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ÖN   SÖZ  
 

   “Mirzə İbrahimov təvazökar, mehriban, 
həssas bir  insandır. Bütün  Azərbaycan 
xalqının sevilmlisidir,  xalq yazıçısı kimi 
yüksək  ada tam layiqdir. Eyni zamanda 
onun yaradıcılığı ölkəmizdə layiqincə qiy-
mətləndirilmişdir. Yazıçının kitabları hər  
yerdə geniş şöhrət və rəğbət qazanmışdır”. 

Heydər Əliyev 
 
 

“Bədii yaradıcılığı tam mənasında bir çinar ağacına 
oxşatmaq olar. Bu ağac torpağa nə qədər köklü şirə atmış olsa, 
o qədər qollu-budaqlı yaşıl yarpaqlı olar, göylərə ucalar.  
Həyatla bağlı olmayan, ondan şirələnməyən sənət yaşaya 
bilməz”. Zənnimizcə, xalq yazıçısı, akademik, görkəmli ictimai 
xadim Mirzə İbrahimova məxsus bu sözlər, böyük sənətkar və 
şəxsiyyət  kimi onun  özünə daha çox uyğun gəlir. Ədəbi-
estetik düşüncə tariximizdə və ictimai-siyasi həyatda XX əsrin 
50-60-cı illərində Azərbaycan  türklərinin milli anlayışının 
vicdani səlahiyyətini üzərinə götürən Mirzə Əjdər oğlu 
İbrahimovun “sənət ağacın torpağı da həqiqi mənada xalq 
həyatından şirələnmiş və yaşamaq haqqı qazanmışdır”. 

Mirzə Əjdər oğlu İbrahimov 1911-ci ildə Cənubi 
Azərbaycanın Sərab əyalətinin Evə kəndində  anadan olmuşdur. 
Uşaqlıq çağlarında həyatın sərt üzünü görmüş, ağır, iztirablı 
günlər keçirmişdir. Anası, iki körpə bacısı və qardaşı Rza 
aclığın qurbanı olmuşdur. Bu faciə altı-yeddi yaşlı Mirzənin 
gözləri qarşısında baş vermişdir. Zəmanənin dərdi-aləmi 
uşaqlıq qəlbinin dərinliyində iz qoymuş Mirzə atası və böyük 
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qardaşı ilə birlikdə doğma yurdu tərk etmiş, Bakıya gəlmişdir. 
Vətən övladları üçün məbədgah, isti ana qoynu qədər hərarətli 
olan Bakıda da Mirzənin həyatı ağır keçmişdir. Uşaqlıq 
taleyinə yazılmış növbəti faciə onu daha ağır imtahana çəkmiş, 
atası və böyük qardaşı vəfat etmişdir. Kimsəsiz qalmış uşaq, 
dayı mərhəmətinə sığınmış, bibi münasibətinin soyuqluğunu 
duymuşdur. Ağır həyat şəraitinə baxmayaraq on yaşlı Mirzənin 
təbiətində sabaha ümidlə baxmaq, işləmək yaşamaq istəyi güclü 
olmuşdur. O,  ağır həyat sürsə də, daim oxumaq həvəsində 
olmuş, təhsilə, elm öyrənməyə can atmışdır.  

Mirzə İbrahimovun keçdiyi həyat yolu, onun xalqımızın 
mənəvi aləminə daha dərindən nüfuz etməsinə zəmin 
yaratmışdır. Xalqa məhəbbət, sədaqət Mirzə İbrahimovun 
şəxsiyyət bütövlüyündə həlledici rol oynamışdır. Belinskinin 
“Əgər şair olmaq üçün şair doğulmaq lazım isə, öz şəxsiyyəti 
ilə öz vətəndaşlarının səciyyəvi cəhətlərini ifadə edə bilmək 
üçün, xəlqi olmaq, doğulmaq lazımdır” (15, 69) sözləri Mirzə 
İbrahimovun şəxsiyyətinə daha çox uyğun gəlir. Öz şəxsiyyəti 
ilə vətəndaşlarının səciyyəvi cəhətlərini ifadə etmək səlahiyyə-
tinə yüksəlmək, nadir sənətkarlara, ictimai xadimlərə qismət 
olan ucalıqdır. Bu ucalıqda dayanmağa M.İbrahimovun haqqı 
vardır. O, xalqımızın fikir tarixində, özünüdərketmənin təşək-
kül tapmasında xüsusi xidmətləri olan sənətkar-şəxsiyyətdir.  

Mirzə İbrahimovun xalqa qırılmaz tellərlə bağlı olduğunu 
o dövrün görkəmli nümayəndələri də hörmət və ehtiramla təs-
diq etmişlər. Konstanten Fedin yazırdı: “Dostum, Mirzə! 
Xalqın həyat və mübarizə təcrübəsini yaşadan əsərləriniz əlvan 
rənglərinin təravəti, idrak dərinliyi və coşqun vətəndaşlıq hiss-
ləri ilə bizi həmişə sevindirir” (16). 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyev Mirzə İbrahimov şəxsiyyə-
tinə yüksək qiymət vermişdir. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitu-
tunun Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi 1977-ci ildə Hey-
dər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış və şöbənin ilk rəhbəri 
Mirzə İbrahimov olmuşdur (121). Mirzə İbrahimovun 1981-ci 
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ildə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülməsi münasi-
bəti ilə keçirilən mərasimdə xalqımızın ümummilli lideri yazı-
çının şəxsiyyətini, yaradıcılığını yüksək dəyərləndirmişdir: 
“Mirzə İbrahimov təvazökar, mehriban, həssas bir insandır. Bü-
tün Azərbaycan xalqının sevilmlisidir, xalq yazıçısı kimi yük-
sək ada tam layiqdir. Eyni zamanda onun yaradıcılığı ölkəmiz-
də layiqincə qiymətləndirilmişdir. Yazıçının kitabları  hər yer-
də geniş şöhrət və rəğbət qazanmışdır”(24). 

Mirzə İbrahimovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi haq-
qında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
sərəncamında qeyd olunduğu kimi, “XX əsr ədəbiyyatımızın 
tanınmış simalarından biri kimi xalq yazıçısı əsərlərində dövrün 
və zamanın dolğun mənzərəsini yaratmış” (1), özünün şəxsiy-
yəti ilə sənət dostlarının, ədəbi gəncliyin məhəbbətini qazan-
mışdır.  “Azərbaycan dilində latin qrafikasi ilə kütləvi nəşrlərin 
həyata keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2004-cü il 12 yanvar tarixli sərəncamına (2) əsasən, 
Mirzə İbrahimovun əsərləri də 2005-ci ildən kütləvi şəkildə 
nəşr edilmişdir.  

İsmayıl Şıxlı yazırdı ki, “Mirzə müəllim öz əsərləri, odlu-
alovlu çıxışları, elmi və publisist məqalələri ilə ictimai həyatda 
davranışı və şəxsi fəaliyyəti ilə bizə örnək olmuşdur”. “Mirzə 
İbrahimov və xalq” anlayışı haqqında danışarkən onun 
şəxsiyyətində bütöv Azərbaycanın mənəvi düşüncə tərzinin, 
həyata baxışının əks olunduğunu qeyd etməliyik. “Mirzə 
İbrahimov əsrin tərcümeyi halını həm şəxsiyyətində, həm də 
yaradıcılığında (eyni vaxtda və eyni səviyyədə”) əks etdirən 
ədibin, ictimai xadimin yeni tipini ifadə edir” (19,46). 

Mirzə İbrahimov bir yazıçı və bir şəxsiyyət olmaq eti-
barilə özündə bütöv vətənimizi - şimallı, cənublu Azərbaycanı-
mızı yaşadır. Milyonların arzusu, bütövlük diləyi, mənlik və 
qürur hissi, təvazökarlığı Mirzə İbrahimovun ideoloji görüşlə-
rində və əsərlərində  yaşarılıq qazanmışdır. Şəxsiyyət anlayışı 
əxlaqi, etik, estetik normaların vəhdətində ortaya çıxır. Həm də 
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insan anlayışının daha kamil mahiyyətini əks etdirir. Yaradıcı 
sənətkar şəxsiyyəti isə özünün fərdi, nadir cəhətləri ilə 
fərqlənir. Belə şəxsiyyətlərin varlığı, yaranması xalqın mənəvi 
yetkinliyi,  özünüdərketmə səviyyəsinin inkişafı ilə şərtlənir. 
Yaradıcı  - sənətkar şəxsiyyəti bəşəri kamillik kəsb edir. Təkcə 
mənsub olduğu xalqın deyil, həm də bəşəriyyətin arzu və 
istəyini, insanlıq haqqında düşüncələrini öz varlığında, sənət 
dünyasında aşkarlayır və yenidən insanların xidmətinə verir.  

Mirzə İbrahimovun şəxsiyyətində göstərilən cəhətlər tam 
mənası ilə əks olunur, özünü təsdiqləyir. “Filosoflar göbələk 
kimi yerdən çıxmırlar. Onlar öz dövrünün, öz xalqının 
məhsuludur. Xalqın ən incə, ən qiymətli və gözə görünməyən 
şirəsi fəlsəfi ideyalarda təmərküzləşir” (20, 105). Həqiqi 
sənətkar xalqın mənəviyyatını öyrənmək üçün ilk növbədə 
şifahi xalq yaradıcılığı kimi tükənməz qaynağa müraciət edir. 
Xalqın düşüncə tərzini, təfəkkür gücünü əks etdirən miflər, 
əfsanə və rəvayətlər, nağıllar, dastanlar, atalar sözləri və zərb-
məsəllər həqiqi sənətkar üçün ilham mənbəyinə çevrilir. Odur 
ki, sənətkarın bədii irsini öyrənmək üçün, onun şəxsiyyətindən 
başlamaq səmərəli yoldur. Çünki sənətkarın yaratdığı əsərlərdə, 
obrazlarda onun şəxsiyyəti yaşadığı kimi, şəxsiyyətin də doğma 
xalqına, insanlığa, həyata münasibəti özünü biruzə verir. 
Xüsusilə xalqın tarixi keçmişinə, dünəninə münasibət sənətkar 
şəxsiyyətinin başlıca mahiyyətini təşkil edir. Xalqın dünəni, 
keçmişi isə salnamələrdə deyil, daha çox onun folklorunda mə-
nəvi düşüncə aləmində yaşayır. Odur ki, folklordan bəhrələn-
mək istəyi sənətkar şəxsiyyətinin mahiyyətinə daxil olan məsə-
lə kimi ortaya çıxır. 

Xalq şairi Səməd Vurğun demişdir: “Müasir ədəbiyyat, 
xalq idrakından, xalq mənəviyyatından danışdığı zaman, onun 
mənəvi keçmişinə böyük hörmət və məhəbbətlə yanaşmalı, ta-
riximizin həyat və mübarizə səhifələrini ilham və ürəklə qar-
şılamalıdır” (21,69). 
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Tarixi keçmişə yaradıcı münasibət isə bədii ədəbiyyatda 
konkret olaraq aşağıdakı sahələri əhatə edir: Birincisi, klassik  
ədəbiyyata, klassik irsə münasibət; İkincisi, xalq yaradıcılığına, 
folklora münasibət. Bu məsələlərə münasibət sənətkar 
şəxsiyyətinin bütövlüyünə, varlığına güclü təsir göstərir. Səməd 
Vurğun yazırdı: “Yazıçı dühası mənsub olduğu xalqın mənəvi 
aləmi ilə məşğul olduğu vaxt bu aləmi çərçivəyə alınmış 
məhdud bir məkan və zaman mənasında düşünə bilməz xalq 
tarixinə küll şəklində yanaşmalıdır! Xalq əfsanələri, nağılları 
sahəsində belə, biz əsrimizin qabaqcıl ruhu ilə səslənə bilən 
əsərlər yaratmalıyıq” (21,70). 

Xalqın tarixi keçmişinə, folklor münasibətlərinə məhəb-
bətlə yanaşmaq Mirzə İbrahimovun sənətkar şəxsiyyətinin dərk 
edilməsi baxımından diqqəti cəlb edir. Onun elmi-nəzəri, 
publisist yaradıcılığında həm klassik irsə münasibətdə, həm də 
xalq idrakının məhsulu olan folklora münasibətdə həssaslıq, 
aydın ictimai-siyasi mövqe özünü göstərir. Kökləri klassik 
ədəbiyyatımızın dərinliklərindən qidalanan Mirzə sənətinin 
hərarəti, qəlbə yatımlığı, dilinin sünilikdən uzaq olması, onun 
mənəvi dünyasının zənginliyi və xalqa bağlı olmağı ilə 
əlaqədardır. Məhz bu cəhət Mirzə İbrahimovun yaradıcılığının 
(istər elmi-nəzəri, publisistik, istərsə də bədii yaradıcılığını) 
ədəbiyyatımızın, nəsrimizin, mənəvi düşüncə zirvəmizin 
inkişafında mühüm bir mərhələ təşkil etməsinə zəmin 
yaratmışdır. Onun yaradıcılıq uğurları xalqımızın keçdiyi həyat 
yolu ilə sıx bağlıdır. Yazıçı özünün sənətkarlığı, təfəkkür gücü 
ilə Azərbaycan ədəbiyyatında yüksək mövqe qazanmışdır. 

“Şair nə qədər yüksək olursa irsində doğulduğu cəmiy-
yətə bir o qədər çox məxsus olur, onun istedadının inkişafı, 
istiqaməti və hətta xarakteri cəmiyyətin tarixi inkişafı ilə bir 
qədər daha sıx bağlanır” (22, 222). V.Q.Belinskinin bu fikri 
M.İbrahimov sənətinin mahiyyətini aydınlaşdırmaq baxımından 
çox faydalıdır. Sənətkarın həyatı, şəxsiyyəti, ədəbi-ictimai 
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fəaliyyəti doğma xalqının mənəvi inkişafı ilə qırılmaz tellərlə 
bağlanmışdır.  

M.İbrahimovun şəxsiyətini, onun elmi-nəzəri və bədii irsi 
ilə bağlı öyrənmək olduqca vacib məsələdir. Çünki şəxsiyyət 
Mirzə İbrahimov, yazıçı ədəbiyyatşünas-alim Mirzə 
İbrahimovla eyni qütbdə birləşirlər. Həmin qütbdə onun 
şəxsiyyətindəki fərdilik, özünəməxsusluq aşkarlanır. 

Görkəmli yazıçı Mir Cəlal yazır ki, “Mirzə İbrahimovun 
qələmi həmişə cilalı, parlaq kəsərli, heç vaxt qınına salınmayan 
silahdır. Kənd olsun, şəhər olsun, müharibə sülh olsun, ailə ya 
ictimayyət olsun, kütləvi səhnə ya qəlb olsun, həyatımızın elə 
bir sahəsi yoxdur ki, oraya Mirzənin qələmi nüfuz etməsin, 
ədibin səsi, sözü eşidilməsin. O, təbiətən fəal, özünə tələbkar 
şəxsiyyətdir”. 

“Müasir ədəbi fikir təsdiq edir ki, hər hansı yaradıcılıq 
məhsulunun yazıçı şəxsiyyəti ilə, onun xarakteri, psixologiyası 
ilə və estetik aləmi ilə birlikdə öyrənmək lazımdır” (23, 92). 

Ədibin elmi-nəzəri görüşləri, o cümlədən folklorla bağlı 
mülahizələri və nəzəri müddəaları, bir qələm sahibi kimi xalqın 
mənəvi dünyasının dərinliklərinə  bələdliyi, onun şəxsiyyətcə 
kamilləşməsində müsbət rol oynamışdır. Ona görə də Mirzə 
İbrahimov irsinin daxili dünyasına yol tapmaq, sənətkarlıq, 
kamillik səviyyəsini öyrənmək üçün aşağıdakı məsələləri daha 
dərindən tədqiq etməyə ehtiyac duyulur.  Əsasən, 

1. Mirzə İbrahimov elmi-nəzəri, ədəbi tənqidi görüşlərin-
də xalqa bağlı olan, onun təfəkkür gücündən bəhrələnən nəzə-
riyyəçi-alim kimi. 

2. Nəsr və dram əsərlərində, publisistik məqalələrində  
folklordan – xalq hikmətindən istifadədə sənətkarın fərdi xü-
susiyyətləri. 

3. Ədib ictimai-siyasi görüşlərində ana dili uğrunda mü-
barizədə dəyanət və ləyaqəti ilə milli oyanışa xidmət edən qüd-
rətli sənətkardır. 
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Mirzə İbrahimovun dil haqqında, Azərbaycan dilinin inki-
şaf yolları  haqqında fikirləri ən dolğun şəkildə onun “Dilimizin 
inkişaf yolları haqqında” (1943) məqaləsində öz əksini 
tapmışdır. Dili insan ağlının qüdrətli silahı, insan  həyatının 
böyük neməti və tükənməz mədəniyyət xəzinəsi hesab edən 
yazıçı dili  canlı bir orqanizmə bənzədir: “Dil tam mənasıyla 
canlı bir orqanizmdir. O da insan  kimi doğur, törəyir, inkişaf 
edir”. İki hissədən ibarət olan məqalənin birinci hissəsində 
Azərbaycan ədəbi dilinin 1920-ci ilədək inkişaf mərhələləri, 
ikinci hissəsində isə sovet dövründə ədəbi dilimizin  inkişaf 
məsələləri nəzərdən keçirilir. M.İbrahimova görə, Azərbaycan 
xalqı öz varlığını və dilini saxlamaq üçün ağır  mübarizə yolu 
keçmiş xalqlardandır. Ədib torpağımız və xalqımız kimi ana  
dilimizin də təcavüzə məruz qaldığını xüsusi olaraq nəzərə 
çarpdırır: “Əsrlər boyunca dilimiz də torpağımız və xalqımız 
kimi min bir təcavüzə rast gəlmiş, lakin  aldığı yaralardan həlak 
olmamışdır”. Azərbaycan dilini qədim tarixi olan dillərdən 
hesab edən Mirzə İbrahimov doğru olaraq qeyd edir ki, 
“hazırda keçmiş Azərbaycan dilini öyrənmək üçün əldə olan ən 
qədim və ən böyük vəsiqə “Dədə  Qorqud” dastanlarıdır”. 
Müəllifin fikrinə görə, "Dədə Qorqud" lüğət və sintaksis 
cəhətindən, XI-XIII əsrlərdəki Azərbaycan dilinin bütün 
xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir (118). 

Mirzə İbrahimov 1944-cü ildə yazdığı “Dilimizin inkişaf 
yolları haqqında”, yenə 1944-cü ildə maarif naziri işləyərkən 
yazdığı “Dil və ədəbiyyat dərslərini nümunəvi təşkil edək” kimi 
məqalələrində ana dilinə dair düşüncələrini ardıcıl şəkildə ifadə 
etmişdir.  

Yazıçının “Dil və ədəbiyyat dərslərini nümunəvi təşkil 
edək” (1944) məqaləsində Azərbaycan dilinin cəmiyyətdəki 
rolu haqqında qiymətli fikirlər var. Ədib Azərbaycan dilini 
xalqın tükənməz xəzinəsi, dövləti, varı kimi səciyyələndirir. O, 
sovet dövründə ana dilimizin inkişafında əldə edilən 
nailiyyətlərdən danışarkən ədəbi dillə xalq dilinin bir-birinə çox 
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yaxınlaşdığını, bir-birinə üzvi surətdə bağlandığını və ikisinin 
bir yerdə artıq kütləviləşdiyini göstərir. Ana dilinin qayğısını 
çəkən bir sənətkar kimi o hesab edir ki, bütün xalq ədəbi dili 
yaxşı bilməlidir, xüsusilə alimlər, ali məktəb müəllimləri, 
böyük və kiçik idarə başçıları və başqa işçilər təmiz, saf 
Azərbaycan dilini bilməyə məcburdurlar. Mirzə İbrahimova 
görə, bu onların təkcə vətəndaşlıq borcu deyil, həm də 
tutduqları mövqeyin tələbindən doğan dövləti borclarıdır və bu 
məsələdə nöqsanlarımız daha çoxdur. Yazıçı dil və ədəbiyyat 
məsələsini dövlət məsələsi, xalqın mənəviyyat məsələsi kimi 
şərh edir: “Dil və ədəbiyyat məsələsi xırda, yaxud xüsusi bir 
məsələ  deyil; o böyük və ümumi bir dövlət məsələsidir, o, 
xalqın mənəviyyatı, varlığı məsələsidir” (118). 

M.İbrahimovun ana dili haqqındakı fikirlərinin müəyyən 
hissəsi onun “Azərbaycan dili” məqaləsində (1945) əks 
olunmuşdur. Ədib ana dilinin mahiyyətini hamının başa 
düşəcəyi sadə bir şəkildə izah edir: “Hər bir xalqın öz vətəni, 
adəti, rüsumu və əqidəsi olduğu kimi, öz dili də vardır. Bu dilə 
ana dili, doğma dil, vətən dili deyilir… Ana dili o dildir ki, onu 
bütün xalq bilir, bütün xalq o dildə danışır”.  Dili xalqın mənəvi 
cəhətdən birləşməsində qüdrətli bir vasitə hesab edən yazıçı  
eyni zamanda onu xalqın milli varlığını bildirən və qoruyan 
mühüm bir amil kimi qiymətləndirir. M.İbrahimov dilə xalqın 
tarixində baş verən dəyişikliklərlə bağlı olan canlı bir tarix kimi 
yanaşır. O, Azərbaycan dilinin tarixi haqqında qətiyyətlə yazır: 
“Yəni Azərbaycan dilinin tarixi də böyük Azərbaycan xalqının 
və müqəddəs Azərbaycan torpağının tarixi qədər qədimdir” 
(118). 

1956-cı ildə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sədri olduğu 
dövrdə “Kommunist” qəzetində dərc etdirdiyi “Azərbaycan dili 
dövlət idarələrində” adlı məqaləsində isə çox ciddi və cəsarət 
tələb edən məsələlərdən bəhs olunmuşdur. O dövrdə M.İbrahi-
movun Azərbaycan dilinin işlənməsinə dair irəli sürdüyü 
fikirlər onun ruslaşdırma siyasətinə qarşı cihadına çevrilmişdir. 



Mirzə İbrahimov  və  xalq yaradıcılığı 
 

 11 

1956-cı ildə SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri Voroşilo-
vun razılığını alan M.İbrahimovun imzası ilə Azərbaycan SSR 
Konstitusiyasına “Azərbaycan dili Azərbaycan SSR-in Dövlət 
dilidir” bəndinin əlavə edilməsi ilə sanki başlanmış cihad başa 
çatdı.   

M.İbrahimovun Azərbaycan dili haqqında fikirlərinin 
mühüm hissəsi onun 1957-ci  ildə Azərbaycan SSR Elmlər 
Akademiyası nəşriyyatında R.Rüstəmovun redaktəsi ilə çap 
olunmuş “Azərbaycan dili” kitabında toplanmış məqalələrində 
verilmişdir.  Kitaba yazıçının müxtəlif illərdə yazdığı 
“Dilimizin inkişaf yolları haqqında”, “Dil  və ədəbiyyat dərslə-
rini nümunəvi təşkil edək”, “Azərbaycan dili”, “Azərbaycan 
dili  dövlət idarələrində” məqalələri daxil edilmişdir. “Azərbay-
can dili” kitabına görə, xüsusilə buradakı “Azərbaycan dili 
dövlət idarələrində” məqaləsinə görə  M.İbrahimov ciddi tən-
qidlərə məruz qalsa da, bütünlükdə bu kitab çap olunduğu dövr-
də xalq arasında ona böyük şöhrət gətirmişdi. Ana dilini bütün 
varlığı ilə sevən, dil məsələlərinə həsr olunmuş məqalələrində 
onun inkişaf yollarını və müasir vəziyyətini dönə-dönə təhlil 
edən M.İbrahimov Azərbaycan dilini Azərbaycan xalqının 
mənəvi dövləti və milli iftixarı kimi qiymətləndirmiş, bu dilin 
qədim tarixli, yüksək dərəcədə inkişaf etmiş, dünyanın mədəni 
və müasir dillərindən biri olduğunu qeyd etmişdir (118). 

