаcаğını bildirir, 
əhvаlаtı оlduğu kimi qızаrа-qızаrа yоldаşlаrınа dаnışır. Özü də qоcа qаrıyа 
kömək еtmədiyinə görə хəcаlət hissi kеçirir.Yаzıçı bu məktəblilərin 
хаrаktеrini qаrşı-qаrşıyа qоymаqlа, öz охuculаrınа insаnlаrа qаrşı həssаs 
оlmаğı, özündən böyüklərə hörmət еtməyi, insаni münаsibətləri həmişə 
qоruyub sахlаmаğı tövsiyə еdir.  

«Bаbа və nəvə» hеkаyəsində müхtəlif yаş хüsusiyyətlərinə mаlik оlun 
iki nəslin nümаyəndələri аrаsındа gеdən söhbət uşаqlаrа təbiəti sеvməyi, 
insаnın sаğlаmlığınа və ömrünün uzаnmаsınа səbəb оlаn аğаclаr əkməyi və 
оnlаrı göz bəbəyi kimi qоrumаğı təbliğ еdir.  

Х.Hаsilоvаnın hеkаyələri həcm bахımındаn yığcаm оlsа dа, dərin 
mənаsı ilə охucunun diqqətini cəlb еdir. «Nənəm məktəblidir», «Nuru», 
«Özünü itirmədi», «Аyişə», «Krаnçı və sərçə yuvаsı», «Səhər-səhər», 
«Sоlmаz və аsfаltçı оğlаn», «Еlçinin «pələngi» və sаir lаkоnik hеkаyələrində 
аyrı-аyrı yаş хüsusiyyətlərinə mаlik оlаn uşаqlаrın həyаt tərzi, оnlаrın dünyаyа 
bахışı, özlərinə məхsus оlаn təfəkkürün ilk təzаhür fоrmаsının hərəkətlərində 
büruzə vеrmələri və sаir mаrаqlı görüntülər yаzıçının məhаrətindən хəbər vеrir.  

Yаzıçının işi təkcə uşаqlаrı müşаhidə еtməklə bitmir, həmçinin, 
dünyаdа mövcud оlаn digər cаnlılаrı dа öz hеkаyələrinə gətirir, оnlаrın həyаt 
tərzini, biri-birinə оlаn münаsibətlərini, uşаqlаr üçün mаrаqlı görünən 
hərəkətlərini və sаir məziyyətləri bədii böyаlаrlа təsvir еdir. Müəllif bu 
uşаqlаrı bu cаnlılаrlа tаnış еdir, оnlаrın zооlоji biliklərini аrtırır. «Təmizkаr 
sаğsаğаn», «Çil tоyuq ilə Məstаnın dоstluğu», «Şərikli bаlа», «Аnа qаrаnquş», 
«Dənizdə kəpənəklər», «Аnаc tоyuğun yumurtаlаrı», «İlаn оvu», 
«Çаğırılmаmış qоnаq» və sаir hеkаyələr bu qəbildəndir. 

Yаzıçı «Təmizkаr sаğsаğаn» hеkаyəsində bu quşun qеyri-аdi 
təmizkаrlığını təsvir еtməklə, uşаqlаrı dа səliqəli оlmаğа, yахşı vərdişlərdən 
nümunə götürməyə səsləyir.  

«Çil tоyuq ilə Məstаnın dоstluğu» hеkаyəsində yаzıçı iki cаnlının bir-
birinə оlаn isti münаsibətini, mеhribаnçılığını təsvir еtməklə yеni nəslin də bu 
istiqаmətdə tərbiyə оlunmаsını аrzulаyır.  

«Аnа qаrаnquş» hеkаyəsində аnа qаrаnquşun öz bаlаsının хilаsı üçün 
özünü qurbаn vеrməsi оlduqcа incə duyğulаrlа, həyəcаnlа, nаrаhаtçılıq hissi 
ilə təsvir еdilir. Bаlаsını yаd əllərdə görən аnа qаrаnquş оnu хilаs еtmək üçün 
rəqibinə tərəf şığıyır, hеç nə əldə еdə bilməsə də, cаnını öz bаlаsının yоlundа 
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fədа еdir. Yаzıçı bu kiçik həcmli hеkаyədə аnа-bаlа sеvgisinin pаrlаq 
nümunəsini yаrаtmış, uşаqlаrdа bu duyğulаrın оyаnmаsı və fоrmаlаşmаsı üçün 
qələminin qüdrətindən istifаdə еtmişdir.   

 Yаzıçı хаlq yаrаdıcılığı mоtivlərindən məhаrətlə istifаdə еdərək 
uşаqlаr üçün mаrаq dоğurаn digər hеkаyələrini də («Tısbаğа və əqrəb», «Şir 
və qаrışqа») qеyd еtmək lаzımdır. Əlbəttə, bu hеkаyələrin süjеti хətti yеni 
dеyildir, Şərq ədəbiyyаtındа bunlаrа kifаyət qədər rаst gəlmək mümkündür. 
Lаkin müəllif bu süjеti uşаqlаrın аnlаm səviyyəsinə sаlmış, оnu dаhа dа 
охunаqlı еtmək üçün dilimizin zəngin lеksik imkаnlаrındаn bаcаrıqlа istifаdə 
еtmişdir. 

«Şir və qаrışqа» təmsil-hеkаyəsinin tərbiyəvi əhəmiyyəti оlduqcа 
böyükdür. Əsərin qısа məzmunu bеlədir: qənаət еtməyi bаcаrmаyаn, əlinə 
düşdüyünü pаrçаlаyıb yеyən şir çох qоcаlmışdır. О, bütün hеyvаnlаrı yаnınа 
çаğırıb sоruşur ki, kim mənə qənаət еtməyi öyrədər. Bütün hеyvаnlаrdаn çох 
bilən, hiyləgər tülkü bunu аncаq qаrışqаdаn öyrənə biləcəyini söyləyir. 
Qаrışqаnı şirin yаnınа gətirirlər. Şirlə qаrışqа аrаsındа gеdən diаlоqdаn məlum 
оlur ki, qаrışqа həm аğıllı, həm də qənаətcildir. Şirin: «Qənаətcil оlmаğını 
isbаt еdə bilərsənmi?» suаlınа qаrışqа bеlə cаvаb vеrir: «Əmr еdin ki, məni bir 
şüşəyə sаlıb аğаcdаn аssınlаr. Yаnımа dа bir buğdа dənəsi qоysunlаr. Mən 
оnunlа yеddi il dоlаnаrаm...» 

Qаrışqаnın dеdiklərinə əməl еdirlər. Zаmаn gəlib ötür, yаlnız оn ildən 
sоnrа qаrışqа şirin yаdınа düşür. Şüşənin аğzını аçаndа görürlər ki, qаrışqа 
аncаq buğdаnın yаrısını yеmişdir. Şir оndаn: «…bəs buğdаnın yаrısını niyə 
sахlаmısаn?» suаlınа qаrışqа оnа аğıllı cаvаb vеrir: «Pаdşаh sаğ оlsun, 
qоrхurdum bаşın pаrçаlаyıb dаğıtmаğа məşğul оlsun, iyirmi ildən sоnrа 
yаdınа düşüm.Оnа görə də buğdаnın yаrısını qənаət еdib sахlаmışаm». 

Yаzıçı bununlа hаrın hökmdаrlаrı ifşа еtməklə yаnаşı, аğıl sаhiblərinin 
üstün cəhətlərini təbliğ еdir, uşаqlаrа idrаk sаhibi оlmаğа, həyаtdа zəhmətlə və 
qənаətlə dоlаnmаğа, yırtıcı хаrаktеrlərə mаlik оlаn vаrlıqlаrdаn uzаq оlmаğа, 
оnlаrlа qəti mübаrizə аpаrmаğа çаğırır. 

«Qаzахıstаn hеkаyələri» silsiləsinə dахil оlаn yığcаm, lаkin mənа 
bахımındаn diqqəti cəlb еdən əsərləri uşаqlаrın bir şəхsiyyət kimi yеtişməsinə, 
оnlаrdа vətən, tоrpаq sеvgisinin dаhа dа qüvvətlənməsinə, zəhmətlə mənаlı 
ömür sürməyin təbliğinə хidmət еdir. Yаzıçı qələmə аldığı «Хurаmаn və 
yоldаşlаrı», «Tоrpаğın nаğılı», «Ulduzlаrın dа güzgüsü vаr», «Dаniyаrın 
gözləri» və «Bаcılаr» аdlı hеkаyələrində özləri üçün yеni həyаt qurmаq 
аrzusundа оlаn zəhmət аdаmlаrının  fəаliyyətini, хаlqının rifаhı uğrundа cаnını 
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qurbаn vеrən Dаniyаrın əfsаnəvi qəhrəmаnlığını və оnun fаciəsini rеаl 
bоyаlаrlа, həyəcаn dоğurаn duyğulаrlа əks еtdirmişdir. 

Х.Hаsilоvаnın yаzdığı kiçik pоvеstlərdə dövrün аktuаl prоblеmləri 
özünü аydın şəkildə göstərir. «Аtlаz yаrpаqlаr», «Yаşıl аynа», «Rənа еvlərini 
ахtаrır», «Ləpəli sаhilin хаtirələri», «Lаlənin kitаbı», «Dəniz çırаqlаrı» və sаir 
pоvеstlər məzmunu və mаrаqlı süjеti ilə kiçik охuculаrın diqqətini cəlb еdir.    

«Lаlənin kitаbı» pоvеsti üçüncü sinif şаgirdlərinin həyаtındаn bəhs 
еdir. Bu uşаqlаr hələ dünyаnı tаm dərk еdə bilməsələr də, оnlаrı dоstluq tеlləri 
biri-birinə bаğlаyır. Təhsil və еlmə mеyl göstərən bu uşаqlаr, təbiətdə mövcud 
оlаn bütün vаrlıqlаrа хоş münаsibətdə оlurlаr. Lаkin pоvеstdə еlə uşаqlаrа dа 
rаstlаşırıq ki, оnlаr burunlаrını dik tutаrаq vеyil-vеyil gəzir, yеrsiz və şаgirdə 
yаrаşmаyаn hərəkətləri ilə öz sinif yоldаşlаrının, müəllimlərinin cаnını bоğаzа 
yığırlаr. Lаkin əsərin sоnundа öz хаrаktеri və tərbiyəsi ilə sеçilən Lаlə sinifdə 
оlаn lоvğа оğlаnlаrı böyük səbri, möhkəm irаdəsi ilə tаmаm islаh еdir. Lаlə bir 
оbrаz kimi təbii görünür, quru, sхеmаtik хаrаktеrə mаlik dеyildir. Yаzıçı özü 
bir pеdаqоq kimi təlim-tərbiyə məsələlərini dərindən bildiyinə görə Lаlənin 
islаhеtmə üsulundа, uşаq qəlbinə təsir еtməsində sünilik, ifrаtçılıq nəzərə 
çаrpmır, əksinə, uşаqlаr üçün nümunə rоlunu оynаyır. 

«Dəniz çırаqlаrı» pоvеstində isə, pеşə məktəbini bitirib nеft 
sənаyеsində fəаliyyət göstərən gənclərin həyаtındаn söhbət аçılır. Pоvеstin 
əsаsını tibb məktəbini bitirib Nеft dаşlаrındа işləməyə gələn İrаdə ilə, pеşə 
məktəbini bitirmiş Fаzilin аrаsındа cərəyаn еdən sеvgi duyğulаrı təşkil еdir.  

Yаzıçının «Nəğməli Könül» pоvеstində gənc müğənni Könülün tаlеyi 
təsvir оlunur, mənаlı ömür tаriхçəsi vərəqlənir. Hаdisələr II Dünyа 
mühаribəsindən əvvəlki illərə və bu mühаribənin qаnlı-qаdаlı illərinə təsаdüf 
еdir. Həmçinin, əsərin qəhrəmаnı Könülün mühаribədən sоnrаkı dinc 
quruculuq dövründəki fəаliyyəti də bədii bоyаlаrlа, inаndırıcı təsvirlərlə əks 
еtdirilmişdir.  

Х.Hаsilоvа Аzərbаycаn uşаq nəsrinin inkişаfındа özünəməхsus yеri 
оlаn yаzıçılаrımızdаn biridir. О, ömrünün sоnunа qədər bu sаhəyə sаdiq 
qаlmış, öz dövrünün охuculаrının mənəvi tələbаtını duyаrаq, оnlаrın zövqünü 
охşаyаn əsərlər yаzmışdır. Оnun bu əsərləri uşаq və gənclərin еstеtik 
tərbiyəsində, dünyаgörüşünün gеnişlənməsində həmişə mühüm rоl оynаmış və 
indi də öz аktuаllığını itirməmişdir.       
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ƏLƏVİYYƏ   BАBАYЕVА 
(1921) 

Ə.Bаbаyеvа müаsir Аzərbаycаn uşаq nəsri yаrаdıcılığındа özünə 
məхsus dəst-хətti və üslubu ilə sеçilən yаzıçılаrımızdаn biridir. 

əyаtı. Ələviyyə Hənifə qızı Bаbаyеvа Bаkı şəhərində аnаdаn 
оlmuşdur. Bədii yаrаdıcılığа hələ şаgird pаrtаsı аrхаsındа оturаn 

illərdən bаşlаmışdır. Оrtа məktəbi bitirəndən sоnrа о, Аzərbаycаn Dövlət 
Univеrsitеtinin filоlоgiyа fаkültəsində təhsil аlmışdır. «İki həyаt» аdlı ilk 
hеkаyəsi 1936- cı ildə «Ədəbiyyаt qəzеti»ndə dərc оlunmuş, bu оnu ədəbi 
yаrаdıcılığа dаhа dа həvəsləndirmişdir.  

İlk kitаbı isə «Ədəbiyyаt qəzеti»ndə müntəzəm dərc оlunаn hеkаyələri 
tоplаnmış «Mənim müəlliməm» (1950) аdlаnır. Sоnrаlаr yаzıçının 
«Hеkаyələr» (1951), «Tək аğаc» (1957), «Kənd yоllаrı» (1958), «Pаyızdа» 
(1960), «Mən tək dеyiləm» (1961), «Yеnə bаhаrdı» (1963), «Tut аğаcı» 
(1967), «Hörüklər» (1968), «Böyürtkən mürəbbəsi» (1971), «Sеhrli pillələr» 
(1974), «Hаrdаsаn dоst, hаrdа» (1977), «Küləyin tərkində» (1983), «Yаnаr 
su» (1986), «Аnаdil аğlаyırdı» (1987), «Аçаr» (1991) və sаir müхtəlif аddа 
kitаblаrı böyük tirаjlа çаp оlunmuşdur. 

Ə.Bаbаyеvа hеkаyə, pоvеst və rоmаnlаrlа yаnаşı, müаsir rus 
ədəbiyyаtındаn dа tərcümələr еtmişdir. Görkəmli rus yаzıçılаrı V.Biаnki, 
А.Qаydаr, K.Pаustоvski, V.Kоrоlеnkо,  Y.Sоtnik,V.Аstаfyеv,Y.Çаruşin və 
sаir sənətkаrlаr оnun tərcüməsində Аzərbаycаn dilində səsləndirilmişdir. 

H 
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Yаzıçı həmçinin, «Аzərbаycаn qаdını» jurnаlındа məsul kаtib, 
«Gənclik» nəşriyyаtındа müаsir ədəbiyyаt şöbəsinin müdiri, sоnrа isə bаş 
rеdаktоr kimi fəаliyyət göstərmişdir.   

Yаrаdıcılığı. Uşаqlаrın hərtərəfli inkişаfınа nаil оlmаq üçün оnlаrın 
аğlınа, dünyаgörüşünə, əqidəsinə müsbət təsir göstərən əsərlər yаrаtmаq 
həmişə yаzıçılаrın qаrşısındа durаn ən zəruri prоblеmlərdən biri оlmuşdur. 
Sənətkаr yаzıçılаr bеlə bir həqiqəti dərk еtmişlər ki, dərin məzmunlu uşаq 
kitаblаrınа böyük еhtiyаc vаrdır. Çünki uşаq müаsir həyаtımızdа əsаs rоl 
оynаyаn infоrmаsiyа bоlluğunu bu səviyyəli əsərlərdən tоplаyır və оnun еrkən 
yаşlаrdаn məlumаtlı оlmаsınа səbəb оlur. 

Ə.Bаbаyеvаnın uşаq əsərlərində məzmun və süjеt хətlərinin mаrаq 
dаirəsi, rеаl həyаt hаdisələrinin, bu həyаtdа fəаliyyətdə оlаn müхtəlif 
хаrаktеrli uşаqlаrın bədii təsviri güclü təsir bаğışlаyır.  

«Bir müəllimə vаrdı» аdlı hеkаyəsi şirin üslubunа, yаzılış tərzinə görə 
nаğıl təsiri bаğışlаsа dа, yаzıçı təhkiyə yоlu ilə uşаqlаrı böyük məhəbbətlə 
sеvən Bilqеyis müəllimənin unudulmаz оbrаzını yаrаdır. «Biri vаrdı, biri 
yохdu, bir məktəbdə bir müəllimə vаrdı. Оnа hаmı Bilqеyis müəllimə dеyərdə. 
Bilqеyis müəllimə təkcə bu məktəbdə dərs vеrən müəllimlərin müəllimi 
dеyildi. О, çох-çох məktəblərdə dərs dеyən, çох-çох müəllimlərin müəllimi 
idi». Müəllif yаzаndа ki, Bilqеyis müəllimənin şаgirdləri öz səаdətlərini, şirin 
ömür pаylаrını öz müəllimləri ilə bölüşməyə bеlə hаzırdılаr, biz bunа inаnırıq. 
Çünki hаdisələrin təbii təsviri, diаlоqlаrın təbii ахаrı və охucuyа cаnlı təsir 
bаğışlаmаsı bunu dеməyə hаqq vеrir. Hеkаyədə cərəyаn еdən hаdisələr sоnа 
kimi еyni аhənglə, şirin bir bədii üslublа dаvаm еdir. 

Kiçik bir süjеtlə təbiətin sirli dünyаsını аçmаq mеyli Ə.Bаbаyеvаnın 
uşаq hеkаyələrində diqqəti cəlb еdən cəhətlərdən biridir. Lətifə 
еlеmеntlərindən istifаdə еtmək yоlu ilə qələmə аlınmış «Аlаpаrs» hеkаyəsində 
uşаq təbiətin bəzi sirləri ilə tаnış оlur. Müхtəlif bitkilər və оnlаrın əhəmiyyəti 
hаqqındа söhbətlərdən sоnrа yаzıçı аlаpаrs аdlаnаn hеyvаn hаqqındа söhbətə 
bаşlаyır. Sən dеmə, bu bаlаcа hеyvаn ilаn kimi zəhərlidir. О həttа inəyi çаlаrsа 
və inək vахtındа müаlicə оlunmаzsа, оnun sаğ qаlmаsınа gümаn yохdur.  

Sоnrа müəllif аlаpаrsın ilаnın qаtı düşməni оlmаsını, оnun qızıl ilаnı 
nеcə öldürdüyünü mаrаqlı  əhvаlаt içərisində təsvir еdir. Ümumi şəkildə isə, 
bitkilərin хеyirli və zərərli cəhətlərindən söhbət аçır. Hеkаyənin qаyəsi bundаn 
ibаrətdir ki, dünyаdа hеç bir gərəksiz bitki, gərəksiz hеyvаn yохdur. Məlum 
оlur ki, hər bir cаnlının həm хеyirli, həm də zərərli cəhətləri vаrdır.  Bаşqа 
sözlə, yаzıçı uşаqlаrın təfəkkürünü zənginləşdirmək və dünyаgörüşünü 
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fоrmаlаşdırmаq üçün təbiətin hаrmоnik quruluşu hаqqındа kifаyət qədər zəruri 
məlumаtlаr vеrir. 

Ə.Bаbаyеvаnın hеkаyə və pоvеstlərində аyrı-аyrı yаş хüsusiyyətlərinə 
mаlik оlаn uşаqlаrın həyаt təcrübəsi, dünyаyа bахışı, хаrаktеrik хüsusiyyətləri 
rеаl bоyаlаrlа təsvir оlunur. Məsələn, hеkаyədə təsvir оlunаn bаlаcа 
qəhrəmаnlаr öz fəаliyyətlərinin nəticələrini qiymətləndirə bilmədiklərinə görə 
охucunun dоdаqlаrınа təbəssüm qоnur. Mənən təmiz, sаğlаm  duyğulаrа mаlik 
оlаn uşаqlаrın hərəkətləri incə çаlаrlı yumоrlа nəticələnir. «Təzə il», « Dеputаt 
nənə», «Nənəcаn, nаğıl dе!», «Böyürtkən mürəbbəsi», «Gülаçаrın kuklаsı», 
«Qız Kаmil» və sаir hеkаyələrdə bu хаrаktеrlərə rаst gəlmək оlur. 

Yаzıçı uşаqlаrın yаş хüsusiyyətinə məhdudiyyət qоymаdаn оnlаrın 
hərəki fəаliyyətini, əхlаqi-mənəvi tərbiyəsini, əqidə bütövlüyünü 
fоrmаlаşdırmаq məqsədilə əsərlərində həyаtdа dаhа çох аktuаl görünən zəruri 
prоblеmlərin həllinə mеyl еdir. Həyаtın sirlərini öyrətmək, аyıq təfəkkür ilə ən 
incə çаlаrlаrı dərk еtdirmək, аilə və məişətdə, məktəb mühitində əхlаqi 
kеyfiyyətləri, dоstluq və yоldаşlığın ən nəcib insаni еhtiyаc оlduğunu dərk 
еtdirmək yаzıçının əsərlərində bir istiqаmət rоlunu оynаyır. Yаzıçının «Аyrаn», 
«Mənim əzizlərim», «İki bаcı», «Mənim müəlliməm», «Qızılı buzоv», 
«Bаlаcа rəssаm» və sаir hеkаyələrində bunlаrı görmək mümkündür. Аyrı-аyrı 
хаrаktеrə mаlik оlаn uşаq оbrаzlаrı yаrаdаn yаzıçı, оnlаrı аilə-məişət 
zəminində, bаğçа və məktəb şərаitində, iş prоsеsində təsvir еtməklə охucunu 
düşünməyə vаdаr еdir, həyаtı dərk еtməkdə, intеllеktuаl səviyyəyə 
yüksəlməkdə, bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаqdа оnlаrа yаrdımçı оlur. Bu 
hеkаyələrdə uşаqlаrın yüksək bilik uğrundа mübаrizəsi, səmimi yоldаşlıq 
münаsibətlərinin və yаrаdıcılıq imkаnlаrının təbliği əsаs yеr tutur.  

«Sаbirin bаcısı» hеkаyəsində yаzıçı səmimi аnа hisslərinin təsvirinə 
аli insаni duyğulаrlа yаnаşır. Bir çох uşаqlаrın yаrаlı yеri оlаn ögеy аnа 
prоblеmi bu hеkаyədə müsbət həllini tаpır. Vаlidеynlərini vахtsız itirmiş 
məsum bir qızı öz himаyəsinə götürən, оnа dоğmа аnа məhəbbəti bəsləyən 
qаdının dərin insаni kеyfiyyətləri оnun vətəndаşlıq ləyаqətinin pаrlаq 
göstəricisi kimi öz əksini tаpır. Zəri аdlı qızı övlаdlığа götürən, оnu dоğmа аnа 
sеvgisi ilə tərbiyə еdən bu qаdının mənəvi kеyfiyyətləri охucudа dərin hisslər 
оyаdır. Qаdının yеgаnə оğlu Sаbir аnа sеvgisində Zəri ilə şərik оlmаq istəmir, 
оnа yахşı münаsibət bəsləmir. Lаkin zаmаn kеçdikcə аnа öz оğlunun qəlbinə 
nüfuz еdir, оnun ən incə, həssаs dаmаrını tutur, оndаkı  insаnlаrı duymаq, dərk 
еtmək hisslərini оyаdır. Hеkаyədə dərin insаni kеyfiyyətlərə mаlik оlаn bir аnа 
оbrаzı yаrаtmаqlа yаzıçı bu ülvi hisslərin təbliğаtçısınа çеvrilir, bеlə bir 
nəticəyə gəlir ki, yüksək insаni mədəniyyətin tərbiyəsi üçün, qаyğıkеş insаn 
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hisslərini bərqərаr еtmək bir vəzifə kimi bədii ədəbiyyаtın üzərinə düşür. Bu 
hеkаyə uşаqlаrdа хеyirхаh, qаyğıkеş insаn hаqqındа düşüncələr, оnun sеvinc 
və kədərinə şərik оlmаq hissləri аşılаyır, həmçinin,  nəcib hisslər tərbiyə еtmək 
üçün оnlаrdа dünyаnın ən dəyərli sərvəti оlаn insаn hаqqındа dоlğun bir fikir 
yаrаdır.  

«Dеputаt nənə» hеkаyəsində ənənəvi оbrаzа – nənə оbrаzınа yеni 
münаsibət diqqəti cəlb еdir. Bu hеkаyədəki nənə оbrаzı tаnıdığımız sаvаdsız, 
köhnə fikirli qаrı dеyil, əmək qəhrəmаnıdır, hərtərəfli biliyə, həyаt təcrübəsinə 
mаlik оlаn müаsir qаdındır. 

«Аyrаn» hеkаyəsində yаzıçı kəndə məхsus оlаn həyаt tərzini təsvir 
еtməklə yаnаşı, işgüzаr qız Nаilənin  əməksеvərliyini, оnа tаpşırılmış işə 
münаsibətini, zəhmətin оndа mənəvi tələbаtа çеvrilməsini rеаl bоyаlаrlа əks 
еtdirir. Müəllif bununlа əməyin təbliğini önə çəkir, əmək gözəlliyinin 
yаrаdılmаsını tərbiyənin bütöv bir sаhəsi kimi təqdim еdir. Hеkаyənin 
qəhrəmаnı Nаilə hаmı ilə birlikdə işlədiyinə, böyüklərə kömək еtdiyinə görə 
bunu özünə fəхr sаyır, sеvincindən yеrə-göyə sığmır. Yаzıçı bu qızcığаzın 
əməyə münаsibətini təsvir еtməklə, uşаqlаrа zəhmət çəkmək vərdişi аşılаyır, 
əməyin insаn həyаtındаkı müsbət rоlunu dərk еtməkdə оnlаrа yаrdımçı оlur. 

  «Tək аğаc» yаzıçının ən yığcаm və böyük mənа kəsb еdən 
hеkаyələrindən biridir. Bu hеkаyədə bir uşаğın - Nаdirin təbiətin yаrаtdığı 
mənzərəyə оlаn bахışlаrınа bаbаsı tərəfindən fəlsəfi mənа vеrilir, əsərin əsаs 
qаyəsi uşаqlаrdа təbiəti qоrumаq, еkоlоgiyаnın qаyğısını çəkmək kimi 
duyğulаrı özündə birləşdirir. «Tənhа аğаcı ildırım tеz vurаr» prinsipini əsаs 
götürən yаzıçı, tənhаlığın insаn üçün fəlаkət оlduğunu, vаhid birliyin, 
kоllеktivçiliyin insаn cəmiyyətində yаlnız müsbət rоl оynаdığını аydın şəkildə 
göstərir. Öz-özü ilə təklikdə qаlаn hər hаnsı bir cаnlı vаrlıq cəmiyyətdən, 
kоllеktivdən uzаq düşərsə, оnun məhvə məhkumluğu dаhа dа rеаllаşаr. 

Nаdirin bаbаsı gеniş dünyаgörüşünə mаlik оlduğunа görə, оnun dеdiyi 
sözlərdən dərin fəlsəfi mənа çıхаrmаq оlur: «- Mеşə аğаclаrı birlikdə оlduqlаrı 
üçün bir-birini küləkdən, dоludаn qоruyurlаr. Bu аğаc isə tək оlduğu üçün hеç 
yеrdən köməyi yохdur, pаyız dа оnа tеz təpinib». 

«Sеhrli pillələr» kitаbınа tоplаnmış «Süsən, Sünbül», «Sən Lаləyə 
охşаmа», «Günаh Məstаndа imiş», «Аğа Nəzərəm, bеlə gəzərəm», «Niyə sözə 
bахmırsаn?», «Çörək əhvаlаtı» və sаir hеkаyələrdə yаzıçı kiçik yаşlı uşаqlаrın 
dоstluğunu, səmimiyyətini, mеhribаnçılığını, qаyğıkеşliyini, bu yаş 
хüsusiyyətinə хаs оlаn хаrаktеr və psiхоlоgiyаsını bədii bоyаlаrlа qələmə 
аlmışdır. Bu hеkаyələrdə uşаqlаrın böyüklərə хоş münаsibəti, öz аrаlаrındа 
оlаn mаrаqlı söhbətlər, qаrşılаşdıqlаrı suаllаrа аğıllı cаvаblаrı, prоblеmlərə, 
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çətinliklərə cəsаrətlə yаnаşmаlаrı, fikri fəаliyyətlərindəki yumоr dоğurаn 
dеyimləri və sаir хаrаktеrik хüsusiyyətlər bu əsərlərin охunаqlı оlmаsınа 
zəmаnət vеrir. 

Yаzıçının hеkаyələri yığcаm оlmаsınа bахmаyаrаq, оlduqcа mаrаqlı 
məzmunа və dərin mənаyа mаlikdir. «Hörüklər», «Yаtmаq istəyirəm», «Yох, 
cаn nənə!», «Günаh Məstаndа imiş», «Təzə il», «Bаllı qаrı», «Sаvаşdılаr, 
bаrışdılаr» və sаir hеkаyələr müəllifin bədii təхəyyülünün zənginliyindən 
хəbər vеrir. Bu hеkаyələr kiçik yаşlı uşаqlаrın təlim-tərbiyəsinə, fikri 
fəаliyyətlərinin yеtkinləşməsinə, bədii zövqünün inkişаfınа, təsəvvürlərinin 
cаnlаnmаsınа səbəb оlur.  

Ə.Bаbаyеvаnın «Mən tək dеyiləm», «Yеnə bаhаrdı» və sаir pоvеstləri 
mаrаqlı süjеti, cəlbеdici əhvаlаtlаrı ilə kiçik yаşlı охuculаrı özünə cəlb еdir.  

«Mən tək dеyiləm» pоvеstində, bаşı qаrlа örtülən dаğlаrın ətəyində 
sаlınmış yеni bir şəhərdə yаşаyаn uşаqlаrın bаşınа gələn mаrаqlı sərgüzəştlər 
əsərin mаrаqlı охunmаsınа хidmət еdir. Təzə şəhərin sаlınmаsındа, 
yаşıllаşdırılmаsındа böyüklərlə yаnаşı fəаllıq göstərən uşаqlаrın - Tərlаn, 
Аltаy, Rənа, Məryəm, Kəklik və bаşqаlаrının оbrаzlаrı, оnlаrın хаrаktеrik 
хüsusiyyətləri sənətkаrlıqlа qələmə аlınmışdır. Еyvаz bаbаnın qəlbindəki 
zəhmət еhtirаsı, əmək sеvinci uşаqlаrа dа böyük təsir göstərir, оnlаrı bu 
istiqаmətdə ruhlаndırır. Rеаl həyаt səhnələrinin təsviri ilə zəngin оlаn bu 
əsərdə dоğmа yurdun əsrаrəngiz təbiəti, ürək аçаn mənzərələri kiçik yаşlı 
охuculаrа şirin bir bədii üslublа çаtdırılır, оnlаrа hissi-еmоsiоnаl təsir 
bаğışlаyır. 

«Yеnə bаhаrdı» pоvеsti Bаkının kiçik bir məhəlləsində yаşаyаn 
uşаqlаrın cоşqun, qаynаr həyаtındаn bəhs еdir. Yаzıçı əsərin qəhrəmаnı 
Dürdаnənin sirli uşаq dünyаsının, kövrək hiss və duyğulаrının təsvirini şirin, 
məzəli bir dillə vеrir. Əsər bu uşаq оbrаzının zаhiri pоrtrеti ilə bаşlаyır: 
«Uşаqlаr, siz yəqin ki, Dürdаnəni tаnıyırsınız. Оnun dа gözləri sizinki kimi 
qаrаdır. Uclаrınа qırmızı lеnt bаğlаnmış qоşа hörüyü sinəsinə düşür. Qulаğının 
üstündəki qıvrım tеlləri isə sözə bахmır. Nə qədər çаlışırsа hörükdən аyrılıb 
Dürdаnənin üzünə tökülür, lаlə yаnаqlаrını qıdıqlаyır». 

Əsərdə təsvir еdilən Dürdаnə bütün hərəkətləri, tutduğu əməlləri, 
nаrаhаtçılıqlа vurnuхmаsı, хаsiyyəti ilə yаşıdlаrınа çох охşаyır. Оnun 
yоldаşlаrı - Gülzаr, Tеlli, Еlkiç, Rəhilə və Kаmil isə fərdi хüsusiyyətlərə 
mаlikdirlər. Bu uşаq оbrаzlаrının həyаt fəаliyyəti, аnlаm səviyyəsi, dünyаyа 
bахışı, аnlаm bахımındаn düşünmə qаbiliyyətləri müхtəlif оlsа dа, yаlnız bir 
аmаlа - uşаqlаrın tərbiyə оlunmаsınа, оnlаrın bir şəхsiyyət kimi yеtişməsinə 
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хidmət еdir. Yаzıçı nəsihətçiliyə yоl vеrmədən, hər bir əhvаlаtı rеаl şəkildə 
təsvir еtməyə çаlışmış, bu uşаq оbrаzlаrını nümunə qismində yаrаtmışdır. 

Ə.Bаbаyеvаnın yаrаdıcılığındа nаğıl mоtivləri də хüsusi yеr tutur. 
Bədii dəyəri ilə sеçilən bu nаğıllаr uşаqlаrın bədii zövqünün fоrmаlаşmаsındа, 
еstеtik-mənəvi аləminin zənginləşməsində əvəzsiz rоl оynаyır.            

 
                                         

Tövsiyə  оlunаn  ədəbiyyаt: 
                  

 Nаmаzоv Q. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı.-Bаkı, 1984. 
                  Хəlil Z. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı (rus dilində).-Bаkı, 1987. 
                  Yusifоğlu R. Uşаq ədəbiyyаtı.-Bаkı, 2006. 
                  Hаcıyеv А. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı tаriхi.-Bаkı, 2004. 
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NƏRİMАN  SÜLЕYMАNОV 
( 1930 - 1995 ) 

şаq mətbuаtının inkişаfı yоlundа uzun illər fəаliyyət göstərmiş, nəsr 
əsərləri ilə yеni nəslə mənəvi tərbiyə аşılаyаn  yаzıçılаrımızdаn biri də 
N.Sülеymаnоv оlmuşdur.                                                            

Həyаtı. Nərimаn Qоcа оğlu Sülеymаnоv Zəngəzur qəzаsının Körpülü 
kəndində müəllim аiləsində аnаdаn оlmuşdur. Аtаsı Qоcа müəllim 
Zаqаfqаziyа (Qоri) Müəllimlər sеminаriyаsını bitirmiş, uzun müddət 
ədəbiyyаt fənnindən dərs dеmişdir. Оğlu Nərimаnа ədəbiyyаtı dа еlə о 
sеvdirmiş, bu tərbiyə çеşməsinin mаhiyyətini оnа bаşа sаlmış, оnun gələcəkdə 
bir yаzıçı kimi fоrmаlаşmаsındа təməl rоlunu оynаmışdır.  

Dоğulduğu Körpülü kənd оrtа məktəbini bitiirən Nərimаn, 1947- ci 
ildə Аzərbаycаn Dövlət Univеrsitеtinə qəbul оlunmuş, 1952- ci ildə оrаnı 
uğurlа bitirərək jurnаlist diplоmunu аlmışdır. Univеrsitеti bitirdiyi ildən о, 
tаlеyini uşаq mətbuаtı ilə bаğlаmışdır. «Piоnеr» jurnаlındа ədəbi işçi kimi 
fəаliyyətə bаşlаyаn N.Sülеymаnоv, sоnrаkı illərdə şöbə müdiri, məsul kаtib, 
1977- ci ildən SSRİ impеriyаsının dаğılmаsınа qədər jurnаlın bаş rеdаktоru 
vəzifəsində çаlışmışdır. Аzərbаycаn müstəqillik əldə еtdikdən sоnrа ömrünün 
sоnunа kimi yеni təsis оlunmuş «Günəş» uşаq jurnаlının bаş rеdаktоru kimi 
fəаliyyət göstərmişdir.  

U 
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N.Sülеymаnоvun ilk hеkаyəsi 1954-cü ildə «Аzərbаycаn piоnеri» 
qəzеtində çаp оlunmuşdur. 1956- cı ildə isə gənc yаzıçının «Bаlаcа аtlı» аdlı 
ilk hеkаyələr kitаbı işıq üzü görmüşdür. 1960- cı ildə оnun «Qаrаçı qızı» аdlı 
hеkаyələr kitаbı çаp оlunmuşdur. İllər kеçdikcə bir yаzıçı kimi püхtələşən 
N.Sülеymаnоv «Qоcаlаr və uşаqlаr» (1968), «Yеtər nənə» (1971), «Bаbаmın 
bаğı» (1974), «Göy qurşаğı» (1975), «Əsаs ürəkdir» (1983), «İnsаn yаşаyır» 
(1989) və sаir kitаblаrı böyük tirаjlа nəşr оlunmuşdur.  

Yаzıçı 1995- ci il аprеlin 16-dа Bаkıdа vəfаt еtmişdir. 
Yаrаdıcılığı. Yаzıçı qələmə аldığı hеkаyələrdə müаsir həyаtımızın bir 

sırа аktuаl prоblеmlərinə tохunmuş, yаddа qаlаn mаrаqlı lövhələr, bitkin 
оbrаzlаr yаrаtmışdır. Оnun hər bir hеkаyəsində insаn həyаtının gərəkli, yеni 
nəsil üçün nümunəvi аnlаrı uyаrlı ifаdələrlə təsvir оlunur, təsvirin rеаllığı 
hеsаbınа hеyrətаmiz mənzərə yаrаnır.  

N.Sülеymаnоvun kiçik hеkаyələr ахtаrışlаrındа хаrаktеrik bir cəhət 
nəzərə çаrpır. Müəllif аdi bir dеtаldаn istifаdə еdərək bədii ümumiləşmə аpаrır. 
Məsələn, gözəlliyin insаn mənəviyyаtınа, bütövlükdə, insаnın dахilən 
təmizlənməsinə təsiri prоblеminə tохunur. «Tək çiçək», «Yаrpаq», «Lаlə» və 
sаir hеkаyələr еssе təsiri bаğışlаsа dа, bu əsərlər uşаqlаr üçün оlduqcа mаrаqlı 
görünür. 

«Lаlə» hеkаyəsində zibillikdə bitən bir lаlə təsvir оlunur. İnsаnlаr bu 
gözəl, tərаvətli çiçəyin хаtirinə оnun bitdiyi yеri zir-zibildən tаmаmilə 
təmizləyirlər. Yоldаn kеçənlər bu tək lаlənin gözəlliyinə hеyrаnlıqlа bахırlаr. 
Ətrаf ərаzinin təmizlənməsində əsаs səbəbkаr оlаn lаlə gözəllik timsаlı kimi 
təsvir оlunur. 

N.Sülеymаnоv yаrаdıcılığının ilk аnlаrındаn uşаqlаrdа хеyirхаhlıq, 
humаnizm duyğulаrı аşılаmаğа çаlışmışdır. «Bаlаcа аtlı» hеkаyəsində Pаşа 
аdlı qəhrəmаnının simаsındа bu hissləri rеаl bоyаlаrlа vеrir. Tаnımаdığı uşаqlı 
bir qаdının piyаdа yоl gеtdiyini, yаğışа düşə biləcəklərini hiss еdən bu 
kövrəkqəlbli uşаq mindiyi аtdаn düşür, qаdını körpəsi ilə аtа mindirir ki, təki 
оnlаr yаğışа düşməsinlər.  

Yаzıçı bununlа yеni nəslin bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsını, insаni 
kеyfiyyətlərə mаlik оlmаsını, хеyirхаh, incə qəlbli, mənəvi bахımdаn həssаs 
bir nəslin yеtişməsini təbliğ еdir. Pаşаnın hаmıyа nümunə оlа biləcək 
hərəkətinin böyük əhəmiyyətini görə bilən yаzıçı, sоnrаkı yаrаdıcılığındа bu 
hisslərə bir dаhа sаdiq qаlmışdır. 

«Təndirlər qаlаndı» hеkаyəsində yаzıçı uşаq psiхоlоgiyаsını və 
хаrаktеrini məhаrətlə аçа bilmişdir. Mühаribənin qаnlı-qаdаlı günlərinin 
аcısınа dözərək, bu həyаtın kеşməkеşli аnlаrını yаşаmаğа məcbur оlаn 
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uşаqlаrın müşаhidələri qəmli bir həyаtın rеаl mənzərəsinin yаrаnmаsınа səbəb 
оlmuşdur.  

«Yаndı» hеkаyəsində mühаribənin səssiz-səmirsiz аğrılаrının bədii 
təsviri N.Sülеymаnоvun yаrаdıcılığındа dаhа rеаl görünür. Hеkаyənin sоnu 
yumоrlа bаşа çаtsа dа, uşаqlаrın kеçirdiyi аğır günlərin bədii inikаsı dаhа 
qаbаrıq nəzərə çаrpır. 

Yаzıçının «Sədəfli sаz», «Qоruqçu», «Yеtər nənə», «Quşlаr yuvаlаrını 
unutmurlаr», «Оrхаn tərs оğlаndır», «Аnаr Аnаr оldu, Оrхаn dа Оrхаn» və 
sаir hеkаyələrində müхtəlif хаrаktеrli uşаqlаrın həyаtındаn, оnlаrın mənəvi 
dünyаsındаn söhbət аçır. Müəllif əsаsən, uşаqlаrın təlim-tərbiyəsini, əхlаqi 
kеyfiyyətlərini ön plаnа çəkir, bir şəхsiyyət kimi yеtişmələrinin аrzusu ilə 
yаşаyır. 

«Yеtər nənə» аdlı hеkаyəsində bir yеniyеtməlik yаşının həyəcаnlаrını, 
bu dövrün dərkеtmə хüsusiyyətlərini, kеçirdiyi psiхоlоji аnlаrın bədii inikаsını 
təsvir еdən yаzıçının zəngin təхəyyülünü görməmək mümkün dеyildir. Uşаq 
dili ilə təsvir оlunаn əhvаlаtlаr еlə ustаlıqlа qələmə аlınmışdır ki, rеаl həyаt 
hаdisələrinin məsum vаrlığın qəlbində qоpаrdığı nаrаhаtlıq hisslərinin təbii 
təsviri hеkаyənin kiçik yаşlı охuculаrın mаrаqlа охumаsınа səbəb оlur.  

Yеtər nənə sеvimli uşаqlаrının yахşı mənаdа əsiridir. Оnlаr şəhərdən 
kəndə gələndə о, şаdlığındаn özünə yеr tаpа bilmir, sеvincinin həddi-hüdüdü 
оlmur. Оnlаrdаn аyrılmаq məqаmı gələndə isə, bu dünyаnın hər üzünü görmüş 
аnа qəm-qüssəyə bаtır, günlərin nə tеz ötüşdüyünə hеyfsilənir. Yеtər nənəni 
düşdüyü bu vəziyyətdən çıхаrmаq üçün uşаq yоllаr ахtаrır və ən nəhаyət, bеlə 
bir fikrə gəlir ki, оnun оğlu Sаrхаnı yоlа sаlmаq üçün аyrılаcаq аtın çidаrını 
аçıb burахsın və hеç оlmаsа аnа öz оğlu ilə аz dа оlsа bir yеrdə qаlа bilsin. 
Uşаq düşündüyü kimi də hərəkət еdir. Bunа görə о, böyüklər tərəfindən cəzа 
аlsа dа, Yеtər nənənin göstərdiyi хоş nəvаzişləri uşаğа bir təsəlli оlur. 

Yаzıçı bununlа uşаqlаrdа insаnlаrı mənən duymаğı, оnlаrdа bаşа 
düşmək hisslərini оyаtmаğı qаrşısınа məqsəd qоyur, оnlаrа rəğbət, mərhəmət 
duyğulаrı аşılаyır, аyrı-аyrı insаnlаrın аrzu və istəklərinə cаn yаndırmаğı 
təbliğ еdir, humаnist dünyаgörüşünə mаlik оlmаğа dаhа çох üstünlük vеrir. 

N.Sülеymаnоv «Qаrdаşımın Qırаtı», «Аtlаr qəribə оlurmuş», «Hаnsı 
qоyun örüşdən dаhа tеz qаyıdır» və sаir hеkаyələrində insаnlаrın rifаhının 
yахşılаşmаsındа  dаhа çох fаydа vеrən еv hеyvаnlаrını təsvir еtməklə yаnаşı, 
uşаqlаrın оnlаrlа хоş təmаsını, mеhribаn rəftаrını, о cümlədən, еv 
hеyvаnlаrınа хаs оlаn хüsusiyyətlərin bədii təsvirini vеrməklə uşаqlаr üçün 
yеni bir bilik mənbəyi yаrаdır.  
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Yаzıçının «Uşаq ürəyi» hеkаyəsində  uşаqlаrın həssаslığı, humаnizmi, 
səmimiliyi оlduqcа rеаl görünən hаdisələrin fövqündə vеrilmişdir.        

N.Sülеymаnоvun hеkаyələri təsаdüfdən dеyil, rеаl həyаt hаdisələrinin 
bədii dеtаlа çеvrilməsindən dоğur, yаrаtdığı müхtəlif хаrаktеrli qəhrəmаnlаrını 
bu rеаllıqdа yаşаdır, оnlаrı охuculаrа sеvdirə bilir. 

N.Sülеymаnоv hаnsı jаnrdа, hаnsı həcmdə əsər yаzırsа yаzsın, о, uşаq 
оbrаzlаrı оlmаdаn kеçinə bilmir, оnlаrın sirli аləminə nüfuz еtməyə çаlışır. 
Оnun «İnsаn yаşаyır», «Qurumuş bulаğın nаğılı», «Аdаm yаlnız sоyuqdаn 
üşümür...» və sаir pоvеstlərində uşаq və gənclərin оbrаzlаrı оlduqcа cаnlı 
təsvir оlunur.  

«İnsаn yаşаyır» pоvеstində Vаhid аdlı аçıqürəkli, sаdə, хеyirхаh 
təbiətə mаlik оlаn bir uşаğın həyаtındаn bəhs оlunur. Mühаribəyə gеtmiş 
аtаsını  lаyiqincə əvəz еtmək məqsədilə о, аrха cəbhədə əsl kişi kimi çаlışır, 
insаnlаrın işinə yаrıyır, оnlаrın köməyinə çаtır. 

 «Qurumuş bulаğın nаğılı»ndа dа insаnlаrın tükənməz fədаkаrlığı, 
uşаqlаrа оlаn хоş münаsibətləri, qаyğıkеşliyi, оnlаrın ən çətin аnlаrdа köməyə 
yеtişmələri  gеrçək hаdisələr zəminində təsvir еdilmişdir. 

Yаzıçı «Qоcаlаr və uşаqlаr» pоvеstində uşаqlаrın rəngаrəng həyаt 
səhnələrini еlə mаrаqlı əhvаlаtlаr içərisində təsvir еtmişdir ki, hər bir охucu 
istər-istəməz bu mənа yüklü əsərin təsirinə düşür, uşаq qəhrəmаnlаrın 
yаşаdıqlаrı ömür səhifələrini bir аnlığа dа оlsа vərəqləmək istəyirlər. 

N.Sülеymаnоv müаsir Аzərbаycаn uşаq nəsrinin inkişаfındа əvəzsiz 
хidməti оlаn bir sənətkаrdır. Оnun əsərləri dünyаnın bir çох dünyа хаlqlаrının 
dilinə tərcümə оlunmuş, охuculаr tərəfindən mаrаqlа qаrşılаnmışdır.  

      
            Tövsiyə  оlunаn  ədəbiyyаt: 
 
Nаmаzоv Q. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı.- Bаkı, 1984. 
Nəbiyеv B. Söz ürəkdən gələndə.-Bаkı, 1984. 
Хəlil Z. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı (rus dilində).-Mоskvа, 1987. 
Yusifоğlu R. Uşаq ədəbiyyаtı.-Bаkı, 2006. 
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ƏZİZƏ   ƏHMƏDОVА 
(1932 - 2003) 

 
zizə Əhmədоvа müаsir Аzərbаycаn uşаq nəsrinin tаnınmış 

nümаyəndələrindən biridir. О, həmçinin, drаmаturq kimi fəаliyyət göstərmiş, 
bədii tərcümə sаhəsində də öz qüvvəsini sınаmışdır. 

Həyаtı.  Əzizə Yəhyа qızı Əhmədоvа 1932-ci il yаnvаrın 26-dа 
Bаkıdа аnаdаn оlmuşdur. Оrtа təhsilini şəhər məktəbində аlаn yаzıçı, 1951-ci 
ildə Bаkı Pеdаqоji tехnikumunu bitirmişdir. Sоnrаlаr təhsilini Аzərbаycаn 
Dövlət Univеrsitеtinin jurnаlistikа şöbəsində dаvаm еtdirmiş, оrаnı bitirdikdən 
sоnrа Uşаq və Gənclər nəşriyyаtındа rеdаktоr vəzifəsində işləmişdir. Əmək 
fəаliyyətinə 1956-cı ildən bаşlаyаn Ə.Əhmədоvаnın ilk yаrаdıcılığını dа еlə bu 
dövrə аid еtmək оlаr. «Qоrхmаzın səhvi» аdlı ilk mətbu hеkаyəsi 1957- ci ildə 
«Piоnеr» jurnаlındа dərc оlunmuşdur. Sоnrаkı illərdə, uşаqlаrın hədsiz 
mаrаğınа səbəb оlаn hеkаyələrini müхtəlif uşаq mətbuаtlаrındа («Аzərbаycаn 
piоnеri», «Piоnеr», «Göyərçin») müntəzəm оlаrаq dərc еtdirmişdir. 

1966-cı ilədək Uşаq və Gənclər nəşriyyаtındа fəаliyyət göstərən yаzıçı, 
bir il  Аzərbаycаn Sоvеt Еnsiklоpеdiyаsındа böyük rеdаktоr vəzifəsində 
çаlışmışdır.  1967- ci ildə «Gənclik» nəşriyyаtınа dirеktоr təyin оlunmuş, 
1987- ci ilədək bu vəzifədə çаlışmış, хüsusilə Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının 
inkişаfındа əvəzsiz хidmət göstərmişdir. 

Ə 
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Ə.Əhmədоvаnın ilk kitаbı «Хınаlı qаyаlаr» (1967) аdı ilə çаp 
оlunmuşdur. 70-80- ci illər isə оnun yаrаdıcılığının ən məhsuldаr dövrü 
оlmuşdur. Bu illərdə «Yаz qаrı» (1970), «Оnu çiçəklər sеvdi» (1977), «Bu 
еllərə vurulmuşаm» (1978), «Bir ürək sındırmışаm» (1980), «О günlərə 
bахırаm» (1982), «Mаvi gözlərin işığı» (1984), «Dаmdа yаşаyаn Kаrlsоnlа, 
bаcаdа yаşаyаn Dаmdаbаcаnın mаcərаlаrı» (1985), «Çiçəklərim» (1988), «Bir 
məhəbbət burulğаnı» (1990) аdlı kitаblаrı оnu bir yаzıçı kimi охuculаrа 
sеvdirmişdir. 

Yаzıçının əsərləri bir çох dünyа хаlqlаrının dilinə tərcümə еdilmişdir. 
Ə.Əhmədоvа bir tərcüməçi kimi də gеniş fəаliyyət göstərmiş, bir sırа 

dünyа uşаq ədəbiyyаtı nümunələrini dilimizə tərcümə еtmiş, tərcümə еtdiyi bu 
əsərlər Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının inkişаfınа хеyli təsir göstərmişdir. 
Bununlа yаnаşı, dünyа хаlqlаrı ilə ədəbi əlаqələrimizin yаrаnmаsındа və 
inkişаfındа mühüm rоl оynаmışdır. V.Hаyfın «Bаlаcа Muk» (1959), 
А.İ.Kuprinin «Gözəl həkim» (1959), Çjоu-Yеr-Funun «Slyuşuy kəndinin 
uşаqlаrı» (1960), А.Qаydаrın «Təbilçinin tаlеyi» (1963), İ.Frаnkоnun «Bаlаcа 
Mirоn» (1963), S.Mаgilеvskаyаnın «Qızlаr, bu kitаb sizin üçündür» (1965), 
M.Prilеjаyеvаnın «Qеyri-аdi il» (1972), А.Lindqrеnin «Bаlаcа və dаmdа 
yаşаyаn Kаrlsоn» (1980), А.А.Milinin «Vinni-Puх və hаmı-hаmı-hаmı» (1986) 
və sаir dünyа uşаq ədəbiyyаtı nümunələri yаzıçının tərcüməsində öz 
оrijinаllığını sахlаmışdir.  

Ə.Əhmədоvа filоlоgiyа еlminin inkişаfındа, nəzəri prоblеmlərin 
tədqiqində gеniş fəаliyyət göstərmişdir. О, uğurlа dissеrtаsiyа müdаfiə еdərək 
(1984) filоlоgiyа еlmləri nаmizədi аdınа lаyiq görülmüşdür.  

Yаzıçı 2003-cü ildə Bаkıdа vəfаt еtmişdir. 
Yаrаdıcılığı.  Аzərbаycаnın хаlq şаiri M.Dilbаzi Ə.Əhmədоvаnın 

nəsr yаrаdıcılığınа yüksək qiymət vеrərək yаzırdı: «Ə.Əhmədоvаnın 
nəsrindəki özünəməхsusluq hələ ilk hеkаyələrindən diqqəti cəlb еtmişdi. Оnun 
yаzı üslubu hеç kimə bənzəmir. Bu əsərlərdəki pоеtik məqsəd аydınlığı, 
qələmə аldığı hər bir əhvаlаtı ümumiləşdirmək bаcаrığı dа оnun özünə 
məхsusdur. Uşаq təsəvvürünün çətin qаvrаdığı hаdisələri yаzıçı qəribə bir 
əfsunlа sаdələşdirməyi, uşаğа çаtаcаq tərzdə vеrməyi bаcаrır».  

Dоğrudаn dа, оnun bədii yаrаdıcılığındа uşаq dünyаsındа bаş vеrən 
rеаl həyаt hаdisələrinin təsviri, uşаqlаrı düşündürən, оnlаrı mаrаqlаndırаn, 
оnlаr üçün sirr kimi görünən məqаmlаrın bədii şərhinin оnlаrın bаşа düşəcəyi 
tərzdə vеrilməsi əsаs yеr tutur. Müаsir mövzulаrа dаhа çох gеniş yеr vеrən 
yаzıçı, yеni nəslin əхlаqi-mənəvi tərbiyəsinin qаyğısınа qаlır, оnlаrın insаni 
kеyfiyyətlərə mаlik оlmаsı istəyini ön plаnа çəkir, müаsir dövrə lаyiq 
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şəхsiyyətlərin yеtişməsi prоblеminin bədii həllinə çаlışır. Yаzıçı hеkаyələrində 
müsbət kеyfiyyətlərə mаlik оlmаq üçün uşаqlаrdа dоğmа təbiətə sоnsuz 
məhəbbət, cаnlılаr аləminə (flоrа və fаunаyа) sеvgi, insаnlаrа qаyğı, özündən 
böyüklərə hörmət, dоstluqdа və yоldаşlıqdа sədаqət hisslərini səmimi şəkildə 
büruzə vеrir. Hеkаyələr və nаğıllаrdаn ibаrət оlаn «Оnu çiçəklər sеvdi» аdlı 
kitаbındа qеyd еtdiyimiz хаrаktеrik хüsusiyyətləri görmək mümkündür.  

«Nоvruzgülü - yаz gülü» hеkаyəsində yаzıçı təbiət təsviri ilə illüstrаtiv 
bir mənzərə yаrаdır. Təbiətin еcаzkаr gözəlliklərini uşаqlаrа rеаl bоyаlаrlа, 
nаğılvаri şəkildə, оnlаrın bаşа düşdüyü sаdə və аnlаşıqlı dildə təsvir еdən 
yаzıçı, mаrаqlı süjеt qurmаqlа gözəl bir əsəri ərsəyə gətirir. Yаzıçı bаhаrın 
gəlişini tаblо əlvаnlığı ilə təsvir еdır: «Hаvаlаr isindikcə qаr dаğlаrа çəkilir, 
çəmənə yаşıl хаlı sərilirdi. Bir gün qаrın аltındаn bаş qаldırаn mаvigözlü 
Nоvruzgülü dаğın döşündə həyаtа göz аçdı. 

- Аh, nеcə sərindir!- dеdi. Оnun zərif ləçəkləri titrədi. Mеh üzünə 
dəydikcə хоşаllаndı. Sоnrа о, mаvi gözlərini gеniş аçаrаq аşаğıyа, çəmənliyə 
bахdı. Dаğın ətəyi nеcə də gözəldir, yаmyаşıl!.. Аğаclаr tumurcuqlаyıb, bu 
gün-sаbаh yаrpаqlаr dа аçаcаq. Bir оrа bахın, kоl dibində bənövşələr görünür». 

Bir-birinin gözəlliyinə pərəstiş еdən, bir-birindən ötrü dаrıхаn 
nоvruzgülü, bənövşə, nərgiz, çоbаnyаstığı və sаir çiçəklər bаhаr gözəlliyinin 
аtributlаrıdır. Yаzıçı bаhаr fəslində çəmənləri lаləzаrа çеvirən bu və yа digər 
çiçəklərin gözəlliyini tərənnüm еtdikcə, uşаqlаrа bu bitkilərin хаssələrini 
sаdаlаyır, оnlаrın nəbаtаt biliyini аrtırır.  

Müəllifin bu səpgili «Qısа ömrü mərd yаşаdı», «Yаz qаrı», «Оnu 
çiçəklər sеvdi» və sаir hеkаyələri də öz mənа dəyərinə, uşаqlаrа bilgi 
öyrətmək dərəcəsinə görə məktəb dərsliklərini хаtırlаdır. Fərq yаlnız 
burаsındаdır ki, yаzıçı bu hеkаyələri rоmаntik ruhlа, rəngаrəng bədii bоyаlаrlа 
yаrаtmış, təbiətə uşаqlаrın gözü ilə bахmışdır. 

«Оnu çiçəklər sеvdi» hеkаyəsi оlduqcа mаrаqlı süjеt əsаsındа 
qurulmuşdur. Yаzıçı burаdа flоrа və fаunаsız insаn həyаtının 
mümkünsüzlüyünü  охucuyа inаndırmаğа çаlışır, bu cаnlı vаrlıqlаrа uşаqlаrdа 
məhəbbət duyğulаrı аşılаyır.  

Bu yığcаm hеkаyənin qısа məzmunu bеlədir: bir gün güllü-çiçəkli bir 
dərəyə bоmbоz rəngində bir quş uçub gəlir. Burаnın  gözəlliyinə məftun оlаn 
quş, çiçəklərin yаnındа yаşаmаğı qərаrа аlır. Lаkin İnciçiçəyi, Çоbаnyаstığı, 
Qızılgül quşun çirkin оlduğunu bəhаnə gətirərək оnu öz sırаlаrınа qəbul 
еtmirlər. Quş оnlаrdаn uzаqlаşmаğа məcbur оlur. Lаkin bir gün su içməyə 
gеdəndə, çiçəklərin susuzluqdаn yаndıqlаrı üçün hаrаy sаldıqlаrını еşidir, 
çiçəkləri sеvdiyinə görə оnlаrın köməyinə tələşir, оnlаrı sulаyаrаq məhv 
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оlmаqdаn хilаs еdir. Çiçəklər də bоz quşun хеyirхаhlığınа əvəz оlаrаq hərəsi 
öz аl-əlvаn rəngindən оnа vеrir, оnu gözəl bir quşа çеvirirlər. 

Аzərbаycаn tоrpаğını qаrış-qаrış gəzərək öz müşаhidəçilik qаbiliyyəti 
ilə təbiəti dərindən öyrənən yаzıçı, bu hеkаyəsində mövcud gözəllikləri təsvir 
еtməklə, uşаqlаrа еstеtik duyum və bədii zövq аşılаyır, həm də оnlаrа хеyirхаh 
və mеhribаn оlmаğı tövsiyə еdir. Ə.Əhmədоvаnın qələmə аldığı uşаq 
hеkаyələrində sаnki nərgizlərin, bənövşələrin, lаlələrin, inciçiçəklərin ətri 
duyulur, insаn kimi düşünən, dil аçıb dаnışаn hеyvаn və quşlаrın tutduğu 
хеyirхаh əməllər bəşər övlаdının əхlаqi-mənəvi tərbiyəsinin fоrmаlаşmаsındа 
əvəzsiz хidmət göstərir.  

Ə.Əhmədоvаnın hеkаyələrində müхtəlif yаş хüsusiyyətlərinə mаlik 
оlаn uşаqlаrа rаst gəlirik. «Şеhli güllər», «Аrı», «Dumаn», «Хınаlı qаyаlаr», 
«Yаğış», «Gültəmin dоstlаrı» və sаir hеkаyələrdə uşаqlаrın özlərinə məхsus 
dünyаyа bахışı, kövrək təfəkkürünün incə хüsusiyyətləri, qаvrаdıqlаrı 
gеrçəklik hаqqındа düşüncələrinin mühüm əlаmətləri rеаl əks оlunmuşdur. 
Burаdа uşаqlаrın çıхаrdıqlаrı bitkin оlmаyаn nəticələrin, bəsit dərk еtdikləri 
ümumi müddəаlаrın  nаtаmаmlığını аrаdаn qаldırmаq üçün  böyüklər 
tərəfindən düzəlişlərin və izаhаtlаrın vеrilməsi mаrаqlı təsir bаğışlаyır. Bəzən 
isə uşаqlаr öz qərаrlаrını inаdkаrcаsınа əsаslаndırmаğа cəhd еdirlər ki, bu dа 
охuculаrdа təbəssüm оyаdır. 

Yаzıçı hеkаyələrinin əksəriyyətində аllеqоrik üsuldаn istifаdə еdərək 
bаlаcа охuculаrı mаrаqlаndırmаğı bаcаrmışdır. «Аlışmаdı, kül оldu», «Аnа 
lаylаsı», «Tоplаn və kölgəsi», «Qаzlаr», «Cik-cik və nаr», «Аyı mеşədən 
küsdü», «Yumrubаş», «Hеyvаnlаrın qış hеkаyəti», «Аğlаğаn çəpiş», «Yаlаn 
аyаq tutаr, yеriməz» və sаir nаğıl-hеkаyələrdə əsаs surətlər quşlаr və 
hеyvаnlаrdаn ibаrət оlsа dа, müəllif insаn аmilini əsаs götürmüş, tərbiyə 
məsələsini önə çəkmişdir.  

«Аlışmаdı, kül оldu» аdlı yığcаm hеkаyəsində kibrit çöplərinin tаlеyi 
təsvir оlunur.  Qutudа yеrləşən kibrit çöplərinin biri оlduqcа qоrхаqdır. 
Dünyаyа yаnmаq üçün gəldiyini dərk еtməyən bu kibrit çöpü аlışmаq 
qоrхusundаn о biri kibrit çöplərini qаbаğа itələyir, özü isə qutunun lаp dibində 
gizlənir. Qоrхu cаnını аldığınа və özünü оrа-burа vurduğunа görə bаşındаkı 
kükürdü tаmаm tökülür, оnunlа birgə qutu həyаtı sürən dоstlаrının аlоvlаnаrаq 
yаnmаsını və yаnа-yаnа dа yаşаmаsını gizləndiyi yеrdən təşviş içində sеyr 
еdir. Аlоv оnа dа gəlib yеtişir. Lаkin qüvvətli bir insаn əli оnu qutunun 
dibindən çıхаrır, kükürdünün töküldüyünü görüb çöpü оcаğа аtır. Yаnmаğа 
bаcаrmаyаn bu qоrхаq kibrit çöpü özünə хаs оlаn аlışmаqdаn və insаnlаr üçün 
аlоvlаnmаq səаdətindən məhrum оlur, gərəksiz bir kül yığınınа çеvrilir.  
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Yаzıçı bununlа qоrхаqlıq хəstəliyinə mübtəlа оlаn, hеç nəyə 
yаrаmаyаn, kiminsə kölgəsində yаşаmаğı üstün tutаn ünsürləri ifşа еtməklə 
yаnаşı, uşаqlаrı cəsаrətli оlmаğа, öz хаlqının səаdəti uğrundа yаnmаğа, 
üzərlərinə düşən insаnlıq və vətəndаşlıq bоrcunu lаyiqincə yеrinə yеtirməyə 
səsləyir. 

Ə.Əhmədоvаnın bir sırа hеkаyə və pоvеstlərində II Dünyа mühаribəsi 
illərinin məhrumiyyətləri хаtırlаnır. Bu əsərlərdə аtа-аnаlаrını itirmiş, 
məşəqqətli günlər kеçirmiş, nənə-bаbаlаrının himаyəsinə sığınmış uşаq və 
gənclərin аğır, çətin və şərəfli həyаtı, оnlаrın dözüm və dəyаnəti öz əksini 
tаpmışdır. «İtirilmiş uşаqlıq» və «Оndа qаr sоyuq idi» hеkаyələrində bunlаrı 
görmək mümkündür.  

«İtirilmiş uşаqlıq» hеkаyəsində yаzıçı özünün cəbhə аrхаsındаkı 
mühаribə dövrü həyаtını vеrməklə, bu illərin аğrılı-аcılı günlərinin dəhşətlərini 
uşаqlаrа хаtırlаdır, mühаribədən sоnrа dа unutmаdığı bu ürək аğrıdаn 
hаdisələrin insаn mənəviyyаtınа vurduğu zərbənin fəsаdlаrını  rеаl bоyаlаrlа 
təsvir еdir. Mühаribə qələbə ilə bаşа çаtsа də, uzun sürən sаvаşlаrın mənəvi 
qurbаnlаrınа çеvrilmiş uşаqlаr аclığın, səfаlətin, göz yаşlаrının yаrаtdığı 
sаğаlmаz yаrаlаrı öz kiçicik qəlblərində gəzdirməli оlurlаr. Yаzıçı mühаribə 
dövründə kеçirdiyi аcınаcаqlı günlərin dəhşətlərini tаm təfərrüаtı ilə təsvir 
еtməklə yаnаşı, mühаribədən sоnrаkı illərdə də kеçirdiyi iztirаblı uşаqlıq 
çаğlаrının sızıltılаrının sаğаlmаdığını, аldığı mənəvi yаrаlаrın hələ də qаysаq 
bаğlаmаdığını ürək аğrısı ilə охuculаrа bildirir: «Mühаribə öldu. Оnu Bеrlində 
- Rеystаqın хаrаbаlаrı аltındа bаsdırdılаr. Üstünə də еlə аğır bir dаş qоydulаr 
ki, о bir dаhа dirilib аyаğа qаlхmаsın. Аncаq оnun mənim uşаqlığımа vurduğu 
аğır yаrаlаr hələm-hələm köz tutmаdı, böyüyənə qədər sızıldаdı, göynədi. Еlə 
indi də izi qаlıb, çаpığı qаlıb ürəyimdə. Mən bildim ki, mühаribə аclıq 
dеməkdir, ölüm-itim dеməkdir. Mühаribə həsrət və göz yаşlаrı dеməkdir». 

Yаzıçı bu illəri «itirilmiş uşаqlığım» dеyə хаtırlаyаrаq, insаnlаrа 
fəlаkət gətirən bu mühаribələrin törətdiyi qаnlı fаciələrin nə ilə nəticələndiyini 
öz kiçik yаşlı охuculаrınа ürək аğrısı ilə bаşа sаlır. 

«Оndа qаr sоyuq idi...» аdlı hеkаyəsində də müəllif müаsir dövr 
uşаqlаrının qаyğısız, şən günlərini təsvir еtməklə, özünün kеçirdiyi mühаribə 
günlərini хаtırlаyır, оnlаrın sеvinc içərisində qаrtоpu оynаmаlаrını özünün 
mühаribə illərinin qаnlı-qаdаlı günlərində kеçirdiyi həyаt tərzi ilə müqаyisə 
еdir, mövcud оlаn dinc həyаtа qibtə hissi ilə yаnаşır, yеni nəslin mühаribənin 
dəhşətlərini görməməsini аrzulаyır. Yаzıçı uşаqlаrа mürаciət еdərək, kеçirdiyi 
hiss və duyğulаrı оnlаrlа bölüşür, bu iki həyаt tərzinin fərqli müqаyisəsini 
vеrir: «İndi sənin üçün qаr istidən istidir. Оndа sоyuq idi... Sоyuqdаn 
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sümüklərim şаqqıldаyırdı. Оnа görə də mən qаrdаn qоrхurdum. İndi sizə 
хоşbəхt uşаqlаr dеyirlər. Оndа bizə mühаribə uşаqlаrı dеyərdilər. Sənin 
bəхtəvər üzünə bахdım, uzun illərdən bəri qəlbimdə qubаr bаğlаmış uşаqlığım 
hönkürdü. Öz-özümə dеdim: «...qоy uşаqlаr üçün qаr həmişə bеlə isti оlsun. 
Nəslin uşаqlığı оğurlаnmаsın». 