Azərbaycan SSR Konstitusiyasına Azərbaycan dili ilə 
bağlı bəndin əlavə edilməsi Kremlin qəzəbinə səbəb  oldu və 
1959-cu il iyunun 16-da Azərbaycan KP MK-nin plenumu 
Mirzə İbrahimovun “səhvləri”nə həsr edildi. Azərbaycan KP 
MK-nın növbədənkənar plenumda tələb olunur ki, Mirzə İbra-
himov mətbuatda çıxış edərək səhvlərini boynuna alsın, üzr 
istəsin. Böyük yazıçı isə  ona olan haqsızlığı belə  cavablan-
dırır: “Dil olmasa xalq ölüb gedər, yaşaya bilməz. Ağlı başında 
olan kəs doğma dilini qorumalıdır” (121). 

Azərbaycan xalqının milli ruhunu oyadan, milyonların 
alqışını qazanan M.İbrahimova qarşı bir qrup “rayon və 
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respublika rəhbərlərinin” ittihamnamə-çıxışları Aleksandr 
Qriçin sonralar çap etdirdiyi stenoqramda öz əksini tapmışdır. 
Stenoqramda aydın olur ki, M.İbrahimov ideoloji basqınlara 
sinə gərən millətimizin düşüncə və təfəkkür səviyyəsinin 
inkişafında mühüm rol oynayan böyük şəxsiyyətdir. O, cənublu 
- şimallı Azərbaycanın mənəvi vəhdətini, ədəbiləşdirən dahi 
sənətkardır. Yazıçının “Gələcək gün” romanı xalqımızın birlik, 
azadlıq idealına ədəbi, sönməz inamı yaşadan manifest kimi 
meydana gəlmişdir. Bu əsərdə dövrün imkanlarından istifadə 
etməyi bacaran, xalqın mənəvi yenilməzliyindən ilham alan 
sənətkarlarla, XX əsrin siyasi mütəfəkkir şəxsiyyəti bir-birini 
tamamlayır. M.İbrahimov şəxsiyyətinin tətbiqindən aydın olur 
ki, o özünün fikir dünyasında, ömür kitabının səhifələrində şifa-
hi xalq ədəbiyyatına,  onun araşdırılmasına, təbliğinə, öyrənil-
məsinə ən ülvi, ən uca yer ayırmışdır. Folklorumuzun elmi-
nəzəri səhətdən inkişafına xidmət göstərmiş, onun dərin 
qatlarına enmək üçün ədəbi-tənqidi qüvvələrin yolunu işıqlan-
dırmışdır. 

“M.İbrahimovun istər elmi və publisist, istərsə də bədii 
yaradıcılığında irəli sürülən nəzəri mülahizələr, fəlsəfi müd-
dəalar, onun ədəbiyyatşünaslıq və dilçilik görüşləri Azərbaycan 
elminin 1930-cu illərdən başlanan vəziyyətini öyrənmək baxı-
mından, eləcə də müasir nöqteyi-nəzərdən mühüm əhəmiyyətə 
malikdir. Onun əsərləri insanın əqli həyat fəaliyyətinin bir sıra 
sahələrinə dair nəzəri mülahizələrlə doludur” (24, 13). 

M.İbrahimov və xalq anlayışının daxili məzmunundakı 
tutumun təbiiliyindən danışarkən onun çoxcəhətli ictimai 
fəaliyyətinin 1942-1946-ci illər dövrünü unutmaq olmaz. Hə-
min illərdə o, Azərbaycan SSR xalq maarif komissarı işlə-
mişdir. Xalq maarifinin müharibə dövründəki çətinliklərini gör-
müş, maarifin təşkili və inkişafı ilə bağlı məsələlərin həllində 
xalqla daha yaxından bağlı olmuşdur. Yazıçının şəxsiyyətində 
qərar tutan əsl xalq müəlliminə məxsus keyfiyyətlər bunu aydın 
göstərir. Mirzə İbrahimov təlim və tərbiyəyə dair məqalə və 



Mirzə İbrahimov  və  xalq yaradıcılığı 
 

 13 

çıxışlarında da xalqın milli-mənəvi dəyərlərindən əxlaqi görüş-
lərinin zəngin çalarlarından istifadə etməyə önəm vermişdir. 
Onun şəxsiyyəti, xalqın təfəkkür gücünün, təmkin və səbrinin, 
inam və mənliyinin axarında yetişmişdir. 

Mirzə İbrahimov daha sonra Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı 
İdarə heyətinin sədri (1946-1954), birinci katibi (1957-1965), 
SSRİ Yazıçılar İttifaqı İdarə heyətinin katibi (1957-1965), 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Soveti sədrinin müavini 
(1946-1950), Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Rəyasət 
Heyətinin sədri (1954-1958) vəzifələrində işləmişdir. Ömrünün 
axırınadək isə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına 
Ədəbiyyat İnstitutunun Cənubi Azərbaycan Ədəbiyyat şöbəsi-
nin müdiri, çoxcildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin 
redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur. Ədibin ictimai-siyasi, elmi 
fəaliyyəti ilə ədəbi yaradıcılığı bir-birini tamamlamışdır. 

Xəlqilik – həyata xalqın düşüncə zirvəsinin təmiz, aydın 
simasından baxmaq yazıçının şəxsiyyətində olduğu kimi, elmi-
nəzəri görüşlərində, bədii yaradıcılığında da həlledici meyar ol-
muşdur. Qısası, sənətkar şəxsiyyəti, sənətkar üslubunun 
tamamlamasında həlledici mövqedə dayanmışdır. Həqiqətdir 
ki, bədii söz ustası sənət əsərində əslində özünü təsdiq edir.  
yaratdığı obrazlar yazıçı şəxsiyyətinin dayandığı zirvəyə 
mənəvi cəhətdən yüksələ bilirlər. 

Mirzə İbrahimov kimi şəxsiyyətlər isə həyatda, xalqın 
mənən oyanmasında mühüm mərhələ təşkil edən dahi şəxsiy-
yətlərdəndir. Birincisi, onlar xalqın dərin qatlarından süzülüb 
gələn milli mənliyini, humanist görüşlərini, xalq ruhunu daha 
böyük ustalıqla duya bilir və üzə çıxarırlar. İkincisi isə, öz 
şəxsiyyətləri ilə “xalqın şəxsiyyəti”nin inkişafına təkan verirlər. 

Akademik Mirzə İbrahimovu XX əsrin sovet dövrü 
onilliklərinin yetirdiyi şəxsiyyət kimi öyrənmək, tədqiq etmək 
və onun xalqın milli varlığında yeni mərhələ təşkil edən 
şəxsiyyət olmasından irəli gəlmişdir. 
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M.İbrahimov şəxsiyyətində insanın ehtiras, həmrəylik 
duyğusu, xalqımızın keçmiş olduğu yetmiş illik yolun ağrı və 
çətinlikləri, Cənubi Azərbaycan türklərinə bəslənən doğmalıq, 
vüsal gününün  həsrəti, sənətkar kamilliyi yaşayır. M.İbrahimo-
vun ictimai-siyasi, elmi-nəzəri görüşlərində, bədii əsərlərində 
xalqın istək və arzularını tam şəkildə ifadə etmək səyi güclüdür 
və olduqca təbii görünür. Bu təbiilik və xalqı duymağın sirri 
sənətkarların, folklora münasibətindən doğmuşdur. “Xüsusən 
xalq-folklor ruhu və ənənəsi M.İbrahimovun yazıçı üslubunda 
əsasən və aparıcı rol oynayır” (19, 148).  

M.İbrahimovun şifahi xalq ədəbiyyatına dair elmi-nəzəri 
görüşlərini tədqiq edərkən üç cəhəti nəzərə almaq lazım 
gəlmişdir. Birincisi, klassik irsimizə, müasir ədəbi gedişata, 
ayrı-ayrı sənətkarlara həsr olunmuş əsərlərə dair ədəbi-tənqidi 
görüşləri; İkincisi, yazıçının şifahi xalq ədəbiyyatının müxtəlif 
məsələlərinə aid əsərlərində elmi-nəzəri fikirləri; Üçüncüsü,  
M.İbrahimovun aşıq poeziyasının, tədqiqi və folklorşünaslığın 
bir elm kimi formalaşmasındakı xidmətləri. 
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XALQ YARADICILIĞINA DAİR  
MİRZƏ İBRAHİMOVUN 

ELMİ-NƏZƏRİ VƏ ƏDƏBİ-TƏNQİDİ GÖRÜŞLƏRİ 
 

“Əsl sənət əsərləri insanın ruhunu qaldırır, 
ürəyini sevinclə, yüksək duyğular və ehtiraslarla 
doldurur, yəni insanı mənən, fikrən ucaldır, 
mübarizə qabiliyyətini, həyat eşqini artırır”  

Mirzə İbrahimov 
 

Mirzə İbrahimovun elmi-nəzəri və ədəbi tənqidi görüşləri 
əsasən 1937-1938-ci illərdə yazdığı “Böyük demokrat” 
əsərindən başlanır. Monoqrafiq səciyyəli ciddi tədqiqat 
əsərində sənətkara məxsus olan alim-nəzəriyyəçi düşüncə tərzi 
ortaya çıxır. Cəlil Məmmədquluzadə irsinin öyrənilməsində ilk 
başlıca mənbə hesab edilən  bu əsərdə Mirzə Cəlilin milli şüur 
tariximizdə yeri dəqiq şəkildə ifadə olunmuşdur.  

Alim-tədqiqatçı M.Cəlil irsinin köklərini araşdırarkən 
M.P.Vaqif yaradıcılığının üzərində dayanaraq yazır: “Vaqif, 
yazılı ədəbiyyatdan daha dərin tarixə malik olan və geniş xalq 
kütləsinin həyatını arzu və istəklərini ifadə edən canlı, zəngin 
Azərbaycan folklorunu yaradıcılığının əsasına qoyur” (25, 14). 

M.İbrahimov Vaqif realizminin köklərinin folklordan 
qidalandığını söyləməklə, yazılı ədəbiyyata folklora təsirini 
təsdiq edir. O, əsərdə C.Məmmədquluzadənin tənqidi 
realizminin xəlqiliklə bağlı cəhətlərini əsas tutaraq yazır: 
“Bizcə sənətdə xəlqilik, həyatı xalq  kimi idrak etmək, xalqın 
bədii  zövqünə ictimai və estetik tələblərilə həyata yaxınlaşmaq 
və əks etdirməkdən ibarətdir”. Yazıçı-alim Mirzə Cəlil 
xəlqiliyinin köklərini şifahi xalq ədəbiyyatında axtarır: “Xalq 
həyatı, xalq şüuru, nəcib xalq ədalətləri, xalq təsəvvürləri, yas 
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və qüssələrlə, toy və oyunlarla onun xəyalına ürəyinə daxil 
olmuşdur” (25, 183). 

1945-ci ildə yazdığı “Azərbaycan ədəbiyyatı xalqın tərəq-
qisi yolunda” məqaləsində Nizamidən üzü bəri ədəbiyyatımızın 
inkişafına nəzər yetirir. Ədəbiyyatın  əhəmiyyətindən danışar-
kən yunan folklorunun və mifologiyasının şah əsəri olan “İl-
liada”dan, Homerdən bəhs edilir. Mürtəcelərin xalqın savadlan-
masını istəmədiklərini, onu cəhalətdə saxlamaq istəklərini 
əsaslandırır. “Cahil adam kordur” atalar sözünü öz məqamında 
irəli sürdüyü mülahizələrlə bağlı şəkildə işlədilir. 

“Mütəfəkkir tənqidçi” əsərində B.Q.Belinskinin ədəbiy-
yatşünaslığa xidmətlərinin  köklərini onun qəlbində xəlqilik 
hissinin  güclü olması ilə bağlı şəkildə şərh edir: “Belinski rus 
ədəbiyyatı və rus nağıllarında da xalqın ölməz qəhrəmanlığını 
görürdü. Bu nağıllarda rus təbiətinin genişliyini, rus xalqının 
əzəmətli və qüdrətli mənəvi aləminin tərənnümünü tapırdı” (2, 
249) deyirdi. 

Ədib əsrinə ən böyük xiridarı hesab etdiyi xalqa  
B.Q.Belinskinin dərin məhəbbəti və inamı M.İbrahimovun 
sənətə baxışı ilə bir səsləndiyi üçün onun qəlbində sevinc hissi 
doğurur: “Belinski rus ədəbiyyatı və rus nağıllarında da xalqın 
ölməz qəhrəmanlığını görürdü. Bu nağıllarda rus təbiətinin 
genişliyini, rus xalqının əzəmətli və qüdrətli mənəvi aləminin 
tərənnümünü tapırdı” (25, 249). M.İbrahimov xalqın qəlbində 
isinmiş, həqiqi qiymətini almış folklor materiallarına məhz 
V.Q.Belinski kimi “Xalq əsərə qiymət verməkdə heç bir zaman 
səhv etmir” (25, 253)  fikri ilə səsləşən müddəanı əsas 
tuturdu.“Əsər və sənətkar haqqında tənqidçi səhv edə bilər, 
ancaq xalqın əsərə və sənətkara verdiyi qiymət ədəbi olaraq öz 
qiymətini itirmir”. 

M.İbrahimov 1947-ci ildə yazdığı “Leyli və Məcnun” 
əsərinə dair məqaləsində bildirir: “Nizami  “Leyli və Məcnun”u 
yazarkən nəinki bu barədə ərəb mənbələrindən istifadə etmiş, 
həm də Azərbaycan xalqı arasında yayılmış lətifə, hekayə və 
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əfsanələri də dərindən öyrənmişdir. Şair arif adamların və qoca 
kişilərin nağıllardan istifadə etdiyinə dastanında dəfələrlə işarə 
vurur (25, 230). Bəzi tədqiqatçılar Leyli və Məcnunun  həyatda 
yaşadıqlarını, bəziləri isə dastanın öz eşqini gizlədən bir nəfər 
tərəfindən yazıldığını söyləyirlər. O, cümlədən U.İ.Krakovski 
dərin araşdırmalar yolu ilə gedərək  “Məcnun tarixi şəxsiyyət 
olmuş, VII əsrin axırlarında yaşamışdır” (6, 108) fikrini irəli 
sürür. M.İbrahimov hər iki mülahizəni qəbul etmir. O, əsərin 
ərəb xalqının geniş xəyalının məhsulu olduğunu söyləyir: 
“Leyli və Məcnun” şübhəsiz ki, ürək yandırıcı təmiz və yüksək 
bir məhəbbət haqqında xalqın, xalq  şüurunun yaratdığı və 
əsrlər boyu müəyyən şəklə saldığı bir əfsanədir” (25, 234). 
M.İbrahimova görə “Leyli və Məcnun” dastanı ərəblərlə yanaşı, 
digər Şərq xalqları arasında da geniş yayıldığı üçün hər xalq 
onun əsas ruhunu saxlamış, həm də özünün əxlaqi görüşlərinə, 
yaşayış şəraitinə görə məzmunu dəyişdirmişdir. 

Yazılı ədəbiyyatla folklorun bir-birinə təsiri M.İbrahimo-
vun diqqətindən qaçmamışdır. O, Nizami Gəncəvinin xalq 
şüurunun məhsulu olan “Leyli və Məcnun” əfsanəsindən yarat-
dığı əsərdən bəhrələndiyini yazaraq, “Dağınıq rəvayətlərdən 
kamil, yetkin və ölməz bir məhəbbət dastanı yaratmışdır” (25, 
234)-deyə, Nizami sənətinin qadir gücünü təqdir edir. 

Yazıçı – alimin ədəbi-tənqidi və elmi-nəzəri görüşlərində 
diqqət çəkən hallardan biri budur ki,  onun qələmindən çıxan 
həcmcə kiçik və yaxud böyük əsərlərində xalq müdrikliyi, 
“xalq obrazı” öndə dayanır. Müəllif öz fikirlərinin məntiqi 
tutumunda, məna dərinliyində xalq düşüncəsinin sərrastlığını  
axtarır və ona söykənir. 

1940-cı ildə yazdığı “Sosialist realizmi haqqında” 
əsərində M.İbrahimov bu cəhəti daha aydın şəkildə ifadə 
etmişdir. Sosialist realizmindən bəhs edərkən bu qondarma 
metodun mahiyyətini özünəməxsus tərzdə şərh edərək onu 
ictimai həqiqətlə müqayisə edir: “İctimai həqiqət özü mövcud 
varlıqla bağlıdır, onun övladıdır. Xalq deyir ki, “hər şey 

Fazil Əliyev 
 

 18

zamana baxar, zaman hər şeyə baxmaz”. Zamanın hökmü ən 
qəti hökmdür” (26,8). Öz fikirlərini xalq təfəkkürünün gücü isə 
sınaqdan çıxarmasını M.İbrahimovun elmi-nəzəri  görüşlərinin 
orijinallığını təmin edən vasitələrdən biri saysaq zənnimizcə, 
səhv etmərik. Bu orijinal görüş Mirzə yaradıcılığına ilk qələm 
təcrübələrindən yoldaşlıq edir. Odur ki, alim-yazıçının 
otuzuncu illərdə yazdığı elmi-nəzəri əsərlərlə, əllinci illərdə 
yazdığı əsərlərin elmi səviyyəsi arasında fərq tapmaq çətindir. 
Həyatın qaynar kürəsində bişmiş Mirzə qələmi yazdığı gündən 
xalq müdrikliyindən qidalanmış, böyük-nəzəriyyəçi, alim 
təfəkkürü ilə cilalanmışdır. O, Mehdi Hüseynin “Nizami” 
dramı və tarixi dram məsələsi (26,26-33) məqaləsində vətən-
pərvərlik hisslərini ifadə etmək üçün bayatıdan necə istifadə 
olunduğunu misal göstəriri. Qəhrəman Əbdəkin döyüşçüsünün 
dilindən söylənən, 

     Əzizim vətən yaxşı, 
     Geyməyə kətan yaxşı, 
     Gəzməyə qürbət ölkə, 
     Ölməyə vətən yaxşı. 

 Bayatısının  dramın mətnindən doğduğunu, bütün xalqın 
ruhunu, vətənə məhəbbətini ifadə etdiyini bildirir. 

 M.İbrahimov folklor nümunələrindən bəhrələnmə 
məsələsinə daxili tələbdən doğan bir iş kimi baxır. O, “bayatı 
yaxşıdır”, vətənpərvərlik hissini artırır mülahizəsini əsas  
götürmür. Başlıca olaraq məqamında işlənən əsərdə qarşıya 
qoyulmuş məqsəddən doğan bayatıda xalqın vətənə məhəbbət 
hissinin  qat-qat güclü əks olunduğuna diqqəti cəlb edir. 

 1943-cü ildə yazdığı “Dilimizin inkişafı yolları” (26,34-
60) adlı əsərində “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dilinin 
sadə və mənalı olduğunu göstərir. Dastanda el məsələləri 
şəklini almış xalq deyim tərzinin gözəlliyi, təfəkkür və tərkibcə 
dilimizin bugünkü  vəziyyəti  ilə sıx bağlı olduğu haqqında 
elmi-nəzəri  cəhətdən samballı  mülahizələr irəli sürür. “Dünya 
şirin-can əziz”, “gözün kimi tutar, könlün kimi sevərsə”, 
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“Qaçanı Qazan bəy qovmadı, aman deyəni öldürmədi”, “dəvəçə 
böyümüsən köşəkçə ağlın yox, təpəçə böyümüşsən, darıça 
beynin yox” və s. kimi dil materiallarına əsaslanaraq dastan-
ların dilini qüdrətli mənbə sayır. 

Maksim Qorkinin “Folklor xalq ədəbiyyatı sənətkarlar 
üçün tükənməz öyrənmə mənbəyi olmalıdır” fikrini əsas tutaraq 
M.İbrahimov bədii dilin zənğinləşməsində xalq dilinin rolunu 
yüksək qiymətləndirir. O, XIX əsrdə rus dilinin izahlı lüğətini 
yaratmış  Vladimir Dalın  “Kamil ədəbi dil xalq dilindən 
yaranmalıdır” şözlərinin qızıl xətlə yazılmağa layiq olduğunu  
söyləyir  və bu  fikirdən çıxış edərək yazır: “Onun özünün 
rəngləri, boyaları və ahəngi vardır. Bu münbit sahə qanqal  və 
tikan bitirməz. Orada  doğan, artan, böyüyən hər şey təbii və 
gözəldir”. 

Dilin təbii və axıcı olmasında folklorun rolunu üzə 
çıxarmaq M.İbrahimovun alim-nəzəriyyəçi təfəkkürünün 
düzgün yolda olduğunu göstərir. 

V.Q.Belinski yazmışdır: “Hər xalqın sirri onun paltarında 
və xörəklərində deyil, necə deyərlər, şeyləri necə anlamaq 
tərzindədir” (22, 138). 

Xalqın anlamaq tərzi xalq ruhunu ifadə edən folklorda 
hifz olunur və miras kimi nəsildən- nəslə ötürülür. Çünki bir 
nəfərin  yaratdığı sənət əsəri nə qədər xəlqi olsa da həmin 
əsərdə həyata, sənətkarın fərdi baxış tərzi üstünlük təşkil edir. 
Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində isə bütöv xalqın anlayış 
tərzi, arzu və istəyi yaşayır. Min illər boyu aparılan seçmələr, 
kamilləşmələr orada yaşarılıq qazanır. Ona ğörə də xalq 
təfəkkürünün işığı folklorda daha tam şəkildə diqqəti cəlb edir. 

Məsələnin bu çəhəti M.İbrahimovun düşünçə obyektin-
dən kənarda qalmamışdır.1945- ci illərdə yazdığı “Sənətin 
qüdrətı” adlı əsərində (26, 99-105) Ü.Haçıbəyovu xalq ruhunu 
yaşadan  böyük sənətkar kimi qiymətləndirir.  

O, 1938-ci  ildə Moskvada “Böyük  teatrda  “Koroğlu” 
operası  tamaşaya qoyularkən məşhur drijor Samosudun dediyi 
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sözləri misal gətirir: “Bir dinləyiniz!...Bizim musiqi dilində 
xalq ruhunun qüdrəti,  xalq mənəviyyatının əzəməti buna 
deyilir!...” M.İbrahimov dahi bəstəkarın yaratdığı “Koroğlu” 
operasında xalqın mənəvi qüdrətindən sənətkarlıqla 
bəhrələndiyini aydınlaşdırır. Üzeyir Hacıbəyovun musiqi 
aləmində tutduğu mövqeyi onun folklorla bağlı olmasında 
görür. Başqalarını da xalqın mənəvi sərvətindən öyrənməyə bu 
yolda tər tökməyə çağırır. “Xalq bir dəryadır onun mənəvi 
sərvəti tükənməzdir... Dahi sənətkarlar xalqdan öyrəndiyi xalqa 
arxalandığı üçün sənətin zirvəsinə çıxa bilmişlər. Boş 
uydurmalar və fantaziyalar əsasında yaranan bir əsər camaatın, 
xalqın zövqünü oxşamaz, onun xoşuna gəlməz. Yaxşı bir şey 
yaratmaq istəyənlər yaratmağı xalqdan öyrənməlidirlər” (26, 
108). 

“Bir birinə bağlı iki keyfiyyət” (26, 225-234) məqaləsin-
də M.İbrahimov xalq musiqisini, muğamı primitiv adlan-dıran-
ları tənqid atəşinə tutur. Xəlqilik iyi gələn şeyləri “primitiv” 
deyə damğalayanların nadanlığına etirazını bildirirdi.  

Sənətdə yenilik yaratmaq tarixi keçmişə əsaslanmadan 
mümkün deyildir, fikrini əsaslandırır. Musiqiçiləri, bəstəkarları 
milli musiqi irsimizi  öyrənməyə çağırır. Bu əl vurulmamış xə-
zinəni məşhur bəstəkar D.Şostakoviçin yüksək qiymətləndir-
diyini göstərir. Şostakoviç “Drujba narodov” jurnalının 1957-ci 
il 11-ci nömrəsində çap etdirdiyi məqalədə yazır: “Öz təd-
qiqlərinin birində Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan xalq 
musiqisində 84 müxtəlif laddan istifadə olunduğunu qeyd edir. 
84! Azərbaycan folkloruna  məxsus gözəllik xüsusiyyətinin 
kökü buradadır”. 

Musiqi mədəniyyətimizin köklərini folklora bağlayan və 
bunu elmi şəkildə əsaslandıran İbrahimov  bir tədqiqatçı 
nəzəriyyəçi kimi belə qənaətə gəlir ki, milli xüsusiyyətlər 
həqiqi sənət əsərlərinin sevilməsini inkar etmir. Ana laylası 
kimi eşitdiyimiz muğamat, xalq havaları Bethovenin, 
Çaykovskinin ölməz əsərlərindən həzz almamıza mane olmur. 
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Əksinə, onların gözəl musiqi aləmini dərk etməkdə bizə kömək 
edir. Bəşərilik duyğusu ilə yaranan sənət əsərləri başqa xalqlar 
tərəfindən daha yaxşı dərk olunur və başa düşülür.  

Xalq şairi S.Vurğunun “Komsomol poeması”nın bütöv 
halda çap olunması münasibəti ilə yazdığı “Ənənəyə həssas 
münasibət” adlı məqaləsində poemanın xalq yaradıcılığında  
istifadə baxımından orijinal nəzəri mənbə olaraq yüksək 
qiymətləndirmişdir. Əsərdə ənənədən istifadə üsulları çox 
anlaşıqlı  şəkildə şərh olunur. M.İbrahimova görə ənənənin 
varlığı, xalq ədəbiyyatının zənginliyi öz-özünə irəliyə hərəkəti, 
yaradıcılıq uğurları doğurmur. Burada başlıca cəhət keçmişə, 
ənənəyə, folklora canlı münasibət bəsləyən, onu dərk edən, 
qiymətləndirən, xalqın, zamanın tələbinə müvafiq şəkildə 
istifadə etməyi bacaran sənətkarın olmasıdır. S.Vurğunu 
oxucuya belə bir sənətkar kimi tanıdır. M.İbrahimov S.Vurğun 
yaradıcılığına əsaslanaraq nəticəyə gəlir ki, ancaq böyük və  
novator sənətkarlar şifahi xalq ədəbiyyatından yaradıcılıqla 
istifadə etmək qüdrətinə malikdirlər. Gəray bəy surətində das-
tan süjetlərindən yararlanır. Xüsusilə  Gəray bəyin suda boğul-
ması “klassik Azərbaycan dastanlarındakı vüsəti xatırladır”. 
“Bu səhnə” əsərin humanist gücünü artırır. M.İbrahimovun 
folklora dair ədəbi-tənqidi və elmi-nəzəri görüşləri 
çoxşaxəlidir. Ədəbiyyat və incəsənətin müxtəlif sahələrinə həsr 
etdiyi məqalələrində folklorun yerini, mövqeyini aydın və 
sərrast bir məntiqlə oxucunun diqqətinə çatdırır. 

Seçdiyi ədəbi materiala keçmiş, bu gün və sabah 
ölçüsündə qiymət vermək M.İbrahimovun alim-şəxsiyyət  
fərdiliyini təsdiq edən əlamət kimi qeyd olunmalıdır. Ədəbi-
nəzəri mülahizələrini keçmişlə əlaqələndirərkən iki cəhətə 
üstün yer verir: Klassik ədəbiyyat və folklor, xalq hikməti. 

Xalq artisti Bülbül Məmmədov haqqında “Azərbaycan 
bülbülü” (26,304-310) məqaləsində böyük müğənninin musiqi 
tariximizdəki mövqeyini məntiqi tutumlu, dərin məzmunlu 
mülahizələrlə aydınlaşdırır. Diqqəti cəlb edən budur ki, 
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Bülbülü bir folklor obrazı “Dədə Qorqud” misallı şəxsiyyət 
kimi səciyyələndirir: “Təsadüfi deyil ki, dastanlar və 
nağıllarımızdakı obrazların böyük bir qismi ya şair, ya da aşıq 
və gözəl nəğməkardır. Onlar öz xoş və məlahətli səsi ilə 
adamları valeh edir, mübarizəyə ruhlandırır, ağır dəqiqələrdə 
kədərini dağıdıb ümidsizliyə qapılmağa qoymur” (26,304). 

Xalq artisti Ələsgər Ələkbərova həsr olunmuş “Qartal 
qanadlı aktyor” (20,343-345) məqaləsində oxuyuruq: 
“Azərbaycan xalq sənətinə, bizim gözəl aşıq yaradıcılığına, 
nağıllarımıza diqqət edilsə, orada sözün kəsərli və mənalı 
deyildiyi, süjetlərdə qəhrəmanların canlı olduğu görünür. Yəni  
xalq  yaradarkən zilə çəkir, alayarımçıq, başdansovma hər şeyə 
yol vermir”. Aktyor Ələsgər Ələkbərovun  oyunu da belədir” 
(26, 344). Müəllif burada folklorun, xalq mənəviyyatının 
bütövlüyündə, teatr mədəniyyətimizin səhnə ustalığının 
inkişafında oynadığı tola diqqəti cəlb edir. “Xalqın böyük 
bəstəkarı” (26, 346-366) əsərində Üzeyir Hacıbəyova sənətinin 
kökləri, qidalandığı qaynaqlar haqqında elmi-nəzəri cəhətdən 
samballı mühakimələr irəli sürülür. 

M.İbrahimov “Koroğlu” operasının yaranmasını 
bəstəkarın folklorumuza dərin məhəbbətin nəticəsi kimi şərh 
edir. 1908-1913-cü illərdə folklor materialları əsasında yazılmış 
“Şeyx Sənan”, “Rüstəm və Söhrab”, “Şah Abbas və 
Xurşidbani”, “Əsli və Kərəm” kimi operaların bəstəkarın 
yaradıcılığında folklor üslubunun üstün yer tutduğunu göstərir. 
Folklor materiallarından istifadə etməkdə böyük təcrübə 
qazanan bəstəkarın, nəhayət opera sənətimizin şah əsəri olan 
“Koroğlu”nu meydana çıxartmağını iftixarla yazır. 

“Üzeyir Hacıbəyov sənət və sənətkarlıq haqqında” (26) 
əsərində dahi bəstəkarın sənətkarlığa dair fikirlərinin üstünə 
işıq salmış, oxucu və musiqişünaslara Üzeyir sənətinin 
orijinallığını, novatorluğunun mahiyyətini dərk etməkdə kömək 
etmişdir. Mirzə İbrahimov Ü.Hacıbəyovun “Aşıq sənəti 
ölməməlidir. Bu sənət xalqa daha yaxındır” fikrini təqdir edir, 
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bəstəkarın aşıq yaradıcılığını öyrənmək səyini qiymətləndirirdi. 
Onun “Koroğlu” operasının tamaşaya qoyulması münasibətilə 
dediyi- “Mən xalqdan hazır nəğmələr almamışam, yalnız xalq 
yaradıcılığının əsaslarını öyrənmişəm” sözlərini misal gətirərək 
musiqişünasların diqqətini folklordan öyrənməyə yönəldir. 
M.İbrahimova görə Ü.Hacıbəyovu musiqi mədəniyyətimizin 
zirvəsinə yüksəldən əsas yollardan biri onun folklorla bağlı 
olmasıdır. Yazıçı–alimin Azərbaycan musiqisinə, Ü.Hacıbəyo-
va həsr etdiyi məqalələr elmi–nəzəri cəhətdən maraqlı 
mülahizələrlə naxışlanmışdır. Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığının 
xəlqi cəhətlərini, milli istiqamətini dərk etmək üçün dərin 
məzmulu , samballı və əhəmiyyətli səciyyə dasıyır.  

Ədəbiyatşünaslıqda realizm, ədəbiyyat tariximizin tutarlı 
səhifələri Mirzə təfəkkürünün işığında daha ğeniş məzmunda 
aşkarlanmışdır. Bu cəhətdən M.İbrahimov folklora, şifahi xalq 
ədəbiyyatına borcludur. Ona görə ki, Mirzə qəlbinin  hərarəti, 
fəlsəfi müdrikliyi folklorumuzun dərin qatlarından qidalandığı 
üçün xalqın təfəkkür dünyasında özünəməxsus zirvəyə  
yüksəlmişdir. Onun yazıçı – alim müdrikliyi sanki doğma  
sazımızın  şah pərdəsi  üstündə köklənmisdir. 

Folklor üslubu, bədii əsərlərində aparıcı  rol oynadığı  
kimi, xalq hikməti, milli təfəkkür gücü  və bəşəri elmi-nəzəri 
əsərlərinin məhək daşını təhlili maraqlı bir məsələni ortaya 
çıxarır. Əgər bədii əsərlərinin xranoloji siyahısı üzrə təhlilinə 
diqqət yetirsək aydın olar ki,  ilk qələm  təcrübələri ilə 
püxtələşmiş dövrdə qələmə aldığı əsərlər arasında fərqli 
cəhətlər vardır. Lakin  onun elmi-nəzəri görüşləri, nəzəriyyəçi-
alim təfəkkür tərzi otuzuncu illərdən başlayaraq güclü və aydın 
şəkildə özünü göstərir. Bu əsərlərdə “Gənc Mirzə” ilə “Müdrik 
Mirzə” arasında sərhədi müəyyən etmək çətindir. 

1937-1938-ci illərdə yazdığı “Böyük demokrat” əsərində 
M.İbrahimovun alim – yaradıcı təfəkkürünün işığı özünü 
qabarıq şəkildə göstərmişdir. Müəllif Cəlil Məmmədquluzadə 
sənətinin sirlərini, ölməzliyini onun xəlqiliyində axtarmış və 
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mühüm nəticələr ortaya çıxarmışdır: “Xalq həyatı, xalq şüuru 
nəcib xalq ədalətləri, xalq təsəvvürləri ana südüylə, layla və 
nağıllarla toy və oyunlarla, yas və qüssələrlə birlikdə onun 
xəyalına, ürəyinə daxil olmuşdur. Bütün bunlar onun həyatının 
şəklini, ahəngini, düşüncə və təsəvvürlərini müəyyən etmişdir” 
(26,183). 

Bu fikri eynilə M.İbrahimov sənətinə aid etsək səhv et-
mərik. İstər bədii əsərlərdə, istərsə də elmi-nəzəri görüşlərində 
həyatı xalq kimi dərk etmək, xalqın bədii zövqü ilə estetik 
tələbləri səviyyəsində qavramaq Mirzə yaradıcılığında dərin iz 
buraxmışdır. Xüsusilə, “Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq 
dastanları”, “Tükənməz xəzinə”, “Aşıq sənəti yeni zirvədə”, 
“Aşıq sənəti və Aşıq Ələsgər”, “Dəli Domrul” və “Aşıq yara-
dıcılığında realizm” əsərində xalq hikmətinə məhəbbət, folklor-
şünaslıq elminə dair orijinal fikir və mülahizələr tam bir silsilə 
təşkil edir. Onun irəli sürdüyü nəzəri fikirlər folklorşünaslığın 
elmi səviyyəsinin dərinləşməsinə dərin təsir göstərmişdir. 

“Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq dastanları” (26, 206-
213) əsərində “Dədə Qorqud” dastanlarının vətənpərvərlik ba-
xımından əhəmiyyətinə diqqət yeririlir. Koroğlunun mərdliyi, 
Babəkin dönməzliyi, Qazan oğlu Uruzun namus və şərəf üçün 
ölümə hazır olması  nümunə göstərilir.  Müəllif yazır: “Azər-
baycan xalqı da Böyük Vətən müharibəsi meydanlarına igid və 
mərd oğullar göndərmişlər. Onlar Babəklər, Uruzlar, Koroğlu-
ların namus və şərəf bayrağını uca tutaraq, rəşadət və qəhrə-
manlıq göstərirlər” (26, 211). 

Xalqımızın ağır gündə, hər ayaqda “inilti, məyusluq və 
ümidsizliyə” qapılmağından fəxrlə danışan Mirzə İbrahimov 
tədqiqat obyektinə faşizmə qarşı mübarizə günlərinin tələ-
bindən doğan təfəkkür tərzi ilə yanaşır. Dastanlarımızdakı vətə-
nə müdafiəyə çağırış arzusunu yüksək qiymətləndirir. 

M.İbrahimov 1943-cü ildə yazdığı “Müharibə və ədəbiy-
yat” məqaləsində göstərir: “Öz şirəsini həyatdan və xalqdan 
alan ədəbiyyat, xalqın məğlubiyyət və ağır günlərində onun 
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ruhuna, qüdrət və iradəsinə möhkəmlik vermişdir. Ədəbiyyatın 
bu rolu xüsusilə  müharibə və qovğalar zamanında  daha artıq 
kəskinləşir” (26,61) Bu cəhətdən şifahi xalq ədəbiyyatının 
çevikliyi və hədəfi düzgün müəyyən etmək məharəti daha çox 
özünü göstərir. 

M.İbrahimov folklorumuzun aparıcı rolu olan aşıq 
yaradıcılığına onun təbliğinə xüsusi qayğı və məhəbbətlə 
yanaşmışdır, yaradıcılığı dövündə onun aşıq şeirinə münasibəti 
bədii və elmi-nəzəri əsərlərində öz əksini tapmışdır. Lakin 
bilavasitə aşıq sənətinin mahiyyəti haqqında yazılmış ilk əsəri 
“Tükənməz xəzinə”dir. 1960-cı ildə yazdığı bu əsərdə akade-
mik-yazıçı folklorumuzun özəyini təşkil edən aşıq sənəti haq-
qında elmi-nəzəri cəhətdən tutumlu mülahizələr söyləmişdir. 
 O, aşıq sözünü şərh edərək yazır ki, bədii yaradıcılıqda 
aşıq hər adama deyilmir.  Elələrinə deyilir ki, onlar hər şeydən 
əvvəl böyük və mənalı sənətin vurğunudurlar. Onlar saza və 
sözə tükənməz bir xəzinə kimi baxır, aşıq sənətini xalq arasında 
yaşadır və inkişaf etdirir. “Aşıq sənəti böyük sənətdir, xalqa 
çox yaxın və doğmadır. Xalqın həyatının, məişətinin müxtəlif 
cəhətləri, adət və ənənələri, zövqü və təsəvvürləri bu sənətdə 
əks olunur”- (26,389) deyən M.İbrahimov xalq yaradıcılığı 
kimi, aşıq sənətinin də “əsasən realist sənət” olduğunu söyləyir. 

 Aşıq poeziyasına qiymət verərkən yazıçı-alim belə 
qənaətə gəlir ki, müəyyən zamanlarda hakim mövqe tutan dini 
təsəvvürlər aşıq yaradıcılığına təsir göstərmişdir. Bəzən 
meydana çıxan mistik və mövhumi fikirləri təsvir edən əsərlər 
bu təsəvvürlərin məhsuludur. Lakin xalqın sinəsindəki 
duyğuları ifadə edən aşıq sənəti insanları yaşayıb yaratmağa 
çağırması ilə həmişə seçilmiş və möhtəşəmlik qazanmışdır. 
Mirzə İbrahimov aşıq şerinin mahiyyətini şərh edərkən onun 
əsas üç mövzusunu əhatə etdiyini irəli sürür: 

1.Sevgi-məhəbbət mövzusu; 
2.Sosial-siyasi mövzu; 
3.Əxlaqi-fəlsəfi mövzu. 
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O, öz fikrini materiallara əsasən çox düzgün əsaslandırır. 
Çoban Əfqanın, Şəmşirin, Aşıq Əsədin, Aşıq Mirzənin şerlərin-
dən misallar gətirir, onların ictimai əhəmiyyətinə diqqəti cəlb 
edir. Əsərdə o dövrdə aşıq yaradıcılığının  məzmununda baş 
verən intibah aydınlaşdırılır. Məlum olur ki, aşıq şerinin  dilin-
də, məhəlləçilik ünsürlərinin təmizlənməsində, obrazlı ifa-
dələrin  ictimai siqlətinin artması özünü daha cox ğöstərir.  M. 
İbrahimov bu məqalədə aşıq poeziyasının klassik irsə yaxınlaş-
ması məsələsini irəli sürməklə bu poeziyanın tədqiqi tarixini 
samballı fikir və mülahizlərlə zənginləşdirmişdir. Aşıq 
sənətinin nüfuzunu yüksəltməkdə aşıqın şəxsiyyəti məsələsini 
ön plana çəkən sənətkar “Aşıq necə olmalıdır?” şualını ustad 
Ələsgərin aşağıdakı misraları  ilə çavab verir: 

   
Xalqa həqiqətdən mətləb qandıra, 
Şeytanı öldürə , nəfsin yandıra, 
El içində pak otura , pak dura 
Dalısınca xoş sədalı gərəkdir (26,395). 

 
İstedadsız, təsadüfi adamların saz götürməsinə etiraz edən 

M.İbrahimov deyir ki, saz müqəddəs alətdir, o, Aşıq Ələsgərin od-
lu sinəsini görüb, dar və soyuq sinələrdə dura bilməz (26, 395). 

Aşıq sənətini asan sənət kimi düşünənlərə cavab olaraq 
yazır ki, Nizaminin “Leyli və Məcnun” əsəridə də asan görünür. 
Lakin bu asan görünmək zahiri kölgədir. Nizami dühası əsərin 
məzmununa gətirdiyi yeniliklərlə zənginləşdirilmişdir. Aşıq 
sənəti də hər kəsin girə biləcəyi meydan deyildir. Bu sənətin 
sadəliyi onun daha dərin və müdrik sənət olduğunu göstərir. 

M.İbrahimovun “Tükənməz xəzinə” əsərində irəli sürülən 
mühüm fikirlərdən biri də budur ki, muğamatı aşıq havalarına 
qatıb “qəribə həftəbecər” düzəldənlər bu sənətin özülünə zərər 
vururlar. Çünki “İncəsənətdə və ədəbiyyatda  janrların, 
üslubların bir-birinə qarşılıqlı təsiri təbii bir haldır, lakin bu 
təsir müəyyən qanunlar üzrə  baş verib üslubun parlaqlığına, 
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kamilləşməsinə kömək edir. “üslub pozunluğu ,üslubda 
simasızıq yaradır” (26, 400). 

Göründüyü kimi,  M.İbrahimov aşıq yaradıcılığına dərin 
məhəbbət bəsləmişdir. Tədqiqat göstərir ki, onun bu istəyi, 
ötəri olmamışdır, ardıcıl və davamlı səciyyə daşımışdır. O, 
ikinci, üçüncü və dördüncü Aşıqlar qurultayında fəal iştirak 
etmişdir. Xüsusilə IV qurultayda geniş  nitq söyləmişdir. 
Qurultayların təşkilatçılarından biri kimi Mirzə İbrahimovun 
xidmətləri qeyd olunmalıdır. Nəhayət, Aşıqlar Birliyinin 
yaranmasında da onun xüsusi rolu olmuşdur. 

Ədibin xalq yaradıcılığına dair elmi-nəzəri görüşləri 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elminin inkişafına müsbət təsir 
göstərmişdir. Bu təsirin daha aydın ifadəsinə aşıq sənətinə dair 
tədqiqat əsərlərində rast gəlirik. Nəzərdən keçirdiyimiz 
“Tükənməz xəzinə” əsərində aşıq sənətinə aid müxtəlif 
məzmunlu suallara aydın cavablar vermişdir. Tədqiqat göstərir 
ki, “Tükənməz xəzinə” yazıçının 1965-ci ildə yazdığı “Aşıq 
poeziyasında realizm” əsərinə giriş səciyyəsi daşıyır. Bu əsər 
poeziyasına həsr olunmuş monumental sənət nümunəsi saysaq, 
yəqin ki, səhv etmərik. Yazıçının folklorşünaslıq elminin 
inkişafındakı fəaliyyəti xüsusi bir mərhələ təşkil edir, həmin 
mərhələnin zirvəsində isə “Aşıq poeziyasında realizm” əsəri 
dayanır (25,420-429). Bu əsərdə aşıq ədəbiyyatının tədqiqi 
tarixinə nəzər salınır. Bu sahədə görülən işləri alim-nəzəriyyəçi 
təfəkkürü ilə yanaşır. Folklorumuzun, ədəbiyyatımızın başlıca 
problemlərinə dair suallara məntiqi tutumu, məna dərinliyi və 
ədəbi materialın zənginliyi ilə seçilən samballı cavablar verilir. 

Müəllif ədəbiyyat tariximizin ilk yaradıcısı olan 
F.Köçərlinin, H.Zərdabinin folklora münasibətlərini göstərir. 
Öz əsərlərində realist və demokratik ideyaları təbliğ edən 
M.F.Axundov, Ə.Haqverdiyev, N.Nərimanov, M.Ə.Sabir kimi 
sənətkarların yaradıcılığında folklorla bağlı məsələləri 
aydınlaşdırır. Aşıq şerində yaşayan xalq deyim tərzinin digər 
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sənətkarların yaradıcılığına təsirini dəqiq və aydın şəkildə şərh 
edir.  

Abdulla Şaiqin, Hümmət Əlizadənin, Salman Mümtazın, 
Məmmədhüseyn Təhmasib, Əhliman Axundov kimi folklor 
araşdırıcılarının aşıq poeziyasının tədqiqi sahəsindəki 
xidmətlərini minnətdarlıq hissi ilə göstərir. Professor Həmid 
Araslının 1960-cı ildə nəşr olunmuş “Aşıq yaradıcılığı” adlı 
monoqrafiq əsərində aşıq poeziyasının tarixi ardıcıllıqla şərh 
olunduğuna diqqəti cəlb edir.  

M.İbrahimov görülmüş işləri qiymətləndirməklə yanaşı 
belə qənaətə gəlir ki, aşıq poeziyası hələ mükəmməl şəkildə 
tədqiq olunmamışdır. Bu sahədə həllini gözləyən elmi-nəzəri və 
estetik araşdırmalara ciddi ehtiyac vardır. O, son dərəcə orijinal 
səslənən əsərin əvvəlində yazır: “Aşıq poeziyası yaradıcılıq 
metodu və üslub cəhətdən ən az öyrənilmiş sənətdir. Bu sahədə 
olan boşluğu doldurmaq və aşıq poeziyasının realist yaradıcılıq 
xüsusiyyətlərini meydana çıxartmaq, inkişafına təkan vermək 
üçün onun haqqında çoxdan yaranmış bəzi bitərəf 
təsəvvürlərdən uzaqlaşmaq lazımdır. Bu cür təsəvvürlərə görə, 
aşıq poeziyası böyük məsələlər qaldıra bilməyən və buna görə 
də böyük ictimai əhəmiyyəti olmayan sırf aşiqanə 
poeziyadır”(26,45). M.İbrahimov əsərdə aşağıdakı məsələləri 
ön plana çəkmişdir:  

1. Aşıq poeziyasının dərin qatlarını üzə çıxarmağa 
çalışmaq, yaradıcılıq metodu və üslubu haqqında elmi-nəzəri 
cəhətdən samballı məlumat vermək. 

2. Aşıq poeziyasının klassik ədəbiyyatla əlaqəsi 
məsələsini köklü şəkildə araşdırmaq. Poetik təfəkkür  tərzinin 
təbii və axıcı olmasında aşıq şürinin təsirini aydınlaşdırmaq. 