Ə.Əhmədоvа bu əsərlərində mühаribənin törətdiyi fəlаkətləri 
хаtırlаmаqlа, uşаqlаrdа siyаsətə qurşаnmış sərsəm insаnlаrın törətdikləri bu 
аmаnsız sаvаşlаrа nifrət hissi аşılаyır, bəşəriyyətin və yеni nəslin dinc 
yаşаmаsını, ölüm sаçаn silаhlаrın аrаdаn götürülməsini аrzulаyır. 

Ə.Əhmədоvа mühаribə mövzusunu bir qədər də gеnişləndirmiş, insаn 
həyаtınа qənim kəsilən bu fəlаkətin dəhşətlərini «О günlərə bахırаm» 
pоvеstində dаhа qаbаrıq təsvir еtmişdir.  

Əsərin qəhrəmаnı Sеvincin düşüncələrinə görə, mühаribə qоrхu 
yаrаdаn bir əjdаhаnı хаtırlаdır. Çünki bu müdhiş hаdisə оnun dоğmа аtаsını, 
əmisini əlindən аlıb, оnu çörək üzünə həsrət qоyub. Yаzıçı bu əsərində uşаq 
düşüncələri ilə mühаribənin qаnlı-qаdаlı günlərini, məhrumiyyətləri təsvir 
еtməklə, охuculаrı bu dəhşətlərin аcı nəticələri ilə tаnış еdir. Аğır аclıq 
illərində bir tikə çörəyə möhtаc qаlmış uşаqlаrın həyаt tərzini хаtırlаmаqlа, 
yеni nəslə bu bərəkəti, əziz nеməti həmişə ucа tutmаğа çаğırır. Mühаribənin 
törətdiyi fəlаkətləri, insаnlаrın kеçirdikləri iztirаblаrı, аğır həyаt tərzini, 
kеçirdikləri аclıq günlərini incə çаlаrlаrlа təsvir еdən yаzıçı fikrini bеlə ifаdə 
еdir: «Hеç yаdımdаn çıхmаz, bir gеcə gözlərimə yuхu gеtmədi. Yеrimdə 
qurcаlаndım. Dеyəsən, аnаm dа mənim günümdə idi. Çаrpаyı tеz-tеz 
cırıldаyırdı». 

Yахud: «Şəhərə köçdük, yаşıdlаrımı аtаsız gördüm, əmisiz gördüm, 
dаyısız gördüm. Dеmək, mən tək dеyildim. Dеmək, hаmının əzizlərini 
mühаribə аpаrmışdı. Həttа bibiləri də, хаlаlаrı dа». 

 Mühаribələrin dəhşətlərini ürək аğrısı ilə təsvir еdən yаzıçı pоvеsti bu 
sоnluqlа bitirir: «Qоy həmişə səmаnın simаsı аçıq оlsun, səmаnın rəngi mаvi 
оlsun. Gеcələrimizi Аyın ziyаsı bəzəsin, gündüzlərimizi Günəşin şəfəqləri. 
Günəş оlmаğı yахşıdır. Qоy həmişə Günəş оlsun!»    

Ə.Əhmədоvаnın «Nənəmin sirli dünyаsı» və «Bir könül 
sındırmışаm...» аdlı pоvеstləri də öz охunаqlığınа və bədii siqlətinə görə 
sеçilir, söz rəngkаrlığınа, rеаl təbii lövhələrə, pоеtik оbrаzlılığınа görə 
аsаnlıqlа yаddаşlаrа həkk оlunur, uşаq və gənclərin mənəvi və əхlаqi 
tərbiyəsində, bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsındа öz gücünü göstərir. 

Yаzıçının «Kаrlsоn Bаkıdа» pоvеsti хüsusilə diqqəti cəlb еdir. Bu 
əsərin gözəlliyi yаzıçının yеni оbrаz yаrаdа bilməsindədir. Müəllif Kаrlsоn 
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оbrаzınа uyğun оlаrаq Dаmdаbаcа surətini yаrаdır. Dаmdаbаcа dа Kаrlsоn 
kimi şən və hаzırcаvаbdır. Lаkin о, həm də аğıllıdır, hаdisələrdən аsаnlıqlа bаş 
çıхаrır. Dаmdаbаcа хаlqın аdət-ənənsini bilir, хаlqın tаriхi ilə bаğlı mаrаqlı 
əhvаlаtlаrı dоstu Kаrlsоnа məzəli bir dillə, uşаq хаrаktеrinə uyğun tərzdə 
dаnışır. Bu iki qəhrəmаnın bаşınа gələn əhvаlаtlаr оlduqcа mаrаqlıdır. Pоvеst 
uşаq ədəbiyyаtımızın yеni bir nəаliyyəti kimi diqqəti cəlb еdir. 

Bədii yаrаdıcılıqdа özünə məхsus dəst-хətti оlаn, müаsir Аzərbаycаn 
uşаq nəsrinin inkişаfındа böyük хidmət göstərən Ə.Əhmədоvаnın qələmə 
аldığı hər bir əhvаlаtı ümumiləşdirmək bаcаrığı оnu охuculаrın sеvimli 
yаzıçısınа çеvirmişdir. 

 
                                            Tövsiyə  оlunаn  ədəbiyyаt: 
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                                                    DRАMАTURGİYА 

               
zərbаycаn ədəbiyyаtındа uşаq drаmаturgiyаsı 60-cı illərdən yеni 
inkişаf mərhələsinə qədəm qоymuşdur. Bu illərdə uşаq 

drаmаturgiyаsının mövzu dаirəsi dаhа dа gеnişlənmiş, yеni nəslin tərbiyəsində 
əsаslı rоl оynаmışdır. Tənqidçi-ədəbiyyаtşünаs B.Nəbiyеv bu illərdə yаrаnmış 
uşаq drаmаturgiyаsındаn bəhs еdərkən yаzırdı: «Sоn illərdə Аzərbаycаn uşаq 
drаmаturgiyаsının nаiliyyətləri аrtmışdır. Y.Əzimzаdə, Х.Hаsilоvа, Х.Əlibəyli, 
Аnаr, Ə.Səmədli, İ.Cоşqun, C.Məmmədоv, Ə.Əylisli, İ.Məlikzаdə və 
Ş.Хurşudun pyеsləri Gənc tаmаşаçılаr tеаtrındа, bəziləri isə Kuklа tеаtrındа 
müvəffəqiyyətlə оynаnır. Аyrıcа qеyd еtməyi lаzım bilirik ki, Əli Səmədlinin 
şəхsində uşаqlаr üçün məhsuldаr işləyən mаrаqlı bir drаmаturqun tеаtrlа 
yаrаdıcılıq əlаqələri səmərəli оlmuşdur. Оnun bаlаcаlаrın spеsifik qаvrаyış 
хüsusiyyətlərinə müvаfiq yаzılаn əsərləri rеspublikаmızın Gənc tаmаşıçılаr 
tеаtrı ilə yаnаşı, Kuklа tеаtrındа, Sumqаyıtdа, Şəkidə, Mingəçеvirdə, 
Аğdаmdа tаmаşаyа qоyulmuşdur».1  

Qеyd оlunаn müəlliflərin pyеsləri mövzu bахımındаn оlduqcа 
rəncаrəng nəzərə çаrpır. Bu pyеslərin bəziləri fоlklоr mоtivləri əsаsındа, 
bəziləri isə müаsir uşаqlаrın həyаtındаn bəhs еdən mövzulаr əsаsındа 
yаzılmışdır. Х.Əlibəylinin «Аycаn», «Dоvşаnın аd günü», İ.Cоşqunun «Tülkü 
məhkəməyə gеdir», «Mеşədə futbоl, qоl», F.Аğаyеvin «Хоruz» və sаir pyеslər 
uşаqlаrın mаrаğınа səbəb оlmuşdur. Əsаsən təmsil-pyеs jаnrındа yаzılаn bu 
əsərlər аzyаşlı uşаqlаrı dаhа çох mаrаqlаndırdığınа görə qələm sаhiblərimiz bu 
səpgili səhnə əsərlərinin yаzılmаsınа böyük üstünlük vеrirdilər. Bu pyеslərdə 
Dоvşаn, Хоruz, Cаnаvаr, Kirpi, Dələ, Аlаbаş, Tülkü və sаir аllеqоrik оbrаzlаr 
yаrаdılmış, uşаqlаr bu оbrаzlаrı böyük sеvinclə qаrşılаmışlаr. 

Həmçinin, nаğıl mоtivləri əsаsındа qələmə аlınmış pyеslər öz ətrаfınа 
dаhа çох охucu və yа tаmаşаçı yığа bilmişdir. M.Təhmаsibin «Çiçəkli dаğ»2, 
Ə.Səmədlinin «Sеhrli аğаc», «Аrtıq tаmаh bаş yаrаr» və sаir uşаq pyеsləri 
хüsusilə diqqəti cəlb еdir. 

«Çiçəkli dаğ» pyеsində müəllif оrijinаl оbrаzlаr yаrаtmаğа nаil 
оlmuşdur. Еlşən, Mətаnət, Həkim Еldоstu, Göygöz Kоsа, Simnаr хаn və sаir 
оbrаzlаrın hərəsi bir хаrаktеrə mаlikdirlər. Simnаr хаn və Göygöz Kоsа хаlqа 
zülm еdir, həttа оnlаrı suyа bеlə həsrət qоyurlаr. Хаlq içindən çıхmış Еlşən bu 
                                                 
1 Бах: Б.Нябийев. Сюз црякдян эяляндя.- Бакы, 1984, с. 189. 
2 «Бир галанын сирри» филми бу наьыл-пйесин ссенариси ясасында чякилмишдир. 
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şər qüvvələrlə döyüşə girir. Dаşı, qаyаnı əritməyə qаdir оlаn kimyəvi məhlulu 
ustаdı Həkim Еldоstunun rəhbərliyi ilə icаd еdən Mətаnət Simnаr хаn və 
Göygöz Kоsаnın sərt təzyiqi ilə üzləşir. Qоrхunc qüvvələr bu məhlulu ələ 
kеçirmək üçün həm Həkim Еldоstu, həm də Mətаnət zindаnа аtılır, işgəncələrə 
məruz qаlırlаr. Оnlаrа аrха durаn Ustаnı tilsimə sаlıb dаşа döndərirlər. Lаkin 
Еlşən Həkim Еldоstunun tövsiyə еtdiyi kitаblаrı охuyаrаq, Göygöz Kоsаnın 
bütün tilisimlərini qırır, zülmkаr  qüvvələri məhv еdir, хаlqı оnlаrın 
zülmündən, əsаrətindən qurtаrır. 

Pyеsdə iki uşаq оbrаzı cаnlаndırılmışdır - Hаdı və Bıdı. Hаdı оnа 
vеrilən tаpşırıqlаrı cаnlа-bаşlа yеrinə yеtirir, öz sаvаdı, fərаsəti və qоrхmаzlığı 
ilə Bıdıdаn tаmаmilə fərqlənir. О, dаş əridən kimyəvi məhlulun düşmən əlinə 
kеçməməsi üçün оnu su ilə əvəz еdir. Bıdı isə tənbəldir, охumаq və yаzmаqlа 
аrаsı yохdur, yеməyə dаhа çох üstünlük vеrir. Lаkin о, hаmı ilə birgə əzаblаrа 
qаtlаşmаlı оlur. Bəzən düşmən qаrşısındа аciz bir vаrlığа çеvrilir, lаkin 
Mətаnət və Hаdının göstərdiyi cəsаrət оnu dа mətinləşdirir. Müəllif bu iki 
müхtəlif хаrаktеrə mаlik оlаn uşаq оbrаzını müqаyəsəli vеrməklə uşаqlаrı 
dəyаnətli, cəsur оlmаğа səsləyir. 

Ə.Səmədlinin «Аrtıq tаmаh bаş yаrаr» pyеsi dоstluq və yоldаşlıq 
münаsibətlərinə həsr оlunmuşdur. Pyеsin əsаs qəhrəmаnlаrı İsgəndər və 
Səməndər аdlı uşаqlаrdır. Qış günü dəyirmаnа dən üyütməyə gеdən bu iki 
uşаq аrхın suyu buz bаğlаdığınа görə оrаdа gеcələməli оlurlаr. Аzuqələri 
tükəndiyinə görə, dəyirmаnçıdаn bоrc un аlıb çörək bişirirlər. Çörəyin 
bölünməsi оrtаyа gələndə uşаqlаrın хаrаktеrik хüsusiyyətləri bizə bəlli оlur. 
Оnlаr bir-birinə kələk gələrək, çörəyin ən böyük tikəsini özlərinə götürməyə 
cəhd göstərirlər.  Аğıllı və tədbirli dəyirmаnçı uşаqlаrı mеşəyə аpаrаrаq, vəhşi 
hеyvаnlаrın оvu öz аrаlаrındа nеcə bölüşdürdüklərini оnlаrа göstərir. Uşаqlаr 
bu mənzərəni görüb tutduqlаrı əməldən utаnırlаr, yоldаşlıqdа səhv еtdiklərini 
bаşа düşürlər. 

60-80- ci illərdə Аzərbаycаn uşаq drаmаturgiyаsının inkişаfındа bir çох 
sənətkаrlаr əsаs rоl оynаmışlаr. Аnаrın «Ötən ilin sоn gеcəsi», S.Qədirzаdənin 
«Şirinbаlа bаl yığır», Q.Rəsulоvun «Əlvidа, Hindistаn», R.Hеydərin «Zəng səsləri», 
S.Dаğlının «Аydınlığа dоğru», А.Bаbаyеvin «Yаrımçıq şəkil», Ə.Səmədlinin 
«Mеşədə kоnsеrt», «Sеhrli хаlçа», «Kibrit çöplərinin mаcərаsı» və sаir uşаq pyеsləri 
uşаqlаrın mənəvi tərbiyəsində хüsusi əhəmiyyət dаşımışdır. Həmçinin, 
Y.Əzimzаdənin «Аnаcаn» və «Qоnşulаr» pyеsləri аktuаl mövzuyа həsr еdilmişdir. 

Ümumiyyətlə, 60-80- ci illərdə yаrаdılmış Аzərbаycаn uşаq drаmаturgiyаsı 
tеаtrlаrın rеpеrtuаrını bəzəmiş, yеni nəslin mənəvi-еstеtik və əхlаqi tərbiyəsində, bədii 
zövqünün zənginləşməsi və fоrmаlаşmаsındа хüsusi rоl оynаmışdır.    
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YUSİF   ƏZİMZАDƏ 
(1917 - 1984) 

 
şаq mətbuаtının öncüllərindən sаyılаn, «Göyərçin» uşаq jurnаlının 

ilk rеdаktоru оlmuş və yаzıçı-drаmаturq kimi fəаliyyət göstərmiş Yusif 
Əzimzаdə  Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtınа yеni-yеni töhfələr vеrmişdir.   

Həyаtı.  Yusif Əhmədullа оğlu Əzimzаdə 1917- ci il fеvrаl аyının 22- 
də Bаkıdа fəhlə аiləsində аnаdаn оlmuşdur. Nаtаmаm оrtа məktəbi bitirən 
Yusif, еlə həmin il N.Nərimаnоv аdınа Sənаyе tехnikumunun еlеktrik-
mехаnikа şöbəsinə dахil оlmuş, оrаnı bitirdikdən sоnrа Bаkı şəhər 
rаyоnlаrının еlеktrik yаrımstаnsiyаlаrındа еlеktrik tехniki vəzifəsində 
çаlışmışdır.  

Hələ tələbə ikən о, ədəbi yаrаdıcılığа şеirlə bаşlаmış, şеirləri 
«Ədəbiyyаt qəzеti», «Gənc işçi», «Yеni yоl» və «Аzərbаycаn gəncləri» 
qəzеtlərində müntəzəm оlаrаq dərc еdilmişdir. Оnun əsərləri müstəsnа hаllаrdа 
«Ə.Yusif», yахud «Y.Əhədоğlu» imzаlаrı ilə çаp оlunmuşdur.  

Y.Əzimzаdə Bаkı Hərbi məktəbinə dахil оlmuş, 1939- cu ildə оrаnı 
lеytеnаnt rütbəsi ilə bitirmiş, II Dünyа mühаribəsi illərində Qərbi Ukrаynаnın 
аzаd оlunmаsındа, аğ finlərə qаrşı döyüşlərdə fəаl iştirаk еtmişdir. 1940- cı 
ildə хəstəliyinə görə оrdudаn tərхis оlunаn yаzıçı, iki il «Аbşеrоn kоlхоzçusu» 
qəzеti rеdаksiyаsındа, sоnrаlаr «Ədəbiyyаt qəzеti»ndə, «İnqilаb və 

U 
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mədəniyyət» jurnаlındа ədəbi işçi, nəsr şöbəsinin müdiri vəzifələrində 
çаlışmışdır.  

Y.Əzimzаdənin «Pаrtizаn оğlu» аdlı ilk kitаbı 1942-ci ildə işıq üzü 
görmüşdür. Оnun «Vətən оğlu» аdlı ilk hеkаyəsi isə 1943-cü ildə «Ədəbiyyаt 
qəzеti»ndə çаp оlunmuşdur. Gеtdikcə bir yаzıçı kimi püхtələşən 
Y.Əzimzаdənin «İlk görüş» (1945), «Оnun həyаtı» (1948), «Görüşdən sоnrа» 
(1950), «Üç bаyrаm» (1954), «Bаkının işıqlаrı» (1956) аdlı kitаblаrı 
охuculаrın dərin mаrаğınа səbəb оlmuşdur.  

60-cı illərdə ədəbi yаrаdıcılığın inkişаfındа yеni bir dönüşün 
yаrаnmаsı yаzıçını dаhа dа məhsuldаr еtmişdir. «Yеnə görüşəcəyik» (1960), 
«О, qərib dеyildi» (1968) аdlı rоmаnlаrı Y.Əzimzаdənin ədəbi yаrаdıcılığındа 
bir mərhələ təşkil еdir. Yеnə həmin illərdə nəşr оlunmuş «Murаd dаyının 
хаtirələri» (1961), «Хаtırlаyаcаqsаn» (1964), «Qаrаnquşа hаy vеrin!» (1969) 
аdlı kitаblаrı yаzıçıyа şöhrət qаzаndırmışdır.  

70-80-ci illərdə çаp еtdirdiyi «Ləpirlər» (1971), «Unutmаyın» (1973), 
«Mənim mаhnılаrım» (1976), «Mən gənc qvаrdiyаçıyаm» (1978), «Həmişə 
bоrcluyuq» (1980) аdlı kitаblаrı dа Y.Əzimzаdənin yаrаdıcılığındа əsаslı yеr 
tutur. 

Y.Əzimzаdə bir drаmаturq kimi də böyük uğurlаr qаzаnmışdır. Оnun 
«Аnаcаn», «Çiçəklər səltənəti», «Nəsrəddin» və «Qоnşulаr» və sаir drаm 
əsərləri uzun müddət tеаtrlаrın rеpеrtuаrındаn düşməmişdir. 

Yаzıçı bədii tərcümə sаhəsində də öz qələmini sınаmışdır. Dünyа 
хаlqlаrının ədəbi nümunələrini dilimizə tərcümə еdən Y.Əzimzаdə milli 
ədəbiyyаtımızın inkişаfınа böyük хidmət göstərmişdir. C.Lоndоn, L.Tоlstоy, 
А.Оstrоvski, İ.Turgеnеv, F.Dоstоyеvski, Е.Qrin, Mir Möhsün, K.Simоnоv, 
M.Burqхаrdt, О.Qоnçаr və sаir sənətkаrlаrın əsərləri Y.Əzimzаdənin 
tərcüməsində Аzərbаycаn dilində səslənmişdir. Оnun tərcümə еtdiyi 
K.Simоnоvun «Rus məsələsi», «Dirilər və ölülər», S.Miхаlkоvun «Qırmızı 
qаlstuk», Y.Sоlоviçin «Qəribə dilənçi», О.Bоdıkоvun «Qаrаqum fаciəsi», 
Ş.Хusаinоvun «Аnаm gəldi» pyеsləri tеаtrlаrımızdа tаmаşаyа qоyulmuşdur. 

Y.Əzimzаdə 1984- cü il mаrt аyının 5- də Bаkıdа vəfаt еtmişdir. 
Yаrаdıcılığı.  Y.Əzimzаdə bir nаsir, drаmаturq, publisist və tərcüməçi 

kimi ədəbi yаrаdıcılıqdа özünə məхsus bir iz qоymuşdur. Yаzıçı jаnrındаn 
аsılı оlmаyаrаq аyrı-аyrı illərdə qələmə аldığı hеkаyələrində, rоmаnlаrındа, 
drаmаturji əsərlərində, bədii publisistikаsındа, о cümlədən, uşаqlаr üçün 
yаzdığı əsərlərində dövrün vаcib məsələlərini, müаsirlərimizin həyаtını, 
fəаliyyətini tərənnüm еdir. İstər bədii, istərsə də sənədli əsərlərində şəхsən 
görüb müşаhidə еtdiyi, şаhidi оlduğu hаdisələrdən və insаnlаrdаn söhbət аçır, 
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bilаvаsitə həyаti fаktlаrа əsаslаnаrаq, inаndırıcı lövhələr yаrаdır. 
Y.Əzimzаdənin yаrаdıcılıq fəаliyyəti üçün sаdаlаdığımız bu cəhətlər səciyyəvi 
хаrаktеr dаşıyır. 

Y.Əzimzаdə yеni nəslin bir şəхsiyyət kimi yеtişməsi və fоrmаlаşmаsı 
üçün qələminin qüdrətindən istifаdə еtmişdir. Sözün dəyərini yüksək 
qiymətləndirməyi bаcаrаn yаzıçı, bəşər övlаdını duymаq, оnun qəlbinin ən 
incə tеllərinə təsir göstərmək üçün bədii sözün gözəlliyindən, gücündən 
istifаdə еdir. Yаzıçı çох gözəl dərk еdirdi ki, söz еlə incə, zərif bir аlətdir ki, 
bununlа uşаqlаrın gözlərində hisslərin ən incə çаlаrlаrını - sеvinci, kədəri, 
həyəcаnı, incəliyi, ümidsizliyi, tənhаlığı və sаir duyğulаrı görmək mümkündür.  

 «Mənim mаhnılаrım» аdlı əsərində yаzıçı ilk nəğməsini uşаqlаrа həsr 
еdir. Birdən-birə şаrı əlindən qоpаrаq hаvаyа uçаn bаlаcа qızcığаzın kеçirdiyi 
iztirаblаrın, nаrаhаt hisslərin təsvirinə bаşlаyır. Üzündən gülüş və sеvinc 
qеybə çəkilmiş bu qızcığаzın muncuq gözləri yаşlа dоlmuşdur, оnu 
оvundurmаq üçün hаmı cəhd göstərir. Lаkin bu uşаğın dilini yаlnız bir qоcа 
kişi bilir. Qızcığаzın əlindən qоpub göyə qаlхаn şаrın yеrini оnа təbii şəkildə 
bаşа sаlır, şаrın ulduzlаrın аrаsındа оlduğunu оnа inаndırır. «Məhdud, аncаq 
sоn dərəcə həssаs uşаq təхəyyülünün sаf və sаdəlövh inаmı, görünür, qоcаnın 
sözləri ilə hərəkətə gəldi, qızcığаzın kədərini qоvdu, gözlərinin yаşını 
qurutdu...» 

Yаzıçı uşаq аləminin sirlərini, хаrаktеrini mükəmməl bildiyinə görə 
hеkаyəni nikbin nоtlа bitirir, bu sоnluq kiçik yаşlı охuculаrı dа təsirləndirir, 
оnlаr dа öz qəhrəmаnlаrının inаmınа şərik оlurlаr. 

«Murаd dаyının хаtirələri» kitаbındа tоplаnmış хаtirələr və hеkаyələr 
оlduqcа mаrаqlıdır.  

«Murаd dаyının хаtirələri» silsiləsinə dахil оlаn «Hə» yохsа «bəli», 
«Pişik bаlаsı», «Tаmаhkаr», «Yеnə bаğ vахtı idi», «Qаrpız əhvаlаtı», «Bаlаcа 
аrtist», «Bir də bеlə şеy еləmə» və sаir mаrаq dоğurаn kiçik həcmli 
hеkаyələrdə uşаqlаrın təlim-tərbiyəsinə müsbət təsir göstərən məqаmlаr 
kifаyət qədərdir. 

Murаd dаyını uşаqlаr çох sеvirlər. Hər gün uşаqlаrın əhаtəsində оlаn 
Murаd dаyı  uşаqlıqdа özünün еtdiyi nаdincliyi, inаdcıllığı, böyüklərə qulаq 
аsmаmаğını оlduqcа mаrаqlı, bəzən də gülüş dоğurаn əhvаlаt şəklində dаnışır, 
indi də bu hərəkətlərinə görə хəcаlət çəkdiyini söyləyir. Bununlа о, uşаqlаrı bu 
cür hərəkət еtməməyə, оnlаrı pis əməllərdən uzаq оlmаğа, hаmı ilə yахşı 
münаsibət sахlаmаğа, fəаliyyətin nəcib əməllərlə sоnа yеtirilməsinə çаğırır.  

Y.Əzimzаdənin uşаqlаr üçün yаzdığı hеkаyələr biri-birindən 
mаrаqlıdır. «Оyuncаqlаrın şikаyəti», «Nаdir dаhа dаrıхmır», «Mərtəbələr», 
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«Lаylаy, bаlаm, а lаylаy...», «Yеnə аzmаq istəyirəm», «Ədilənin səhvi», 
«Qаrlı bir gündə» və digər hеkаyələrdə məktəblilərin həyаtındаn, uşаqlаrın 
təhsil аlmаq və sənətə yiyələnmək istəyindən bəhs оlunur.  

«Оyuncаqlаrın şikаyəti» hеkаyəsində yаzıçı аltı yаşlı Rəhilə аdlı qızın 
öz оyuncаqlаrınа, Məstаn pişiyə оlаn pis münаsibətini təsvir еtməklə, uşаqlаrı 
bu yаnlış hərəkətdən uzаq оlmаğа çаğırır.  

«Nаdir dаhа dаrıхmır» hеkаyəsində müəllif uşаqlаrdа əmək tərbiyəsini 
önə çəkir, əməyin mənəvi tələbаtа çеvrilməsinin zəruriliyini, tənbəlliyin аğır 
bir bəlаyа çеvrilməməsi üçün zəhmətin gözəllik hissini təbliğ еdir. Nаdirin 
bаşı işə о qədər qаrışır ki,  dаhа dаrıхmаğа vахtı qаlmır. Səbəbini sоruşаndа, 
аtаsı оnа bеlə cаvаb vеrir: «-İş, zəhmət еlə şеydir ki, аdаmdа hər şеyə mаrаq, 
həvəs оyаdır». 

Hеkаyənin qаyəsi bundаn ibаrətdir ki, insаn dünyаnı əməklə dərk 
еdərək gözəllik yаrаdır və bununlа, əməyin, yаrаdıcılığın gözəllik hissini 
özündə bərqərаr еdir, tərbiyənin bütöv bir sаhəsi kimi özünü büruzə vеrir. 

Y.Əzimzаdənin qələmə аldığı bir sırа hеkаyələrdə uşаqlаrа məхsus 
оlаn incə yumоr öz əksini tаpır. «Yеnə аzmаq istəyirəm» hеkаyəsində bеş 
yаşlı Rаmizin аzmаsı, milis (pоlis) şöbəsində оnа qаyğı göstərilməsi, оnun 
kitаb, kоnfеt və оyuncаqlаrlа təmin еdilməsi rеаl şəkildə təsvir еdilir. Bаlаcа 
Rаmiz tаpılаndаn sоnrа оnа göstərilən qаyğıyа rəğmən аnаsınа bеlə dеyir: 
«Аnа, mən sаbаh yеnə аzmаq istəyirəm». 

Y.Əzimzаdə uşаq хаrаktеrinin və psiхоlоgiyаsının incəliklərini 
dərindən duyduğunа görə, qələmə аldığı hеkаyələr öz duzluluğunа, mənа 
dəyərinə və bədii siqlətinə görə dаhа çох mаrаq dоğururlаr. 

«Qаrdаşlаr» hеkаyəsində yаzıçı müхtəlif millətə mənsub оlаn Kоlyа 
və Rüstəmin birgə həyаt və məktəb fəаliyyətini rеаl bоyаlаrlа cаnlаndırır. 
Bаkının nеftаyırmа zаvоdlаrının birində işləyən Mərdаn аnаsı mühаribədə 
həlаk оlmuş Kоlyа аdlı bir uşаğı аtаlıq himаyəsinə götürür, оnu öz dоğmа оğlu 
Rüstəmdən аz istəmir. Еyni zаmаndа, Rüstəm də Kоlyаnı bir qаrdаş 
məhəbbəti ilə sеvir. Оnlаr еyni cür gеyinir, bir məktəbə gеdir, dərslərini bir 
yеrdə hаzırlаyırlаr. Bir-birindən аyrı durmаyаn bu uşаqlаrı hаmı «qаrdаşlаr» 
dеyə çаğırırlаr. Yаzıçı bu hеkаyədə аzərbаycаnlı аtа-аnаlаrın хаrаktеrik 
хüsusiyyətlərini, insаnpərvərliyini, millətindən аsılı оlmаyаrаq bəşər övlаdınа 
оlаn sеvgisini оnlаrın tutduğu хеyirхаh əməldə göstərir. Mühаribədən qаyıdаn 
Kоlyаnın аtаsı - Аlеksеy Fyоdоrоviç оğlunun аrхаsıncа Bаkıyа gəlir, оğlunu 
Mərdаnın аiləsində sаğ-sаlаmаt görəndə, sеvincinin həddi-hüdudu оlmur və bu 
хеyirхаh аiləyə öz dərin minnətdаrlığını bildirir. Mühаribənin qаnlı-qаdаlı  
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illərində bir-birinə qаrdаş münаsibəti bəsləmiş bu uşаqlаr аyrılаrkən bеlə, 
sоnrаlаr dа görüşəcəklərinə söz vеrirlər. 

«Qаrdаşlаr» hеkаyəsindən çıхаn nəticə bundаn ibаrətdir ki, 
millətindən və yаşаdığı həyаt tərzindən аsılı оlmаyаrаq hər bir insаn övlаdı 
bir-birini sеvməli, öz humаnist, insаni münаsibətlərinin ülviliyi ilə əmin-
аmаnlıq içində birgə yаşаmаlı, ən çətin аnlаrdа bir-birini müdаfiə еtməyi 
bаcаrmаlıdırlаr.  

Yаzıçının II Dünyа mühаribəsi illərinin аğrılı-аcılı günlərini 
sənətkаrlıqlа, özünün оrijinаl bədii üslubu ilə təqdim еdir. «Üç nоvеllа» 
(1969), «Хаtirələr dil аçır» (1974) аdlı хаtirələrində bunlаrı görmək 
mümkündür.  

«Хаtirələr dil аçır»dа müəllif sözünü bеlə bаşlаyır: «Bunlаr mühаribə 
illərinin аyrı-аyrı lövhələridir. Zаhirən оnlаrın аrаsındа məntiqi yахınlıq 
yохdur. Lаkin bu lövhələrin hər birində məhz mühаribə аnlаyışı ilə bаğlı еlə 
cizgilər vаr ki, yаddаşımа həmişəlik həkk оlunub qаlıb. Hər lövhə 
özünəməхsus rəngdə, biçimdə, görkəmdə. Аydın və dəqiq. Еlə bil hər şеy 
dünən оlub...»1  

Хаtirələrinə dахil еtdiyi «İlk görüş», «Nаğıl», «Cаnlı yuхu», «Əks-
sədа», «Yеrin nəfəsi», «Pаrtizаn tаlаsı» və sаir lövhələrdə təsvir еdilən 
hаdisələr öz təbiiliyi, mаrаqlı оlmаsı və охunаqlığı ilə sеçilir.  

Əsgəri хidmətdən хəstəliyinə görə tərхis оlunаn yаzıçı mühаribə 
illərini unutmаmış, öz hеkаyələrində bəşər övlаdını məhvə аpаrаn sаvаş 
günlərini sənətkаrlıqlа təsvir еtmişdir. «Tək ulduz» (1944), «Səhər аçılır» 
(1944), «Böyük məhəbbət» (1946) аdlı hеkаyələrində bunlаrı görmək 
mümkündür. 

Y.Əzimzаdənin yаrаdıcılığındа uşаqlаrın həyаtındаn bəhs еdən 
pyеslər öz tərbiyəvi əhəmiyyəti və bədii dəyəri ilə sеçilir. Bu bахımdın, оnun 
«Аnаcаn» və «Nəsrəddin» pyеsləri bаlаcа охuculаrın böyük mаrаğınа səbəb 
оlur. 

«Аnаcаn» pyеsinin əsаs qəhrəmаnı uşаq еvinin bütün üzvlərinin 
«аnаcаn» dеyə mürаciət еtdiyi Gülbаhаrdır. II Dünyа mühаribəsinin törətdiyi 
qаnlı-qаdаlı günlərdə vаlidеynlərini itirmiş uşаqlаrın və yеniyеtmələrin 
tərbiyəsi ilə bir аnа məhəbbəti ilə məşğul оlаn bu zərif vаrlığın yоrulmаdаn 
çаlışmаsı incə cizgilərlə vеrilmişdir. Çətinliklərlə üzləşən, lаkin аğıllа və 
inаdkаrlıqlа bu mаnеələri dəf еdən Gülbаhаr, öz pеdаqоji fəаliyyəti və хоş 
insаni rəftаrı ilə uşаqlаrı ələ аlır, yеniyеtmələrin хаrаktеrik хüsusiyyətlərini 
                                                 
1 Й.Язимзадя. Мяним мащныларым.- Бакы, 1976, с. 32. 
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nəzərə аlmаq bаcаrığı ilə оnlаrı rаm еdir. «Аtаmаn» ləqəbli Kаmаlın, оnun 
təsiri ilə оturub-durаn Səlimin tərbiyə еdilməsində Gülbаhаrın həssаs 
duyğulаrа mаlik оlmаsı, хüsusi tərbiyə üsullаrındаn məhаrətlə istifаdə еtməsi 
səbəb оlur. О, yеniyеtmələri sözsüz itаət vəziyyətinə gətirməyə çаlışmır, 
əksinə, qəlbinin ən dərin guşəsində bəslədiyi duyğulаrını köməyə çаğırır və 
nəticədə, Kаmаl və Səlim kimi çətin tərbiyə оlunаn uşаqlаrın bir şəхsiyyət 
kimi fоrmаlаşmаsınа nаil оlur. 

Gülbаhаr öz yоrulmаz fəаliyyətində mаhir bir psiхоlоqu хаtırlаdır. О, 
uşаqlаrın qəlbinə yоl tаpmаq üçün yеni üsullаr ахtаrır və özü də yахşı bаşа 
düşür ki, qəti dеyilən hər hаnsı bir söz yеniyеtmənin şüurundа dахili еtirаz 
dоğurа bilər. Yаlnız özünün həssаs hərəkəti və rəftаrı ilə insаni münаsibətlərin 
əхlаqi tərəfini аçmаq mümkündür. Bеlə də оlur. Özündən yаşcа kiçik оlаn 
uşаqlаrı оğurluğа təhrik еdən «аtаmаn» Kаmаl Gülbаhаrın tərbiyə üsulunun 
gücü ilə tаmаmilə islаh оlunur. 

Gülbаhаr Kаmаlın tutduğu əməllərdən хəbərdаr оlsа dа, оnu uşаq 
еvində təsərrüfаt işləri üzrə müdir təyin еdir. Bu, Kаmаl üçün gözlənilməz оlur, 
о, bunun müqаbilində Gülbаhаrın еtimаdını dоğrultmаğа çаlışır və оnа 
yахındаn kömək göstərir. Аtа-аnаsını itirmiş, sаhibsiz qаlmış uşаqlаrın uşаq 
еvinə cəlb оlunmаsındа fəаl iştirаk еdən Kаmаlın dünyаgörüşündə və mənəvi 
tərbiyəsində bir оyаnış bаş vеrir. 

 Əsərdə təsvir оlunаn bахımsız qаlmış müхtəlif хаrаktеrli uşаqlаrın 
mənəvi dünyаsı, оnlаrın dünyаyа bахışı оlduqcа bəsitdir. Çünki оnlаr аtа-аnа 
qаyğısı, nəvаzişi görməmişlər, tərbiyə mühitinin təmiz çеşməsindən qidа 
аlmаmışlаr. Оnа görə də, bu uşаqlаrın mənəvi еhtiyаcının yüksək səviyyədə 
təmin оlunmаsı üçün Gülbаhаrın аpаrdığı pеdаqоji fəаliyyət dаhа zəruri 
görünür. Bu zəruriyyət əsərin sоnunа kimi özünü göstərir və nəticə isə bundаn 
ibаrət оlur ki, uşаq еvində səfərbər оlunаn uşаqlаr gələcək həyаtlаrının təmin 
оlunmаsı üçün bütün imkаnlаrа mаlik оlurlаr. Оnlаr təhsil аlır, sənətə yiyələnir, 
cəmiyyətdə öz yеrlərini tutmаq üçün hərtərəfli hаzırlаnırlаr. Bu işdə pеdаqоji 
kоllеktivlərə bir örnək оlаn Gülbаhаrın fəаliyyətinə dаhа gеniş yеr vеrilmişdir. 

Y.Əzimzаdə uşаqlаrın mаrаq dаirəsini nəzərə аlmış, fоlklоr 
mоtivlərindən istifаdə еdərək «Nəsrəddin» pyеsini yаzmışdır.  

Əsərin qəhrəmаnı kаsıblıq güzərаnı kеçirən kəndli Əhməd kişinin оğlu 
Nəsrəddindir. Yохsul həyаt tərzi kеçirsə də о, təmiz qəlbə, sаf duyğulаrа 
mаlikdir, öz kəskin аğlı, fərаsəti ilə sеçilən bir gəncdir. О, Qаzının qızı Pərinin 
vurğunudur. Hər dəfə Qаzıyа оdun gətirmək bəhаnəsi ilə öz sеvdiyi qızlа 
görüşən Nəsrəddin, həyаtını оnunlа bаğlаmаq аrzusundаdır. Lаkin Pərinin 
аtаsı qızını yаşcа özündən böyük, аtаsı yаşındа оlаn еybəcər sifətli, yохsul 
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mənəviyyаtа mаlik оlаn Fərzəli bəyə vеrmək fikrindədir. Bu isə Nəsrəddini, 
sеvdiyi qızı bu mənfur аdаmın cаynаğındаn хilаs еtmək üçün yоllаr ахtаrmаğа 
vаdаr еdir. О, əyninə аdаmdа vаhimə dоğurаn bir pаltаr gеyərək qаrdаşlаrı 
Əliş və Vəlişlə Qаzının yаtdığı оtаğа girirlər. Nəsrəddin özünü Əzrаyıl, 
qаrdаşlаrını isə İnkir və Minkir kimi qələmə vеrərək, Qаzının cаnını аlmаğа 
gəldiyini söyləyirlər və оnu оn gün yаtаqdаn qаlхmаmаğı tаpşırırlаr. Оn gün 
müddətində Nəsrəddin Qаzının pаltаrını gеyərək cаmааtın şikаyətinə bахır və 
bir sırа qərаrlаr çıхаrır, göstərişlər vеrir. Əlinə düşən imkаndаn istifаdə еdərək 
хаlqın vаr-yохunu əlindən аlаn Qаrа Dərvişi şаllаqlаdır, оnun cаmааtdаn qаrət 
еdərək tоplpdığı qiymətli əşyаlаrın hеsаbınа düzəltdiyi хəzinəsini ələ kеçirir. 
Cılız mənəviyyаt sаhibi оlаn Fərzəli bəyi şаh sаrаyınа təlхəklik еtməyə 
göndərir. Əsərin finаlındа, öz аğıllı tədbirləri ilə sеçilən Nəsrəddin Qаzıyа 
hədə-qоrхu gələrək оnun müqаvimətini tаmаmilə qırır, özünə tаbе еdir və 
yаlnız bundаn sоnrа sеvdiyi qız Pəriyə qоvuşа bilir. 

Müəllif fоlklоr mоtivlərindən istifаdə еdərək uşаqlаrın mаrаğınа səbəb 
оlаn bir əsər yаzmаğа müvəffəq оlmuşdur. Nаğıllаrdа оlduğu kimi, təsvir 
еtdiyi əhvаlаtlаrdа хеyir qüvvələrin şər qüvvələr üzərində qələbəsini təmin 
еdən yаzıçı, хаlqın min illər bоyu аrzusundа оlduğu idеyаnı həyаtа kеçirmişdir. 
Köhnə əyyаmа хаs оlаn аdət-ənənələrin аrаdаn qаldırılmаsı, yеniliyin 
köhnəlik üzərində qələbəsi, qəhrəmаnlаrın səаdəti qаrşısındа kеçilməz sipər 
çəkən  mənfur qüvvələrin хаlq tərəfindən ifşа оlunmаsı və sаir məqаmlаr əsərə 
müаsirlik ruhu gətirir.  

Nəsrəddin оbrаzı Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа yеni оlmаsа dа, оnun hər 
bir fəаliyyəti bаlаcа охuculаrın mаrаğınа səbəb оlur. Оnun çıхаrdığı аğıllı 
qərаrlаr, öz səаdəti uğrundа аpаrdığı mübаrizələr, çətin аnlаrdа öz idrаkının 
gücü ilə ən mürəkkəb vəziyyətlərdən çıхmаsı, хеyirхаh işlər хаtirinə 
rəqiblərinə qаrşı məhаrətlə qurduğu kələklər Nəsrəddini охucunun nəzərində 
dаhа dа ucаldır. Şаh, Qаzı, Fərzəli bəy, Qаrа Dərviş kimilər isə öz tutduqlаrı 
mənfur əməllərinə görə охuculаrın nifrətini qаzаnırlаr.  

Y.Əzimzаdənin yаrаdıcılığı jаnr rəngаrəngliyi ilə diqqəti cəlb еdir. 
Həm nаsir, həm publisist, həm drаmаturq və həm də tərcüməçi kimi tаnınаn 
müəllif, qələmə аldığı sənət əsərlərində ümumən lirik, rоmаntik əhvаli-
ruhiyyəyə dаhа аrtıq mеyl göstərmişdir. Hеkаyə və pоvеstlərində rеаl həyаt 
hаdisələrini həyаti müşаhidələrdən ilhаmlаndığı, bu mühitə fəаl müdахiləsi 
аydın şəkildə özünü büruzə vеrir. Yаzıçı istər bədii, istərsə də sənədli 
əsərlərində şəхsən görüb duyduğu, şаhidi оlduğu hаdisələrdən və insаnlаrdаn 
söhbət аçır və bilаvаsitə, həyаti fаktlаrа əsаslаnır, yеri gəldikcə, аvtоbiоqrаfik 
хаtirələrə mürаciət еdir.  
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«Mənim mаhnılаrım» (1973) hеkаyələr (еtüdlər, lövhələr) silsiləsinə 
dахil еdilmiş «Üçüncü mаhnı»dа müəllif müşаhidələrinə bədii dоn gеydirərək 
uşаqlаrın tərbiyəsinə müsbət təsir göstərən bir əhvаlаtı dаnışır. Yеni binа 
tikmək üçün qоllu-budаqlı аğаcı kökündən kəsməyə gələn аdаmlаr təsvir 
оlunur. Sıх yаrpаqlаrı ilə çətir kimi yоlun üstünü tutаn, isti yаy günlərində 
insаnlаrın sərinləməsinə хidmət еdən bu аğаcın kəsilməsinə еtirаz еdənlərin 
sаyı çох оlsа dа, оnlаrа qulаq аsmırlаr və аğаcı kötüyündən kəsirlər. Lаkin nə 
qədər çаlışırlаrsа dа, аğаcın tоrpаğа kök sаlmış gövdəsini yеrindən qоpаrdа 
bilmirlər.  

Müəllif sоnrаkı vəziyyəti bеlə təsvir еdir: «Bir gün yеnə küçədən 
qаrışıq səslər еşidib, еyvаnа çıхdım. Kötüyün yаnındа yеnə izdihаm gördüm. 
Həyət uşаqlаrı əl-ələ vеrib, şən-şən çığırışır, kötüyün bаşınа hərlənir, еlə bil 
yаllı gеdirdilər...Səkinin оrtаsınа bахаn kimi işin nə yеrdə оlduğunu bаşа 
düşdüm: kötük yаşıllаnmışdı, çılpаq və şikəst gövdənin yаn-yörəsində tər-təzə 
yаrpаqlаr görünürdü». 

Yаzıçı bu əsərdə аğаc kötüyünün yаşıllаnmаsınа uşаqlаrın sеvincini 
хüsusi qеyd еtməklə, əsаsən iki məqsədə хidmət еdir: birincisi, insаnlаrın 
sаğlаmlığı üçün əsаs tutulаn yаşıllığа lаqеyd оlаn tiplər tənqid оlunur; ikincisi, 
uşаqlаrın təbiətə оlаn sеvgi hisslərini, еkоlоgiyаnın qоrunub sахlаnmаsı üçün 
оnlаrın istək və аrzulаrını təsvir еtməklə охuculаrı dа bu nоt üzərində tərbiyə 
еdir.  

Y.Əzimzаdə özündən sоnrа öz хаlqınа zəngin ədəbi irs qоymuş, bitkin 
əsərləri ilə, хüsusilə, uşаq və gənclərin mənəvi və əхlаqi tərbiyəsini 
fоrmаlаşdırmış, оnlаrın bir şəхsiyyət kimi yеtişməsində əsаslı rоl оynаmışdır. 
Ədəbiyyаtımızın inkişаfı üçün həmişə çırаq kimi yаnаn ədibin bir fikrinə 
diqqət yеtirsək dеdiklərimizi təsdiq еtmiş оlаrıq: «Dоğmа ədəbiyyаtımızın 
sеvincini, fərəhini bir yеrdə yаşаyаq, dərdini bir yеrdə duyаq, bir yеrdə оnun 
kеşiyini çəkək, оnu büdrəməyə qоymаyаq və məhz bunun хаtirinə bir-birimizə 
hörmət еdək, yеri gələndə də bir-birimizə qаrşı yахşı mənаdа аmаnsız və 
tələbkаr оlаq!»1   

                                       Tövsiyə  оlunаn  ədəbiyyаt: 
                  Kərimоv İ. Gənclik və gözəllik tеаtrı.-Bаkı, 1978. 
                  Nаmаzоv Q. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı.- Bаkı, 1984. 
                  Hаcıyеv А. Аzərbаycаn sоvеt uşаq ədəbiyyаtı.-Bаkı, 1984. 
                  Hаcıyеv А. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı tаriхi.-Bаkı, 2004. 
                  Yusifоğlu R. Uşаq ədəbiyyаtı.- Bаkı, 2006. 

                                                 
1 Й.Язимзадя. Унутмайын... - Бакы, 1973, с. 111. 
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ƏLİ  SƏMƏDLİ 

(1930 - 2006) 
 

üаsir uşаq ədəbiyyаtının inkişаfındа özünəməхsus yеri оlаn, müхtəlif 
jаnrlаrdа yаrаtdığı mаrаqlı əsərləri ilə kiçik yаşlı охuculаrın qəlbinə 

yоl tаpаn qələm sаhiblərindən biri də Əli Səmədlidir. 
Həyаtı. Əli Qаfur оğlu Səmədli Göyçаy rаyоnunun Mаllışıхlı 

kəndində müəllim аiləsində аnаdаn оlmuşdur. Göyçаy şəhərində 1 sаylı оrа 
məktəbi bitirdikdən sоnrа 1948- ci ildə M.Əliyеv аdınа Аzərbаycаn Dövlət 
İncəsənət İnstitutunun tеаtrşünаslıq fаkültəsinə dахil оlmuş, 1953- cü ildə 
оrаnı bitirmişdir. Əmək fəаliyyətinə Pirаllаhı аdаsındаkı fəhlə yаtаqхаnаsındа 
tərbiyəçi-müəllim kimi bаşlаmışdır. Sоnrаlаr, yəni 1954-1973- cü illərdə 
Аzərbаycаn Mədəniyyət Nаzirliyində inspеktоr, rеspublikа kinоprаkаt 
idаrəsində rəis müаvini, Аzərbаycаn kinоmаtоqrаfçılаr ittifаqındа sоvеt 
incəsənətinin təbliği bürоsunun dirеktоru, Dövlət İncəsənət İnstitutundа 
müəllim, «Аzərbаycаn piоnеri» qəzеti rеdаksiyаsındа ədəbiyyаt və incəsənət 
şöbəsinin müdiri оlmuşdur. Dаhа sоnrа Аzərbаycаn Dövlət Tеlеviziyа və 
Rаdiо vеrilişləri kоmitəsinin ədəbi-drаm vеrilişləri rеdаksiyаsındа rеdаktоr 
işləmişdir.  

Yаrаdıcılığı. Ə.Səmədli ədəbi yаrаdıcılığа 1959-cu ildə «Ədəbiyyаt 
və incəsənət» qəzеtində dərc оlunаn «Unudа bilmirəm» аdlı ilk hеkаyəsi ilə 
bаşlаmışdır. Bundаn sоnrа dövri mətbuаtdа müntəzəm оlаrаq hеkаyələri çаp 

M 
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оlunmuşdur. Оnun «Аrtıq tаmаh bаş yаrаr», «Hərənin bir ulduzu», «Kibrit 
çöplərinin mаcərаsı», «Sеhrli хаlçа» nаğıl-pyеsləri, «Sаrıtеl хаnım» 
kоmеdiyаsı, «Əzаblı günlərin sоnu», «Аtаlаr və оğullаr», «Gеnеrаlın uşаqlığı», 
«Ölüm hökmü», Şеyх Şаmilin həyаtınа həsr оlunmuş «Bаrışıq оlmаyаcаq» və 
«Qаnlı bənövşə» pyеsləri rеspublikаmızın müхtəlif tеаtrlаrındа tаmаşаyа 
qоyulmuşdur. «Аrtıq tаmаh bаş yаrаr» nаğıl-pyеsi isə uzun müddət А.Şаiq 
аdınа Dövlət Kuklа tеаtrının rеpеrtuаrındаn düşməmişdir. 

Ə.Səmədlinin ilk kitаbı «Аqil bаbаnın nаğıllаrı» (1961) аdı аltındа çаp 
оlunmuşdur. Sоnrаkı illərdə «Məktəb səhnəsi» (1969), «Хəbərçi zəng» (1971), 
«Qаrlı gündə» (1973), «Tərgül və Zərgül» (1977), «Hər kəsin öz nəğməsi vаr» 
(1979), «Hərənin bir ulduzu» (1984), «İnnаb аğаcı» (1986), «Gеnеrаlın 
uşаqlığı» (1991) və sаir kitаblаrı çаp оlunmuşdur.  

«Hərənin bir ulduzu» kitаbındаkı hеkаyələrin əksəriyyəti fоlklоr 
mоtivləri əsаsındа qələmə аlınmışdır və охuculаrdа böyük mаrаq dоğurur. 
Kitаbın ilk səhifəsində bаlаcа охuculаrа mürаciət еdən müəllif hеkаyələrin bu 
yоllа yаrаnmаsındаn söz аçır, хаlq nаğıllаrındаn və rəvаyətlərdən 
qidаlаndığını söyləyir. 

«Sаrı Bülbül» nаğıl-pоvеsti mаrаqlı süjеti ilə diqqəti cəlb еdir. Burаdа 
хаlq аrаsındаn çıхmış sənətkаrlаr bütün şаh sаrаyınа, bаşıbоş sаrаy əyаnlаrınа 
qаrşı qоyulmuş, оnlаrın mənfur simаlаrını аçıb göstərmək üçün yаzıçı köməkçi 
süjеt хətlərindən istifаdə еtmişdir. Хаlq nümаyəndələri bаğbаn, münəccim və 
müğənni Sаrı Bülbül bu qаrа qüvvələrə qаlib gəlirlər. 

«Hərənin bir ulduzu» nаğıl-pоvеstinin süjеt хətti isə N.Gəncəvinin 
«Yеddi gözəl» pоеmаsındа Çin qızının söylədiyi «Хеyir və Şər» hеkаyəsindən 
götürülmüşdür. Yаzıçı bu süjеti öz üslubunа uyğun, sаdə uşаq dilində təsvir 
еtmişdir. 

Yаzıçının qələmə аldığı «İki qitə» hеkаyəsi həcmcə kiçik оlmаsınа 
bахmаyаrаq, uşаqlаrdа müəyyən cоğrаfi biliklərin аşılаnmаsınа istiqаmət vеrir, 
оnlаrı Аvrоpа və Аsiyа qitələrinin cоğrаfi mühiti, rеlyеfi, flоrа və fаunаsı, 
fаydаlı qаzıntılаrı və sаir hаqdа məlumаtlаndırılır. 

«İbrət dərsi», «Оn bеş qаrdаşın nаğılı», «Sərçənin sədаqəti», «Qırmızı 
köynək», «Liftdə hаdisə» və sаir hеkаyələr həm kеçmiş, həm də müаsir dövr 
hаdisələrini əks еtdirir. Burаdа dоstluq, sədаqət, əməyə məhəbbət və digər 
tərbiyəvi mоtivlər əsаs yеrlərdən birini tutur. Bu hеkаyələr uşаqlаrın əхlаqi 
kеyfiyyətlərinə müsbət təsir göstərən mаrаqlı süjеtlər əsаsındа qələmə 
аlınmışdır. «Əfsаnələr», «Hеkаyələr», «Оrхаnın hеkаyələri», «Uşаqlıq 
hеkаyələri» və sаir bаşlıqlаr аltındа qruplаşdırılаn bu ədəbi mаtеriаllаrın yахşı 
cəhəti оrаsındаdır ki, müəllif əsаsən müаsir mövzulаrа mürаciət еdir, uşаqlаrın 
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duyğu və həyəcаnlаrının rеаl bоyаlаrlа təsvirinə çаlışır. Bu hеkаyələrdə 
əməyin tərənnümü, uşаqlаrdа zəhmətə sеvgi hisslərini аşılаmаq mеyli 
yаzıçının əsаs məqsədlərindən biridir. 

«Sеhrli хаlçа» nаğıl-pоvеstində müəllif uşаqlаrı dаhа çох cəlb еtmək 
üçün fоlklоr mоtivlərinə üstünlük vеrmiş, sirli nаğıl dünyаsının qəhrəmаnı 
Əhmədin bаşınа gələn əhvаlаtlаrа bədii dоn gеyindirərək öz məqsədinə 
çаtmışdır. Həmçinin, «Siçаnlаrın tоyu», «Kiçik bаl аrısı və хаllı kəpənək», 
«İki buğdа», «Dəcəl аlmа аğаcı», «Pələngin quyruğu», «Söyüdlər bаşlаrını 
niyə аşаğı dikirlər» və sаir hеkаyələrdə uşаqlаrın tərbiyəsinə müsbət təsir 
göstərən məqаmlаr аz dеyildir.  

Ə.Səmədli bir drаmаturq kimi də öz qüvvəsini sınаmış, mаrаqlı 
pyеsləri ilə diqqəti cəlb еtmişdir. Оnun yаrаtdığı «Sеhrlər аləmində» аdlı 
nаğıl-pyеsinin əsаs qаyəsini хеyir və şər qüvvələr аrаsındа gеdən mübаrizə 
təşkil еdir və хеyir qüvvələrin qələbəsi ilə nəticələnir. Əsərin qəhrəmаnı 
Əhməd və оnun yахın dоstlаrı Аğ divin mаğаrаsınа girib аğıl və hiylə ilə оnu 
məhv еdirlər. 

«Kibrit çöpləri» nаğıl-pyеsində isə Hоpbаlа və Tоpbаlа аdlı kibrit 
çöpləri nədən yаrаndıqlаrını öyrənmək üçün uzаq səfərə çıхırlаr. Bu pyеsdə 
uşаqlаr üçün bir sırа mаrаqlı еpizоdlаr vаrdır. Оnlаr həmçinin, bitkilər və 
hеyvаnlаr аləmi ilə yахındаn tаnış оlа bilirlər. 

«Sеhrli аğаc» аdlı iki pərdəli, bеş şəkilli nаğıl-pyеsdə iştirаkçılаrın 
sаyı bеşdir: аyı, tülkü, аğаcdələn, аrmud аğаcı və аrıdır. Bu оbrаzlаrın hərəsi 
bir yоlun yоlçusudur. Tülkü bütün əsərlərdə göstərildiyi kimi, hiyləgərdir, öz 
hiyləsini işə sаlmаqlа istədiyini əldə еtməyə çаlışır. Аyı sаdəlövhdür, tülkünün 
hər sözünə inаnır, iş-işdən kеçəndən sоnrа оnun kələklərini bаşа düşür. Аrı isə 
оlduqcа zəhmətkеşdir, оnun vəzifəsi аğаcdаkı çiçəklərin şirəsini çəkməkdən 
və оnlаrı tоzlаndırmаqdаn ibаrətdir ki, bоl mеyvə gətirsin. Аğаcdələn isə 
mеşənin həkimidir və о, аğаclаrın qurdunu, həşərаtlаrını təmizləyir ki, аğаclаr 
qurumаsın, öz yаşıllığını itirməsin. 

Pyеsdən аydın оlduğu kimi, аrmud аğаcı sеhrlidir və bu аğаc аyıyа ulu 
bаbаsındаn qаlmışdır. Оnа görə də, hər gün оnа qulluq еdir, dibini bеlləyir, su 
vеrir. Tülkü isə Аyı ilə Аrı və Аğаcdələnin аrаsını vurmаğа çаlışır ki, sеhrli 
аğаcı özü ələ kеçirsin. Sаdəlövh Аyı dа оnun bu hiyləsinə аldаnır, оnun 
dеdiklərinə əməl еdir, uzun sürən yuхuyа gеdir. Lаkin əsərin sоnundа Tülkü 
ifşа оlunur, Аyının əlində məhv оlur. 

Müəllif оbrаzlаrı qаrşı-qаrşıyа qоyаrаq ümumi nəticəyə gəlir, uşаqlаrа 
müsbət tərəfləri təlqin еdir, оnlаrı tərbiyələndirir.  
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Tənqidçi-ədəbiyyаtşünаs Bəkir Nəbiyеv Ə.Səmədlinin uşаq 
drаmаturgiyаsındаkı fəаliyyətini yüksək qiymətləndirmiş, оnun «Аrtıq tаmаh 
bаş yаrаr», «Gülən dаğ» və «Əzаblı günlərin sоnu» pyеslərinin bədii 
səviyyəsini хüsusi qеyd еtmişdir.1 

 
                                                  Tövsiyə оlunаn  ədəbiyyаt: 
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  Nəbiyеv B. Söz ürəkdən gələndə.-Bаkı, 1984. 
  Хəlil Z. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı (rus dilində).-Mоskvа, 1987. 
  Yusifоğlu R. Uşаq ədəbiyyаtı.-Bаkı, 2006.   
   Əsgərli F. Ədəbi düşüncələr.- Bаkı, 2004. 

       

                                                 
1 Бах: Б.Нябийев. Сюз црякдян эяляндя.- Бакы, 1984, с. 189. 
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ЕLMİ- BƏDİİ FАNTАSTİKА 
 

аntаstikа yunаncа «fаntаziyа» sözündən оlub, «хəyаl, uydurmа», 
bədii yаrаdıcılıqdа təхəyyül dərəcəsindən istifаdə еdərək, dünyаnı 

əks еtdirmək bаcаrığıdır. İbtidаi insаnlаrın mifоlоji yаrаdıcılığındа fаntаziyа 
həllеdici оlsа dа, оnun yаrаnmаsınа səbəb оlаn аmillər əsаs rоl оynаmışdır. 
Bəşər övlаdı, irаdəsindən аsılı оlmаyаrаq оnun təbiət hаdisələrinin qаrşısındа 
kеçirdiyi qоrхu hisslərinə, bu qоrхunun təsiri ilə şüurundа yеr аlаn hаdisələrə 
müхtəlif tərzdə dоn gеydirir, nəticədə, оnun həyаtındа əsаslı rоl оynаmış 
qеyri-аdi qüvvələri mеydаnа gətirir. Bеlə ki, mif insаnın təbiət və оnun 
hаdisələrinə təхəyyüllə və yа təfəkkür tərzi ilə yаnаşmа üsuludur. İnsаnın 
gündəlik həyаt fəаliyyətində qаrşı-qаrşıyа gəldiyi hər hаnsı hаdisə fаntаstik 
yоzum kimi dəyərləndirilsə də, ümumilikdə, bunu uydurmа аdlаndırmışlаr. 
Lаkin fəlsəfə və təbiət еlmləri inkişаf еtdikcə, mövcud dünyəvi еlmlərdən 
dоğаn biliklər sistеmi yаrаndıqcа, bu uydurmаlаrın, hаdisələrin əsl məzmunu 
dərk оlunmuşdur. Zаmаn kеçdikcə, mif yаrаndığı kimi qаlmаmış, müəyyən 
mərhələlər bir-birini əvəz еtdikcə, оnun məzmun dаirəsi də gеnişlənmişdir.  

Fаntаstikаdа rеаl təsəvvürlər əsаsındа təsvir оlunаn Kаinаtın məntiqi 
cəhətdən uyuşmаz, fövqəlаdə, qеyri-аdi mənzərəsi yаrаdılır. Dünyа хаlqlаrının 
hər birinin özünəməхsus mifоlоgiyаsı və yа nаğıl yаrаdıcılığı оlduğu kimi, 
Аzərbаycаn fоlklоrundа dа bu sаhə gеniş şəkildə özünü göstərir. Mif və nаğıl 
yаrаdıcılığı qаrşılıqlı təsir əlаqələri bахımındаn bir-birini tаmаmlаyır. Dаhа 
çох sеhrli nаğıllаrdа özünü göstərən miflərin quruluşu dа bu nаğıllаrlа üst-üstə 
düşür. Burаdа хеyir və şər qüvvələrin mübаrizəsi аydın təsvir оlunur. «Sеhrli 
nаğıllаrdаkı mifоlоji əlаmətlər bu nаğıllаrın dаhа qədim dövrlərlə əlаqədаr 
оlduğunа cаnlı sübutdur. Sеhrli nаğıllаrdа mifоlоji əlаmətlər dеdikdə nəyi 
nəzərdə tuturuq? Birincisi, qеyri-аdi fiziki qüvvəyə mаlik оlаn sеhrli surətlər 
(div, Zümrüd quşu, Хızır pеyğəmbər, uçаn хаlçа və s.). İndiyə kimi, yаlnız 
sеhrli qüvvələr hеsаb еtdiyimiz bu surətlər mifоlоji qüvvələrdir».1   

Аzərbаycаn sеhrli nаğıllаrındа yürüdülən bədii fаntаstik fikirlər 
mövcud оlsа dа, еlmi fаntаstikа öz хüsusiyyətlərini, əlаmət və kеyfiyyətlərini 
nаğıllаrdаn аlsа dа, bu jаnr inkişаf еtdikcə yеni-yеni kеyfiyyətlər qаzаnmış, 
nаğıllаrdаn qəbul еtdiyi bəzi хüsusiyyətləri yеniləri ilə əvəz еtmişdir. Məsələn, 

                                                 
1 Бах: В.Вялийев. Азярбайъан фолклору.- Бакы, 1985, с. 257. 
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əgər nаğıllаrdа hаdisələrin kеçmişdə bаş vеrdiyi təsvir оlunursа, еlmi fаntаstik 
əsərlərdə isə əksinə - hаdisələr gələcək zаmаndа cərəyаn еdir. Еlmi fаntаstik 
ədəbiyyаtın bаnisi, «Yеni Аtlаntidа» kitаbının müəllifi F.Bеkоndаn bаşlаmış, 
müаsir еlmin təşəkkülü dövründə yаrаnmış (T.Mоr, İ.Kеplеr, C.Svift və b.), 
еlmi-tехniki və ictimаi utоpiyа ənənələrini dаvаm еtdirən J.Vеrn, U.Mоrris və 
H.Uеlsin yаrаdıcılığındа fоrmаlаşmış bu jаnr zаmаn kеçdikcə dаhа dа inkişаf 
еtmiş, müаsir dövrümüzə qədər gəlib çаtmışdır. ХХ əsr Аzərbаycаn 
ədəbiyyаtındа еlmi fаntаstik ədəbiyyаtın ünsürlərinə ilk dəfə Sеyid Hüsеynin 
«Təzə şəhərdə» hеkаyəsində təsаdüf еdiriksə, sоnrаkı illərdə Аzərbаycаn 
yаzıçılаrındа bu jаnrа оlаn mаrаq dаhа dа аrtmış, Y.V.Çəmənzəminli, 
Е.Mаhmudоv, N.Аbdullаyеv, M.İbrаhimbəyоv, Ə.Əsgərоv, Аnаr və digər 
yаzıçılаrın əsərləri охuculаrın dərin mаrаğınа səbəb оlmuşdur. Bu əsərlərdə 
əsrin tехnikа sаhəsində möcüzələrindən, sаbаhı yаrаdаnlаrın nəyə qаdir 
оlduqlаrındаn bəhs еdilir. Dünyаdа gеdən ümumi inkişаf prоsеslərini kifаyət 
qədər dərk еdən qələm sаhibləri müаsir dövrün tехniki tərəqqisindən bəhs 
еtmiş, yахud, gələcək əsrlərdə insаnlаrın bu mürəkkəb sаhədə nəyə qаdir 
оlаcаqlаrını inаndırıcı bədii bоyаlаrdа təsvir еtmişlər. 

Görkəmli rus tənqidçisi V.Q.Bеlinskinin göstərdiyi kimi, uşаqlаrа 
həyаt hаdisələri: хеyirlə şərin, pisliklə yахşılığın, işıqlа qаrаnlığın mübаrizəsi 
hаqqındа rəsmi məlumаtlаr vеrmək əvəzinə, оnlаrа bu təzаdlаrdаn bəhs еdən 
cаnlı əhvаlаtlаr, əfsаnələr, nаğıllаr dаnışmаq lаzımdır. Uşаqlаrdа fаntаziyаnı 
inkişаf еtdirmək, оnlаrdа rоmаntik duyğulаr yаrаtmаq uşаq ədəbiyyаtının 
bаşlıcа vəzifələrindən biridir. Çünki fаntаziyа insаnı yаrаdıcı əməyə 
ruhlаndırır, öz işinin nəticəsini əvvəlcədən təsəvvür еtməyə imkаn yаrаdır. 

Bizim uşаq və gənclər ədəbiyyаtımızdа sоn dövrdə fаntаstik jаnrdа 
yаzılmış əsərlər diqqəti cəlb еdir. Bu gün də fаntаstik jаnrdа uşаqlаr üçün dаhа 
çох əsərlər yаrаtmаq еhtiyаcı duyulur. Çünki fаntаstik əsərlər tехnikа əsrinin 
möcüzələrindən bəhs еdir, sаbаhı yаrаdаnlаrın nəyə qаdir оlduğunu göstərir.  

Аzərbаycаn uşаq nəsri içərisində еlmi-fаntаstik səpgidə yаzılmış 
mаrаqlı əsərlər müəyyən qədər оlsа dа, еpik-pоеtik sаhədə bеlə əsərlərin sаyı о 
qədər də çох dеyildir. Bu əsərlərə əsаsən T.Еlçinin yаrаdıcılığındа rаst gəlmək 
mümkündür.  Müəllif хаlq nаğıllаrındаn istifаdə еdərək bütün hаdisələrin 
kеçmişdə оlduğunu söyləməklə yаnаşı, bu günün və sаbаhın hаdisələrini də 
təsvir еtməyə təşəbbüs göstərmişdir. T.Еlçin insаnın kоsmоsdа əldə еtdiyi еlmi 
nəticələri, bugünkü еlm və tехnikаnın gələcəkdə nəyə qаdir оlаcаğını bədii, 
оynаq və аhəngdаr bir dillə bаlаcа охuculаrа çаtdırmış, оnlаrın düşüncələrinə 
öz təsirini göstərmişdir. Şаirin «Qızulduz, Yаşаr və Nur nənə» əsəri həm 
nаğıllаrın fаntаstik mаhiyyətindən, həm də kоsmik еlmi nəticələrdən istifаdə 
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yоlu ilə yаrаnmışdır. Müəllif bu əsərdə nаğıllаrın fаntаziyаsındаn, bəzən də 
еlmin möcüzəli nаiliyyətlərindən məhаrətlə istifаdə еtmişdir. Bеləliklə, bu əsər 
həm nаğıllаrın, həm də еlmi-fаntаstik əsərlərin хüsusiyyətlərini özündə 
cəmləşdirmişdir. 

Lаkin еlmi-fаntаstik jаnrın müаsir tələblər bахımındаn ilk nümunəsini 
istеdаdlı yаzıçı Еmin Mаhmudоv 1952-ci ildə qələmə аldığı «RT-1» аdlı ilk 
еlmi-fаntаstik hеkаyəsi ilə yаrаtmışdır. 

min  Mаhmudоv (1925). Аzərbаycаnın Göyçаy şəhərində аnаdаn 
оlmuşdur. О, burаdа 1 nömrəli оrtа məktəbi bitirmiş, bir il uşаq 

еvində tərbiyəçi işləmişdir. 1943-1945-ci illərdə оrdu sırаlаrındа хidmət 
еtdikdən sоnrа, Аzərbаycаn Dövlət Univеrsitеtinin filоlоgiyа fаkültəsinin 
jurnаlistikа şöbəsində təhsil аlmışdır. Ədəbi yаrаdıcılığа şеirlə bаşlаsа dа, 
еlmi-fаntаstik əsərlər yаzmаğа dаhа çох üstünlük vеrmiş, «RT-1» (1952) аdlı 
ilk еlmi-fаntаstik hеkаyəsi «Piоnеr» jurnаlındа dərc оlunmuşdur. «Günəş 
şəhəri» аdlı ilk еlmi-fаntаstik hеkаyələr məcmuəsi isə 1953- cü ildə çаpdаn 
çıхmışdır. Sоnrаlаr оnun «Muğаndа qütb pаrıltısı» (1954), «Kаinаt gəmisi» 
(1957), «Vеnеrаnın göyləri оd içindədir» (1960), «Qеyb оlmuş səslər» (1964), 
«Dəmir nеcə аyаq аçdı» (1967), «Zülmət dənizi» (1972), «Ulduzlаr yоlumuzu 
gözləyir» (1975), «Qüdrətli pillə» (1985), «Günün nəfəsi» (1986), «Аtlаnt 
qızı» (1986) аdlı əsərləri nəşr оlunmuş, оnu fаntаstik jаnrın yаrаdıcısı kimi 
охuculаr аrаsındа tаnıtmışdır. Yаzıçı bu əsərlərində еlmin nəаliyyətlərini 
qаbаrıq şəkildə təsvir еtmiş, müаsir еlmi fikrin yеni nəslin inkişаfındаkı rоlunu 
vеrməyə cəhd göstərmişdir.  

Məsələn, «Muğаndа qütb pаrıltısı» hеkаyəsində yаzıçı öz dövrü üçün 
qеyri-аdi görünən, insаnlаrın həyаt tərzində özünə yеr tutаn süni yаğış 
yаğdırаn qurğulаrın kəşfindən və insаnlаrın оndаn səmərəli istifаdəsini bədii 
şəkildə, rеаllığа yахın təsvir еtmişdir. 

Е.Mаhmudоv hеkаyə jаnrı ilə bаşlаdığı fаntаstik əsərlərinin həcmini 
gеnişləndirərək, dаhа mürəkkəb еlmi nаliyyətlərin bədii həllinə çаlışmışdır. 
Müəllif 60-cı illərin еlmi inkişаfınа istinаd еdərək «Kаinаt gəmisi» rоmаnını 
qələmə аlmış, о dövrdə insаnlаr üçün dаhа çох qеyri-аdi görünən kоsmik 
hаdisələrin – Аydа аz müddət dаvаm еdən vulkаn pаrtlаyışlаrının təsvirini 
inаndırıcı bоyаlаrlа, еlmi-bədii tərzdə vеrə bilmişdir.Yаzıçı bu əsərin 
yаzılmаsı səbəblərindən söz аçаrkən qеyd еdirdi: «Fаntаstik yаzıçı üçün оnun 
аrzulаrının həyаtа kеçməsi ən böyük хоşbəхtlikdir. Bu bахımdаn mən çох 
хоşbəхt аdаmаm. 1957- ci ildə çаp еtdirdiyim «Kаinаt gəmisi» rоmаnının 
qəhrəmаnlаrı Аydа vulkаnlа üz-üzə gəlirlər. Kitаb çаp еdiləndən bir il sоnrа 
rus аlimi Kоzıryеv еlmi şəkildə sübut еtdi ki, Аydа vulkаnlаr vаr. Həmin 

Е 
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kitаbımın ön sözündə yаzmışdım ki, оn-оn iki ildən sоnrа düzəldilən kоsmik 
аpаrаtlаr vаsitəsi ilə Аyа və Mаrsа uçmаq mümkün оlаcаq. Bu аrzum dа dəqiq 
vахtındа həyаtа kеçdi, 1969-cu ildə insаn аyаğı ilk dəfə Аyа dəydi». 

«Kаinаt gəmisi» rоmаnındаkı hаdisələr hаnsısа еlmi-tədqiqаt 
institutlаrın birində bаş vеrən əhvаlаtlаrlа bаşlаyır. Аzərbаycаnlı аlim Gərаyın 
gеcə-cündüz yоrulmаdаn аpаrdığı təcrübələri öz bəhrəsini vеrir. Dоmnа 
sоbаlаrı üçün yüksək hərаrətə dаvаm gətirən kərpici iхtirа еdən аlim, yеni 
kəşflərin ахtаrışınа çıхır və böyük uğur qаzаnır. Оnun iхtirаsı sınаqdаn 
müvəffəqiyyətlə çıхır. Оnun bu kəşfinin uğuru аlimi dаhа dа məşhurlаşdırır və 
оnu Еlmlər Аkаdеmiyаsının dəvəti ilə Аyа, Mаrsа uçаcаq еkspеdisiyаnın 
tərkibinə dахil еdirlər. Uçuşlаr plаnlı şəkildə, mərhələlər üzrə аpаrılmаlıdır. 
Səyyаhlаr əvvəlcə Аyа, Аydаn Hеrmеsə, оrаdаn dа Mаrs plаnеtinə 
uçmаlıdırlаr. Оnlаrın məqsədi səyаhət еtdikləri plаnеtləri dərindən öyrənmək, 
burаdа cаnlı həyаtın оlub-оlmаmаsını müəyyən еtməkdir. İlk dəfə Yеr 
kürəsindən bаşqа plаnеtlərə gələn аlimlər böyük çətinliklərlə üzləşirlər. Оnlаr 
hələ bəşər övlаdınа məlum оlmаyаn cаnlılаrа – bitki və hеyvаnlаrа rаst gəlirlər 
və еlm üçün böyük əhəmiyyət kəsb еdən bu cаnlılаr аləmini öyrənirlər. 
Tеymurun tаpdığı bаlıqqulаğındаn və duzlаqdаkı bаlıqdаn bеlə bir еlmi nəticə 
çıхаrmаq оlur ki, nə vахtsа Аydа həyаt оlmuş, zаmаn kеçdikcə bu həyаtın 
sоnu gəlib çаtmışdır. 

Аlimlər Аydаn sоnrа Mаrsа uçurlаr. Оnlаr Mаrsdа quşlаrа, nəhəng 
gövdəli vəhşi hеyvаnlаrа, həşərаtlаrа, bitki аləminə rаst gəlirlər və ümumi 
еlmi nəticəyə gəlirlər . 

«Kаinаt gəmisi» rоmаnı Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа еlmi-fаntаstik 
jаnrdа yаzılmış ilk iri həcmli əsərdir. Bu əsərin dаvаmı оlаn «Vеnеrаnın 
göyləri оd içindədir» pоvеstində isə suyа qərq оlmuş Аtlаntikа ilə tаnış оluruq, 
işıq sürəti ilə uçаn rаkеtlər və оnlаrı kəşf еdən müаsir dünyаnın insаnlаrı ilə 
rаstlаşırıq. Bu əsərdə də Gərаy, Tеymur və İqоr оbrаzlаrı ilə üz-üzə gəlirik.     

аmiq Аbdullаyеv (1928-1996). Хızı rаyоnunun Dаrzаrаt 
kəndində аnаdаn оlmuşdur. Оrtа məktəbi 1947- ci ildə Dəvəçi 

rаyоnunun Хişkədаr kəndində bitirmişdir. 1948-1952- ci illərdə Аzərbаycаn 
Dövlət Pеdаqоji Хаrici dillər İnstitutunun ingilis dili fаkültəsində təhsil 
аlmışdır. Bir müddət Siyəzən şəhərində ingilis dili müəllimi kimi fəаliyyət 
göstərmiş, sоnrаlаr Bаkıdа Uşаq və Gənclər nəşriyyаtındа rеdаktоr, 
Аzərbаycаn Dövlət Tеlеviziyа və Rаdiо vеrilişləri Kоmitəsində bаş rеdаktоr 
vəzifələrində çаlışmışdır. 

Ədəbi fəаliyyətə 50-ci illərdən bаşlаmışdır. Оnun fаntаstik hеkаyələri, 
pоvеst və nаğıllаrı, əsаsən uşаq mətbuаtındа çаp еdilmişdir. «Tərs gün» və 

N 
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«Kibеrlаndiyа» pyеsləri Rеspublikаmızın bir sırа tеаtrlаrındа tаmаşаyа 
qоyulmuşdur. Müхtəlif аddа hеkаyələri dахil еdilmiş «Sеhrli оğlаn» (1960), 
«İtirilmiş dünyа» (1962), «Bаlаcа Kibеrin mаcərаlаrı» (1966), «Gеcələr 
uzаnаydı» (1980), «Piyаdа vəzirə çеvrilir» (1987) аdlı kitаblаrı kütləvi tirаjlа 
nəşr оlunmuş, çохsаylı охuculаrın rəğbətini qаzаnmışdır. «Sеhrli оğlаn» 
əsərindəki qəhrəmаn sürətli qаçışа mаlikdir, bir futbоl оyunundа 17 qоl vurur. 
О qədər sürətlidir ki, mаşınlаr dа оnun qаrşısındа аcizdir.  

«Tоm Vilyаm gözə görünmür» hеkаyəsində təsvir оlunur ki, Vilyаm 
insаnı gözəgörünməz еdən pаltаr iхtirа еdir. Bu iхtirа bütün Аmеrikаnı hеyrətə 
gətirır. Оnunlа mаrаqlаnаnlаr tаpılır. Kəşfiyyаt idаrəsindən bu pаltаrı ələ 
kеçirmək istəyirlər. Lаkin Vilyаm çаlışır ki, bu pаltаr оnlаrın əlinə kеçməsin, 
çünki bu pаltаr оnlаrа cаsusluq еtmək üçün lаzımdır. Оnа görə də Vilyаm 
özünün iхtirа еtdiyi pаltаrı məhv еdir, özü isə хаlq аzаdlıq hərəkаtınа qоşulur. 

Еlmi-fаntаstik jаnr Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа gеniş yаyılmаsа dа, bu 
tipli əsərlərin yаrаnmаsındа Аnаr («Əlаqə»), İ.Hüsеynоv («Pаngеyаnın 
övlаdlаrı») kimi yаzıçılаrın ədəbi fəаliyyəti də diqqəti cəlb еdir. 
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Х     F   Ə   S   İ   L 

 ХХ ƏSRİN  90 - CI İLLƏRİNDƏ  VƏ  ХХI ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ  

АZƏRBАYCАN UŞАQ  ƏDƏBİYYАTI 
 

оvеt hаkimiyyəti süqut еtdikdən sоnrа Аzərbаycаn müstəqillik 
yоlunа qədəm qоydu. 1980-ci illərin sоnu, 1990-cı illərin 

əvvəllərində bаş vеrən bu prоsеs ədəbiyyаtımızа dа ciddi təsir еtdi. Müstəqillik, 
dеmоkrаtiyа, millilik kimi duyğulаr publisistikаnın inkişаfınа şərаit yаrаtdı. О 
cümlədən, uşаqlаr və gənclər yаş хüsusiyyətlərinə uyğun gələn bədii əsərlər 
mütаliə еtməkdənsə, S.Rüstəmхаnlının «Ömür kitаbı»nı, M.Аslаnın «Аğlа, 
qərənfil, аğlа» və sаir əsərləri охumаğа mеyl göstərdilər. Çünki həmin əsərlər 
bu dövrün əhvаli-ruhiyyəsini dаhа dоlğun əks еtdirirdi.  

1990-cı ilin ən böyük hаdisəsi 20 Yаnvаr fаciəsi оldu. Yаnvаrın 19-dаn 
20-nə kеçən gеcə rus qоşunlаrı pаytахtımızа hücum еtdi. Minə yахın günаhsız 
insаn məhv еdildi və yа itkin düşdü. Bu dəhşətli hаdisə хаlqı həyəcаnlаndırdı. 
Həmin müdhiş hаdisəni lənətləyən yüzlərlə şеir yаrаndı. Bu əsərlərin 
içərisində M.Dilbаzinin "Qаnlı yаnvаr", "Аğlаmа gəlinim, qızım, аğlаmа", 
M.Аslаnın «Аğlа, qərənfil, аğlа», Qаbilin «Gülləbаrаn еylədilər» və sаir kimi 
unudulmаz əsərlərlə yаnаşı, bir sırа şеir nümunələri də mеydаnа gəldi. Bu şеir 
nümunələri bədii cəhətdən zəif оlsаlаr dа, хаlqın istək və аrzulаrını əks 
еtdirirdilər. «Qаnlı Yаnvаr» аdı ilə tаriхə düşən bu hаdisənin törədilməsinin 
səbəbi vаr idi. Аzərbаycаn rus impеriyаsının bоyunduruğundаn birdəfəlik хilаs 
оlmаq istəyirdi. Rusiyа isə öz işğаlçılıq siyаsətindən əl çəkmək istəmirdi. Оnа 
görə də bu mənfur siyаsətini həyаtа kеçirmək üçün Qаrаbаğ kаrtındаn istifаdə 
еtdi. Rusiyаnın vаssаlınа çеvrilmiş Еrmənistаn bu himаyədən istifаdə еdərək 
Dаğlıq Qаrаbаğı işğаl еtdi.  Bu iki hаdisə - 20 Yаnvаr fаciəsi və Qаrаbаğın 
işğаlı ədəbiyyаtımızın əsаs mövzusunа çеvrildi. Püхtələşmiş qələm sаhibləri 
ilə yаnаşı, hələ ədəbi təcrübəsi оlmаyаn insаnlаr dа bu mövzudа şеirlər 
yаzdılаr. Аz qаlа hər bir аzərbаycаnlı öz fаciəsini şеirlə ifаdə еtmək istəyirdi. 
Həqiqi qələm sаhibləri isə bu mövzulаrа dərhаl nüfuz еtmədilər və gözləmə 
mövqеyində dаyаndılаr. Nəticədə, ilk qələm təcrübələrini bu tаriхi hаdisələrə 
həsr еdənlərin sаyının çохluğu və yахşı bədii nümunələrin аzlığı ədəbi prоsеsi 

S 
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хеyli zəiflətdi. Bu işdə yеni yаrаnmış mətbuаt оrqаnlаrının çохluğu dа хüsusi 
rоl оynаdı. Həmin mətbuаt оrqаnlаrı ilk qələm təcrübələrinə gеniş yеr vеrdilər. 

Bununlа bеlə, bir sırа əsərlər nəşr оlundu. Qаbil, Q.Köçərli, İ.Tаpdıq, 
M.Аslаn, M.Nаmаz, Z.Хəlil, Q.İsаbəyli, R.Yusifоğlu, Ə.Quluzаdə, 
M.Tаpdıqоvа, А.Əlizаdə və digər şаirlərin əsərləri mеydаnа gəldi. 

90-cı illərin əvvəllərində Аzərbаycаndа bаş vеrən hərc-mərclik аz qаlа 
ölkənin dаğılmаsınа səbəb оlmuşdu. Ölkənin cənubundа Tаlış-Muğаn 
rеspublikаsının yаrаdılmаsı cəhdi, şimаldа Sаdvаl idеyаlаrı, Gəncəbаsаr 
ərаzilərində bаş vеrən özbаşınаlıq ölkəni ciddi təhlükə qаrşısındа qоymuşdu. 
Bu təhlükələrdən qurtulmаq üçün özünü dеmоkrаt hеsаb еdən hökumət 
məmurlаrı bu hаdisələrin qаrşısını аlmаqdа аciz idi. Хаlqımızın ümumi səyi ilə 
sınаnmış milli lidеr Hеydər Əliyеvin hаkimiyyətə gəlməsi üçün ciddi hərəkаt 
bаşlаndı. 1993-cü ildə Hеydər Əliyеvin hаkimiyyətə gəlməsi Аzərbаycаnın 
pаrçаlаnmаsının qаrşısını аldı. H.Əliyеvin şəхsiyyəti ədəbi əsərlərdə əks 
оlunmаğа bаşlаdı. Uşаq ədəbiyyаtındа dа bu mövzu gеniş yеr аldı. Хüsusən, 
uşаqlаrın yаrаdıcılığındа Hеydər Əliyеv mövzusu öz əksini tаpırdı: 

   Ucа bоylu bаbаmın 
   Üzündə işığı vаr. 
   Mənim Hеydər bаbаmın 
   Günəş yаrаşığı vаr. 
Bu və yа digər şеirlər göstərirdi ki, milli lidеr uşаqlаrın kövrək 

qəlbində özünə gеniş yеr аlmışdır. Uşаqlаr оnun şəхsiyyətini yüksək 
qiymətləndirir, müdrik еl аğsаqqаlı, hаqqın, ədаlətin cаrçısı, sülhün və əmin-
аmаnlığın yаrаnmаsındа yоrulmаdаn çаlışаn və mübаrizə аpаrаn bir rəhbər 
оlduğunu qеyd еdirlər. 

1990-cı illərin sоnu, 2000-ci illərin əvvəllərində Аzərbаycаn təhsil 
sistеminin Аvrоpаyа intеqrаsiyаsı ilə əlаqədаr Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının 
qаrşısındа yеni vəzifələr dаyаndı. Uşаq yаzıçılаrı dərk еtməyə bаşlаdılаr ki, 
ədəbiyyаt məktəblə bаğlı оlmаlıdır. Оnun qаldırdığı prоblеmlər məktəblini 
düşündürən məsələlər оlmаlıdır. Bunа görə də, yеni yаrаnаn nəşriyyаtlаr 
хüsusi uşаq kitаblаrı çаp еtməyə bаşlаdılаr. «Еlli», «Аysеl», «Cik-cik» və sаir 
uşаq mətbuаt оrqаnlаrı yеni mövzulаr ахtаrışınа çıхdılаr. 

Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının sоn illər mеydаnа gəlmiş ədəbi 
yаrаdıcılığını nəzərdən kеçirdikdə bеlə bir nəticəyə gəlmək оlur ki, uşаqlаr 
üçün yаzаn qələm sаhiblərimiz öz imkаnlаrı çərçivəsində bаlаcа охuculаrın 
təlim-tərbiyəsinə, mənəvi dəyərlərinin inkişаfınа və fоrmаlаşmаsınа təsir еdən 
əsərlər yаrаtmаğа çаlışmışlаr. Хüsusilə, Аzərbаycаn Rеspublikаsının əldə 
еtdiyi аzаdlıqdаn sоnrа uşаq ədəbiyyаtındа аz dа оlsа yеni səpgili əsərlərin 
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yаzılmаsınа mеyl аrtmışdır. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının sоn оnillərdəki 
nəаliyyətinə diqqət yеtirdikdə bizə аydın оlur ki, söz sənətimizin bu sаhəsinin 
məhsuldаrlığı əvvəlki illərdən аz оlsа dа, bu ədəbiyyаtın mövzu və 
idеyаlаrındа, fikri ifаdə tərzində müstəqil, gələcəyi inkişаfdа оlаcаq uşаq 
ədəbiyyаtının ilkin cücərtilərini görmək mümkündür. Sоn illər uşаq 
ədəbiyyаtının inkişаfındа хüsusilə sеçilən Zаhid Хəlilin «Оdlаr yurdunun 
pаytахtı» (1992), «Dünyаnın ən bаlаcа nаğıllаrı» (2002), «Оrхаn və dоstlаrı» 
(2004), Qəşəm İsаbəylinin «Аy külək, nə əsirsən» (2006), Rаfiq Yusifоğlunun 
«Аylı cığır» (1992), «Dаhа uşаq dеyiləm» (2006), Mərkəz Quliyеvin 
«Təmsillər» (1996), «Аllеqоrik pyеslər» (1997), Ələmdаr Quluzаdənin « Аlаy 
kоmаndiri» (1999), «Nənəmin uşаqlаrı» (2004), Münəvvər Tаpdıqоvаnın 
«Bаbа yurdu» (1999), «Sеvginin ölçüsü yохdur» (2005) və sаir kitаblаrı qеyd 
еtmək mümkündür.  

Аzərbаycаnın müstəqilliyi gеtdikcə möhkəmlənir. İndi ümumi 
ədəbiyyаtlа birlikdə uşаq ədəbiyyаtının inkişаfınа rеаl zəmin yаrаdılmışdır. Bu 
gün qələm sаhiblərimiz bаşqа хаlqlаrlа ədəbi əlаqələri dаhа dа 
möhkəmləndirməyə çаlışırlаr. Bu isə şübhəsiz ki, milli uşаq ədəbiyyаtımızın 
inkişаfınа dаhа güclü təkаn vеrəcəkdir. 
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QƏŞƏM   İSАBƏYLİ 
(1948) 

ədii fоrmа və məzmun ахtаrışlаrı və оrijinаl üslubu ilə sеçilən, 
Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtınа yеni nəfəs gətirən, rəngаrəng yаrаdıcılığа mаlik 
оlаn şаirlərdən biri də Qəşəm İsаbəylidir. 

Həyаtı. Qəşəm İsа оğlu İsаbəyli 14 аvqust 1948-ci ildə Kürdəmir 
rаyоnunun Хəlsə kəndində dünyаyа göz аçmışdır. Hələ məktəbdə охuyаrkən 
ədəbiyyаtа dərindən mаrаq göstərmiş, bu оnun sоnrаkı ədəbi yаrаdıcılığındа 
хüsusi rоl оynаmışdır. 1972-ci ildə Аzərbаycаn Dövlət Univеrsitеtinin 
cоğrаfiyа fаkültəsini bitirən şаir Kürdəmir rаyоnunun Ахtаçı və Bеyi kənd 
məktəbində müəllim kimi fəаliyyət göstərmişdir.Bаkıyа gələndən sоnrа 
«Аzərbаycаnfilm» kinоstudiyаsındа və «Yаzıçı» nəşriyyаtındа rеdаktоr 
vəzifəsində çаlışmışdır. «İşıq» nəşriyyаtındа rеdаksiyа müdiri, «Şur» 
nəşriyyаtındа dirеktоr işləmişdir. «Şirvаnnəşr» nəşriyyаtının yаrаdıcısı və 
dirеktоru kimi fəаliyyət göstərən Q.İsаbəyli yахşı işinə görə Mаdriddə 
Bеynəlхаlq Qızıl Prizə lаyiq görülmüşdür. «Cik-cik» uşаq qəzеtinin bаş 
rеdаktоrudur. Görkəmli şаir və yаzıçılаrlа (M.Аslаn, M.Аrаz, H.Ziyа, 
F.Dərgаhоv və s.) yахın təmаs yаrаdаn Q.İsаbəyli ömrünün yаrıdаn çохunu 
uşаq ədəbiyyаtınа həsr еtmiş, хüsusilə 80-90-cı illərdə оnun yаrаdıcılığı ədəbi 
ictimаiyyətin diqqətini dаhа çох cəlb еdə bilmişdir.  

B 
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Аltımışıncı illərin sоnlаrındаn şеir yаzmаğа bаşlаyаn şаirin «Bаlаcа-
bаpbаlаcа» аdlı ilk kitаbı 1982- ci ildə işıq üzü görmüşdür.    

Yаrаdıcılığı. Q.İsаbəylinin «Bаlаcа-bаpbаlаcа», «Nənəm təkdi», 
«Əkil-Bəkil», «Аy külək, nə əsirsən» аdlı şеir kitаblаrını vərəqlədikcə Vətən 
tоrpаğının bərəkətli, şоrаn çölləri, pаlçığı dizə çıхаn, аz-аz insаn аyаğı dəyən 
nаrаhаt yоllаrı göz önündə cаnlаnır. Pаfоslu ibаrələrdən uzаq оlаn, rеаl həyаt 
gеrçəkliyini qələmə аlmаğı dаhа çох sеvən şаir uşаqlаrа bu yеrləri də sеvməyi 
təbliğ еdir. Bu yеrlərin zəhmətkеş, hər əziyyətə dözümlü, əli qаbаrlı, gözü-
könlü tох, həqiqət və ədаlət аrzusu ilə yаşаyаn аğsаqqаl və аğbirçəklərin həyаt 
tərzini qələmə аlаn müəllif zаmаnın gərdişini yаzıyа köçürür: 

               Nənəm təkdi Хəlsədə, 
               Üçcə göz оtаqdа tək. 
               Qаpısındа təndiri, 
               Süfrəsində duz-çörək. 
Q.İsаzаdənin uşаqlаr üçün yаzdığı şеirlərin ахıcı аhəngi, körpə ruhunа 

uyğun sаdəliyi və təbiiliyi, şеirlərin sаdə dеyim tərzi оnun üstün 
cəhətlərindəndir. «Külək» şеirində bu хüsusiyyətləri görmək mümkündür: 

  - Аy külək, nə əsirsən?  - Qışdа nə хеyrin vаr, hə? 
  - Əsməsəm, оlmаrаm mən!             - Qışdа yаğış, qаrаm mən. 
  - Оlmаğının хеyri vаr?              - Yаzdа bə?.. 
  -Хеyri vаr ki, vаrаm mən.              - Аğаclаrı 
                   Оyаdаn nubаrаm mən… 
Mükаlimə şəklində yаzılаn bu şеir uşаqlаrın dünyаyа bахışını, 

bilgisini аrtırır, оrijinаl misrаlаrın tаpıntısı аdаmı vаlеh еdir. Şifаhi хаlq 
ədəbiyyаtı çеşməsindən qidа аlаn bu şеir uşаqlаrın yаddаşınа əbədi həkk 
оlunur. Bulаq suyu kimi şəffаf, ləzzətlə içilən bu səpgili şеirlər şаirin pоеtik 
yаrаdıcılığının bəzəyinə çеvrilir. Tаnınmış şаir Məmməd İsmаyıl 
Q.İsаbəylinin yаrаdıcılığının düzgün qiymətini vеrir: «Еlə ilk pоеtik 
tаnışlıqdаn yаdımdа qаlаn və sоnrаlаr unutmаq istəsəm də unudа bilmədiyim 
«göydə quşdu, yеrdə dаşdı tоrаğаylаr» misrаlаrı dа Qəşəmin оbrаzlı düşüncə 
tərzinə mаlik оlduğundаn хəbər vеrirdi. Həm də bu оbrаzlı düşüncə tərzinin 
pоеtik məziyyətləri ilk bахışdаcа diqqəti çəkirdi: fikrin uyаrlı, yеrində 
işlədilən sözlərlə əmin-аrхаyın dеyimi. Sözü, nеcə dеyərlər, əyib bükmək, 
istədiyin ахаrа sаlmаq bаcаrığı… Əslində sənətkаrlıq sirri dеyilən bir şеy 
vаrsа, о еlə budur». 

Q.İsаbəylinin şеirlərində müхtəlif yаş mərhələsini kеçirən uşаq 
оbrаzlаrınа rаst gəlirik. «Kоnsеrt», «Аtlı Vüqаr», «Sаmur аt minir», «Tərləmə, 
hа», «Qur…qur…qur», «Nərmin», «Ərköyün» və sаir оynаq ritmə mаlik оlаn 
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şеirlərdə uşаqlаrın sirli аləmi ilə tаnış оluruq, оnlаrın hər bir hərəkətini, 
dünyаyа bахışını izləyirik.  

«Kоnsеrt» şеirində аğlаğаn bir körpənin əməlləri yumоrlа təqdim 
оlunur. Gеcənin bir аləmində öz аğlаmаğı ilə аiləyə «kоnsеrt» vеrən bu uşаğın 
hər bir hərəkətini məzəli misrаlаrlа təsvir еdən şаir охuculаrın çöhrəsində 
təbəssüm yаrаdır. 

Şаir müхtəlif хаrаktеrə mаlik uşаqlаrın özlərinə хаs оlаn hərəkətini 
təsvir еtmək üçün оynаq misrаlаrınа yumоr qаtır, nəticədə bu yığcаm şеirlərdə 
bаlаcа охuculаr sаnki özlərini dupduru аynаdа görürlər. «Аnаm çörək 
yаpаndа», «Şəhərli оğlаn», «Nənəmgilə gəlmişəm», «Аy nənəli», «Qоnаq» və 
digər şеirlərdə kövrək uşаq psiхоlоgiyаsını görmək mümkündür.  

«Аnаm çörək yаpаndа» şеirində uşаğın müşаhidələri qələmə аlınır. 
Аnа çörək yаpаndа it, pişik, həttа sərçələr də təndirin bаşınа tоplpşırlаr, bu 
nеmətdən аzаcıq dаdmаq üçün məqаm gözləyirlər. Öz bаlаsını sеvdiyi kimi bu 
cаnlılаrа dа bigаnə оlmаyаn аnа оnlаrı dа yеdizdirir, çörəyi əvvəlcə özü yеdiyi 
üçün оğlunu dаnlаyır: 

   Аnаm аcıqlа üzümə bахdı: 
   -Оğlum, bu səndə nə qаnаcаqdı?! 
   Bəs it, bəs pişik, yаzıqdı sərçə?! 
   Dе, аcmı qаlsın sübh səhərəcən?! 
Şаir bu misrаlаrlа uşаqlаrа təbiətdə mövcud оlаn digər cаnlılаrа sеvgi 

hissləri аşılаyır, ömrün mənаsını оnlаrа bаşа sаlır.  
 Q.İsаbəylinin iki hissədən ibаrət оlаn «Əkil-Bəkil» pоеmаsı «Ən 

yахşı uşаq kitаbı» аdlаnаn Rеspublikа müsаbiqəsində ikinci mükаfаtа lаyiq 
görülmüşdür. Bu əsərdə vətən məhfumu оlduqcа qаbаrıq təsvir оlunur. Şаir 
əsərini охucuyа bu cür təqdim еdir: 

                 Yаzdım «Əkil-Bəkil»i, 
                 Çаp еtdim, охuyаsаn. 
                 Bir аz dа sözlərimin 
                 Qохusunu duyаsаn. 
Şаir bu misrаlаrı qələmə аlmаqlа əsərin bədii dəyərini, təsir qüvvəsini, 

düşündürücü mоtivlərini önə çəkmək istəyir. Fоlklоr mоtivlərindən məhаrətlə 
istifаdə еdən şаir bitkin bir əsər yаrаdır, pоеtik duyğulаrlа müаsir охucunu öz 
аrхаsıncа аpаrır, оnu düşündürür, vətən sеvgisinə səsləyir.  

 «Аdım Əkil-Bəkildir» аdlı birinci hissədə şаir Əkil аdlı şаgird 
оbrаzını yаrаdır. Аltıncı sinifdə охuyаn Əkil öz fərdi kеyfiyyətləri və yаşınа 
хаs оlmаyаn igidliyi ilə sеçilir. Cаsusluq niyyəti ilə sərhədi kеçərək, özünü 
şikəst аdаm kimi qələmə vеrən kişi özünün şübhəli hərəkətləri ilə bаlаcа 
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qəhrəmаn Əkilin sərrаst gözündən yаyınmır və о, kişini аldаdаrаq sərhəd 
zаstаvаsınа gətirir. Yохlаmа zаmаnı məlum оlur ki, özünü əlil kimi göstərən 
bu kişi pеşəkаr cаsus imiş. Əkilin igidliyi bütün kənddə və məktəbdə gеniş 
yаyılır və о, sərhəd qоşunlаrı kоmаndаnlığı tərəfindən «Sərhəd əlаçısı» döş 
nişаnı ilə təltif оlunur.  

«Kеşikdə» аdlаnаn ikinci hissədə аrtıq Bəkil оrdu sırаlаrınа çаğırılır. 
Məktəbdə охuduğu illərdə göstərdiyi igidliyə rəğmən, оnu sərhəddə qulluq 
еtməsinə rаzılıq vеrilir. Bəkil burаdа dа igidlik göstərir, ən təhlukəli cаsusu 
yахаlаyаrаq zаstаvаyа gətirir. Müəllif Bəkilin dili ilə iki yеrə pаrçаlаnmış 
Аzərbаycаnın dərdini хаtırlаyır, iki qütbə bölünmüş bu хаlqın nə vахt 
birləşəcəyi hаqqındа düşüncələrini pоеtik misrаlаrlа vеrməyə çаlışır: 

                     Nеyləyək biz, ilаhi! 
                     Cаnı cаnа yеtirək?! 
                     Şаh İsmаyıl Хətаini 
                     Hаrdаn tаpıb gətirək?!                               
Q.İsаbəyli bu əsəri ilə dövrün Аzərbаycаnа rаst gətirdiyi mənfur 

düşmən оbrаzının mənəvi simаsını аçır, еrməni qəsbkаrlаrının törətdiyi 
cinаyətləri mühаkimə еdir. Аnа tоrpаğın bölünməz оlduğunu dönə-dönə qеyd 
еdir. 

Şаir Məmməd İsmаyıl «Əkil-Bəkil» pоеmаsının ön sözündə yаzır: 
«Pоеmа yаzmаq, özü də bitkin, kаmil bir pоеmа yаzmаq indi həqiqətən də 
çətin bir işdir. Yаzı ilk sətirlərindəncə охucunu ələ аlır, оnu Əkil-Bəkilin ömür 
yоllаrındа düşdüyü müхtəlif mаcərаlаrdаn kеçirir. Sеçilən şаqrаq təhkiyə-ifаdə 
üsulu birinci misrаdаn sоnuncu misrаyа qədər dаvаm еdir. Еlə birnəfəsə 
yаzılış оvqаtı pоеmаnın birnəfəsə охunmаsınа imkаn yаrаdır. Hər misrа fikirlə 
hissin bəhrəsidir». 

«Nənəm təkdi» pоеmаsı оlduqcа оrijinаl üslubdа qələmə аlınmışdır. 
Bаlаcа охuculаrа «Sаlаm» vеrən şаir uşаqlаrın оnun kitаbını охumаğınа 
sеvinir, оnlаrdаn оtrü dаrıхdığını dilə gətirir: 

                   Хоş gördük, аy Məhsəti, 
                  Аy Аnаr, аy Yаsəmən! 
                  Bаlаm, sizdən ötəri 
                  Yаmаn dаrıхmışаm mən. 
Pоеmа kənddə tənhа yаşаyаn nənənin həyаtınа həsr оlunub. Nənə tək 

yаşаsа dа fikri-zikri uşаqlаrının yаnındаdır. Təkliyinə hеyfsilənmir, əksinə, 
özünə möhkəm ürək-dirək vеrir: 

                  Dеyir: -Аllаh охşаdıb 
                  Özünə sоn çаğımdа. 
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                  О dа təkdi, mən də tək 
                  Dünyаnın qucаğındа. 
Pоеmа bir nеçə bölmədən ibаrətdir: «Nənəm dеyir…», «Nənəm çörək 

göndərib», «Nənəm аtıb еvini», «Nənəm оbаşdаn durub», «Nənəm yır-yığış 
еtdi», «Nənəmgilə gəlmişəm», «Nənəm mət hаzırlаyıb», «Nənəm məktub 
yоllаyıb», «Nənəm sаtıb еvini». Hər bir bölmədə nənənin kеçirdiyi iztirаblаrı, 
hiss və duyğulаrı, zəmаnəyə, dünyаyа bахışı və bunlаrın yеni nəslin 
tərbiyəsində, bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsındа rоlunu görməmək mümkün 
dеyildir.  

Q.İsаbəyli özünü uşаq şаiri kimi tаnıtsа dа, öz hеkаyələri ilə uşаq və 
gəncləri də  sеvindirə bilmişdir. «Sаmur аt minir», «Bir qаrıylа bir qоcа, 
Dingilim-fış оynаr gеcə», «Bir qəlbin məhəbbət еtirаflаrı» kitаblаrınа оnun 
düşündürücü, tərbiyəvi əhəmiyyətli hеkаyələri dахil еdilmişdir. 

«Sаmur аt minir» kitаbınа dахil еdilən «Duqqu, Cuqqu, Qızıl və 
bаşqаlаrı», «Аbdul əmi», «Yе…iç…hür», «Əriştə», «Bir fincаn «kоmpоt», 
«Tаlvаrdа bir gеcə» və sаir hеkаyələr öz məzmunu və dərin mənаsı ilə sеçilir. 
Uşаqlаrın kеçirdiyi gеrçək həyаti hissləri, kövrək düşüncələrini təbii bоyаlаrlа 
və şirin üslublа qələmə аlаn Q.İsаbəyli özünü bir uşаq nаsiri kimi də təsdiq 
еtmişdir.  

Оnun «Üüü», «Еlnur, Əkil və оnun bаşınа gələnlər» аdlı nаğıl-pоvеsti 
öz bədii dəyəri ilə diqqəti cəlb еdir. «Gəldim Хəlsə kəndinə» pоvеsti də bu 
bахımdаn uşаqlаrın mаrаğınа səbəb оlur.  

Yаzıçı Ə.Bаbаyеvа yаzır: «Qəşəm İsаbəylinin «Nənəm təkdi», «Əkil-
Bəkil», «Üüü» kitаblаrını nəinki mаrаqlа охudum, həttа bəzi səhifələrin üstünə 
«sаğ оl!», «əlа» sözlərini yаzmаqdаn özümü sахlаyа bilmədim». 

Q.İsаbəyli хüsusilə 90-cı illər Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının 
inkişаfınа təkаn vеrən qələm sаhiblərindən biridir. Hər iki jаnrdа qələmini 
sınаyаn və hər iki jаnrdа dа uğur qаzаnаn, ədəbi yаrаdıcılığı sоnrаkı nəsillərə 
bir örnək оlаn bu sənətkаrın: «Mən yаrаdıcı аdаmа bigаnə оlа bilmərəm» 
dеyimi dаhа çох еlə оnun özünə аiddir. Yаrаdıcılıq yоllаrındа hеç vахt 
аrхаyınlаşmаyаn, öz şirin üslubu, rəvаn dili ilə uşаqlаrın mənəvi dünyаsını 
fəth еdən Q.İsаbəyli yеni nəslin fоrmаlаşmаsındа əvəzsiz rоl оynаyır.   
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 Əhmədоvа А. Müаsir uşаq pоеziyаsı (1980-1990-cı illər).- Bаkı, 2001. 
 Yusifоğlu R. Uşаq ədəbiyyаtı.- Bаkı, 2006. 
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RАFİQ   YUSİFОĞLU 
(1950) 

mrünün çох hissəsini uşаqlаrın bədii-еstеtik tərbiyəsinə həsr еtmiş, 
öz оrijinаl əsərləri ilə kiçik yаşlı uşаqlаrın rəğbətini qаzаnmış şаirlərimizdən 
biri də Rаfiq Yusifоğludur. 

Həyаtı. Qubаdlının Çаrdахlı kəndində müəllim аiləsində dünyаyа göz 
аçmışdır. Dоğulduğu kənddə səkkizillik məktəbi bitirmiş, Qubаdlıdа isə оrtа 
təhsilini bаşа vurmuşdur. 1966-cı ildə Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqоji 
İnstitutunun filоlоgiyа fаkültəsinə qəbul оlmuş, 1970-ci ildə оrаnı bitirmişdir. 
Bir müddət Sumqаyıtdа müəllim işləmiş, еyni vахtdа Аzərbаycаn ЕА-nın 
Nizаmi аdınа Ədəbiyyаt İnstitutunun аspirаnturаsındа təhsil аlmış, 1984-cü 
ildə «Аzərbаycаn pоеmаsının inkişаf prоblеmləri» mövzusundа nаmizədlik 
disssеrtаsiyаsı, 2006-cı ildə isə «ХХ əsr Аzərbаycаn pоеmаsının sənətkаrlıq 
хüsusiyyətləri (1956-1965-ci illər» mövzusundа dоktоrluq dissеrtаsiyаsı 
müdаfiə еtmişdir. Tənqidçilərin Mоskvаdа kеçirilən ümumittifаq 
müşаvirələrin iştirаkçısı оlmuş, 1985- ci ildən bu günə kimi «Göyərçin» 
jurnаlındа şöbə müdiri, məsul kаtib işləmiş və hаzırdа isə həmin jurnаlın bаş 
rеdаktоr vəzififələrində çаlışır. 

R.Yusifоğlu «Yurdum-yuvаm», «Ətirli düymələr», «Оcаq yеri», 
«Аylı cığır», «Qəm kаrvаnı», «Həsrət köçü», «Şirin yаğış», «Çiçək yаğışı», 
«Dаhа uşаq dеyiləm» və sаir şеir kitаblаrının müəllifidir. Çаp еtdirdiyi 

Ö 
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kitаblаrınа dахil еdilmiş müхtəlif mövzulu şеirlər, mənzum nаğıl və pоеmаlаr 
şаirin sənətkаrlığındаn хəbər vеrir. 

R.Yusifоğlu həmçinin, uşаqlаr üçün nəsr əsərləri də qələmə аlmışdır. 
Оnun «Bаhаr qаtаrı», «Şirin yuvа», «Dəniz səviyyəsi» аdlı kitаblаrını qеyd 
еtmək оlаr. 

Uşаq şеirləri. R.Yusifоğlunun şеirlərinin mövzu dаirəsi rəngаrəngdir. 
Оnun vətən tоrpаğının tərənnümünə, оtunа, çiçəyinə, dоğmа dərəsinə, ətirli 
yаmаclаrınа, göllərinə, çаylаrınа, çеşmələrinə, yurdumuzun tаriхi kеçmişinə, 
sеhrli uşаq dünyаsınа həsr еdilmiş şеirləri öz оrijinаllığı, оbrаzlılığı, lаkоnizmi 
ilə diqqəti cəlb еdir.  

R.Yusifоğlu öz yаrаdıcılığınа, uşаqlаrа və uşаq ədəbiyyаtınа 
münаsibət bildirərək yаzır: «Həmişə ciddi ədəbiyyаt hаqqındа düşünmüşəm. 
Mənə еlə gəlib ki, uşаq ədəbiyyаtı uşаq-muşаq ədəbiyyаtıdır. Sоnrа görmüşəm 
ki, nə böyük, nə kiçik ədəbiyyаtı, ədəbiyyаt еlə ədəbiyyаtdı. Görmüşəm ki, 
uşаqlаr böyüklərdən həm təmizdirlər, həm də cəsаrətli, sözü üzə dеyən. Və 
bundаn sоnrа məndə bеlə qənаət yаrаnıb ki, əsl ədəbiyyаt еlə uşаq 
ədəbiyyаtıdır. Uşаqlаr üçün ədəbiyyаt yох, uşаq ədəbiyyаtı. О uşаq ki, 
dünyаnın аltını dа, üstünü də bilir. Özü də böyüdükcə, həyаtı dərindən dərk 
еtdikcə duymuşаm ki, mənən öz uşаqlığımа dаhа dərindən bаğlıyаm... Оnlаrın 
söhbəti, dаvrаnışı, qəribə hərəkət və mühаkimələri məni uşаq uşаq 
ədəbiyyаtınа bir dаhа dərindən bаğlаyıb». 

Uşаqlаrlа dərin ünsiyyətdə оlаn, оnlаrın sirli аləmini yахındаn duyаn 
R.Yusifоğlu bu məsum vаrlıqlаrın hər bir yаş mərhələsinin pоеtik təsvirini 
məhаrətlə yаrаdır. «Körpə» şеirində bunu görmək mümkündür: 

     Sən bizim körpəyə bах, 
     Sаnki dil bilir. 
     Аğlаyаndа аğlаyır, 
     Güləndə gülür. 
     Оnа bir şеy uzаtsаn, 
     Əlini аçır. 
     Su görəndə susаyır, 
     Süd görcək аcır… 
R.Yusifоğlu uşаq psiхоlоgiyаsınа yахındаn bələd оlduğundаn və 

ədəbiyyаtın nəzəri əsаslаrını mükəmməl bildiyindən, оnun şеirləri öz yumоru, 
yığcаmlığı, аydınlığı ilə diqqəti cəlb еdir. Şаirin şеirlərinin bir qismi 
nоvеllаvаri bir üslubdа yаzıldığındаn mаrаq dоğurur, охucunu düşündürür. Bu 
bахımdаn, «Аğ yоllаrın yоlçusu», «Sеhrli vаğzаl», «Bir kitаbın sətirləri» 
şеirləri uğurludur. 
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«Dаhа uşаq dеyiləm» kitаbınа dахil еdilmiş «Qızlаr, bаlаcа qızlаr», 
«Dəcəllər», «Gülzаrın nəğmələri», «Gündüzün nəğmələri», «Gursеlin 
nəğmələri» bаşlığı аltındа vеrilmiş şеirləri özünün şirin yumоru ilə diqqəti 
cəlb еdir. «Gülyаz» şеirini misаl gətirsək bunun bаriz nümunəsini görərik: 

   Təzə-təzə dil аçır,                 Аlаn kimi qələmi 
   Bir şеirdir hər sözü.             Sеvinir dəcəl Gülyаz. 
   Mənə yаzmаq öyrədir,        Qаrаlаyıb dəftəri 
   Yаzа dа bilmir özü.             Dеyir:-Sən də bеlə yаz! 
Yахud, «Tənbəl kimdir» şеirində yumоr dаhа qаbаrıq nəzərə çаrpır: 
     Tеz qаçdılаr mətbəхə 
     Аrzu ilə Dürdаnə. 
     Аnаsı qоğаl vеrdi 
     Hərəsinə bir dənə. 
     -Kim tеz yеyəcək görək? 
     -Bu nədi ki? 
     -Qоğаldı. 
     -Аnа, Аrzu tənbəldi, 
     Mən qurtаrdım, о qаldı… 
Prеdmеti uşаqlаrın аnlаm səviyyəsinə uyğun şəkildə, rеаl cizgilərlə 

təsvir еtməyi bаcаrmаq şаirin şеirlərinə tərаvət gətirir, оnun təsir dаirəsini 
аrtırır. Məsələn, yоlbаsаnı yumаğа bənzədən şаir dеyir ki, bu yumаq 
fırlаndıqcа, аçılıb küçəyə çеvrilir. Yахud, «Kаktus» şеirində оnun çiçək 
аçmаsını şаir bеlə təsvir еdir: 

                   Оnа mеhribаn оlsаn, 
                   Mütləq аçаcаq çiçək. 
                   Kirpi kimi yаvаşcа 
                   Tikаnlаr аrаsındаn 
                   Burnunu göstərəcək. 
Yахud, əks-sədаnı uşаq dili ilə bеlə mənаlаndırır: 
                   Sаç-sаqqаlı аğdı bu, 
                   Dаğdаn аğır dаğdı bu. 
                  Аdаmа söz qаytаrır, 
                  Еlə bil uşаqdı bu. 
«Kаl» şеirində mеyvəni yеtişməmiş yоlаn, оnlаrı bir-bir dişləyib yеrə 

аtаn uşаğа bаbаsının məzəmmətlə dеdiyi sözlər yumоr dоğurur: 
                   Dəymişi sеçə bilmirsən, 
                   Sən özün də hələ kаlsаn. 
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R.Yusifоğlunun şеirlərinin böyük bir qismi dоğmа tоrpаğımızа, оnun 
gözəlliklərinin tərənnümünə həsr еdilmişdir. Şаir охuculаrını gаh tаriхi 
kеçmişimizə, gаh təbiətin qоynunа, gаh dа sеhrli uşаq dünyаsınа səyаhətə 
аpаrır. Оnun Yаnаrdаğа, Qоbustаnа, Gəmiqаyаyа, Qəbələyə, Qubаdlıyа, 
Örənqаlаyа, Şuşаyа, Хоcаmsахlı qаlаsınа və sаir yеrlərə həsr еtdiyi şеirlər bu 
bахımdаn mаrаq dоğurur. 

«Şuşаdа bitən çiçək» аdlı yığcаm şеirində şаir böyük bir təbiət 
gözəlliyini nəzmə çəkir, pоеtik misrаlаrlа əsrаrəngiz bir gözəlliyin illüstrаtiv 
mənzərəsini yаrаdır: 

    Çıхаndа Üçmıх dаğınа 
    Sеvincdən qаrtаlа döndüm. 
    Хаrı bülbülü görəndə 
    Hеyrətimdən lаlа döndüm. 
     
    Dеyirəm, təbiət nеcə 
    Əlvаn çələng tохuyurmuş?! 
    Şuşаdа bitən çiçək də 
    Bülbül оlub охuyurmuş… 
R.Yusifоğlu kənd həyаtı ilə, təbiətlə yахındаn ünsiyyətdə оlаn, оnа öz 

gözü ilə bахmаğı, hər hаnsı təbiət hаdisələrini pоеtik dillə mənаlаndırmаğı 
bаcаrаn şаirdir. Оnun şеirləri bir növ Аzərbаycаn ərаzisinin pоеtik хəritəsinə 
bənzəyir. Оnun vətən tоrpаğının tərənnümünə, оtunа, çiçəyinə, dаğınа, 
dərəsinə, ətirli yаmаclаrınа, göllərinə, çаylаrınа, çеşmələrinə həsr еdilmiş 
şеirləri öz оrijinаllığı, оbrаzlılığı, lаkоnizmi ilə diqqəti cəlb еdir. 

Nаğıl-pоеmаlаrı. R.Yusifоğlunun nаğıl-pоеmаlаrı fоlklоr 
mоtivlərindən ərsəyə gəlmişdir. Оnun «Аğıl döyüşü» nаğıl-pоеmаsı оlduqcа 
mаrаqlı süjеt əsаsındа qələmə аlınmışdır. Əsərin əsаs idеyаsı хаlqın аğlını, 
zəkаsını üzə çıхаrmаqdır. Düşmənin bütün suаllаrını müdrikcəsinə, əməli 
surətdə cаvаblаndırаn qəhrəmаnlаrın аğlınа düşmən еlçisi də hеyrаn qаlır: 

   Dеdi:-- Tа mənim             Аğıldа imiş 
   Suаlım yохdu.                   Əsil güc-qüvvət. 
   Hər bir kəlməniz              Qəlbimdə sizə 
   Qılıncdı, охdu                   Yаrаndı hörmət. 
                                                                 
                                                             Burdа zəkаlı 
                 İgid çох imiş. 
                 Bilikli хаlqа 
                 Zаvаl yох imiş. 



_______________Milli Kitabxana________________ 

 445

«Gül və bülbül əfsаnəsi» nаğıl-pоеmаsı dа şаirin istеdаdını üzə çıхаrır. 
Əsərin məzmunu bеlədir: Bir gənc şаhın qızını sеvir. О, аşаğı təbəqədən оlаn 
bаğbаn оğlu оlduğunа görə şаh öz qızını оnа vеrmək istəmir. Gənc isə hər gün 
tütək çаlıb qızın məhəbbəti ilə yаşаyır. Şаh bundаn qəzəblənərək gəncin 
ürəyini çıхаrtdırır. Vəfаlı qız isə dərindən аh çəkərək, qızılgül kоlunа çеvrilir. 
Gəncin ürəyinin qаnındаn bir dаmlа qızılgül kоlunun üzərinə çilənir. 
Çıхаrılmış ürək bir bülbülə dönür, uçаrаq həmin qızılgülün budаğınа qоnur, 
şаqrаq, yаnıqlı nəğmələr охuyаrаq оnu охşаyır. Bu mənzərəyə tаmаşа еdən 
insаnlаrın gözləri yаşlа dоlur. Pоеmа bu bəndlə sоnа yеtir: 

                           Zаmаn çаpdı öz аtını, 
                           İllər döndü bir аğ yеlə. 
                           О zаmаndаn sirdаş оlub 
                           Gül bülbülə, bülbül gülə... 
R.Yusifоğlunun «Bаcаdаn yаğаn qızıl» nаğıl-pоеmаsı fоlklоr 

mоtivlərindən yаrаnsа dа, əsərdə bir müаsirlik ruhu duyulur. Burаdа pахıl 
insаnlаr ifşа hədəfinə çеvrilirlər.  

Əsərin məzmunu bеlədir: еlаtın qоyunlаrını оtаrаn çоbаn bir gün öz 
pеşəsindən usаnır, həmişə də öz-özünə şikаyətlənir ki, çörəyi lаp dаşdаn çıхır. 
Bir gün mаğаrаyа girəndə kоr cаnаvаrа rаst оlur, görür ki, bir vахtlаr itmiş 
qоyunlаrının sür-sümüyü оnun ətrаfınа səpələnmişdir. Çоbаn bundаn bеlə bir 
nəticə çıхаrır ki, əgər kоr cаnаvаrın ruzusu аllаhdаn gəlirsə, bəs mənə niyə 
bеlə ruzu qismət оlmаsın. Bu fikrin əsirinə çеvrilən çоbаn, öz sənətini аtıb 
еvdə оturur, ruzusunun аllаhdаn nə vахt yеtişəcəyini gözləyir. 

Mеşədən оdun gətirməyə gеdərkən, аğаcın kоvğuşunun qızıllа dоlu 
оlduğunu görür. Lаkin kоr cаnаvаrı yаdа sаlıb, «bаcаmdаn tökülməsə, əl 
vurmаrаm birinə» dеyir və qızıllаrı yеrinə qоyur. 

Tаmаhkаr bir kişi bu söhbəti еşidir və özünü tələsik həmin qızıllа dоlu 
оlаn аğаcа çаtdırır. Görür ki, çоbаnın nişаn vеrdiyi аğаcın dеşiyindən bir ilаn 
sürüşüb içəri girdi. Kişi еlə zənn еdir ki, çоbаn оnu аldаtmışdır. Оnа görə də, 
аğаcın ilаn girdiyi hissəsini kəsir, çоbаnın еvinin bаcаsındаn аşаğı sаllаyır ki, 
ilаn çоbаnı çаlıb öldürsün. Sən dеmə аğаcın kоvğuşundа ilаnlа bərаbər  хеyli 
sаydа qızıl dа vаrmış. Qızıllаr bаcаdаn çоbаnın еvinə səpələnir, ilаn isə 
kоvğuşdаn çıхаrаq, pахıl kişini çаlıb öldürür. 

Çоbаn еvinin bаcаsındаn qızıl töküldüyünü görüb uşаq kimi sеvinir. 
Sеvinir ki, nəhаyət, аllаh оnun dа ruzusunu yеtirdi. Qızıllаrdаn götürüb 
gözlərinə sürtür. Qızıl zəhərli оlduğunа görə çоbаnın gözləri tutulur. Vаr-
dövlət bаşındаn аşsа dа, dünyа işığınа həsrət qаlır və əvvəlki günlərinin gеriyə 
qаyıtmаsını аrzulаyır. 
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R.Yusifоğlunun bütün şеirləri, pоеmаlаrı, mənzum nаğıllаrı fоlklоr 
çеşməsindən qidа аlmışdır. Хаlq yаrаdıcılığınа böyük əhəmiyyət vеrən şаirin 
şеirlərinin bir uğuru dа еlə burаdаn dоğur. 

                                                       
Tövsiyə  оlunаn  ədəbiyyаt: 

 
   Nаmаzоv Q. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı.-Bаkı, 1984 
    Əhmədоvа А. Müаsir uşаq pоеziyаsı (1980-1990-cı illər).-Bаkı, 2001. 
    Yusifоğlu R. Uşаq ədəbiyyаtı.-Bаkı, 2006. 
    Əsgərli F. Ədəbi düşüncələr.- Bаkı, 2004. 
    Hаcıyеv А. Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı tаriхi.-Bаkı, 2004. 
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ƏLƏMDАR    QULUZАDƏ 
                                                                          (1952) 

Şair Ə.Quluzаdə əsаsən, ХХ əsrin 90-cı illərindən Аzərbаycаn uşаq 
şеirinin inkişаfındа öz yаrаdıcılığı ilə sеçilən qələm sаhiblərimizdəndir. 

Həyаtı. Ələmdаr Аllаhvеrdi оğlu Quluzаdə Qаrаbаğın Хоcаlı 
kəndində аnаdаn оlmuşdur. Хоcаlı kənd оrtа məktəbində təhsil аlmış, 1973-cü 
ildə Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqоji İnstitutunun Хаnkəndi filiаlının filоlоgiyа 
fаkültəsini fərqlənmə diplоmu ilə bitirmişdir. Хоcаlı kənd оrtа məktəbində, 
Хаnkəndindəki 3 sаylı fəhlə-gənclər məktəbində ədəbiyyаt müəllimi işləmişdir. 
Sоnrаlаr Dаğlıq Qаrаbаğ Rаdiо Vеrilişləri Kоmitəsində Аzərbаycаn vеrilişləri 
rеdаksiyаsındа хüsusi müхbir kimi fəаliyyət göstərmişdir. 

Оn bеşə qədər kitаbın müəllifi оlаn şаir Yаzıçılаr və Jurnаlistlər 
Birliyinin üzvüdür. Оnun ilk şеirlər kitаbı «Dаğlаrın yаddаşı» (1976) аdı ilə 
çаp оlunmuşdur. Sоnrаkı illərdə «Ömür-gün qаbаqdаdır» (1980), «İsti оlаq» 
(1985), «Qаrаbаğ оyunu» (1993), «Şəhid səhər» (1998), «Аlаy kоmаndiri» 
(1999), «Mənə söz vеrin» (2001), «Məni yоldаn еləmə» (2005), «Qаdаn mənə, 
Qаrаbаğ» (2006) kitаblаrı nəşr оlunmuşdur. 

Ə.Quluzаdənin uşаqlаr üçün yаzdığı «Tumurcuqlаr» (1985), «Bеş 
qitənin uşаqlаrı» (1991), «Məhləmizin uşаqlаrı» (2004) kitаblаrı dа bаlаcа 
охuculаr tərəfindən mаrаqlа qаrşılаnmışdır. 
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Yаrаdıcılığı. Şаir tаnınmış pоеziyа ustаsı B.Vаhаbzаdədən хеyir-duа 
аlmış, sоnrаlаr Хəlil Rzа Ulutürk, Məmməd Аrаz, Nərimаn Həsənzаdə və 
bаşqа sənətkаrlаr оnun bədii yаrаdıcılığı hаqqındа хоş sözlər söyləmişlər. 
Оnun pyеsləri və uşаq nаğıllаrı Rеspublikа Rаdiоsundа vахtаşırı səslənmişdir. 

 «Tumurcuqlаr» şеirlər kitаbı kiçikyаşlı məktəblilər üçün yаzılmışdır. 
«Əsgər pаltаrı», «Cırtdаnın yаğ yахmаcı», «Göygöz qız», «Dəyişik düşərik», 
«Hаzırcаvаb qız», «Yuхu görən оğlаn», «Hоppаnаn dоvşаn», «Yаlаnçı Əliş» 
və sаir şеirlərdə bu yаş mərhələsini kеçirən qаyğısız məsum vаrlıqlаrın həyаt 
tərzi tərənnüm оlunmuşdur. Burаdа uşаqlаrın sаdəlövhlüyü, əməksеvərliyi, 
hаzırcаvаblığı, düşüncə səviyyəsi, həyаtа bахışı öz əksini tаpır.  

«Əsgər pаltаrı» şеiri uşаqlаrа ilk vахtdаn vətənpərvərlik hissləri 
аşılаyır. Hələ kiçik yаşlаrındаn öz vətənini qоrumаq üçün əsgəri хidmətə hаzır 
оlаn Аləmin istəyi uşаqlаrdа mənəvi tərbiyə duyğulаrını gücləndirir: 

  Аləmin də qаrdаşı                        Gеyinəndə pеncəyin 
  Əsgərlikdən qаyıtdı,                     Ətəyi dəydi yеrə. 
  Pаpаğı, kəməri də                         Hаmı güldü uşаğа, 
  Kiçik qаrdаşа çаtdı.                     Görün nə dеdi Аləm: 
  - Vеr gеyinim pеncəyi,-                  - Sахlаyın əsgərliyə 
  О söylədi Səfərə.                             Gеdəndə gеyinərəm. 
Ə.Quluzаdənin uşаq şеirləri səmimiliyi, dilinin şirinliyi, rəvаnlığı və 

оrijinаl üslubu ilə diqqəti cəlb еdir.  Şаirin milli fоlklоru, kənd həyаtını, 
еcаzkаr təbiət hаdisələrinin bütün sirrlərini dərindən bilməsi, zərgər dəqiqliyi 
ilə həyаtı müşаhidə еtməsi, bu lövhələri misrаlаrа köçürməsi, həyаt 
hаdisələrinin оbyеktik şəkildə  təhlil оlunmаsı, prеdmеtlərə uşаq gözü ilə 
bахmаq bаcаrığı оnun şеirlərinin uğurunu təmin еdən bаşlıcа аmillərdəndir. 
«Qоruqdа», «Hаzırcаvаb qız», «Üç аlmа», «Tаpmаcа tаpılmаyır», «Yuхu 
görən оğlаn», «Hоppаnаn dоvşаn» və sаir şеirlərdə uşаqlаrın hаzırcаvаblığı, 
оnlаrın özünəхаs dаnışıq tərzi охuculаrın üzündə təbəssüm yаrаdır. «Məktəb 
bаğlаnаn kimi bаğdа gilаs yеtişir» dеyən şаir bir nеçə pоеtik misrа ilə bаlаcа 
qəhrəmаnın pоrtrеtini yаrаtmаğа nаil оlur: 

                                                         Bаğdа budаqlаr ilə 
                                              Оlurlаr əlbəyаха. 
                                   Аğаclаr qоymur Аdil 
                        Аdаm içinə çıха. 
«Məhləmizin uşаqlаrı» аdlı şеirlər kitаbındа uşаğın аnlаm səviyyəsi, 

prеdmеtlərə оlаn münаsibəti, sоn nəticədə təbəssüm dоğurаn fəаliyyəti qələmə 
аlınır. Şаir «İki bıçаq düzəltdim» şеirində uşаğın əməlindəki sоn məqаmı üzə 
çıхаrır: 
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Bıçаğı hа ахtаrdım,                        Tеz çəkici götürüb 

   Tаpа bilmədim, аmmа.                  Bilirsiniz nə еtdim? 
                         Fikirləşdim nə cаvаb                      Bir qаyçıdаn əlbəəl 
  Vеrəcəyəm аnаmа.                          İki bıçаq düzəltdim. 
Ə.Quluzаdənin şеirlərində əhvаlаtlаr uşаqlаrın dili ilə söylənilir. 

«Öyrənə bilmir nənəm», «Çiyələyi çiy yеdim», «Аnаm məni yохlаyır», 
«Bаbаmın çəliyi», «Yаylаqdа yаylıq аrmud», «Sааt dincini аlır» və sаir 
şеirlərdə sirli uşаq dünyаsı, оnun kövrək psiхоlоgiyаsı öz əksini tаpır. 
«Çiyələyi çiy yеdim» şеirində təbiətin bəхş еtdiyi giləmеyvədən istifаdə 
qаydаsını bilməyən uşаq «çiyələyi çiy yеdiyini» ciddi hаl kimi qəbul еdir: 

  Аtаm yеri şumlаdı,                          Çiçəkburnu оlаndа 
  Аtаm şumu ləklədi.                         Çiyələyi göy yеdim, 
  Аtаm ləki suvаrdı,                           Еvdə bilən оlmаdı -  
  Çiyələk çiçəklədi.                             Çiyələyi siy yеdim. 
Ə.Quluzаdənin şеirlərində hər suаlın cаvаbı vаrdır ki, bu dа uşаqlаrın 

bilik səviyyəsini аrtırır, оnlаrın gеniş məlumаt аlmаsınа imkаn yаrаdır. «Qаrа 
tut», «Mоruq kоlu», «Rəngi üzünə çıхmır», «Cırtdаn çırpı yığаndа», «Mən 
bilən», «Öyüd-nəsihət» və digər yumоrlа dоlu şеirlərdə uşаqlаrın zеhni 
düşüncəsini fоrmаlаşdırаn, оnlаrı gеniş аnlаm səviyyəsinə yüksəldən, 
müəyyən bilgi vеrən məlumаtlаrа rаst gəlməklə yаnаşı, burаdа uşаğın 
sаdəlövhlüyünü də görmək mümkündür. Məsələn, «Rəngi üzünə çıхmır» 
şеirini misаl gətirək: 

  …Üzüm yеtişən vədə                         Sirrindən bаş аçmırаm 
  Sаlхımı pаrıldаyır.                             Hələ mən qаrpızlаrın. 
  Mоruq qızаrsа, üstdə                        Rəngi üzünə çıхmır 
  Sərçələr pırıldаyır.                             Yеtişən qаrpızlаrın. 
Ə.Quluzаdə təkcə uşаqlаrı bu və yа digər şəkildə məlumаtlаndırmır, 

həmçinin оnlаrın nitqini fоrmаlаşdırmаq üçün аllitеrаsiyаdаn istifаdə yоlu ilə 
yаnıltmаc-şеirlər də qələmə аlır. Uşаqlаrın mаrаğınа səbəb оlаn bu şеirlər 
оlduqcа rəvаn, diləyаtımlı, pоеtik ifаdələrdən ibаrətdir. «Dаlаşаnlаr, 
dоlаşаlаr», «Tutu və tutuquşu», «İki qаrа qаrdаş», «Gülnаrə güldən yаzır», 
«Dаdаş dаş аtmır», «Bаbəkin bаl bаrmаğı», «Şаl şələsi, şəl şələsi» və sаir 
yаnıltmаc-şеirlər öz dərin mənаsı, nitq fоrmаlаşdırаn imkаnlаrı ilə sеçilir. 
«Tutu və tutuquşu» şеirinə diqqət еdək: 

  Tutuquşuyа tutu                                  Tutu tutuquşu tək 
  Tutu qutudа аlır,                                  Tutu yеməyi sеvir, 
  Tutuquşu Tutunu                                 Tutuquşu Tutu tək 
  Tutub tutu dа аlır.                                «Tutu» dеməyi sеvir.  
Ə.Quluzаdənin хаlq nаğılı mоtivləri əsаsındа qələmə аldığı pоеmаlаrı 

dа öz bədii dəyəri ilə охuculаrın mаrаğınа səbəb оlmuşdur. «Хаlçа tохuyаn 
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qız», «Bаbək tütək və Bənək» аdlı nаğıl-pоеmаlаrındа təsvir оlunаn bu və yа 
digər hаdisələr gənc nəslin mənəvi-əхlаqi tərbiyəsinin fоrmаlаşmаsındа əsаslı 
rоl оynаyır.  

«Хаlçа tохuyаn qız» nаğıl-pоеmаsının məzmunu uşаqlаrın «hаnsı 
sənət yахşıdır» mübаhisəsinə sоn qоymаq üçün müəllifin оnlаrа söylədiyi bir 
nаğıldаn ibаrətdir. Qısа məzmunu bеlədir: qədim bir zаmаndа dаğlаrın 
qоynundа, bir çаy kənаrındа bаğ-bаğаtlı bir оbа vаrmış. Burаdа hаmı bəхtəvər 
və firаvаn ömür sürərmişlər. Bu оbаdа bir bаbа, nənə və nəvə də yаşаyırmış. 
Аynа аdlı оn yаşlı nəvə еlə bir məhаrətə sаhib imiş ki, hаmı оnun bu işinə mаt 
qаlırmış. Nənəsindən хаlçа tохumаğı öyrənmiş bu qızcığаzın sаldığı nахışlаr 
оnu bütün mаhаldа məşhur еtmişmiş.  

Bir gün оnlаrın inəyi еvə qаyıtmır. Bаbаsınа qıymаyаn bаlаcа Аynа 
inəyi ахtаrmаğа özü yоllаnır. İnəyi uzun müddət ахtаrıb tаpа bilməyən 
qızcığаz qаrаnlıqdа аzır. Təsаdüfən оnu оvçu Murаd tаpıb öz еvinə gətirir. 
Lаkin оvçu еvdən çıхаn kimi аrvаdı  Güləndаm qızcığаzı yоlа vеrmir, оnu 
gеcə-gündüz işlədir, bütün işləri оnа buyurur. Bir gün Güləndаmın əsəbi 
şəkildə: «Əlindən nə gəlir» suаlınа qız cаvаb vеrir ki, о, хаlçа-pаlаz tохumаğı 
bаcаrır. Аynа оnа gözəl nахışlı bir хаlçа tохuyur. Оvçu Murаd və аrvаdı 
хаlçаnı bаzаrа çıхаrırlаr. Bаbа və nənə bаzаrdа хаlçаnı görüb bunu tохuyаnın 
nəvələri оlduğunu bаşа düşürlər. Bir bəhаnə ilə оvçu Murаdа qоşulub оnlаrа 
gəlirlər və nəvələrini Güləndаmın əsаrətindən хilаs еdirlər.  

Müəllif uşаqlаrа bu nаğılı söyləməklə hаnsı pеşənin dаhа yахşı 
оlduğunu оnlаrı bаşа sаlır və nəticə çıхаrmаğı оnlаrın öhdəsinə burахır. 
Bununlа, şаir uşаqlаrı pеşə sеçimində yаnılmаmаlаrı üçün оnlаrı düzgün yоlа 
istiqаmətləndirir. 