3. Aşıq şeirinin inkişafı, forma və məzmunca 
zənginləşməsi yollarını şərh etmək. 

“Aşıq poeziyasında realizm” əsərində Mirzə İbrahimov 
bu sahədə tədqiqat aparan müəlliflərdən fərqli olaraq daha dərin 
qatların üzə çıxarılmasına səy göstərmişdir. O, Azərbaycan 
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ədəbiyyatında realizmin köklərini, inkişaf xüsusiyyətlərini aşıq 
poeziyası ilə bağlı şəkildə şərh etmiş və elmi-nəzəri cəhətdən 
yüksək səviyyəli bir əsər ortaya çıxarmış, Salman Mumtazdan 
başlayaraq folklorşünaslıqa, aşıq yaradıcılığına daim diqqət 
yetirmişdir.  XVI əsrdən tutmuş onlarla ustad aşığın əsərlərini 
toplamış, dərc etdirmiş, onların yaradıcılıq məziyyətləri haq-
qında mülahizələr irəli sürmüşdür. Bu sahədə görülən işlərin 
əhəmiyyəti böyükdür. Lakin etiraf edək ki, M.İbrahimova qədər 
(Həmid Araslının 1960-ci ildə yazdığı “Aşıq yaradıcılığı” əsəri 
istisna olmaqla) aşıq yaradıcılığına həsr olunmuş əsərlər daha 
çox toplama, şərh səciyyəsi daşımışdır. Aşıq sənətini elmi 
şəkildə dərindən tədqiq etməyə böyük ehtiyac duyulmamışdır. 

Professor H.Araslının III Aşıqlar qurultayı  ərəfəsində 
yazdığı “Aşıq yaradıcılığı” adlı əsəri bu ehtiyacı müəyyən 
qədər ödədi. Professor özünün etiraf etdiyi kimi qədim aşıq 
yaradıcılığından başlayaraq müasir aşıqlar daxil olmaqla bütün 
Azərbaycan aşıq şerindən ümumi şəkildə danışmışdır. Həmid 
Araslı yazır: “Biz üçüncü Aşıqlar qurultayı münasibətilə çap 
edilən bu əsərdə vaxtı ilə apardığımız tədqiqatı ümumiləşdirib, 
klassik aşıq şerinin inkişaf tarixindən, müasir aşıqların 
yaradıcılığından ümumi şəkildə danışmağı nəzərdə tutmuşuq”. 

 M.İbrahimov isə “Aşıq poeziyasında realizm” əsərində 
realizm ədəbi metodunun aşıq şerində necə təşəkkül tapdığına 
diqqəti cəlb etmişdir. O, bütövlükdə aşıq şerinin realizm ədəbi 
metodu ilə əlaqəsini tədqiqata cəlb etmişdir. Yalnız aşıq şerində 
deyil, bütövlükdə Azərbaycan ədəbiyyatında realizm proble-
minin həllinə qiymətli hədiyyələr  bəxş etmiş, bu sahədəki illə-
rin məntiqi cəhətdən daha tutumlu olması üçün elmi-nəzəri cə-
hətdən dərin məzmunlu işıqlı bir mənbə yaratmışdır. Realizm 
ədəbi metodunun mahiyyəti bu sahədə nəzərə çarpan mübahisə-
lərə cavab verilməsi baxımından da qiymətli fikirlər irəli sür-
müşdür. M.İbrahimov göstərir ki, realizmin müəyyən dövrdə 
meydana çıxdığını əsaslandırmağa çalışanlar səhv edirlər. Çün-
ki realizm tarixin hər hansı nöqtəsində meydana gəlməmişdir. 
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Bu ədəbi metodu tarixi prosesdə qavramaq daha məqsədəuy-
ğundur. O yazır: “Realizm də ibtidai formalardan kamilliyə 
doğru inkişaf etmişdir və insan bədii təfəkkürü tarixində heç bir 
zaman qırılıb kəsilməmişdir. Realizmin rüşeymlərinin qədim-
liyinə, dərinliyinə dəlalət edən bir cəhət də odur ki, .....o bütün 
xalqların ədəbiyyatında, bütün dövrlərdə az və ya çox dərəcədə 
folklordan, xalq yaradıcılığından, onların bədii təsvir vasitələ-
rindən, obrazlarından, söz ehtiyyatlarından istifadə etmiş, bəzi 
mövzusunu və süjetini də oradan almışdır (26,459). 

Folklorda yaşayan realizmin qədimliyini, əzəli olduğunu 
irəli sürməklə M.İbrahimov realizm metodunun daha geniş 
ölçüdə dərk olunması baxımından mühüm xidmət göstərmişdir. 
Bu bir də onu göstərir ki, yazıçı folklorda dayaq tapmağa, ona 
arxalanmağa daha çox meyl edir. O sanki,  folklorumuza 
canlılıq verir, onu səsləndirir. Bu səslərin içində özünə lazım 
olan bəşəri nemətləri, ideyaları seçir, təfəkkür süzgəcindən 
keçirərək daha dərin qatların aşkarlanmasına nail olur. 

Aristiotel yazırdı: “Homer bir çox başqa məsələlərdə 
tərifəlayiq olduğu kimi, həm də xüsusən ona görə tərifəlayiqdir 
ki, nə etməli olduğunu şairlərdən mükəmməl bilən təkcə odur” 
(28,107).  

Aşıq poeziyasına dair elmi-nəzəri cəhətdən dəyərli əsər 
yaradan M.İbrahimov haqqında da eyni fikri söyləsək səhv 
etmərik. Ona görə ki, məhz o, folklor biliciləri içərində aşıq 
poeziyasının elmi sambalını aşıq yaradıcılığında realizmi tədqiq 
etməyə girişmiş və daha dərin qatların üzə çıxmasına səy 
göstərmişdir. 

Klassik ədəbiyyatla aşıq poeziyasının əlaqəsini şərh edər-
kən də müəllif yadda qalan məsələlərə dair mülahizələr söylə-
mişdir. M.İbrahimova görə klassik ədəbiyyatımızda (xüsusən, 
ana dili ədəbiyyatımızda) realist meylin güclənməsində aşıq 
yaradıcılığı qaynaq  rolu oynamışdır. Əsərdə oxuyuruq: “Aşıq 
poeziyası xalqa daha yaxın olduğuna görə orta əsrlərdə yazılı 
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ədəbiyyata məhz demokratik, realist meyli gücləndirmək 
ruhunda təsir etmişdir” (26, 60). 

Aşıq şerinin xalq dilinin inkişafına və zənginləşməsinə 
göstərdiyi təsir əsərdə elmi cəhətdən tutumlu fikirlərə ifadə 
olunmuşdur. Müəllif yazır: “Diqqətli təhlil göstərir ki, aşıq 
poeziyası bədii forması və pryomları etibarı ilə də demokratik 
poeziyadır, hər bir dövrdə xalq dilinin və obrazlarının real 
vəziyyətini əks etdirmişdir” (26, 460). 

Aşıq  şerinə məxsus şer formalarının şəkli xüsusiy-
yətlərini ifadə vasitələrini təhlil edən sənətkar  akademik 
F.Qasımzadənin “təcnis”, “dodaqdəyməz” kimi şeir formalarına 
dair irəli sürdüyü “belə şerlər söz oyuncağının  müəyyən bir 
təzahürüdür. Təcnisdə  müəllif əsas diqqətini şəklə verdiyi üçün 
məzmun zəifləyir” fikrini təsdiqləyir. Eyni zamanda “təcnis” 
“dodaqdəyməz”lərin yaranmasına aid yeni mülahizələr söyləyir 
(26, 460). 

M.İbrahimova görə təcnis və dodaqdəyməzlər təkcə “söz 
oyunu” deyildir. Bu formalar Azərbaycan dilinin zənginliyini 
və bədii cəhətdən dolğunluğunu göstərir. Yazıçı daha irəli 
gedərək” təcnis “ və  “dodaqdəyməz”lərin yaranma səbəblərini 
ikincisini dövrün tələbi içtimai-siyasi quruluşun təbiəti ilə 
əlaqələndirir: “....əsasən  isə biz bu cür formaların yaranmasını 
kecən əsrlərdə feodal həyatının durğunluğu, geniş içtimai 
mənalı və xüsusən üsyankar, ifşaçı  aşıq şeirlərinin təqib  
olunması  ilə izah edirik”. 

Müəllifin fikri düzgündür. Çünki “təcnis”, “dodaqdəy-
məz”, “müəmmalar” kimi aşıq şeri formalarının  yaranma tari-
xini  araşdırdıqda  aydın olur ki, həmin formalar əsasən XIX 
əsrdə  yaşayıb-yaradan  sənətkarların yaradıcılığında özünə yer 
tapmışdır. Məhz bu dövrdə  Q.Zakir kimi  şairlər çar məmurla-
rının, yerli bəylərin təqibinə məruz qalırdı. M.F.Axundov 
senzuranın diqqətindən yayınmaq  üçün komediyalarında müx-
təlif tərzlərdən istifadə edirdi. 

Fazil Əliyev 
 

 32

Aşıq şerində realizm problemini tədqiq edən xalq yazıçısı 
orijinal nəticələr çıxarmış, bu sahədə aparılan, əksini tapmayan 
problemlərə münasibətini bildirmişdir. Zaman keçdikcə aşıq 
sənətinin mövzu və məzmunca zənginləşməsi mərhələləri 
haqqında qiymətli fikirlər irəli sürmüşdür: “Aşıq sənətinin 
yüksəlişi və intibah mərhələləri bir qayda olaraq böyük, ustad 
aşıqların  və klassik dastanların yaranması  ilə bağlı  olmuş, 
xalqımızın bədii fikir tarixinin yeni mərhələsi kimi qeyd 
olunmuşdur” (26, 467). 

Qurbani (XVI əsr) Tufarqanlı Abbas (XVIII əsr) və Xəstə 
Qasımdan tutmuş  Aşıq Hüseyn Cavana kimi ustad aşıqlardan  
məhəbbətlə söhbət açan  M.İbrahimov yazmışdır: “Aşıq sənəti 
çərçivəsindən çıxaraq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının 
klassik simaları ilə yanaşı duran yaradıcılıqları da var. Əlbəttə 
bu barədə danışanda birinci olaraq hamımız Aşıq Ələsgəri 
xatırlayırıq” (26, 497). 

M.İbrahimov bu əsərdə ondan əvvəl Ələsgər şeirinin 
ecazkar təsirini folklorşünasların- H.Əlizadə, S.Mümtaz, 
S.Axundov və başqalarının, klassik ədəbiyyatımızın görkəmli 
tədqiqatçıları- akademik F.Qasımzadənin, professor Həmid 
Araslının açdığı yolu daha dərin qatlara doğru istiqamətləndiril-
miş ən mühüm nəticələrə nail olmuşdur. 

Akademik F.Qasımzadə yazır: “... Aşıq Ələsgərin öz 
qoşmalarında tez-tez Fərhad, Şirin, Leyli, Məcnun və başqa 
ədəbi qəhrəmanların adını çəkməsi də onun ümumiyyətlə, 
klassik ədəbiyyatla tanış olduğunu göstərməkdədir” (30, 182). 

Mirzə İbrahimov isə Aşıq Ələsgərin klassik ədəbiyyatla 
tanışlığından söhbət açmır. O, Ələsgər şerinin xalqımızın 
poetik təfəkkürünün inkişafında parlaq bir  səhifə təşkil 
etdiyini, aşıq poeziyasının çərçivəsini genişləndirərək klassik 
poeziyanın ənənələri ilə zənginləşdirdiyini üzə çıxarır. “Aşıq 
Ələsgər klassik ədəbiyyatın fikri, dərinlik, tipikləşdirmə və 
bədii ümumiləşdirmə qanunlarını aşıq poeziyasının canına 
hopdurmuşdur” (26, 495) ideyasını irəli  sürür. Bu baxımdan 
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M.İbrahimov Ələsgər şerinin əsl elmi-nəzəri qiymətini 
vermişdir, zənnimcə səhv etmərik. Tədqiqat göstərir ki, “Aşıq 
poeziyasında realizm” əsərinin xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi 
ümumiləşdirmək lazımdır. 

1. “Aşıq yaradıcılığında realizm” əsəri Azərbaycan ədəbi- 
tənqid elminin inkişafına təkan verən orijinal, nəzəri mənbədir. 

2. Əsərdə klassik ədəbiyyatla aşıq poeziyası vahid bir 
axarda, bir vəhdətdə tədqiqata cəlb edilmişdir. 

3. Əsərdə Azərbaycan ədəbiyyatında realizmin təşəkkülü 
probleminin tədqiqi ilə əlaqədar, realizmin başlıca əlamətlərinin 
aydınlaşdırılması tənqidi təfəkkür tariximizin ən gözəl 
örnəklərindən  biridir. 

4. Əsərdə materialın, tədqiqində tarixi şəraiti, dövrün 
tələbini nəzərə almaq fikri daha geniş tərzdə aydınlaşdırıl-
mışdır. 

Mirzə İbrahimov “Aşıq poeziyasında realizm” əsərində 
həssas tədqiqatçı səyi ilə çıxış etmişdir. Bayatı, dastan və 
rəvayətlərin konkret tarixi şəraitlə, şəxsiyyətlərlə əlaqəsini üzə 
çıxarmağa xüsusi diqqət yetirmişdir.  Professor  Həmid Araslı 
“Aşıq yaradıcılığı” (27.14) əsərində “Abbas və Gülgəz” 
dastanındakı “Yarım apardı” qoşmasından 

   
Mən Abbasam heç vaxt söyləməm yalan, 
Elimə, ölkəmə saldılar talan 
Xoca, Dəli Becan, Allahverdi xan, 
Qoyma, Dəli Becan yarım aparır. 

 
-bəndini təhlil edərkən Dəli Becanın Koroğlu dəlilərindən 

olduğunu ehtimal edir və göstərir ki, Aşıq Abbas bu bayatıda Dəli 
Becanı kömək göstərməyə çağırmışdır. 

Mirzə İbrahimov bu mülahizəyə öz münasibətini bildirərək 
qeyd edir ki, Dəli Becan Şah Abbasın pəhləvanı olmuşdur. 
Abbasın nişanlısını Təbrizdən aparan Dəli Becandır. Ona görə də 
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Aşıq Abbas Dəli Becandan kömək istəmir, onun əlindən dad 
çəkir. 

Mirzə İbrahimov Dəli Becan haqqında folklorşünas 
Hümmət Əlizadənin (31,46) məlumatını etibarlı sayır.  Hümmət 
Əlizadə Dəli Becanın Şah Abbasın pəhləvanı olduğunu 
söyləmişdi. 

Həmin beytdə adı çəkilən “Xoca” sözünün “Qoca”  kimi 
yazılmasını da düzgün hesab etmir. M.İbrahimov yazır ki, Şah 
Abbasın Azərbaycan üzrə vəziri Məmməd Rza fədəfi xalq 
arasında “Sarı Xoca” adlanırdı. Qoşmadakı Xoca həmin Məmməd 
Rza Fədaviyə işarədir. Beləliklə, ədəbi folklor araşdırıcılarını hər 
söz və ifadəyə diqqətlə yanaşmaq fikrini aşılayır. O yazır: “...aşıq 
şeirlərində, dastanlarda, bayatılarda bəzən çətin anlaşılan sözlərə 
və adlara ehtiyyatla yanaşmaq lazımdır. Onlar bizə dövr haqqında 
maraqlı məlumat verə bilər və aşıq poeziyasında realizmin konkret 
formalarda meydana çıxdığını aydınlaşdırmağa kömək edər”. 

Professor A.Hacıyev “Aşıq poeziyasında realizm” haqqında 
yazır: “M.İbrahimov xalq ədəbiyyatı nümunələrinə ağır sınaq və 
imtahanlardan çıxan müdriklik, mənəvi varlıq və gözəllik timsalı 
kimi baxır: folklorda xalqın adət və ənənəsinin, mənəvi aləm və 
daxili tamlığının, humanizm və vətənpərvərliyinin, səadətsevər-
liyinin, milli özünəməxsusluğunun real bədii ifadəsini tapır. “Aşıq 
poeziyasında realizm” də isə problemin qoyuluşunu daha da də-
rinləşdirir. Onu tarixən realist inkişafda araşdırır” (32,190). 

Mirzə İbrahimov Azərbaycan ədəbiyyatında realizm proble-
minə başqa əsərlərində də diqqət yetirmişdir. Xüsusilə realizm və 
folklor onun elmi-nəzəri yaradıcılığında, folklorla bağlı əsərlərin 
ana xəttini təşkil edir. “Vaqifin dövrü və şeiri” əsərində yazır ki,  
Vaqif realizmin formalaşmasında və xəlqiliyində Azərbaycan xalq 
yaradıcılığının, Azərbaycan folklorunun böyük təsiri olub (26,12). 

Vaqif realizminin formalaşmasında olduğu kimi, Vaqifin 
bədii dilinin gözəlliyini də xalq ədəbiyyatı ilə sıx bağlı olmaqda 
görən Mirzə İbrahimov “Xalq ədəbiyyatı – Vaqif bədii yara-
dıcılığında böyük rol oynamış ilk mənbədir...Abbas Tufarqanlı 
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kimi aşıqların əsərləri, “Koroğlu”  və başqa Azərbaycan xalq 
dastanları Vaqifin yaradıcılığında dərin iz buraxmışdır” (26,613) 
fikrini irəli sürür. M.İbrahimovun yaradıcılığında şifahi xalq 
ədəbiyyatına dair elmi-nəzəri görüşləri ardıcıl şəkildə özünü 
göstərir. O ayrı-ayrı sənət bahadırlarına həsr etdiyi məqalələrində, 
ədəbi-tənqidi əsərlərində xalqın bədii fikir dünyasından  necə 
istifadə olduğunu nəzərdən qaçırmır. Sanki əsərin, müəllifin 
qiymətini xalqın ürək qanından işıqlanan, ədəbi məşəl olan alovun 
işığında araşdırır, xalqın bəyənmədiyini o da bəyənmir, xalqın 
yaşatdığını isə dərin bir məhəbbətlə təqdir edir. 

Xalq yazıçısı folkloru xəlqiliyin sütunlarından biri sayır. 
Həm də şifahi xalq ədəbiyyatına, hər cür adət-ənənələrə aludəçilik 
göstərənlərə öz  etirazını bildirir: “Hələ Qoqol bir zaman xəlqiliyi 
zahiri əlamətlərdə, çuxada, papaqda axtaranları yaxşıca ələ 
salmışdır. Xalq arasında olan hər cür adət və ənənələrə aludəçilik 
göstərmək  də xəlqilik deyildir” (28,114). 

M.İbrahimov folklorlu mütləqiləşdirən, onun təsirindən çıxa 
bilməyən,  müəyyən milli çərçivədə büzüşüb qalan (28,115) 
sənətkarları tənqid edərək göstərir ki, həyat xalqın başqa  
xalqlarda yaxşı  nə varsa, onları öyrənmək imkanını inkar etmir. 
M. İbrahimov bədii yaradıcılığında olduğu kimi, folklora dair 
elmi-nəzəri, ədəbi tənqidi görüşlərində də bütöv  Azərbaycanı 
təmsil  edən  sənətkardır. Xalq yazıçışı “İki kitab “(28.452-459) 
adlı  məqaləsində bu məsələ bir daha öz əksini tapmışdır. 

Cənubi Azərbaycanda yaşayan Səhəndin “Sazımın sözü”, 
doktor  Səlamülla Cavidin “Həmunəhayı –folkloru-Azərbaycan 2 
(“Azərbaycan folklorundan nümunələr”) kitabları haqqında 
məntiqi tutumu və elmi səviyyəsi ilə seçilən dəyərli fikirlər irəli 
sürür. Mövzunu “Kitabi- Dədə Qorqud” dastanlarından götürən  
Səhənd Qaracadağlının xidmətini  qiymətləndirərək yazır: “O, 
dastanın  humanist ruhunu və mündəricəsini inkşaf etdirmiş, həyat 
haqqında, insan haqqında bir sıra qiymətli fikirlər söyləmişdir” 
(28,453). 
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Mirzə İbrahimov həmin əsərdə folklordan istifadənin bir 
cəhətinə diqqəti cəlb edir. Səhənd “Sazımın sözü” kitabında “ 
Kitabi- Dədə Qorqud” dastanının üç boyunu nəzmə çəkmişdir. 
Sair Dədə Qorqud qəhrəmanlarını mərdlik, dözüm, sabaha inam 
hssi oyadan bədii obrazlarını yaratmışdır. Həm də xalqın bugünki, 
yaradıcı qüvvəsinə inanmayan ətalət və tərəddüd göstərənləri 
tənqid etmiş mübariz olmağa, sabaha ümid dolu nəzərlə baxmağa 
çağırmışdır. 

M. İbrahimov keçmişə aludə olmağın zərərli cəhətini 
xatırladaraq yazır: “Bəzi sənətkarlar xalqı bugünkü mübarizələrə 
ruhlandırmaq, onun gələcəyə ümidini artırmaq üçün yox, bugünkü 
adamların guya vecsiz və karsiz adamlar olduğunu sübut etmək 
üçün keçmişin böyük və cəsur simalarını yada salırlar”. 

“Sazımın sözü” kitabı cənublu qardaşlarımızı “Dədə Qor-
qud” alovundan qızınmağa, cəsarət və qeyrət göstərməyə çağırır. 
Cənubi Azərbaycanın vətənpərvər oğullarını Qazan xanların, Bey-
rəklərin igidliyindən, düşmən qabağından mərdi-mərdanə dayan-
maq hünərindən ibrət almağa çağırır. Müəllif Səhəddin şeirlərində 
folklordan istifadəyə yaradıcılıqla, ustalıqla yanaşıldığını qeyd 
edir.  

“Azərbaycan folklorundan nümunələr” kitabını tərtib edən 
doktor C.Cavidin fəaliyyətini qiymətləndirən M.İbrahimov bir 
cəhətə xüsusi diqqət yetirmişdir. O, müəllifin folklor nümunələrini 
xalqda deyildiyi kimi kitaba daxil etməsini, süni qondarma yolla 
getmədiyini təqdir etmişdir. Son illərdə Cənubi Azərbaycanda 
yaranan şifahi ədəbiyyat materiallarının- atalar sözləri, bayatı, lay-
la, tapmaca, nağıl və dastanların toplanmasını və nəşr  edilməsini 
nəzərdə tutaraq yazır: “Müasir bədii təfəkkürün bir sıra formaları 
başlanğıcını xalq yaradıcılığından götürür. Azərbaycan folklorun-
da rüşeym halında elə qiymətli, elə mənalı və oynaq formalar var 
ki, onlar inkişaf etdirilsə, bugünkü bədii yaradıcılıqda maraqlı ha-
disələr baş verə bilər” (28,457). 
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MİRZƏ  İBRAHİMOVUN  HEKAYƏ   VƏ  

POVESTLƏRİNDƏ   XƏLQİLİK 
 

Mirzə İbrahimovun xalq yaradıcılığına dair elmi-nəzəri 
görüşləri bədii əsərlərində folklordan istifadə ilə bir vəhdət 
təşkil edir. Xalq yazıçısı Azərbaycan folklorşünaslıq elminin 
zənginləşməsində olduğu kimi, xalq ədəbiyyatından istifadə et-
məkdə də orijinal mövqe tutmuşdur.  Onun bədii yaradıcılı-ğın-
da folklor bəşəriliyi, milli varlığı, və mənəvi saflığı təbliğ edən 
vasitəyə çevrilir. İnsanın bütövlüyü, xalq mənəviyyatı və 
təfəkkür aydınlığı folklor üslubundan daha çox özünü göstərir. 
Yazıçı bədii obrazlar aləminin təbiiliyini, son dərəcə xəlqi 
biçimdən olmasını şifahi xalq  ədəbiyyatı ilə daha çox bağlı 
olduğunu göstərir. 

 Səməd Vurğun yazır: “Yazıçı dünya meydanına hər şey-
dən əvvəl, öz xalqının milli aləmini, səciyyəsini, məişətini, 
məfkurəsini və mənəviyyatını təbii surətdə tərənnüm etmək 
yolu ilə çıxa bilər” (21, 60). 