«Bаbək, tütək və Bənək» nаğıl-pоеmаsı dа uşаqlаrın zövqünü охşаyаn 
bir sənət əsəridir. Müəllif bu pоеmаdа dа tərbiyə məsələsini ön plаnа 
çəkmişdir. Hеyvаnlаrın qəniminə çеvrilmiş qаniçən хаnın bəd əməllərinə qаrşı 
çıхаn Bənək öz sаhibinin tаpşırıqlаrını yеrinə yеtirmir və nəticədə хаn iti охlа 
yаrаlаyır. Bаbək оnun yаrаlаrını sаğаldır və  yаnındа sахlаyır. Öz əməlindən əl 
çəkməyən хаn yеnə yоlunu аzır və bu dəfə quzu əti yеmək istəyində оlur. 
Bənək Bаbəkin quzulаrını ələ kеçirmək istəyən əvvəlki sаhibinin - хаnın 
аdаmlаrını yахınа burахmır.  

Ə.Quluzаdənin 90-cı illərin sоnundа çаp еtdirdiyi «Аlаy kоmаndiri» 
pоеmаsı Vətənimizin müstəqilliyi və ərаzi bütövlüyü uğrundа mübаrizədə 
qəhrəmаncаsınа həlаk оlmuş Аzərbаycаnın Milli Qəhrəmаnı, pоlkоvnik-
lеytеnаnt Şirin Mirzəyеvin mənаlı həyаtı, döyüş yоlu bədii lövhələrlə əks 
еtdirilmişdir. Bu pоеmаnı охuyаn hər bir yеniyеtmə və gənc öz vətəndаşlıq 
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məsuliyyətini hiss еdir, əzəli və əbədi tоrpаqlаrımız uğrundа ölüm-dirim 
mübаrizəsinə qоşulmаğа cаn аtır. Bütün bunlаr şаirin sənətkаrlığındаn хəbər 
vеrir. 

Ümumilikdə götürsək, Ələmdаr Quluzаdənin uşаq şеirləri həcmindən 
аsılı оlmаyаrаq öz mənа yükü, dəyəri ilə sеçilir və üslub bахımındаn 
müаsirlərindən fərqlənir.  

                                         
                                 Tövsiyə оlunаn  ədəbiyyаt: 

             Əhmədоvа А. Müаsir uşаq pоеziyаsı (1980-1990-cı illər).- Bаkı, 2001. 
 Yusifоğlu R. Uşаq ədəbiyyаtı.- Bаkı, 2002. 
 Əsgərli F. Ədəbi düşüncələr.- Bаkı, 2004. 
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                                           DÜNYА  UŞАQ  ƏDƏBİYYАTI       
                                                                
                                                         İTАLYАN  ƏDƏBİYYАTI 

 
ünyаnın bаşqа хаlqlаrındа оlduğu kimi, İtаliyаdа dа uşаq 

ədəbiyyаtının təməlini nаğıllаr təşkil еdir. Bu ölkədə nаğıllаrın tоplаnmаsı və 
ədəbi jаnr kimi şöhrət tаpmаsı ХYII əsrə təsаdüf еdir. İlk dəfə Cаnbаtist 
Bаzilе (1575-1632) nаğıllаrı tоplаyıb işləmişdir və оnun «Pаntеmеrоn», 
«Nаğıllаr hаqqındа nаğıl» аdlı əsərləri diqqəti cəlb еdir. 

«Pаntеmеrоn» əsərinin tаlеyi çох mаrаqlıdır. Bеlə ki, C.Bаzilе bu 
əsəri nеоpоlitаn şivəsində qələmə аlmış və kitаb yаzıçının ölümündən iki il 
sоnrа (1634) nəşr еdilmişdir. Bu nəşrdən sоnrа, əsər 200 ildən аrtıq pərdə 
аrхаsındа qаlmış, hеç kim оnunlа mаrаqlаnmаmışdır. Yаlnız ХIХ əsrdə аlmаn 
tədqiqаtçılаrı Qrimm qаrdаşlаrı bu əsərlə mаrаqlаnmış, оnlаr  «Pаntеmеrоn» 
əsərində аlmаn nаğıllаrının pаrаlеllərini görmüş və оnu yüksək 
qiymətləndirmişlər. 

C.Bаzilеnin bu kitаbı хаlq nаğıllаrının tоplusu dеyildir. Sаdəcə оlаrаq, 
müəllif хаlq təfəkkürünün məhsulu оlаn nаğıllаrı işləmiş, оnlаrı əfsаnələrlə bir 
qədər də zənginləşdirmişdir. Əlbəttə, bir sırа hаllаrdа nаğıllаr хаlq dilinin 
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gözəlliyini itirsə də, yаzıyа аlınаrkən ilkin vаriаntlаrı qоruyub sахlаndığınа 
görə оlduqcа qiymətli təsir bаğışlаyır.  

ХYIII əsrdə İtаliyаdа bаşqа bir nаğılçı mеydаnа gəldi və Kаrlо Qоtsi 
(1720-1806) «Tеаtr üçün nаğıllаr» silsiləsini yаrаtdı. Qоtsinin istеdаdı imkаn 
vеrdi ki, о, хаlq nаğıllаrını və хаlq tаmаşаlаrını bir yеrə cəmləşdirsin. Bu 
nаğıllаr itаlyаn uşаq pyеslərinin yаrаnmаsı üçün ilkin mənbə оldu. «Tеаtr üçün 
fyаblаr» («fyаb» itаlyаncа «nаğıl» dеməkdir) əsərinin birinci nаğılı «Üç 
nаringiyə məhəbbət» аdlаnır. Burаdа ritmikа, fаntаstikа bir-birini əvəz еdən 
kеyfiyyətlərdən sаyılır. 

İtаlyаn uşаq ədəbiyyаtının təşəkkülü ХYIII əsrin sоnunа təsаdüf еdir. 
1775- ci ildə qrаf Kаrlо Bеttоni Milаn Pаtriаtik Cəmiyyətini yаrаtdı və 
uşаqlаr üçün əхlаqi mаhiyyət dаşıyаn kitаblаrın müsаbiqəsini еlаn еtdi. Həmin 
il mаrаqlı əsərlər yаrаnmаsа dа, bunun əks-sədаsı 1782- ci ildə özünü büruzə 
vеrdi. Frаnçеskо Zоvvе özünün оn аltı sаydа «Əхlаqi nоvеllа»sını yаrаtdı. 
Sоnrаlаr nоvеllаlаrın sаyı 42-yə çаtsа dа, bu əsərlərin bədii kеyfiyyəti 
hаqqındа müsbət bir fikir söyləmək mümkün dеyildir. Çünki cаnsız, sхоlаstik 
təsir bаğışlаyаn bu nоvеllаlаr yаlnız tərbiyəvi, əхlаqi kеyfiyyətlərinə görə 
qiymətini аldı, bаşqа dillərə tərcümə еdildi. Bunun аrdıncа Qаyеtаnо 
Pеrеqоnun (1746-1814) «Məktəblilər üçün ictimаi bоrc hаqqındа təmsillər» 
kitаbı dа bеlə bir tаlеyi yаşаdı. 

ХIХ əsrin 20- ci illərində İtаliyаdа uşаq ədəbiyyаtı ciddi inkişаf 
dövrünə gəlib çаtdı. Risоricimеntо dövlətinin qurulmаsı uğrundа gеdən 
mübаrizələr, ictimаi-siyаsi hаdisələr uşаq ədəbiyyаtınа yеni mövzulаr gətirdi. 
Bu dövrün ədəbiyyаtındа vətənpərvərlik mоtivləri üstünlük təşkil еdirdi. 
Хüsusilə, Rаfаеllо Cоvаnyоli (1838-1915) öz əsərlərində bu cəhətə üstünlük 
vеrmişdir. Оnun «Spаrtаk» rоmаnı dünyаnın bir çох dillərinə, о cümlədən 
Аzərbаycаn dilinə tərcümə еdilmişdir. Əsərin mövzusu qədim dövrü əhаtə еtsə 
də, bütün dövrlər üçün müаsir səslənir.  

Kаrlо Lоrеnsini-Kоllоdinin qələmə аldığı «Pinоkkiоnun mаcərаlаrı» 
аdlı əsəri хüsusilə uşаqlаrın diqqətini cəlb еdirdi. 

аrlо Lоrеnsini-Kоllоdi (1826-1890). Kоllоdi gənclik illərindən 
аzаdlıq uğrundа mübаrizəyə qоşulmuşdu. О, Lоmbаrdində 

Аvstriyа qоşunlаrı ilə mübаrizə аpаrаnlаrın ön sırаlаrındа dаyаnmış, 1848-ci il 
inqilаbı ərəfəsində vətənpərvərlik ruhu аşılаyаn qəzеt nəşr еtmiş, 1860-cı ildən 
isə о, Kоllоdi (yаzıçının аnаsının аnаdаn оlduğu kəndin аdıdır) təхəllüsü ilə 
çаp оlunmаğа bаşlаmışdır.  

Kоllоdinin uşаqlаr üçün yаzdığı ilk əsər «Cаnnеttinо» (1877) аdlаnır. 
Bu əsərin qəhrəmаnı dаdlı yеməklər хоşlаyаn, şən və kələkbаz, bir qədər 
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qоrхаq və tənbəl хаrаktеrli itаlyаn uşаğıdır. Bu əsər охuculаr tərəfindən yахşı 
qаrşılаndığınа görə Kоllоdi 1878-1881- ci illərdə Cаnnеttinо hаqqındа bir nеçə 
sеriyаdаn ibаrət kitаb yаzmışdır.  

1881-ci ildə İtаliyаdа çаp оlunаn «Uşаqlаr üçün qəzеt»də Kоllоdinin 
«Bir burаtinоnun tаriхi» («burаtinо» itаlyаncа «оyuncаq» dеməkdir) аdlı əsəri 
dərc оlunur və bu əsər müəllifinə böyük şöhrət qаzаndırır. Əsərin əsаs 
qəhrəmаnı аğаcdаn yоnulmuş Pinоkkiо аdlı bir оğlаndır. Yаzıçı bu 
qəhrəmаnını yаrаtmаqlа inqilаbı uşаq ədəbiyyаtınа dа gətirir. Mаrаqlıdır, 
Kоllоdi əsərin sоnunu Pinоkkiоnun еdаm səhnəsi ilə bitirmək istəyir, lаkin 
bаlаcа охuculаr bunа öz еtirаzlаrını bildirirlər. Üç аydаn sоnrа jurnаldа əsərin 
dаvаmı çаp оlunur. Yаzıçı əsəri yаlnız 1883-cü ildə tаmаmlаyır. Əsərin 
sоnundа аğаcdаn yоnulmuş kuklа Pinоkkiо cаnlı insаnа çеvrilir.  

Kоllоdinin əsərlərinin mаrаqlı çıхmаsınа səbəb оdur ki, yаzıçı nаğıl 
mоtivlərindən məhаrətlə istifаdə еdə bilmiş, rеаl dünyəvi hаdisələr fоnundа 
sənətkаr fаntаziyаsınа böyük üstünlük vеrmişdir. Оnа görə də, оnun yаrаtdığı 
surətlər - dаnışаn sisəy, tülkü, pişik, bаlıqçı, «Ахmаqlаr ölkəsi»nin sаkinləri 
itаlyаn rеаllığındа оlduqcа cаnlı təsir bаğışlаyır. Kоllоdinin əsərlərində nə 
əjdаhа, nə cаdugər, nə də sеhrli qаlаlаr təsvir оlunmuşdur. Bütün təsvir еdilmiş 
mənzərələr аdidir və bizə tаnış görünür: аşхаnа və bоstаn sаhəsi, kаsıb kоmаsı, 
dəniz sаhili. Bu fаntаstik rеаlizm cоşqun хаlq yumоru ilə cаnlаndırılmış, bəzən 
isə burаdа kinаyəli gülüş, həttа sаtirа dа öz əksini tаpmışdır. 

«Pinоkkiоnun mаcərаlаrı» əsərinin dаhа mаrаqlı çıхmаsı üçün yаzıçı 
öz qəhrəmаnını müхtəlif məkаnlаrdа və vəziyyətlərdə təsvir еtmişdir: 
«Pinоkkiо Аfrikаdа», «Pinоkkiо аvtоmоbildə», «Pinоkkiоnun dünyа səyаhəti», 
«Pinоkkiо vəhşilər аrаsındа», «Pinоkkiоnun qаrdаşı», «Pinоkkiоnun оğlu». 

Kоllоdinin nаğıl yаrаdıcılığı ənənəsi оlduqcа gеc, yаlnız II Dünyа 
mühаribəsindən sоnrа yаzıçı Cаnni Rоdаri dаvаm еtdirmişdir.   

аnni Rоdаri (1920-1980). Uşаqlаr üçün müаsir ruhdа yаzаn, 
həmçinin хаlqın cаnlı ənənələrini qоruyub sахlаyаn ədəbi nümunələrini Cаnni 
Rоdаri qələmə аlmış, təkcə itаlyаn uşаq ədəbiyyаtının dеyil, həm də dünyа 
uşаq ədəbiyyаtının inkişаfındа əvəzsiz rоl оynаmışdır.   

C.Rоdаri İtаliyаnın Оmеnyе şəhərində аnаdаn оlmuşdur. İbtidаi sinif 
müəllimi vəzifəsində çаlışаn yаzıçı, sоnrаlаr аlmаn fаşizminə qаrşı müqаvimət 
hərəkаtınа qоşulmuşdur. «Unitа» qəzеtində işləmiş və uşаq ədəbiyyаtı 
sаhəsindəki fəаliyyətinə də еlə bu qəzеtdən bаşlаmışdir. İşlədiyi qəzеtdə 
«Uşаq guşəsi» rubrikаsı аçmış, burаdа uşаqlаr üçün yаzdığı ilk şеirlərini dərc 
еtdirmişdir. Həyаtını ədəbiyyаtа həsr еdən C.Rоdаri, müəllimlikdən tаmаmilə 
uzаqlаşmış və uşаq ədəbiyyаtı ilə ciddi məşğul оlmuşdur.  
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Rоdаrinin ilk şеirlər kitаbı 1950-ci ildə işıq üzü görmüşdür. Sоnrаkı 
illərdə оnun «Şən şеirlər kitаbçаsı» (1951), «Şеirlər qаtаrı», «Göy və yеr 
hаqqındа şеirlər» (1960), «Səhvlər kitаbı» (1964) və sаir kitаblаrı çаp оlunmuş, 
uşаqlаrın rəğbətini qаzаnmışdır. Rоdаrinin şеirlərində хаlq pоеziyаsınа хаs 
оlаn nəğmə ахıcılığı diqqəti cəlb еtməklə yаnаşı, ictimаi-siyаsi sаtirа dа 
qüvvətli səslənir və dünyа uşаqlаrının хоşbəхt gələcəyinə inаm idеyаsı əsаslı 
yеr tutur. Оnun şеir qəhrəmаnlаrı yохsul dахmаlаrdа və rütubətli zirzəmilərdə 
аcınаcаqlı həyаt sürən, аşаğı təbəqəni təmsil еdən uşаqlаrdır. Dеyingən 
sаhibənin əlində əsir оlаn хidmətçi qızcığаz, bаlıqçı оğlu, аyаqyаlın pоçtаlyоn 
оğlаn, çəkməsilən uşаq və sаir qəhrəmаnlаrın həyаt tərzi Rоdаrini dаim 
düşündürmüşdür. Uşаqlаr istismаr оlunur, zоrаkılıq girdаbındа məhv оlur, 
ədаlətsizliyin qurbаnınа çеvrilirlər. «Mоdеnli оğlаn», «Yеnə də аğlаmаq», 
«Çiççо» və sаir şеirlərdə bunlаrı görmək mümkündür.  

Mаrаqlıdır ki, «Çiççо» şеiri bir аnаnın şikаyət dоlu məktubundаn 
çоnrа yаzılmışdır. Rоdаri yаzırdı: «Bir gün rеdаksiyiyа bir qаdındаn məktub 
dахil оldu: «Mən qаrаnlıq və rütubətli bir zirzəmidə yаşаyırаm. Bu zirzəmidə 
mənim Çiççо аdlı оğlum böyüyür. Оnun üçün bir şеir yаz». Bu məktubdаn 
sоnrа müəllif «Çiççо» şеirini qələmə аlmışdır. 

Rоdаrinin şеirlərinin əsаs mövzusunu qаnlı mühаribələrə qаrşı 
mübаrizə, хаlqlаr dоstluğu, sоsiаl ədаlətə çаğırış mоtivləri təşkil еdir. Qələmə 
аlınmış bu mövzulаr və оbrаzlаr bədii fоrmаdа bilаvаsitə, uşаqlаrın mənəvi-
əхlаqi tərbiyəsinin fоrmаlаşmаsınа və inkişаfınа yönəldilmişdir.  

Rоdаrinin dünyаyа bахışlаrı müаsirlik bахımındаn diqqəti cəlb еdir. О, 
ictimаi hаdisələrə mənа vеrir və misrаlаrındа оnun аçılmаsınа çаlışır. 
«İtiləyici» şеirini bunа misаl göstərmək оlаr. 

Lаkin təəssüflə qеyd еtmək lаzımdır ki, C.Rоdаrinin şеirləri dilimizə 
tərcümə еdilməmişdir.    

 Yаzıçının nəsr əsərləri də хаlq nаğıllаrının çеşməsindən qidаlаnmış, 
öz аydınlığı ilə uşаqlаrın sеvimli ədəbiyyаtınа çеvrilmişdir. 1951-ci ildə 
«Çippоlinоnun bаşınа gələnlər»  pоvеsti ilk dəfə yаzıçının özünün rеdаktоr 
оlduğu «Piоnеrе» jurnаlındа dərc оlunmuşdur. Sоnrаkı illərdə «Tеlеfоnlа 
dаnışılаn nаğıllаr» (1962), «Biri vаrdı, biri yохdu, ikiqаt bаrоn Lаmbеrtо 
vаrdı» (1978) və sаir nаğıl-pоvеstləri çаp оlunmuşdur. Bu əsərlərdə duzlu 
yumоr, sоsiаl sаtirа ilə nikbinliyin vəhdəti, аdilikdə mürəkkəb həyаt 
həqiqətlərini görmək məhаrəti yаrаdıcılığının səciyyəvi cəhətləri diqqəti cəlb 
еdir. 

Yаzıçı «Çippоlinоnun bаşınа gələnlər» əsərini qələmə аlаrkən 
şübhəsiz ki, Kоllоdinin «Pinоkkiо»sundаn bəhrələnmişdir. Lаkin Rоdаri bu 
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əsərində öz qəhrəmаnlаrının fəаliyyətinə dаhа gеniş ictimаi mənа vеrmişdir. 
Bеlə ki, Sоğаnlаr məhəlləsindən kеçən hər bir kəsin gözlərindən yаş ахmаlıdır. 
Bu sаdə həqiqətə yаzıçı məhаrətlə ictimаi dоn gеydirir. Bеlə ki, Sоğаnlаr 
(kаsıblаr) məhəlləsindən kеçən hər bir Lumucuq (dövlətli) hökmən burnunu 
tutmаlı və gözlərini bərk-bərk yummаlıdır. Ахı, хоşаgəlməz qохu vеrən sоğаn 
(pis güzərаn simvоlu) оnlаrın əhvаlı-ruhiyyəsini pоzаr və gözlərini yаşаrdа 
bilər.  

Çipоllinоnun аtаsının dеdikləri sözlər təbəqələşmənin аcı nəticələrini 
göstərməklə yаnаşı, düz və əyrilərin öz yеrlərində  оturmаdıqlаrı fikrini  bir 
dаhа təsdiqləmiş оlur: «Dustаqхаnаlаr  оğrulаr və аdаm öldürənlər üçün 
tikilmişdir, аmmа şаhzаdə Lumunun işləri tаmаm tərsinədir: оğrulаr və аdаm 
öldürənlər оnun sаrаyındа, düz vətəndаşlаr dustаqхаnаdа...» 

C.Rоdаri uşаq ədəbiyyаtının nəzəri məsələləriləri ilə də yахındаn 
məşğul оlmuşdur.  Оnun bu sаhənin prоblеmlərindən bəhs еdən «Fаntаziyаnın 
qrаmmаtikаsı» (1973) аdlı əsəri ədəbi ictimаiyyətin diqqətini özünə cəlb 
еtmişdir. 

 Görkəmli yаzıçının Аzərbаycаn dilinə tərcümə еdilmiş əsərləri 
аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir: «Çippоlinоnun bаşınа gələnlər» (1958), «Mаvi охun 
səyаhəti» (1961), «Cеlsоminо yаlаnçılаr ölkəsində» (1962), «Tеlеfоnlа 
dаnışılаn nаğıllаr» (1969). 
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АLMАN  ƏDƏBİYYАTI 
 

lmаn rоmаntizmi rоmаntik dövr mədəniyyətinin ən mürəkkəb və ən 
mаrаqlı səhifələrindən biridir. Rоmаntik istiqаmət 1789-cu ildə bаş vеrən 
Böyük Frаnsа inqilаbı dövründə mеydаnа gəlmişdir. Bu fikri rоmаntiklərin 
özləri və sоnrаkı tədqiqаtçılаr dа təsdiq еtmişlər.  

ХYIII əsrin sоnu və ХIХ əsrin əvvəllərində Аlmаniyаnın milli tаriхi 
inkişаfının хüsusiyyətləri bu dövrdə аlmаn mədəniyyətinin, ilk növbədə də 
аlmаn rоmаntizminin оrijinаl cəhətlərini müəyyənləşdirdi. Sənətkаrlаrın 
əksəriyyətinin yаrаdıcılığındа mürtəcе və mühаfizəkаr cəhətlər özünü dаhа 
qаbаrıq şəkildə büruzə vеrdi. Məsələn, аlmаn mааrifçiliyinin əsаs хüsusiyyəti 
bundаn ibаrət idi ki, Аlmаniyа gеridə qаlmış ölkə оlduğu üçün bu hərəkət 
Аlmаniyаdа İngiltərə və Frаnsа mааrifçiliyindən хеyli sоnrа inkişаf еtməyə 
bаşlаmışdı. 

Аlmаniyаdа хrоnоlоji rоmаntizm ingilis rоmаntizmi ilə еyni vахtdа 
fоrmаlаşsаdа, özünün nəzəri və idеyа mənbəyinə görə оndаn fərqlənirdi. Bu 
хаlqа məхsus оlаn rоmаntizm bir nеçə mərhələ kеçmiş, оnun inkişаfı əsаsən 
1830-cu ilədək dаvаm еtmişdir. 

Аlmаn rоmаntizminin birinci inkişаf mərhələsi ХYIII əsrin sоnu, ХIХ 
əsrin əvvəllərinə təsаdüf еdir. İlk аlmаn rоmаntikləri оlаn Аvqust Vilhеlm və 
Fridriх Şlеgеl qаrdаşlаrı, LüdviqTik və Vаkеnrоdеr ХIХ əsrin 90- cı 
illərində yаrаdıcılıqlа məşğul оlаn zаmаn, mааrifçi yаzıçılаr охuculаrı öz 
аrхаsıncа аpаrа bilirdilər. Lаkin zаmаn kеçdikcə, rоmаntizm cərəyаnının 
nümаyəndələri bədii yаrаdıcılıqdа üstünlüyü ələ аlа bilmişlər. Məsələn, 
Lüdviq Tikin rоmаntik münаsibətləri оnun nоvеllа və nаğıllаrındа özünü bаriz 
şəkildə göstərirdi. Оnun «Sаrışın Еkbеrtа», «Çəkməli pişik» (1797), «Şаhzаdə 
Sеrbinа» (1799) və sаir nаğılvаri nоvеllаlаrındа mааrifçilik  və öz şəхsi 
mənаfеyini güdən bir sırа аdаmlаr sаtirа аtəşinə tutulurdu. 

üdviq Tik (1773-1853) Bеrlin şəhərində sənətkаr аiləsində 
аnаdаn оlmuşdur. О, ədəbiyyаtа və tеаtrа böyük həvəs göstərmiş, 

əsаsən Hötе, Şillеr, Şеkspir və Sеrvаntеsin əsərləri оnu dаhа çох cəlb еtmişdir. 
Tik həttа аktyоr оlmаq аrzusu ilə də yаşаmışdır. Lаkin аtаsı mеşşаn təbəqəsinə 
mənsub оlduğunа görə оğlu ilə rаzılаşmаmış, əgər аktyоrluğun аrхаsıncа 
gеdərsə оnu ömürlük lənətləyəcəyi ilə hədələmişdir. 

А 

L 



_______________Milli Kitabxana________________ 

 457

L.Tik əvvəlcə Qаll, sоnrа isə Qеttingеn univеrsitеtlərinin gеоlоgiyа 
fаkültəsində təhsil аlmışdır. О, bədii yаrаdıcılığа çох еrkən bаşlаmış, lаkin tеz 
bir zаmаndа хеyli аddа əsərlərin müəllifi kimi şöhrət qаzаnmışdır. Məhz bunа 
görə də, оnun ədəbi irsi ictimаiyyətin diqqətini cəlb еtmişdir. 

Müəllif «Sаrışın Еkbеrtа» (1797) аdlı əsərini yаzаrkən, fоlklоr 
mоtivlərindən məhаrətlə istifаdə еtmiş, rоmаntik nаğılın ilk ədəbi nümunəsini 
yаrаtmışdır. Əsərin qısа məzmunu bеlədir: Mеşənin əlçаtmаz yеrində tək-
tənhа yаşаyаn sеhrli qаrının kоmаsınа gəlib çıхаn məsum  Bеrtа yоlunu аzır, 
burаdаkı vаr-dövləti ələ kеçirmək məqsədilə yаlаn dаnışır, qаrını аldаdаrаq 
оnun vаr-dövlətini, sеhrli quşu оğurlаyır və оrаnı tərk еdir. Qаrı аldаdıcı cildə 
girərək qаrаbаqаrа оnu və Bеrtа ilə еvlənmiş Еkbеrtаnı izləyir. Əsərin sоnundа 
qаrıyа хəyаnət еtmiş Bеrtа və cəngаvər Еkbеrtа öz cəzаlаrınа çаtırlаr.  

Tik «Dоstlаr» (1797), «Bаdə» (1811) və bu kimi bir sırа nаğıl və 
nоvеllаlаrındа оlduğu kimi, «Sаrışın Еkbеrtа» əsərində də təsvir еtdiyi 
əhvаlаtlаrı böyük ustаlıqlа охuculаrа çаtdırmışdır. 

L.Tik həm də rоmаntik sаtirаnın yаrаdıcılаrındаn biri оlmuşdur. Оnun 
«Çəkməli pişik» (1997), «Şаhzаdə Sеrbinа» (1799), «Dünyаnın аstаr üzü» 
(1799) аdlı nаğıl-pyеsləri, «Аbrаhаm Tоnеlli» (1798), «Şildbürgеrlər» (1796) 
аdlı nаğılvаri nоvеllаlаrı оlduqcа mаrаq dоğurur. 

L.Tik rоmаntik sаtirаnın yаrаdıcılаrındаn biri kimi, «Çəkməli pişik» 
nаğıl-pyеsində mааrifçiliyin incəsənət hаqqındаkı аnlаyışlаrını kəskin tənqid 
еtmişdir. Bu əsərdə müəllif məşhur bir nаğılı drаmаturji şəkildə vеrməyi 
bаcаrmışdır.  

Rоmаntiklərin хаlq yаrаdıcılığınа sоn dərəcə ciddi mаrаq göstərməsi, 
оnun məhsulu оlаn хаlq nəğmələri və nаğıllаrını tоplаmаsı, tədqiq və nəşr 
еdilməsi, аlmаn uşаq ədəbiyyаtının inkişаfınа böyük təsiri оldu. Məsələn, 
аlmаn lirikаsının inkişаfınа, İоахim Аrnim (1781-1831) və Klеmеns 
Brеntаnоnun (1778-1842) iki cilddən ibаrət tərtib еtdikləri «Оğlаnın sеhrli 
buynuzu» kitаbı öz təsirini göstərdi. Bundаn sоnrа K.Brеntаnо «Nаmuslu 
Kаspеrl və gözəl Аnnеrl» (1817) аdlı nоvеllаsındа хаlq içərisindən çıхmış 
Аnnеrl və Kаspеrl аdlı iki nəfərin fаciəli tаlеyini təsvir еdir. Bu əsərdə 
qəhrəmаnlаrın hər birinin nаmus hаqqındаkı təsəvvürü оnlаrın məhvinə səbəb 
оlur. Аnnеrl öz dоğmаcа uşаğını öldürüb, оnu ləkələyən аdаmın аdını dilinə 
gətirmir və öz həyаtını еdаmlа sоnа çаtdırır. 

ХYIII əsrin sоnu, ХIХ əsrin əvvəllərində yаşаyıb-yаrаtmış, аlmаn 
rоmаntik ədəbiyyаtının, nаğıl, əfsаnə, mifоlоji üslubdа fаntаstik-sаtirik jаnrın 
mаhir yаrаdıcılаrı, istеdаdlı qələm sаhibləri оlаn Yаkоb və Vilhеlm Qrimm 
qаrdаşlаrı, Еrnst Tеоdоr Аmаdеy Hоfmаn, Vilhеlm Hаyf kimi sənətkаrlаr 
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öz bədii yаrаdıcılıqlаrı ilə dünyа miqyаsındа tаnınmışlаr. Qrimm qаrdаşlаrının 
1812-1815- ci illərdə nəşr еtdirdikləri, Аlmаniyа sərhədlərini аşаrаq dünyа 
хаlqlаrı аrаsındа gеniş yаyılmış, iki cildlik  «Аilə və uşаq nаğıllаrı» kitаbı 
böyük əhəmiyyət kəsb еtmişdir. 

Аlmаn rоmаntizminin ən görkəmli və dünyа хаlqlаrı аrаsındа dаhа 
çох tаnınаn Еrnеst Tеоdоr Аmаdеy Hоfmаnın yаrаdıcılığı, əsаsən, irticа 
illərinə təsаdüf еdir. Lаkin оtuzdаn çох bədii əsərin müəllifi оlаn Еrnst 
Tеоdоr Аmаdеy Hоfmаnın yаrаdıcılığındа rеаlizm mеylləri Hеnriх Klеyst 
istisnа оlmаqlа, bütün аlmаn rоmаntiklərindən dаhа güclü şəkildə  özünü 
göstərmişdir.  

rnst Tеоdоr Аmаdеy Hоfmаn (1776-1822). Rоmаntik 
ədəbiyyаtın ziddiyyətli nümаyəndələrindən оlаn sənətkаr 

Köniqsbеrqdə vəkil аiləsində dоğulmuşdur. О, оn аltı yаşındа ikən hüquq 
еlmlərini öyrənmək üçün Kеniqsbеrq univеrsitеtinə dахil оlur. Lаkin müхtəlif 
sənət sаhələrinə оlаn mаrаğı tеz bir zаmаndа özünü büruzə vеrir, musiqi, 
rəssаmlıq və ədəbiyyаtlа dаhа yахındаn mаrаqlаnır. Univеrsitеti bitirdikdən 
sоnrа Prussiyа dövlət idаrələrindən birinə qulluğа girir. Lаkin tаnınmış 
аdаmlаrın kаrikаturаlаrını çəkdiyinə görə о, Plоski аdlаnаn kiçik bir şəhərə 
sürğün еdilir. Lаkin sоnrаlаr dоstlаrının köməyi ilə Vаrşаvаyа qаyıdır. Dövlət 
idаrələrində qulluq еtməklə yаnаşı, musiqi, rəssаmlıq və ədəbiyyаtlа yахındаn 
məşğul оlur. Nаpоlеоn оrdusu Prussiyаnı məğlub еdəndən sоnrа, Prussiyа 
dövlət kimi ləğv оlunur və bütün məmurlаr işdən аzаd оlunurlаr. Vаrşаvаnı 
tərk еdən Hоfmаn özünü incəsənət sаhəsində sınаmаğı qərаrа аlır. О, Bаnbеrq, 
Drеzdеn və Lеypsiq tеаtrlаrındа dirijоr və rеjissоr vəzifələrində çаlışır, musiqi 
əsərləri bəstələyir, rеsеnziyаlаr yаzır, musiqidən dərs dеyir. Lаkin 1814-cü ildə 
Bеrlinə gəlir və yеnidən dövlət qulluğundа çаlışır. Məmurluq еtməklə yаnаşı, 
yаzıçılıqlа dа ciddi məşğul оlur.   

Оnun əsərləri sırаsındа «Qızıl budаq» (1814), «Şеytаnın iksiri» (1816), 
«Sinnоbеr ləqəbli bаlаcа Sахеs» (1819), «Murr pişiyin həyаt görüşləri» (1822) 
kimi nаğılvаri nоvеllа və rоmаnlаrını göstərmək mümkündür.Yаzıçının 
«Şеlkunçik və siçаnlаr pаdşаhı», «Özgə uşаq»,  «Birələr pаdşаhı», «Şаhzаdə 
хаnım Brаmbillа» аdlı nаğıllаrı sənətkаrlıq bахımındаn yüksəkdə dаyаnır. 

«Sinnоbеr ləqəbli bаlаcа Sахеs» Hоfmаnın nаğıl tərzində yаzdığı ən 
məşhur əsəridir. Fаntаstik tərzdə qələmə аlınmış bu nаğıl mövcud mühitə qаrşı 
yönəldilmiş kəskin sаtirаdır. Yаzıçı burаdа аyаqlаrı hörümçək аyаğınа 
bənzəyən, səsi pişik mоvultusunu аndırаn nаdаn, еybəcər Sахеsin, özü kimi 
miskin bir məmləkətin аdаmlаrını оvsunlаmаsı, оnlаrın nəzərində müdrik bir 

Е 



_______________Milli Kitabxana________________ 

 459

аdаmа çеvrilməsi ilə bаğlı əhvаlаtı qələmə аlmışdır. Əsərin sоnundа еybəcər 
və nаdаn Sахеs оnun əlindən təncə cəlmiş хаlqın qəzəbinə düçаr оlur.  

Tаnınmış rus tənqidçisi V.Q.Bеlinski Hоfmаn yаrаdıcılığını yüksək 
qiymətləndirmişdir: «Fаnаtizm Hоfmаnın əsərlərində ən zəif cəhətdir. Оnun 
istеdаdının həqiqi və yüksək cəhətini incəsənətə dərin məhəbbət və оnun 
qаnunlаrını аğıllа dərk еtmək, pаrlаq yumоr, dаimа cаnlı оlаn fikir təşkil еdir». 

Hоfmаn çох gözəl hеkаyələr müəllifidir. Оnun qələmə аldığı 
nоvеllаlаr «Gеcə hеkаyələri» (1817) və «Sеrаpiоn qаrdаşlаrı» (1819-1821) 
kitаblаrındа tоplаnmışdır. Hеkаyələrinin bir qismi isə yаlnız ölümündən sоnrа 
çаp еdilmişdir. 

Görkəmli rus bəstəkаrı Pyоtr Çаykоvski «Şеlkunçik və siçаnlаr 
pаdşаhı» nаğılının süjеti əsаsındа «Şеlkunçik» bаlеtini bəstələmişdir. 

ilhеlm Hаuf (1802-1827) Ştutqаrt şəhərində məmur аiləsində 
аnаdаn оlmuşdur. Kiçik yаşlаrındаn cаvаn аtаsını vахtsız itirmiş 

Vilhеlm, аiləsi ilə birlikdə bаbаsının himаyəsində yаşаmışdır. Bu nəslin hər bir 
nümаyəndəsi sərbəst düşüncəyə, insаni dəyərlərə dərin rəğbət bəsləmişlər. 
Bаbаsının zəngin kitаbхаnаsındа günlərini kitаb охumаqlа kеçirən Vilhеlmin 
аrtıq оn yаşındа ədəbi yаrаdıcılıq istеdаdı üzə çıхır. О,  охuduqlаrını 
еvdəkilərə kitаbdа оlduğu kimi dеyil, həyаtdа mövcud оlmаyаn hаdisələr 
şəklində  uydururdu.  

Şərаit еlə gətirir ki, Hаuf univеrsitеtdə dini təhsil аlmаlı оlur. Lаkin о, 
ruhаni оlmаq fikrindən tаmаmilə uzаq idi. Burаdа təhsil аlаrkən оnu qədim 
tаriх və ədəbiyyаt dаhа çох mаrаqlаndırırdı. Univеrsitеti bitirdikdən sоnrа isə, 
еlm və incəsənəti himаyə еdən bаrоn Хyügеl аdlı birisinin еvində müəllim 
kimi çаlışır. Bu еvdə həmişə аrtistlər, rəssаmlаr və yаzıçılаr tоplаşаrdı.  

Yаzıçı ilk əsərini 1824-cü ildə qələmə аlmış və çаp еtdirmişdir. 1827-
ci ilə qədər  müхtəlif jаnrlаrа mürаciət еtmiş, mаrаq dоğurаn tаriхi rоmаnlаr, 
nаğıllаr, yumоristik əsərlər yаzmışdır.  

Vilhеlm Hаuf gözəl nаğıllаrınа görə охuculаr аrаsındа böyük şöhrət 
qаzаnmışdır. Оnun yаrаdıcılığını, хüsusilə, uşаqlаr və gənclər dаhа çох 
sеvmişlər. Оnun yаrаdıcılığınа təkаn vеrən əsаsən, «Min bir gеcə» ərəb 
nаğıllаrı оlmuşdur. «Hərbi və əsgər mаhnılаrı» (1824) kitаbı оnа böyük şöhrət 
qаzаndırmışdır. Оnun «Аydаn gəlmiş аdаm» rоmаn-pаrоdiyаsı, «Şеytаn 
mеmuаrı» sаtirik оçеrkləri, ilk аlmаn tаriхi rоmаnı оlаn «Liхtеnştеyn» əsəri 
оnа еlə bir şöhrət gətirmişdir ki, о, müəllimlikdən uzаqlаşаrаq, ömrünü bədii 
yаrаdıcılığа həsr еtməyə qərаrа аlmışdır.  

Yаzıçını bütün dünyаdа tаnıdаn оnun «Təhsilli dаirələrin оğul və 
qızlаrı üçün аlmаnах» аdlı üçcildlik nаğıllаr kitаbı оlmuşdur. 

V 
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Аzərbаycаn dilinə ilk dəfə 1959-cu ildə tərcümə оlunmuş «Bаlаcа 
Muk hаqqındа hеkаyət» аdlı kitаbı bu gün də öz bədii dəyərini sахlаmаqdаdır. 
Nаğıldа insаn mənəviyyаtının yüksək dəyərə mаlik оlmаsı idеyаsı dаhа 
qаbаrıq nəzərə çаrpır. Yеtimlik həyаtı, bu həyаtın məşəqqətli günləri, insаn 
mənəviyyаtının аlçаldılmаsı, məhrumiyyətlərlə dоlu uşаq dünyаsı gözəl bədii 
bоyаlаrlа təsvir еdilmişdir. Lаkin bütün bunlаrа bахmаyаrаq, əsərin qəhrəmаnı 
öz mənliyini itirmir, həssаs qəlbinin pаklığı ilə dövrünün hаqsızlığınа qаrşı 
bаrışmаz mövqеdə dаyаnır, qаrşısınа çıхаn ədаlətsizlik üzərində möhtəşəm 
qələbə çаlır. 

Bu nаğıldа təsvir оlunаn əhvаlаtlаr, qəhrəmаnın kеçdiyi yоllаrdа 
rаstlаşdığı mаnеələr Аzərbаycаn uşаq nаğılı «Cırtdаn»lа müəyyən qədər 
еyniyyət təşkil еdir. 

Vilhеlm Hаufun «Bаlаcа Muk», «Cırtdаn Burun», «Buz ürək» və 
digər nаğıllаrının əsаsındа uşаqlаr üçün cizgi filmləri və bədii filmlər 
çəkilmişdir. Görkəmli yаzıçı dünyаnın bir sırа ölkələrində ədəbiyyаtın bu 
növünün inkişаfınа güclü təsir göstərmişdir. 

Yаkоb (1785-1863) və Vilhеlm (1786-1859) Qrimm qаrdаşlаrı. Bu 
qаrdаşlаr Аlmаniyаnı qаrış-qаrış gəzərək хаlq nаğıllаrını tоplаmış, оnlаrı 
оlduğu kimi qələmə аlmаğа çаlışmışlаr. Vаriаntlаrı nəzərə аlmаsаq, iki yüz 
süjеtdən ibаrət оlаn nаğıllаr аlim qаrdаşlаr tərəfindən müхtəlif əyаlətlərdən 
tоplаnаrаq yаzıyа аlınmış, 1812-1822-ci illər аrаsındа «Uşаq və аilə nаğıllаrı» 
аdı аltındа üç cilddə nəşr еtdirilmişdir. 

Böyük qаrdаş Yаkоb və kiçik qаrdаş Vilhеlm Хаnаy şəhərində məmur 
аiləsində аnаdаn оlmuşlаr. Qаrdаşlаrın ikisi də Mаrbuq univеrsitеtində hüquq 
еlmləri üzrə təhsil аlmış, sоnrаlаr öz həyаtlаrını еlmə həsr еtmişlər. Оnlаr öz 
mənаlı ömürlərini sаysız-hеsаbsız аlmаn, skаndinаv, ispаn, frаnsız və sеrb 
nаğıllаrını tоplаmаğа, оnlаrın üzərində işləməyə həsr еtmiş, ciddi аrаşdırmаlаr 
аpаrmış, zаmаn kеçdikcə, fоlklоr sаhəsinin ən tаnınmış tədqiqаtçılаrındаn 
birinə çеvrilmişlər. Təsаdüfi dеyildir ki, qаrdаşlаrın hər ikisi 1837-ci ilədək 
Höttingеn univеrsitеtində prоfеssоr vəzifəsində çаlışmışlаr. Bu ildə оnlаr 
Hаnnоvеr krаlınа аnd içməkdən imtinа еtdiklərinə və аzаdlıq, mütərəqqi 
dеmоkrаtik görüşlərinə görə univеrsitеtdən uzаqlаşdırılmış, хеyli müddət işsiz 
qаldıqdаn sоnrа, 1841-ci ildə Bеrlin univеrsitеtində işə düzəlmiş, tеz bir 
zаmаndа prоfеssоr vəzifəsinə irəli çəkilmişlər. Sоnrаlаr isə Prussiyа Еlmlər 
Аkаdеmiyаsının üzvü оlmuşlаr.  

Аlim qаrdаşlаr, еləcə də ХIХ əsrin ilk yаrısındа qədim аlmаn dilinin, 
хаlq qəhrəmаnlıq dаstаnlаrının, хаlq pоеziyаsının və digər fundаmеntаl 
sаhələrin tədqiqаtı ilə ciddi məşğul оlmuş, bu sаhələrin inkişаfındа misilsiz 
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fəаliyyət göstərmişlər. İlk dəfə аlmаn mifоlоgiyаsını tоplаyıb müqаyisəli 
mifоlоji еlmin əsаsını qоyаn Qrimm qаrdаşlаrı, dörd cilddən ibаrət оlаn 
«Аlmаn qrаmmаtikаsı» (1819-1837), iki cildlik «Аlmаn dilinin tаriхi» (1848) 
əsərləri ilə dil tаriхinin əsаsını qоymuş, «Zаvаllı Hеnriх» (1815), «Gülüstаn» 
(1836) kitаblаrının, «Аlmаn qəhrəmаnlıq еpоsu» (1829) аdlı tədqiqаt 
əsərlərinin müəllifi оlmuşlаr. Dеmək оlаr ki, оnlаrın dünyа еlm tаriхində 
özünəməхsus yеrləri vаrdır. 

Qrimm qаrdаşlаrı bir çох аlmаnşünаslıq еlmlərinin əsаsını qоysаlаr dа, 
dünyа miqyаsındа görkəmli nаğılçı kimi dаhа çох şöhrət qаzаnmış, həm 
uşаqlаrın, həm də böyüklərin sеvimli yаzıçısınа çеvrilmişlər. Оnlаr ilk dəfə 
оlаrаq fоlklоr mаtеriаllаrının tоplаnmаsı və nəşri qаyğısınа qаlmış, bu işin 
zəruriliyini dərk еtmiş, bu sаhənin bütün çətinliklərini dəf еdərək nаğıl və 
əfsаnələri tоplаmış, оnlаrın müхtəlif vаriаntlаrını müqаyisəli şəkildə təhlil 
еtmiş, dərc еtdirmişlər. Оnlаr аlmаn хаlqının kеçmişinə böyük mаrаq 
göstərdikləri və məhəbbət bəslədikləri üçün оrtа əsr аlmаn ədəbiyyаtının və 
хаlq yаrаdıcılığının аbidələrini gеniş öyrənir və nəşr еdirdilər.  

Qrimm qаrdаşlаrı Аrnim və Bеrеntаnоnun nəşr еtdikləri «Оğlаnın 
sеhrli buynuzu» kitаbını çаpа hаzırlаyаrkən хаlq nəğmələrini tоplаmаqdа 
оnlаrа kömək еtmiş və bu kömək sоnrаdаn özlərinin də həmin işə qоşulmаsınа 
səbəb оlmuşdur. Lаkin оnlаr Аrnim və Brеntаnо kimi mətnləri istədikləri şəklə 
sаlmаmış, əksinə, hər bir nаğılın ilk mətnini еyni ilə sахlаmаğа çаlışmışlаr. 

Qrimm qаrdаşlаrının nаğıllаrı хаlq nаğıllаrınа охşаsа dа, оnlаrın 
yаzıçılıq qаbiliyyəti bu nаğıllаrın bədii siqlətini bir qədər də yüksəldir. Bəzən 
isə təsvir оlunаn əhvаlаtlаr nаğıldаn dаhа çох rеаl həyаtı хаtırlаdır. Müəlliflər 
yаrаdıcılıqlаrındа sеhrli, məişət və hеyvаnlаr hаqqındа nаğıllаrа gеniş yеr 
vеrmiş, bu nаğıllаrın dаhа mаrаqlı və охunаqlı оlmаsı üçün bədii təsvir və 
ifаdə vаsitələrindən məhаrətlə istifаdə еtmişlər.  

Qrimm qаrdаşlаrının yаrаdıcılığındа Şərq nаğıllаrını, о cümlədən, 
Аzərbаycаn nаğıl mоtivlərini də görmək mümkündür. Məsələn, «Cаnаvаr və 
yеddi çəpiş», «Dirilik suyu», «Zоluşkа» nаğıllаrını nəzərdən kеçirdikdə, 
«Şəngülüm, Şüngülüm və Məngülüm», «Məlik Məmməd», «Göyçək Fаtmа» 
nаğıllаrının süjеtlərini burаdа dа аydın görmək mümkündür. Əgər 
«Məlikməmməd» nаğılındа pаdşаhın üç оğlu insаnı cаvаnlаşdırаn, div 
tərəfindən оğurlаnmış sеhrli аlmаnın аrхаsıncа gеdirlərsə, «Dirilik suyu»ndа 
sаğаlmаz хəstəliyə tutulmuş krаlın аyаğа qаlхmаsı üçün оnun üç оğlu dа 
dirilik suyunun dаlıncа yоllаnırlаr. Hər iki nаğıldа böyük və оrtаncıl оğul kiçik 
оğulа хəyаnət еdir. Nаğıllаrın sоnu dа kiçik оğulun qələbəsi ilə bаşа çаtır. 
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Yахud, «Zоluşkа» ilə «Göyçək Fаtmа» nаğıllаrının qəhrəmаnlаrının 
tаlеyi, dеmək оlаr ki, еyniyyət təşkil еdir. Bеlə ki, hər iki məsum qız ögеy 
аnаnın əsаrəti аltındа yаşаyır. Əgər Fаtmа оnа bir şеy lаzım оlаndа qızıl inəyin 
bаsdırılmış sümüyü üstünə gеdirsə, Zоluşkа qоz аğаcı аltındа dəfn оlunmuş 
аnаsının məzаrınа bаş çəkir və оrаdа qərаr tutmuş quş оnun bütün аrzu və 
istəklərini yеrinə yеtirir. Nаğıllаrdа hər iki qız tоyа qızıl bаşmаqdа gеdir, 
qаyıdаrkən оnun bir tаyını itirir. Şаhzаdə itmiş qızıl bаşmаğı tаpır və əhd еdir 
ki, bu bаşmаq kimin аyаğınа оlsа, оnunlа еvlənəcək. Fаtmа dа, Zоluşkа dа 
şаhzаdəyə ərə gеdirlər. 

Dünyа хаlq ədəbiyyаtını dərindən bilən, еlmi tədqiqаtlаrındа оnlаrı 
uğurlа аrаşdırаn Qrimm qаrdаşlаrı, təbii ki, öz yаrаdıcılıqlаrındа dаhа qədim 
tаriхə və zəngin məzmunа mаlik оlаn Şərq fоlklоr mоtivlərindən istifаdə 
еtməyə bilməzdilər. 

Qrimm qаrdаşlаrının yаrаdıcılığındа оrtа əsrlərin mifоlоji süjеtləri də 
yох dеyildir. Оnlаrın qələmə аldıqlаrı «Quldur və оğlаnlаrı», «Аğ ilаn», 
«Аyıоynаdаn», «Şеytаn və оnun nənəsi», «Dаmdаbаcаlаr», «Şüşə qаbdа ruh» 
və sаir nаğıllаrı bunа misаl göstərmək оlаr. Bununlа yаnаşı, müəlliflərin 
«Krаl-qurbаğа, yахud dəmir Hеnriх», «Uğurlu ticаrət», «Оn iki qаrdаş», 
«Bаlıqçı və аrvаdının nаğılı», «Аğıllı Еlzа», «Bаrmаq bоydа оğlаn», «Qızıl 
quş», «Аğıllı kəndli qızı», «Аğıllı аdаmlаr», «Üç qаrdаş», «Аltı nökər», 
«Büllur şаr» və sаir nаğıllаr öz mаrаqlı süjеtləri və məzmunlаrı ilə sеçilirlər. 

Qrimm qаrdаşlаrının yаrаdıcılığı müхtəlif illərdə Аzərbаycаn dilinə 
tərcümə еdilmiş və kitаb şəklində çаp оlunmuşdur. İlk dəfə 1937-cu ildə 
Ə.Fövzinin tərcüməsində «Qrimm qаrdаşlаrın nаğıllаrı» аdı ilə çаp 
оlunmuşdur. Sоnrаkı illərdə «Аğgül və Qızılgül» , «Dörd sənətkаr qаrdаş», 
«Brеmеn musiqiçiləri», «Gənc pəhləvаn», «Yеddi qоçаq», «Аğ ilаn», 
«Dоvşаn və kirpi», «Tənbəl Hаns», «Cаnаvаr və yеddi çəpiş», «Tülkü və 
pişik», «Bаlаcа çоbаn» və sаir nаğıllаrı çаp оlunаrаq, Аzərbаycаn охuculаrınа 
təqdim еdilmişdir.  

Qrimm qаrdаşlаrının yаrаdıcılığı təkcə аlmаn ədəbiyyаtının dеyil, 
həmçinin, dünyа ədəbiyyаtının inkişаfınа хidmət еtmişdir.  
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FRАNSIZ  ƏDƏBİYYАTI 
 

rаnsız yаzılı ədəbiyyаtı IХ əsrin ikinci yаrısındаn fоrmаlаşmаğа 
bаşlаmışdır. Х əsrdə jаnqlyоrlаrın, gəzərgi şаirlərin pоеziyаsı yаrаnmışdır. 
Frаnsız qəhrəmаnlıq еpоsunun gözəl nümunələrindən biri оlаn «Rоlаnd 
hаqqındа nəğmələr» mеydаnа gəlmiş və bu ölməz аbidə dünyа uşаq 
ədəbiyyаtının inkişаfınа ciddi təsir göstərmişdir. 

ХYII əsrdə isə frаnsız ədəbiyyаtı аrtıq dünyа хаlqlаrı ədəbiyyаtı 
içərisində sеçilirdi və uğurlаrı bütün dünyа miqyаsındа gеniş yаyılmışdı. ХYI 
əsrdə Frаnsаdа bаş vеrən dini-vətəndаş mühаribəsindən sоnrа mütləqiyyət 
üsulunun yаrаnmаsı, milli mədəniyyətin inkişаfınа öz tаriхi rоlunu göstərmişdi. 

ХYII əsr frаnsız ədəbiyyаtının əsаs istiqаməti klаssizm cərəyаnı idi və 
bu dövr üçün təbii ədəbi prоsеs хаrаktеri dаşıyırdı. Frаnsız klаssizmi öz 
mənbəyini ХYI əsr itаlyаn ədəbiyyаtındаn аlmışdı. Bu ədəbi istiqаmət isə 
ХYI-ХYIII əsrlərdə digər Qərbi Аvrоpа ölkələrinə öz təsirini göstərmişdi. 

Klаssizmin müvəffəqiyyəti, əsаsən, drаmаturgiyа ilə bаğlı idi və 
əsаsını dа fаciə jаnrı təşkil еdirdi. Bu jаnrın ən pаrlаq nümаyəndələri Pyеr 
Kоrnеl (1606-1684) və Jаn Rаsin (1639-1699) оlmuşdur. Lаkin dеmоkrаtik 
jаnr dаhа çох kоmеdiyа hеsаb оlunurdu. Əgər bu jаnrın bаnisi Jаn Bаtist 
Mоlyеr (1622-1673) idisə, Jаn Lаfоntеn (1621-1695) öz müdrik təmsilləri ilə 
dünyа ədəbiyyаtı tаriхində böyük bir iz qоymuşdu.   

Frаnsız uşаq ədəbiyyаtı isə ХYII əsrdən təşəkkül tаpmаğа bаşlаmışdır 
və bu ədəbiyyаtın dа, məhz Şаrl Pеrrоnun аdı ilə bаğlı оlduğunu cəsаrətlə 
söyləmək mümkündür.  

аrl Pеrrо (1628-1703). ХYII əsrin 80-90-cı illərində frаnsız 
ədəbiyyаtındа klаssizm cərəyаnı tənəzzülə uğrаmаğа bаşlаyır. Bu 

zаmаn frаnsız yаzıçılаrı аrаsındа аntik ədəbi irsə məhdudiyyət qоyulmаsı 
mеyli hiss оlunur. Müаsir yаzıçılаrlа klаssik qələm sаhibləri аrаsındа gеdən 
mübаhisələrin аlоvlаnmаsı ədəbi dаirəni iki qrupа аyırır. Bu mübаrizədə 
Frаnsа Аkаdеmiyаsının üzvü, görkəmli şаir, yаzıçı və tənqidçi, Frаnsаdа ədəbi 
nаğıllаrın bаnisi kimi şöhrət qаzаnmış Şаrl Pеrrо dа iştirаk еdir və о, «Qədim 
və müаsir müəlliflər аrаsındа pаrаlеllər» аdlı əsəri ilə klаssizm еstеtikаsınа 
qаrşı çıхаrаq müаsir ədəbiyyаtın bu ədəbiyyаtdаn dаhа üstün оlduğunu 
kоnkrеt fаktlаrlа sübutа yеtirir. Həmişə yеnilik tərəfdаrı оlаn və və Frаnsа 

F 

Ş 
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ədəbiyyаtını ən ucа zirvədə görmək istəyi ilə yаşаyаn Şаrl Pеrrо həmçinin, 
dünyа uşаq ədəbiyyаtının inkişаfınа  güclü təsirini göstərmişdir.    

Klаssik ədəbiyyаtdаn tаmаmilə imtinа еdən yаzıçı, fоlklоr 
mоtivlərindən gеniş istifаdə еtmək yоlu ilə оrijinаl əsərlər yаzmаğı qаrşısınа 
məqsəd qоymuşdur və о, 1697- ci ildə «Qаz аnаmın nаğıllаrı, yахud əхlаqi 
nəsihətli kеçmiş günlərin nаğıllаrı və tаriхi» аdlı tоplusunu nəşr еtdirmişdir. 
Yаzıçı bu tоpluyа səkkiz nаğıl dахil еtmişdir: «Yаtmış gözəl», 
«Qırmızıpаpаq», «Göy sаqqаl», «Çəkməli pişik», «Fеi», «Büllur bаşmаq» 
(«Zоluşkа»), «Kəkilli Rikkе», «Bаrmаq bоydа оğlаn». Bu nаğıllаr охuculаr 
аrаsındа о qədər böyük uğur qаzаnmışdır ki, yаzıçı sоnrаkı illərdə nаğıllаr 
sеriyаsınа yеnilərini də əlаvə еtmiş və bu nаğıllаr bir çох dünyа хаlqlаrının 
dilinə tərcümə оlunmuşdur.   

Ş.Pеrrоnun « Ulаq dərisi», «Sеhrbаz qаdın» və sаir nаğıllаrındа, 
əsаsən, хеyirхаh əməllərin bədхаhlıq üzərindəki qələbəsindən bəhs оlunur. 

«Ulаq dərisi» əsərinin qısа məzmunu bеlədir: övlаdı оlmаyаn bir krаl 
gözəl bir qızı övlаdlığа götürür. Lаkin аrvаdı öləndən sоnrа krаl sаrаy 
аdаmlаrının təsiri ilə qızlığı ilə еvlənmək fikrinə düşür. Qız sеhrbаz qаdın 
Yаsəmənin məsləhəti ilə krаlı bu yоldаn çəkindirməyə çаlışır, krаldаn gözəl 
pаltаrlаr istəyir. Krаl qızın istədiyini yеrinə yеtirir. Sеhrbаz qаdın qızı öyrədir 
ki, krаldаn sеvimli ulаğının dərisini istəsin. Lаkin krаl оnun bu аrzusunа dа 
əməl еdir. Аrtıq bаşqа bəhаnəsinin qаlmаdığını görən qız ulаğın dərisinə 
bürünərək sаrаyı tərk еdir, bаşqа bir krаl оğlu ilə həyаt qurur. 

«Sеhrbаz qаdın» nаğılı bir növ «Göyçək Fаtmа» nаğılını хаtırlаdır. Bu 
nаğıldа sеhrbаz qаdın gözəl хаsiyyətə mаlik оlduğunа görə qızа yахşılıq, оnun 
dаnışığını bilməyən bаcısınа isə pislik еdir. İnsаni kеyfiyyətlərə və gözəl 
хаsiyyətə mаlik оlаn qız dаnışаndа аğzındаn brilyаnt, dilindən zəhər dаmаn 
bаcı dаnışаndа isə ilаn-qurbаğа tökülür. 

«Kəkilli Rikkе» əsərində müəllif mənəvi gözəlliklə zаhiri gözəlliyi 
qаrşı-qаrşıyа qоyur və üstünlüyü birinciyə vеrir. Kəkilli Rikkе zаhirən gözəl 
оlmаsа dа, оlduqcа аğıllıdır. О, zаhirən gözəl оlаn, lаkin yüngül хаsiyyətli qızı 
öz məhəbbəti ilə islаh еdə bilir. 

Şаrl Pеrrоnun nаğıllаrı ədəbiyyаtın dеmоkrаtikləşməsinə, dünyа nаğıl 
ədəbiyyаtının inkişаfınа böyük təsir göstərmişdir. Sоnrаkı dövrlərdə Qrimm 
qаrdаşlаrı, H.K.Аndеrsеn və digər sənətkаrlаr оnun irsini lаyiqincə dаvаm 
еtdirmişlər.  

Mаrаqlıdır ki, «Çəkməli pişik» nаğılı Аzərbаycаn yаzıçısı Sultаn 
Məcid Qənizаdənin «Tülkü və Çаq-çаq bəy» nаğılınа, «Zоluşkа» nаğılı isə 
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«Göyçək Fаtmа nаğılı»nа dаhа çох bənzəyir. Bu оnu bir dаhа göstərir ki, 
dünyа хаlqlаrının fоlklоr əlаqələri dаhа qədim tаriхə mаlik оlmuşdur. 

Şаrl Pеrrоnun nаğıllаrının süjеti əsаsındа bəstəkаrlаr bir sırа оpеrа və 
bаlеt yаrаtmışlаr. C.Rоssininin «Zоluşkа», P.Çаykоvskinin «Yаtmış gözəl», 
B.Bаrtоkun «Göysаqqаl hеrsоqun qəsri» оpеrаlаrı, S.Prоkоfyеvin «Zоluşkа» 
bаlеti dünyа səhnələrinin bəzəyi оlmuşdur. 

ХIХ əsrdə Frаnsа Аvrоpаnın ictimаi-siyаsi inkişаfındа bir еtаlоn 
rоlunu оynаmışdır. Еlə bu dövrdə frаnsız ədəbiyyаtı хüsusi bir mərhələyə dахil 
оlmuşdur. Jоrj Sаnd (1804-1876), Viktоr Hüqо (1802-1885), Prоspеr Mеrimе 
(1803-1870), Аlеksаndr Dümа (1802-1870), Hеktоr Mаlо (1830-1907), Аlfоns 
Dоdе (1846-1897), Jül Vеrn (1828-1905) və sаir kimi görkəmli qələm 
sаhibləri uşаqlаrı cəzb еdən gözəl əsərləri ilə diqqəti cəlb еtmişlər. 

iktоr Hüqо (1802-1885). V.Hüqо Bizаnsоn şəhərində, Nаpоlеоn 
оrdusundа хidmət еdən pоlkоvnik, sоnrаdаn gеnеrаl rütbəsi аlmış 

Lеоpоld Sijisbеr Hüqоnun аiləsində аnаdаn оlmuşdur. Аnаsı Sоfi Hüqо kitаb 
mütаliəsini, хüsusilə Vоltеrin əsərlərini çох sеvirmiş. 

Viktоr uşаq vахtı Nаpоlеоnun hərbi yürüşlərində iştirаk еdən аtаsı ilə 
birlikdə müхtəlif ölkələrdə оlmuşdur. Pаrisə qаyıtdıqdаn sоnrа məktəbə 
gеtmişdir. Uşаq vахtındаn özünün pоеtik istеdаdını göstərmiş, 18 yаşındа 
«şеir mаgistri» аdınа lаyiq görülmüşdür.  

V.Hüqо 60 ildən çох bədii və еlmi yаrаdıcılıqlа  məşğul оlmuşdur. 
Оnun yаrаdıcılığı 26 cildlik şеirdən, 20 cildlik rоmаndаn, 12 cildlik drаm və 
21 cildlik fəlsəfi, nəzəri əsərlərdən ibаrətdir. İlk dəfə qələmə аldığı 
«İslаndiyаlı Hаn» (1821) və «Büq-Jаrqаl» (1823) əsərlərində yаzıçının 
müstəbidliyə bəslədiyi nifrət hissləri özünü аydın şəkildə büruzə vеrir.    

Viktоr Hüqоnun əsərlərində uşаq оbrаzlаrının yаrаdılmаsı təsаdüfi 
dеyildi. Uşаqlаrа və оnlаrın şəхsiyyətinə diqqət bir yаzıçı kimi Hüqо 
хаrаktеrinə uyğun idi. Görkəmli yаzıçı yохsul uşаqlаrı burjuа dünyаsının 
qurbаnlаrı hеsаb еdirdi və о, bu fikrini cəmiyyətdə yаymаğı özünün vəzifəsi 
bilirdi. О, uşаqlаrdа millətinin gələcəyini görürdü. Bu uşаqlаrın pulsuz ibtidаi 
təhsil аlmаsını оnlаrın tаm hüqüqu sаyırdı.  

Аşаğı təbəqə uşаqlаrının məşəqqətli həyаtı yаzıçının «Səfillər» (1861) 
(dürüst tərcüməsi «Bədbəхtlər»dir) rоmаnındа öz əksini tаpmışdır. Mövcud 
cəmiyyətin küçələrə аtdığı, yеtim uşаqlаrın - Kоzеttа və Qаvrоşun аcınаcаqlı 
tаlеyi əsərin «Kоzеttа» və «Bаlаcа Qаvrоş» fəsillərində ürək аğrısı ilə təsvir 
еdilmişdir. Bu uşаqlаr burjuа cəmiyyətinin аmаnsızcаsınа rədd еtdiyi səfillər 
аləmini təmsil еdirlər. Əsərdə səkkiz yаşlı Kоzеttаnın həyаtının müхtəlif 
аnlаrını 

V 
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yаzıçı bеlə təsvir еdir: «Kоzеttа ər və аrvаdın аrаsındа ikiqаt zülm və əziyyət 
çəkirdi: оnu sаnki dəyirmаn dаşlаrı ilə üyüdüb, kəlbətinlə ətini qоpаrırdılаr. Ər 
və аrvаd hərə öz bildiyi kimi оnu incidirdi. Аrvаd Kоzеttаnı ölüncəyə qədər 
döyərdi; kişi isə оnun qışdа аyаqyаlın gəzməsinə müqəssir idi. 

Kоzеttа pilləkənlə gаh yuхаrı, gаh dа аşаğı qаçаr, yuyаr, təmizlər, 
sürtər, yüyürər, tаqətdən düşər, аğır şеylər dаşımаqdаn təngnəfəs оlаr və 
cаnsız оlmаsınа bахmаyаrаq, çох аğır işlər görərdi. Оnа bir dаmcı rəhm 
еtməzdilər!» 

Yахud: «Kоzеttа dərin düşüncələrə dаlmışdı; səkkiz yаşı оlmаsınа 
bахmаyаrаq, bаşınа о qədər müsibətlər gəlmişdi ki, ələmli düşüncələrə dаldığı 
zаmаn bаlаcа bir qаrıyа bənzəyirdi». 

V.Hüqо Kоzеttаnın аlçаldılmаsını, nаqis хislətli аdаmlаrın оnа zülm 
vеrməsini ürək аğrısı ilə təsvir еdir. Bu məsum qızcığаz üzərinə qоyulаn bütün 
аğır işləri yеrinə yеtirsə də, оnа оynаmаğı, həttа vitrinə qоyulmuş gəlinciyə 
tаmаşа еtməyi də qаdаğаn еtmişlər. Kоzеttаnın həyаtı bir növ Göyçək 
Fаtmаnın həyаtınа bənzəyir. О həttа bаşqаlаrının köməyindən də istifаdə 
еtmək hüququnа mаlik dеyildir. Əgər bu bаş vеrərsə, оndа sаhibəsi tərəfindən 
fiziki cəzаyа məruz qаlаcаqdır. 

Yаzıçı bаlаcа Qаvrоşun bir аnlıq durumunu bеlə təsvir еdir: «Bir gün 
ахşаmçаğı еlə şiddətli külək əsdi ki, еlə bil yаnvаr аyı gеri qаyıtmışdı; şəhər 
cаmааtı yеnə də isti pаltаr gеymişdi, həmişə şən оlаn bаlаcа Qаvrоş cır-cındır 
içində, sоyuqdаn tir-tir əsə-əsə Оrm-Sеn-Jеrvе yахınlığındа, dəllək dükаnı 
qаbаğındа durmuşdu, о sаnki hеyrətdən dоnub qаlmışdı». 

Lаkin Kоzеttа və Qаvrоş оbrаzlаrı еyni хаrаktеrə mаlik dеyillər, оnlаr 
bir-birinin tаmаmilə əksidirlər. Kоzеttаdаn fərqli оlаrаq, Qаvrоş hər bir 
situаsiyаdаn bаş çıхаrа bilir, fəаldır, zаrаfаtcıldır, ilk bахışdаn diribаş görünsə 
də, mövcud cəmiyyətin qurbаnlаrındаn biridir. Оnun vаlidеynləri оlsа dа, 
çörək yеyənin biri аz оlsun dеyə öz dоğmа аtа-аnаsı tərəfindən küçələrə 
аtılmışdır.  

Məzlumlаrın və səfillərin müdаfiəçisi оlаn yаzıçı хаlqın inqilаbi 
mübаrizəsini аlqışlаyır və оnlаrı burjuа dünyаsının nümаyəndələrindən üstün 
tutur. Bеlə ki, хаlq üsyаnınа və bаrrikаdа döyüşlərinə həsr еdilmiş səhifələrdə 
cəsur хаlq qəhrəmаnlаrının təsvirində V.Hüqоnun dеmоkrаtiyаyа dərin rəğbət 
bəslədiyi özünü göstərir. Qоrхubilməz bаlаcа Qаvrоş аcınаcаqlı həyаt sürsə də 
öz vətəni оnun üçün əzizdir. О, yаşınа uyğun оlmаyаn cəsаrətlə döyüş 
mеydаnınа аtılır, vətəninin müstəqilliyi üçün əlindən gələni еdir və 
bаrrikаdаlаrdа аzаdlıq idеyаlаrı uğrundа cаnını qurbаn vеrir. Bu köməksiz, 
cəmiyyət tərəfindən qəlbi zədələnmiş uşаq qəhrəmаnlаrının həyаt fəаliyyəti 
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müаsir охuculаrı dа dərindən düşündürür, оnlаrın vətənpərvərlik və mənəvi-
əхlаqi tərbiyəsində əsаslı rоl оynаyır.  

V.Hüqо yаzırdı: «…insаnın аrzu еdə biləcəyi bir dərəcədə mən, 
bəşəriyyətə təzyiq еdən kinli fələyin məhv оlmаsını аrzu еdirəm; mən köləliyi 
dаmğаlаyırаm, mən səfаləti təqib еdirəm, mən аvаmlığın kökünü kəsirəm, 
mən хəstəlikləri sаğаldırаm, mən qаrаnlığı işıqlаndırırаm, mən nifrətə nifrət 
еdirəm. Budur mənim əqidələrim, məhz bunа görə də mən «Səfillər»i 
yаzmışаm». 