M.İbrahimovun  ilk qələm təcrübələri olan “Zəhra” 
(1929), “Mələk” (1930), “Qaçaq” (1932) hekayələrində obraz-
ların daxili aləmini açmaqda, sənətkarlıq səviyyəsində bir bəsit-
lik duyulur. Lakin həmin əsərlərdə  xalq adət-ənənələrinə mü-
nasibət onların “Mələk” hekayəsində sərxoşluq, çoxarvadlılıq 
pislənir. Fərmanın sabiq arvadları Mələk və Sənəm “Molla 
Nəsrəddin” jurnalına məktub yazaraq onu rüsvay edirlər. Jurnal 
oxucularına müraciətlə yazır: “ilanı görənə lənət, görüb 
öldürməyənə lənət, öldürüb basdırmayana lənət. Fərman kimi 
vəhşilərin varlığına təəccüb  etməyin. Bizcə qoyun olub özünü 
onların caynağına salanlar nə qədər tez ayılsalar o qədər 
yaxşıdır” (35,38). Zərb-məsəldən sənətkarlıqla istifadə olunmuş 
hekayədə xalq deyim tərzi, atalar sözləri samballı yer tutur. 
“Yalın əldən iş qorxmaz”, “dovşanı çul etmisən”, “elə dəyənək-
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dir ki, iki başı var”, “canına  üşütmə salırdı”, “itin dişi, donuzun 
dərisi” və s. 

Ədib atalar sözlərindən istifadə etməkdə yalnış mövqe 
tutmaq, bu sözləri  nadancasına anlamaq məsələsinə də diqqət 
yetirilir. “Məntiq Həsənoviç “ hekayəsində bu ön plana  
çəkmişdir.  “Yüz ölç, bir biç”, “Ehtiyat igidin yaraşığıdır” 
atalar şözlərini  özünə  qalxan edən  Məmməd Həsənoviç hər 
addımını ölçə-ölçə” (35, 117) işlədiyi komunxoza gedib-gəlir, 
kağızlara qol çəkməkdən qorxur, titrəyə-tıtrəyə, əsə-əsə yeriyir. 
Suda boğulan uşağa əl uzatmır ki, birdən deyərlər: “onu sən 
suya salmısan”. Nəhayət  kişinin qorxudan bağrı çatlayır. 
“Qorxu başa bəladır” atalar sözündə ifadə olunmuş fikir 
sənətkar işləməsində yaşayır, əsərə oxunaqlıq, təravət gətirir. 

V.Q.Belinski demişdir: “Puşkinin poeziyası, istər rus 
təbiətini, istərsə də rus xarakterini təsvir etsin,  hər iki halda 
həyatı tamamilə düzgün əks etdirir: sanki buna görə də ümumi 
bir səs onu “rus milli şairi” adlandırmışdır” (22,113). 

M.İbrahimov ilk qələm təcrübələrindən başlayaraq 
yaratdığı surətlərin milli görümünə diqqətlə yanaşır. “Etibar” 
hekayəsində bu məsələ daha qabarıq verilmişdir. Xalqın namus, 
qeyrət, dostluq haqqında düşüncəsi, həya, ismət anlayışı 
hekayədə öz bədii həllini tapmışdır. “İndi arvad, kişi birdir. 
Amma qızım, yadında saxla ki, elə namus keçmişdə də namus 
idi, indi də namusdur. Hər gələnin yağlı dilinə aldanma, qızım. 
Gəzdiyin  adamı yaxşı öyrən, sonra sənə yaraşmaz. Qız papaq 
deyil ki, bu başdan o başa qoyulsun” (35,129). Dilarə  bu 
nəsihəti ömrü boyu unutmur. Əri Həsənə dar gündə də xəyanət 
etmir. Hekayədə cərəyan edən hadisələr “Alıxan və Pəri xanım” 
dastanını xatırladır, dastandakı binamus Qara Vəzir və Pəri 
xanımın inadını qıra bilmir, onun körpə uşaqlarına divan tutur. 
Hacı Səyyadın  çörəyi ilə böyüyən Tapdıq, onun qızı Pəri 
xanıma xəyanət edir, ona böhtan atır. Nankor Səlim  də 
Dilarənı ələ keçirmək üçün putla çörəyini yediyi Həsən 
müəllimi xəyanət yolu ilə tutdurur. Təslim olmayan Dilarənı 



Mirzə İbrahimov  və  xalq yaradıcılığı 
 

 39 

sındırmaq üçün Maarif Komissarlığında çalışan Ədhəmlə 
əlaqəyə girir: “Səlim yüz cür böhtanı materiallarla Dilaranı 
məktəbdən və partiyadan qovdurdu. Dilara yenə  sınmadı.  Baş 
əyib yumşalmadı.  Səlim  quduzlaşdı. Onu yaşadığı evdən 
çıxartdılar. Yenə Dilara yumşalmadı” (35,156). Ədhəmlə Səlim 
də Dilaranı analıq hüququndan  məhrum edib oğlu Etibardan 
ayırmağa çalışırlar. Dilara atasından eşitdiyi müdrik kəlamı 
“Qız papaq deyil ki, bu başdan o başa qoyulsun” atalar sözünün 
ömru boyu unutmur. Dosta xəyanəti, alçaqlığı xalqımız həmişə 
nifrətlə qarşılamışdır. Ədhəmin əməlləri xalqın mənəviyyatına 
yaddır. Folklorda da belə əməllər nifrətlə damğalanır. 

“Alıxan və Pəri xanım” (36) dastanının sonunda xalqın 
gücünü, qeyrətini təmsil edən Budaq çoban Tapdığı və Qara 
Vəziri cəzalandırır. “Bir yerdə adam çörək yesə, ora xəyanət 
eləməz” – deyərək, hər ikisinin başını çomaqla əzir. Xalq istəyi 
qələbə çalır. “Etibar” hekayəsinin sonunda da Etibarın məktu-
bundan sonra ədalət qalib gəlir, alçaqların yuvası dağıdılır. 
Həsən müəllim ailəsinə qovuşur. 

Mirzə İbrahimovun hekayələrində folklordan bəhrələnmə 
müxtəlif səpkidə özünü göstərir. “İki həyat” (1949), “İşıqlı 
kənd” (1953), “İradə” (1955) kimi əsərlərdə publisistik üslub 
üstünlük təşkil edir. Bu əsərlərdə işlənən atalar sözləri, 
məsələlər sənətkarın təhkiyəsindən, folklor üslubundan irəli 
gəlir. Ona görə də təbii görünmür. “İşıqlı kənd hekayəsi”, 
“Qonşun pis oldu köç qurtar, dişin ağrıdı çək qurtar”, “Dad pis 
övlad əlindən”, “Nə çəkib ata bilirsən, nə köçüb qurtara” 
(35,181) atalar sözü ilə başlayır. Əsərdə “Eyibsiz gözəl olmaz”, 
“hər şey boşluğundan sınar, insan bərkliyindən”, “aydan arı, 
sudan duru”, “cərgədən qalan qotur olar”, “ağacı qurd içindən 
yeyər” kimi (35,183-214) atalar sözü və məsəllər işlənir.  Bir 
növ sənətkar müdaxiləsi təsirini bağışlayır. 

“Müasir folklorun ən yaxşı öyrənilməsi yerdə müasir 
nəsrin ən görkəmli, folklorla bağlı bir nümayəndəsi yetişib: 
Çingiz Aytmatov! 
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Bu təsadüfi deyil. Müasir  qırğız  nəsrinin  nəaliyyətlərin-
də möhtəşəm qırğız folklorunun (və folklorşünaslığının) 
nəaliyyətləri vardır! Folklorşünaslığın müasirliyi elə budur. 
Onun nailiyyətlərindən bəhrələnən ədəbiyyat, teatr, musiqi və 
rəsm müasir dünyaya folklorun  gözü ilə baxır” (37, 288). 

M.İbrahimovun “Metamorfoza“ (35, 470-492) hekayəsin-
də zərbi- məsəldən sənətkarlıqla istifadə olunmuşdur. Əsərin 
girişi də bu cəhətdən maraqlıdır: “Atalar min cür yaxşı-yaxşı 
məsəllər qoyub  gediblər. Qanan adamların nəzərində onların 
qiyməti yoxdur. Evlər, saraylar uçulur, kitablar saralıb gedir, 
onlar isə ağızdan –ağıza gəzib  yaşayır, çoxları üçün həyat 
məktəbi olur” (35, 470). 

Hekayədə məsəllər haqqında, mühüm bir məsəl və onun 
mahiyyəti haqqında, onu necə anlamaq haqqında təsəvvür 
yaradır: “Məsəllər cürbəcürdür. Eləsi var ki, bircə mənası olur, 
hər sözü istədiyi şəkildə  yazmağı  bacaran  adamlar belə onlara  
ikinci məna verə bilmirlər. Eləsi də var ki, kim necə istərsə elə 
də yoza bilər” (35, 470). 

Hekayə “igidin adı çıxınca, canı çıxsa yaxşıdır” məsəli 
üzərində qurulmuşdur. Şöhrətpərəst, mühəndis Kəlbi Kəlbiyev 
müdiri tənqid edir, işçilərin yanında özünü təvazökar adam 
kimi göstərir. Daxilən isə vəzifədən ötrü can verir. Təsadüfən 
vəzifəyə keçən  Kəlbiyev həyatdakı  su quyusunu düzəltdirmək 
əvəzinə qumla doldurtdurur. Kəlbiyevin iç üzü vəzifəyə 
keçəndən sonra  açılır. Xalq deyim tərzi hekayədə mühüm yer 
tutur. 

Köhnə mühəndis Hökumə deyir, “Yanasan, ay Kəlbi! Ca-
maatın  başına yaxşı yaylıq  bağlayırsan ... tərif eşidəndə qalay-
lanmış cam kimi açılırsan! Tərifin  əleyhinə  çıxmağın  da ona 
görədir ki, səni tərifləsinlər (35,474) yaylıq bağlamaq”, qalay-
lanmış cam kimi açılmaq” deyimləri obrazın daxili aləmini 
oxucuya çatdırmaq üçün yerində işlənmişdir. 

Əsərdə “Köhnə tülkü mənə qaşov çəkir”, “Balığı at 
dəryaya balıq bilməz xalq bilər”, “Kişi tüpürdüyünü yalamaz”, 
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“Çörəyi ver çörəkçiyə birini də artıq” (35), (38, 486-491) kimi 
ifadələrdən və atalar sözlərindən istifadə olunmuşdur. 

“Metamorfoza” hekayəsində Kəlbiyevin işdən qovulması 
da gözlənilmədən baş verir. Sənətkar  əsərin sonunda məsəli 
xatırladaraq yazır: “Kəlbiyev istədi məşhur məsəli söyləsin. 
Lakin dilinin ucundan qaytarıb susdu” (35, 492) “İgidin adı 
çıxınca, canı çıxsa yaxşıdır” zərbi-məsəli əsərə şuxluq gətirir. 
Oxucunu  intizarda saxlayır. Xalq müdrikliyinin məhsulundan 
sənətkarlıqla istifadə baxımından yanaşsaq, hekayəni Azərbay-
can nəsrinin ən yaxşı nümunələrindən hesab etmək olar. 

Cənubi Azərbaycana həsr olunmuş hekayələrdə M.İbra-
himovun folklor üslubundan istifadəsində yenilik özünü göstə-
rir. Folklor nümunələri xalqın  apardığı azadlıq mübarizəsinə 
hesablanmışdır.  

Mirzə İbrahimovun ədəbi irsində xəlqiliyin güclü 
olmasında da folklor mühüm rol oynamışdır. Xalq yazıçısı 
folklorun daha yaxşı öyrənilməsinə diqqət yetirdiyi kimi, ondan 
istifadə etməkdə də XX əsrdə Azərbaycan nəsrində yeni 
məktəbin əsasını qoymuşdur. Onun 1935-ci  ildə  yazdığı “İran 
qızı” hekayəsi xalq sınamaları üstündə qurulmuşdur. 
“Həyətimizdə müthiş bir səs eşidildi. Anam  çölə atıldı, atam 
alnını möhürdən götürdü... Qalağın başında bayquş oturmuş, 
üzünü bizə tutaraq ulayırdı, hamımız mat-mat ona baxırdıq. 
Atam təsbehi cibinə qoymuş, Quranı açmışdı, yalvarırdı: Ey 
Allahın heyvanı, bizdən nə istəyirsən, çıx get!” (38). 

Faciəvi sonluqla bitən hekayədə sınamalar, mifik görüşlər 
bir-birini əvəz edir. Quraqlıq nəticəsində çaylar quruyur, 
zəmilər külə dönür, lakin yağış yağmır. Üstəlik, “bəylikdə 
toyuq banlamışdı” xəbəri camaatı vahiməyə salır. Qapılarında 
bayquş ulayan Ulduzla sevgilisi Rza bir-birinə qovuşa 
bilmirlər. Onun oxuduğu bayatı həqiqətə çevrilir. 

     
Əzizim, həm arandı 

    Həm yayla, həm arandı 
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    Sinəm tabutum olsun, 
   Həm yaylaq, həm arandı. 
Ulduz sevgilisi Rzanın qolları arasında can verir. 

“Bayquşun ulaması”, “toyuğun banlaması” kimi sınamalar, 
kortəbii inamlar nəticəsində üzülən xalqın faciəsi əsərdə təbii 
və inandırıcı şəkildə verilmişdir. “Fanatizm xalq üçün ağrıları 
unutduran tiryəkdir” fikri hekayədə bədii həllini tapmışdır. 
Müəllifin qarşıya qoyduğu məqsəd, oxucuya  deyəcəyi sözdə 
bu şəkildə çatdırılır. 

“Tonqal başında” hekayəsi də Cənubi Azərbaycandan  
bəhs edir. Kərim dayının dili ilə söylənən əfsanə və rəvayətlər 
əsərin kompozisiyasını təşkil edir. Fədailərin qədim adətə görə 
odun başında həlqə vurması, “tonqal başı söhbət” əsərə bir 
təbiilik və emosionallıq gətirmişdir. Tonqal başında söylənən 
əfsanə fədailəri mübarizəyə səsləyir. “Qədim zamanlarda bu 
torpaqda bir el yaşarmış. Bu el nə zindan bilərmiş, nə zəncir. 
Orada güclü gücsüzə zülm etməzmiş” (38, 22). 

Paxıllıq və yalan bilməyən bu xalq düşmənə qarşı 
birlikdə mübarizəyə apararmış. Onların torpağını ələ keçirməyə 
çalışan hökmdar Alparsın qulağını Elcan adlı qəhrəman qılıncla 
kəsir.  Odu sevən, qaranlıqdan xoşlanmayan bu xalqı zorla ram 
edə bilməyən Alpars hiylə ilə onların odunu oğurlayır.  
Etiqadını itirən xalq əsarət altına düşür. Zalım düşmən dağın 
zirvəsində ocaq qalayır. Odu görən xalq gecə-gündüz ağlayır. 
Qəhrəman Elcan zirvəyə çıxır. Odu doğma xalqına paylayır. 
Döyüş vaxtı Elcan ürəyini çıxardıb qəddar düşməni Alparsa 
tullayır. Alpars onun ürəyini yeyir və qan qusub ölür. Düşmən 
qoşunu vahiməyə düşüb qaçır. Xalq Elcanı dəfn edir və üstündə 
əbədi ocaq yandırır.  

Bu əfsanədə Mirzə İbrahimov yunan əsarəti “Promotey 
haqqında əfsanə”dən istifadə etmiş və yadda qalan gözəl bir 
bədii əsər yaratmışdır. Əfsanədən çıxan nəticə budur ki, xalqı 
məhv etmək üçün onun etiqadını əlindən almaq lazımdır. Odur 
ki, öz milli varlığını, düşünən xalq doğma torpağını, ana dilini, 
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vətənini, azadlığını canından əziz tutmalıdır. Yazıçı həmin 
hekayədə insanları vahiməyə salan,  tərksilah edən, ona heç bir 
cəsarət, mətdlik, mənəvi kamillik təlqin etməyən şifahi xalq 
ədəbiyyatı nümunələrinə də öz münasibətini  bildirir. 

Kərim kişinin tonqal başında danışdığı ikinci nağılı 
dinləyən fədai Saleh “Kərim dayı, bu şəyatin olmasaydı, indi 
biz də bir günə çıxmışdıq, - dedi elə millətin evini belə şeylər 
yıxdı, gözəl görünməyən şey əfsanə və heçdir.  Elcan hekayəti 
ilə bu heç tutmur” (38, 28). Yazıçı demək istəyir  ki, 
ucdantutma bütün  folklor nümunələlərini dəyərli hesab etmək 
olmaz. Xalqın  güclü cəhətləri  olduğu kimi, onun zəifliyi, 
mənəvi həyatının  çatışmayan  cəhətləri də vardır.  Bu iki  
vəziyyət folklorda da öz ifadəsini tapmışdır.  

“Folklor əsərlərində əfsunlarda, tilsimlərdə, ağılarda 
təlqinedicilik aparıcı bədii – sosial funksiya daşıyır” (40,135). 
M.İbrahimov cindən, tilsımdən bəhs edən nağılı fədainin dili ilə 
pisləməklə, tənqid  etməklə folklor  incilərinin sosial 
mahiyyətini safçürük etmək məsələcini irəli sürmüşdür. Xalqını 
mərdliyə, qeyrətli və qürurlu olmağa ,düzlüyə səsləyən 
insanları ilə onun cəsarətini  əlindən  alan, qorxu və vahimə 
içərisində yaşadan insanları ayırd etməyin  vacibliyin əsərdə 
bədii cəhətdən çox düzgün həll etmişdir. 

M.İbrahimovun “Çobanın  məsləhəti” (1959),  “Şairin 
yadigarı” (1959), “Pələng və insan” (1959) hekayələri xəlqilik 
əsasında yaranmış əsərlərdir. Uşaqlar üçün işlənmiş  bu əsərlər  
Cənubi  Azərbaycandakı soydaşlarmızın şifahi xalq yaradıcılığı 
örnələkləridir. “Çobanın məsləhəti” hekayəsində paxıl, hiyləgər 
vəzirlə, zalım, özünü sevən axmaq  padşahla rəsədxana 
yaratmış  alimi  haqqında söylənən bu rəvayətin çox dərin 
məzmunu vardır. Vəzir alimi aradan götürmək üçün padşaha 
onun haqqında yalan məlumatlar verir. Alimi öldürmək üçün 
ona qoyun verir ki, altı ay arpa yedirtsin, ancaq elə etsin ki, 
qoyun kökəlməsin. Alimin atası çoban olduğu üçün onu bu 
çətinlikdən qurtarır. Hər gün yeməkdən sonra qoyuna canavar 
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göstərirlər. Beləliklə altı ay arpa yeyən qoyun bir qram da 
kökəlmir. 

“Ağıllı çoban” obrazı folklorda geniş yer tutan mövzudur. 
“Kitabi-Dədə Qorqud” dasatanındakı Qaraca çoban, “Tapdıq” 
nağılındakı Budaq çoban öz xeyirxah, sədaqətli hərəkətləri ilə 
tanınırlar. Yazılı ədəbiyyatda ilk dəfə dahi Nizami Gəncəvi də 
“ağıllı çoban” obrazı yaratmışdır. “Yeddi gözəl” əsərində 
Bəhram şaha nəsihət verən çoban buna misal ola bilər. 

Mürsəl Həkimov yazır: “İstər şifahi, istərsə də yazılı 
ədəbiyyatda rast gəldiyimiz çoxlu çoban surətləri hər yerdə 
xeyirxah, etibarlı, yol göstərən, ağsaqqal ünvanlı, müdrik 
simalardır” (41,10).  

“Şairin yadigarı” hekayəsi də xalq rəvayəti əsasında 
işlənmişdir. Şeir yazmaqla şöhrətə çatmış şairin hörməti 
padşahı düşündürür. Bu nadan da xalq arasında hörmət 
qazanmaq üçün şeir yazır. Yazdıqları cızmaqaralardan şairə 
oxuyur. Şeirlərini bəyənmədiyi üçün şairi samanlığa saldırır. 
İkinci dəfə şeir oxuyub rəyini soruşduqda şair “Məni samanlığa 
qaytarın!” cavabını verir. Az sözlə dərin mənalı əsər 
yaratmaqda folklor sənətkara mühüm mövzu vermişdir.  

“Pələng və insan” hekayəsi də folklorumuzda  yaşayan 
kiçik bir əfsanə əsasında işlənmişdir. Hər üç hekayədə 
uşaqlarda folklora maraq hissi oyatmaq, xalq təfəkkürünün 
məhsulu olan əfsanə və rəvayətləri öyrənmək həvəsi yaratmaq 
məqsədi əsas yer tutur. 

Professor Paşa Əfəndiyev yazır: “Nizami Gəncəvi xalq 
yaradıcılığına tükənməz bir xəzinə kimi baxmış, folklor 
nümunələrindən öz fikirlərini, ideyalarını xalqa daha yaxşı 
çatdırmaq üçün bir vasitə kimi istifadə etmişdir” (4, 374). 

Mirzə İbrahimovun yaradıcılığında da eyni mənzərənin 
şahidi oluruq. Yazıçı – akademik folklorumuz haqqında elmi-
nəzəri fikirləri ilə onun dərinliyinə varmış, bədii əsərlərində isə 
folklordan sənətkarlıqla istifadə etmişdir. Folklor Mirzə 
yaradıcılığında samballı yer tutmuşdur. O, xalq 
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yaradıcılığından istifadə etməklə kiçik yaşlı uşaqlar üçün də 
əsər yaratmağa diqqət yetirmişdir. “Mehribanın dəftəri” 
(38,140-145) hekayəsində birinci sinifdə oxuyan Mehribana 
“Cırtdan” adının verilməsindən danışılır. Əsərdə oxuyuruq:  
“Mehriban cəsarəti və ağılı ilə divə qalib gələn, uşaqları sağ-
salamat evlərinə gətirən Cırtdan kimi ağıllı və qoçaq olmaq 
istəyirdi”. (38,141). 

M.İbrahimov folklordan süzülən xalq deyim tərzini mə-
nimsəyib bədii dilin daxili özülünə çevirməyi bacardığı kimi, 
nağıl və dastanlarımızda obrazlaşan, yaddaşlara köçən cəsurluq 
və mərdlik timsalı lövhələri ədəbiyyata gətirmək uğuru ilə də  
fərqlənən yazıçıdır. O, qələmini şifahi xalq ədəbiyyatı ümma-
nına batırıb onun surətini yaratmır. Ustad sənətkar oxucu qəlbin 
tarıma  çəkmək, bədii əsərin sənətkarlıq səviyyəsini yüksəltmək  
üşün folklordan əsas vasitə kimi istifadə edir. 

“Fırtına quşu” sənədli povestində oxucunu həyacanlan-
dıran  və bədii əsər oxumağa  səsləyən bir yazıçı məharəti 
özünü göstərir. Girişdə Murovdağın ətəyində yaşayan  İlyas  
kişi haqqında  xatirə verilir. Müəllif Pələnglə ölüm - dirim 
çarpışmasında qalib gələn  İlyas kişini folklor qəhrəmanı  kimi 
təqdim edir. Koroğlu  haqqında söhbətlərə qulaq  asan  İlyas  
kişinin cəsurluğunu məllif “qüvvətli  qollarda, qüdrətli  
gövdədə deyil , möhkəm ruhda görür” (38, 251). 

M.İbrahimovun azadlıq fədaisi Xosrov Ruzbeh obrazını 
yaradarkən “canlı folklor  qəhrəmanı” olan  İlyas  kişini 
xatırlaması  təbbi və qanunauyğundur. İlyas kişini, onun qaya 
kimi dikilən şax gövdəsini  təbiətin bir hissəsi hesab edən sə-
nətkar, Xosrov Ruzbehin qəlbində yaşayan haqqın, azadlığın  
qələbəsinə  sonsuz inamı  da duymuş, qəhrəmanı parlaq obrazı-
nı yaratmışdır. Əsərdə Xosrov Ruzbehin cəsurluğu, əyilməz ru-
hu, sabaha  inamı, böyuk məhəbbət və ehtiramla tərənnüm edil-
mişdir. Nəsrdə “poetik isıq, “nəsrin poeziyası” əsərdə öz əksini 
tapmışdır. “Etiraf etmək lazımdır ki, ancaq folklorun gur 
çeşməsinə baş vurmağı bacaran yazıçı  belə sənət nümunələri 
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yaratmağa qadir ola bilər. Çünki, folklorun mayasında, 
insanlığa pərəstiş daha güclüdür”. 

Rəsul Həmzətov yazır: “Mən dünyanın bütün təza-
hürlərini öz daxmamda ,öz aulumda, öz Dağıstanımda, öz vətən 
hissimdə axtarmaq istəmirəm. Əksinə, mən vətən hissini dün-
yanın  bütün təzahürlərində” onun bütün uğurlarında  axtarı-
ram. Elə bu mənada da mənim  mövzum- bütün  dünyadır” 
(442). 

“Fırtına quşu “ povesti  fars xalqının  böyük oğlu Xosrov  
Ruzbey haqqında yazılmışdır. Əslində isə bu  əsər arzular, 
azadlıq,  insanlıq  eşqinə oxunmuş nəğmədir ki, bu nəğməni  
oxuyan  sənətkar təmsil etdiyi doğma xalqını bəşəriyyətin  
arzularına  şərik edir, ona qovuşdurur. Bu nəğmədə folklor qəh-
rəmanlarının  Qazan xan, Bamsı Beyrək, Koroğlu nəfəsi duyu-
lur, Babək ölməzliyi, Nəsimi faciəsi yaşayır. 

M.İbrahimov Cənub mövzusunda yazdığı əsərlərdə ifadə 
edilən  estetik qayə daha çox  folklor biçimində təqdim olunur. 
“Güləbətin” povesti bu cəhətdən  səciyyəvidir. Əsərdə atalar 
sözləri əfsanə və rəvayətlər geniş yer tutmur. Ancaq yazıçı 
təhkiyəsində, bədii dilin təbiiliyində həzin bir folklorizm 
duyulur. Nağılvari deyim tərzi povestin  folklor üslubunda  
yazdığını əks etdirir.  

Hacı Səlmanın evində nökərçilik edən Güləbətin anasının 
söhbətini xatırlayır, keçən günləri yad edir. Anası:  “Bax, gör 
ulduzlar necə səpələniblər göy üzünə!” – deyib, bildiyi bir-iki 
nağılı danışaraq qurtardıqdan sonra, “Birini də danış, nənə” – 
deyə təkid edən Güləbətinin fikrini yayındırmaq,  başını qatıb 
yuxuya vermək üçün göyləri göstərirdi. Sonra da ulduzlar 
barədə min illərlə bundan əvvəlki babalarımızın əfsanələrini 
nağıl edirdi” (38,341). Mirzə İbrahimov xalq yaradıcılığında 
zahiri cəhəti deyil, daxili məzmunu ön plana çəkir. O, folkloru 
xalqın mənəvi aləminin xəzinəsi hesab edir. Bu mənəvi 
xəzinədən insanlıq, milli və bəşəri ideallarla zəngin olan 
sərvətin əldə olunmasına daha çox diqqət yetirir.  
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“Həqiqi sənətkarlar öz xalqı, torpağı, mədəniyyəti, dili 
ilə, ruhən dərin göylərlə bağlılıqda hissin, intuasiyasının rolu 
çox böyükdür. Milli gerçəkliyə bilavasitə emosiyalarla nüfuzlu, 
doğma el-obanı, ana dilini duymanı, xalqla bağlı ruhu-mənəvi 
yaşantıları heç vaxt öyrənmə, məlumat toplama əvəz edə 
bilməz” (43,170). 

M.İbrahimovun əsərlərində xalqın mənəvi aləmini, həyata 
baxışını, təfəkkür tərzini dərindən duyan, istək və arzularını 
başa düşən sənətkar obrazı yaşayır. Bu obraz, şifahi xalq 
ədəbiyyatının qaynağında kamilləşmiş xalq ruhunun ifadəçisinə 
çevrilmişdir. 

“Sahildə ev” povestindəki Fərhadoğlu obrazının fərdiliyi 
əsərin folklor üslubunda yazılması nəticəsində diqqəti cəlb edir. 
Obrazın  milli siması, daxili bütövlüyü göstərir ki, bu  vəziyyəti 
daha çox folklorla bağlı olan sənətkar yarada bilər. 

“Biz xalqın tarixi keçmişini, folklorunu, mədəniyyətini, 
məişət tərzini, adət-ənənələrini... öyrənməklə, bunların tipik 
səciyyəvi cəhətlərini müəyyənləşdirməklə onun xarakteri 
haqqında müəyyən qənaətə gəlirik” (43,150).  

Fərhadoğlu obrazı məhz xalqın xarakterini, mənəvi 
simasını əks etdirir. “Əli daş altında qalanda” Fərhadoğluna 
əziz müəllim deyə müraciət edən gənc jurnalist Fariz sonralar 
“şöhrət acına” çevrilir, Fərhadoğlunu bəyənmir. Yüksək rütbəli 
adamlardan istifadə edir, onlara yaltaqlanır. “Eşşəyə dayı de, 
səni çaydan keçirsin”  əqidəsi ilə yaşayır. Fərhadoğlu isə 
Farizdəki nankorluğu görür. “İşi aşsın eşşəyə dayı deyənlərdə 
etibar olmaz” kəlamını  ona xatırladır. Povestdə ifadə olunan 
əsas məzmun, başlıca fikir atalar sözü vasitəsi ilə hədəfə 
çatdırılır.  

Farizin iflasa uğraması, işdən qovulması da aforistik 
tərzdə  verilmişdir: “Çiban yetişəndə özü deşilər”. Çiban insan 
bədənində  ağrı törədən yaradır. Şöhrət düşkünləri, vəzifəpərəst 
simasızlar - Farizlər də insanlığın, bəşəriyyətin ülvi hisslərinə 
yabançı olan çiban kimi arzuolunmaz adamlardır. 
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M.İbrahimovun hekayə və povestlərində şifahi xalq ədəbiyyatı 
nümunələrindən istifadə olunmasında aşağıdakı səciyyəvi 
cəhətlər özünü göstərir. 

1. Atalar sözləri və zərbi-məsələlərdən daha çox istifadə 
olunmuşdur. Bu folklor inciləri fikrin yığcam və məntiqi 
cəhətdən tutarlı ifadə olunmasına imkan vermişdir. 

2. Hekayə və povestlərin kompozisiyası atalar sözləri və 
zərb-məsəllər üzərində qurulmuşdur. 

3. Kiçik əsərlərin bədii  üslubunda xalq deyimləri və 
nağılları təhkiyə üstünlük təşkil edir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Mirzə İbrahimov  və  xalq yaradıcılığı 
 

 49 

 
 

MİRZƏ İBRAHİMOVUN ROMANLARINDA XALQ  
YARADICILIĞINDAN İSTİFADƏ 

  
 Folklordan, xalq yaradıcılığından bəhrələnmək, bu 

qaynar çeşmədən istifadə etmək istedadı hər kəsə qismət olan 
nemət deyildir. Bunun üçün sənətkar xalq ruhunu dərindən 
duymalı, ona qırılmaz tellərlə bağlı olmalıdır. V.Q.Belinski 
demişdir: “İnsanı xəlqi edən onun təbiətidir. Buna görə də onun 
üçün xəlqi olmaqdan asan bir şey yoxdur. Təbiətinizdə bu 
olmadan isə nə qədər əlləşsəniz də xəlqi ola bilməyəcəksiniz” 
(21,96). 

M.İbrahimovun təbiətində xalqa məhəbbətdən doğan ülvi 
hiss yaşayır. Bu hiss xalqı dərk etməkdə, onun duyumunu, 
deyim tərzini, təfəkkür müstəqilliyini öyrənməkdə daim 
sənətkarın yol yoldaşı, yaxın sirdaşı olmuşdur. Yazıçının iri 
həcmli nəsr əsərində, atalar sözləri, sınamalar, alqış və 
qarğışlar, zərbi-məsəllər, xalq deyimləri, əfsanələr, dastan və 
nağıllardan kəlmə, süjet oxşarlığı-folklor üslubu aparıcı 
mövqedə dayanır. Xalq yazıçısı yaratdığı əsərlərin milli 
tutumunu qabarıq vermək üçün folklor materiallarına daha çox 
istinad etmişdir. 

Mirzə İbrahimovun ilk iri həcmli nəsr əsəri olan “Gələcək 
gün” romanında “Pərvanə” və “Böyük dayaq” romanlarından 
fərqli olaraq folklor üslubu nisbətən həlledici yer tutmur. Mü-
şahidələr göstərir ki, Mirzə İbrahimovun bədii yaradıcılığında 
və elmi-nəzəri, ədəbi-tənqidi görüşlərində folklora müraciət 
müharibədən sonrakı, əllinci illərdə daha geniş olmuşdur. Məhz 
həmin illərdə yaranan əsərlərdə folklor üslubu yazıçı üçün 
başlıca meyara çevrilmişdir. 

“Gələcək gün” (1948-1951) romanında isə ilk baxışda 
folklor nəzəri o qədər də cəlb etmir. Lakin əsərdə folklorun 
necə əks olunduğunu öyrənməyə səy göstərildikdə müəyyən 
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məsələlər aydınlaşır. Musa kişinin ailəsinin başına gələn 
faciələr, Ərdəbil kəndlilərinin ağır vəziyyəti ürək göynədən 
yanıqlı bir folklorvari dillə ifadə olunmuşdur. 

Ərdabın oğlunu döydüyü üçün şəhərdən qovulmuş 
Firidunun başına gələn  müsibətlər dastan və nağıllarımızda 
təsvir edilən hadisələrlə səsləşir. Əsərdə kənd  həyatından 
lövhələr ustalıqla  yaradılır: “Bol məhsul kəndlilərin hərəsində 
bir fikir, bir xəyal oyatmışdır. Çoxları bu payızda oğlunun 
toyunu eləmək, qızına cehiz almaq, inəyini ikiləmək həsrətilə 
yaşayırdı.... Ərbabın da haqqını, mollanın da, fəqir - füqəranın 
da payını və öz güzəranını da bir qaydaya  salmaq mümkün 
olacaqdı. Kəndlilərin əksəriyyəti belə xəyal edir və sevinirdi” 
(95,115). 

Xırmanın təsviri əsərə təbillik və həzinik gətirir. “Bu 
zaman uzaqdan, lap uzaqdan bir bayatı səsi qalxdı. Firidun bu 
səsi yuxudamı, ayıldıdamı eşitdiyini seçə bilmirdi. Ona şirin bir 
ana laylası qədər xoş gələn bu səs, bir xəyal kimi mavi 
boşluqlara axıb gedirdi. 

                                          Təbriz üstü Marağa 
                                          Zülfün gəlməz darağa 
                                          Gecə- gündüz dalınca 
                                          Gəzdim soraq- sorağa. 

Bu löhvə ərbablarını zülmü altında əzab çəkən kəndlilərin 
nikbinliyini, həyat eşqini itirmədiyini göstərir. Folklorun 
nikbinliyinə çağırış ideyasından yazıçı məharətlə istifadə 
etmişdir. 

Əsərdə xalq təfəkküründən doğan xeyli yığcam ifadələr 
işlədilmişdir: “Dünya malından başqa bir həvəsləri yox idi”, 
“Şələ- şüləni yığışdır, buralarda izini-tozunu görməyim”, 
“İlahi, dərgahına min şükür, dedi-biz yedik doyduq, acları da 
sən doydur”, “Düsmən toxmağıdır, Allah saxlasın”, “Yaxsı 
arvad da, gözəl qız da kasıbın başına bəladır”, “Yenə Ağa 
dədəmi yandırdı, dişinin dibindən çıxanı dedi” , “Bu siçan hələ 
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çox ipləri çeynəyəcəkdir”, “Gözəl ağa gözəldi, çiçək də 
çixartdı”, “Quyruğu qapı arasından çıxanda”. 

Belə ifadələr, məsəllər əsərin təhkiyəsində canlılıq və 
təbillik yaratmağa müsbət təsir göstərir. Musa kişinin dilindən 
söyləyən “Düşmən toxmağıdır, Allah saxlasın” ifadəsi oğul 
övladına xalqın bəslədiyi ümid və inamı əks etdirir. Yenə 
həmin surətin işlətdiyi “Yaxşı arvad da, gözəl qız da kasıbın 
başına bəladır” məsəli dərin mənanı yığcam şəkildə ifadə 
etmişdir. Qızı Gülnazın  gözəlliyi ailəyə sevinclə bərabər kədər, 
qorxu hissi gətirmişdir. Bu səksəkəli  hiss Musa kişi kimi 
oxucunu da sehirləyir. Gülnazın taleyi necə olacaq? Sualına 
cavab  axtarma ehtirası əsərin “bir nəfəsə” oxunması istəyini 
doğurur.  

Folklordan sənətkarlıqla bəhrələnmək nümunəsi olan belə 
işləmələr Mirzə İbrahimovun  bədii irsi üçün səciyyəvi haldır. 
Ədib əsərdəki surətdəki mənəvi keyfiyyətlərini, xarakterlərini 
üzə çıxarmaq məqsədilə folklor numunələrindən  yaradıcılıqla 
istifadə edir. Dəmiryolçu Sərxan evində kirayədə qalan 
Firudunun yanında arvadı Firəngizi döymək istəyir. Firudun 
mane olarkən ona “çəkil” deyib təhqir edir. Lakin dörd gündən 
sonra peşmançılıq çəkdiyini bildirir. “Ev söhbətsiz, gor əzabsız 
olmaz  “Bağışla” deməklə Firidunun qəlbində bir yüngüllük 
yaradır”. Folklor nümunələri həm müsbət, həm də mənfi 
surətlər haqqında oxucuda rəy yaratmaq məqsədi ilə də 
işlədilir. 

Cənubi Azərbaycan xalqının soyulmasında, xarici ağalara 
yaltaqlığında ad çıxarmış Hikmət İsfahaninin dilindən 
söylənilən lətifəyə diqqət yetirsək bunu aydın görərik. O, Kürd 
Əhmədlə söhbətində guya “xalq dərdini” çəkdiyini bildirmək 
üçün deyir : - Ərbabla nökəri şəhərə gedirmişlər. Yolda 
gecələyirlər. Atı  nökərə tapşıran ərbab yəhəri də başının altına 
qoyub yatır. Hərdən ayılıb atı nökərdən soruşur: 

- Əli bala? 
- Bəli ağa... 
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- Nə eyləyirsən, bala? 
- Ulduzları sayıram, ağa. 
- Say, bala say. Çox böyük iş görürsən, say. 
- At  ordadımı? 
- Bəli, ağa, burdadı... 
Üçüncü dəfə eyni sorğu başlayanda atı oğurlatmış nökər 

cavab verir: “Ağa, fikir eləyirəm ki, at getdi cəhənnəmə; bəs 
indi bu yəhəri kimin belinə qoyacağıq”. 

Hikmət İsfahanilər öz mürtəce əməllərini əsaslandırmaq, 
xalqın gözündə kül üfürməkdə folklor nümunələrindən öz 
xeyirlərinə işlətməyi bacarırlar: “Hansı məmləkətdə işsiz 
yoxdur, dilənçi yoxdur”, “Dünyada hamı ki, varlı olmaz”, “Sən 
ağa mən ağa, bəs inəkləri kim sağa”. 

Qansoranların nümayəndəsi atalar sözünə öz mənafeyinə 
uyğun don geyindirir. İşsizliyi, aclığı qanunauyğun hesab edir. 
Beləliklə, müəllif imperializmə nökərçilik edən, xalqı əzən və 
əzdirən satqınların daxili aləmini dərk etməkdə oxucuya 
istiqamət verir. Folklordan  bəhrələnməklə mükəmməl bədii 
obraz yaradır. Romanda atalar sözü hər bir surətin təbiətinə, 
qarşıya qoyduğu məqsədə uyğun şəkildə işlədilir. 

- Fədailərə müraciətlə Kürd Əhməd: “-Ağalar”-dedi. 
- Atalar məsəli var ki, “halva, halva deməynən ağız şirin 

olmaz. Yağnan un gərək, balnan odun gərək”. “Əlbəttə Pəh-
ləvinin rejimi pisdir. Lakin onu söyməklə tac-taxtdan əl çək-
məyəcək. Onu yıxan xalq olacaq” (44,14). Burada  Pəhləvi reji-
minə qarşı mübarizə aparan  fədailərin dilində hədəfə tuşlanmış 
atalar sözünün gücünü, təsirini görürük. 

“Folklorda xalq öz estetik idealını təsdiq etməklə yanaşı, 
estetik tənqid vasitələrilə xalq kütlələrinin təsəvvüründəki 
həqiqət, xeyir, gözəllik, ülvilik və qəhrəmanlığa zidd olan həyat 
hadisələrini rədd edir” (36, 301). 

“Gələcək gün” romanında atalar sözləri və zərb-məsəllər, 
xalq deyimləri, alqış və qarğışlar, rəvayətlər, fikir yığcamlığı, 
sözün kəsərini artırmaq, obrazın daxili aləmini üzə çıxarmaq 
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məqsədi xidmət edir. Müəllif əsərdə atalar sözlərini və 
məsəlləri işlətməyə daha çox diqqət yetirir: “Atı atın yanına 
bağlarsan, həmrəng olmasa da həmxasiyyət olar” (96, 38). 
“Mal dərdi can çıxardar” (96,79). “Ev sözsüz, gor əzabsız 
olmaz”, “Saqqalım yoxdur, sözüm ötmür”, “Hər şeyin təzəsi, 
dostun köhnəsi”, “İgidin adını eşit, üzünü görmə”, “Acın imanı 
olmaz”, “Başına gələn başmaqçı olar”, “Yalnış da bir naxışdı”, 
“Şor su sabun götürməz”, “İgidin igiddən ehtiyatı artıq 
olar”,“Acığı dövlətə zərəri var”, “Gözəl ağa çox gözəldi, vurdu 
çiçək də çıxartdı”, “Bağa qınından çıxdı, qınını bəyənmədi”, 
“Axmaq it aya hürər”, “Çolaq atın kor da nalbəndi olar”, “Sən 
ağa mən ağa, bəs inəkləri kim sağa”, “Ağ gün adamı ağardar”, 
“Atın dəlisi, igidin ağıllısı”, “Arxdan atıl sonra bərəkallah de”. 

Romanda işlədilən xalq deyimləri və ifadələr əsərin bədii 
dəyərini artırır. Dil baxımından daha axıcı və emosional 
olmasını təmin edir: “Başqasına əl açmamışdı”, “Motal kimi 
yerində qalmışdı”, “Şələ-küləni yığışdır, izini-tozunu 
görməyim”,  “Qüssə onun için yeyirdi”, “Şam kimi arvad 
sönüb getti”, “Əl boş üz qaradı”, “Xalq istəyini zaman 
doğurur”, “İlan ağzından qurbağa qurtarar?”, “Sudan quru 
çıxmağı öyrənmisən”, “Quyruğu qapı arasından çıxan” kimi və 
s. deyimlər əsərdə təbiilik, məntiqi tutum yaratmaq məqsədilə 
işlədilmişdir. 

Bədii lövhə yaratmaqda bu xalq deyimləri sənətkar daha 
çox imkan verir: “Kənd səssiz bir halda məzar sükutu içində 
yatırdı. Göylər qalın  buludlarla örtülmüşdü. Hava sakit və 
şaxtalı idi”. Ərdəbil kəndinin ağır vəziyyətini əks etdirən bu 
kiçik parçada “məzar sükutu içində yatırdı” ifadəsi öz 
məqamında  işlənmişdir. 

“Gələcək gün” romanında söyüşlər və qarğışlar, yanımlar 
da müəyyən yer tutur: “Qurumsaq kişi”, “Allah hamısını qır-
sın”, “Fağır çörəyini yemə, Allahdan qorx”, “Əbləh köpək oğ-
lu”, “Çörək səni tutsun”, “Yaxşı, Musa kişi qalsın qulluğunda”, 
“Bu köpəkoğlu Mübaşirin kələyidir”, “Səni yetimlərin ah və 
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naləsinə, qocalar və qarıların fəryadına tapşırıram”, 
“Yurdumuzu dağıdanın yurdun da bayquş ulasın”, “Şarlatan 
köpək oğlu!... İngilis köpək oğlu”, “Həzrət Abbas sənə qənim 
olsun”, “Yaxşı Mustafa bəy, bir qoyununa on qoyun 
gətirməsən, anamın südü mənə haram olsun” və s. söyüşlər, 
qarğışlar və yanımalar Azərbaycan folklorunda özünə yer 
tapmış nümunələrdir. Sənətkar onlardan yan keçmir, nifrət və 
qəzəbin ifadəsi kimi əsərdə öz məqamında işlədilir. “Kitabi-
Dədə Qorqud” dastanında qarğışların işlənməsinə diqqət 
yetirək. 

Uruz anasına “Ağzın qurusun, ana! Dilin çürüsün, ana!” 
(96,36) qarğışını qeyrətinə sığışdırmadığı təklifə görə söyləyir. 
“Uşun qoca oğlu Səkrəyin boyunu bəyan edir” boyunda isə 
qardaşını düşmənin əlindən qurtarmayınca nişanlısı ilə gərdəyə 
girməyəcəyini söyləyir və özünə qarğayır: “Mərə, qavat qızı! 
Mən qılıncıma doğrayanım! Oxuma sancılayım! Oğlum doğ-
masın! Doğarsa, on yaşına varmasın! Ağamın üzün görməyin-
cə, ölmüş isə qanın almayınca, bu gərdəyə girərsəm”(46,134). 
“Qarğışlar ünvanlaşırkən rəqib, düşmən yadelli talançılar üçün 
o kəsərli silahdan da iti olur. Necə deyərlər, “Yaman olmaz 
qılınc yarası, yaman olar söz yarası” hikmətini təsdiqə yetirir 
(68, 115).  

Ailəsini itirən, ərbabların zülmündən dəli-divanə 
vəziyyətinə düşən Musa kişi Rza şahın qabağını kəsərək deyir: 
“Əmniyyə və mübaşirlərin başıma gətirdiyi müsibətdən 
utanmadın, haqdan qorxmadın, eyib etməz, buna da qoca dünya 
deyərlər. Çox sənin kimi zalımların taxt və tacını uçurub!... 
Səni də belə qoymaz. Get mən səni yetimlərin ah və naləsinə, 
qocalar və qarıların fəryadına tapşırıram, get” (96, 247). 

 Milyonlarla Musa kişilərin məhvinə səbəb olan şahlıq 
üsul idarəsinin devrilməsi, Rza şahın şərəfsiz ölümü, oğlu 
Məhəmmədəli şahın həyatının sonundakı fəlakətləri, nə qədər 
ibratamiz hadisələrdir. Bunu Mirzə İbrahimovun “zülm yerdə 
qalmaz” kimi xalq hikmətindən doğan qənaəti, sənətkar uzaq-
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görənliyi hesab etmək olar. Həyatı qəbahətlərlə keçmiş, insan-
lara dəhşətli pisliklər etmiş insanların ölümü də dəhşətli olur. 
“Sanki qarışqanın hayfını fildə qoymayan təbiət belə insanlar-
dan qisas alır” (45, 246).  

Xalqın sınaqdan çıxartdığı folklor nümunələri dərin icti-
mai məzmun daşıdığını nəzərə alan sənətkar romanda alqışlar-
dan da istifadə etmişdir. Alqışlar qanı duruldan, əhvalı yaxşılaş-
dıran nümunələrdir. Lakin “Gələcək gün” romanında alqışların 
işlənmə məqamı olduqca məhduddur. Çünki əsərin mövzusu 
Cənubi Azərbaycanın acınacaqlı həyatını əks etdirir. Orada 
alqış-sevinc, şadlıq deyil, yalvarma ah-nalə, qəzəb, nifrət səsi 
daha çox  eşidilir. Musa kişinin yalvarmaları: “Ağa canım sənə 
qurban olsun”, “Atam-anam sənin qədəmlərinə qurban olsun”, 
“Sənə qurban olum, mənə çarə qıl”. 