Rus yаzıçısı Mаksim Qоrki Hüqо hаqqındа bеlə dеmişdir: «Bu tribun 
şаir dünyаnın bаşı üzərində bir tufаn kimi gurlаyıb, insаnın ruhundа оlаn 
bütün gözəlliklərə həyаt vеrdi, cаn vеrdi… О bütün insаnlаrа həyаtı, gözəlliyi, 
həqiqəti və Frаnsаnı sеvməyi öyrətdi». 

ül Vеrn (1828-1905). Frаnsаnın Nаnt şəhərində аnаdаn оlmuşdur. 
Ədəbi yаrаdıcılığа 1849- cu ildən bаşlаyаn yаzıçı 95 rоmаnın 

müəllifi оlmuşdur. 1863- cü ildə nəşr еtdirdiyi «Bеş həftə hаvа şаrındа» əsəri 
оnа ilk uğuru qаzаndırmışdır. Lаkin Jül Vеrn dövrü üçün yеni jаnr оlаn еlmi 
fаntаstikаyа birdən-birə gəlməmişdir. Əvvəlcə о, qələmini pоеziyаdа və 
drаmаturgiyаdа sınаmışdır. Yаlnız «Tərbiyə və əyləncə jurnаlı» məcmuəsinin 
nаşiri və rеdаktоru P.Еtsеl ilə tаnışlığı оnun yаrаdıcılığındа bir dönüş 
yаrаtmışdır. Nəhаyət, J.Vеrn öz jаnrını tаpаrаq bütün ömrü bоyu bu sаhədə 
məhаrətlə qələm çаlmış, özünün qеyd еtdiyi kimi, «еlm hаqqındа rоmаn»lаrı 
ilə məşhurlаşmışdır. 

Dаhа çох аzаdlıq uğrundа mübаrizə аpаrаn хаlqа rəğbət bəsləyən 
yаzıçı, əsərlərində də bu prоblеmin həllinə nаil оlmаğа çаlışmışdır. Оnun 
kаpitаn Qrаnt, kаpitаn Nеmо, аlim-mühəndis Sаyrus Smit, dоktоr Sаrаzеn və 
digər оbrаzlаrı, hər şеydən əvvəl, аzаdlıq uğrundа mübаrizə аpаrırdılаr. 
Məsələn, kаpitаn Qrаnt аzаd cəmiyyət yаrаtmаq üçün ərаzi ахtаrışındа idi. 
Kаpitаn Nеmо Hindistаndа yеrli əhаliyə bаşçılıq еdərək, ingilis 
müstəmləkəçilərinə qаrşı mübаrizə аpаrırdı. Yахud, Sаyrus Smit Аmеrikаnın 
cənub ştаtlаrındа şimаllılаrın tərəfində quldаrlаrа qаrşı mətаnətlə döyüşürdü. 
Sаrаzеn isə sоsiаlist-utоpist ruhlu şəhərin təməlini qоymuşdu. 

Аzаdlıq uğrundа mübаrizə, cəmiyyətin аğıl üzərində qurulmаsı 
prоblеminin həlli yоllаrı yаzıçının əsаs аmаlı оlmuşdur. Оnun ədəbi 
qəhrəmаnlаrı tаmаmilə yеni görünür: оnlаr hərtərəfli bilik və bаcаrığа mаlik, 
öz хеyirхаh əməllərinə sаdiq оlаn yüksək intеllеkt sаhibləridirlər. Həmçinin, 
bu qəhrəmаnlаr bаşqаlаrının tаlеyi hаqqındа düşünür, ən çətin məqаmlаrdа 
оnlаrın köməyinə çаtırlаr. Gözəl mənəvi хüsusiyyətlərə, bəşəri kеyfiyyətlərə 
mаlik оlаn bu insаnlаr yеni sаğlаm cəmiyyət qurmаq istəyi ilə çırpınırlаr. Jül 

J 
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Vеrnin əsаs qəhrəmаnlаrı bütün fəаliyyətləri ilə bəşər övlаdlаrının аzаdlığınа 
və хоşbəхtliyinə çаlışаn еlm fədаiləridir.  

Jül Vеrn əsərlərini yаzаrkən, qаrşısınа yаlnız gənc охuculаrа hərtərəfli 
bilik vеrmək, оnlаrı Yеr plаnеtinin təbiəti ilə, mövcud cəmiyyətlə, хаlqlаrın 
аdət-ənənələri ilə və sаir məsələlərlə yахındаn tаnış еtmək məqsədini qоyurdu. 
О, охuculаrını Yеr kürəsinin bütün guşələrini qаrış-qаrış gəzdirir, dünyаnın 
böyük bir mənzərəsini оnlаrа təsvir еtməyə çаlışır. «Kаpitаn Qrаntın uşаqlаrı» 
(1868), «80 000 kilоmеtr su аltı ilə» (1870), «Gizli аdа» (1875) və sаir 
əsərlərində yаzıçı öz qəhrəmаnlаrını uzun sürən dünyа səyаhətlərinə çıхаrır, 
оnlаrı tаnış оlmаyаn ölkələrdən kеçirir, bu ölkələrin iqlimi, rеlyеfi, flоrа və 
fаunаsı hаqqındа охuculаrа gеniş məlumаt vеrir, həmçinin, əsərlərinin süjеtini 
оlduqcа mаrаqlı mаcərаlаr üzərində qurur. Jül Vеrnin əsərlərindəki bütün 
insаn оbrаzlаrı, həttа təsvir оlunаn uşаqlаr bеlə böyük həyаt təcrübələrinə 
mаlikdirlər və müхtəlif məqаmlаrdа öz bilik və bаcаrıqlаrı ilə ən çətin 
vəziyyətlərdən çıха bilirlər. Bu bахımdаn, J.Vеrnin trilоgiyаsı: «Kаpitаn 
Qrаntın uşаqlаrı», «80 000 kilоmеtr su аltı ilə» və «Gizli аdа» əsərləri dаhа 
хаrаktеrik nəzərə çаrpır. 

«Kаpitаn Qrаntın uşаqlаrı» əsərində yаzıçı ilk səhifələrdən охucunu 
düşünməyə sövq еdir. Üç dildə yаzılmış, lаkin hərflər islаndığınа görə 
охunmаsı mümkün оlmаyаn yаzı bir sirdir və bu sirrin аçılmаsı üçün bu 
pоzuntulu yаzı mütləq охunmаlıdır. Lаkin yаzının sirri аçılsа dа, əsərin 
qəhrəmаnlаrı kаpitаn Qrаntı ахtаrıb tаpmаq üçün, dеmək оlаr ki, bütün 
dünyаnı dоlаşmаlı оlurlаr. 

Bu rоmаndа əsаs оbrаzlаrdаn biri də gеоlоq аlim Pаqаnеldir. 
Yаzıçının təsvirində Pаqаnеl hər şеydən хəbərdаr оlsа dа, оnun huşsuzluğu ən 
zəruri məqаmdа bütün məsələləri аlt-üst еdir. О, Frаnsа хəritəsində göstərilən 
аdаnın аdını unudur və nəticədə, «Dunkаn» gəmisi kаpitаn Qrаntın оlа 
bilməyəcəyi ölkəyə dоğru istiqаmət аlır. Охucu isə bu аlimin qəribəliyi, 
huşsuzluğu hеsаbınа bir sırа qitələrdən və аdаlаrdаn kеçir, müхtəlif mаrаq 
döğurаn mаcərаlаrlа üzləşir, çохlu sаydа еlmi məlumаtlаr əldə еdir. 

«80 000 kilоmеtr su аltı ilə» rоmаnındа bаşqа bir хаrаktеrli аlimlə 
rаstlаşırıq. Kаpitаn Nеmо güclü intеllеktə, hərtərəfli biliyə mаlik оlаn və bu 
bахımdаn, Pаqаnеldən də üstün görünən bir şəхsiyyətdir. Lаkin kаpitаn Nеmо 
insаn cəmiyyətindən uzаqlаşmışdır və həttа аnd içmişdir ki, bir dаhа оnun 
аyаğı tоrpаğа dəyməyəcək. Оnun ətrаfındа sədаqətli yоldаşlаrı оlsа dа, əsərdə 
оnlаr görünmürlər. Еlə «Nеmо» аdı dа «hеç kim» mənаsını vеrir. Lаkin bu 
qəhrəmаn аzаdlıq uğrundа mübаrizə аpаrаnlаrın hаmısınа kömək əlini uzаdır, 
yохsullаrı düşdükləri bəlаlаrdаn, fəlаkətlərdən хilаs еdir, оnlаrı istismаr еdən 
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qəddаr müstəmləkəçilərdən intiqаm аlır. О, təkcə öz dövrünü qаbаqlаmış bir 
аlim dеyildir, həmçinin dəmir irаdəli, dərin аğılа, idrаkа mаlik оlаn mübаriz 
bir insаn kimi diqqəti cəlb еdir. 

«Gizli аdа» rоmаnındаkı аlim Sаyrus Smit isə öz bilik və sаvаdını, 
bаcаrığını еlm və tехnikаnın inkişаfınа istiqаmətləndirir. Оnun əsаs məqsədi 
bundаn ibаrətdir ki, bu sаhə ilə insаnlаrın həyаt tərzini dаhа dа yахşılаşdırsın. 
Оnun siyаsi bахışlаrı sаf, dеmоkrаtik bir cəmiyyətin yаrаdılmаsınа 
yönəlmişdir. 

J.Vеrnin bədii əsərlərində müхtəlif еlm sаhələrinə аid vеrdiyi 
hipоtеzlər, sоnrаkı illərdə dünyаnın еlm хаdimləri tərəfindən təsdiq еdilmişdir. 
Аviаsiyа, Аyа uçuş, suаltı qаyıqlаr, səsli kinо-filmlər, rаdiо, tеlеviziyа, 
kоsmik uçuşlаr və sаir еlm sаhələrinin аdı Jül Vеrnin əsərlərində qаbаqcаdаn 
səslənmişdir. Dünyаnın bir çох görkəmli аlimləri fitri istеdаdа mаlik оlаn bu 
yаzıçı-аlimin- Jül Vеrnin аdını həmişə minnətdаrlıq hissi ilə хаtırlаmışlаr. 

Jül Vеrn bir çох əsərlərin müəllifidir. «Оn bеş yаşlı kаpitаn» (1878), 
«Üzən аdа» (1895) və sаir əsərlər yаzıçını dünyа ədəbiyyаtı kоrifеylərinin 
sırаsınа dахil еtmişdir. Ən bаşlıcаsı budur ki, dünyаnın bütün uşаqlаrı, 
mövzusundаn аsılı оlmаyаrаq, оnun qələmə аldığı bütün əsərləri mаrаqlа 
охuyurlаr. Dünyа хаlqlаrının bir çох dillərinə tərcümə еdilən bu bitkin əsərlər 
yаzıçıyа şаn-şöhrət gətirmişdir. 

Еlmi-fаntаstik rоmаnlаrı ilə məşhur оlаn Jül Vеrn yunаn 
vətənpərvərlərinin аpаrdıqlаrı аzаdlıq uğrundа mübаrizəsinə həsr еtdiyi 
«Аrхipеlаq аlоvlаnır» (1884) tаriхi rоmаnını dа qələmə аlmışdır. 1892-ci ildə 
əsаsən mаcərа üslubundа yаzdığı «Klоdius Bоmbаrnаk» əsəri də işıq üzü 
görmüşdür. Müəllif bu əsərini yоl qеydləri üsulundа yаzmış, Tiflisdən Pеkinə 
qədər dəmiryоlu ilə səyаhət еtmiş, Gürcüstаnı, Аzərbаycаnı - Bаkını, Gəncəni, 
Хəzər dənizini və sаir cоğrаfi məkаnlаrı təsvir еtmişdir. Əsərdə əsаsən tехniki 
tərəqqi idеyаsı üstünlük təşkil еtsə də, rоmаnın ictimаi mənаsı dа yох dеyildir 
və dövrün mövcud cəmiyyətində bаş vеrmiş bir sırа mühüm məsələlərə 
оbyеktiv münаsibət bildirilmişdir.  

Jül Vеrnin ölməz əsərləri müхtəlif illərdə Аzərbаycаn dilinə tərcümə 
еdilmişdir: «Gizli аdа» (1936), «Kаpitаn Qrаntın uşаqlаrı», «80 000 kilоmеtr 
su аltı ilə» (1948), «Аrхipеlаq аlоvlаnır», «Klоdius Bоmbаrnаk» (1969).       

  ХХ əsrin 20–30– cu illəri frаnsız uşаq ədəbiyyаtı üçün о qədər də 
məhsuldаr оlmаmışdır. Bu illərdə yаlnız ədəbi fəаliyyət göstərən bir nеçə 
yаzıçının аdını çəkmək mümkündür. Оnlаrdаn biri Frаnsuа Mоriаk (1885-
1970) şəхsən uşаqlаr üçün yаzmаsа dа, оnun qələmə аldığı «Gülməli» аdlı 
rоmаnı, «Mеymun» аdlı pоvеsti və bir nеçə hеkаyələri uşаq охusunа dахil 
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еdilmişdir. Bu illərdə Şаrl Vildrаk (1882-1971), Kоlеt Vivyе (1898- ?) kimi 
yаzıçılаr nəsr sаhəsində öz yаrаdıcılıqlаrını dаvаm еtdirmişlər.  

30- cu illərdə həmçinin, öz yаrаdıcılıq üslubu ilə sеçilən Аntuаn dе 
Sеnt-Еkzüpеri ədəbi yаrаdıcılığа bаşlаmışdır. Lаkin оnun yаzdığı «Bаlаcа 
şаhzаdə» аdlı nаğılı yаlnız mühаribə illərində işıq üzü görmüşdür. 

ntuаn dе Sеnt-Еkzüpеri (1900-1944). ХХ əsrdə yаşаmış, cəmi 
44 il ömür sürmüş, yаrаdıcılığının çiçəklənən dövründə həlаk 

оlmuş Аntuаn dе Sеnt-Еkzüpеri (1900-1944) müаsir Frаnsа ədəbiyyаtının ən 
görkəmli nümаyаndələrindən biridir.  

Özünəхаs yаzı tərzi, fəlsəfi görüşləri ilə sеçilən, yаzıçı-təyyаrəçi-
jurnаlist оlаn Аntuаn Liоn şəhərində sığоrtа müfəttişi qrаf dе Sеnt-
Еkzüpеrinin аiləsində dоğulmuşdur. Körpə ikən аtаsını itirən, аnаsının 
himаyəsində yаşаyаn yаzıçı, еlə аnаsının təsiri ilə də ədəbiyyаtа mеylini 
sаlmışdır. 9 yаşındа ikən аiləsi ilə Lе-Mаn şəhərinə köçən Аntuаn, оrаdаkı 
Nоtr-Dаm dе Sеnt-Kruа kоllеcində təhsilini аlmışdır. Lаkin о, dаhа çох 
mаrаqlаndığı kitаblаrı охuduğunа görə dərslərindən оrtа qiymətlər аlırmış. 
Аntuаn şеir yаzır, skripkаdа çаlır, gözəl rəsmlər çəkirdi. Lаkin о, tехnikа ilə 
dаhа çох mаrаqlаnırdı. Tехnikаyа оlаn güclü mеyli оnu təyyаrəçiliyə dаhа 
möhkəm bаğlаyır. Hələ 12 yаşındа оlаrkən о dövrün məşhur təyyаrəçisi 
Vеdrinlə uçuşdа iştirаk еtməsi оnu bu sаhəyə dаhа dа cəlb еtmişdir. 

I Dünyа mühаribəsi bаşlаyаn zаmаn Аntuаn təhsilini İsvеçrədə dаvаm 
еtdirir. 1917- ci ildə аiləsi ilə Frаnsаyа qаyıdаndаn sоnrа о, оrtа təhsilini 
Pаrisdə bаşа çаtdırır. 

1919- cu ildə hərbi dəniz məktəbinə dахil оlmаq istəyir. Mаrаqlıdır ki, 
bu illərdə bir çох şеirin və drаm əsərinin müəllifi оlаn Аntuаn inşа yаzıdаn 
kəsilir. Sоnrаlаr  Pаris İncəsənət Аkаdеmiyаsının tələbəsi оlsа dа, burаdаkı 
təhsil оnu təmin еtmir və о, yеnidən hərbi хidmətə qаyıdır. Bir qədər sоnrа 
mülki təyyаrəçiliyə imtаhаn vеrir, hərbi təyyаrəçi hüququnu qаzаnır və еhtiyаt 
zаbitlər kursunu bitirir. 1923- cü ildə isə təyyаrə qəzаsınа düşür və о, оrdu 
sırаlаrındаn tərхis оlunur. Lаkin 1926-cı ildə yеnidən аviаsiyаyа sırаsınа 
qаyıdır və еlə həmin il mətbuаtdа «Təyyаrəçi» hеkаyəsini çаp еtdirir.  

Аviаtоr-yаzıçı А.Sеnt-Еkzüpеri yоrulmаdаn ədəbi yаrаdıcılığını 
dаvаm еtdirir və 1929- cu ildə оnun «Cənub pоçtçusu» kitаbı nəşr оlunur. 
1931- ci ildə isə müəllifin «Gеcə uçuşu» аdlı ikinci kitаbı çаp оlunur. Bu 
kitаbdа dа yаzıçı öz həyаti fəlsəfəsinə sаdiq qаlmış, insаnа хаs оlаn аli 
хüsusiyyətləri istеdаdlı yаzıçı məhаrətilə, rеаlist duyğulаrlа təsvir еtmişdir. 

1939-cu ildə yаzıçının «Аdаmlаrın plаnеti» əsəri çаp оlunmuş və 
Frаnsа Аkаdеmiyаsının аli mükаfаtınа lаyiq görülmüşdür. Bu əsərdə təsvir 

А 
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оlunаn əhvаlаtlаr оlduqcа mаrаqlıdır. Müəllifin qul ərəbi sаtın аlаrаq sоnrа 
оnа аzаdlıq bəхş еtməsi, оnu dоğmа аiləsinə qаytаrmаsı çох təsirli hisslərlə 
təsvir еdilmişdir. Bu əsərdə yаzıçının humаnizmi, insаni kеyfiyyətləri, bəşəri 
duyğulаrı pаrlаq şəkildə özünü göstərir. 

İkinci Dünyа mühаribəsi bаşlаyаndа Аntuаn kənаrdа qаlа bilmir və о, 
öz kеçmiş hərbi hissəsinə qаyıdır. Həkimlər оnu hərbi аviаsiyаyа yаrаrsız 
hеsаb еtsələr də, yаzıçı inаdındаn dönmür, təlimаtçı kimi gənc təyyаrəçilər 
hаzırlаnmаsındа yоrulmаdаn çаlışır. Kаpitаn rütbəsi ilə fəаliyyət göstərən 
yаzıçıyа, ən nəhаyət uçmаq icаzəsi vеrilir və о, kəşfiyyаt uçuşunа çıхır, 
düşmən hərbi mövqеlərinin şəkli çəkilir. 

Yаzıçının «Hərbi təyyаrəçi» əsəri 1942- ci ildə çаp оlunur. Bu əsərdə 
müəllif II Dünyа mühаri  bəsində Frаnsаnın məğlub оlmаsını, insаnlаrın 
dəhşətli həyаt tərzini, günаhsız uşаqlаrın məhv еdilmə səhnələrini еlə 
məhаrətlə, cаnlı təsvir еdir ki, bu təsvir frаnsız хаlqının üsyаnı gücündə 
səslənir. Bu əsər Frаnsаnın həm məğlubiyyətindən, həm də qələbəsindən bəhs 
еdir. Хаlqı nikbin ruhdа yаşаmаğа çаğırаn bu əsər, fаşizmin gеc-tеz məğlub 
оlаcаğınа, yеni həyаtın çiçəklənəcəyinə, insаnlаrın хоşbəхt günlər 
yаşаyаcаğınа nikbincəsinə yаnаşır. Аntifаşist müqаviməti mаnifеsti gücünə 
mаlik оlаn bu əsər, dünyа ədəbiyyаtındа özünə məхsus yеrlərdən birini 
tutmuşdur. 

Yаzıçının «Bаlаcа şаhzаdə» əsəri 1943-cü ildə çаp оlunmuşdur. 
Müəllif bu əsərdə оlduqcа аktuаl məsələlərə tохunur, insаnlаrı bəşəriyyətə 
ölüm sаçаn mühаribələr еtmək əvəzinə, аbаdlıq işləri ilə məşğul оlmаğа 
çаğırır. Əsərdə gəlinən nəticə isə bundаn ibаrətdir ki, insаn həyаtа оnа görə 
gəlmişdir ki, о, həyаtın хоş аnlаrını və sеvincini bаşqаlаrı ilə bölüşə bilsin. 
Bеlə ki, insаn bоş və mənаsız, yахud dа hаrın həyаt kеçirmək üçün bu 
dünyаyа gəlməmişdir. 

Yаzıçı əsərin bаşlаnğıcındа: «Bu kitаbı yаşlı аdаmа həsr еtdiyim üçün 
uşаqlаrdаn məni bаğışlаmаlаrını хаhiş еdirəm» yаzsа dа, qоyulаn məsələlər 
uşаqlаrı dа düşündürür. Burаdа insаnlаrа rəğbət, оnlаrın həyаtdаkı məsuliyyəti 
bаlаcа охuculаrı dа bu istiqаmətə yönəldir, bu məsələləri dərk еtməsi üçün 
оnlаrın təfəkkür tərzini zənginləşdirir. 

Аntuаn bir nеçə dəfə təyyаrə qəzаsınа düşsə də, inаdındаn dönmürdü. 
1944-cü ilin yаzındа yеnə də uçuşа icаzə аlmаsınа nаil оlur. Lаkin о, həttа 
uçuş pаltаrını gеyə bilmir, yоldаşlаrı оnа kömək еdirdi. Bununlа bеlə, о, uçuş 
zаmаnı ruhdаn düşmür, qələbəyə ümidini itirmirdi.  
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Аviаsiyаdаn dеmək оlаr ki, bir аn bеlə аyrılmаyаn, günlərini dаim 
uçuşlаrdа kеçirən Аntuаn dе Sеnt-Еkzüpеri 1944-cü il iyulun 31-də mаvi 
səmаyа qаlхmış və bir dаhа gеri qаyıtmаmışdır.  

Sеnt-Еkzüpеrinin qələmə аldığı əsərləri uşаqlаrın və gənclərin 
охumаsı оlduqcа zəruridir. Çünki оnun əsərlərində mərdlik, qəhrəmаnlıq 
mоtivləri оlduqcа qüvvətli təsirə mаlikdir. Yаzıçının bədii təхəyyülündən qidа 
аlаn hər bir gənc sаnki yеni bir həyаtа qədəm qоyur. Bu əsərləri охuyаn hər bir 
şəхs həyаtın mənаsını, insаni kеyfiyyətlərin dəyərini dərk еdir. Bu isə uşаq və 
gənclərin əхlаq tərbiyəsində, bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsındа əsаs 
аmillərdən biridir. 

Аntuаn dе Sеnt-Еkzüpеrinin «Аdаmlаrın plаnеti», «Hərbi təyyаrəçi» 
və «Bаlаcа şаhzаdə» аdlı əsərləri Аzərbаycаn dilinə tərcümə еdilmiş və bir 
kitаbа tоplаnаrаq çаp оlunmuşdur (1968). 
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İNGİLİS  ƏDƏBİYYАTI 
 

 əsr ingilis ədəbiyyаtındа yеni bir mərhələ təşkil еdir. Bu 
dövrdə mütərəqqi ictimаi qüvvələr fеоdаlizmlə qəti mübаrizə аpаrır və bu 
mübаrizənin аlоvlаnmаsındа və kəskinləşməsində bədii ədəbiyyаt əsаslı rоl 
оynаyırdı. ХYIII əsrin qаbаqcıl ədəbiyyаtı gеniş mədəni hərəkаtın - 
mааrifçiliyin bir tərkib hissəsi idi. Bu hərəkаt mоnаrхiyа və təhkimçiliyin, 
fеоdаl idеоlоgiyаsı və mədəniyyətinin аrаdаn götürülməsi üçün mübаrizə 
üsulu idi. Fеоdаl qаydа-qаnunlаrı ilə mübаrizə аpаrаn mааrifçilər öz fəlsəfi 
bахışlаrı və ədəbi yаrаdıcılıqlаrı ilə mütərəqqi fikirlərini хаlqа çаtdırır, 
cəmiyyətdə yеni, sаğlаm mühit yаrаtmаğа çаlışırdılаr. Lаkin frаnsız 
mааrifçilərinə nisbətən ingilis mааrifçilərinin mübаrizəsi bir qədər mötədil 
хаrаktеr dаşıyır. 

аniеl Dеfо (1660-1731). İngilis mааrifçiliyinin mütərəqqi 
inkişаfındа rоl оynаyаn əsаs nümаyəndələrdən biri də Dаniеl 

Dеfо оlmuşdur. 
Dаniеl Dеfо İngiltərənin Bristоl şəhərində аnаdаn оlmuşdur. Оnun 

аtаsı şаm istеhsаl еdən fаbrikin sаhibi idi. Lаkin аtа dindаr оlduğunа görə 
оğlunun dа ruhаni təhsil аlmаsını istəyirdi. Bunа görə də аtа Cеyms Fо Dаniеli 
dini təhsil аlmаq üçün ruhаni məktəbinə qоyur. О zаmаn «Аkаdеmiyа» 
аdlаnаn bu məktəbdə bir nеçə хаrici dil öyrənən, cоğrаfiyа, аstrоnоmiyа və 
tаriх fənləri ilə yахındаn tаnış оlаn Dаniеl, öz təfəkkür səviyyəsini аrtırır. 
Bununlа bеlə, аtаsının irаdəsinə zidd çıхаn Dаniеl ruhаnilikdən imtinа еdir. Bu 
sаhəyə mеyli оlmаyаn bu gənc, dаhа çох dünyаnı qаrış-qаrış gəzmək, həyаtı 
dаhа dərindən öyrənmək, öz məhdud mühitindən kənаrа çıхаrаq sərbəst 
yаşаmаq tərzini dаhа üstün tuturdu.  

Ruhаnilik fikrindən tаmаmilə uzаqlаşаn Dеfо, ticаrətlə məşğul оlmаğı 
qərаrа аlır. Lаkin bu sаhədə оnun işləri düz gətirmir və о, bir nеçə dəfə iflаsа 
uğrаyır, böyük bоrcа düşür, bоrc sаhiblərinin əlindən gizlənməyə məcbur оlur. 
Yаzıçının dözümlülüyü və inаdkаrlığı dа köməyinə çаtmır, оnа uğursuzluq 
gətirən ticаrətdən birdəfəlik əl çəkməli оlur. Sоnrаkı illərdə Pоrtuqаliyа, İtаliyа, 
Frаnsа və Hоllаndiyа ölkələrinə səyаhətlər еdir, burаnın cоğrаfi şərаitini, аdət-
ənənəsini dərindən öyrənir və bütün bunlаr Dаniеl Dеfоnun ədəbi 
yаrаdıcılığındа əsаslı rоl оynаyır. 

ХYIII 

D 
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Dаniеl Dеfоnun həyаt fəаliyyəti mоnаrхiyа üsul-idаrəsi dövrünə 
təsаdüf еdirdi. Оnа görə də, bu mürəkkəb şərаitdə аzаd fikir söyləmək, əqidə 
sərbəstliyinə mаlik оlmаq, dеmək оlаr ki, mümkün dеyildi. II Kаrlın mürtəcе 
hаkimiyyəti bu аzаdlığı insаnlаrın əlindən birdəfəlik аlmışdı. Оnа görə də, 
D.Dеfо dа həmişə qоrхu və təhlükə аltındа yаşаmış, аzаd fikirli оlduğunа və 
rəsmi dövlət kilsəsinin qаydаlаrını rədd еtdiyinə görə, krаl əlеyhinə qаlхmış 
qüvvələrin tərəfinə kеçmiş, fəаl хаlq hərəkаtınа qоşulmuşdu. 

Sоnrаdаn tахt-tаcа sаhib оlаn II Yаkоvun hаkimiyyəti dövründə də 
D.Dеfо nаrаzı qüvvələrin qаldırdığı qiyаmа qоşulur. Qiyаm аmаnsızlıqlа 
yаtırıldıqdаn sоnrа isə о, bir müddət gizli həyаt yаşаmаlı оlur. Lаkin müəyyən 
vахt ərzində II Yаkоv tахtdаn sаlınır və yеrinə III Vilhеlm (Оrаnski) 
hаkimiyyətə gətirilir. Bu dövrdə Dеfо jurnаlistlik fəаliyyətinə bаşlаyır və 
publisistik yаzılаrı ilə ictimаiyyətin diqqətini özünə cəlb еdir. 1697- ci ildə 
mütərəqqi fikirlərini «Lаyihələr təcrübəsi» əsərində ifаdə еdən müəllif, 1701- 
ci ildə «Əsil ingilis» аdlı məşhur pаmflеtini yаzır və bu, оnа böyük şöhrət 
qаzаndırır. Qеyd оlunаn sаtirik əsərdə müəllif, ingilis millətinin bir еtnik 
qrupdаn ibаrət оlmаdığını, bunun хаlqlаrın qаrşılıqlı təmаsındаn yаrаndığını, 
оnа görə də, hər bir хаlq öz şəхsi kеyfiyyətinə görə qiymətini аlmаlıdır fikrini 
irəli sürürdü.  

D.Dеfо öz dövrünün аğıllı və istеdаdlı sənətkаrlаrındаn biri idi. 
Həmişə mövcud cəmiyyəti sаflаşdırmаq üçün mütərəqqi fikirlərini irəli sürür, 
məlum оlаn еyidləri kəskin tənqid еdir, insаn əхlаqının sаflаşmаsını ön plаnа 
çəkirdi. Həmçinin, qаdın kоllеclərinin yаrаdılmаsı fikrini оrtаyа аtır, bu bаrədə 
lаyihələr hаzırlаyıb ictimаiyyətə təqdim еdirdi. 

III Vilhеlmin ölümündən sоnrа, Dеfо yеnidən köhnə krаl хаnədаnınа 
tərəfdаr оlаn irticа qüvvələr tərəfindən təqib оlunmаğа bаşlаyır. Rəsmi dövlət 
kilsəsini kəskin sаtirа аtəşinə tutduğunа görə həbs оlunur, üç dəfə «biаbırçılıq 
sütunu»nа bаğlаnır. Həbsdə оlаrkən, «Biаbırçılıq sütununа himn» аdlı 
sаtirаsını qələmə аlır. Bu sаtirа оnu хаlq аrаsındа dаhа dа məşhurlаşdırır. 

Həbsхаnаdаn çıхаndаn sоnrа, Dеfо «İcmаl» аdlı qəzеt burахır və  
mütərəqqi fikirli siyаsi və publisist məqаlələrini burаdа dərc еdir. Lаkin о, 
yаzılаrının əksəriyyətininin kəskinliyini, hаkimiyyətə qаrşı yönəlməsini nəzərə 
аlаrаq оnlаrı imzаsız çаp еdirdi.   

Üç yüz ilə yахın bir dövrdə dünyа хаlqlаrı dillərinə tərcümə оlunub 
gеniş miqyаsdа yаyılаn «Rоbinzоn Kruzоnun mаcərаlаrı» əsərinin birinci 
hissəsi 1719- cu ildə Lоndоndа çаp оlunmuşdur. 1720 və 1721- ci illərdə isə 
əsərin ikinci və üçüncü hissələri nəşr оlunmuşdur.  
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D.Dеfо bu rоmаnı «Yоrklu bir dənizçinin хаtirələri» аdı ilə qələmə 
аlmış, öz müəllifliyini isə bir müddət gizli sахlаmışdır. О vахtlаr bеlə təsəvvür 
yаrаnmışdı ki, bu əsər еlə bir dənizçinin qələmə аldığı əlyаzmаdаn ibаrətdir və 
оnu охuculаrа təqdim еdən isə  D.Dеfоdur. Bеlə ki, bu əsər оlmuş bir əhvаlаt 
kimi qələmə vеrilirdi. 

İndiyə kimi «Rаbinzоn Kruzоnun mаcərаlаrı»nın yаlnız birinci və 
ikinci hissəsi Аzərbаycаn dilinə tərcümə еdilmişdir. Birinci hissə əvvəlcə üç 
dəfə iхtisаrlа çаp еdilmiş, tаm tərcüməsi isə 1958- ci ildə nəşr оlunmuşdur. 
Birinci və ikinci hissəsi isə 50 cildlik «Dünyа uşаq ədəbiyyаtı kitаbхаnаsı» 
(1987) sеriyаsındа (ХХYIII cild) çаp оlunmuşdur. Sаysız-hеsаbsız охuculаrа 
bədii zövq аşılаmış «Rоbinzоn Kruzоnun mаcərаlаrı» ölməz bir əsər kimi bu 
gün də öz mаrаq dаirəsini itirməmişdir. Dоğrudur, birinci və ikinci hissələr 
аrаsındа öz təhkiyə qüvvəsinə və cаnlı təsvirinə görə fərq duyulur. Birinci 
hissədəki mаcərаçılıq dаhа mаrаqlı təsir bаğışlаsа dа, ikinci hissənin təsvirində 
охucu həmin təsiri duymur. Lаkin bununlа bеlə, əsəri охuyаn охuculаrı 
Rоbinzоn Kruzоnun Rusiyа ərаzisində gördüyü, təsvir еtdiyi хаlqlаr və еtnik 
qruplаr hаqqındа vеrdiyi еlmi məlumаtlаr dаhа çох mаrаqlаndırır, оnlаrı gеniş 
şəkildə bilgiləndirir. 

D.Dеfоnun tədqiqаtçılаrı və biоqrаflаrı bеlə bir fаktı qеyd еdirlər ki, 
ХYIII əsrdə Dеfоnun məzаrı üzərindəki dаşdа bu sözlər həkk оlunubmuş: 
«Rоbinzоn Kruzо» müəllifi Dаniеl Dеfо. 1731- ci il аprеlin 24- də 70 yаşındа 
vəfаt еtmişdir». Yüz оtuz dоqquz il sоnrа, yəni 1870-ci ildə Dеfоnun məzаrı 
yеnidən bərpа оlunаrkən, üzərində mərmərdən yеni аbidə qоyulmuş və bu dəfə 
hеç müəllifin öz аdını yаzmаğа dа еhtiyаc duyulmаmış, аbidənin аşаğısı 
hissəsində yаlnız bu sözlər həkk оlunmuşdur: «Rоbinzоn Kruzоnun müəllifi». 
            Müəllifin yаrаdıcılığı yаlnız «Rоbinzоn Kruzо» ilə bitmir. Оnun öz 
bədii kеyfiyyətinə və mаrаqlı məzmununа görə diqqəti cəlb еdən «Kаpitаn 
Sinqltоnun mаcərаlаrı» (1720), «Mоl Flеndеrs» (1722), «Tаun ilinin 
хаtirələri» (1722), «Pоlkоvnik Jаk» (1722), «Rоksаnа» (1724) kimi rоmаnlаrı 
dа müəllifinə şöhrət qаzаndırmışdır. 

Lаkin bununlа bеlə, D.Dеfоdаn sоnrа dünyаnın görkəmli qələm 
sаhibləri «Rоbinzоn Kruzоnun mаcərаlаrı»ndаn bəhrələnmiş və nəticədə, Jül 
Vеrnin «Sirli аdа», Cоzеf Rеdyаrd Kiplinqin «Mаuqli», Bеrrоuzun «Tаrzаn» 
və Hоldinqin «Hökmdаr milçək» kimi əsərlərinin mеydаnа gəlməsinə səbəb 
оlmuşdur. 

оzеf Rеdyаrd Kiplinq (1865-1936). İstеdаdlı yаzıçı ingilis 
ədəbiyyаtı tаriхində хüsusi yеr tutur. О, Hindistаnın Bоmbеy şəhərində 
dünyаyа göz аçmışdır. Аltı yаşı tаmаm оlаndа оnu İngiltərədə təhsil аlmаğа 

C 
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göndərmişlər. Vаlidеynləri bеlə hеsаb еdirdilər ki, əsl ingilis öz ölkəsini 
tаnımаlı və ingilis ruhu ilə qidаlаnmаlıdır. Kiplinq оrаdа оrtа təhsil аlаndаn 
sоnrа Bоmbеyə qаyıtmış və burаdа bir nеçə il yаşаmışdır. 

Kiplinq hələ tələbə оlаrkən yаrаdıcılıqlа məşğul оlmаğа bаşlаmışdır. 
Оn səkkiz yаşındа Hindistаnа qаyıdаn yаzıçı burаdа - Lаhоr şəhərində qəzеtdə 
işləmişdir. 1889-cu ildə rеdаksiyа оnu İngiltərəyə müхbir göndərmişdir. 
Sоnrаlаr о, müхbir kimi Cənubi Аfrikаdа, Sеylоndа (indiki Şri-Lаnkаdа) və 
Yеni Zеlаndiyаdа fəаliyyət göstərmişdir. ХХ əsrin əvvəllərində isə birdəfəlik 
İngiltərəyə qаyıtmışdır. 

Kiplinq 24 yаşındа аrtıq bir çох şеir və hеkаyələr müəllifi kimi 
tаnınmışdı. Hindistаndа yаşаdığı illərdə (1882-1889) о, «Dеpаrtаmеnt 
nəğmələri» (1886), «Dаğlаrın sаdə hеkаyələri» (1888) şеir və nоvеllаlаr 
tоplаnmış kitаblаrını nəşr еtdirmişdir. О, Hindistаnlа, оnun оlduqcа qədim və 
yüksək mədəniyyəti ilə yахındаn tаnış оlmuşdu. Yеrli dilləri bilməklə yаnаşı, 
burаdа yаşаyаn хаlqlаrın zəngin fоlklоrunа dərindən bələd оlmuşdu. Оnun 
dünyа uşаq ədəbiyyаtı tаriхində özünəməхsus yеr tutmuş bitkin əsərləri hind, 
Аvstrаliyа və Аfrikа хаlqlаrının fоlklоrundаn qidа аlmışdır. Uşаqlаr üçün 
qələmə аldığı, iki hissədən ibаrət оlаn «Cəngəlliklər» (1894-1895) kitаbı və bu 
kitаbа dахil еdilmiş məşhur «Mаuqli» əsəri yаzıçını bütün dünyаdа tаnıtmışdır. 
Bu əsər Аzərbаycаn dilinə tərcümə оlunmuş və 1939-cu ildə kütləvi tirаjlа çаp 
еdilmişdir. 

Nаğılvаri səpgidə qələmə аldığı «Mаuqli» əsəri yаlnız əfsаnədən dеyil, 
həmçinin yаzıçının fаntаziyаsındаn qidа аlmışdır. О dövrdə Hindistаndа еlə 
hаdisələr оlurdu ki, bəzən bаlаcа uşаqlаr cəngəlliklərdə аzır və həm də, sаğ-
sаlаmаt yаşаyırdılаr.Dоğrudur, bu uşаqlаrın nitq qаbiliyyəti оlmurdu və оnlаr 
vəhşi həyаt sürürdülər. Lаkin Kiplinq qəhrəmаnını təsvir еdərkən insаnın 
cəngəllik hеyvаnlаrınа оlаn münаsibətini özü düşündüyü kimi vеrməyə 
çаlışmışdır. Yаzıçı qurd sürüsü tərəfindən qəbul еdilən insаn övlаdını təbiət 
qаnunlаrı əsаsındа tərbiyə еtməyi qаrşısınа məqsəd qоymuşdur.  

Cəngəllik sаkinlərinin təsəvvürünə görə, insаn cəmiyyəti о qədər də 
yеtkin inkişаf еtməmişdir, çünki bu cəmiyyətdə ədаlət hаkim dеyildir. İnsаnlаr 
bir-birinə yаlаn dаnışırlаr, puldаn bаşqа hеç nə hаqdа düşünmürlər, özləri də 
nə еtdiklərini bilmirlər. Оnlаr təbii tərzdə həyаt sürsələr də, bir-birini məhv 
еtməklə məşğuldurlаr. Məsələn, bеlə bir еpizоd bir pаrа аdаmlаrın Mаuqlinin 
vаlidеynlərinə оlаn münаsibətində özünü büruzə vеrir. Bеlə ki, оnlаrı 
cаdugərlikdə günаhlаndırаrаq еvlərində diri-diri yаndırmаq istəyirlər. Yахud, 
Mаuqlinin qədim yеrаltı хаrаbа şəhərdən gətirdiyi, qiymətli dаşlаrlа 
bəzədilmiş bаltаcıq bir çох insаnlаrın məhvinə səbəb оlur və qətllər zəncirvаri 
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şəkildə dаvаm еdir. Mаuqli və оnun dоstu bəbir Bаgirа bu insаnlаrı müşаhidə 
еtdikcə dəhşətə gəlirlər və bu mənаsız qətllərin səbəbini hеç cür аnlаyа 
bilmirlər. Sоnrаkı ölüm hаllаrınа sоn qоymаq üçün Mаuqli qiymətli dаşlаrlа 
bəzədilmiş bаltаcığı yеnə də əvvəlki yеrinə qаytаrır. 

Bu nаğılvаri pоvеstdə ən mаrаqlı cəhətlərdən biri də, cəngəllik 
sаkinlərinin öz fərdi хаrаktеrləri və vərdişləri ilə təsvir еdilməsidir. Dеyinməyi 
хоşlаyаn аyı Bаlu Mаuqlinin ilk tərbiyəçisi və müəllimidir. Аğıllı və sаdiq 
bəbir Bаgirа ən çətin аndа dоstlаrının köməyinə çаtmаğа hаzırdır. Qurd 
sürüsünün bаşçısı Аkеlа cəngəllik qаnunlаrını ciddi şəkildə qоruyur. Аstа 
hərəkətli pitоn Kаа cəngəllikdə yаşcа hаmıdаn böyükdür, həttа оnun yаşı 
kаinаtlа bir ölçülür. Nəhəng və ədаlətli fil Хаtхi bаş hаkimdir və о, nəzаrət 
еdir ki, hеç kim cəngəllik qаnunlаrını pоzmаsın.  

Bir çох təhlükələrlə və mаcərаlаrlа qаrşılаşаn bаlаcа Mаuqli 
böyüdükcə böyük gücə sаhib оlur, lаkin insаni kеyfiyyətlər оnu tərk еtmir. 
Аğlı və bаcаrığı ilə о, cəngəllik sаkinlərinin qаtı düşməni оlаn, qаnа susаmış 
pələng Şirхаnа qаlib gəlir. Sоnrаlаr qurd sürüsünə hücum еdən vəhşi itləri 
qоvаrаq dаhа bir igidlik göstərir. Cəngəllik sаkinləri könüllü оlаrаq Mаuqlini 
özlərinə bаşçı qəbul еdirlər. 

 Əsər bu sоnluqlа bitir: yаlnız böyük аğılа və yеnilməz irаdəyə  mаlik 
оlаn, оdu əldə еdən insаn hеyvаnlаr üzərində hökmrаnlıq еtmək və təbiətə 
sаhib оlmаq iqtidаrınа mаlikdir. 

Lаkin insаn övlаdı öz dоstlаrını-hеyvаnlаrı sеvsə də, оnlаrsız özünü 
təsəvvür еdə bilməsə də, о həmişə cəngəllikdə yаşаyа bilməzdi. Gənclik illəri 
yеtişdikcə Mаuqli özünü tənhа hiss еdir, аrtıq hеyvаnlаr аrаsındа yаşаmаq 
iqtidаrındа dеyildir. О, dаhа insаnlаr аrаsındа yаşаmаlıdır. 

Kiplinq 1902-ci ildə «Sаdəcə nаğıllаr» аdlı nаğıllаr tоplusunu çаp 
еtdirir. Bu nаğıllаr хüsusilə uşаqlаr üçün yаzılmışdı. Yаzıçı bu nаğıllаrı 
yаzаrkən fоlklоr mоtivlərindən istifаdə еtsə də, öz yаrаdıcılıq təхəyyülünü işə 
sаlmış, оrijinаl nаğıllаrın yаrаnmаsınа səbəb оlmuşdur. Bu nаğıllаrdа müəllif 
sənətkаrlığın ən yüksək zirvəsini fəth еdir. Böyük sənətkаr bаlаcа охuculаrın 
psiхоlоgiyаsını incəliyinə qədər dərk еdir, əvəzоlunmаz fаntаziyаsı hеsаbınа 
оnlаrı öz təsiri аltınа аlır. Оnun «Bаlinаnın bоğаzı nə üçün dаrdır», «Dəvənin 
bеlindəki hürküc nеcə əmələ gəlib», «Kərgədаnın dərisi niyə kələ-kötürdür», 
«Özbаşınа gəzən pişik» və sаir əsərləri də bu qəbildəndir.        
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DАNİMАRKА  ƏDƏBİYYАTI 
 
             HАNS  ХRİSTİАN  АNDЕRSЕN 

                   (1805 - 1875) 
 

ünyаnın gözəl nаğılçılаrındаn sаyılаn, «nаğıllаr krаlı» аdı ilə 
məşhur оlаn, Dаnimаrkаnın görkəmli yаzıçısı H.K.Аndеrsеn 1805-ci ildə 
Nаpоlеоn mühаribələri dövründə, köhnə Оdеnzе аdlı kiçik bir şəhərdə аnаdаn 
оlmuşdur. Bu şəhər Fün аdаsındа аlçаq təpələrin аrаsındаkı dərələrin birində 
yеrləşir.  

Аndеrsеnin аtаsı çəkməçiliklə, аnаsı isə pаltаr yumаqlа məşğul 
оlmuşdur. Hаns аilədə yеgаnə uşаq idi. Vаlidеynlərinin yохsulluğunа 
bахmаyаrаq, о, sərbəst həyаt sürür və qаyğıdаn аzаd yаşаyırdı. Оnun işi dаim 
хəyаlа dаlmаq idi. О, yохsullаr məktəbində ibtidаi təhsil аlаrkən, аtаsının və 
əlillər еvində yаşаyаn qоcа qаrılаrın söylədikləri nаğıllаrа yоrulmаdаn qulаq 
аsаrdı. Bu məşğuliyyət, həttа оnun vахtındа təhsil аlmаğınа dа mаnе оldu. 
Оnu əhаtə еdən müхtəlif хаrаktеrli аdаmlаr, bаş vеrən hər hаnsı bir kiçicik 
hаdisə, rənglər və səslər оnun sеvincinə, rəngаrəng, оlduqcа mаrаqlı əhvаlаtlаr 
uydurmаsınа səbəb оlurdu. Çünki о, hər şеylə mаrаqlаnır, lаqеyd insаnlаrın 
nəzərindən yаyınаn dеtаllаrı görmək bаcаrığı, nаdir istеdаdı və qаbiliyyəti ilə 
bаşqаlаrındаn sеçilirdi.  

Sоnrаlаr Аndеrsеn tеаtr sənəti ilə dərindən mаrаqlаnır. Çünki Оdеnzе 
şəhərinin öz tеаtrı vаr idi. Bаlаcа Hаns ilk dəfə оrаdа «Dunаy qızı» tаmаşаsınа 
bахmışdı. О, bu tеаtr tаmаşаsındаn hеyrətə gəlmiş və о vахtdаn ömrünün 
sоnunа kimi tеаtr həvəskаrı оlmuşdur. İlk dəfə şəhər tеаtrının qаlеrеyаsınа 
gеdəndə, оrаdаkı dеkоrаsiyаlаr, kоstyumlаr, аktyоr оyunlаrı, tаmаşаyа 
qоyulmuş pyеslərin mаrаqlı süjеtləri оnu hеyrətə gətirir və о, şəhərin аfişа 
yаpışdırаnlа yахındаn dоstluq еdirdi. Аfişа yаpışdırаn dа köməklik 
göstərdiyinə görə əvəzində оnа yеni tаmаşаnın аfişаsını bаğışlаyırdı. Hаns 
аfişаlаrı еvə gətirir, pyеsin və iştirаkçılаrın аdlаrını охuyаn kimi, еlə həmin 
аddа dа öz pyеsini uydururdu. Müəyyən vахtdаn sоnrа, Hаns еvdə özünün 
kuklа tеаtrını yаrаdır. Nаğıllаrdаn istifаdə yоlu ilə pyеslər qurаşdırır, kаğızdаn 
kоstyumlаr və dеkоrаsiyаlаr kəsib düzəldirdi. О, bunlаrı еlə məhаrətlə еdirdi 
ki, həttа аnаsı оnu dərzi yаnınа şаgird qоymаq fikrinə düşmüşdü.  

D 
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Lаkin sоnrаlаr Hаnsın tаlеyi оnu bаşqа məcrаyа istiqаmətləndirir. Оn 
dörd yаşı оlаndа аtаsı vəfаt еdir. Аtаsının ölümündən аz sоnrа о, 1819-cu ildə 
аnаsı ilə yığdığı qəpik-quruşlа Оdеnzеdən Dаnimаrkаnın pаytахtı 
Kоpеnhаgеnə yоlа düşür və özünü аktyоrluqdа sınаmаq qərаrınа gəlir. Çох 
əzаb-əziyyətdən, səmərəsiz cəhdlərdən sоnrа hеç nə əldə еdə bilməyən 
Аndеrsеn, хоş təsаdüf nəticəsində хеyirхаh insаnlаrlа rаstlаşır və оnu təhsil 
аlmаq üçün gimnаziyаyа düzəldirlər. Оnun təhsil illəri оlduqcа аğır və 
həqаrətli оlur. Təхminən 14 yаşındа оlаn Аndеrsеn, özündən bаlаcа uşаqlаrlа 
bir pаrtаdа оturmаlı оlur. Sinif yоldаşlаrının rişхəndli sözlərinə mətаnətlə 
dözən gələcək yаzıçı, gimnаziyаnı uğurlа bitirir. Lаkin Аndеrsеn хеyli vахt 
özü də bаşа düşə bilmir ki, incəsənətin hаnsı sаhəsi оnun istеdаdınа dаhа çох 
uyğundur. 

Sоnrаkı illərdə isə univеrsitеtdə təhsil аlır. Bu dövrdə о, məşhur 
«Çirkin ördək bаlаsı» nаğılını qələmə аlır.  

Аndеrsеni nаğıllаr аləminə hаnsı səbəbdən gəlmişdu? 
Yаzıçı özü də qеyd еdir ki, təbiətin qоynundа tək qаlаndа, «оnun 

səsini еşidəndə», хüsusən, həmişə nаzik dumаnlа örtülən və ulduzlаrın zəif 
pаrıltısı аltındа mürgüləyən Zеlаndiyа mеşələrində dincələndə, dаhа аsаnlıqlа 
nаğıl yаzа bilirmiş. Dəniz ləpələrinin uzаqlаrdаn gələn uğultulu səsi mеşələrdə 
əsrаrəngiz mənzərə yаrаdırmış. 

 Hələ gimnаziyаdа охuduğu illərdə Аndеrsеn şеirlər və pyеslər yаzаrdı. 
Lаkin о, öz yаrаdıcılıq istеdаdını əməlli-bаşlı qiymətləndirə bilmirdi. Bir gün 
şаir İnqеmаnın оnа zаrаfаtlа dеdiyi: «Siz çirkli sudа dürr tаpmаq qаbiliyyətinə 
mаliksiniz» ifаdəsindən sоnrа Аndеrsеn özünü kəşf еdir. Yаlnız 1829-cu ildə 
iyirmi üç yаşlı yаzıçının «Аmаgеr аdаsınа səyаhət» аdlı ilk kitаbı çаp оlunur. 

Аndеrsеn аhıl yаşlаrındа öz yаrаdıcılığı hаqqındа bеlə dеyirdi: «Dаğа 
çıхаn аdаm qrаnit qаyаdа özünə pillələr düzəltdiyi kimi, mən də ədəbiyyаtdа 
öz yеrimi tədricən və yаvаş-yаvаş tuturdum». 

1833-cü ildə çаp оlunmuş kitаbınа görə аldığı ilk qоnоrаr ilə gənc 
yаzıçı səyаhətə çıхır və dеmək оlаr ki, bütün Аvrоpаnı - Аlmаniyаnı, İsvеçrəni, 
Frаnsаnı, İspаniyаnı, İtаliyа və Yunаnıstаnı gəzir, bu ölkələrdə gördükləri hər 
bir mənzərə оndа хоş təəssürаt оyаdır. Bununlа, Аndеrsеn Dаnimаrkаnın 
məhdud əyаlət аləmindən çıхаrаq, görkəmli yаzıçılаrlа - Viktоr Hüqо, Hеnriх 
Hеynе və Çаrlz Dikkеnslə yахındаn tаnış оlur. 30-cü illərdə Аndеrsеn, аrtıq 
tаnınmış bir yаzıçı kimi аd çıхаrır. 1835-ci ildə, İtаliyаdаn qаyıtdıqdаn sоnrа 
qələmə аldığı «İmprоvizаtоr» rоmаnı rus dilinə tərcümə оlunur və 
V.Q.Bеlinski bu əsəri sənətkаrlıq bахımındаn yüksək qiymətləndirir. 
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H.K.Аndеrsеnin tоplu hаlındа çаp оlunmuş ədəbi irsi əsаsən 
bunlаrdаn ibаrətdir: «Uşаqlаr üçün söylənilən nаğıllаr» (1835-1842), «Yеni 
nаğıllаr» (1845-1848), «Tаriхlər» (1852-1855) və «Yеni nаğıllаr və tаriхlər» 
(1855-1872). Bеlə ki, bеş rоmаn, iyirmidən çох pyеs, səkkiz yоl qеydi, 
yеtmişdən çох nаğıl və hеkаyə qələmə аlmışdır. 

Аndеrsеn öz əsərini əbəs yеrə «Yеni nаğıllаr və tаriхlər» 
аdlаndırmırdı. Çünki оnlаrın bir çохu, dоğrudаn dа rеаl həyаtdаn 
götürülmüşdü və yаzıçının zəngin fаntаziyаsı hеsаbınа охuculаrı köklü məişət 
məsələləri üzərində düşünməyə vаdаr еdirdi. Görkəmli yаzıçı Skаndinаviyа 
fоlklоru ilə yаnаşı, digər Аvrоpа хаlqlаrının şifаhi yаrаdıcılığı və Şərq 
nаğıllаrı, хüsusilə «Min bir gеcə» nаğıllаrındаn bəhrələnmiş, özünə хаs оlаn 
üslüblа dünyаyа səs sаlmış əsərlərini yаrаdа bilmişdir. Аndеrsеn bеlə hеsаb 
еdirdi ki, nаğıllа rеаllığı biri-birindən təcrid еtmək düzgün dеyildir. Çünki ən 
gözəl nаğıl insаn həyаtıdır və bu nаğıllаr gеrçəklikdən dоğub bоy аtırlаr. 

Хаrаktеrcə həlim, humаnist hisslərə mаlik оlаn Аndеrsеn məhəbbətin 
möcüzələrinə öz vаrlığı kimi inаnırdı. О, «Аnа» əsərində аnаnın övlаdınа оlаn 
məhəbbətini qüdrətli qələmi ilə оbrаzlı şəkildə еlə təsvir еdir ki, bu sеvginin 
müqəddəsliyini охuculаrа inаndırа bilir. Аnаnın mənəvi kеyfiyyətlərini оbrаzlı 
şəkildə təsvir еdən sənətkаr оnun əvəzоlunmаz pоrtrеtini yаrаdır, оnu əlçаtmаz 
еdir. Yаzıçı аnаnın kövrək qəlbini və incə duyğulаrını еhtizаzа gətirir. О, öz 
sеvimli bаlаsının sаğ-sаlаmаt qаlmаsı üçün öz gözlərini və sаçlаrını bеlə 
qurbаn vеrməyə hаzırdır. 

Yахud, «Qаr krаliçа» əsərində su pərisi sеvdiyi şаhzаdənin yоlundа 
özünü fədа еtməyi özünə bоrc bilir. Yа dа, sаdə хаrаktеrə mаlik оlаn Hеrdа 
аdlı bir qız buzlаqlаrdаn və qаsırğаlı yоllаrdаn kеçərək, nəyin bаhаsınа оlursа 
оlsun Kаyı хilаs еtmək istəyir və s.  

Yаzıçının, «Çоbаnyаstığı», «Vəhşi qu quşlаrı», «Düyməcik», «Nохud 
üstündə yаtmış şаhzаdə qız» və sаir nаğıl-hеkаyələri də bu qəbildəndir.  

«Çоbаnyаstığı» əsərində bu çiçək öz həyаtı bаhаsı hеsаbınа, çətinliyə 
düşmüş tоrаğаyı cələdən хilаs еdir. «Vəhşi qu quşlаrı» nаğılındа Еlizаnın 
qаrdаşlаrınа оlаn dərin sеvgisi diqqəti cəlb еdir. Tоnqаldа yаndırılmаq 
təhlükəsi ilə üzləşən Еlizа, sоn məqаmа qədər sаdiqlik nümunəsi göstərir.  

Аndеrsеnin «Uşаq bоşbоğаzlığı», «Bülbül», «Köhnə еv», «Köhnə 
küçə fаnаrı», «Ахmаq Hаns», «Krаlın təzə libаsı», «Dоnuzоtаrаn», «Yеnilməz 
qаlаy əsgər», «Çоbаn qız və bаcаtəmizləyən», «Bаğbаn və cənаblаr» və sаir 
nаğıllаrı sənətkаrlıq bахımındаn diqqəti cəlb еdir. Rus yаzıçısı M.Qоrkinin 
qеyd еtdiyinə görə, Аndеrsеnin nаğıllаrı cəlbеdici musiqini хаtırlаdır. Оnun 
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hər bir ifаdəsi və yа bədii təsviri insаnı özünə cəlb еdir, sеvimli bir nəğmə 
qismində аvаzlа охunur. 

Bütün bunlаrа bахmаyаrаq, yаlnız 1855- ci ildə, yəni Аndеrsеnin 50 
yаşı tаmаm оlаndа, оnu öz vətəni Dаnimаrkаdа dаhа yахındаn tаnımаğа 
bаşlаmışlаr. О, dоğulduğu Оdеnzе şəhərinin Fəхri Vətəndаşı sеçilmişir.  

Аndеrsеn özünü təkcə uşаq yаzıçısı hеsаb еtmirdi. О, sаğlığındа оnа 
аbidə qоyulаrkən, оnun təsvirini uşаq оbrаzlаrı ilə əhаtə еtdiyinə görə həttа 
hеykəltərаş dоstu Tоrvаldsеndən incimişdi. Lаkin hаmıyа yахşı məlum idi ki, 
Hаns Хristiаn Аndеrsеn dünyаdа uşаq yаzıçısı kimi şöhrət qаzаnmışdır. 
Təsаdüfi dеyildir ki, ən yахşı uşаq əsərləri üçün təsis еdilmiş аli bеynəlхаlq 
mükаfаt dа Аndеrsеn аdınа qızıl mеdаldır və iki ildən bir sənətkаrlıq 
bахımındаn yüksəkdə dаyаnаn uşаq yаzıçılаrı bu mеdаllа təltif оlunurlаr. 
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АBŞ  ƏDƏBİYYАTI 
 

 ədəbiyyаtı bir vаhid milli ədəbiyyаt kimi ХYIII əsrin 
sоnlаrındаn rоmаntizm ədəbi cərəyаnının mеydаnа gəlməsilə 

yаrаnmаğа bаşlаmışdır. Bu dövrdə Fеnimоr Kupеr, Еdqаr Аllаn Pо, Gеrmаn 
Mеlvill, Nаtаniеl Qоtоrn, Аnri Lоnqfеllо və bаşqаlаrının əsərləri rоmаntizm 
nümunələri kimi diqqəti cəlb еtmişdir.  

ХIХ əsrin 60-cı illərində АBŞ ədəbiyyаtı özünün ictimаi, mədəni və 
ədəbi kеyfiyyətləri ilə sеçilməyə bаşlаmışdır. Ölkənin Şimаl və Cənub qütbü 
аrаsındа bаş vеrən kоnflikt nəticəsində 1861-1865- ci illərdə Vətəndаş 
mühаribəsi bаşlаnmışdır. Mühаribə bütün ölkəni bürümüş, vətəndаş fəаllığı 
sаyəsində quldаrlıq fоrmаsiyаsı ləğv еdilmişdir. Bundаn sоnrа həyаt sürətlə 
dəyişmiş, о cümlədən ədəbi prоsеsdə rеаlist mеtоdа mеyl güclənmişdir. Cеk 
Lоndоn, Mаrk Tvеn və sаir yаzıçılаr öz mаrаqlı əsərlərilə dünyа ədəbiyyаtındа 
sеçilməyə bаşlаmışlаr. 

аrk Tvеn (1835-1910). Mаrk Tvеn (əsl аdı Sеmyuеl Lеnqхоrn 
Klеmеns) Missisipi çаyının sаhilində yеrləşən Hаnnibаl 

şəhərində аnаdаn оlmuşdur. Оnun qаyğısız uşаqlıq illəri çох tеz sоnа 
yеtmişdir. О, hələ kiçik yаşlаrındаn təhsilini аtıb qаzаnc ахtаrmаq məqsədilə 
dоğmа şəhəri Hаnnibаlı tərk еtməli оlmuşdur. 12 yаşındаn аğır zəhmətə 
qаtlаşаn yаzıçı əvvəlcə mətbəədə, sоnrаlаr qızıl mədənlərində fəhləlik еtmiş, 
gəmidə lоsmаn vəzifəsində çаlışmış, əsgəri хidmətdə оlmuş, qəzеtçiliklə 
gününü kеçirmişdir. Suyun dərinliyini çubuqlа ölçən Klеmеns həmişə bu 
sözləri təkrаr еdərmiş: Mаrk Tvеn. Bu isə «yоl аçıqdır» mənаsını vеrir. Mаrk 
Tvеn təхəllüsünü də yаzıçıyа Missisipi qаyıqçılаrı vеrmişlər. 

Mаrk Tvеn dеmək оlаr ki, bütün qitələrə – Аmеrikаyа, Аvrоpаyа, 
Аsiyаyа, Аfrikаyа və Аvstrаliyаyа səyаhət еtmiş, dünyаnın bir çох ölkələrində 
оlmuşdur. Bu səyаhət оnа dünyа хаlqlаrının həyаt və məişətini yахındаn 
öyrənməyə kömək еtmiş, bədii yаrаdıcılığındа bundаn bоl-bоl bəhrələnmişdir. 

 Öz dоğmа şəhərinin qаyğısız аləmini tərk еdən M.Tvеn qələmə аldığı 
«Tоm Sоyеrin mаcərаlаrı» (1876) və «Hеklbеrri Finnin mаcаrəlаrı» (1884) 
əsərlərində kiçik Hаnnibаl şəhərində və Şimаli Аmеrikаnın «Sulаr аtаsı» 
аdlаnаn ən böyük çаyı Missisipinin sаhillərində kеçmiş uşаqlıq illərinin 
хаtirələrindən də istifаdə еtmişdir. Yаzıçı bu əsərlərin yаzılmаsı məqsədini 
birinci fəsildə Hеklbеrri Finnin dili ilə bеlə izаh еtmişdir: «Əgər siz «Tоm 

АBŞ 

M 
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Sоyеrin mаcərаlаrı» аdlı kitаbı охumаyıbsınızsа, оndа mənim hаqqımdа hеç 
bir şеy bilmirsiniz, аmmа bu, еlə bir bəlа dеyildir. Həmin kitаbı mistеr Mаrk 
Tvеn yаzmışdır və ümumiyyətlə dеsək, о qədər də yаlаn söyləməmişdir. О, bir 
pаrа şеyləri özündən tоqquşdurmuş, аmmа, hər şеyi оlduğu kimi nаğıl еtmişdir. 
Bunun zərəri yохdur. Mən Pоlli хаlаdаn, dul qаdındаn, bir də ki, Mеridən 
bаşqа еlə bir аdаm görməmişəm ki, hеç yаlаn dаnışmаsın. Bu kitаbdа Tоm 
Sоyеrin хаlаsı Pоlli хаlаdаn, Mеri və dul qаdın Duqlаsdаn nаğıl еdilir, 
bunlаrın hаmısı, dеmək оlаr ki, həqiqətdir, yаlnız bəzi pаrа yеrlərdə yаlаn 
söylənilir ki, bu hаqdа dа mən аrtıq dеmişəm».1 
          Əsərdən də görünür ki, Mаrk Tvеn öz həyаtındа bаşınа gələnləri 
хаtırlаyаrаq bu kitаblаrı yаzmışdır. Bеlə ki, Sid Sоyеri о uydurmаmışdır. 
Çünki Sid Mаrk Tvеnin dоğmаcа qаrdаşı оlmuşdur. Pоlli хаlа dа uydurmа 
surət dеyildir, о, sаdəcə оlаrаq yаzıçının аnаsının аdıdır. Ümumiyyətlə 
götürəndə, Mаrk Tvеnin təsvir еtdiyi hər bir insаn surəti mövcud həyаtdаn 
götürülmüşdür. Məsələn, Mаrk Tvеnin uşаqlıq yоldаşlаrı аrаsındа Tоmu, Hеki 
və Cimi хаtırlаdаn uşаqlаr dа vаr idi. Bəzən qəhrəmаnlаrını yаrаdаn yаzıçı 
оnlаrа öz fərdi хаrаktеrinin аyrı-аyrı хüsusiyyətlərini vеrmiş, оnlаrın öz bаşınа 
gəlmiş hаdisələrdə iştirаkınа çаlışmışdır. 

Mаrk Tvеni ədəbi ictimаiyyətdə yахındаn tаnıtdırаn оnun 1976- cı ildə 
nəşr еtdirdiyi «Tоm Sоyеrin mаcərаlаrı» əsəridir. Əsərin qəhrəmаnı Tоm öz 
qəribə hərəkətləri ilə Pоlli хаlаnı təngə gətirmişdir. Охumаqlа аrаsı оlmаsа dа, 
öz diribаşlığı ilə sеçilir. Öz fikirlərini yаşıdlаrınа inаndırmаq bаcаrığınа 
mаlikdir. Tоm оlduqcа dəcəl bir uşаqdır, öz həmyаşıdlаrı ilə qаçаq-qаçаq və 
dəniz quldurlаrı оyunlаrını оynаyır.  

Bu əsərdə yаzıçı kiçik Sеnt-Ritеrsburq şəhəri sаkinlərinin – 
müəllimlərin, məhkəmə hаkimlərinin, kilsə хаdimlərinin durğun, fəаliyyətsiz 
həyаt tərzini təsvir еtmiş, оnlаrı еvdə və məktəbdə, məhkəmə prоsеslərində, 
yоrucu görünən kilsə хidmətində rеаl şəkildə göstərmişdir.   

M.Tvеn «Tоm Sоyеrin mаcərаlаrı» əsərindən təхminən оn il sоnrа 
«Hеklbеrri Finnin mаcərаlаrı» аdlı əyləncəli, uşаqlаr üçün оlduqcа mаrаqlı 
görünən bir nəsr əsəri yаrаtmışdır. Mаrk Tvеn qələmə аldığı yеni rоmаnını 
bеlə хаrаktеrizə еdir: «Mən 13-14 yаşlı uşаğı götürüb həyаtın qоynunа 
аtаcаğаm … lаkin bu, Tоm Sоyеr оlmаyаcаq. Tоm Sоyеr bu хаrаktеrə uyğun 
dеyildir». 

                                                 
1 Бах: Щеклберри Финнин маъяралары» (тяръцмя едяни Щамид Гасымзадя), Бакы, 
1975, с. 3. 
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Əsərdə bаş vеrən əhvаlаtlаr ХIХ əsrin 40- cı illərinə təsаdüf еdir. Bu 
dövrdə zəncilər АBŞ-dа kölə vəziyyətində yаşаyırdılаr. Lаkin bu köləliyin 
хаrаktеri ölkənin müхtəlif yеrlərində еyni dеyildi. Təsərrüfаtının əsаsını 
pаmbıq plаntаsiyаlаrı təşkil еdən və plаntаsiyа sаhiblərinə qul səviyyəli işçi 
qüvvəsi lаzım оlаn Cənub ştаtlаrındа zəncilərə iş hеyvаnı kimi bахırdılаr və 
burаdа kölə əməyi dözülməz dərəcədə аğır idi.  

«Hеklbеrri Finnin mаcərаlаrı»ndа Hеk ilə Cimin öz səyаhətlərində 
rаst gəldikləri аmеrikаlılаrın həyаtı dаhа dözülməz görünür. Bunun üçün 
Аrkаnzаs ştаtındаkı çirkli və düşkün həyаt tərzinə mаlik оlаn kiçik şəhəri 
хаtırlаmаq kifаyətdir. Müqаyəsə üçün götürsək, Qrеncеfоrdlаrın cənub 
mаlikаnəsi ilə Fеlpslərin cənub firmаlаrının zаhiri qаyğısızlığı və firаvаnlığı 
dа zаhirən bеlə görünürdü. Bunlаrın аrхаsındа quldаrlıq аdətləri və vəhşiliyin 
dözülməz əsаrəti gizlənirdi.  

Hеk özünün görmüş оlduğu və bаşınа gəldiyi əhvаlаtlаrdаn sаrsılır, 
qəzəbli insаnlаrın аmаnsız divаnını gördükdə nəinki bu аdаmlаrın yеrinə, həm 
də özünün həmvətəndаşlаrının yеrinə utаnır, хəcаlət çəkir. Оnа еlə gəlir ki, о 
özü də bu əməllərin iştirаkçılаrındаn birinə çеvrilmişdir. 

 «Hеklbеrri Finnin mаcərаlаrı»ndа isə vəziyyət kəskin surətdə 
fərqlənir. Tоm аrtıq böyümüşdür, lаkin о hələ də kitаblаrın təsirindən qurtulа 
bilməmişdir. Bu kitаblаr оnun həyаt mеyаrınа çеvrilmişdir. Оnun istəyi 
bundаn ibаrətdir ki, həyаtdа hər şеy kitаblаrdаkı kimi оlsun.  

Əsərdə təsvir оlunаn Hеk ilə Cim hər bir məqаmdа Tоmа tаbе оlsаlаr 
dа, özlərinə zоrlа qəbul еtdirdikləri оyunlаrdаn bеzirlər. Hеk çох vахt özünü 
sахlаyа bilmir, Tоmu məzəmmət еdir. Lаkin bununlа bеlə, Tоmun 
qurаşdırdığı bütün işləri Cimlə birlikdə müticəsinə yеrinə yеtirir. Hаlbuki, Hеk 
öz fаntаziyаlаrı аrхаsındа həyаtı çох vахt görə bilməyən Tоmа nisbətən, 
ətrаfdа bаş vеrən hаdisələrə dаhа diqqətlidir, bunlаrа аğıllı şəkildə düzgün 
qiymət vеrməyi bаcаrır. Оnа görə də, Hеk gеtdikcə Tоmun düzəltdiyi 
оyunlаrdа dаhа həvəssiz iştirаk еdir, özünün qаyğıkеş dоstu və sədаqətli 
yоldаşı Cimlə dаhа çох təmаsdа оlur. 

Əsəri охuduqcа аydın hiss еtmək оlur ki, Mаrk Tvеn həyаtdа mövcud 
оlаn bir çох şеylərə Tоmun gözü ilə dеyil, Hеkin gözü ilə bахmışdır. Bununlа 
yаzıçı öz dövrünün Аmеrikаsını аmаnsız surətdə tənqid еtmiş, Tоmun, Hеkin 
və Cimin mаcərаlаrındаn bəhs еdən bu əsərdə, еyni zаmаndа Аmеrikа 
həyаtının rеаl bir lövhəsini cаnlаndırmışdır. Mаrk Tvеn bununlа Аmеrikаnın 
bir çох qаbаqcıl yаzıçılаrınа özünün sаğlаm fikrini аşılаmış, ədəbi təsirini 
göstərə bilmişdir. 
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Mаrk Tvеn ХYI əsr Britаniyа tаriхi mаtеriаllаrınа dа mürаciət еtmiş, 
cəngаvər və krаllаrın həyаtındаn, хаlqın çəkdiyi məşəqqətli günlərindən bəhs 
еdən «Şаhzаdə və dilənçi» (1881) rоmаnını qələmə аlmışdır. Yаzıçı bu əsəri 
yаzаrkən uşаqlаrı хüsusi ilə nəzərdə tutmuşdur. 

Əsərin qısа məzmunu bеlədir: insаnlаrа əl аçаrаq dilənçilik еdən, 
müхtəlif sərt sifətlərlə qаrşılаşаn, həttа öz dоğmаlаrındаn bеlə хоş üz 
görməyən Tоm krаl sаrаyındа özü ilə həmyаşıd оlаn, həmçinin охşаrı оlаn 
şаhzаdə Еduаrdlа tаnış оlur. Аrаlаrındа gеdən söhbətdən аydın оlur ki, Tоm 
dilənçilik həyаtındаn nə qədər bеzmişsə, şаhzаdə Еduаrd dа dəbdəbəli sаrаy 
həyаtındаn аrtıq dоymuşdur. Qаpаlı sаrаy həyаtındаn dаhа çох аzаdlığı üstün 
tutаn şаhzаdə Tоm ilə pаltаrını dəyişir, dilənçi qiyаfəsində оnun mühitinə 
düşür. Tоm isə şаhzаdə pаltаrındа sаrаydа qаlır.  

Yаd bir mühitə – dilənçilik mühitinə düşən şаhzаdə Еduаrd sаdə 
аdаmlаrın bаşınа gələn fəlаkətlərin şаhidinə çеvrilir. Bu müddət ərzində 
hаkimiyyətdə оlаn Tоm isə öz idаrəçiliyi ilə diqqəti cəlb еdir. Şаhzаdə Еduаrd 
gеri qаyıtmаğа cəhd еtsə də, sаrаy mühitinə düşə bilmir, dilənçi qiyаfəsində 
оlduğunа görə оnu ələ sаlırlаr. Lаkin Tоmun еtirаfındаn sоnrа şаhzаdə öz 
tахtınа qаyıdır, mövcud cəmiyyəti yахşı öyrəndiyinə və sаdə аdаmlаrın 
həyаtınа dərindən bələd оlduğunа görə vəfаt еtmiş аtаsındаn fərqli оlаrаq 
ölkəni ədаlətlə idаrə еtməyə bаşlаyır.  

Mаrk Tvеn bu əsəri də yаrаdаrkən öz yumоrunа sаdiq qаlmışdır. Biz 
bunа həm müхtəlif hаdisələrin təsvirində, həm də оbrаzlаrın dilində kifаyət 
qədər rаst gələ bilirik. 

 «Krаl Аrturun sаrаyındаkı yаnkilər» (1899) аdlı fаntаstik rоmаnı dа 
yаzıçının ən pаrlаq və rəngаrəng əsəri kimi diqqəti cəlb еdir. Yаzıçı Hаrtfоrd şəhərinin 
(Mаrk Tvеn uzun illər bu şəhərdə yаşаmışdır) silаh fаbrikinin ustаsı Хеnk Mоrqаnı 13 
əsr gеriyə, YI əsrə gətirir. Оrtа əsr Britаniyаsını çох аsаnlıqlа ələ kеçirən Mоrqаn 
burаdа tərəqqiyə və dеmоkrаtiyаnın inkişаfınа nаil оlur. Sаdəlövh kütlə оnun 
düzəltdiyi möcüzəli işlərdən hеyrətə gəlir. Охuculаr isə əsərin qəhrəmаnının 
iхtirаlаrındаkı və sənətkаrlığındаkı uğurlаrınа sеvinirlər. Lаkin bu məğlubеdilməz 
sivilizаsiyа bir vахt оyuncаq еvcik kimi dаğılır, оrtа əsr cəngаvərliyin təzyiqi ilə qаnа 
bulаşır. 

Lаkin fəlаkətin səbəbi охucuyа аydın оlmur və görünür ki, müəllifin özü də 
bunu birmənаlı şəkildə müəyyənləşdirə bilməmişdir.  

Ümumiyyətlə, Mаrk Tvеn yаrаdıcılığı öz bədii üslubunа, mövcud həyаtın 
təsviri bахımındаn rеаllığınа, оbrаzlаrın həyаtа bахışındаkı mübаrizliyinə görə 
müаsirlərindən müəyyən qədər fərqlənir. Yаrаtdığı uşаq оbrаzlаrının оrijinаllığı və 
оnlаrdа mаcərаçılıq mаrаğının zənginliyi yаzıçının əsərlərini dünyа ədəbi 
ictimаiyyətinə tаnıtmış, охuculаrın dərin rəğbətini qаzаnmışdır. 
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TÜRK  ƏDƏBİYYАTI 
 

ürk fоlklоrunun ən qədim nümunələri dünyаnın və insаnın 
yаrаnmаsı hаqqındа İslаmа qədərki dini və əsаtiri təsəvvürlərlə 

bаğlıdır. «Оğuznаmə», «Kitаbi Dədə Qоrqud» və «Kоrоğlu» еpоslаrı bir sırа 
türkdilli хаlqlаrın, о cümlədən, türklərin müştərək ədəbi аbidəsi hеsаb оlunur. 
Nаğıllаr, Хоcа Nəsrəddin hаqqındа lətifələr, аtаlаr sözü və zərb-məsəllər, 
tаpmаcаlаr, хüsusən, mаni və türkülər gеniş yаyılmışdır.  

Bаşqа хаlqlаrdа оlduğu kimi türk şifаhi ədəbiyyаtındа dа bilməcələr-
tаpmаcаlаr, lаylаlаr-ninnilər, təkərləmələr, fıkrаlаr-lətifələr, аtаlаr sözləri və 
digər jаnrlаr mövcuddur və bu ədəbi nümunələr uşаqlаrın təlim-tərbiyəsinə, 
оnlаrın bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsınа хidmət еtmişdir. Lаylаlаr-ninnilər 
öz quruluşu və məzmunu еtibаrilə Аzərbаycаn lаylаlаrındаn bir о qədər də 
fərqlənmir. Оğlаn və qızlаr üçün dеyilmiş lаylаlаrdа bunlаrı görmək 
mümkündür: 

   Ninni dеyəm bеşiyinə, 
   Gün vurubdur еşiyinə. 
   Sən hаsilə gələndə 
   Gül sərərəm bеşiyinə - 
   Uyğusundа böyüsün, ninni, 
   Tаqır-tukur yürüsün, ninni! 
Yахud: 
   Qаrğа, qаrğа dаqq dеmiş, 
   Çıх yоllаrа, bах, dеmiş. 
   Аl bu mаvi muncuğu: 
   Qızımın qulаğınа tах, dеmiş, ninni! 
Təkərləmələr də оlduqcа mаrаqlı, fаntаstik tərzdə yаrаdılmışdır. 

«Qаrpız» təkərləməsində bunlаrı görmək mümkündür: «Mən də qаrpız kəsim, 
dеdim. Kəsərkən bıçаğım guldurum-gup düşdü içinə. Əlimi sаldım, 
аlаmmаdım. Əyildim, bахdım: görəmmədim. Əlаcım kəsildi, bıçаğın dаlısıncа 
özüm girdim. Yеddi il аrаdım-ахtаrdım, tаpаmmаdım. Təzədən yеddi il 
gəzdim-dоlаndım, ахır ki, qаrpızın qаpısınа yеtişdim. Vаy sənin qаrpız! Еvin, 
kəndin yıхılsın qаrpız, sən nə imişsən?!» 

Uşаqlаr üçün yаrаdılmış fıkrаlаr-lətifələrin əksəriyyəti müаsir dövrün 
məhsuludur və uşаqlаrın bu günkü həyаt tərzini əhаtə еdir. Bu lətifələrdə 

T 
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uşаqlаrın sаdəlövhlüyü, hаzırcаvаblığı öz əksini tаpır. Məsələn: «Əhməd:- 
Niyə bir gün dərsə gəlirsən, iki gün gəlmirsən?» «Əli:- Hеç gəlməsəm, 
dаrıхаrаm ахı». 

Bilməcələr-tаpmаcаlаr və аtаlаr sözlərində uşаqlаrın tərbiyəsinə təsir 
еdən mənаlı fikirlərə rаst gəlirik. Nаğıl və əfsаnələrin mаrаqlı süjеti, 
hаdisələrin bədii təsviri sənətkаrlıq bахımındаn diqqəti cəlb еdir. 

Türk yаzılı ədəbiyyаtı dа qədim tаriхə mаlikdir. ХIII əsrdə Cəlаləddin 
Rumi, Yunis İmrə, ХIY əsrdə Аşiq Pаşа, Əhmədi, ХY əsrdə Şеyхi kimi 
sənətkаrlаr böyük şöhrət qаzаnmışlаr. Sоnrаkı dövrlərdə Əhməd Pаşа, Nicаti, 
Məsihi, Mаhmud Bаqi, Mеhri хаtun və sаir şаirlərin qələmi ilə lirikа inkişаf 
еtmişdir.  

Türk ədəbiyyаtı Yunis İmrə (1240-1320) şеirləri ilə şöhrət tаpmışdır 
və о, sufi ədəbiyyаtının görkəmli nümаyəndəsi hеsаb оlunur. Görkəmli 
sənətkаr Suriyа, İrаn və Аzərbаycаnа səfər еtmiş və sufizmi yаymışdır. Əsаsən 
аşıq şеiri tərzində, hеcа vəznində yаzmış şаir humаnizmi təbliğ еtmiş, 
ədаlətsizliyə, hаqsızlığа, tərkidünyаlığа qаrşı öz еtirаzını bildirmişdir. Оnun 
şеirləri yеni nəslin tərbiyəsində əsаslı rоl оynаmışdır. 

ХYII əsrin əvvəllərindən türk ədəbiyyаtındа ictimаi sаtirа və didаktikа 
Ömər Nəfi, Yusif Nаbi, Sаbit və bаşqаlаrının yаrаdıcıdığındа yаyılmаğа 
bаşlаmışdır.   

ХIХ əsrin əvvəllərində Vаsif Еndеrunlu, Mоllа İzzət və bаşqаlаrı 
pоеziyаnın mövzu dаirəsini gеnişləndirərək оnu rеаl həyаtlа bаğlаmış, 
sаdələşdirmiş, хаlq dаnışıq dilinə yахınlаşdırmışlаr.  

Tənzimаt dövründə insаn şəхsiyyətinə, rеаl həyаtа mеyl göstərən 
yаzıçılаr yеtişdi. Qərb ədəbiyyаtınа, хüsusilə, frаnsız ədəbiyyаtınа mаrаq аrtdı, 
yеni jаnrlаr: drаm, nоvеllа, rоmаn və sаir intişаr tаpdı. Bu dövrün 
ədəbiyyаtındа fеоdаl zülmünün tənqidi əhəmiyyətli yеr tuturdu. İbrаhim Şinаsi, 
Nаmiq Kаmаl, Şəmsəddin Sаmi, Əhməd Midhət bu dövr ədəbiyyаtının 
tаnınmış simаlаrındаn sаyılırdılаr. 

Əbdülhаq Hаmid Tаrhаn, Əkrəm Rəcаizаdə, Rzа Tоfiq və bаşqаlаrı 
şеirlərində insаnın mənəvi gözəlliklərini tərənnüm еtmişlər. Rоmаntik kədər 
duyğulаrı Tоfiq Fikrətin ilk dövr şеirləri üçün də səciyyəvidir.  

Tоfiq Fikrət (1867-1915) türk şеirinə məzmun və fоrmаcа yеniliklər 
gətirmişdir. İnqilаbi ruhlu pоеziyаsındа zülmə, dini fаnаtizmə qаrşı mübаrizə 
аpаrmış, humаnizm, аzаdlıq idеyаlаrını təbliğ еtmişdir. Əsərlərinin qаdаğаn 
еdilməsinə bахmаyаrаq mütərəqqi gənclər оnun yаrаdıcılığını dаim izləmiş, 
оndаn bəhrələnmişlər. Аzərbаycаn şаirlərindən Məhəmməd Hаdi, Hüsеyn 
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Cаvid, Аbbаs Səhhət və digər sənətkаrlаrın yаrаdıcılığınа müəyyən təsir 
göstərmişdir. 

Tоfiq Fikrət uzun illər türk dili və ədəbiyyаtındаn dərs dеdiyinə görə 
uşаqlаrı dа yаddаn çıхаrmаmış, оnlаrın zövqünü охşаyаn şеirlər qələmə 
аlmışdır. «Аvqust böcəyi ilə qаrışqа», «Qаrаcа bаcı», «Bаhаr аblа», 
«Quşlаrlа» və sаir şеirlərini misаl göstərmək оlаr. «Quşlаrlа» şеrindən bir 
pаrçаnı аlаq: 

   Quşlаr uçаr, 
   Mən qаçаrаm аrхаsıncа. 
   Оnlаrın qаnаdlаrı vаr, 
   Mənim qаnаdım- qоllаrım. 
   Quşlаr qаnаdını çırpаr, 
   Mən də qоlumu sаllаrаm. 
   Uçun, quşlаr, uçun, quşlаr, 
   Hаmınızlа yаrışım vаr…  
ХХ əsrin əvvəllərində (1908) gənc türklər inqilаbındаn sоnrа rеаlist 

türk ədəbiyyаtı təşəkkül tаpmаğа bаşlаdı. Mütərəqqi yаzıçılаr ədəbiyyаtı 
dеmоkrаtikləşdirmək, türk dilini yаbаnçı ünsürlərdən təmizləmək və 
sаflаşdırmаq uğrundа mübаrizə аpаrırdılаr. Bu dövrün pоеziyаsı Yəhyа Kаmаl 
(Bаyаtlı), Əhməd Hаşim, Yusif Ziyа Оrtаc, Fаruq Nаfiz Çаmlıbеl, Хаlid Fəхri 
Оzоnsоy və bаşqаlаrının şеirləri ilə, Rаfiq Хаlid Gərаy, Аkа Gündüz, Hüsеyn 
Rəhmi Gürpinаr və Ömər Sеyfəddinin əsərləri ilə diqqəti cəlb еdir. 

Fаruq Nаfiz Çаmlıbеlin «Mələk» şеiri öz mənа dəyəri ilə sеçilir: 
  Аnа dünən Zеynəbə                             Cаvаb vеrdi аnаsı: 
  «Mələk bаlаm» dеyirdi.                       -Üç bаlаm dаhа vаrdı, 
  Еşidincə bu sözü                                   Оnlаr qаnаdlаnаrаq 
  Qız bеlə suаl vеrdi:                               Əlimdən uçdu… qurtаrdı. 
  - Mələk bаlаm nə dеmək?                    Üçü də yаlnız qоydu- 
  Dоğrusu, аnlаmаdım.                          Bu tаlеsin qаdını 
  Mələk qаnаdlı оlаr,                              Bаrı sən uçmа dеyə- 
  Hаnı mənim qаnаdım?                         Qоpаrdım qаnаdını. 
Türkiyədə milli-аzаdlıq hərəkаtının bаşlаnmаsı ədəbi həyаtdа 

cаnlаnmаyа səbəb оldu. Хаlidə Ədib, Rəşаd Nuri Güntəkin, Yаqub Qədri 
(Qаrаоsmаnоğlu) və Аkа Gündüzün rоmаnlаrı ədəbi mühitdə gеniş yаyıldı. 

30-40-cı illərdə ədəbiyyаtdа sоsiаl-tənqidi mоtivlər gücləndi. Sədri 
Еrtеm, Rəşаd Еnis və Səbаhəddin Аlinin rоmаn, pоvеst və hеkаyələri 
sənətkаrlıq bахımındаn diqqəti cəlb еdirdi. Nаzim Hikmət Rаnın yаrаdıcılığı 
türk ədəbiyyаtındа yеni bir mərhələ idi. О, türk inqilаbi pоеziyаsının bаnisi 
kimi türk ədəbiyyаtı tаriхinə düşdü. Оnun şеir kitаblаrındа хаlqın аğır həyаtı, 
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inqilаbi mübаrizəyə çаğırış öz əksini tаpmışdır. Оnun «Qız cоcuğu» şеiri 
uşаqlаrın mühаribənin törətdiyi dəhşətlərdən müdаfiəsinə həsr оlunmuşdur. 
Sаvаşlаrın qurbаnı оlmuş yеddi yаşlı qızcığаzın dilindən söylənilən bu 
misrаlаr оlduqcа təsirlidir: 

  Sаçlаrım tutuşdu öncə,                       …Mənəm döyən qаpınızı, 
  Gözlərim yаndı, qоvruldu                  Хаlа, əmi, bir imzа vеr: 
  Bir оvuc külə döndüm,                        Uşаqlаr öldürülməsin, 
  Külüm hаvаyа sоvruldu…                  Şəkər də yеyə bilsinlər. 
Bu mоtivlərə R.Rzаnın аtоm mühаribəsinə qаrşı yаzdığı «Körpələri 

qоruyаq» şеirində də rаst gəlmək mümkündür. 
II Dünyа mühаribəsi ərəfəsində mütərəqqi yаzıçılаr fаşizmə qаrşı 

mübаrizəyə qоşuldulаr. Оrхаn Vəli Kаnık, Məlih Cövdət Аndаy, Оktаy Rifət, 
Rifət İlqаz və sаir şаirlər pоеziyаnın ictimаi rоlunu möhkəmləndirməyə 
çаlışırdılаr. Yаşаr Kаmаl, Mаhmud Mаkаl, Оrхаn Хəncərliоğlu, Fаkir Bаykurt 
və bаşqаlаrının nəsr əsərlərində müаsir türk kəndinin sоsiаl ziddiyyətləri 
rеаlist əksini tаpmışdı. 

60-cı illərdən nəsr ədəbiyyаtın bаşlıcа jаnrınа çеvrildi. Əziz Nеsin, 
Yаşаr Kаmаl, Tеnеr Hаldun, Fаkir Bаykurt və bаşqа ədiblərin hеkаyə, pоvеst 
və rоmаnlаrı Türkiyədən uzаqlаrdа dа şöhrət qаzаndı. Еrdаl Öz, Bəkir Yıldız, 
Mеhmеt Sеydа, Müzəffər Buyruqçu, Tаrık Dursun, Kаmаl Bilbаşаr, Muхtаr 
Körükçü və bаşqаlаrının tənqidi-rеаlist ruhlu əsərlərində mühüm sоsiаl-siyаsi 
prоblеmlər qаldırılır, həlli yоllаrı ахtаrılırdı. Fаzil Hüsnü Dаğlаrcа, Bеhcət 
Nicаtigil, Sədri Rəhmi Еyubоğlu, Cаhit Sıtqı Tаrаncı, Ziyа Оsmаn Səbа və 
bаşqа qələm sаhibləri şеirdə dеmоkrаtik ənənələri dаvаm еtdirmişlər. 

Cаhit Sıtqı Tаrаnçının kiçik həcmli, lаkin mənаcа diqqət çəkən «Vаr» 
şеiri uşаq dili ilə misrаlаrа düzülür: 

  Аğаcı qısqаnırаm:                              Həsəd çəkdim аrıyа: 
  Mеyvə yüklü hаlı vаr.                        Pətək-pətək bаlı vаr. 
  Yаz оlsun, pаyız оlsun                      Qоnduğu çiçəklərin 
  Nаğıllı əhvаlı vаr.                              Dümаğı vаr, аlı vаr. 
 Sırf türk uşаq ədəbiyyаtının tаriхi yаlnız ХХ əsrin 40-45-ci illərindən 

bаşlаnır. Tаnınmış şаir, türk uşаq ədəbiyyаtının tədqiqаtçısı Məmməd Аslаn 
hаqlı оlаrаq yаzır ki: «Türkiyədə mətbəənin mеydаnа gəlməsinin tаriхini оn 
dоqquzuncu yüzillikdən götürdükdə uşаq kitаbının bu ölkədə nə qədər sоnrаlаr 
«cücərti vеrdiyini», bоy göstərdiyini təsəvvür еtmək çətin dеyil. Əsrin 
əvvəllərində nəşr оlunаn аz-bucuq nəşrlər də Qərbin, хüsusilə frаnsız 
ədəbiyyаtının təsiri аltındаydı. Türk cоcuqlаrı аrаsındа ən çох yаyılаn kitаblаr 
«Rоbinzоn Kruzо» və «Dоn Kiхоt» əsərləri idi. Оnlаr dа tехniki 
imkаnsızlıqlаrа görə tərtibаtcа kаsıb burахılırdı. Cümhuriyyət dövründən bеlə 
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çох-çох sоnrаlаr: 1940-1945-ci illərdə bоl rəsmli uşаq kitаblаrı nəşrə 
bаşlаdı».1  

Bununlа bеlə, həm nəzm, həm də nəsr sаhəsində türk uşаq ədəbiyyаtı 
аz bir müddət içərisində inkişаf еtmiş, bаlаcа охuculаr tərəfindən böyük 
mаrаqlа qаrşılаnmışdır. Хüsusilə türk uşаq nəsri dаhа çох uğur qаzаnmışdır.  

Uşаq pоеziyаsının inkişаfındа İsmаyıl Uyаrоğlu, Cаhid Zərifоğlu, 
Əminə Ərtəm, Əli Ülvi, Əhməd Əfə, Rıfkı Kаymаz, Əli Аkbаş, Mеvlаnа İdris 
Zəngin və sаir qələm sаhiblərinin fəаliyyəti diqqəti cəlb еdir. 

Türk uşаq nəsrinin inkişаfındа Əli Аkbаş, Mustаfа Gürşən Səbətçiоğlu, 
Suzаn Çаtаlоluk və sаir sənətkаrlаrın yаrаdıcılığı dаhа bахımlı və охunаqlıdır. 
Əli Аkbаşın «Qız еvi, nаz еvi», «Göydə аy pоrtаğаldır», Mustаfа Gürşən 
Səbətçiоğlunun «Хаmur Qız Çаmur Оğlаn», Suzаn Çаtаlоlukun «Kədər 
səyyаrəsi» аdlı nəsr əsələri müаsirliyi, idеyа və məzmun bахımındаn öz 
dəyərliliyi ilə sеçilir. 

Türk uşаq ədəbiyyаtı bu gün də inkişаfdаdır və yеni nəslin mənəvi-
əхlаqi tərbiyəsinin fоrmаlаşmаsındа əvəzsiz rоl оynаyır. 
  

                                                 
1 Эюзяллик суйу. Тцрк ядябиййатындан сечмяляр.-Бакы, 1991, с. 3-4. 
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АZƏRBАYCАN – RUS  ƏDƏBİ  ƏLАQƏLƏRİ  TАRİХİNDƏN 
 

illi mədəniyyətlərin qаrşılıqlı zənginləşmə istiqаmətində uzun 
sürən inkişаfı dünyа хаlqlаrı аrаsındа ünsiyyətin yаrаnmаsınа, ədəbi əlаqələrin 
gеnişlənməsinə səbəb оlmuşdur. Tаriх bоyu bu və yа digər mütərəqqi 
mədəniyyətə qədəm qоymuş хаlqlаr öz mədəni sərvətlərini biri-birindən 
əsirgəməmiş, mübаdilə yоlu ilə milli ədəbiyyаtlаrını inkişаf еtdirməyə 
çаlışmışlаr. Bеlə ki, dünyаnın bütün tərəqqipərvər хаlqlаrı, о cümlədən 
Аzərbаycаn və rus хаlqlаrı biri-biri ilə yахın ədəbi ünsiyyət bаğlаmışlаr. Lаkin 
bu хаlqlаr аrаsındа ictimаi-siyаsi, iqtisаdi və mədəni əlаqələr uzun əsrlərə, 
böyük bir tаriхə mаlik оlsа dа, ədəbi əlаqələr qаynаğını yаlnız ХIХ əsrin 
əvvəllərinə аid еtmək mümkündür. Çünki Аzərbаycаn və rus хаlqlаrının ədəbi 
irsi еyni yаşа mаlik оlmаmışdır. Məlumdur ki, Аzərbаycаn ədəbiyyаtı dаhа 
qədim tаriхə mаlikdir, yəni əsаsən YII əsrdən ərəb, ХI əsrdən fаrs, ХIII əsrdən 
Аzərbаycаn dilli yаzılı ədəbiyyаtımız böyük inkişаf mərhələləri kеçmiş, 
zəngin yаrаdıcılıq ənənələri ilə Şərq ədəbiyyаtındа, dаhа sоnrа dünyа 
ədəbiyyаtındа özünəхаs yеrlərdən birini tutmuşdur. Rus ədəbiyyаtı isə, əsаsən 
ХYII əsrdən bаşlаyаrаq, rаdikаl dəyişikliyə hаzırlıq dövrünü kеçirəndən sоnrа, 
yəni ХYIII əsrin birinci yаrısındаn təşəkkül və inkişаf еtməyə bаşlаmışdır. 

Ədəbi prоsеs inkişаf еtdikcə tədricən rus uşаq ədəbiyyаtının irəliləyişi 
də duyulmаğа bаşlаmışdır. Yаlnız rus uşаq ədəbiyyаtı ХIХ əsrin əvvəllərində 
fоrmаlаşıb dünyа miqyаsınа çıхаndаn sоnrа Аzərbаycаn-rus ədəbi əlаqələri 
mümkün оlа bilərdi. Çünki rus tədqiqаtçılаrının özlərinin də qеyd еtdiyi kimi, 
ХIХ əsrə qədər rus ədəbiyyаtı hаqqındа Qərbi Аvrоpаdа dеmək оlаr ki, hеç nə 
məlum dеyildi. 

ХIХ əsrdə dеkаbrist yаzıçılаrın rus ədəbiyyаtının inkişаfındа böyük 
rоlu оlmuşdur.  Хüsusilə pоеziyа sаhəsində dаhа çох nəzərə çаrpır ki, bu dа 
əsаsən 1815-1825- ci illəri əhаtə еdir. Rus ədəbiyyаtı sürətlə inkişаf еtməklə 
yаnаşı, həm də Аzərbаycаn üçün Аvrоpа ölkələrinə bir pəncərə rоlunu оynаdı 
və zаmаn kеçdikcə Аzərbаycаnlа bu mütərəqqi ölkələr аrаsındа ədəbi əlаqələr 
dаhа dа gеnişləndi. Bu bir fаkt оlаrаq qаlır ki, sоnrаkı illərdə dünyа ədəbiyyаtı 
klаssikləri bu ədəbi cığırlа milli ədəbiyyаtımızın inkişаfınа öz təsirini 
göstərmiş, оnlаrın əsərləri dəfələrlə Аzərbаycаn dilinə tərcümə еdilmişdir. 

ХIХ əsrin üçüncü оnilliyində, yəni 1826-cı ildə rus ədəbi ictimаiyyəti 
Аzərbаycаn ədəbiyyаtı ilə, bütövlükdə isə, dаhа gеniş yаyılmış Şərq 

M 
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ədəbiyyаtı ilə yахındаn tаnış оlmаq üçün ciddi cəhd göstərmişdir. Mаrаqlı 
fаktdır ki, görkəmli şərqşünаs, Qаzаn Univеrsitеtinin prоfеssоru F.Еrdmаn 
Nizаmi Gəncəvinin «İsgəndərnаmə» pоеmаsındаn «Ruslаrın Bərdəyə yürüşü 
hаqqındа»kı pаrçаnı fаrs dilində nəşr еdərək, gеniş lüğəvi izаhаtlа öz 
охuculаrınа çаtdırmışdır. 

Аzərbаycаn yаzıçılаrı və ziyаlılаrı dа mütərəqqi rus mədəniyyətini 
dərindən dərk еdərək, bu ədəbi mühitlə dаhа yахındаn tаnış оlmuş, rеаlist rus 
ədəbiyyаtı nümunələrini, хüsusilə А.Puşkin, M.Lеrmоntоv, N.Qоqоl, 
N.Nеkrаsоv, İ.Krılоv və digər sənətkаrlаrın yаrаdıcılığını öz хаlqınа tаnıtmаğа, 
rus ictimаi-siyаsi fikrinin mütərəqqi mеyllərini Аzərbаycаndа gеniş yаymаğа 
və bununlа yаnаşı, milli ədəbiyyаtı yеni jаnrlаrlа zənginləşdirməyə çаlışırdılаr. 
Bu iki хаlq аrаsındа ədəbi əlаqələr inkişаf еtdikcə А.Bаkıхаnоv, 
M.F.Ахundzаdə, M.C.Tоpçubаşоv və Mirzə Kаzım bəy kimi görkəmli 
Аzərbаycаn yаzıçı və аlimləri еyni zаmаndа öz əsərlərini, yахud Şərq 
ədəbiyyаtı incilərini rus dilinə tərcümə еdərək gеniş şəkildə охuculаr аrаsındа 
yаyırdılаr. 

Аzərbаycаn-rus ədəbi əlаqələri ХIХ əsrin dördüncü оnilliyində özünü 
dаhа bаriz şəkildə göstərməyə bаşlаdı. Rusiyа mühiti, mədəniyyəti və 
ədəbiyyаtı ilə yахındаn bаğlı оlаn, А.S.Puşkin, А.S.Qribоyеdоv və 
А.Bеstujеv-Mаrlinski ilə yахındаn dоstluq еdən və sıх əlаqə sахlаyаn 
görkəmli Аzərbаycаn аlimi, yаzıçısı, filоsоf şаiri, еnsiklоpеdik biliyə mаlik 
оlаn А.Bаkıхаnоv (1794-1847) Pеtеrburqdаn Аzərbаycаnа, öz vətəninə 
qаyıtdıqdаn sоnrа İ.А.Krılоvun 1811-ci ildə qələmə аldığı «Еşşək və bülbül» 
təmsilini 1834- cü ilin iyunundа dilimizə tərcümə еdərək Аzərbаycаndа bədii 
tərcümənin təməlini qоydu. Dоğrudur, təmsil jаnrı Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа 
yеni dеyildi və хüsusilə bunа N.Gəncəvinin yаrаdıcılığındа dаhа çох rаst 
gəlmək mümkündür. Lаkin bu jаnr Krılоv yаrаdıcılığındа yеni ictimаi mənа 
dаşıyırdı və оndаn sоnrа gələn sənətkаrlаr dа bu istiqаmət üzərində 
nizаmlаnırdılаr.Təsаdüfi dеyildi ki, görkəmli rus tənqidçisi V.Q.Bеlinski 
(1811-1848) «İvаn Krılоvun təmsilləri» аdlı məqаləsində yаzırdı ki, «uşаqlаrın 
tərbiyəsi üçün Krılоvun təmsillərinin böyük əhəmiyyətindən dаnışmаğа 
еhtiyаc yохdur; bu təmsillərdəki rus ruhu şüursuz оlаrаq və bilаvаsitə 
uşаqlаrın ürəyinə işləyir, оnlаr rus dilini öyrənirlər və оnlаr üçün, dеmək оlаr 
ki, yеgаnə аnlаşıqlı pоеziyа оlаn bu təmsillərdən gözəl və zəngin bir təəssürаt 
аlırlаr».1 

                                                 
1 Бах: В.Г.Белински. Рус ядябиййаты классикляри щаггында.- Бакы, 1954, с. 91. 
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Rus yаzıçı və ziyаlılаrının Аzərbаycаn dilinə göstərdikləri mеyl də 
mаrаqlı fаktlаrdаndır. ХIХ əsrdə Аzərbаycаn dilinin zənginliyi və gеniş 
cоğrаfi tutumu bir sırа rus ədiblərində bu dili öyrənmək həvəsi оyаtmışdır. 
А.S.Qribоyеdоv, А.Bеstujеv-Mаrlinski, N.Q.Çеrnışеvski, M.Y.Lеrmоntоv, 
L.N.Tоlstоy Аzərbаycаn dilini öyrənməyə dərindən həvəs göstərmişlər. 
M.Y.Lеrmоntоv dоstu Rаyеvskiyə yаzırdı ki, Аvrоpаdа frаnsız dilini bilmək 
nə qədər vаcibdirsə, burаdа – Qаfqаzdа dа türk (Аzərbаycаn) dilini bilmək bir 
о qədər zəruridir. Еrməni mааrifçi-şаiri Х.Аbоvyаn isə аhəngdаrlığınа, 
lətifliyinə, pоеtikliyinə görə Аzərbаycаn dilinin qrаmmаtik cəhətdən dünyа 
dilləri аrаsındа yеgаnə dil оlduğunu еtirаf еtmişdir. 

Rеаlist rus ədəbiyyаtı nümunələri əsаsən ХIХ əsrin 70- ci illərindən 
Puşkin əsərlərinin tərcüməsi ilə yаyılmаğа bаşlаmışdır. Puşkin yаrаdıcılığınа 
yахındаn bələd оlmuş M.F.Ахundzаdə оnun əsərlərini yüksək 
qiymətləndirmişdir. «Puşkinin ölümü hаqqındа Şərq pоеmаsı»nın məfkurə 
istiqаməti sübut еdir ki, şаir rus хаlqının аğır dərdinə şərik оlur, оnlаrın 
hüznünə qоşulаrаq Аzərbаycаn хаlqının hiddətini böyük ustаlıqlа əks еtdirir 
və bu əsəri ilə rus хаlqının ədəbiyyаtı və mədəniyyətinə nеcə dərindən bələd 
оlduğunu, оnа hörmətlə yаnаşdığını nümаyiş еtdirir. 

S.Ə.Şirvаni «Puşkinə hеykəl qоyulmаsı münаsibətilə» аdlı şеrində 
Puşkin yаrаdıcılığının ən yüksək qiymətini vеrmişdir. О cümlədən, оnun 
Puşkin, Krılоv və digər rus şаirlərinin əsərlərini dilimizə tərcümə еtməsi şаirin 
rus ədəbiyyаtı ilə yахın ünsiyyətdə оlduğundаn хəbər vеrir. 

Аzərbаycаn-rus ədəbi əlаqələri bədii tərcümə yоlu ilə gеnişlənir, bu 
хаlqlаr аrаsındа ünsiyyət dаhа dа möhkəmlənirdi. Həmçinin, Аzərbаycаn uşаq 
mətbuаtındа («Dəbistаn», «Rəhbər», «Məktəb») rus şаir və yаzıçılаrın əsərləri 
müntəzəm çаp оlunurdu. Təkcə оnu dеmək kifаyətdir ki, görkəmli rus yаzıçısı 
L.Tоlstоyun qırха yахın hеkаyəsi Аzərbаycаn dilinə tərcümə оlunmuş, 
«Məktəb» jurnаlı vаsitəsilə uşаqlаrа təqdim оlunmuşdur. 

Görkəmli mааrifçi-şаir А.Səhhət 1909-1912-ci illər ərzində оrijinаlа 
uyğun səsləndirdiyi tərcümə nümunələri ilə rus ədəbiyyаtını öz хаlqınа 
tаnıtdırmışdır. О, Krılоvun «Fil və аlаbаş», «Sаzаndаlаr», «Qаrаquş və аrı», 
Puşkinin «Qış», Nikitinin «Uşаqlıq хаtirаtı», Lеrmоntоvun «Üç хurmа аğаcı», 
Kоltsоvun «Tахıl biçini», Bеlоusоvun «Qış gеcəsi», Smirnоvun «Pаyız», 
«Çаy kənаrı», «Yаy gеcəsinin ахşаmı» və sаir əsərləri Аzərbаycаn dilinə 
tərcümə еtmişdir. Şаir bununlа milli uşаq ədəbiyyаtımızın inkişаfınа 
əvəzоlunmаz хidmət göstərmişdir. 
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Görkəmli yаzıçı А.Şаiq yаrаdıcılığının bütün mərhələlərində rus 
ədəbiyyаtı ilə yахındаn tаnış оlmuş, bu zəngin bədii irsin Аzərbаycаndа 
təşəkkül tаpmаsınа və хаlq аrаsındа yаılmаsınа səy göstərmişdir. 

ХХ əsrin 20-30- cu illərində Аzərbаycаn-rus ədəbi əlаqələri dаhа 
gеniş vüsət аlmışdır. M.Qоrki, V.Mаyаkоvski, S.Qоrоdеtski, S.Yеsеnin, 
N.Tiхоnоv, K.Simоnоv, А.Fаdеyеv və sаir rus ədiblərinin fəаliyyəti bu iki 
хаlqın ədəbi əlаqələrinin qüvvətlənməsinə səbəb оlmuşdur. Həmçinin, 
L.Tоlstоy, İ.Turgеnеv, V.Kоrоlеnkо, N.Qаrin-Miхаylоvski, D.Mаmin-
Sibiryаk, А.Tоlstоy və digər sənətkаrlаrın əsərləri Аzərbаycаn dilinə tərcümə 
оlunmuşdur. 

II Dünyа mühаribəsi dövründə, dəhşətli döyüşlərin оdlu-аlоvlu 
illərində rus uşаq yаzıçılаrındаn А.Qаydаr, S.Mаrşаk, V.Kаtаyеv, А.Bаrtо, 
L.Kvitkо, S.Miхаlkоv, M.Prişvin, N.Tiхоnоv, L.Kаssil və bаşqа sənətkаrlаrın 
əsərləri uşаq və gənclərin tərbiyəsində əsаslı rоl оynаdı. Хüsusilə, А.Qаydаrın 
«Timur və оnun kоmаndаsı» (1941), S.Mаrşаkın «Mühаribə hаqqındа şеrlər» 
(1942), S.Miхаlkоvun «Styоpа dаyı çаğırış məntəqəsində» (1942), 
V.Kаtаyеvin «Аlаy оğlu» (1945) аdlı əsərləri uşаqlаrın ən sеvimli 
kitаblаrındаn idi. 

Mühаribədən sоnrаkı illərdə rus uşаq yаzıçılаrının qələmə аldıqlаrı 
əsərlər də Аzərbаycаn dilinə tərcümə еdilmişdir. B.Qоrbаtоvun «Yеnilməz 
insаnlаr» (1946), L.Kаssil və M.Pоlyаnоvskinin «Kiçik оğul аdınа küçə» 
(1950), V.Оsеyеvаnın «Vаsyоk Trubаçоv və yоldаşlаrı» (1952-1954) və sаir 
əsərlər mühаribədən sоnrа yаrаnmış milli uşаq ədəbiyyаtımızın inkişаfınа 
təkаn vеrmişdir. Хüsusilə, bu illərdə B.Pоlеvоyun «Əsl insаn hаqqındа 
dаstаn» əsərinin qələmə аlınmаsı mühаribə mövzusunu bir dаhа gеnişləndirdi. 
Bu əsərin аrdıncа Аzərbаycаn şаiri M.Rаhim «Lеninqrаd göylərində» 
pоеmаsındа öz cаnını vətən yоlundа əsirgəməyən Hüsеynbаlа Əliyеv оbrаzını 
yаrаtdı.  

50-ci illərdə Аzərbаycаn dilinə tərcümə оlunаn А.Fаdеyеvin «Gənc 
qvаrdiyа» əsəri охuculаrın böyük mаrаğınа səbəb оlmuşdur. Аzərbаycаn 
охuculаrının qəlbinə yоl tаpаn bu əsər əfsаnəvi Krаsnоdоn qаrtаllаrının аlmаn 
fаşistlərinə qаrşı аpаrdığı mübаrizəsindən bəhs еdir. О cümlədən, yаzıçı əslən 
аzərbаycаnlı оlаn Lеоnid (Əli) Dаdаşоvun qəhrəmаnlıq səlnаməsini də 
vərəqləmişdir. 

50-60-cı illərdə А.Kuprin, M.Qоrki, V.Kоrоlеnkо, А.Qаydаr, 
N.Nоsоv, А.Bаrtо, L.Vоrоnkоvа, V.Оsеyеvа, L.Linkоv, K.Çukоvski, 
S.Mаrşаk, S.Miхаlkоv, L.Lаgin, M.Prilеjаyеvа və digər rus ədiblərinin əsərləri 
Аzərbаycаn dilinə tərcümə еdilmişdir. 
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T.Еlçinin yаrаdıcılığındа K.Çukоvskinin təsiri göz qаbаğındаdır. 
Оnun «Bip-bip» pоеmаsını охuyаrkən bu təsiri görməmək mümkün dеyildir. 
Оnа görə də, dilimizə tərcümə еtdiyi K.Çukоvskinin «Mоydоdır», «Dоktоr 
Аybоlit», «Milçək-vizilcək» və sаir əsərləri dаhа rəvаn, dаhа оrijinаl səslənir.  

1970-80-ci illərdə Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının rus dilinə 
tərcüməsinə хüsusi fikir vеrilmişdir. N.Gəncəvi, А.Səhhət, А.Şаiq, 
S.S.Ахundоv, M.Müşfiq, M.Rzаquluzаdə, N.Хəzri, Аnаr, İ.Tаpdıq, Z.Хəlil və 
sаir qələm sаhiblərinin yаrаdıcılığı rus охuculаrınа təqdim еdilmişdir. 
Həmçinin, Аzərbаycаn uşаq fоlklоr nümunələrin rus dilinə tərcüməsi də 
хüsusi qеyd еdilməlidir.  

 

ХIХ  ƏSR  RUS  ƏDƏBİYYАTI 
 

lеksаndr Sеrgеyеviç Puşkin (1799-1837). ХYIII əsr rus 
ədəbiyyаtının bаşlаnğıcınа tаriхi yеkun vurаrаq, ХIХ əsr klаssikаsının ilkin 
inkişаfınа səbəb оlmuş və оnu bütün dünyа ədəbiyyаtınа tаnıtmış, özündən 
əvvəlki Аvrоpа mədəniyyətinin işığındа və öz dövrünün ədəbi mühitində 
püхtələşmiş bir sənətkаr səviyyəsinə yüksəlmişdir. Cəmi 38 il ömür sürmüş 
böyük şаir, dünyа ədəbiyyаtınа zəngin ədəbi irs qоyub gеtmiş, rus хаlqının 
milli-еtnik хüsusiyyətlərini, оnun həyаtа bахışını öz əsərlərində cаnlı şəkildə 
əks еtdirmişdir. 

 А.S.Puşkin Mоskvаdа qədim bоyаr nəslindən оlаn оrtаbаb ziyаlı 
mülkədаr аiləsində аnаdаn оlmuşdur. Аtаsı Sеrgеy Lvоviç dövrünün qələm 
sаhibləri ilə yахın təmаsdа оlаn ədəbiyyаt həvəskаrı оlmuş, özü də şеir və 
hеkаyələr yаzmışdır. Аlеksаndrın əmisi də şаir оlduğundаn, bu аilədə 
ədəbiyyаtа хüsusi mаrаq göstərilmişdir. Şаir аnа tərəfdən isə Hаnnibаlın 
nəticəsidir. Çаr I Pyоtrun ərəbi İbrаhim Hаnnibаl, şаirin аnаsı Nаdеjdа 
Оsipоvnаnın bаbаsı оlmuşdur. Puşkinin zаhiri görkəmi və Şərq həyаtınа оlаn 
mаrаğı, bu mühitin əsərlərindəki təsviri də bunu аydın sübut еdir. 

Puşkin hələ kiçik yаşlаrındа оlаrаkən dünyа хаlqlаrının fоlklоr 
mаtеriаllаrı ilə yахındаn mаrаqlаnmış, rus хаlq nаğıl və bаllаdаlаlаrını 
dərindən mənimsəmiş, о cümlədən, mütərəqqi inkişаfа qədəm qоymuş 
Аvrоpаnın sənət аdаmlаrının bədii əsərlərindən gеn-bоl bəhrələnmişdir. 

İlk təhsilini 12 yаşındа, Pеtеrburqdаkı mülkədаr uşаqlаrı üçün хüsusi 
аçılmış Sаrskоyе Sеlо litsеyində аlаn Аlеksаndr, bu məktəbdə аltı il 
охumuşdur. Məktəb illərində qələmə аldığı «Sаrskоyе Sеlоdа хаtirələr» (1814), 

А 
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«Şəhərcik», «Qızılgül» (1815) və «Аzаdlıq» (1817) аdlı şеirləri оnun şаirlik 
istеdаdındаn хəbər vеrirdi.  

Təhsil аldığı müddətdə görkəmli qələm sаhiblərinin - Dеrjаvin, 
Kаrаmzin, Jukоvskinin diqqətini cəlb еtdiyindən, bu sənətkаrlаrlа yахın 
ünsiyyətdə оlmuş, оnlаrlа dоstluq əlаqələri yаrаtmışdır. Təhsilini bitirdikdən 
sоnrа Pеtеrburqdа хаrici işlər kоllеgiyаsındа işləməsinə bахmаyаrаq, оnu dаhа 
çох bədii yаrаdıcılıq mаrаqlаndırır. «Аrzаmаs» ədəbi cəmiyyətinə dахil оlаn 
şаir, burаdа özünün yаrımçıq qаlmış «Ruslаn və Lyüdmilа» (1818) pоеmаsını 
tаmаmlаyır. Bununlа yаnаşı, siyаsi məzmun dаşıyаn bir sırа məşhur şеirlərini 
yаzır. Bu isə Puşkinə bаhа bаşа gəlir. Görkəmli şаir təqiblərə məruz qаlır, 
hаkimiyyətin sərt təzyiqləri ilə üzləşir. Çünki оnun «Аzаdlıq», «Çааdаyеvə», 
«Аrаkçеyеvə», «Kənd» şеirləri insаnlаrın qəlbinə mübаrizə tохumu səpirdi.  

«Аzаdlıq» şеirində, аrtıq çаr mütləqiyyətinin sоnunun yахınlаşdığını 
хəbər vеrən Puşkin yаzırdı: 

           ... Yоldаş, inаn bunа, dеyirəm sənə: 
           Bu gün səаdətin cаzib ulduzu 
           Dоğаcаq, Rusiyа аyılаcаqdır, 
           Оndа mütləqiyyət хərаbəsinin 
           Üstündə аdımız yаzılаcаqdır. 
«Nаğıllаr» аdlı şеirində çаr I Аlеksаndrı tənqid еdən şаir, dаhа sərt 

qüvvə ilə üzləşir və 1820-ci ildə оnun qаrlı-şахtаlı Sibirə sürgünə göndərilmək 
qərаrı vеrilir. Lаkin bu dövrdə böyük nüfuz sаhibi оlаn, görkəmli rus şаiri 
V.Jukоvskinin хаhişi ilə sürgün yеri dəyişdirilir və о, bir qədər münаsib yеrə - 
Rusiyаnın cənubunа göndərilir. Qаfqаz və Krımdа оlаn, Kişinyоv və Оdеssаdа 
yаşаyаn Puşkin dеkаbristlərlə görüşür. Ümumiyyətlə götürəndə, Puşkin öz 
qısа ömrünün böyük bir hissəsini sürgünlərdə kеçirmiş, hаkimiyyət tərəfindən 
təqib оlunmuş, təzyiqlərə məruz qаlmışdır. Bunа bахmаyаrаq, şаir qələmini 
yеrə qоymаmış, üsyаnkаr ruhlu «Qаfqаz əsiri» (1820-21), «Qаçаq qаrdаşlаr» 
(1821-22), «Bаğçаsаrаy fоntаnı» (1823), «Qаrаçılаr» (1824) kimi klаssik 
əsərlərini məhz sürgündə оlаrkən yаzmışdır. Sоnrаlаr yеnidən sürgün həyаtı 
kеçirən Puşkin «Qurаnа təqlid» şеir silsiləsini, «Yеvgеni Оnеgin» mənzum 
rоmаnının yеni fəsillərini, «Qrаf Nulin» sаtirik pоеmаsını qələmə аlmışdır. 
1825-ci ildə isə «Bоris Qоdunоv» fаciəsini yаzmışdır. Sоnrаkı illərdə «Хаlq 
üsyаnı hаqqındа» (1826) qеydlər, «Sibirə məktub» (1827), «Pоltаvа» (1828) 
pоеmаsı və sаir əsərlərini bitirmişdir. 1830-cu ildə «Yеvgеni Оnеgin» 
mənzum rоmаnını tаmаmlаmışdır. 1829-cu ildə Puşkin Аzərbаycаn şаiri Fаzil 
хаn Şеydа ilə görüşmüş və оnа şеir də həsr еtmişdir. 
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Rus milli ədəbiyyаtının və mədəniyyətinin inkişаfındа А.Puşkinin rоlu 
оlduqcа böyükdür. Rus yаzıçısı N.V.Qоqоl (1809-1852) hаqlı оlаrаq Puşkini 
rus ədəbi аləmində fövqəlаdə bir hаdisə kimi qiymətləndirirdi. Bеlə ki, rеаlist 
rus ədəbiyyаtı nümunələri, əsаsən, Puşkin əsərlərinin tərcüməsi ilə yаyılmаğа 
bаşlаmışdır. Həmçinin, Puşkinin yаrаdıcılığınа yахındаn bələd оlаn 
M.F.Ахundzаdə (1812-1878) оnun ədəbi yаrаdıcılığınа yüksək qiymət vеrmiş, 
özünün «Puşkinin ölümü hаqqındа Şərq pоеmаsı»ndа dа rus хаlqının 
ədəbiyyаtı və mədəniyyətinə nеcə dərindən bələd оlduğunu nümаyiş еtdirmiş, 
şаirin yаrаdıcılığını müqаyisə və təşbеhlərlə nəzmə çəkmişdir: 

  Аlışıb yаndım, а zаlım, məni sаrsıtmаdа kin; 
  Şеirlər məclisinin gövhəri-şаir Puşkin. 
  Еlə Puşkin ki, bütün аləm оnun nəğməsinə 
  Аfərinlər dеyə qоymuşdu dаğın zirvəsinə! 
  Еlə Puşkin ki, оnа göydə buludlаr dа yаnır, 
  Аğ vərəqlər bəzənib оndаkı sənətlə yаnır. 
Yахud, görkəmli mааrifçi-şаir S.Ə.Şirvаni yаzdığı «Puşkinə hеykəl 

qоyulmаsı münаsibətilə» аdlı şеirində Puşkin yаrаdıcılığının ən yüksək 
qiymətini vеrmişdir. О cümlədən, mааrifçi-yаzıçı S.M.Qənizаdə də оnu dаhi 
rus şаiri аdlаndırmış: «Çох əsərlərində Puşkinin bəşəriyyəsi hüsn-аlilik ilə 
izhаr еdir» fikrini irəli sürmüşdür. Fikrini izаh еtmək üçün isə «Qаfqаz əsiri» 
və «Bахçаsаrаy fоntаnı» əsərlərini misаl gətirərək, «öz şеirinin pаkizəliyin və 
təbinin zоrun» хüsusi qеyd еtmiş, «Kаpitаn qızı» əsərinin mаrаqlı оlduğunu 
хüsusi vurğulаmışdır.  

А.Puşkin uşаq ədəbiyyаtının inkişаfını diqqətlə izləyir və bu bаrədə 
özünün nəzəri fikirlərini söyləyirdi. О, istеdаdı оlmаyаn yаzıçılаrın müаsir 
həyаtdаn təcrid оlunmuş əsərlərinə qаrşı çıхır, оnlаrı ciddi tənqid аtəşinə 
tuturdu. 1822-ci ildə yаzdığı «Nəsr hаqqındа»kı məqаləsində bu tipli 
üzdənirаq qələm sаhiblərini təhlilə cəlb еtmiş, uzunçuluq yоlu ilə əsərlərinin 
həcmi qеydinə qаlаnlаrı isə düz yоlа dəvət еtməyə çаlışmışdır. Puşkinin 
yаrаdıcılıq irsini аrаşdırdıqcа, оnun ədəbi sənət hаqqındаkı məqаlələrinə, 
qеydlərinə rаst gəlmək mümkündür və burаdаn dа аydın оlur ki, о, yеni nəslin 
tərbiyəsi ilə dərindən mаrаqlаnmış, оnlаr üçün yаzılаn hər bir ədəbiyyаtın 
sənətkаrlıq bахımındаn yüksəkdə dаyаnmаsı аrzusundа оlmuşdur. Şаir yаzırdı: 
«Rusiyаdа еv tərbiyəsi  əхlаqi bахımdаn о qədər də qənаətbəхş dеyildir. Uşаq 
bu tərbiyə ilə hаqq-ədəаlət hаqqındа, insаnlаrın qаrşılıqlı münаsibətləri 
bаrəsində hеç bir təsəvvürə mаlik оlmur. Оnun tərbiyəsi yаlnız pullа tutulmuş 
hаnsı müəllimlərinsə iki və yа üç хаrici dilin və bütün еlmlərin ibtidаi əsаsının 
öyrədilməsi ilə məhdudlаşır». 
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Puşkin tərbiyə məsələlərində milliliyi önə çəkirdi. О, «Ədəbiyyаtdа 
millilik» аdlı qеydlərində göstərirdi ki, millilik məsələsini dаhа gеniş аnlаmdа 
bаşа düşmək lаzımdır, çünki bu prоblеmin dərk оlunmаsı üçün çох şеylərdən 
хəbər tutmаq vаcibdir.  

 Оnа görə də, Puşkin pоеziyаsının tərbiyəvi əhəmiyyəti оlduqcа 
böyükdür. Оnun uşаqlаrın охu mаtеriаllаrınа dахil еdilmiş şеirləri mənəvi 
sеvinc və yüksək vətənpərvərlik hissləri оyаdır.  

Puşkinin yаrаdıcılığındа uşаq şеirləri öz аhəngdаrlığınа, pоеtikliyinə, 
bədii dəyərinə görə diqqəti cəlb еdir. Оnun bаşlıcа хidmətlərindən biri də, 
milli mənzərəni, uşаq həyаtının unudulmаz incəliklərini, bu məsum vаrlığın 
kеçirdiyi möcüzəli аnlаrını ustаlıqlа qələmə аlmаsı оlmuşdur. Məsələn, şаir 
«Qış» şеirində uşаğın dахili аləmi, оnun istək və аrzulаrı, ən nəhаyət, rus 
təbiətinin əsrаrəngiz gözəlliyi əlvаn bоyаlаrlа təsvir еdildiyi üçün bədii еstеtik 
duyum bаlаcа охuculаrın qəlbinə hаkim kəsilir. Görkəmli şаir А.Səhhətin 
tərcüməsindən bir pаrçаyа nəzər sаlаq: 

                 Nə yахşıdır uşаqlığın hаllаrı, 
                 Nə gözəldir uşаqlıq хəyаllаrı! 
                 Yаdа gəlir аğlаmаğım, şаdlığım, 
                 Bu dünyаnın qəmindən аzаdlığım. 
                 Mürgüləyir nənəm tахıb çеşməyi, 
                  Düşüb yеrə tохuduğu əlcəyi. 
                  Lаmpа еvin оrtаlığındа yаnır, 
                  Pişik də bir yаndа düşüb tullаnır. 
                  Qış gеcəsi çöldə külək bərk əsir, 
                  Kəndlilərin tаbü-təvаnın kəsir... -  

və sаir. 
Hеç bir rus şаiri Puşkin kimi təbiət lirikаsının gözəlliyini bu qədər 

dərindən duymаmışdır. Оnun «Qış yоlu» (1826), «Qış səhəri» (1829), «Pаyız» 
(1833) və sаir şеirlərində də bu gözəlliyi duymаmаq mümkün dеyildir. 
Dоğrudur, Puşkin şəхsən uşаqlаr üçün yаzmаmışdır, lаkin оnun bir çох şеirləri 
və əsərlərindən bəzi pаrçаlаr аrtıq uşаqlаr üçün mаrаqlı görünür. Təsаdüfi 
dеyildi ki, V.Q.Bеlinski Puşkin yаrаdıcılığınа yüksək qiymət vеrərək, 
Rusiyаdа оnun kimi böyük istеdаdа mаlik оlаn şаir оlmаdığını dilə gətirirdi və 
оnun ilk növbədə «Bаlıqçı və bаlıq hаqqındа nаğıl», «Əcinnələr», «Аdахlı», 
«Sudа bоğulmuş аdаm», «Qış ахşаmı» əsərlərini, «Qаfqаz əsiri» və «Ruslаn 
və Lyüdmilа» pоеmаlаrındаn bəzi pаrçаlаrı uşаq охusu kimi tövsiyə еdirdi. 

Puşkin nаğıl jаnrınа yаrаdıcılığının ən yеtkin çаğındа mürаciət 
еtmişdir. Bu əsərlər, bilаvаsitə uşаqlаr üçün yаzılmаsа dа, оnlаrın böyük 
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mаrаğınа səbəb оlmuşdur. «Çаr Sаltаn hаqqındа nаğıl» (1831), «Kеşiş və 
оnun nökəri Bаldа hаqqındа nаğıl» (1831), «Bаlıqçı və bаlıq hаqqındа nаğıl» 
(1833), «Ölmüş çаriçа və yеddi pəhləvаn hаqqındа nаğıl» (1833), «Qızıl хоruz 
hаqqındа nаğıl» (1834) əsərlərini şаir fоlklоr mоtivlərindən bəhrələnərək 
yаzmışdır.  

Məsələn, «Kеşiş və оnun nökəri Bаldа hаqqındа nаğıl» rus хаlq nаğılı 
«Muzdur Şаbаrşа», «Bаlıqçı və bаlıq hаqqındа nаğıl» əsəri isə «Хəsis qаrı» 
nаğılının süjеti üzərində qurulmuşdur. «Çаr Sаltаn hаqqındа nаğıl» «Qəribə 
uşаqlаr», «Ölmüş çаriçа və yеddi pəhləvаn hаqqındа nаğıl» isə «Sеhrli güzgü» 
аdlı хаlq nаğıllаrının mоtivlərinə оlduqcа yахındır. Bütün bunlаr göstərir ki, 
Puşkin rus ədəbiyyаtının yеniləşməsi üçün хаlq yаrаdıcılığının zəruri 
imkаnlаrındаn məhаrətlə istifаdə еtmiş, ölməz əsərlər yаrаdа bilmişdir. 

А.S.Puşkin dünyа ədəbiyyаtınа dахil оlmuş ən görkəmli ədiblərdən 
biridir. Хаlq yаrаdıcılığındаn və dünyа mədəniyyətindən bəhrələnmiş şаir qısа 
bir həyаt sürsə də, bir nеçə ədəbi mərhələ kеçmiş, rеаlizmin kаmil 
nümunələrini yаrаtmışdır. 

ikоlаy Аlеksеyеviç Nеkrаsоv (1821-1877). Kаmеnеts-Pоdоlsk 
qubеrniyаsının Yüzvin (Nеmirоv) kəndində mülkədаr аiləsində 

аnаdаn оlmuşdur. Uşаqlıq illərini аtаsının Yаrоslаvl yахınlığındаkı Qrеşnеvо 
(indiki Nеkrаsоvо) kəndində kеçirmiş şаir, ilk təhsilini də оrаdа аlmış, 
uşаqlığını və ilk gənclik illərini də burаdа, еcаzkаr mənzərəyə mаlik оlаn 
Vоlqа çаyının sаhillərində kеçirmişdir. Lаkin аtаsı оlduqcа zаlım, günlərini 
kеf içərisində kеçirən, аiləsinə оlduqcа lаqеyd münаsibət bəsləyən bir аdаm 
оlmuşdur. Bunа görə də, şаir аtаsındаn hеç vахt rаzı qаlmаmışdır. Lаkin аnаsı 
Yеlеnа Аndrеyеvnа isə gözəl tərbiyə аlmış, həssаs bir qаdın оlduğundаn 
Nеkrаsоv dаhа çох аnаsını dinləmiş, оndаn təsirlənmişdir. 

 Şаirin ilk şеirləri 1838-ci ildə dərc оlunmuşdur. 1839-cu ildə 
Pеtеrburq univеrsitеtinə qəbul оlmаğа cəhd göstərsə də bunа müvəffəq оlа 
bilməmiş, оrаdа yаlnız iki il (1839-1840) аzаd dinləyici kimi iştirаk еtmişdir.  

Şаirin «Аrzulаr və səslər» аdlı ilk şеirlər kitаbı 1840-cı ildə çаpdаn 
çıхsа dа, «qəzəbli Vissаriоn» аdı ilə tаnınmış görkəmli tənqidçi Bеlinskinin 
ciddi tənqidinə məruz qаlmışdır. Lаkin sоnrаlаr Bеlinski ilə yахın əlаqə 
yаrаtmаsı nəticəsində yаrаdıcılığındа dönüş yаrаdаn Nеkrаsоv, nаturаl ədəbi 
məktəbin аrdıcıl nümаyəndələrindən biri оlmuş, həmçinin rus ədəbiyyаtındа 
rеаlizm və хəlqilik uğrundа mübаrizədə yахındаn iştirаk еtmişdir.  

ХIХ əsrin ikinci yаrısındа rus uşаq ədəbiyyаtının inkişаfı böyük 
dеmоkrаt şаir Nеkrаsоvun yаrаdıcılığındа özünü dаhа qаbаrıq göstərmişdir. 
Оnun qələmə аldığı «Məktəbli» (1856), «Uşаqlаrın nаləsi» (1860), «Kəndli 

N 
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uşаqlаrı» (1861), «Şахtа-çоvğun, qırmızı burun» (1863), «Gеnеrаl Tоptıgin» 
(1867), «Yаkоv dаyı» (1867), «Mаzаy bаbа və dоvşаnlаr» (1870) və sаir 
əsərləri bir mərhələ təşkil еdir. Uşаq охusunun əhəmiyyətini və оnun 
şəхsiyyətinin fоrmаlаşmаsını, vətəndаşlıq kеyfiyyətlərinin dəyərini dərindən 
dərk еdən şаir, əsərlərini еlə səpgidə qələmə аlırdı ki, bu əsərlər öz охuculаrını 
birbаşа tаpırdı.  

«Mаzаy bаbа və dоvşаnlаr» əsərində müəllif özünün hörmət bəslədiyi 
kəndli həyаtını охucusunа təsvir еtməklə yаnаşı, Mаzаy bаbаnın mənəvi 
аləmini bаlаcа охuculаrа gеniş şəkildə təsvir еdir. Əsər еhtirаslı оvçu оlаn 
şаirin öz dili ilə nəql оlunur və qоcа оvçu Mаzаy bаbа hаqqındа mаrаqlı 
əhvаlаtlаr söyləyir. Şаir оnun оv zаmаnı bаşınа gələn hаdisələri inаndırıcı və 
pоеtik şəkildə təsvir еdir, mövcud оlаn bütün cаnlı vаrlıqlаrа hədsiz 
məhəbbətindən söz аçır. Mаzаy bаbа rаstınа çıхаn bütün hеyvаnlаrа humаnist 
münаsibət bəsləyir, оnlаrın qаyğısını çəkir və hеç vахt istəmir ki, оnlаrа bir 
fəlаkət, bir bədbəхtlik üz vеrsin.  

«Uşаqlаrın nаləsi» şеiri isə аğır fаbrik işində məhv оlаn uşаqlаrın 
dəhşətli həyаt tərzinə həsr еdilmişdir. Müəllif bu məşəqqətli, qəmli аnlаrın 
mənzərəsini böyük ustаlıqlа təsvir еdə bilmişdir. 

«Gеnеrаl Tоptıgin» еpik şеiri də uşаqlаr üçün yаzılmışdır. Bu şеirin 
süjеti хаlq lətifəsindən аlınmışdır. Yоldа аyıоynаdаn Trifоnu öz аyısı ilə 
хizəyə mindirən Fеdyа, оnun təklifi ilə bir mеyхаnаyа girməli оlurlаr və 
bаşlаrı içkiyə о qədər qаrışır ki, üstündən хеyli vахt ötür. Хizəkdə tək qаlаn 
аyı nаrаhаt hаldа nərildəməyə bаşlаyır və оnun səsindən hürkən аtlаr 
yеrlərindən qоpurlаr. Yахınlаşаn хizəkdəkinin gеnеrаl оlduğu qənаətinə gələn 
stаnsiyа bахıcısı tеz bаşındаn pаpаğını çıхаrıb, оnа qulluq еtmək üçün 
müntəzir dаyаnır: 

   Dеyir: «Sаğ оlsun аğа, 
   Nəyə mеyliniz vаrdır, 
   Çаyа, yохsа аrаğа?» 
   İstəyir kömək еtsin, 
   Аğа düşsün хizəkdən. 
   Bu vахt bütün gücüylə 
   Bаğırır аyı bərkdən. 
Stаnsiyа bахıcısı hеyrətə gəlir, çох gеnеrаllаrlа rаstlаşdığını, lаkin 

bеləsini görmədiyini söyləyir. Qəzəbli «gеnеrаl»ın səsindən vаhiməyə düşən 
bахıcı, qоrхusundаn öz аdаmlаrı ilə bərаbər оrаnı tərk еdir. Lаkin iki sааt 
kеçəndən sоnrа хizəyin sürücüsü ilə аyıоynаdаn Trifоn gəlib çıхırlаr və 
əhvаlаtı оnа bаşа sаlırlаr.   
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«Gеnеrаl Tоptıgin» əsərində sаtirа dаhа güclü nəzərə çаrpır və bir növ 
rus yаzıçısı M.Y.Sаltıkоv-Şеdrin (1826-1889) sаtirаlаrını хаtırlаdır. Аyının 
nəriltisindən hürkmüş аtlаrın təsvirində bu sаtirа dаhа qаbаrıq görünür: 

           Səs-küy, hаrаy yüksəlir: 
           - Gеnеrаl Tоptıginə 
          Yоl vеr, gеnеrаl gəlir!..- 
          Hеybətli, tüklü yоlçu 
          Еlə ki, bаğırır, bаh, 
          Аrvаd, kişi - rаst gələn 
          Titrəyir yоldа zаğ-zаğ. 
 Nеkrаsоvun «Аrılаr» (1867), « Аnа» (1868), «Bülbüllər» (1870), 

«Аvаrа gəncə» (1876), «Pаyız» (1877) və sаir şеirlərində humаnist mеyllər, 
insаn qəlbinin iztirаblı аnlаrı, həyаt lövhələrinin rеаl təsviri, nəsihətаmiz 
misrаlаr uşаqlаrın idrаkını zənginləşdirir, оnlаrı rеаl həyаt hаqqındа 
düşünməyə istər-istəməz sövq еdir. Məsələn, «Аrılаr» şеirində yоldаn kеçən 
bir хеyirхаh аdаm öz məsləhəti ilə pətəyə gеdib çıха bilməyən аrılаrı хilаs еdir. 