Səriyyənin gecə qaranlığında balalarını başına yığıb, 
Musa kişini və Firudunu tapmaq ümidi ilə Tehrana gedərkən  
Niyaz və Alması şala büküb daşın  daladasına qoyması, qarlı-
soyuqlu gecələrin təsviri. Səriyyə əllərini göyə qaldırıb: “İlahi 
balalarımı sənə tapşırıram, özün bunları saxla!” – deyərək ah-
nalə qoparması nağıl və dastanlarımızda təsvir edilən bir çox 
epizodlar yaxından səsləşir. 

Tehran həbsxanasında Musa kişinin Firudunla rastlaş-
ması, dəli-divanə olmuş Musa kişinin sözləri ürək göynədir: 
“Qoymaram, qoymaram bu bir gözümü çıxarasınız. Qoyun heç 
olmasa bir gözüm qalsın... Buğdanı aparıb tökdülər eşşəyin qa-
bağına. Yaş yoncanı verdilər uşağa, arvad, arvad  evin yıxılma-
sın, gəl uşağı al, yonca qarnını açıb, uşaq öləcək” (96,478). 

Zülmkar şahların, qaniçənlərin göz çıxarmaşı, insanları 
şikəşt etməsi  kimi bir hala dastan və nağıllarda, rəvayətlərdə 
rast gəlirik. Hasan paşanın Koroğlunun atası Alı kişinin 
gözlərini  çıxartdırması hadisəsi dastanda belə təsvir edilir: 

- Elə ki, cəllad işini qurtardı, Alı kişi ayağa qalxıb dedi: 
- Həsən xan, insan üçün dünyada hər naz- nemətdən şirin 

şey gözdür. Sən məni ondan binəsib elədin (45, 6). 
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 Firudunla Musa kişinin həbsxanadakı  görüşü, Musa  
kişinin sayıqlama- söyləmələr acı həqiqətləri üzə çıxarır. Bu 
sayıqlama - söyləmələr də folklordan bəhrələnmə, xalq 
deyimləri təsiri bağışlayır. 

“Vurmayın, vurmayın! Allahdan qorxun! Axı mənim 
günahım nədir” (96, 478). Yaxud, “Qoyma Firudun, uşaqların 
diri-diri qanını soran kaftar budur, qoyma”, “Ay it! Ay it, get 
burdan” (96, 482). 

Xalqın taleyinə acıyan, mütərəqqi fikirlər Sərtib Səlimi 
ilə Rza xanın qarşılaşdığı səhnədə o,  “Dəvə və kəndli” rəva-
yətini danışır. 

- Son gününü yaşayan kəndli dəvədən halallıq istəyir. 
Dəvə kəndlinin bir işində güzəştə getmir. “...Köç dağa gedəndə 
ovsarımı eşşəyin quyruğuna bağladın. Qiyamətə qədər onu sənə 
bağışlaya bilməyəcəyəm”-deyir. 

Sərtib də Rza şaha deyir: “Məmləkətin siyasətini eşşək-
lərə tapşırdınız. Nə indiki nə də gələcək nəsillər bunu sizə ba-
ğışlamayacaqdır!” (96, 462-463). 

Folklordan bəhrələnmə əsərə yığcamlıq, fikrin tutumlu 
olması kimi keyfiyyətlər gətirmişdir. Şahlıq quruluşunun 
səciyyəsi xalq təfəkküründə cilalanmış rəvayət vasitəsilə 
açıqlanmışdır, folklor üslubu, xalq duyumu əsərin təbiliyinə 
müsbət təsir göstərmişdir. “Yazıçıların xalq ədəbiyyatı ilə bağlı 
olmasının müsbət cəhətlərindən biri də odur ki, onlar heç vaxt 
xalqı dalda qoyub özləri çox irəli getmirlər” (54, 211). 

“Gələcək gün” romanında folklordan istifadə edərkən 
müəllif seçdiyi nümunələri  surətin, əsərdəki təsvir obyektinin 
vəziyyəti ilə əlaqələndirir. Əgər sevinc, xoşbəxtlik haqqında 
söhbət gedirsə, həmin təsvirə uyğun folklor əsərlərinə müraciət 
olunur. Kədər, həsrət, ayrılıqdan söhbət getdikdə isə qəm, kədər 
doğuran folklor incilərindən istifadə olunur. 

Xırman üstündə Gülnazın baxışları ilə qarşılaşan 
Firuduna  uzaqdan gələn bayatı səsi  “Ana laylası kimi xoş 
gəlirdi” (96, 21). 
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     Təbriz üstü Marağa, 
     Zülfün gəlməz darağa, 
     Gecə-gündüz dalınca 
     Gəzdim soraq-sorağa. 

Südabənin anası Məryəm ağır xəstə olarkən doğma 
Təbrizi arzulayır. Həyatının son günlərində vətən həsrəti ilə 
ürəyi göynəyir:  

     Əzizim, vətən yaxşı, 
     Geyməyə kətan yaxşı, 
     Gəzməyə qürbət ölkə 
     Ölməyə vətən yaxşı (96, 382). 

Beləliklə, obrazın  əhval-ruhiyyəsi seçilmiş bayatının 
məzmununa uyğun gəlir. Qəhrəmanın nikbin və bədbin 
vəziyyətinə uyğun olaraq folklordan gələn bu xüsusiyyət əsərə 
daha çox təbiilik gətirir. 

“Gələcək gün” romanında folklor motivlərindən 
bəhrələnmədən aşağıdakı nəticələri çıxarmaq olar. 

1. Romanda şifahi xalq yaradıcılığının atalar sözləri, 
zərb-məsəllər kimi növündən daha çox istifadə olunmuşdur. 

2. Xalq deyim tərzindən istifadəyə meyl özünü göstərir. 
3. Əsərdə hazır folklor nümunələrindən istifadə üstünlük 

təşkil edir. 
4. Yazıçı dövrün ictimai-siyasi məzmununu ifadə etmək 

üçün folklor yaradıcılığına həssaslıqla yanaşmağa çalışmışdır. 
Lakin romanda istifadə olunan folklor nümunələri həlledici yer 
tutmur. Folklor motivləri müəllif məqsədinin ifadəsilə xidmət 
etsə də, əsərin məzmununa  bütöv halda daxil olmamışdır. Qısa 
desək, “Gələcək gün” romanında folklordan bəhrələnmə ayrı-
ayrı bulaqlardan süzülən əks-səda təsiri bağışlayır. Müəllifin ilk 
iri həcmli əsəri olan bu romanda folklor-uyğunlaşma daha çox 
diqqəti cəlb edir. 

“Böyük dayaq” romanında isə şifahi xalq  yaradıcılığın-
dan qidalanma dərindən üzə çıxan dağ çaylarına bənzəyir. Bu 
romanda folklor Mirzə İbrahimovun fərdi üslubunu, sənətkar 
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mövqeyini müəyyən edən həlledici amillərdən birinə çevrilir. 
Hər iki romanda folklor işığının necə təcəssüm etdiyini öyrə-
nərkən belə bir fakt da diqqəti cəlb edir ki, dövrün, yəni əsərin 
yarandığı mühitin tələbi də folklordan bəhrələnməyə təsir edir. 

XX əsrin başlanğıcında milli-azadlıq ideyalarının geniş-
lənməsi, xalqların milli oyanışı ilə bağlı olaraq şifahi xalq ədə-
biyyatının toplanması, nəşri kimi məsələlər ön plana çəkilmiş-
dir. Bədii ədəbiyyatda  milli özünəqayıdış sanki folklora dərin 
məhəbbətdən başlamışdır. 

1912-ci ildə “El güzgüsü” adlı folklor  toplusu tərtib et-
miş “Qızlar bulağı” (1934), “Qan içində” (1936) kimi roman-
ların müəllifi Y.V.Çəmənzəminli yazırdı: “Bütün müəllifləri-
miz yazmağa başlamamışdan əvvəl xalq ədəbiyyatını toplayıb 
öyrənməlidirlər”. Dərin mənalı lətifələri ilə Şərq xalqlarına 
gülə-gülə düşünmək öyrədən “Molla Nəsrəddin” ədəbi 
məktəbinin nümayəndələrini xalqla birləşdirən körpü də həmin 
dövrdə folklor qaynaqları olmuşdur. C.Məmmədquluzadə, 
M.Ə.Sabir, Ə.Haqverdiyev, M.S.Ordubadi kimi sənətkarlar 
sanki folklordan yazılı ədəbiyyata gəlmişdir. Şifahi xalq 
ədəbiyyatının  öyrənilməsi,  toplanılması və nəşri H.Əlizadə, 
S.Mümtaz və başqa folklor bilicilərinin səyi ilə iyirminci illərdə 
də davam etdirilmişdir.  

Lakin otuzuncu illərdə, xüsusən 1937-ci ildən sonra xal-
qın mədəni irsinə münasibət dəyişmişdir. Həmin dövrdə “Oxu 
tar” deyənlər məhv edilir, “Oxuma tar” deyənlər “təriflənir”di.  
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları yasaq edilmişdir. Milli sərvət-
lərimiz bədnam  “pantürkizm” kəlamı ilə möhürlənir, yan-
dırılırdı. Yəqin ki,  ölüm, böhtan küləyinin əsdiyi bir vaxtda 
xalqın mənəvi dünyasını əks etdirən folklordan bəhrələnmək 
məsələsi ehtiyatlı olmağı tələb edirdi. 

Tədqiqat göstərir ki, Mirzə İbrahimovun folklora gəlişin-
də də dövrün  tələbi öz sözünü demişdir. Otuzuncu illərin 
ortalarında ədəbi fəaliyyəti ilə seçilən yazıçı-alimin folklora 
dair  elmi-nəzəri görüşləri əsasən altmışıncı illərdə meydana 
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çıxmışdır. Bədii əsərlərində isə folklor motivləri əllinci illərdə 
kamil şəkildə özünü göstərmişdir. Onun uşaqlıq həyatı, kiçik 
yaşlarında ehtiyacın məngənəsində sıxılması da  nağıllı, 
dastanlı folklor aləmi ilə nəfəs almaq imkanını azaltmışdır. 

Mirzə İbrahimovla eyni dövrdə sənət aləminə gələn 
Süleyman Rəhimovun folklorundan bəhrələnmək imkanlarının 
müqayisəsi də bunu aydın göstərir. Əgər onun 1970-ci ildə 
yazdığı “Pərvanə” romanında folklor üslubu başlıca yer tutursa, 
S.Rəhimovun 1929-cu ildə yazmağa başladığı “Şamo” əsərinin 
də kökləri həm forma  həm də məzmun cəhətdən birinci 
növbədə xalq yaradıcılığı ilə folklor, nağıl və dastanlarımızla 
bağlıdır (65,87). 

Müqayisə belə deməyə əsas verir ki, S. Rəhimov folklor 
aləmindən yazılı ədəbiyyata  gəldiyi kimi, M.İbrahimov da 
yazılı ədəbiyyatda püxtələşmiş və folklorun sehirli dünyasına 
qədəm basmış sənətkardır. Yazıçının bədii əsərlərinin tədqiqi 
bu fikrin əsaslı olduğunu təmin edir. Çünki araşdırmadan aydın 
olur ki, əsərdən-əsərə M. İbrahimov yaradıcılığında folklor 
tutumu artmış, cilalanmış, xüsusilə “Pərvanə” romanında 
sənətkar üslubunun özəyini təşkil etmişdir, folklor üslubu M. 
İbrahimov yaradıcılıq  fərdliyi, orjinallığı üçün əsaslı zəmin 
olmuşdur. 

Vaqif şeirilə aşıq poeziyası Səməd Vurğunla şifahi xalq 
ədəbiyyatı arasında etibarlı körpü rolunu oynamışdır” (39,167).  

M.İbrahimovu folklorla bağlayan körpünü öyrənmək 
məqsədiylə araşdırmadan aydın olur ki, yazıçının folklor aləmi 
arasında körpü bir deyil, ikidir. İki yol sənətkarı şifahi xalq 
yaradıcılığı ilə sıx-sıx bağlamışdır. 

1. M. İbrahimov folklorun, aşıq yaradıcılığının təbliğ 
olunmasında şəxsən iştirak etmiş, bu sahədə uzun müddət 
sanballı xidmət göstərmişdir. 

1938-ci ildə martın 12-də Azərbaycan Aşıqlarının II 
qurultayında M. İbrahimov aşıq sənətinin inkşafında, tarixi 
dövrlərdən xalqımızın həyat və mübarizəsinin aşıq poeziya-
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sında əks olunmasından bəhs edən məruzə etmişdir” (97, 226). 
Yenə 1961-ci ildə aprelin 27-də  Azərbaycan Aşıqlarının III 
qurultayında xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov və  professor 
Həmid Araslı məruzə edirlər (97,230). 1984-cü ildə martın 19-
da keçirilən Azərbaycan Aşıqlarının qurultayında da xalq 
yazıçısı, M.İbrahimov bu barədə söz açmışdır (97, 231). Şifahi 
xalq yaradıcılığına dərin məhəbbət bəsləyən M.İbrahimov 
folklorumuzun yorulmaz təbliğatçısı kimi böyük xidmət 
göstərmişdir. Respublikada folklor işinin təşkilində, nəhayət 
Aşıqlar birliyinin yaranmasında xalq yazıçısı mühüm rol 
oynamışdır. Bu cəhətlər Mirzə İbrahimovla folklorun əlaqəsini 
möhkəmləndirmişdir.  

2. Mirzə İbrahimovla folklorun arasında ikinci yol yazı-
çının folklora dair elmi-nəzəri və ədəbi-tənqidi görüşləri olmuş-
dur. Dastanlarımız haqqında, aşıq yaradıcılığı haqqında yazdığı 
əsərlər onun folklorla əlaqəsində mühüm rol oynamışdır. Alim-
tədqiqatçı kimi şifahi xalq ədəbiyyatına dair qiymətli fikirlər 
söyləyən, “Aşıq poeziyasında realizm” adlı dərin məzmunlu 
əsər yaradan Mirzə İbrahimovun hekayələrində, “Gələcək gün” 
romanında şifahi xalq ədəbiyyatından bəhrələnmənin araş-
dırılması nəticəsində müəyyən olundu ki,  xalq yazıçısı folkloru 
dərindən öyrənmişdi, ona yaradıcı surətdə yanaşır. Qısa desək, 
folklor nümunələrindən istifadə edərkən sənətkar süni ciddi-
cəhd göstərmir, “folklorlaşma”ya can atmır. Əksinə, folklor 
təbii olaraq yazıçıya yol yoldaşlığı edir, onun qələminə yatır. 

Mirzə İbrahimov yaradıcılığında folklor üslubu, özünü 
yuxarıda dedyimiz kimi, “Böyük dayaq” romanında aydın 
göstərmişdir. Bu romanda “folklor nəfəsi” daha artıq nəzərə 
çarpır dastan süjetlərinə oxşarlıq, folklor qəhrəmanlarının bədii 
obrazına oxşar obrazların yaradılması, əsərin ifadə tərzində, 
dilində xalq deyiminə yaxınlıq “Böyük dayaq” romanının 
səciyyəsini, bədii görümünü təşkil edir. 

Romanın hələ ilk səhifələrində folklorun, onun tərkib 
hissəsini təşkil edən aşıq poeziyasının nüfuzuna, varlığına 
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ehtiram hissi ilə qarşılaşırıq. Rüstəm kişinin qızı Pərşan 
oxucuya aşıq şeirinin vurğunu kimi təqdim olunur: “Pərşan 
Aşıq Ələsgər şerlərini oxumaqla məşğul olduğundan artıq 
atasına baxmırdı” (98, 22). Əsərin girişi oxucunu sanki folklor 
aləminə çağırır. Briqadir Şirzadın oxuduğu bayatılar  Rüstəm 
kişinin arvadı Səkinənin qəlbini oxşayır. Onlar bu bayatıların 
təsiri altında olduqları üçün başqa bir  şey haqqında fikirləşmir-
lər. 

          Araz başdan lil gəlir, 
        Dəstə-dəstə gül gəlir 
    Neyləyərəm belə yarı 
    Ayda-ildə bir gəlir. 

Rüstəm kişi bu səsi eşidib xoşhallandı” (97,12). Əslində 
Şirzadın oxuduğu bayatıların bir ünvanı vardır. Bayatılar 
Şirzadın “gözaltısı” Pərşan üçün oxunurdu. 

     Gül getdi yatan yerə, 
     Ay getdi batan yerə. 
     Sinəm nişana qoydum, 
     Yar oxun atan yerə. 

Ayrı zaman olsaydı bəlkə də Rüstəm kişi bu sözlərə fikir 
verərdi. Pərşan kimi yetişmiş qızın evinin dalında belə yanıqlı 
bayatı çağırmağın əbəs olmadığını düşünərdi” (97,12). 

Romanda başlıca surətlərdən biri də Rüstəm kişidir. O, 
əsərin qəhrəmanıdır. Yazıçı Rüstəm kişini oxucuya həm 
nöqsanları, həm də müsbət cəhətləri ilə birlikdə təqdim edir. Bu 
surət vasitəsilə adət-ənənəyə, xalq istəyinə, milli cəhətlərin 
gözlənilməsinə sənətkarın münasibəti üzə çıxır. 

Xalqın adət-ənənəsinə hörmət məsələsi Qaraşla Mayanın 
ailə qurması üstündə Rüstəm kişinin evindəki narazılıqlar, qan-
qaraldıcı hərəkətlərdə özünü biruzə verir. Ata razılığını 
almadan, elçi göndərmədən Mayanı evlərinə gətirən Qaraş 
sanki Rüstəm kişiyə ağır bir zərbə vurur. Kişi adlı-sanlı toy 
eyləmək tədarükü gördüyü halda gəlin öz ayağı ilə gəlib 
çıxmışdı. El-oba içində daxili əzab çəkən Rüstəm kişi “yarası 
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qövr eləyən xəstə vəziyyətində qalır. Daxili monoloqla özündən 
soruşurdu: “ bu nə işdir ay Rüstəm kişi? Belə də arvad olar?!” 
(97, 53). 

Adət- ənənəyə xilaf çıxan oğlunun hərəkətləri Rüstəm 
kişini ürək  gəmirən  şübhələr içində sıxırdı. Belə adətdən kənar 
evlənmənin bir cəhəti ilə də  Rüstəm kişi barışa bilmirdi: 
“....evində yetişmiş Pərşan vardı. Sabah Pərşan da onun kimi 
birisinə qoşulub qaçmaq fikrinə düşməyəcəkdimi? Bəs bu qızın  
ata- anası yoxdurmu, ğöbələk kimi yerdən ki, bitməyib” 
(97,54). 

Müəllif burada bədii ilgəkdən (piryomdan) istifadə 
etmişdir. Maya ilə Qaraşın evlənməsi adət-ənənədən kənar 
şəkildə icra olunmuşdur. Bu təcrübə başqalarına  da təsir 
göstərir. Onda ata-babadan qalan elçilik-şahidli toy adəti,yaxşı 
düşünülmüş el adəti zərər çəkər, pozula bilər. 

Burada müəllif bədii şəkildə ilgəkdən istifadə edir. 
Mayanın  atası və anası vəfat etmisdir sözləri ilə Rüstəm kişi 
“özü gələn” gəlin haqqında müsbət təssürat yaratmağa çalışır. 
Atasız, anasız qızın Qaraşa qoşulub kəndə gəlməsini, onların 
adət-ənənədən kənar iş tutmaları müəllifi düşündürür. Bu 
məsələnin bədii cəhətdən həlli yolunu, elçisiz gəlin gəlməsini 
qızın kimsəsiz olması ilə əlaqələndirir. Nəticə bunu göstərir ki, 
sənətkar xalq  adət-ənənəsinin bu gün üçün də əhəmiyyətli 
onlanlarını saxlamaq, onlardan bəhrələnmək yolunu üstün tutur. 

Mirzə İbrahimov “Böyük dayaq” romanında Rüstəm 
kişinin simasında milli ruhlu obrazın tipik nümunəsini 
yaratmışdır. Bu obrazın xarakterində millilik öz ifadəsini 
tapdığı kimi, onun dilində də xalq deyimi və duyum tərzi 
üstünlüyü təşkil edir. 

Qaraşın toyu məsələsində arvadı Səkinə ilə mübahisə 
zamanı deyir: “Görürsən, tərs damarı tutub, danışma, çıx get 
havası keçəndə qayıt, bir az orasını-burasını sığalla, pambıq 
kimi yumşalsın, istədiyinə razı sal. Səbr ilə halva olar, ey qora 
səndən” (97, 21). 
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Xalq deyim tərzi obrazın təbiiliyini, canlılığını təşkil edən 
başlıca vasitələrdən biri kimi özünü göstərir: “Səninlə danışan 
gərək ağzına gərək bir batman saqqız ala ki, hövsələdən 
çıxmaya.  Batırdın rayonun maarifini, günah bizdədi ki, sənin 
kimlərini raykomun bürosuna çəkib əlləzini əzbərdən  
oxutmuruq” (97, 32). 

Hövsələdən çıxıb maarif müdirinin yaxasından tutmaq 
istəyəndə “lənət sənə kor şeytan!” deyə əl saxlaması, yaxud 
Pərşana ...qız uşağı sürtülmüş aşıq kimi alça durmaz. Ağır otur  
batman  gələr” (97, 57). “Sənin çilovunu  çəkmək  mənə borc 
olsun, ay müəllim”  (97, 34), “Qaynananın  miyançılığına 
baxma, ay gəlin! Sən mənim sözümü tut, sırğa elə qulağından 
as. Adam nə qədər kiçiklik eləsə, o qədər böyüyər – deyir. Bu 
sözlər Rüstəm kişi surətinin bütövlüyü üçün zəmin yaradır. 
Müxtəlif səciyyəli hadisələrlə münasibəti onun haqqında aydın 
təsəvvür oyadır, surətin təbiəti, həyata baxışı gözümüz qarşısın-
da canlanır. 

Romanda yüzlərlə atalar sözü, zərb-məsəl, hikmətli ifa-
dələr, xalq deyim tərzli sözlərin əksəriyyəti Rüstəm kişinin 
dilində işlədilir. Milliliyin bu surətdə qabarıq şəkildə üzə 
çıxmasına folklor mühüm təsir göstərmişdir. Folklorla bağlılıq 
Rüstəm kişi surətinin nitqində fərdiliyi,  özünəməxsusluğu 
gücləndirir. Nitqin zahiri cəhətdən sadəliyi nəzərə çarpır. 
“Nitqin sadəliyi Rüstəm kişinin söz ehtiyyatının məhdudluğun-
dan deyil,  onun dil materialından istifadə üsulunun özünə-
məxsusluğundan irəli gəlir”. 

Zənnimizcə, atalar sözləri, zərb-məsəllər, hikmətli ifadə-
lər surətin dilinin sadəliyi daha çox məntiqi cəhətdən tutumlu 
olmasına xidmət edir. 

Müəllif Rüstəm kişini onun təbiətinə uyğun təhkiyə ilə 
danışdırır. Ötkəmlik, mənəm-mənəmlik əhval-ruhiyyəsində 
xilas olmayan Rüstəm kişinin istədiyi ifadələr, xalq deyimləri, 
folklor nümunələri əsərin daha təbii və axıcı bir dillə yazılma-
sını təmin etmişdir. 
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Rüstəm kişinin dilində işlədilən folklor nümunələrinin 
mənzərəsinə diqqət yetirsək aydın olur ki, atalar sözləri, zərb-
məsəllər, aforistik ifadələr, xalqın təfəkkür tərzinin məhsulu 
olan digər nümunələr əsərin bədii cəhətdən mükəmməl 
olmasında mühüm rol oynamışdır. Qısa desək, folklor  üslubu 
əsərin  məzmununa hopmuş, onun  bədii mündəricəsində 
həlledici  mövqe  qazanmışdır. Rüstəm kişinin dilində atalar 
sözləri aşağıda göstərilən qaydada  işlədilmişdir. Atalar sözləri 
əsərin təhkiyəsindən olduğu  kimi işlədilir. Onlara heç bir söz  
əlavə edilmir: “Səbr ilə halva bişər, ey qora səndən”, “Acıqlı 
başda ağıl olmaz”, “Toydan sonra nağara”, “Adını qoydun 
dəyirmançı, çağır gəlsin dən Koroğlu”, “Pendiri dəri saxlar, 
arvadı əri”, “İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz”, “Halva-
halva deməklə ağız şirin olmaz”,  “Yüz ölç, bir biç”, “Yeddidə 
alacağı yox, doqquzda verəcəyi”, “Qozbeli qəbir düzəldir”, 
“Avazın yaxşı gəlir, oxuduğun Quran olsa”, “Arı yeyib namusu 
atmısan”, "Qardaş yaxşı olsaydı, allah özü üçün yaradardı”, 
“Gah nala, gah mıxa döyürsən”, “Südnən gələn sümüknən 
çıxar”, “Od olmayan yerdən tüstü çıxmaz”, “Acın duası 
dərgaha çatmaz”, “Milçək murdar olmaz, ürək bulandırar”, “Atı 
at yanına bağlarsan, həmrəng olmasa, həmxasiyyət olar”, “Hər 
it öz çanağından yesə yaxşıdır” və s. 