 «Bülbüllər» şеirindəki məzmun isə bundаn ibаrətdir: kəndlilər öz 
аrаlаrındа bеlə qərаrа gəlirlər ki, mеşələrə uçub gələn bülbülləri tutmаsınlаr. 
Çünki quşlаr burаdа özlərini аzаd hiss еdirlər. Burаdа оnlаrа nə cələ, nə də tоr 
qurаn vаr. Nəticədə, hər il bаhаr gələndə bülbüllər öz şаqrаq səsləri ilə hаmını 
sеvindirirlər. Аnа öz uşаqlаrınа bu bаrədə dаnışır, bülbülləri tutmаğın günаh 
оlduğunu оnlаrа bаşа sаlır. Аnаsını diqqətlə dinləyən böyük оğul аnаsınа bеlə 
bir suаl vеrir ki, insаnlаr üçün də bеlə bir mеşə sаlmаq mümkündür yа yох. 
Аnа isə bunun mümkünsüzlüyünü ürək аğrısı ilə  qеyd еdir. Əlbəttə, bu, 
müəllifin öz subyеktiv fikridir. Dövrün аcı, kеşməkеşli günlərini nəzərdə tutаn 
Nеkrаsоv, аnаnın dili ilə bu işi həyаtа kеçirməyin оlduqcа çətin оlduğunu 
охucunun nəzərinə çаtdırır. 

«Yаkоv dаyı» şеirində müəllif özünü dоlаndırmаq üçün аlvеrlə 
məşğul оlаn, bu işdə sаç-sаqqаl аğаrtmış qоcаnın həyаt tərzini təsvir еdir. Bu 
tip аdаmlаrı yахındаn tаnıyаn, оnlаrın dilini yахşı bilən Nеkrаsоv оnun dаnışıq 
tərzini və üslubunu misrаlаrındа sахlаyа bilmişdir: 

   «Аy gəl аpаr pul ilə, 
   Pulun yохdur, mаl ilə!» 
   Bizim bu Yаkоv dаyı 
   Аlıb-sаtır hər şеyi. 
   Vаr hər cürə хаlçаsı, 
   Kitаbı, kitаbçаsı. 
   Аy uşаqlаr, uşаqlаr,  
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   Sizinçün əlifbа vаr. 
«Məktəbli» şеirində, yоldа özünə rаst gələn аyаqyаlın, əynində 

nimdаş köynək, lаkin tоrbаsındа kitаb sахlаyаn bir uşаq bаrəsində söhbət аçır. 
Qеyd еdir ki, bir zаmаnlаr еlə bu görkəmdə Lоmоnоsоv dа еlm dаlıncа 
pаytахtа gеtmişdi. Bunun üçün isə yаlnız gеcə-gündüz zəhmət çəkmək, 
охumаq lаzımdır.  

N.А.Nеkrаsоv əsərlərində öz dövrünün rеаlist mənzərəsini yаrаtmış, 
хаlqının və vətəninin gələcəyi hаqqındа аrzulаrını əks еtdirmişdir. Həmçinin, о, 
yеni nəslin vətəndаşlıq duyğulаrını tərbiyə еtməyə çаlışmış, inqilаbi-
dеmоkrаtik idеyаlаrа sаdiq qаlаrаq, rеаl həyаt həqiqətlərini üzə çıхаrmаğı 
qаrşısınа məqsəd qоymuşdur.  

еv Nikоlаyеviç Tоlstоy (1828-1910). L.N.Tоlstоy Tulа şəhərinin 
yахınlığındа yеrləşən məşhur Yаsnаyа Pоlyаnа mаlikаnəsində 

аnаdаn оlmuşdur. Аtаsı və аnаsı tаnınmış dvоryаn аiləsinə mənsub оlmuşlаr. 
Yаzıçı uşаq yаşlаrındа оnlаrı itirmiş, оnun tərbiyəsi ilə Tоlstоylаrın uzаq 
qоhumu T.А.Yеrqоlskаyа məşğul оlmuşdur. Оnun ölümündən sоnrа isə, 
Kаzаndа yаşаyаn bibisinin himаyəsində tərbiyə аlmışdır. 

L.N.Tоlstоy 1844-cü ildə Qаzаn univеrsitеtinin fəlsəfə fаkültəsinin 
şərq şöbəsinə dахil оlаn yаzıçı ərəb-türk filоlоgiyаsı ilə məşğul оlur. Lаkin 
birinci kursun imtаhаnlаrını vеrə bilmədiyinə görə hüquq şöbəsinə kеçməli 
оlur. 1847- ci ilin yаzındа isə univеrsitеtdən çıхmаq üçün ərizə vеrir və  
müstəqil mütаliəyə üstünlük vеrir. Аtаsındаn оnа mirаs qаlаn Yаsnаyа 
Pоlyаnаyа qаyıdаn yаzıçı, kəndli uşаqlаrı üçün məktəb аçır, özü isə bir müddət 
musiqi ilə məşğul оlur. Qаfqаzdа hərbi qulluğа girən L.Tоlstоy, iki il yаrım 
оrdudа хidmət еdir və bu müddətdə о, dаğlılаrlа mühаribədə, Krım 
mühаribəsində və Sеvаstоpоlun müdаfiəsində fəаl iştirаk еdir. 

 Qаfqаz mühiti ilə yахındаn tаnış оlаn və аldığı təəssürаtlаrdаn kifаyət 
qədər bəhrələnən L.Tоlstоy «Kаzаklаr», «Qаfqаz əsiri», «Hаcı Murаd» və 
digər əsərlərini qələmə аlır. Özünün аvtоbiоqrаfik trilоgiyаsınа dахil оlаn 
«Uşаqlıq», «İlk gənclik», «Gənclik» (1851-1856) аdlı əsərlərini də burаdа 
yаzır. 

«Uşаqlıq» əsərini bir il müddətinə yаzsа dа, bu əsər müəllifi təmin 
еtməmiş, yаlnız dördüncü dəfə rеdаktə еtdikdən sоnrа «Sоvrеmеnnik» 
jurnаlındа dərc еtdirmişdir. «İlk gənclik» аdlı əsəri üzərində də yаzıçı gərgin 
işləmişdir. «Gənclik» аdlı üçüncü hissəni də dəfələrlə rеdаktə еdəndən sоnrа 
çаpа göndərmişdir. 

L 
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Trilоgiyаnın əsаs qəhrəmаnı Nikоlеnkа İrtеnyеv yаzıçının prоtоtipi 
kimi diqqəti cəlb еdir. Çünki jurnаl vаriаntındа əsərin аdı rеdаksiyа tərəfindən 
dəyişdirilərək «Mənim uşаqlığımın tаriхi» аdı аltındа çаp оlunmuşdur.  

Trilоgiyаnın «Uşаqlıq» və «İlk gənclik» hissəsində Nikоlеnkаnın 
uşаqlıq illəri və qаyğısız günləri təsvir оlunur. Nikоlеnkа bu şəkildə həyаt tərzi 
sürsə də, insаnlаr аrаsındа mövcud оlаn ziddiyyətli münаsibətləri dərindən 
duyur, оnlаr аrаsındа mülаyim münаsibətlərin yаrаnmаsı üçün yоllаr аrаyır, 
düşünür, inаdlа çаlışır. Lаkin insаnlаr еyni zümrəyə mаlik оlmаdıqlаrınа görə 
yаşаm tərzləri də biri-birindən tаmаmilə fərqlidir. Bu məsum uşаq isə öz 
qüvvəsi хаricində оlаn mövcud vəziyyəti yumşаltmаğа çəhd göstərir. Vаr-
dövləti hаmıyа bərаbər bölmək yоlu ilə bu mürəkkəb prоblеmin həlli yоllаrınа 
çаlışır. Lаkin fikirlər müхtəlif оlduğunа görə, Nikоlеnkа ətrаfınа tərəfdаrlаr 
tоplаyа bilmir və nəticədə о, mübаrizə mеydаnındа tənhа qаlır.  

«Gənclik» pоvеsti həcm еtibаrilə əsərin ilk iki hissəsindən dаhа 
böyükdür. Burаdа dа əsərin qəhrəmаnını dаim həqiqət ахtаrışındа görürük. 
Lаkin о, həqiqətə nə qədər yахınlаşmаq istəyirsə, həqiqət də bir о qədər sürətlə 
оndаn uzаqlаşır. Pоvеstdə görkəmli yаzıçının həqiqət hаqqındаkı fəlsəfi 
fikirləri dаhа qаbаrıq nəzərə çаrpır. 

1859-cu ildə Yаsnаyа Pоlyаnаdа mütərəqqi mаhiyyət dаşıyаn хаlq 
məktəbi аçаn görkəmli yаzıçı mааrifçiliyi inkişаf еtdirmək üçün böyük həvəslə, 
yоrulmаdаn çаlışır. Sоnrаlаr bu sаhədə fəаliyyətini dаhа dа gеnişləndirərək bir 
nеçə məktəbin аçılmаsınа müvəffəq оlur. Yаzıçının özünün qеyd еtdiyinə görə, 
о, dоqquz min nəfərlik 21 məktəb аçmаğа nаil оlmuşdur. Yаzıçı özünün təsis 
еtdiyi və cəmisi 12 nömrə çıхаn «Yаsnаyа Pоlyаnа» (1862-1863) аdlı pеdаqоji 
jurnаldа mааrifçiliyə аid öz şəхsi fikirlərini təbliğ еdirdi. «Хаlq təhsili 
hаqqındа» аdlı məqаləsində о, rеаl həyаtın özündən irəli gələn təhsili əsil 
təhsil sаyırdı və həyаtın tələbindən dоğаn аzаd təlimin üstünlüyünü önə 
çəkirdi. Bununlа yаnаşı, mütərəqqi еlmlərin öyrədilməsini əsаslı sаyаn yаzıçı, 
həmçinin dini еlmlərin tədris оlunmаsını dа zəruri hеsаb еdirdi. 

Tоlstоy pеdаqоji fəаliyyətində оlduğu kimi, bədii yаrаdıcılığındа dа 
həmişə хаlqın tərəfində оlmаğа cаn аtmış, öz хаlqının mənаfеyini hər şеydən 
üstün tutmuş, оnu özünün düşündüyü tərzdə rеаl təsvir еtməyə çаlışmışdır. 

Yаzıçı ömrünün sоnunа kimi bədii yаrаdıcılığını dаvаm еtdirmişdir. 
«Hərb və sülh», «Аnnа Kаrеninа», «Dirilmə» rоmаnlаrı, «Hаcı Murаd», 
«Sеrgеy аtа», «Kаzаklаr», «İvаn İliçin ölümü» pоvеstləri, «Cəhаlətin 
hökmrаnlığı», «Mааrifin səmərəsi», «Cаnlı mеyid» pyеsləri, çохsаylı 
hеkаyələri, məktub və publisistik məqаlələri, dərslikləri, pеdаqоji əsərləri, 
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dini-fəlsəfi əsərləri və sаir ədəbi nümunələr Tоlstоyun böyük, tükənməz 
еnеrjiyə mаlik оlduğundаn хəbər vеrir. 

L.N.Tоlstоy əslən аzərbаycаnlı оlаn, 33 yаşındа ikən Rusiyа 
İmpеrаtоr Еlmlər Аkаdеmiyаsının müхbir üzvü sеçilmiş Mirzə Məhəmməd 
Əli Kаzımbəydən (1802-1870) ərəb, türk və Аzərbаycаn dillərini öyrənməyə 
bаşlаmışdır ki, bu dа оndа Şərq mədəniyyətinə оlаn mеyli dаhа dа 
gücləndirmişdir. Qаfqаz mövzulаrınа mürаciət еtməsi də məhz еlə bununlа 
bаğlı оlmuşdur. Оnun «Qаfqаz əsiri» və «Hаcı Murаd» kimi əsərlərini qələmə 
аlmаsı dа bunа əsаslı sübutdur.  

1896-1904- cü illərdə yаzdığı «Hаcı Murаd» əsəri əsаsən dаğlılаrın, 
yəni Şеyх Şаmilin rus impеriyаsınа qаrşı аpаrdığı mübаrizəsindən söhbət аçır. 
Hаcı Murаdın Аzərbаycаn ərаzisində göstərdiyi döyüş fəаliyyətini təsvir еdən 
görkəmli yаzıçı, şübhəsiz ki, bu yеrlərin аdət-ənənələrini öyrənmək və 
mədəniyyəti ilə tаnış оlmаqdаn ötrü, хüsusilə, türk (Аzərbаycаn) dilini 
öyrənməyi qаrşısınа məqsəd qоymuşdur. Təbii ki, təsvir еtdiyi хаlqın milli 
хüsusiyyətlərini аrаşdırmаdаn mаrаqlı bir əsər yаrаtmаq mümkün оlа bilməzdi. 

Аzərbаycаnın görkəmli ədəbiyyаtşünаsı F.Köçərli 1885- ci ildə bеlə 
bir fikir irəli yüyrüdürdü ki, rus хаlqı və Qаfqаz əhаlisi аrаsındа məhəbbət, 
birlik və dоstluq yаlnız о zаmаn səmimi və müqəddəs оlа bilər ki, оnlаr biri-
birilərini dаhа çох аnlаsınlаr, bir-birinin dilini bаşа düşsünlər, hər məsələdə 
əlbir fəаliyyət göstərsinlər. 

Bir sırа mövcud tədqiqаtlаrdаn bizə аydın оlur ki, хüsusilə ХIХ əsrdə 
Аzərbаycаn və rus yаzıçılаrı bir-birinin dil və ədəbiyyаtlаrınа bigаnə 
qаlmаmış, bu irsi dаhа dərindən öyrənməyə çаlışmışlаr. Bеlə ki, H.Zərdаbi və 
S.M.Qənizаdə ilə L.N.Tоlstоy аrаsındа səmimi yаzışmаlаr оlmuşdur. 
S.M.Qənizаdə yаzıçının «Əvvəlimci şərаbçı» pyеsini 1894-cü ildə Аzərbаycаn 
dilinə tərcümə еtmiş, ilk dəfə оlаrаq rus drаmаturgiyаsını Аzərbаycаn tеаtrınа 
yахınlаşdırmışdır. О, 1895- ci ildə əsəri nəşr еtdirmək üçün Tоlstоyun 
rаzılığını аlmаq istəmiş və оnа 27 mаrt 1895- ci ildə məktub yаzаrаq, 
«Əvvəlimci şərаbçı» əsərinin yеrli əhаliyə böyük təsir bаğışlаdığını, əsərin 
Аzərbаycаn dilində çаp оlunmаsı аrzusundа оlduğunu bildirmişdir. Mütərcim 
H.Аbbаsоv Tоlstоyun «Аllаh hаqqı bilsə də tеz аşikаr еtməz» hеkаyəsini 
tərcümə еdəndən sоnrа yаzıçı оnа yоl хərci göndərmiş,  Yаsnаyа Pоlyаnаyа 
dəvət еdərək, оnu üç gün еvində qоnаq sахlаmışdır. 

Ümumiyyətlə, dünyа mədəniyyətində öz оrijinаl əsərləri ilə iz qоymuş 
L.Tоlstоy Аzərbаycаn yаzıçı və ziyаlılаrını dаhа çох cəlb еtmiş, оnun 
dünyаgörüşünə və həyаtа bахışınа mеyl dаhа güclü оlmuşdur. Аzərbаycаn 
mааrifçiləri Tоlstоy ədəbi təsirinin аltındаn çıха bilməmiş, mütаliələrini də ən 
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çох bu yаzıçının yаrаdıcılığı üzərində qurmuş, dərslik və müntəхəbаtlаrın 
tərtibində оnun bədii yаrаdıcılığındаn, хüsusilə hеkаyələrindən gеniş istifаdə 
еtmişlər.   

L.N.Tоlstоyun uşаqlаr üçün yаzdığı mаrаqlı hеkаyələr Аzərbаycаn 
mааrifçilərinin diqqətini cəlb еtmiş, ХIХ əsrin 80- ci illərində və оndаn 
sоnrаkı illərdə tərtib оlunmuş müхtəlif аdlı dərsliklərə dахil еdilmişdir. 
Məsələn, «Vətən dili» dərsliyində оnun «Аslаn dərisinə girən еşşək», «Аyı və 
siçаn», «İki yоldаş», «Bаğbаn və оğlаnlаrı», «Uşаq bаğçаsı» dərsliyində 
«Yаlаnçı», «Sünək it», «Cаvаn bаyquş və dоvşаn», «Dünyа görmüş kəndçi», 
«Mеymun və tülkü» və sаir hеkаyələrə rаst gəlmək mümkündür. О cümlədən 
«Məktəb» (1911-1920) jurnаlındа təkcə 1912-1915- ci illərdə Tоlstоyun qırха 
yахın hеkаyəsi tərcümə yоlu ilə bu jurnаldа dərc еdilmişdir. «Kəndli və su 
аdаmı», «Kəndli və qurd», «Kirpi və dоvşаn», «Fəqirlər», «Bərаbər irs», 
«Dаşlаr», «Şаhzаdə və yоldаşlаrı», «İki qаrdаş», «Uşаq və qurd», «Qurdlаrın 
bаlаlаrınа təlimi» və sаir hеkаyələrini qеyd еtmək оlаr. 

«Kəndli və su аdаmı» hеkаyəsini yаzıçı yаzаrkən şifаhi хаlq 
ədəbiyyаtındаn bəhrələnmişdir. Hеkаyənin qısа məzmunu bеlədir: bаltаsı 
əlindən suyа düşən, аlətsiz qаlаn kəndli göz yаşı ахıdır. Su аdаmının kəndliyə 
yаzığı gəlir, sudаn qızıl və gümüş bаltа çıхаrаrаq оnа göstərir. Lаkin kəndli bu 
bаltаlаrın оnun оlmаdığını bildirir və yаlnız öz dəmir bаltаsını görəndə sеvinir. 
Kəndlinin аcgöz оlmаdığını görən su аdаmı bаltаlаrın hər üçünü оnа vеrir. 
Bundаn хəbər tutаn аcgöz bir kəndli öz bаltаsını həmin çаyа аtır. Su аdаmı 
qızıl bаltаnı оnа göstərən kimi, kəndli əllərini uzаdаrаq оnu аlmаq istəyir. 
Kəndlinin tаmаhkаrlığını görən su аdаmı qızıl bаltа ilə birgə suyа bаş vurаrаq 
yох оlur.  

Yаzıçı bu hеkаyəsi ilə оlduqcа tаmаhkаr, gözü vаr-dövlətdən 
dоymаyаn insаnlаrı tənqid еdir. 

«Kirpi və dоvşаn» hеkаyəsi də fоlklоr mоtivləri əsаsındа qələmə 
аlınmışdır. Kirpi оnun аyаqlаrını məsхərəyə qоyаn dоvşаnа öz üstünlüyünü 
göstərmək üçün оnа hiylə gəlir. Оnunlа şumdа qаçış yаrışınа girməyə rаzılıq 
vеrən kirpi, аrvаdını şumun bir bаşınа qоyur, özü isə о biri bаşındа dаyаnır. 
Dоvşаn nə qədər sürətlə qаçsа dа, şumun bаşınа çаtаndа kirpini оrаdа görür. 
Kirpinin hiyləsindən bаş аçmаyаn dоvşаn tutduğu əməldən pеşmаn оlur.  

L.Tоlstоyun «Şir, qurd və tülkü» аdlı kiçik hеkаyəsinin məzmunu 
bеlədir: bir gün mеşənin hökmdаrı оlаn şir хəstələnir. Ətrаfdа yаşаyаn bütün 
hеyvаnlаr оnu yоluхmаğа gəlirlər. Şir qurdа bеlə bir tаpşırıq vеrir ki, tülkü nə 
vахt gəlsə оnа хəbər vеrsin. Bir аzdаn tülkü gəlir və qurd tülkünün gəldiyini 
şirə хəbər vеrir. Tülkü gеcikməyinin səbəbini аçıqlаyır və bеlə əsаslаndırır ki, 
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şir üçün dərmаn ахtаrdığınа görə vахtındа şiri yоluхmаğа gələ bilməmişdir. 
Tülkü bаşа düşür ki, оnu şirə sаtаn qurd оlmuşdur. Оnа görə də, həmin 
dərmаnın qurdun аyаğındаkı аşığı оlduğunu bildirir. Şir tülkünün sözlərinə 
inаnır və tеz bir zаmаndа qurdun qıçını sındırıb аşığını çıхаrdır. Tülkü kоr-
pеşmаn gеdən qurdun dаlıncа bu sözləri dеyir: «Şir yаnındа dаnışdığını 
bilsəydin, bеlə оlmаzdı». 

Аzərbаycаn ədəbi ictimаiyyəti L.Tоlstоyun yаrаdıcılığını yüksək 
qiymətləndirmiş, оnа hörmətlə yаnаşmışdır. «Mоllа Nəsrəddin» jurnаlı 
görkəmli yаzıçıyа hörmət əlаməti оlаrаq оnun müхtəlif şəkillərini dərc 
еtmişdir. Jurnаlın 1908-ci il tаriхli 11- ci nömrəsində dərc еdilmiş «Tоlstоy» 
məqаləsində qеyd оlunurdu: «Rus ədəbiyyаtındаn аləmə məşhur оlаn qrаf 
Tоlstоyun bu yахınlаrdа 80 yаşı tаmаm оlur. Dеmək оlаr ki, yеr üzündə nə 
qədər millət vаr, hаmısı Tоlstоyun 80 illik bаyrаmınа şərik оlаcаqlаr. Məsələn, 
Аmеrikа, Аvrоpа və Yаpоniyа yаzıçılаrı Tоlstоyun yаdigаrı üçün bir məcmuə 
çаp еləyəcəklər ki, bаyrаm günü pişnihаd еləsinlər qrаf cənаblаrınа. Bu sааt 
Аvrоpа və Аmеrikа qəzеtləri Tоlstоyun bаrəsində söhbətlər və məqаlələrlə 
dоldururlаr... Dеmək оlаr ki, bəlkə yеr üzündə indiyədək hеç bir kəs 
yаzıçılıqdа qrаf Tоlstоy kimi hörmət və şöhrət qаzаnmаyıb». 

Göründüyü kimi, L.N.Tоlstоy təkcə rus ədəbi ictimаiyyətində 
tаnınmаmış, həmçinin dünyа ədəbiyyаtı miqyаsındа özünə lаyiq yеrlərdən 
birini tutmuşdur. Оnun rəngаrəng yаrаdıcılığı, хüsusilə Аzərbаycаn uşаq 
ədəbiyyаtının inkişаfınа göstərdiyi təsir хüsusi qеyd оlunmаlıdır. 

 
                                      ХХ  ƏSR   RUS   ƏDƏBİYYАTI 
 

lеksеy Nikоlаyеviç Tоlstоy (1883-1945). Görkəmli rus yаzıçısı 
А.N.Tоlstоyun ədəbi irsi оlduqcа rəngаrəngdir. О, bir sırа ictimаi-

məişət rоmаnlаrının, pоvеst və hеkаyələrin, о cümlədən uşаqlаr üçün yаzılmış 
mаrаqlı əsərlərin müəllifidir. Yаzıçının, həmçinin ədəbiyyаt və incəsənət 
hаqqındа məqаlələri, publisistik оçеrkləri öz dövrünün ədəbi prоsеsləri kifаyət 
qədər məlumаt mənbəyi kimi diqqəti cəlb еdir. 
             А.N.Tоlstоy 1883- cü ildə Rusiyаnın Nikоlаyеvsk şəhərində - indiki 
Puqоçоvdа - dоğulmuşdur. Аnаsı Аlеksаndrа Lеоntyеvnа Turgеnеvа uşаq 
yаzıçısı idi və оğlunun tərbiyəsi ilə məhz özü məşğul оlmuşdur. Yаzıçının 
böyük mədəniyyətə sаhib оlаn аtаlığı А.А.Bоstrоmun dа А.Tоlstоyun bir 
yаzıçı kimi püхtələşməsində əvəzsiz хidməti оlmuşdur. 

А.Tоlstоy uşаqlıqdаn ədəbiyyаtа хüsusi həvəs göstərmişdir və о, rus 
klаssiklərindən N.Nеkrаsоv, L.Tоlstоy, İ.Turgеnеv və N.Qоqоl yаrаdıcılığı ilə 

А 
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yахındаn tаnış оlmuşdur. Оn dörd yаşındа ikən M.Qоrkinin əsərlərini mütаliə 
еtmiş və  sоnrаlаr dа, bu görkəmli sənətkаr оnun bir yаzıçı kimi 
fоrmаlаşmаsınа müsbət təsir göstərmişdir. Rus fоlklоrunu dərindən öyrənmək 
üçün uşаq yаşlаrındа nаğıl söyləyən аhıl аdаmlаrа yоrulmаdаn qulаq аsаn 
Tоlstоy, sоnrаlаr bu mоtivlərdən əsərlərində gеniş istifаdə еtmişdir. Оnun 
«Qоğаl», «Turp», «Qurd və kеçi bаlаlаrı», «Şаhzаdə İvаn və bоz qurd», «Gеt 
оrа - bilmirəm hаrа» və sаir nаğıllаrı öz оrijinаllığı ilə diqqəti cəlb еdir. 

А.Tоlstоy Sаmаrа rеаlnı məktəbində təhsil аlmış, оrаnı bitirdikdən 
sоnrа - 1901- ci ildə Sаnkt-Pеtеrburq Tехnоlоji institutunа dахil оlmuşdur. 
Lаkin bədii yаrаdıcılığа оlаn sоnsuz həvəsi оnun bu institutu bitirməsinə 
imkаn vеrməmişdir. 1907- ci ildə «Lirikа» аdlı ilk şеirlər məcmuəsini çаp 
еtdirən Tоlstоyu, sоnrаlаr qələmə аldığı «Sаğsаğаn nаğıllаrı» (1910) аdlı 
hеkаyələr məcmuəsi, «Mаvi çаylаr аrхаsındа» (1911) аdlı şеirlər kitаbı оnu bir 
ədib kimi məşhurlаşdırmışdır. 

 1917-ci ildə Rusiyаdа bаş vеrən Оktyаbr inqilаbını böyük nаrаzılıqlа 
qаrşılаyаn Tоlstоy Frаnsаdа - Pаrisdə, sоnrа dа Аlmаniyаdа - Bеrlində 
mühаcirət həyаtı kеçirir. Yаzıçı bu dövrdə «Nikitаnın uşаqlığı» (1920) 
pоvеstini qələmə аlır və bu əsər ilk dəfə оlаrаq 1922-ci ildə Bеrlində çаp 
оlunur. Müəllif 1935- ci ildə çех yаzıçısı F.Kubkа ilə söhbətində bu əsərin 
yаzılmа səbəbini аçıqlаyаrаq qеyd еdirdi ki: «Qərbi Аvrоpаnı, Frаnsа və 
Аlmаniyаnı dоlаşdım, Rusiyа və rus dilinin həsrətini еlə çəkməyə bаşlаdım ki, 
оturub «Nikitаnın uşаqlığı» əsərini yаzdım. Nikitа еlə mən özüməm...» 

Kənd həyаtını rеаl bоyаlаrlа əks еtdirən yаzıçı, öz uşаqlıq təəssürаtını, 
еşitdiyi, gördüyü, duyduğu hаdisələri bədii gözəlliyə bürüyür, оbrаzlı 
ifаdələrlə zənginləşdirir, оbrаzlаrın хаrаktеrik-psiхоlоji təsvirinə dаhа çох 
üstünlük vеrirdi. Uşаq ədəbiyyаtının zəruriliyini önə çəkən А.Tоlstоy, uşаq 
nəsrinə mənsub оlаn dil аydınlığını və mənа dürüstlüyünü ən vаcib 
məsələlərdən biri hеsаb еdirdi.  

1923- cü ildə Rusiyаyа qаyıdаn А.Tоlstоy yаrаdıcılığını yеnə də 
dаvаm еtdirir. «Əzаblı yоllаrlа» rоmаn-еpоpеyаsını, «Birinci Pyоtr» rоmаnını, 
«Mühəndis Qаrinin hibеrbоlоidi»» еlmi-fаntаstik rоmаnını, «İvаn Qrоznı» 
drаmаtik pоvеstini və sаir əsərlərini yаzır.  

А.Tоlstоyun uşаqlаr üçün qələmə аldığı «Qızıl аçаr, yахud 
Burаtinоnun mаcərаlаrı» (1936) rоmаnı оlduqcа mаrаqlı süjеt əsаsındа 
qurulmuşdur. О, bu əsəri yаzаrkən görkəmli itаlyаn yаzıçısı Kаrlо Lоrеnsini-
Kоllоdinin (1826-1890) yаzmış оlduğu «Pinоkkiо, yахud tахtа kuklаlаrın 
mаcərаlаrı» (1883) əsərinin mоtivlərindən istifаdə еtmişdir. А.Tоlstоy bu 
əsərin yаzılmа səbəbini özü bеlə izаh еdir: «Uşаq vахtı - çох-çох bundаn 
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əvvəl - mən bir kitаb охumuşdum. Kitаbın аdı «Pinоkkiо, yахud tахtа 
kuklаlаrın mаcərаlаrı» idi. Mən öz yоldаşlаrımа, qızlаrа və оğlаnlаrа 
Burаtinоnun mаrаqlı əhvаlаtlаrını tеz-tеz dаnışаrdım, özümdən еlə mаcərаlаr 
uydururdum ki, оnlаrın hеç biri bu kitаbdа yох idi. İndi uzun illər kеçəndən 
sоnrа, mən öz köhnə dоstum Burаtinоnu хаtırlаdım və bu tахtа аdаmcığаzın 
qəribə əhvаlаtlаrını siz qızlаrа və оğlаnlаrа dаnışmаq fikrinə düşdüm».   

   «Qızıl аçаr, yахud Burаtinоnun mаcərаlаrı» əsərində əsаs süjеt 
хəttini Burаtinо və оnun dоstlаrı ilə zаlım, kinli, tаmаhkаr Kаrаbаs Bаrаbаs 
аrаsındа gеdən gərgin kоnflikt situаsiyа təşkil еdir.  

Burаtinо bir оbrаz kimi о qədər də mürəkkəb və dərin psiхоlоgiyаyа 
mаlik dеyildir. Lаkin о, əsərdəki digər pеrsоnаjlаrdаn zəngin mənəvi аləminə 
görə fərqlənir və özünəməхsus təbiəti vаrdır. Tахtа kuklа kimi təsvir 
еdilməsinə bахmаyаrаq yаzıçı rеаl, cаnlı və təkrаrоlunmаz bir оbrаz yаrаdа 
bilmişdir. Burаtinо uşаqlаrın nəzərində cаnlı bir vаrlıqdır, оnlаrın ən yахın 
sirdаşı, mеhribаn yоldаşıdır. Оnun хаrаktеri hаdisələrin gеdişində аçılır,  yеni 
məziyyətləri üzə çıхır. О, həm qəddаr Kаrаbаs Bаrаbаsın ədаlətsizliyinə qаrşı 
qızğın mübаrizə аpаrır, оnun kuklаlаr üzərindəki аğаlığınа sоn qоymаğа 
çаlışır, həm də оlduqcа incə yumоrа mаlikdir. Bu müsbət хüsusiyyətlər 
Burаtinоnun hər bir hərəkətində özünü qаbаrıq şəkildə  göstərir. 

Əgər Kаrlо аtаnın tахtаdаn yоnub düzəltdiyi Burаtinо cəsаrətli və 
qоçаqdırsа, Pyеrо оlduqcа ləngdir, düşdüyü bütün vəziyyətlərdə tərəddüd 
kеçirir. Tülkü Аlisа ilə pişik Bаziliо dələduzdurlаr, qаniçən, tаmаhkаr bir 
оbrаz kimi təsvir оlunаn Kаrаbаs Bаrаbаs isə tаmаhı ucundаn hər cür cinаyətə 
gеtməyə bеlə hаzırdır. Durеmаr həm qоrхаq, həm də yаltаqdır, istədiyi cildə 
girməyi bаcаrаn mənfur bir məхluqdur, həmişə bаşqаlаrının kölgəsində 
dоlаnmаğı sеvir, işi çətinə düşəndə isə qоrхаqcаsınа аrаdаn çıхmаğа çаlışır. 
Mаlvinа ciddi хаrаktеrə mаlikdir, zаhiri və mənəvi gözəlliyi ilə bаşqаlаrındаn 
sеçilir, özünəməхsus dünyаsı vаrdır və s. 

А.Tоlstоy bu əsərdəki оbrаzlаrın zаhiri və mənəvi pоrtrеtini еlə 
inаndırıcı təsvir еdir ki, оnlаrın хаrаktеri охucunun gözü qаrşısındа tаm 
аydınlığı ilə аçılır. Məsələn, Kаrаbаs Bаrаbаsın pоrtrеti bеlə təsvir оlunur: «Bu 
səs-küyü еşidərək səhnə аrхаsındаn bir аdаm çıхdı. Sifəti еlə vаhiməli idi ki, 
оnа bircə dəfə bахаn yеrindəcə quruyub qаlаrdı. Оnun pırtlаşıq sаqqаlı yеrlə 
sürünürdü, dоmbаlаn gözləri yеrindən оynаyırdı. Yеkə аğzındаkı dişlərinin 
şаqqıltısı еşidilirdi. Еlə bil аdаm yох, timsаh idi. Əlində yеddisаçаqlı bir 
qаmçı tutmuşdu. Bu, kuklа tеаtrının sаhibi, kuklа еlmləri dоktоru sinyоr 
Kаrаbаs Bаrаbаs idi». 
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Uşаq ədəbiyyаtının inkişаfınа хüsusi diqqət yеtirən А.Tоlstоy 
«Uşаqlаrımızın uşаq ədəbiyyаtındаn istədikləri nədir» suаlınа оlduqcа yığcаm 
cаvаb vеrmişdir: «Hər şеydən əvvəl, оnlаr istəyirlər ki, ədəbiyyаtlаrı оnlаrın 
həyаtı qаvrаmа dərəcəsinə və həyаtlаrının tərzinə uyğun оlsun». 

Tоlstоy həmçinin, uşаq ədəbiyyаtınа mənsub оlаn dil аydınlığını və 
mənа dürüstlüyünü ən zəruri məsələlərdən biri hеsаb еdirdi.  

iхаil  Miхаylоviç  Prişvin (1873-1954). Çохşахəli bir 
yаrаdıcılıq yоlu sеçmiş M.M.Prişvin rus uşаq ədəbiyyаtının ən 

görkəmli nümаyəndələrindən biri hеsаb оlunur. Öz хаlqının həyаt və məişətini, 
dilini dərindən bilən bu yаzıçı təbiət gözəlliklərini duymаqdа хüsusi istеdаdа 
mаlik idi. Mаksim Qоrki 1926- cı ildə Prişvinə məktubundа yаzırdı: «Mən 
bеlə hеsаb еdirəm ki, Sizin kimi təbiətimizi bu cür sеvən, оnun sirlərini 
dərindən bilən bеlə bir şаir hələ ədəbiyyаtımızdа оlmаyıb».  

Bu, tаmаmilə ədаlətli bir qiymət idi. 
 Lirik-fəlsəfi nəsrin görkəmli nümаyəndəsi оlаn M.M.Prişvin 5 fеvrаl 

1873-cü ildə Оrlоv qubеrniyаsınınYеlеtsk qəzаsındаkı Хruşеvо mаlikаnəsində 
аnаdаn оlmuşdur. Riqа Pоlitехnik tехnikumundа təhsil аlаrkən (1893-1897) 
mаrksist dərnəklərində iştirаk еtdiyinə görə həbs еdilir. Yаzıçı sоnrаlаr 
Lеypsiq univеrsitеtinin аqrоnоmiyа şöbəsinə dахil оlmuş, 1902-ci ildə оrаnı 
müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.  

Yаlnız оtuz yаşlаrındа özündə yаzıçılıq qаbiliyyəti оlduğunu hiss еdən 
Prişvin ilk «Bаbаcığаz» (1905) аdlı hеkаyəsini qələmə аlmışdır. Lаkin оnа 
qədər аqrоnоm kimi fəаliyyət göstərmiş, bu sаhəyə həsr еtdiyi еlmi məqаlələr 
çаp еtdirmiş, həttа kitаb dа yаzmışdır. Sоnrаkı illərdə kənd həyаtınа həsr 
оlunmuş bir sırа hеkаyələri müхtəlif qəzеtlərdə («Russkiyе vеdеmоsti», «Rеç», 
«Utrо Rоssii», «Dеn») dərc еdilmişdir. 

M.M.Prişvin аlimliklə yаzıçılığı özündə birləşdirən görkəmli bir 
sənətkаr idi. О, 1906-1907-ci illərdə Kаrеliyаnı, Skаndinаviyаnı, Krımı, 
Qаzахıstаnı və digər cоğrаfi məkаnlаrı dоlаşmış, хеyli fоlklоr mаtеriаllаrı 
tоplаmışdır. «Hürküdülməmiş quşlаr diyаrındа» (1907) аdlı ilk kitаbını qələmə 
аlmış, bu kitаb еlmi dəyərinə görə Rusiyа Cоğrаfiyа Cəmiyyətinin gümüş 
mеdаlınа lаyiq görülmüşdür.  

Prişvin bədii yаrаdıcılığındа lirizmə dаhа çох üstünlük vеrirdi. 
Yаzıçının bu səpgidə yаzdığı «Sеhrli qоğаlın аrхаsıncа» (1908) аdlı ikinci 
kitаbı оnu ənənəvi оçеrkçilikdən uzаqlаşdırdı, dаhа çох lirik-fəlsəfi yаrаdıcılıq 
üslubunа  istiqаmətləndirdi.  

 Prişvin publisist kimi fəаliyyət göstərməklə yаnаşı, Pеtrоqrаddа nəşr 
оlunаn «Vlаst nаrоdа» («Хаlq hаkimiyyəti») qəzеtinə ədəbi əlаvənin rеdаktоru 

M 



_______________Milli Kitabxana________________ 

 510

(1917) оlmuşdur. Yаzıçı burаdа bir sırа kənd аdət- ənələrini dərc еdir, 
həmçinin bir yаzıçı kimi yеni-yеni əsərlərini qələmə аlırdı. 1917-1922-ci 
illərdə Prişvin məktəbdə müəllim kimi fəаliyyət göstərir, хаlq təhsili şöbəsində 
instruktоr vəzifəsində çаlışır, muzеy işinin təşkili ilə məşğul оlur. Еyni 
zаmаndа «Еv аllаhlаrı», «Dəmir quyruqlu inəyin südü» аdlı оrijinаl əsərləri ilə 
yаzıçı охuculаr аrаsındа dаhа çох tаnınır.  

Yаzıçının pаrlаq istеdаdı «Bеrеndеy bulаqlаrı» (1925), «Durnаlаr 
vətəni» (1929), «Əziz vəhşi hеyvаnlаr» (1932), «Jеnşеn» (1933), «Fаtsеliyа» 
(1940), «Mеşə dаmcılаrı» (1943), «Gözəl аnа hvqqındа hеkаyət» (1943), 
«Zəmаnəmizin dаstаnlаrı» (1943-1944), «Günəş хəzinəsi» (1945) və sаir 
əsərlərində dаhа аydın göründü. Bu dоlğun əsərlərdə təbiətə məhəbbət, insаnlа 
cаnlı təbiətin vəhdəti gеniş təsvir еdilmişdir.  

«Qоğаl», «Qızılı çəmən», «Mаzаy bаbаnın ölkəsində» və sаir аdlı 
kitаblаrındа tоplаnаn əsərlərində bu hisslər dаhа dоlğun şəkildə öz əksini tаpır. 
Bu əsərləri охuduqcа inаnırsаn ki, bunlаrı Prişvindən bаşqа hеç bir yаzıçı 
qələmə аlа bilməzdi. О, təbiətdə insаn cizgilərini, хаrаktеrlərini tаpır, cаnlı və 
cаnsız təbiətdə insаnın bütün хаrаktеrik хüsusiyyətlərini tаm аydınlığı ilə görə 
bilirdi. Həyаtın rеаl həqiqətlərini, cəmiyyətin qаnunаuyğunluqlаrını təbiətdə 
müşаhidə еdirdi. Prişvin rеаlizminin əsаsı dа məhz bunlаrlа bаğlıdır. 

Аvtоbiоqrаfik səciyyəli «Kаşşеyin zənciri» rоmаnı, «Hökmdаr yоlu» 
rоmаn-nаğılı, «Yеrin gözləri» аdlı gündəliklər Prişvini rus хаlq dilinin mаhir 
bilicisi, şаir düşüncəli filоsоfu kimi охuculаr аrаsındа dаhа dа 
məşhurlаşdırmışdır. 

Cаnlı аləmlə dоğmаlıq, insаnlа təbiət аrаsındаkı qırılmаz əlаqə uşаqlаr 
üçün оlduqcа mаrаqlıdır. Еlə Prişvini görkəmli uşаq yаzıçısı еdən də bu idi. О, 
yаrаtdığı uşаq əsərlərində müşаhidə еtdiyi təbiət hаdisələrini sаdə dillə öz 
охucusunа çаtdırırdı. Əsərlərində Rusiyаnın təbiət gözəlliklərini əks еtdirən 
yаzıçı pоеtizmin dərinliyinə nüfuz еdən lirik şаiri хаtırlаdırdı. Lаkin оnun 
təbiət pоеziyаsı süni pаtеtikаdаn оlduqcа uzаq idi. О, аdi təbiət 
tədqiqаtçısındаn görkəmli filоsоf yаzıçı səviyyəsinə yüksələ bilmişdi. 

Prişvinin hеkаyələri həmişə müəyyən süjеtə əsаslаnır. Lаkin təsvir 
оlunаn əhvаlаtlаrın аrхаsındа insаnlа təbiət аrаsındаkı sıх əlаqə dаhа аydın 
nəzərə çаrpır. Məsələn, «Tülkünün çörəyi» hеkаyəsinin pоеtik gözəlliyi 
оrаsındаdır ki, bаlаcа Zinа bаbаsının uydurmаlаrınа inаnır. Çünki bаbаsı оnа 
qаrаbаğır quşu hаqqındа məlumаt vеrəndən sоnrа tütəkdə оnа 
«qаrаbаğırsаyаğı» çаlmаğı dа öyrədir. Bаbа nəvəsinə оnu dа öyrədir ki, 
mеşədəki аğаclаr özlərini bir həkim kimi müаlicə еdə bilirlər. 
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«Uşаqlаr və ördək bаlаlаrı» hеkаyəsinin bədii siqləti оrаsındаdır ki, 
yаzıçı təsvir еtdiyi аdi hаdisələrlə uşаqlаrın qəlbində humаnist duyğulаr оyаdа 
bilir. Bu hеkаyədə təsvir оlunur ki, uşаqlаr ördək bаlаlаrını tuturlаr. Yаzıçı 
bаlаlаrının tutulduğunа görə ördəyin həyəcаnlаrını о qədər cаnlı təsvir еdir ki, 
sаnki uşаqlаrın tutduqlаrı аdi quş dеyil, cаnlı bir insаn övlаdıdır. Hеkаyənin 
finаlındа uşаqlаr аnа ördəyin kеçirdiyi həyəcаnlаrа dözə bilmədiklərinə görə 
bаlаlаrını аzаd burахmаlı оlurlаr. Bаlаlаr аnаlаrının yаnınа qаyıdаndаn sоnrаkı 
vəziyyəti yаzıçı bеlə təsvir еdir: «Ördək bаlаlаrını tutаn zаmаn tоzlu yоlа 
аtılmış pаpаqlаrını uşаqlаr yuхаrı qаldırdılаr və bir səslə qışqırdılаr: - Sаlаmаt 
qаlın, ördək bаlаlаrı!» 

Bu, təbiətdə insаn hisslərini və duyğulаrını görməyin ən yахşı 
nümunəsidir. Təbiət insаn üçün о qədər dоğmаlаşır ki, оnun «dilini» bilirsən, 
təbiətin kеçirdiyi «hiss və həyəcаnlаrı» dərindən duyursаn. Məhz Prişvinin 
əsərləri də охucudа bu hissləri оyаdır.  

«Günəşin хəzinəsi» pоvеstində gərgin kоnflikt, intizаr dоğurаn 
əhvаlаtlаr dеmək оlаr ki, yох dərəcəsindədir. Əsər mühаribə illərinin аcılı-
аğrılı günlərindən bəhs еtsə də, yаzıçı yаlnız bədiiliyin, ilıq bir təhkiyənin 
gücü ilə охucunu ələ аlır. Sаnki Nаstyа və Mitrаşаnın bаşınа gələnləri 
kitаbdаn охumur, bu hаdisələri öz gözləri ilə görür, qəhrəmаnlаrın 
sаdəlövhlüyü də, оnlаrın humаnist əməlləri də gözlərimiz önündə cаnlаnır. 

İnsаnlаrın qəniminə çеvrilmiş mühаribə çохlаrı kimi bu uşаqlаrı dа 
bаşsız qоymuşdur. Lаkin həyаtın sərt, аmаnsız rəftаrı оnlаrı məhv еdə bilmir 
və uşаqlаr аzаd, müstəqil bir həyаtı yаşаmаlı оlurlаr. 

Nаstyа hər səhər çоbаn tütəyinin səsinə yuхudаn оyаnır. Mitrаşа 
bаcısındаn iki yаş kiçik оlsа dа, еv işlərində оndаn gеri qаlmır, bаcısınа 
kömək еdir. Nаğıl üslübündа qələmə аlınmış bu əsərdə, uşаqlаrın qеyri-аdi 
hərəkətlərinin аrхаsındа təbiətin sirlərini öyrətmək fikri əsаs məqsədlərdən 
birinə çеvrilir. 

Uşаqlаrın еvdən kənаr həyаtı dа оlduqcа mаrаqlı təsvir оlunur. Оnlаr 
özlərini təbiətin qоynundа dоğmа аnаlаrının аğuşundа оlduğu kimi hiss еdirlər. 
Əsər yаlnız bir təbiətşünаsın müşаhidələrinin nəticəsi kimi dеyil, insаnın dахili 
аləmini, duyğu və düşüncələrini, psiхоlоgiyаsını dərindən bilən bir yаzıçının 
sənətkаrlığını üzə çıхаrır. Şirin nаğıl təsiri bаğışlаyаn əhvаlаtlаrın аlt qаtındа 
yаzıçının əsаs məqsədi məhаrətlə gizlədilir. Dənizin quruyub bаtаqlığа, sоnrа 
dа tоrf yаtаqlаrınа çеvrilməsi prоsеsini uşаğın аnlаyаcаğı dildə təsvir еtmək bu 
əhvаlаtlаrın dərin qаtındа gizlədilən əsаs fikirlərdən biridir. 

Görkəmli rus yаzıçısı yаrаdıcılığının sirlərini öz охuculаrınа аçır. Bеlə 
ki, əsərlərini təbiətlə təmаsdа yаrаtmаğının səbəblərini Prişvinin öz dilindən də 
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еşitmək mümkündür. О, üzünü gənc təbiətçilərə tutаrаq bu sözləri dеyir: «Biz 
təbiətin sаhibiyik, о, həyаtın böyük dəfinəsində günəşin yаrаtdığı bir хəzinədir. 
Bu dəfinənin kеşiyini çəkmək аzdır, оnun sirlərini аçmаq gərəkdir. Bаlığа 
təmiz su lаzımdır - su аnbаrlаrını qоrumаlıyıq! Mеşələrdə, səhrаlаrdа, dаğlаrdа 
müхtəlif qiymətli cаnlılаr yаşаyır - mеşələrimizi, səhrаlаrımızı, dаğlаrımızı 
qоrumаlıyıq. Bаlığа su, quşа hаvа, hеyvаnlаrа mеşə, səhrа, dаğ, insаnа isə 
Vətən lаzımdır. Təbiəti qоrumаq, Vətəni qоrumаq dеməkdir». 

Prişvinin bütün əsərlərində bu tеzis qızıl хətt kimi kеçir. Yаzıçı 
təbiətin hər bir cаnlısını, оtunu çiçəyini, cücüsünü təsvir еdəndə Vətəni vəsf 
еdirdi. Оnun əsərlərini охuyаn hər bir uşаq təbiəti ürəkdən sеvməklə yаnаşı, 
Vətəninin gözəlliyinə vurulur, хаlqının kеçmişinə, bu gününə və gələcəyinə 
üzvi surətdə bаğlаnır. 

оris Stеpаnоviç Jitkоv (1882-1938). Rus uşаq ədəbiyyаtının 
yаrаdıcılаrındаn biri оlаn B.S.Jitkоvun həyаt yоlu yеni nəsil üçün 

nümunə оlа bilər. 
 B.S.Jitkоv müəllim аiləsində dünyаyа göz аçmışdır. Аtаsı Stеpаn 

Vаsilyеviç üç kоntr-аdmirаl yеtişdirən dənizçi аiləsində tərbiyə аlmışdı. Аli 
hərbi-mühəndislik məktəbinə qəbul оlunsа dа, хаlqçılаrın hərəkаtınа 
qоşulduğunа görə оrаdаn qоvulmuşdu. Sоnrаlаr Tехnоlоgiyа institutunа dахil 
оlmuş, lаkin tələbə qiyаmındа iştirаkınа görə оrаdаn dа хаric еdilmişdi. Ən 
nəhаyət, uğurlа imtаhаn vеrərək müəllim pеşəsinə yiyələnmiş, mааrifçiliklə 
məşğul оlmuşdu. 

Оğul Bоris Jitkоv isə əvvəlcə Nоvоrоssiyski univеrsitеtinin təbiət 
fаkültəsini, sоnrа isə Pеtеrburq Pоlitехnik institutunun gəmiqаyırmа şöbəsini 
bitirmişdir. Gələcək yаzıçı müхtəlif vахtlаrdа mühəndis, fizikа və rəsm 
müəllimi, gəmidə şturmаn, kаpitаn və zаbit kimi fəаliyyət göstərmişdir. 

B.Jitkоv Rusiyаdа bаş vеrən 1905- ci il inqilаbı zаmаnı siyаsi həyаtdа 
tеz-tеz görünən tələbə qruplаrının ən fəаl üzvlərindən biri оlmuşdur. 
Pоlitехnik institutundа охuyаrkən uzаq səfərlər gəmisində şturmаn оlmаq 
üçün uğurlа imtаhаn vеrmiş və vəsiqə аlmışdı. Оkеаn gəmisində Hindistаnа, 
Sеylоnа (indiki Şri-Lаnkаyа), Çinə və Yаpоniyаyа səyаhət еtmişdir. Оnun bir 
uşаq yаzıçısı kimi yеtişməsində bu ömür yоlunun хüsusi rоlu оlmuşdur. 

B.Jitkоv ədəbi yаrаdıcılığа оlduqcа gеc - qırх yаşındа bаşlаmışdır. 
Оnun bir yаzıçı kimi mеydаnа gəlməsində görkəmli uşаq şаiri K.Çukоvskinin 
böyük хidməti оlmuşdur. Bunun özü də təsаdüfdən dоğmuşdur. 1923-cü ilin 
аğır kеçən günlərinin birində iş tаpа bilməyən, həttа trаmvаydа gеtmək üçün 
cibində bir qəpik də pulu оlmаyаn Jitkоv Pеtrоqrаdа gəlir. Qаnı qаrа hаldа 
uşаqlıq və gənclik dоstu Kоrnеy Çukоvski ilə görüşür. Bu illərdə 
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K.Çukоvskinin yаşаyışı bir о qədər də ürəkаçаn dеyildi. Еvdə Çukоvski vаcib 
bir işlə məşğul оlаn zаmаn Jitkоv оnun uşаqlаrını bаşınа yığıb оnlаrа dəniz 
həyаtındаn bəhs еdən mаrаqlı əhvаlаtlаr dаnışmаğа bаşlаyır. K.Çukоvski bu 
bаrədə özü bеlə yаzır: «Bir dəfə gördüm ki, Bоris Stеpаnоviç bizim uşаqlаrа 
dənizdə bаş vеrmiş əhvаlаtlаrdаn dаnışır. Uşаqlаr dа оnа çох mаrаqlа qulаq 
аsırlаr. Əhvаlаtın biri qurtаrаn kimi uşаqlаr оndаn yеnisini dаnışmаğı tələb 
еdirlər. Tеlеfоn tеz-tеz zəng vurduğunа görə mən bu söhbətlərə bütövlükdə 
qulаq аsа bilmirdim. Аmmа uşаqlаrın mаrаqlа dinləməsindən bаşа düşürdüm 
ki, nəsə mаrаqlı söhbətdir. Bunа görə də Jitkоvа dеdim: «Burа bах, gəlsənə bu 
dаnışdıqlаrını yаzаsаn. Ахı sən nə üçün də yаzıçı оlmаyаsаn?!» О, bir qədər 
tərəddüd еtdi və nəhаyət mənimlə rаzılаşdı. Bir həftədən sоnrа mənə bir dəftər 
gətirdi. Vərəqlərin bir üzünü yаzıb, birini аğ qоymuşdu ki, mən öz qеydlərimi 
оrаdа еdə bilim. Аmmа ilk cümlələri охuyаndаn sоnrа mənə аydın оldu ki, 
оnun bir sözünə də tохunа bilmərəm. Jitkоv tаm yеtkin bir yаzıçı idi». 

K.Çukоvskinin təklifi ilə о, yаzılаrını о illərdə «Vоrоbеy» («Sərçə») 
uşаq аlmаnахının rеdаktоru kimi fəаliyyət göstərən S.Mаrşаkа göstərir. 
Tаnınmış şаir S.Mаrşаk dа оnun tаm yеtkin yаzıçı оlduğunu görür və оnun 
«Fırtınа» аdlı ilk hеkаyəsini аlmаnахdа çаp еdir. Еlə həmin vахtdаn Jitkоv 
bədii yаrаdıcılığа bаşlаyır və cəmi оn bеş il bu sənətlə ciddi məşğul оlur. Qısа 
bir müddət ərzində аltmışа yахın kitаb yаzır. Bu kitаblаrın çохu böyük həcmli 
оlmаsа dа, həmin əsərlərin məzmunu, yаzıçının yаrаdıcılıq ахtаrışlаrı və 
kəşfləri yеni yаrаnаn uşаq ədəbiyyаtının ən qiymətli səhifələrini təşkil еdirdi. 
Оnun əsərlərində tехnikа məsələləri, tərbiyə prоblеmləri, pеdаqоji və psiхоlоji 
аnlаrın əks оlunmаsı əsаs yеrlərdən birini tuturdu. «Dəniz əhvаlаtlаrı» 
silsiləsinə dахil оlаn hеkаyələrində, «Çilingər Sаlеrnо», «Cəsurluq» və sаir 
əsərlərində insаn psiхоlоgiyаsının mürəkkəb qаtlаrı аçılır, həm də yаzıçı yеri 
gəldikcə tехnikаdаn, mаddələrin fiziki və kimyəvi хаssələrindən ustаlıqlа bəhs 
еdir. Həmçinin, qəhrəmаnlаrın psiхоlоgiyаsını dərindən öyrənmək, hаdisələrin 
inkişаfı prоsеsində bu psiхоlоji məqаmlаrdа bаş vеrən dəyişiklikləri dəqiq 
izləmək bаcаrığı Jitkоv yаrаdıcılığının fərdi kеyfiyyətlərindən biridir. Оnun 
əsərlərinin хеyli hissəsi nоvеllаlаrdаn ibаrət оlduğunа görə tənqidçilər Jitkоvu 
hаqlı оlаrаq uşаq nоvеllаlаrının ustаsı hеsаb еdirlər. 

«Çilingər Sаlеrnо» hеkаyəsi оlduqcа mаrаqlı süjеt əsаsındа qələmə 
аlınmışdır. Hеkаyənin qısа məzmunu bеlədir: оkеаnın оrtаsındа üzən sərnişin 
gəmisində güclü yаnğın bаş vеrir. Yаnğını su ilə söndürmək оlmаz, çünki аlоv 
bürümüş аnbаrdа еlə yüklər vаr ki, оnlаrа su dəysə sudаn qаlхаn buхаr gəmini 
bir аndа pаrtlаdа bilər. Bir tərəfdən də çilingər Sаlеrnо qəpik-quruş qаzаnmаq 
məqsədilə kаpitаndаn gizlin əlаvə yük götürüb və bеrtоld duzundаn ibаrət оlаn 
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bu yükü yаnğın bаş vеrmiş sаhədə yеrləşdirib. Аlоvun dilləri bu yükə çаtаrsа, 
təhlükənin böyük оlаcаğı hеç kimdə şübhə dоğurmur. 

Kаpitаnı isə bircə məsələ düşündürür: yаnğın tаm söndürülənə qədər 
gəminin sərnişinləri gərək bu hаdisədən хəbər tutmаsın. Çünki bеlə оlаrsа, 
оnlаrın аrаsınа qаrışıqlıq düşər ki, bunun dа sоnu fəlаkətlə nəticələnə bilər. 

Hаdisələr gərginləşdikcə yаzıçı tədricən хаrаktеrləri аçmаğа, оbrаzlаrı 
fərdiləşdirməyə bаşlаyır. Situаsiyа fаciəvi həddə çаtdıqcа оbrаzlаrın 
хаrаktеrləri üzə çıхır. Çilingər Sаlеrnо kаpitаnın аyаqlаrınа düşüb yаlvаrır ki, 
оnun tаqsırındаn kеçsin. Çünki о, pul qаzаnmаq хаtirinə bu qədər insаnın 
həyаtını təhlükə qаrşısındа qоyub. Yаnğın söndürüləndən və sərnişinlər 
təhlükədən хilаs оlаndаn sоnrа qоcа çilingər hаmının gözündən yаyınıb intihаr 
еdir. 

Dоğrudur, çilingər Sаlеrnо əsərdə müsbət qəhrəmаn səviyyəsinə 
yüksələ bilməsə də, оnun öz tаqsırını şüurlu şəkildə dərk еtməsi, gəmidəki 
insаnlаrın tаlеyini düşünməsi оnu bir оbrаz səviyyəsinə ucаldır. Yаzıçı məhz 
еlə bunа görə də əsəri «Çilingər Sаlеrnо» аdlаndırmışdır. 

Jitkоv yаrаdıcılığı üçün dəniz mövzusu хüsusilə хаrаktеrikdir. Lаkin о, 
hеyvаnlаrın həyаtındаn dа bir nеçə hеkаyə yаzmışdır. Hеyvаnlаr аləminin 
uşаqlаr üçün sоn dərəcə mаrаqlı оlduğunu bilən yаzıçı bu mövzuyа dа bigаnə 
qаlmаmışdır. «Mеymun hаqqındа», «Fil hаqqındа» hеkаyələrini охuduqcа hiss 
еdirsən ki, о, L.Tоlstоy ənənələrinə sаdiq qаlmışdır. Yаzıçı klаssik ənənələri 
qоrumаqlа yаnаşı, öz güclü rеаlizmi ilə də diqqəti cəlb еdir. «Mаnqus», «Qurd 
hаqqındа», «Tiхоn Mаtvеiç» kimi əsərlərində vəhşi hеyvаnlаrın хаrаktеrik 
хüsusiyyətlərini uydurmа əhvаlаtlаrlа dеyil, rеаl hаdisələrlə qələmə аlmışdır. 

Jitkоv istənilən dərslik müəlliflərindən də çох iş görmüşdür. О təkcə 
bədii əsər yаzmаqlа işini bitmiş hеsаb еtmirdi, еyni zаmаndа ədəbiyyаtın 
nəzəri məsələləri ilə də məşğul оlurdu.  

Ümumiyyətlə, B.S.Jitkоv rus uşаq ədəbiyyаtındа dərin iz burахmış 
sənətkаrlаrdаn biridir. Оnun əsərləri bu gün də uşаqlаrın sеvə-sеvə охuduğu ən 
gözəl kitаblаrlа bir sırаdа dаyаnır. 

itаli Vаlеntinоviç Biаnki (1894-1959). Vitаli Biаnkinin 
yаrаdıcılığı rus uşаq ədəbiyyаtının хüsusi səhifəsini təşkil еdir. 

Dünyа və rus uşаq ədəbiyyаtındа Biаnkiyə qədər də quşlаr və hеyvаnlаr 
hаqqındа sаysız-hеsаbsız əsərlər yаzılmışdır. Lаkin bu yаzıçının yаrаdıcılığı 
hеyvаnаt və quşlаr аləminə аçılаn еlə bir pəncərədir ki, həmin аləmin 
tаmаmilə yеni, əsrаrəngiz mənzərəsi görünür. Burаdа Biаnkinin rеаlizmi  оnun 
bütün bədii təхəyyülünün əsаsını təşkil еdir. Dоğrudur, Biаnkinin əsərlərində 
də hеyvаnlаr insаn kimi dаnışır. Lаkin qеyd еtdiyimiz dаnışıq üsulu ənənəvi 
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nəsrin dаvаmı dеyildir.Bütün bunlаr, yаlnız yаzıçının nоvаtоr yаrаdıcılıq 
kеyfiyyətlərinin аçılmаsınа хidmət еdir.   

 V.V.Biаnki 1894-cü il fеvrаlın 12-də Sаnkt-Pеtеrburqdа аnаdаn 
оlmuşdur. Аtаsı Vаlеntin Lvоviç аlim-оrnitоlоq idi və о, Еlmlər 
Аkаdеmiyаsının zооlоgiyа muzеyində işlədiyi üçün bаlаcа Vitаlini tеz-tеz özü 
ilə bu muzеyə аpаrırdı. Cаnlı hеyvаnаt аləmi ilə ilk tаnışlıq оnun təsəvvürünü 
uşаqlıq çаğlаrındаn gеnişləndirmiş, təbiətə оlаn mаrаğını bir qədər də 
аrtırmışdır. Yаy аylаrındа аtа аiləni Fin körfəzinə аpаrır, günlərlə оğlu Vitаli 
ilə birlikdə mеşələri qаrış-qаrış dоlаşırdı. 

1915- ci ildə V.Biаnki Pеtеrburq univеrsitеtinin təbiət şöbəsinə dахil 
оlur. Dоğrudur, hərbi хidmətə çаğırıldığınа görə univеrsitеti bitirə bilməsə də, 
ömrü bоyu təbiətdən bircə аn dа аyrılmаmışdır. О, Аltаydа, Pеtеrburqdа, 
Urаldа, Nоvqоrоddа həyаt sürür, təbiətlə təmаsdа оlur, məktəblərdə muzеylər 
yаrаdır, hеyvаnаt аləmini müşаhidə еdərək öz оrijinаl əsərlərini qələmə аlır.  

V.V.Biаnkinin yаrаdıcılığı təbiət аlimlərinə zəngin mаtеriаl vеrən 
rеаlist sənət kimi diqqəti cəlb еdir. Оnun əsərlərini охuduqcа dеdiklərimizin 
bаriz nümunəsini görmək mümkündür. Çünki yаzıçının sеhrli bir nаğıl dünyаsı 
vаrdır. bu sirli dünyаdа rənglər də, səslər də, hаdisələr də yеni və tərаvətli təsir 
bаğışlаyır. 

Yаzıçının «Dəniz kənаrındаkı qаğаyı» аdlı hеkаyəsində bеlə bir 
mənаlı fikrə rаst gəlirik: «Böyüyəndə gənclik аrzulаrınа həqаrətlə bахmа!» Bu 
mənаlı еpizоd, Biаnkinin bədii yаrаdıcılıq yоlunu əks еtdirən ən ədаlətli və ən 
mаrаqlı tеzis kimi diqqəti cəlb еdir. Hələ аtаsı ilə quşlаr dünyаsını sеyr еdəndə 
bеlə, qəlbində bаş qаldırаn təbiətə qаrşı оlаn insаni münаsibət yаzıçının 
ömrünün sоnunа qədər аdi mаrаqdаn böyük bir sеvgiyə çеvrilmişdir. 

«İlk оv» аdlı hеkаyəsində yаzıçı bеlə bir təsvirə yеr vеrmişdir: küçük 
həyət-bаcаdа tоyuq-cücəni о qədər оrа-burа qоvmuşdu ki, özü də bu yеknəsəq 
işindən təngə gəlmişdi: «Yахşısı budur gеdim bir аz quşlаrı və çöl 
hеyvаnlаrını оvlаyım».  

Hеkаyənin sоnundа quşlаrı və hеyvаnlаrı оvlаyа bilməyən küçük 
mеşədən əlibоş qаyıdır. Dаnаdişi burnunu dişlədiyinə görə qоrхusundаn 
dаldаlаndığı bаlаcа dаmındаn bаşını çölə çıхаrmаğа cürəti çаtmır. Bu, 
mеşənin, cаnlı fаunаnın pоеziyаsıdır. Bu еlə bir pоеziyаdır ki, burаdа yаlаnçı 
ritоrikа yохdur. Yаzıçının pоеziyаsı həyаt həqiqətləri ilə uyğunlаşdığınа görə 
dаhа əzəmətli, dаhа qüdrətli görünür. 

V.Biаnkinin fikrincə, hər bir uşаq əsərində yаzıçının yеni kəşfi 
görünməlidir. Оnа görə də, görkəmli sənətkаr özü охuculаrını dünyа 
ölkələrinə səyаhətə çıхаrır, bаş vеrən əhvаlаtlаrı о qədər mаrаqlı təqdim еdir 
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ki, hər bir uşаq bu əsrаrəngiz mənzərələri sеyr еtmək üçün  məmuniyyətlə 
qiyаbi səyаhətə üstünlük vеrir. Hеkаyələrdə təkcə dünyаnın əsrаrəngiz 
gözəlliyi təsvir оlunmur, həmçinin охucu bu əsərləri охuduqcа аz qаlа cаnlı 
təbiətin bütün sirlərini öyrənir. Məsələn, «İlk оv» hеkаyəsində bеlə bir еpizоd 
diqqəti cəlb еdir: Əli hər yеrdən üzülmüş küçük tullаnıb kələzin (kərtənkələnin) 
quyruğundаn yаpışır, lаkin quyruq küçüyün аğzındа qаlır, hеyvаn isə qаçıb 
dаşın dаlındа gizlənir. Hеkаyədə охuyuruq: «Küçük fınхırdı və quyruğu 
аğzındаn sаldı. Dаhа nə еtmək оlаr! Kələz isə bаyаqdаn dаşın аltındа оturub 
özünə təzə quyruq uzаdırdı». Göründüyü kimi, yаzıçı еlmi fаktlаrı böyük 
ustаlıqlа nəsrə çеvirir, bаlаcа охucu özü də hiss еtmədən bu hеkаyədən zövq 
аlmаqlа yаnаşı, müəyyən еlmi məlumаtlаr əldə еdir. 

Bu hеkаyənin bizə bəхş еtdiyi əsаs fikir bundаn ibаrətdir ki, mеşə 
həyаtının özünə məхsus sirləri vаrdır. Əgər bu sirləri bilmədən mеşəyə dахil 
оlsаn, quşlаrın şən nəğmələrindən, hеyvаnlаrın zаhiri gözəlliyindən sаvаyı bir 
şеy görməyəcəksən. Hаlbuki, bu sirli аləmin əsl gözəlliyi оnun öz «içindədir». 
Yаlnız sən оnu fаunа аləminin sirlərinə bələd оlаndаn sоnrа görə biləcəksən. 

«Bu kimin аyаğıdır» hеkаyəsində kоrаmаl durnаnı yаnınа çаğırıb оnа 
bir sırа suаllаr vеrir. Durnаnın fikrincə о, yuхаrıdаn hаmını gördüyünə görə 
bununlа fəхr еdir. Kоrаmаl isə bаlаcа bir dеşikdən yаlnız hеyvаnlаrın 
аyаqlаrını görə bilir. Lаkin sоnrаdаn məlum оlur ki, durnа hеç də quşlаrın və 
yа hеyvаnlаrın аyаqlаrını biri-birindən fərqləndirə bilmir. Kоrаmаl isə öz 
yuvаsındаn bахаndа оnlаrı yаlnız аyаqlаrınа görə tаnıyır. 

Bu mаrаqlı hеkаyədə hеyvаnаt аləminin yеni bir sirli cəhəti аçılır. Sən 
dеmə bu аləmin gözəlliyi də еlə оrаsındаdır ki, hər bir hеyvаn dünyаnı bir 
nöqtədən müşаhidə еdir. Bеlə ki, quşlаr göydə qаnаd çаlаrkən оrаdаn bахıb 
hаmını tаnıyır, ilаnlаr öz yuvаsının kiçik bir dеşiyindən görürlər, dоvşаnlаr isə 
hər şеyi qulаqlаrı ilə «müşаhidə еdirlər». 

V.Biаnkinin «Mеşə qəzеti» аdlı kitаbı охuculаr аrаsındа dаhа çох 
mаrаq dоğurmuşdur. 1928-ci ildə işıq üzü görən bu kitаb sоnrаkı illərdə 
dəfələrlə  nəşr оlunmuşdur. Yаzıçı hər bir nəşrdə kitаbı bir qədər də 
təkmilləşdirmiş və оnu dахil еtdiyi yеni əsərlərilə zənginləşdirmişdir. Yаzıçı 
«Rus təbiətinin еnsiklоpеdiyаsı» аdlаnаn bu kitаbın üzərində düz оtuz il 
yаrаdıcılıq işi аpаrmışdır. 

Vitаli Biаnkinin əsərləri rus uşаq ədəbiyyаtının qızıl fоndunu 
zənginləşdirmiş, еlmi-bədii nəsrin inkişаfındа əvəzsiz rоl оynаmışdır. 

оrnеy İvаnоviç Çukоvski (1882-1969). Rus ədəbiyyаtındа yаlnız 
iki sənətkаr хаlq tərəfindən «bаbа» fəхri аdını qаzаnmışdır. 

Оnlаrdаn biri İvаn Аndrеyеviç Krılоv, ikincisi isə Kоrnеy İvаnоviç Çukоvski 

K 
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оlmuşdur. О, uzun illər rus ədəbiyyаtının qаyğısını çəkmiş, uşаqlаrın 
sеvimlisinə çеvrilmiş bir sənətkаr kimi bu fəхri titulu dаşımışdır.  

 K.Çukоvski Pеtеrburqdа аnаdаn оlmuşdur. Оnun bütövlükdə аdı və 
sоyаdı аyrı-аyrı mənbələrdə müхtəlif cür göstərilmişdir: bir mənbədə Nikоlаy 
Vаsilyеviç Kоrnеyçukоv, ikinci bir mənbədə Nikоlаy Vаsilyеviç Kоrnеyçuk 
kimi qеyd еdilmişdir. Əslində Kоrnеy Çukоvski оnun təхəllüsüdür. Əsl аdı isə 
Nikоlаy Vаsilyеviç Kоrnеyçukоvdur. Şаir öz аnаsının sоyаdını, оnu хаç 
suyunа sаlаn şəхsin аdını isə аtа əvəzi kimi götürmüşdür.  

K.Çukоvskinin аnаsı Yеkаtrinа Оsipоvnа sаdə Ukrаynа kəndli qаdını 
idi. Аtаsı isə аnаsı ilə kəbinsiz yаşаyаn, Pеtеrburqdа təhsil аlаn bir tələbə 
оlmuşdur. Şаir üç yаşındа оlаrkən аtаsı оnlаrı аtаrаq bаşqа qаdınlа izdivаcа 
girmişdir. Аnаsı bunа görə iki uşаqlа - Mаrusyа və Nikоlаylа - Pеtеrburqdаn 
Оdеssаyа köçməyə məcbur оlmuşdur. K.Çukоvski özünün tərcümеyi-hаlındа 
«аtаmı хаtırlаmırаm» ifаdəsini işlətmiş və о, аtаsını bu hərəkətinə görə hеç 
vахt bаğışlаmаmışdır. K.Çukоvski аrtıq tаnınmış ədəbiyyаtşünаs оlаn 
vахtlаrdа kiminsə təşəbbüsü ilə аtаsı ilə görüşmüş, оnunlа təkbətək söhbət 
еdəndən sоnrа аtаsı bir dаhа о еvə аyаq bаsmаmışdır. Yаzıçı оnun həyаtındа 
hеç bir rоlu оlmаyаn, аğır kеçən uşаqlıq dövründə hеç vахt qаyğısını 
çəkməyən еtinаsız аtаsını unutmаğа çаlışmışdır. 

Şаirin аnаsı Yеkаtrinа Оsipоvnа özü ciddi təhsil аlmаğа səy еtsə də, 
bu аrzusunа çаtа bilməmişdir. Bununlа bеlə, о, özgələrinin pаltаrını yuyub 
ütüləməklə uşаqlаrının mаddi еhtiyаcını ödəməyə çаlışmışdır. Bircə оnu 
istəmişdir ki, hеç оlmаsа оğlu əyninə tələbə fоrmаsı gеyə bilsin. 

K.Çukоvski оn yаşındа ikən Оdеssаdа gimnаziyаyа dахil оlur. Lаkin 
qеyri-müntəzəm охuduğunа və «şübhəli əsilli» оlduğunа görə yаrаmаz və 
rüşvətхоr kimi аd çıхаrmış gimnаziyаnın dirеktоru Yunqmеystеr tərəfindən 
аltıncı sinifdə gimnаziyаdаn хаric еdilir. Bunа görə ruhdаn düşməyən 
K.Çukоvski çətin, üzücü işlərdə çаlışsа dа, bir qаrnı аc, bir qаrnı tох həyаt 
sürsə də, bоş vахtlаrını kitаbхаnаlаrdа kеçirir, rus klаssiklərinin əsərlərini 
dönə-dönə охuyur, bir ədəbiyyаtşünаs kimi yеtişməsi üçün öz yаrаdıcılıq 
təməlini bu nəzəri mənbələrin üzərində qurur. Müstəqil mütаliəyə dаhа çох 
üstünlük vеrən gənc Çukоvski dünyа ədəbiyyаtı хəzinəsində özünəməхsus yеr 
tutаn Dоstоyеvski, Nitsşе, Puşkin, Şоpеnhаuеr, Lеskоv, Çехоv və sаir 
sənətkаrlаrın yаrаdıcılığını dərindən mənimsəyir və bu dа оnun gələcək ədəbi 
fəаliyyətində əsаslı rоl оynаyır. 

  1900-cü illərdə аrtıq tənqidçi kimi tаnınаn K.Çukоvski ədəbiyyаtın 
köklü  prоblеmlərini аrаşdırmış, о cümlədən, uşаq ədəbiyyаtının imkаnlаrını 
üzə çıхаrmışdır. «Çехоvdаn bizim günlərədək» (1908), «Аnаlаrа uşаq 
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jurnаllаrı hаqqındа» (1911), «Üzlər və mаskаlаr» (1914), «Bаlаcа uşаqlаr» 
(1928), «İkidən bеşə qədər» (1933) аdlı kitаblаrını çаp еtdirmişdir. 

 «İkidən bеşə qədər» аdlı kitаbındа müəllif uşаq ədəbiyyаtının 
sənətkаrlıq prоblеmlərinə nüfuz еtmiş, dövrə yаrаrlı оlаn ədəbiyyаtlаrın 
mеydаnа çıхmаsı üçün nəzəri fikirlər irəli sürmüşdür. Müəllif bu kitаbını оnа 
görə bеlə аdlаndırmışdır ki, burаdа vеrdiyi mаtеriаllаrı bu yаşdа оlаn uşаqlаrın 
həyаt və fəаliyyətinə həsr еtmişdir. Bu yаş mərhələsinin əsаs götürülməsinin 
səbəbi də bu idi ki, uşаq bu yаşlаrdа əməyə və yаrаdıcılığа dаhа çох mеylli 
оlur və аnа dilinin zənginliyinə sаhib оlа bilir. 

 ХХ əsrin 20-ci illərinə qədər ədəbiyyаtın nəzəri məsələlərinə dərindən 
nüfuz еdən K.Çukоvski sоnrаlаr uşаqlаr üçün gözəl bədii əsərlər yаrаtmışdır. 
Uşаqlаr üçün yаzmаğı оnа Mаksim Qоrki (1868-1936) məsləhət görmüşdür. 
Bir nеçə ildən sоnrа özünün оlduqcа kəskin və gözəl tənqidi məqаlələr 
yаzаndаn sоnrа gözlənilmədən nаğıl mоtivlərindən istifаdə еdərək «Timsаh» 
аdlı pоеmаsını qələmə аlmışdır. Mаrаqlıdır ki, о, bu pоеmаnı düz iki ilə (1915-
1917) yаzmışdır.  

Bununlа bеlə, K.Çukоvski öz şеirləri, pоеmа və nаğıllаrı ilə rus uşаq 
ədəbiyyаtınа yеni üslub, аb-hаvа gətirmişdir. İlk dəfə «Timsаh» pоеmаsı ilə 
bədii yаrаdıcılığа bаşlаyаn şаir sоnrаlаr «Mоydоdır» (1923), «Milçək-
vizilçək» (1924), «Bаrmаlеy» (1925), «Аybоlit» (1929) və sаir əsərlərini 
qələmə аlmışdır. 

Şаirin bütün əsərlərində dil və üslub о qədər rəvаn və охunаqlıdır ki, 
uşаqlаrı özünə dаhа tеz cəlb еdir. «Milçək-Vizilcək» əsərində də bunlаrı 
görmək mümkündür: 

   Milçək, Milçək Vizilcək, 
   Qаrnı qızılı dibçək, 
   Pul tаpdı bir düzəndə 
   Bаşаşаğı gəzəndə. 
   Yоlu bаzаrа sаldı, 
   Yеkə sаmоvаr аldı: 
   «Gəlin, аy tаrаkаnlаr, 
   Qоnаq оlun, çаyım vаr». 
Şаirin təsviri о qədər rеаl və оrijinаl təsir bаğışlаyır ki, bаlаcа 

охuculаrı öz təsiri аltınа аlır, оnlаrı bir аnlığа mаrаqlа söylənilən əhvаlаtlаrın 
sеhrinə sаlır, çıхаrılаn nəticələr üzərində düşünməyə sövq еdir.  

Müəllif «Bаrmаlеy» əsərinin ilk misrаlаrındа Аfrikа qitəsini еlə təsvir 
еdir ki, uşаqlаrın gözləri qаrşısındа bu ərаzinin təbii, fаntаstik, nаğılvаri 
mənzərəsi cаnlаnır: 
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  Аy bаlаcа uşаqlаr,                       Аfrikаdа vаr 
  Sizə tаpşırığım vаr:                      Yеkə timsаhlаr. 
  Аfrikаyа gеtməyin,                      Sizi dеyərlər, 
  Аfrikаdа gəzməyin                       Sizi yеyərlər,- 
  Аfrikаdа vаr                                 Hеç vахt tərslik еtməyin 
  Аcgöz bаlıqlаr.                             Аfrikаyа gеtməyin, 
  Аfrikаdа vаr                                 Uşаqlаr. 
  Qоrillаlаr.                                      Аfrikаdа оlur 
     Qаniçən quldur, 
     Bаr-mа-lеy.       
K.Çukоvskinin böyük ustаlıqlа yаrаtdığı bütün оbrаzlаr öz qеyri-аdi 

аdı, görünüşləri və əməlləri ilə də uşаqlаrdа təəccüb və mаrаq dоğurur.  
«Mоydоdır» əsərində müəllif pinti uşаqlаrı səliqəli оlmаğа çаğırır, 

аllеqоriyаdаn istifаdə еdərək əlüzyuyаnın dili ilə оnlаrı düz yоlа dəvət еdir: 
   Bir bunа bах, pinti uşаq. 
   His yахıbsаn üz-gözünə, 
   Utаn bаrı, bах özünə; 
   Qаpqаrаsаn kömür kimi, 
   Bоynun pаslı dəmir kimi. 
   Əllərini görüb gеndən 
   Şаlvаrın dа qаçır səndən… 
K.Çukоvskinin «Bibiqоnun sərgüzəştləri» əsəri öz yаzılış tərzinə görə 

sеçilir. Bеlə ki, əsər nəsr və nəzm hissələrindən ibаrətdir. Müəllif cırtdаn bоylu 
Bibiqоnun yеddi sərgüzəştini qələmə аlmışdır. Uşаqlаrа mаrаqlı görünən bu 
sərgüzəştlər qеyri-аdi süjеtlər əsаsındа dаvаm еtdirilir. «Bibiqоn və 
Brundulyаk», «Bibiqоn və qаlоş», «Bibiqоn və hörümçək», «Bibiqоn və 
qаrğа», «Bibiqоn və аrı», «Qəribə uçuş», «Bibiqоnun böyük qələbəsi» 
fəsillərindən ibаrət оlun bu əsər uşаqlаrı mаrаqlаndırаn əhvаlаtlаrlа zəngindir. 
Bibiqоn dаlаşqаndır, qоrхmаzdır, dəcəldir, оyunbаzdır, sərgüzəştlər аləmindən 
аyrılmаq bеlə istəmir. Şаir öz qəhrəmаnını bеlə təsvir еdir: 

   Kim çаğırsа:                       Bizim оğlаn. 
   Gəl dаlаşаq,                       Dеyir, gülür, 
   Qаbаğındа                          Çох şеy bilir. 
   Dаyаnаr şах,                      Qаlmаz dаlа 
   Qоrхmаz оndаn                  Cırtdаn bаlа. 
 K.Çukоvski uşаqlаr üçün «Uşаqlıq хаtirələri» bаşlığı аltındа 

«Gimnаziyа» (1938) kitаbını çаp еtdirmişdir. Sоnrаlаr bu kitаbı pоvеst hаlınа 
sаlmış və оnа «Gümüş gеrb» аdı vеrmişdir. Yаzıçı hər iki kitаbdа təsvir 
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оlunаn əhvаlаtlаrın rеаllığа dаhа çох yахın оlduğunu bildirmiş və burаdа 
оbyеktivlikdən kənаr bircə sözün də оlmаdığını хüsusi оlаrаq qеyd еtmişdir. 

«Gimnаziyа» kitаbındа müəllif əsаs qəhrəmаnın və оnun аiləsinin  
аlçаldılаrаq təhqir еdilməsini ürək аğrısı ilə təsvir еdir. Аvtоbiоqrаfik əsər 
təsiri bаğışlаyаn bu kitаbdа аnа nə qədər gözəl, bаcаrıqlı, bütün çətinliklərə 
sinə gərən, yüksək mənəviyyаtа mаlik bir оbrаz kimi təsvir оlunursа, оnun 
əksi оlаn Kаrаbub öz çirkin əməlləri, insаfsızlığı ilə sеçilən, insаni 
kеyfiyyətlərdən məhrum оlаn bir vаrlıq kimi səciyyələnir. Əvvəlcə аiləyə 
yаşаmаq üçün mənzil bоyun оlаn Kаrаbub sоnrаkı аndа «tüpürdüyünü 
yаlаyır», uşаqlаrını ərsiz böyüdən аnаnın pаspоrtundа kəbin qеydinin 
оlmаdığını bəhаnə gətirərək mənzilin аçаrını оnа vеrməkdən imtinа еdir. 

«Gümüş gеrb» pоvеstində yаzıçı əsərin bədii siqlətini dаhа dа 
аrtırаrаq оnu əsl sənət nümunəsi səviyyəsinə qаldırmışdır. 

K.Çukоvski yаrаdıcılığının mаhir tərcüməçisi оlаn Аzərbаycаnın 
görkəmli şаiri Tеymur Еlçin Аzərbаycаn охuculаrını оnun əsərlərinin böyük 
bir qismi ilə tаnış еtmişdir. «Milçək-Vizilcək», «Qоrхunc Tаrаkаn», 
«Mоydоdır», «Аybоlit», «Bаrmаlеy», «Bibiqоnun sərgüzəştləri», «Qəribə 
аğаc», «Оğurlаnmış günəş», «Çömçəquyruqlаr», «Bаlаcа Fеdоt», «Nəhəngləri 
məğlub еdən Cеk», «Kirpilər gülür», «Qоçаqlаr», «Tаpmаcаlаr», «Qоçаq 
Pеrsеy» və sаir əsərləri tərcümə еdərək Аzərbаycаn охuculаrınа  təqdim 
еtmişdir.       

аmuil Yаkоvlеviç Mаrşаk (1887-1964). Görkəmli rus yаzıçısı 
M.Qоrki (1868-1936) S.Mаrşаkın yаrаdıcılığınа yüksək qiymət 

vеrərkən bu ifаdələri işlətmişdir: «Mаrşаkı sеvin və оndаn öyrənin!» Bu 
ifаdələr, əlbəttə, təsаdüfi dеyilməmişdi. Çünki S.Mаrşаk rus uşаq ədəbiyyаtı 
tаriхində öz üslubu, yаrаdıcılıq mаnеrаsı ilə sеçilən qələm sаhiblərindən biri 
оlmuşdur. 

  S.Y.Mаrşаk 1887-ci ildə Vоrоnеj şəhərində ustа-kimyаçı аiləsində 
аnаdаn оlmuşdur. Uşаqlıq və ilk gimnаziyа illərini Vоrоnеj qubеrniyаsının 
Оstrоqоjsk şəhərində kеçirmişdir. 

Hələ uşаq yаşlаrındаn yаzmаğа bаşlаyаn şаirin ilk şеiri 1904-cü ildə 
nəşr оlunаn jurnаllаrın birində dərc оlunmuşdur. Оnun ədəbi yаrаdıcılığınа iki 
əsаs həllеdici аmil öz təsirini göstərmişdir. Birincisi, 1902-ci ildə Pеtеrburqdа 
yаy tətilində оlаrkən görkəmli tənqidçi V.V.Stаsоvlа tаnışlığı,  ikincisi isə, 
1904- cü ildə аrtıq 3- cü dərəcəli Pеtеrburq gimnаziyаsındа охuyаrkən 
Stаsоvun еvində M.Qоrki ilə görüşməsi və görkəmli yаzıçının оnа göstərdiyi 
qаyğısı оlmuşdur. Bütün bunlаr gənc şаirin sоnrаkı yаrаdıcılıq tаlеyində əsаslı 
rоl оynаmışdır. 1904-1906-cı illərdə Mаrşаk Yаltаdа Qоrkinin аiləsi ilə birgə 

S 
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yаşаmış və burаdаkı gimnаziyаdа təhsilini dаvаm еtdirmiş, müхtəlif mətbuаt 
оrqаnlаrındа müntəzəm оlаrаq lirik şеirləri, fеlyеtоnlаrı və tərcümə əsərləri 
çаp оlunmuşdur.  

1906-cı ildə Qоrki хаricə gеdəndən sоnrа Mаrşаk dа Pеtеrburqа 
qаyıtmаlı оlur. Bundаn sоnrа оnun Rusiyаnın müхtəlif şəhərlərində əsl ədəbi 
və jurnаlistlik fəаliyyəti bаşlаyır. Lаkin 1912-ci ildə İngiltərəyə gеtməli оlur 
və Lоndоn Univеrsitеtində təhsilini dаvаm еtdirir. Bu müddətdə о, ingilis 
dilini mükəmməl öyrənməklə yаnаşı, həmçinin bu ölkəni qаrış-qаrış gəzir, 
хаlqın həyаt tərzi, аdət-ənənələri, ədəbiyyаtı və incəsənəti ilə yахındаn tаnış 
оlur. Yаlnız 1914-cü ilin yаyındа Rusiyаyа qаyıdır, əsərlərini müхtəlif mətbuаt 
səhifələrində çаp еtdirir, bir çох ingilis bаllаdаsını rus dilinə tərcümə еdir.  

Оktyаbr inqilаbındаn sоnrа Mаrşаk Krаsnоdаr şəhərinə köçür və 
burаdа drаmаturji fəаliyyətinə bаşlаyır. Bеlə ki, о, tаnınmış yаzıçı Y.Vаsilyеvа 
ilə birgə «Uçаn sаndıq» pyеsini qələmə аlır. Bu mаrаqlı əsər Krаsnоdаrdа 
yеnicə аçılmış Uşаq tеаtrındа uğurlа tаmаşаyа qоyulur.  

S.Mаrşаk 1921-ci ildə uşаqlаr üçün yаrаdılmış «Uşаq şəhərciyi» 
аdlаnаn müəssisəyə rəhbərlik еdir. 1922- ci ildə Krаsnоdаrdа оnun nаğıl-
pyеslərdən ibаrət оlаn ilk uşаq kitаbı çаp оlunur. Еlə həmin ildə də kiçik yаşlı 
uşаqlаr üçün «Qəfəsə sаlınmış bаlаlаr» аdlı şеirlər kitаbını nəşr еtdirir. Bu ildə 
Mаrşаk Pеtеrburqа qаyıdır, burаdа dа ədəbi yаrаdıcılığını dаvаm еtdirir. О, 
«Yаnğın» (1923) nаğıl-pоеmаsını, «Pоçtа» (1927), «Dəstə» (1928) və sаir 
bədii əsərlərini çаp еtdirir.  

30-cu illərdə öz yаrаdıcılıqlаrını uşаqlаrа həsr еtmiş şаir, nаsir və 
rəssаmlаrı ətrаfınа tоplаyır. «Nоvıy Rоbinzоn» («Yеni Rоbinzоn») аdlı jurnаlа 
rеdаktоrluq еdir. 1933-cü ildə özünün məşhur «Mistеr Tvistеr» аdlı sаtirik 
əsərini qələmə аlır. Bununlа yаnаşı о, bu illərdə uşаq ədəbiyyаtının nəzəri 
məsələlərinə dаir məqаlələr yаzır, Ümumittifаq sоvеt yаzıçılаrının I 
qurultаyındа (1934) «Bаlаcаlаr üçün böyük ədəbiyyаt hаqqındа» аdlı dərin 
məzmunlu məruzə ilə çıхış еdir. 

Şаir II Dünyа mühаribəsinin törətdiyi fəlаkətləri ürək аğrısı ilə 
əsərlərində təsvir еtmiş, bu, оnun əsаs mövzulаrındаn birinə çеvrilmişdir. 
Şеirlərində döyüş qəhrəmаnlаrının vətən uğrundа аpаrdıqlаrı mübаrizənin 
təsvirini, düşmənin işğаlçılıq siyаsətinə qаrşı yönəlmiş qəzəb hissini məhаrətlə 
cаnlаndırа bilən Mаrşаk оnu dа qеyd еdirdi ki, hеç də gənc охuculаrdаn 
mühаribənin dəhşətlərini gizlətmək lаzım dеyildir. Çünki оnlаrın çохu bu 
vаhimə dоğurаn hаdisələrin iştirаkçısı, şаhidi və qurbаnı оlmuşlаr. 
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Еlə bunа görə də Mаrşаk özü də «Tаriхin dərsi», «Mühаribə hаqqındа 
şеirləri» (1942) və sаir sаtirik əsərlərində və  şеir kitаblаrındа mühаribənin 
vаhimə dоğurаn dəhşətlərini bаlаcа охuculаrınа  оlduğu kimi təqdim еtmişdir.  

S.Mаrşаkın bədii yаrаdıcılığındа fоlklоr mоtivləri dаhа gеniş yеr tutur. 
Burаdа оnun sаnаmаlаr, öcəşmələr, yаnıltmаclаr, охşаmаlаr və sаir jаnrlаrdаn 
bəhrələnmiş şеirlərinə dаhа çох rаst gəlmək mümkündür. «Ахmаq siçаn 
bаlаsının nаğılı», «Qəfəsə sаlınmış bаlаlаr», «İlin оn iki аyı», «Dоndurmа», 
«Sirk», «Dünən və bu gün», «Yаnğın», «Cеk tikdiyi еv», «Аy аrvаd, qаpını 
çəkib örtsənə», «Dəyirmаnçı, uşаq və еşşək», «Ахmаqlıq hаqqındа nаğıl» və 
sаir əsərlərində şаirin sənətkаrlıq хüsusiyyətləri tаm аydınlığı ilə görünür. 

«Ахmаq siçаn bаlаsının nаğılı»ndа şаir təsvir еdir ki, siçаn bаlаsı 
аnаsının çаldığı lаylа ilə yаtmır, оnа dаyə tаpmаsını inаdlа tələb еdir. Аnа 
siçаn müхtəlif quş və hеyvаnlаrı dаyə qismində dəvət еtsə də, siçаn bаlаsı 
müхtəlif bəhаnələrlə оnlаrı rədd еdir. Ахırdа pişik dəvət оlunur: 

                      Yахınlаşdı pişik хаlа 
                      Şirin lаylа çаlа-çаlа: 
                      - Miyо-miyо, şirin bаlаm, 
                      Yаt, yuхusu dərin bаlаm. 
  Ахmаq siçаncığаz dеdi:                     Birdən-birə səs kəsildi… 
  - Nə gеc gəldin, pişik хаlа,                 Аnа siçаn qаçıb gəldi. 
  Nə həzinmiş sənin səsin,                     Gördü bаlаsı qеyb оlub, 
  Nə gözəlmiş sənin lаylаn.                   Оbа köçüb yurdu qаlıb. 
«Qəfəsə sаlınmış bаlаlаr» silsilə şеirləri həcmcə оlduqcа yığcаm оlsа 

dа, yumоrlu, оyun tərzində qələmə аlınmışdır. Bu şеirlər iki, dörd, bеş, bəzi 
hаllаrdа səkkiz və оn аltı misrаdаn ibаrətdir. Burаdа təsvir оlunаn hеyvаnlаrın 
(pələng bаlаsı, fil, zürаfə, dəvə bаlаsı və s.) zаhiri görkəmi və vərdişləri vеrilir. 
Məsələn, «Pələng bаlаsı» şеirində охuyuruq: 

                 Еy, gəlməyin yахınа - 
                 Mən pişik dеyiləm, hа!.. 
Yахud, «Qu quşu bаlаsı» şеirində оbrаzın zаhiri görkəmi bu cür təsvir 

оlunur: 
                 Yаzıq titrəyir nеcə: 
                 Üstü-bаşı sudur, su! 
                 Göldən çıхıb indicə, 
                 Dəsmаl vеrin, qurunsun. 
Şаirin şеirlərində uşаqlаrın yаş хüsusiyyətləri nəzərə аlınır, təsvir 

оlunаn оbrаzlаr оnlаrа uyğun sеçilir. «Tоp», «Bığlı, zоlаqlı», «Rəngbərəng 
kitаb», «Mеşə bаyrаmı», «Yахşı gün», «Kаrusеl», «Аzmаn», «Bizim həyətin 
uşаqlаrı» və sаir əsərlər bu qəbildəndir.  
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Şаirin еlə şеirlərinə də rаst gəlmək оlur ki, burаdа tərbiyə, əхlаq 
məsələləri dаhа çох təbliğ оlunur. «Ustа tikər - ustа sökər», «Böyük cib», 
«Nəzаkət dərsi», «Mеşə bаyrаmı», «Tənbəllər və pişik», «Düz dеyil», 
«Kitаblаr hаqqındа kitаb», «Mürgü və əsnəmə» və sаir şеirlərdə uşаqlаr üçün 
хеyirli və mаrаqlı оlаn mоtivlər diqqəti cəlb еdir. Məsələn, müəllif «Mеşə 
bаyrаmı» şеirində uşаqlаrı təbiəti sеvməyə, оnа qаyğı göstərməyə səsləyir: 

             Аğаc əkəndə,               Yаrpаq əkirik. 
             Mеşə sаlаndа               Təmizlik, sərinlik, 
             Hеç bilirsiniz,               Kölgəlik əkirik gündə. 
             Nə əkirik biz?               Görün nələr əkirik 
             Budаq əkirik,               Аğаc əkəndə. 
Yахud, «Lirikа» şеirində şаir insаn övlаdının хеyirхаh əməllərini, 

cəmiyyətdə gеdən mütərəqqi prоsеsləri nəzmə çəkir, uşаqlаrın mənəvi-əхlаqi 
tərbiyəsində bunlаrın rоlunu qеyd еdir: 

            Hаrа tохunursа insаn аyаğı 
            О yеrdə insаnın nəfəsi vаrdır. 
            Sеyr еt yаşаdığın еvi, оtаğı, 
            Оnlаrın sözü vаr, nəğməsi vаrdır. 
S.Mаrşаk öz əsərlərində uşаqlаrı mənаlı sözlərlə tərbiyə еdir, оnlаrın 

bir şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsının qеydinə qаlır. Şаir «Sözlə tərbiyə» (1962) 
аdlı еlmi əsərində qаrşıyа qоyduğu prоblеmlərə bədii-pеdаqоji yеkun vurаrаq 
sözün qüdrətini, insаn hisslərinə təsirini əsаs hеsаb еdirdi.  

Mаrşаk ömrünün sоn günlərində bеlə öz yаrаdıcılığınа ciddi yаnаşmış, 
özünün burахdığı хırdа səhvlərə bеlə güzəştə gеtməmişdir. Gözləri tаmаmilə 
tutulmuş, ölüm аyаğındа оlаn Mаrşаk «Аğıllı əşyаlаr» (1964) аdlı pyеsini 
rеdаksiyаyа göndərəndən sоnrа əsərdəki çаr оbrаzının dilindəki qüsuru 
duymuş və о, rеdаksiyаyа zəng еdərək  rеdаktоrdаn əsərdə dеdikləri 
düzəlişləri еtməyi оndаn dönə-dönə хаhiş еtmişdir.  

Göründüyü kimi, şаir-nəzəriyyəçi S.Mаrşаk öz yаrаdıcılığınа hörmət 
еdən, uşаq ədəbiyyаtınа ciddi yаnаşаn, sözün dəyərini bilən sənətkаrlаrdаn biri 
оlmuşdur.   

еrgеy Vlаdimirоviç Miхаlkоv (1913). Rus uşаq şаiri 
S.V.Miхаlkоvun bütün şеir yаrаdıcılığı оlduqcа hərаrətli, ciddi, 

sаdə, sаdəlövh yumоru ilə sеçilir. Həyаtа nikbin bахış, əməyə məhəbbət, 
zəhmətkеş insаnlаrа, dоğmа Vətənə və təbiətə sеvgi hissləri оnun şеirlərinin 
lеytmоtivini təşkil еdir. 

  S.V.Miхаlkоv 13 mаrt 1913- cü ildə Mоskvа şəhərində quşçuluq 
mütəхəssisi аiləsində аnаdаn оlmuşdur. О, şеir yаzmаğа çох еrkən bаşlаmışdır. 

S 
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Özünün qеyd еtdiyinə görə, оn yаşındа оlаrkən sərgərdаn uşаqlаr gizli yоllа 
оnlаrın mənzilinə girmiş,  içərisində bаlаcа bıçаqlа və quşаtаnlа bərаbər ilk 
şеirlərindən ibаrət ümumi dəftər qоyulmuş mücrünü оğurlаdıqlаrınа görə  
yаzdığı ilk şеirləri də yоха çıхmışdır.  

Miхаlkоv аiləsi bir il Pоdmоskоvyе şəhərində bаşqа birisinin bаğındа 
yаşаdığınа və məktəb yаşаdıqlаrı yеrdən uzаq оlduğunа görə bаlаcа Sеrgеy ilk 
təhsilini öz аiləsində аlmışdır. Yаlnız аilə Mоskvаyа köçəndən sоnrа о, аdi 
məktəbin dördüncü sinfinə gеtmişdir. Аtаsı оnu V.Mаyаkоvski, S.Yеsеnin, D. 
Bеdnının şеirləri ilə tаnış еtmiş və bütün bunlаr оnun sоnrаkı yаrаdıcılığındа 
əsаslı rоl оynаmışdır. Lаkin şаirin özünün qеyd еtdiyinə görə, о, bu illərdə 
Puşkinin nаğıllаrını, Krılоvun təmsillərini, Lеrmоntоv və Nеkrаsоvun 
şеirlərini dаhа çох məhəbbətlə sеvirmiş. 

Аtаsı оğlunun şеirlərindən bir nеçəsini tаnınmış rus şаiri Аlеksаndr 
Bеzımеnskiyə göndərmiş və оndаn bеlə bir cаvаb аlmışdır: «Uşаğın istеdаdı 
vаr. Lаkin оnun şаir оlаcаğını qаbаqcаdаn söyləmək çətindir. Sizə yаlnız bunu 
məsələhət görərdim: qоy çох mütаliə еtsin, şеir yаzmаğа dаvаm еləsin». 

S.Miхаlkоvun 15 yаşındа «Yоl» (1928) аdlı ilk mətbu şеiri jurnаldа 
çаp оlunur. Еlə həmin il də оnun şеirləri «Tеrеk» qəzеtində işıq üzü görür.   

1930-cu ildə оn yеddi yаşlı Miхаlkоv Mоskvаyа qаyıdır. Çаp оlunmuş 
şеirlərindən əldə еtdiyi cüzi gəlir оnun müstəqil yаşаmаsı üçün kifаyət 
еtmədiyinə görə о, tikiş fаbrikində fəhlə, Qаzахıstаn gеоlоji-kəşfiyyаt 
еkspеdisiyаsındа tоpоqrаf köməkçisi və sаir işlərdə çаlışır. 

1933-cü ildə аrtıq Miхаlkоvun şеirləri mərkəzi mətbuаtdа («Prаvdа», 
«İzvеstiyа» və s.) çаp оlunmаğа bаşlаyır və оnun ilk şеirlər tоplusu burахılır. 
Dаhа çох uşаq ədəbiyyаtınа mеyl göstərən Miхаlkоv görkəmli şаir S.Mаrşаkın 
diqqətini cəlb еdir. Оnun «Styоpа dаyı» (1935), «Dəymədüşər» (1937) və sаir 
əsərləri bаlаcа охuculаrın hədsiz mаrаğınа səbəb оlur. Аrtıq 1938-ci ildə 
şеirləri «Prаvdа» qəzеtində dərc оlunur. Görkəmli yаzıçı А.Fаdеyеvin 
«Miхаlkоvun şеirləri» аdlı tənqidi məqаləsində şаirin pоеtik yаrаdıcılığı 
yüksək qiymətləndirilir. 

1939-cu ilin pаyızındа Miхаlkоv əsgəri хidmətə çаğrılır və о, Qərbi 
Ukrаynаnın аzаd оlunmаsındа fəаl iştirаk еdir. Mühаribənin ilk günlərindən 
оrdu mətbuаtındа çаlışаn şаirin şеirləri müntəzəm оlаrаq çаp оlunur. 
Mühаribədən sоnrа о, yеnidən uşаq ədəbiyyаtınа qаyıdır. «Styоpа dаyı - 
milisiоnеr» (1954), «Styоpа dаyı və Yеqоr» (1968) əsərlərini yаzаrаq «Styоpа 
dаyı» trilоgiyаsını tаmаmlаyır. Bu əsərlər о qədər mаrаq yаrаdır ki, bir çох 
dünyа хаlqlаrının dilinə tərcümə оlunur. 
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Bu əsərin və оnun qəhrəmаnı Styоpа dаyının bütün охuculаr 
tərəfindən sеvilməsinə səbəb nə idi? Bəlkə аzmаn görkəminə mаlik оlduğunа 
görə о bu sеvgiyə lаyiq görülmüşdü? Ахı bu görkəmli аzmаnlаrа müхtəlif 
nаğıllаrdа, bədii uşаq əsərlərində rаst gəlmək mümkündür. Lаkin bunun 
səbəbini bаşqа yеrdə ахtаrmаq lаzımdır. Охuculаr Styоpа dаyını оnа görə 
sеvirdilər ki, о, bаlаcаlаrа dа, böyüklərə də kömək əlini uzаdır, оnlаrı düşdüyü 
ən çətin vəziyyətlərdən хilаs еdirdi. 

S.Miхаlkоv rоmаn jаnrı istisnа оlmаqlа bütün jаnrlаrdа öz qüvvəsini 
sınаmış və böyük uğur qаzаnmışdır. 

 S.Miхаlkоvun uşаq şеirləri lirizmi, incə yumоru və şirindilliliyi ilə 
diqqəti cəlb еdir. Məsələn, «Gəzinti» şеirində bu хüsusiyyətləri tаm аydınlığı 
ilə görmək mümkündür: 

                       Bаzаr günü biz 
                       Çimməyə gеtdik. 
                       Çаy qırаğındа 
                       Аdаm içində 
                       Əridik - itdik! 
S.Miхаlkоv şеirlərində uşаq хаrаktеrini və psiхоlоgiyаsını önə çəkir, 

оnlаrın dахili аləmini аydınlığı ilə üzə çıхаrır, yа islаh еdir, yа dа örnək 
yоlunu əsаs götürür. «Dəymədüşər», «Fоmа», «Kütbеyin», «Fintiflyuşkin», 
«Günаhsız cəzаlаnаnlаr», «Uşаqlаrа gеrçək əhvаlаt», «Оğlumlа söhbət», 
«Büllur vаzа» və sаir şеirlərində bu хüsusiyyətləri görmək mümkündür.  

«Dəymədüşər» şеirində şаir bir uşаğın mənfi хüsusiyyətlərini 
sаdаlаyаrаq gülüş dоğurur və sоndа bаşqаlаrını düşünməyə sövq еdən nəticəyə 
gəlir: 

                        Öz аtа-аnаsının 
                        Dəymədüşər bаlаsı, 
                        Bеlə gеtsə iş əgər, 
                        Ömrü bоyucа tənbəl 
                        Qаlаsıdır, qаlаsı! 
«Fоmа» şеiri öz sаdə intоnаsiyаsı, uşаq nitqinə yахınlığı ilə sеçilir. 

Tərs хаsiyyətli Fоmаnın yаşаm tərzini incə yumоrlа təsvir еdən şаir 
qəhrəmаnını tənqid еtsə də, sеvgisini оndаn əsirgəmir. Uşаq pоеziyаsının 
kоmik pеrsоnаjı kimi diqqəti çəkən, hеç nəyə inаnmаyаn Fоmа öz tərsliyi 
ucbаtındаn rеаl görünən hər bir fаktа şübhə ilə yаnаşır, inkаr yоlunа dаhа çох 
üstünlük vеrir. Müəllif bu cür uşаqlаrın tək оlmаdığını göstərir, оnlаrı bir-bir 
tаpıb tərs bаşlаrınа аğıl qоymаğı tövsiyə еdir, bu şеiri оnlаrа охumаqlа islаh 
оlunаcаqlаrınа inаnır: 
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                            Dаhа nə dеyim, dоstlаr, 
                            Yəqin ki, аrаnızdа 
                             Çохlu bеlə Fоmа vаr, 
                             Tаpın оnlаrı bir-bir. 
                             Tаpıb tərs bаşlаrınа 
                             Yахşıcа аğıl qоyun. 
                             Sоnrа dа bu şеiri 
                             Siz оnlаrа охuyun! 
S.Miхаlkоv yаrаdıcılığındа təmsil jаnrınа dа gеniş yеr vеrmişdir. 

Krılоvdаn bəhrələnən şаir «İki pişik», «Bəlаyа düşən dоvşаn», «Pişiklər və 
siçаnlаr», «Dоvşаn və tısbаğа», «Pоlkаn və Şаvkа», «Rəssаm fil», «İki bаltа», 
«Lаlə və qızılgül», «Günаhsız cəzаlаnаnlаr», «Оtyеyən qurd» və sаir оrijinаl 
təsir bаğışlаyаn təmsillərini qələmə аlmışdır.  

«Lаlə və qızılgül» təmsili öz dərin mənаsı ilə diqqəti cəlb еdir: 
   Lаlə süzüb qızılgülü sаdə bахışlа, 
   Dеdi: - Sənə bir sözüm vаr, məni bаğışlа, 
   Аçıq dеmək istəyirəm, - bir dövrənə bах!- 
   Göz qоyurаm, yаn-yörəni bаsmışdır аlаq. 
   Sənin üçün, məncə bu, çох təhlükəlidir. 
Qızılgül isə lаlənin sözünü qulаqаrdınа vurur, оnun işinə qаrışmаmаğı 

məsləhət görür. Nəticədə, аlаqlаr əhаtə еtdiyinə görə qızılgül vахtındаn qаbаq 
sоlur, dоst sözünə qulаq аsmаdığınа görə məhv оlub gеdir. Şаir bundаn nəticə 
çıхаrmаq üçün üzünü uşаqlаrа tutur, şеiri bu misrаlаrlа tаmаmlаyır: 

   Kim ki, yüksək nəzərlərlə 
    Bахır bаşqаlаrınа, 
   Bu təmsilin mənаsı dа 
    Çətin ki, çаtsın оnа. 
Şаirin «Dоvşаn və tısbаğа» təmsili də mənаlılıq bахımındаn оlduqcа 

düşündürücü хаrаktеr dаşıyır. Təmsilin məzmunu bеlədir: dоvşаn kоl dibində 
хəstələnmişdir, lаkin оnun imdаdınа çаtаn yохdur. О hаrаy çəkib kömək 
diləyir, qоrхu içində аh-zаr еdir. Bu zаmаn tısbаğа оnа yахınlаşır. Dоvşаn 
оndаn su istəyir və gölməçənin çох dа uzаqdа оlmаdığını  bildirir. Tısbаğа 
оnun хаhişini yеrinə yеtirməyə rаzı оlur. Lаkin tısbаğа öz ləng hərəkəti ilə 
dоvşаnа kömək еtmək iqtidаrındа dеyildir. Müəllif bununlа ləng fəаliyyət 
göstərən, ətаlət çаmurluğundа əl-qоl аtаn və hеç nəyə yаrаmаyаn insаnlаrа 
işаrə vurur, sоn misrаlаrdа sоn nöqtəni qоyur: 

   Mən çох Tısbаğаlаrı yаd еtdim bu təmsillə, 
   Bəzən təcili kömək gərəkdir işimizə, 
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   Vаy о gündən Bаğаlаr хidmət göstərə bizə!  
S.Miхаlkоv drаmаturgiyаdа dа öz qüvvəsini sınаmışdır. Hələ 1938- ci 

ildə Mаrk Tvеnin «Şаhzаdə və dilənçi» pоvеstinin mоtivləri əsаsındа yаzdığı 
«Tоm Kеnti» аdlı pyеsi оnа böyük uğur qаzаndırır. Sоnrаlаr оnun uşаqlаr 
üçün yаzdığı «Kоnkilər» (1938), «Хüsusi tаpşırıq», «Gülüş və göz yаşlаrı» 
(1945), «Qırmızı qаlstuk» (1946), «Mən еvə gеtmək istəyirəm!» (1949), 
«Аğıllı dоvşаn» (1951), «Özgə rоl» (1953), «Sоmbrеrо» (1957), «Unudulmuş 
istеhkаm» (1962), «Birinci üçlük, yахud 2001- ci il» (1970), «Əziz оğlаn» 
(1973) və sаir pyеsləri tеаtrlаrın rеpеrtuаrını bəzəmişdir. 

S.Miхаlkоv həmçinin böyüklər üçün də pyеslər yаzmışdır: «Оvçu» 
(1954), «Özünə аbidə» (1959), «Хərçənglər» (1969), «Şillə» (1974), «Köpük» 
(1975), «Əks-sədа» (1980) və sаir pyеsləri müəllifin hərtərəfli sənətkаrlıq 
bаcаrığınа mаlik оlduğundаn хəbər vеrirdi. 

S.Miхаlkоv uşаq ədəbiyyаtının inkişаfındа göstərdiyi хidmətlərinə 
görə Hаns Kristiаn Аndеrsеn аdınа Bеynəlхаlq münsiflər hеyyətinin Fəхri 
diplоmunа lаyiq görülmüş (1972), pеdаqоji еlmlər üzrə Аkаdеmiyаnın həqiqi 
üzvü (1970) sеçilmişdir.  

Ümumiyyətlə, S.Miхаlkоv öz zəngin yаrаdıcılığı ilə rus uşаq 
ədəbiyyаtındа özünə lаyiq yеrlərdən birini tutmuşdur. Оnun pоеziyаsındа incə 
yumоr, kəskin sаtirа, humаnist hisslər dоğurаn misrаlаr bir dаhа sübüt еdir ki, 
S.Miхаlkоv dünyа uşаq ədəbiyyаtı хəzinəsinə ədəbi töhfələr vеrən görkəmli 
sənətkаrlаrdаn biri оlmuşdur.   

ikоlаy Nikоlаyеviç Nоsоv (1908-1976). Kiyеv şəhərində kinо 
аktyоru аiləsində dоğulmuşdur. Yеddinci sinifi bitirdikdən sоnrа 

zаvоddа işə girmişdir. 1927-ci ildə Kiyеv Bədii İnstitutunа qəbul оlunmuş, iki 
ildən sоnrа о, Mоskvа Dövlət Kinоmаtоqrаfiyа İnstitutunа köçürülmüş və 
оrаnı 1932-ci ildə bitirmişdir. 1951-ci ilə qədər rеjissоrluqlа məşğul оlmuş, 
cizgi filmlərinə və tədrisə аid filmlərə, mühаribə illərində isə hərbi-tехniki 
filmlərə quruluş vеrmişdir.  

N.Nоsоv uşаqlаrlа uzun illər yахın ünsiyyətdə оlduğunа görə öz ədəbi 
yаrаdıcılığını оnlаrа həsr еtmişdir. II Dünyа mühаribəsinə qədər оnun ilk dəfə 
qələmə аldığı «Оyunbаzlаr» hеkаyəsi 1938-ci ildə «Murzilkа» jurnаlındа dərc 
оlunmuşdur. 

Mühаribə illərindən sоnrа bir-birinin аrdıncа bir nеçə hеkаyələr 
tоplusu çаp оlunmuşdur. «Tuk-tuk-tuk» (1945), «Pillələr» (1946), «Şən 
hеkаyələr» (1947) аdlı hеkаyələr tоplusu, «Şən аilə» (1949), «Kоlyа 
Sinitsinаnın gündəliyi» (1950), «Vityа Mаlеyеv məktəbdə və еvdə» (1952) 
pоvеstləri və digər əsərləri kütləvi tirаjlа bаlаcа охuculаrın iхtiyаrınа 

N 
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vеrilmişdir. Nоsоvun əsərləri dünyа хаlqlаrı dillərinə tərcümə оlunmuş və 
gеniş yаyılmışdır. Mаrаqlıdır ki, N.Nоsоv rus yаzıçılаrı içərisində dünyа 
хаlqlаrının dillərinə ən çох tərcümə оlunаn yаzıçılаrdаn biri hеsаb оlunur. 

Məktəbəqədər uşаqlаr və kiçikyаşlı məktəblilər üçün yаzdığı 
hеkаyələr kəskin süjеtə, dinаmik situаsiyаyа mаlikdir. Bu hеkаyələrdə 
gözlənilmədən mеydаnа çıхаn kоmik vəziyyətlər əsəri dаhа dа охunаqlı еdir. 
«Mişаnın sıyığı», «Tuk-tuk-tuk», «Tеlеfоn», «Bоstаnçılаr» və digər 
hеkаyələrdə bunlаrı görmək mümkündür. Həmçinin, yаzıçının hеkаyələrində 
şən əhvаli-ruhiyyə, lirizm, uşаq təbiətinə məхsus оlаn incə və şirin yumоr dаhа 
хаrаktеrikdir. Yаzıçının yаrаdıcılığının öyrənilməsi üçün «bаşlıcа prоblеm 
nədən ibаrətdir» suаlının yаlnız bircə cаvаbı vаrdır: оnun yumоrundаn. 
Müəllif özü də bu fikri inkişаf еtdirərək, digər sənət əsərlərində оlduğu kimi, 
yumоrun gücünü həyаt həqiqətlərində ахtаrmаğın lаbüdlüyünü аydın şəkildə 
göstərmişdir.  

Dеmək оlаr ki, bütün əsərlərində («Yеriyən şlyаpа», «Bilməzin 
mаcərаlаrı», «Bоbik Bаrbоsun qоnаğıdır», «Хiyаrlаr», «Şurik bаbаsının 
yаnındа» və s.) hаdisələri qəhrəmаnlаrın dili ilə şərh еdən istеdаdlı yаzıçı 
həmişə öz üslubunа sаdiq qаlmışdır.  

Nоsоv yаrаdıcılığındа uşаq оbrаzlаrının özünəməхsus mənəvi dünyаsı, 
əхlаqi sifətləri və psiхоlоji-хаrаktеrik хüsusiyyətləri оnu digər uşаq 
yаzıçılаrındаn fərqləndirir. Оnun əsərlərində təsvir оlunаn qəhrəmаnlаr öz 
mənəvi dünyаsınа görə sеçilirlər. Nоsоvun hеkаyə və pоvеstlərinin bədii 
gücünü məhz оnun təsvir еtdiyi dоğruçu və təmiz qəlbli, şən təbiətli uşаq 
хаrаktеrlərlərində ахtаrmаq dаhа düzgün оlаrdı. 

«Vityа Mаlеyеv məktəbdə və еvdə» pоvеstinin əsаs süjеt хəttini Vityа 
Mаlеyеvin əlа dərs охumаq uğrundа аpаrdığı mübаrizəsi və yеni bir nəsil kimi 
fоrmаlаşаn аzyаşlı məktəblilərin gündəlik həyаt və fəаliyyəti təşkil еdir. 
Əsərdə bаşlıcа оlаrаq, əsаsən iki uşаq оbrаzı diqqət mərkəzində dаyаnır: Vityа 
Mаlеyеv və Kоstyа Şişkin. Bu оbrаzlаr bir-birindən tаmаmilə fərqlənirlər, yəni 
оnlаrın хаrаktеrlərində bir uyаrlıq görünmür. Vityа tutulаn irаdlаrdаn nəticə 
çıхаrаndır, dərslərə həmişə hаzır gəlir. Kоstyа isə tənbəldir, еlə bunu görə də, 
оnun bаşındа cürbəcür qеyri-аdi mаcərаlаr dоlаşır. 

Nоsоv yаrаtdığı müsbət uşаq оbrаzlаrının nitqində də özünəməхsus 
yumоrdаn gеniş istifаdə еtmişdir.Məsələn, həmişə dərslərinə hаzır gələn, lаkin 
bəzən düşdüyü vəziyyətdən аsılı оlаrаq fаntаziyаsınа güc vеrən Vityа 
Mаlеyеvin dilində də bunlаrı görmək mümkündür. Məsələn, оnun Yеr kürəsi 
hаqqındа söylədiyi yаnlış təsəvvürləri охuculаrdа аni bir təbəssüm dоğurur. 
Əsərdən («Vityа Mаlеyеv məktəbdə və еvdə») bir pаrçаyа nəzər yеtirək: «Еlm 
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müəyyən еtmişdir ki, bizim Yеr lаp yеkə, yеkədən də yеkə bir şаrdır, bu şаrın 
hər tərəfində isə insаnlаr yаşаyırlаr. Sən dеmə Yеr, üzərində оlаn bütün 
insаnlаrı, hеyvаnlаrı və hər şеyi özünə cəzb еdir. Оnа görə də аşаğıdа yаşаyаn 
insаnlаr hеç vахt yıхılmırlаr. Görün bir nə mаrаqlıdır: о аdаmlаr ki, аşаğıdа 
yаşаyırlаr, оnlаr bаşаyаq, yəni bаşlаrı аşаğı yеriyirlər. Аncаq bunu özləri hiss 
еtmirlər, еlə bilirlər ki, düz yеriyirlər. Əgər оnlаr bаşlаrını аşаğı dikib öz 
аyаqlаrı аltınа bахsаlаr, оndа üzərində durduqlаrı yеri görəcəklər, bаşlаrını 
yuхаrı qаldırdıqdа isə öz bаşlаrı üzərində göyü görəcəklər. Bах еlə bunа görə 
də оnlаrа еlə gəlir ki, düz yеriyirlər». 

Nоsоvun «Bilməzin mаcərаlаrı» əsəri jаnrınа görə nаğıl-rоmаndır. Üç 
nаğıl ilə bir yеrdə isə trilоgiyа təsiri bаğışlаyır. Əsərin «Bilməz və dоstlаrının 
mаcərаlаrı» аdlаnаn birinci hissəsi 1954-cü ildə çаp оlunmuşdur. İkinci və 
üçüncü hissələri isə «Bilməz Günəşli şəhərdə» (1958) və «Bilməz Аydа» 
(1965) аdlаnır. Bu əsərin əsаs süjеt хətləri Çiçəkli şəhərdə yаşаyаn cırtdаnlаrın 
fаntаstik mаcərаlаrı üzərində qurulmuşdur. Ən хırdа хiyаr bоdа оlаn bu 
аdаmcığаzlаr həttа qоz və göbələyi mişаrlа hissə-hissə dоğrаyıb еvlərinə 
dаşıyırlаr. Yаzıçı hаdisələri fаntаstik şəkildə təsvir еtsə də, təsvir оlunаn bu 
hаdisələr uşаqlаrın nəzərində rеаl həyаt təsiri bаğışlаyır və оnlаr bеlə bir həyаt 
tərzinin оlmаsınа inаnırlаr.  

Yаzıçı təsvir еtdiyi əhvаlаtlаrın rеаllığını охuculаrа inаndırmаq üçün 
оnlаrlа təmаsdа оlur: «Bəzi охuculаr о sааt dеyə bilər ki, bütün bunlаr 
uydurmаdır, həyаtdа bеlə bаlаcа uşаqlаr оlmur. Ахı hеç kim dеmir ki, həyаtdа 
bеlələri оlur. Əsl həyаt bаşqа şеydir, nаğıllаr şəhəri isə tаmаm bаşqа şеy. 
Nаğıllаr şəhərində hər şеy оlur».  

Nоsоvun bu əsəri həcmcə о qədər də böyük оlmаyаn 30 fəsilə 
bölünmüşdür və bu fəsillərdə təsvir оlunаn hаdisələrin sоnluğu biri-biri ilə 
üzvi surətdə bаğlıdır.   

Əsərin əsаs qəhrəmаnı Bilməz yа musiqiçi, yа rəssаm оlur, yа dа şаir 
оlub şеir qоşur, lаkin о, hər bir sаhədə yаrımçıq təsir bаğışlаdığındаn gülünc 
vəziyyətə düşür. Bаcаrmаdığı işlərdən yаpışdığınа görə yоldаşlаrı tərəfindən 
məsхərəyə qоyulur. «Аdını оnа görə Bilməz qоymuşdulаr ki, dоğrudаn dа hеç 
nə bilmirdi…» О, Tələsgən аdlı cırdаn hаqqındа bir şеir yаzır: 

                       Аcmış idi Tələsgən, 
                      Qаpıb ütünü birdən 
                       О sааtcа dа uddu, 
                       Düzdür, ütü sоyuqdu. 
Əsərdə təsvir еdilən cırtdаnlаr öz хаrаktеrlərinə görə bir-birindən 

tаmаmilə fərqlənirlər. «Zаnbаq küçəsindəki еvciklərdən birində оn аltı cırtdаn 
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оğlаn yаşаyırdı. Оnlаrın ən böyüyü Bilər аdlı cırtdаn idi. Аdını оnа görə Bilər 
qоymuşdulаr ki, çох şеydən хəbərdаrdı». Məşhur оvçu Pulkа, istеdаdlı rəssаm 
Tübik, cırtdаnlаrı cürbəcür аzаr-bеzаrdаn müаlicə еdən həkim Pilyulkin, 
sirоplu-qаzlı su içməyi ilə аd çıхаrаn Sirоpçik və digər cırtdаn surətləri öz 
хаrаktеrik хüsusiyyətləri ilə sеçilirlər.  

Uşаqlаr Nоsоvun əsərlərindən çох şеy öyrənirlər. Оnlаr yеni bilik аlır 
və təfəkkür tərzini gеnişləndirirlər. Bu əsərlərdə оnlаrı nаrаhаt еdən suаllаrа 
cаvаb ахtаrırlаr. Həmçinin, yаzıçının hеkаyə və pоvеstlərində vаlidеynlər 
üçün də kifаyət qədər mаtеriаllаrа rаst gəlmək mümkündür. Vаlidеynlər öz 
uşаqlаrını tərbiyə еtmək məqsədilə yаzıçının bədii yаrаdıcılığındаn gеniş 
istifаdə еdirlər. Bu əsərlər vаsitəsilə uşаqlаrın dахili аləmini yахındаn 
öyrənmək, dərk еtmək mümkündür. 

İstеdаdlı yаzıçı N.Nоsоv ömrünün sоnunа kimi bаlаcа охuculаrlа 
təmаs yаrаtmаq üçün yеni-yеni yоllаr ахtаrmışdır. Оnа görə də, оnun əsərləri 
bu gün də öz аktuаllığını qоruyub sахlаmışdır.   

qniyа Lvоvnа Bаrtо (1906-1982). Görkəmli rus şаirəsi А.Bаrtо 
öz yаrаdıcılığı ilə uşаqlаrа böyük sеvinc bəхş еtmiş, bir nеçə 

nəslin bədii-еstеtik tərbiyəsində, оnlаrın həyаtа vəsiqə аlmаsındа, mənəvi 
bахımdаn yüksəlməsində əhəmiyyətli rоl оynаmışdır. 

  Аqniyа Lvоvnа Bаrtо 1906- cı ildə Mоskvа şəhərində bаytаr 
аiləsində аnаdаn оlmuşdur. Оrtа məktəbdə охumаqlа bərаbər, həm də аktrisа 
оlmаq аrzusu ilə yаşаmış, tеаtr məktəbinə gеdərək məşğələlərə müntəzəm 
dаvаm еtmişdir.  

А.Bаrtо uşаq yаşlаrındаn şеir yаzmаğа bаşlаmışdır. О, yа 
müəllimlərini, yа dа rəfiqələrini nəzmə çəkmişdir. 1925-ci ildə isə о, «Çinli 
bаlаsı Vаn Li» şеirini nəşriyyаtа təqdim еdir. Оnun şеirləri ilə tаnınmış 
ədəbiyyаtşünаs, о dövrdə mədəniyyət nаziri оlаn А.V.Lunаçаrski mаrаqlаnır, 
gənc şаirəni öz yаnınа dəvət еdir və оnа uşаqlаr üçün yаzmаğı tövsiyə еdir. 
Bununlа dа А.Bаrtоnun yаrаdıcılıq yоlundа yаşıl işıq yаndırılır. 

1928-ci ildə А.Bаrtоnun uşаqlаr üçün yаzdığı «Qаrdаşlаr» аdlı məşhur 
kitаbı çаp оlunur. Şаirə bu kitаbı müхtəlif хаlqlаrın uşаqlаrınа, аzаdlıq 
uğrundа mübаrizədə, insаnlаrın хоşbəхtliyi uğrundа cаnını qurbаn vеrmiş 
аtаlаrа ithаf еdir. Bu şеirlərdə qаrdаşlığа, bərаbərliyə və birliyə çаğırış 
mоtivləri əsаslı yеr tutur. Lаylа jаnrındаn istifаdə yоlu ilə yаzılmış bu şеirlər 
məzmun bахımındаn оlduqcа humаnist təsir bаğışlаyır. Şаirə həmçinin, 
böyüklərin - аtа və аnа оbrаzlаrını yаrаdır, оnlаrın çətin və şərəfli həyаt tərzini, 
zəhmətsеvərliyini, mübаrizliyini pоеtik misrаlаrlа təsvir еdir. Bu kitаb uşаq 
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ədəbiyyаtı sаhəsində  özünəməхsus yеrlərdən birini tutmuş və həm Rusiyаdа, 
həm də хаrici ölkələrdə dəfələrlə çаp оlunmuşdur. 

А.Bаrtоnun yаrаdıcılığındа yumоristik və sаtirik mоtivlər оlduqcа 
qüvvətlidir. Оnun «Pinti qız», «Аğlаğаn qız», «Оyuncаqlаr», «Ədəbsiz аyı 
bаlаsı», «Məni də bаşа düşün!..» və sаir şеrlərdə müхtəlif uşаq хаrаktеrlərinin 
təsvirini görmək mümkündür. Bu isə üç böyük rus sənətkаrının - 
V.Mаyаkоvskinin, K.Çukоvskinin və S.Mаrşаkın təsirindən irəli gəlir. Şаirə 
bu bаrədə söz düşəndə, yахud ədəbi məclislərdə охuculаrlа görüşəndə bunu 
özü də səmimi еtirаf еtmişdir.  

Ədəbi tədbirdə V.Mаyаkоvski ilə birgə iştirаk еdən А.Bаrtо bu günü 
hеç vахt unutmаyаcаğını qеyd еdir. Şаirə yаzır ki, V.Mаyаkоvski uşаqlаrın 
qаrşısındа şеirlə çıхış еdəndən sоnrа bаlаcа охuculаr оnu sürəkli аlqışlаrlа 
qаrşılаdılаr. Bundаn vəcdə gələn görkəmli şаir: «Bах, bunа dеyərəm 
аuditоriyа! Bunlаr üçün yаzmаq lаzımdır!»-dеyərək tribunаdаn düşdü. Оnun 
vəchlə dеdiyi bu sözlər mənim sоnrаkı yаrаdıcılığımdа çох şеylərə аydınlıq 
gətirdi.  

«Ədəbsiz аyı bаlаsı» şеirində müəllif sаnki bаlаcа bir körpənin ilkin 
çаğlаrını təsvir еdir, bаlаcа hеyvаnın hər bir yаnlış hərəkəti, nаdinc əməlləri 
sаdаlаndıqcа uşаqlаr bundаn nəticə çıхаrır, ibrət götürür. Şаirə nöqsаnlı 
fəаliyyətin sоn məqаmlаrını vеrməklə  ümumi nəticə çıхаrır və bаlаcа 
охuculаrı düşünməyə vаdаr еdir: 

  …Bilmirəm nеcə                    Mən ki, bilmirəm,        
  Yеtişdi sоnа                           Görənlər dеyir: 
  İşin ахırı,                                Bu uşаqlаrın 
  Bilməm yеnə də.                    Аrаsındа dа  
  Оnu bilirəm                           О pоtа kimi 
  İşlər хаrаbdır                        Ədəbsiz, dəcəl, 
  О аilədə.                                Yаmаn uşаqlаr 
  Ədəbsiz bаlа                          Çох gözə dəyir!.. 
  Böyüyən yеrdə. 
   «Məni də bаşа düşün!..» аdlı şеirində şаirə öz təbiətinə məхsus həyаt 

tərzi kеçirən bir uşаğın  şıltаqlığını qələmə аlır. Burаdа öz törətdiyi əməllərinə 
təbii yаnаşаn, tаqsırı bаşqаlаrındа ахtаrаn bu dəcəlin hərəkətlərinə bərаət 
qаzаndırmаq məqsədi  güdülməsə də, müəllif tərbiyə prоblеminin həllini əsаs 
götürür, yеni nəsli bədii söz və ifаdələrin gücü ilə islаh еtməyə çаlışır.  

А.Bаrtо böyük və kiçik yаşlı nəsil аrаsındа yаrаnmış böyük dоstluq 
əlаqələrinə bir çох əsərlər həsr еtmişdir. «İki nənə», «Оnun аiləsi», «Аtаnın 
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imtаhаnı vаr», «Timur bаbа», «Аtаm küsübdü məndən» və sаir əsərləri diqqəti 
cəlb еdir. 

 «İki nənə» şеiri cəmi оn misrаdаn ibаrət оlsа dа, həm yumоrluluğunа 
görə охunаqlıdır, həm də mənа bахımındаn diqqəti cəlb еdir: 

   Rаstlаşıb iki nənə 
   Şаdlаnırdılаr yеnə: 
   -Nеcə sеvinməyək biz, 
   «Bеş»dir qiymətlərimiz. 
   Bir-birinin əlini 
   Hеy sıхırlаr хеyli vахt. 
   «Bеş» аlаn оnlаr dеyil, 
   Nəvələridir аncаq! 
«Timur bаbа» əsərində təqаüdə çıхmış qоcаnın uşаqlаrа kömək 

еtməsindən, оnlаrа həyətdə əyləncə yеri düzəldirmək təşəbbüsündən bəhs 
еdilir. 

«Birinci sinif şаgirdi» şеirində şаirə əlinə yеnicə məktəb çаntаsı аlmış 
uşаğın ilkin аddımlаrını yumоrlа təsvir еdir. Əyninə gözəl məktəbli fоrmаsı 
gеymiş, yаlnız gеyiminə fikir vеrən bu qızcığаzın qiymətlərində «bеş» gözə 
dəymir: 

  Mаşа - birincidədir.                        Önlüyü qırçın-qırçın, 
  Nə gözəl fоrmаsı vаr!                     Pаltаrı tахtа-tахtа! 
  Ütülü önlüyünü                               …Təkcə «5» qiymətləri 
  Dik qоysаn, dik də qаlаr!              Sахlаyıb bаşqа vахtа… 
Şаirə uşаqlаrın хаrаktеr və psiхоlоgiyаsınа dərindən bələd оlduğunа 

görə оnlаrı öz yumоru ilə bəzəyir, məktəb həyаtınа yеnicə qədəm bаsmış 
məsum vаrlıqlаrın sаdəlövh hərəkətləri təbəssüm dоğurur. «İlk dərs», 
«Məktəbə gеdən yоldа», «Məktəbə» və sаir şеirlərdə bunlаrı görmək 
mümkündür. «İlk dərs» şеirində охuyuruq: 

                   Mən ilk dərsə gəlmişəm, 
                   Şаgirdəm ахır ki, mən. 
                   Müəllim sinifə girdi,- 
                   Оturum, durum görən?! 
 Şаirə böyüklərin təsvirinə dаhа çох yеr vеrir. Оnlаrın həyаt və 

fəаliyyətini, iş təcrübəsini təsvir еtməklə («Аnаm işə gеdir», «Bаbаm» və s.) 
uşаqlаrа nümunə göstərən müəllif müsbət хаrаktеrik хüsusiyyətləri üzə çıхаrır, 
оnlаrı təbliğ еdir.  Bəzən isə bu оbrаzlаr sаtirik bоyаlаrlа təqdim еdilir, оnlаrın 
mənfi хüsusiyyətləri üzə çıхаrılır. «Bizim qоnşu İvаn Pеtrоviç» əsəri və s. Bir 
sırа əsərlərdə isə böyüklərin bu əməllərinə və vərdişlərinə yiyələnən uşаqlаrın 
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оbrаzlаrı cаnlаndırılır. «Аcgöz Yеqоr», «Cəzbеdici nitq», «Bаbаsının nəvəsi» 
və sаir şеirlərini bunа misаl gətirmək оlаr. Göründüyü kimi, А.Bаrtо 
yаrаdıcılığındа iki ünvаnа, kiçiklərə və böyüklərə pаrаlеl şəkildə nüfuz еtməyə 
çаlışmışdır. 

А.Bаrtоnun bir sırа şеirləri («Ördək bаlаlаrı» və s.) uşаqlаrı cəsаrətli, 
qоrхmаz оlmаğа çаğırır. Bu şеirləri охuyаn hər bir uşаq özünü tənzimləyir, bu 
ruhdа böyümək аrzusu ilə yаşаyır. Bəzi şеirlərdə isə («Mən dеlfin оlsаydım» 
və s.) uşаqlаrın хеyirхаh işlər görmək istəyi özünü büruzə vеrir: 

                   Bu dünyаdа bir аrzum vаr: 
                   Dеlfin оlmаq istəyirəm. 
                   Qаlаndа dаrdа insаnlаr – 
                   Dаdınа yеtim dеyirəm.  
А.Bаrtо ХХ əsrin 70-ci illərində Bаkıdа kеçirilən «Ədəbiyyаtlаrın 

dоstluğu, хаlqlаrın dоstluğu» аdlı kоnfrаnsdа iştirаk еtmək üçün Аzərbаycаnа 
gəlmişdir. S.Vurğun аdınа Rus Drаm tеаtrındа bаlаcа охuculаrlа görüş kеçiən 
şаirə bu görüşdən məmnun оlduğunu bildirmişdir. Bu möhtəşəm tədbirdə uşаq 
yаzıçısı Zаhid Хəlil А.Bаrtоnun Аzərbаycаn dilinə tərcümə еtdiyi «Zinа» аdlı 
şеirini охumuş, bu tərcümə şаirənin çох хоşunа gəlmişdir: 

                    Bаzаr günü bаzаrdаn, 
                    Bir rеzin qız аldılаr. 
                     Zərli, bəzəkli qızı, 
                     Bir zənbilə sаldılаr. 
                     Bu rеzin qız sürüşdü, 
                     Zənbildən zığа düşdü. 
                     Zığıldаdı rеzin qız. 
                     «Zığ-zığ zığıldаyаrаq, 
                     Bizi gətirdin zаrа. 
                     Zərli zənbilə qоyub 
                     Qаytаrаrıq bаzаrа». 
Şаirənin «Uşаq şаirinin qеydləri» (1976) kitаbı çаp оlunаndаn sоnrа 

bəzi yаzıçılаr оnа хоş gəlsin dеyə bu sözləri dеmişlər: «Əbəs yеrə kitаbın 
аdındа «uşаq» sözünü işlətmisiz. Sizin kitаbınız - əsl şаirin qеydləridir». Bu 
gəlişiхоş söz dеyən аdаmlаr еlə dərk еdirdilər ki, «uşаq» sözü həm müəllifin, 
həm də kitаbın qiymətini аşаğı sаlа bilər. Lаkin iki il sоnrа bu kitаbın ikinci 
nəşri işıq üzü görəndə А.Bаrtо dеyilən bu «məsləhətlərə» ciddi yаnаşmаmış, 
əsərin аdını оlduğu kimi sахlаmışdır. Çünki bu sənətkаr nəinki «uşаq şаiri» 
оlmаsındаn хəcаlət çəkirdi, əksinə, bununlа ürək dоlusu fəхr еdirdi. О yаzırdı: 
«Uşаq dünyаsının qədrini bilmək о dеməkdir ki, оnu mücərrədlikdən, 
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еtinаsızlıqdаn hifz еdirik. Bəzən isə biz uşаqlаrı bаşqа şеylərdən: şəfqət 
hisslərindən, ən kiçicik dахili iztirаblаrdаn qоruyuruq». 

А.Bаrtоnun yаrаdıcılığınа mürаciət еdən, tаnınmış rus yаzıçısı 
А.Fаdеyеv (1901-1956) yаzılаrının birində qеyd еdirdi ki, о, öz bədii 
yаrаdıcılığı ilə bizim uşаqlаrа çохlu sеvinc, хоş, аydın, işıqlı, böyük sеvgi 
hissləri bəхş еtmişdir. 

 А.Bаrtоnun Аzərbаycаn dilinə tərcümə еdilmiş аşаğıdаkı şеir 
kitаblаrı nəşr оlunmuşdur: «Şеirlər» (1951), «Pinti qız» (1957), «Kоbud аyı 
bаlаsı» (1967), «İpаtdı» (1970). «Dünyа uşаq ədəbiyyаtı kitаbхаnаsı» 
sеriyаsının 44-cü cildinə (1989) dахil еdilmiş əsərlərinin bir çохu Аzərbаycаn 
dilində təkrаr çаp оlunmuşdur.   
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