Rüstəm kişi  surətinin psixoloji vəziyyəti, onun özündən 
ağıllı adam tanımamağı, qarşısındakı adama yuxarıdan aşağı 
baxmağı və s. kimi zəif və güclü cəhətləri da folklor işığında 
üzə çıxır. Onun xarakterinə uyğun deyim tərzi, təhqir etməkdən 
çəkinməmək, kobud ifadələr işlətmək, qarşıdakı adamla 
mübahisədə dözümsüzlük, nifrətini açıq şəkildə bildirmək kimi 
hallar əsərdə canlılıq və təbiilik məqsədilə işlədilmişdir. 
Rüstəm surəti həyatda olduğu kimidir, süni bədiləşmədən 
uzaqdır. Çünki bu surətin varlığına folklor, xalq hikməti, 
kişilik, adət-ənənəyə bağlılıq kimi təfəkkür müstəqilliyi 
yaşayır. Rüstəm kişi sözündə möhkəmdir, xalq deyim tərzindən 
istifadə etməklə müəllif onun bu xarakterini aşkarlayır: 
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- “Mən bir şeyin həqiqət olduğuna inanandan sonra atam 
qəbirdən çıxıb gəlsə də onu deyəcəyəm. 

- Son illər Rüstəm kişi öyrənmişdir ki, hamı ona 
peyğəmbər kimi baxsın, hər sözünü bir hökm kimi qəbul etsin” 
(97,167). 

Birinci sözlərində Rüstəm kişi haqlıdır. Axı xalq da 
sözünün üstündə möhkəm duran, güzəştə getməyən adamları 
bəyənir. “Kişi kimi möhkəm adamdır” deyir. Odur ki, “atam 
qəbirdən çıxıb gəlsə də” ifadəsi yerində işlənmişdir. Rüstəm 
kişi kimi adamların belə sözləri işlətməyə haqları vardır.  
Belələri ağa qara deməyi bacarmır, kişilik, mərdlik adını 
hünərlə doğruldurlar. 

İkinci söyləmədə isə Rüstəm kişi haqsızdır. Çünki, 
hamının ona peygəmbər kimi baxmağını tələb edən Rüstəm 
kişini lovğalığı özünü göstərir. Xalq dilindən gəlmə hikmətli 
sözlər surətin mənəvi düşüncə tərzindəki psixoloji vəziyyəti 
aydınlaşdırır. 

Sənətkar obrazın səciyyəsini yaradarkən folklordan, 
xalqın əsrlər boyu mənəvi dünyasında qərar tutmuş əxlaqi 
görüşlərindən bəhrələnmişdir. 

O, Kələntərin qabağında əyilən Yarməmməd haqqında 
belə deyir: “Yaltaq köpək oğlu, böyüyə quyruq bulamağı 
öyrənib!”. “-Sən də gah nala, gah da mıxa döyürsən!” deyə 
Rüstəm kişi Salmanı qızardıb çuğundura döndərdi” Salmanın 
bacısı Naznazın Rüstəm kişiyə yaxınlıq etmək səyini duyarkən 
deyir: “Dədələr yaxşı deyib ki, özünü cavan yerinə qoyan 
qocada abır qalmaz.  Deyəsən, bu sığallanmış xanıma baxıb 
ağzımın suyunu axıtmağa başlamışam, axı.  Yerə girəsən ay 
Rüstəm. Bu sözlər obrazın daxili təbiətini, öz hərəkətlərinə 
xalqın gözü ilə baxmaq kimi müsbət keyfiyyətini aydınlaşdırır. 
Atalar sözü   “özünü cavan yerinə qoyan qocada abır qalmaz” 
vasitəsilə obraz haqqında heç bir təsvir vermədən onun 
xarakterindəki mühüm keyfiyyətlərindən biri haqqında oxucuda 
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təsəvvür yaradır. Bizdə belə qənaət hasil olur ki,  Rüstəm kişi 
namuslu  adamdır. 

Kolxoz haqqında imzasız  məktub yazılanda gecələr 
Rüstəm kişinin gözünə  yuxu getmir: “Yerinə  qor dolmuş kimi 
o tərəf bu tərəfə çevrildi”, öz- özünə düşünür ki, haram tikə 
yeməmişəm, ancaq bəd niyyətli adamlar “ Məni kal meyvə 
kimi zorla qoparıb  özləri böyümək istəyirlər” “yerinə qor 
dolmuş”, “kal meyvə” kimi məcazi mənada işlənmiş deyim 
tərzindən  çixan nəticəyə diqqət yetirdikdə Rüstəm kişinin 
vəzifəpərəst olduğu məlum olur. O, səxsiyyətini tutduğu məlum 
olur. O, səxsiyyətini tutduğu vəzifə ilə ölçən, insanlığa, xalqa 
xidmət etməkdən daha çox öz şəxsiyyətini, vəzifəsinin 
qorunmasına xidmət edən adam təsiri bağlayr. 

El ədəbiyyatının  bütün  çeşidlərindən bəhrələnmək yolu 
ilə M. İbrahimov Rüstəm  kişi obrazının bütöv səciyyəsini 
yaratmışdır. İnsana məxsus xüsusiyyətləri, obrazın daxili 
aləmini davramaq baxımından bunun xüsusi əhəmiyyəti vardır. 
Eyhamlar, atmacalar vasitəsilə Rüstəm kisinin təbiətindəki 
sözünü nifrətini bildirmək  tərzini aşağıdakı misallarda görmək 
olar: "Baş aparma, Telli arvad, baş aparma!”, “Mollalıq eləmə, 
sən Allah!”, “Mollanın dediyini elə, elədiyini eləmə!”, “Ay 
Nəcəf komsomol, qanacaq, varlı-kasıblıqnan olmur ha, südnən 
ana döşündən  əmirlər!”,  "Dilə nə var, ətdəndir, o tərəfə də 
hərlənir, bu tərəfə də”, “Üzün ağ olsun, yaxşı dirək oldun 
dədənə”, “Sən də mənə ilan dili çıxartma”, “Hər it öz 
çanağından yesə yaxşıdır” 

Rüstəm kişi obrazında millilik əlamətini varlığını dərk 
etmək üçün onun mərdlik, kişilik  haqqında söylədiyi fikirlərə 
diqqət yetirək: “Kişinin sözü olanda adamın üzünə deyər, arvad 
kimi dalda qeybəd etməz”, “Arvadın qabağında nökər kimi  
duran kişidən kişi olmaz”, “Dosta əziyyət verən heç adam 
deyil, dostu ehtiyac zamanı və pis gündə yadına salan 
nakişidir”. 
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Folklorda sənətkarın yaratdığı obrazların varlığını 
dərindən  duymaq imkanını  qat-qat artırır.  

Rüstəm bəy Yarməmmədin, Salmanın toruna düşdüyünü 
dərk etdikcə odlanır, namərdlərə nifrətini xalq deyimləri, atalar 
sözləri ilə kəsərli, öldürücü ifadələrlə aşağıdakı şəkildə bildirir: 
“Ə, ə, gəl də, nə toyuq güdən tülkü kimi orada pusursan”,  
“Belə qurumsağı, belə çörək itirəni,  haq-sayı ayaq altına atanı 
çörək tutsun, haq-say öldürsün”. 

Yarməmmədin əsər boyu Rüstəm kişiyə “Möhtərəm 
sədr” – deyə müraciət etməsinin ona yaranmaq üçün bir siyasət 
olduğunu əsərin sonlarında başa düşən Rüstəm kişi qəzəblə 
deyir: “Möhtərəm sədr! Tfu, hara, fermaya? Onu qəbirdə 
görərsən”. 

Salmana Pərşan üçün elçilik etmək üçün Rüstəm kişinin 
həyətinə gələn Kələntərə isə: “Dəli şeytan deyir, götür kösöyü 
sümsük it kimi qat qabağına qov rədd olsun, həyətdən” – deyir: 

Namərdlik, alçaqlıq xalq arasında həmişə muradlıq 
əlaməti kimi pislənmiş, nifrətlə yad edilmişdir. Yaltaqlığı, “yala 
hürəni” hörmətsiz adam saymışlar, onlarə təhqir etməkdən 
çəkinməmişlər. 

Rüstəm kişi, onun kölgəsində yatan, yaltaqlıq, riyakarlıq 
yolu ilə qıllığına girən salmanı da “Ə, ə, a Salman, nə yalını da-
ğıtmış köpək kimi  mısmırığını sallamısan”, “Ə, ə, ay binamus, 
oturduğun budağı niyə doğrayırsan” sözləri ilə təhqir edir.  

Rüstəm kişi obrazının səciyyəsi onun dilində işlədilən 
atalar sözləri, zərb-məsəllər, xalq deyim tərzi, eyhamlar, 
atmacalar vasitəsilə aşkarlanır. 

Beləliklə, M.İbrahimov- 
1.Obrazın milli simasını yaratmaqda folklordan 

yaradıcılıqla bəhrələnmişdir. 
2.Obrazın mənəvi düşüncə tərzini, onun bütöv xarakterini 

folklor vasitəsilə daha mükəmməl surətdə təsvir etmişdir. 
Rüstəm kişi obrazında süni, qondarma görünən əlamətlər 

yoxdur. Bu obrazın yaranmasında həlledici yer tutan sənətkar 
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duyumu göz önündə canlanır. Rüstəm kişinin müsbət və mənfi 
xüsusiyyətlərini aşkara çıxardır. Bu baxımdan Azərbaycan 
folklor inciləri əvəzsiz rol oynayır. 

Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri əsərdəki mənfi surətlə-
rin xarakterini, düşüncə tərzini, alçaqlığı və xəyanətkarlığı gös-
tərməkdə də xalq  yazıçısının dilində ədəbi vasitəyə çevril-
mişdir. Salmanın yaltaq, həm də namussuz  adam olduğunu 
Mayaya münasibətdə aydın görürük. O, toy şənliyində dediyi 
sözlərlə: “Armudun yaxşısını meşədə çaqqal yeyər” deməklə 
özünü oxucu qarşısında gözdən salır. Çörək kəsdiyi adamın 
gəlininə pis gözlə baxmaq namərdlik və namussuzluq əlaməti 
kimi oxucunu düşündürür. Yarməmmədin Salman haqqında 
dediyi “Pambıqla baş kəsən adamdır” sözləri də yerində 
işlədilmiş xalq deyiminin təsir gücünü göstərir. 

Müəllif xalq duyumuna, müqayisə tərzinə uyğun təsvir 
vasitələrindən istifadə etməklə əsərdə fikrin yığcam ifadə 
olunması, təbii və inandırıcı olması kimi bədii həllinə nail olur. 
Xəlvətə düşdükcə Rüstəm kişiyə xəbərçilik edən Salmanı 
nəzərdə tutaraq yazır: “Bayquş xaraba, gecəquşu qaranlıq sevən 
kimi xain adamlar da xəlvəti xoşlarlar. Sözü açıq deməz,  
camaat arasında bağlı sandıq kimi susub durar, xəlvətə düşən 
kimi çömçələrini bulayıb suyu bulandırırlar” (97,213). 

“Atalar sözü və məsəllər həmişə qısa olurlar. Lakin onlar 
da tam bir kitab qədər ağıl və hiss vardır. Yazıçı üçün bu 
material ilə tanış olmaq tamamilə zəruridir. Bu ona barmaqları 
yumruq şəklində düymək kimi sözləri düyməyi, başqaları 
tərəfindən deyilmiş sözləri açmağı,  bu sözlərdə gizlənmiş 
mənanı meydana çıxartmağı öyrədir” (32,109). 

Bu cəhətdən yanaşdıqda “Böyük dayaq” romanında 
M.İbrahimovun sənətkarlığı qabarıq şəkildə özünü göstərir. 
Xalq yazıçısı  folkloru yamsılamır,  onun nəsrdə  paralellərini 
yaratmağa cəhd göstərmir, daha dərin qatlardan xəbər verir. 

Qaraş qadınla kişinin bir məclisdə əyləşməsi üstündə 
atası ilə mübahisə edir. Rüstəm kişi oğluna belə cavab verir. 
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“Pendiri dəri saxlar, arvadı  əri”. Bu atalar sözündə Rüstəm 
kişinin qadın məsələsində mühafizəkar mövqe tutduğu 
gizlənmişdir. Çünki müəllif onun haqqında başqa bir sərhdən, 
təsvirdən istifadə etmir. Yaxud, Rüstəm kişinin pambıqyığan 
maşına xor baxdığını bildirmək üçün Nəcəfin dili ilə deyilir: 
“Rüstəm dayı bu pambıqyığan maşına dəvə nalbəndə baxan 
kimi baxır”. Burada  mətləb aydındır. Rüstəm kişi hədəfə 
dəymiş sözün cavabını qaytara bilməz. 

Romanda diqqəti cəlb edən cəhətlərdən biri budur ki, 
folklora, aşıq yaradıcılığına dərin məhəbbət bəsləyən Mirzə 
İbrahimov Pərşan, Şirzad, Telli surətləri kimi folklor ilə, aşıq 
poeziyası ilə bağlı surətlər yaratmışdır. Pərşanın Aşıq Ələsgər 
şerinin vurğunu olması, Şirzadın əsl aşıq kimi  oxuduğu 
qoşmalar, Telli arvadın söylədiyi  bayatılar  əsərə  bədii  
görkəm verir. Həvəskar aşıq Şirzad dastanlarımızda rast  
gəldiyimiz aşıqları xatırladır; “Şirzad ayağa durub sazı sinəsinə  
sıxdı, sağ üzünü saza söykəyib, xumarlanan qara gözlərini  
yumdu və mizarabı simlərdə oynatmağa başladı”. Bu təsvir 
Şirzadın aşıq sənətinin vurğunu olduğunu göstərir.“Doğrudan 
da təzə, uzunboğaz çəkmələrdə, qalife şalvarda və iki döş cibi 
olan beli kəmərli yaxalıqlı köynəkdə Şirzad yaraşıqlı idi. O, 
ayaqlarını cütləyərək xalçanın üstündə süzür, gözəlləmənin ən 
canlı yerində sazın bütün simlərini dindirir və birdən 
yavaşıdaraq ortalıqda durub sözləri aydın söyləyirdi. 

Dərdim çoxdur, dindirməyin həzərat, 
Məni bir alagöz ceyran öldürür. 
Qılıncsız, tüfəngsiz alır canımı 
Kimsə bilmir, pünhan –pünhan öldürür (97,96). 
Aşıq məclisi cox təbii və inandırıcı təsvir edilmişdir. Xalq 

yazıçısı folklor deyim tərzinə söykənərək əslində “nəsrin 
poeziyasını” yaratmışdır. Rəssam fırçası ilə çəkilmiş gözəl bir 
mənzərəni xatırladan bu parçanı oxuyarkən sanki sətirlərin 
arasında telli sazın ürək tellərini oynadan ecazkar səsinə qulaq 
asırıq, qəlblərdə yaşayan yüksək mənalar və duyğular 

Fazil Əliyev 
 

 70

dünyasının sazla açılan qarışısından geri dönmək, ayrılmaq 
istəmirik. 

Xalq yazıçısı aşığın geyimi, məclısdə hərəkətləri, özünü 
necə aparması haqqında mükəmməl məlumat verir. Xalq 
yaradıcılığında, aşıq poeziyasına bəslənən dərin məhəbbətdən 
doğan bu təsvir, bədii işləmə Mirzə yaradıcılığında folklor 
üslubunun necə ifadə olunduğunu göstərir. 

“Böyük dayaq” romanında bayatı janrından da istifadə 
edilmişdir. “Bayatıların qısa yığcam olması, oynaq bir vəzn və 
ən sadə, səmimi sözlərlə ifadə olunması onu  şifahi  ədəbiyyatın 
başqa  janrlardan daha çox kütləvi edir: Böyük və dərin bir fikri 
az sözlə və çox sənətkaranə ifadə etməkdə bayatı janrının əvəzi 
yoxdur. 

Romanda bayatının bu xüsusiyyətlərindən istifadə 
olunduğuna diqqət yetirdikdə aydınlaşır ki, müəllif bədii dildə 
deyəcəyi fikri bayatılarda yaşayan dərin məna  və məntiqi 
tutumdan bəhrələnməklə daha tutarlı şəkildə ifadə etmişdir. 
Rüstəm kişinin qılığına girən Salmanın kolxozun hesabına 
varlanmaq, vəzifə ələ keçirmək istəyini yaxşı bilən manqabaş-
çısı Telli arvad söylədiyi bayatı ilə ifadə edir. 

                                                        Quzular mələr gələr, 
                                                        Dağlardan enər gələr.  
                                                        Namərdə tuş olanın, 
                                                        Başına nələr gələr. 

 Salmanın namərdliyini həm də Rüstəm kişinin gəlini  
Mayanı at belində tərkinə alması ilə əlaqələndirir. Əsərin so-
nunda onun necə iyrənc simalı bir adam olduğu üzə çıxır. De-
məli, Telli arvad vasitəsilə namərdliyin hədəfini düzgün seç-
mişdir. 

“Ay qızlar, nə olaydı, bir də sizin kimi gülə biləydim. 
Baxıram bu sədr qızının gözlərinə, elə bilırəm  igidləri tilsimə 
salan sehr cadudur. Baxıram yanaqlarına, elə bilirəm dağ 
laləsidir. Ürəyim olur bir tikə “Sehr cadu”, “bir tikə ürək” kimi  



Mirzə İbrahimov  və  xalq yaradıcılığı 
 

 71 

bədii təsvir vasitələri telli obrazının  dili ilə nəşrin poetik 
nümunəsini yaratmışdır. 

 Folklorvari deyim tərzi  ilə danışan Telli arvad bu cür 
təsvirdən sonra aşağıdakı bayatını oxuyur: 

                                                         Bağda can alması var. 
                                                         Kəsir can alması var. 
                                                         Gözlərin nə oynayır. 
                                                         Yoxsa can alması var? 

 Bayatı tarlada işləyən qızların, gəlinlərin ürəyindən 
xəbər verir, qəlblərə sərin meh, sevinc hissi bağışlayır. 

 Şirzadla Pərşanın qarşı-qarşıya durduğu vaxt Pərşanın  
“Göz dolusu” onun üzünə gülməsi  Şirzadın utancaqlığını 
duman kimi dağıdır. O, aşağıdakı bayatını oxuyur: 

                             Əzizim gül  üşüdü, 
                             Şeh düşdü, gül üşüdü 
                            Güldüm ağlım apardın 
                            Bu necə gülüş idi? 
 Əsərin təsvir obyekti ilə həmahəng səslənməsi bayatının 

təsirini artırır. Folklorun yazılı ədəbiyata canlılıq, təbiilik 
gətirməsi, yazılı ədəbiyyatın isə folklorun ən gözəl nümunələ-
rini yaşatması  burada tam aydınlığı ilə özünü göstərir. 

 Şirzad taxıl zəmisində Pərşanla qarşılaşdıqda 
       Əzizim kəs aranı, 

Doldur ver kəs aranı.  
Olursan yaxşı dost ol, 
Olmursan kəs aranı. 

 Bayatısını kəsmə şikəstə havası üstündə oxumaqla 
sevgilisinə ürək sözlərini çatdırır. Folklorun lirik növündən 
bəhrələnmək  baxımından Tellinin qaynana haqqında söylədiyi 
atmaca oxucuda xoş əhval-ruhiyyə oyatmaq, şifahi xalq ədəbiy-
yatına məhəbbət hissi aşılamaq məqsədi ilə işlənən maraqlı 
bədii tapıntıdır. 
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                           Damda dirək qaynana, 
   Şana, kürək qaynana! 
   Oğlu evə gələndə, 
   Hamıdan zirək qaynana (97,461). 
 Xalq arasında geniş yayılmış qaynana - gəlin 

münasibətini əks etdirən bu atmaca əsərin məzmununa bir 
canlılıq, emosiya gətirməkdə də öz rolunu oynayır. 

Əsərdə sayaçı sözlərdən də  istifadə olunmuşdur. Qoca 
çobanın maarif müdiri Qoşatxanla söhbət etdiyi zaman 
oxuduğu sayaçı sözə diqqət yetirək : 

   Nənəm, a nazlı qoyun, 
                        Qırqovul gözlü qoyun. 
      Pendiri dilim-dilim, 
   Qatığı üzlü qoyun” (97, 314) 
Qoşatxan... cibindən balaca dəftər və qələm çıxartdı: 
- “Onu bura,  yazacağam, -dedi, qızıl kimi sözlərdir. 
- Yazmaqla qurtaran deyil ha. Elə sözləri yığsan kitab 

dəftərə sığmaz. Ay oğul, xalqın sinəsi-söz xəzinəsi” (97, 315).    
Bu parçalardan çıxarılan nəticələr folklorumuzun 

nüfuzunu, onun əhəmiyyətinin başa düşmək üçün çox lazımdır;  
yazıçı sanki burada üç məsələni ön plana çəkmişdir. 

1. Sayaçı sözlər haqqında oxuculara məlumat vermək. 
2. Folklor nümunələrinin toplanmasını, yazıya 

alınmasını təbliğ etmək. 
3. Xalqın sinəsindən qopan söz xəzinəsinin qiymətini 

başa salmaq.  
Ucalıq-təmizlik simvolu olan folklorumuzun söz 

xəzinəsində yeri əbədidir. Söz sənətinin ikiliyi, ululuğu xalq 
ruhunun  ifadəsi olan sənət incilərində yaşayır. Odur ki, Mirzə 
İbrahimov şifahi xalq yaradıcılığının lirik növündən 
yaradıcılıqla bəhrələnmişdir. 

Bu bəhrələnmədən əsər nə qazanmışdır? Həmin sual 
ətrafında düşünərkən aşağıdakı qənaətə gələ bilərik. 



Mirzə İbrahimov  və  xalq yaradıcılığı 
 

 73 

1. Romanda istifadə olunan bayatılar, sayaçı söz və 
məişət nəğməsi folklorumuzun çox çeşidliyində lirik növün 
yerini aydınlaşdırır. 

2. Bu nümunələr vasitəsilə əsərdə “nəsrin poeziyası” da 
lirik məzmun, həzinlik, nikbin emosiyalılıq yaratmaq mümkün 
olmuşdur. 

3. Lirik folklor çeşidləri təfəkkür tərzinin kəsərli və iti 
olmasına, az sözlə dərin mənanı əhatə etmək imkanının 
yaranmasına imkan vermişdir. 

4. Lirik folklor nümunələrinin varlığı əsərin daha dolğun 
və məntiqli cəhətdən tutarlı bir dillə yazılmasını təmin etmişdir. 

Romanda folklorun daha çox aşağıdakı janrından istifadə 
olunmuşdur. Qara Kərəm oğlunun söylədiyi “Muğam əfsanəsi” 
əsərin süjet xətti ilə bağlı bir əfsanə kimi diqqəti cəlb edir.  
Xoşxasiyyət, düzlüyü sevən, qeybətə nifrət bəsləyən Ağvanlar 
elinin kiçik qızı Muğam dildən-dilə, oba-oba gəzir. Yüz min 
igidin ürəyini fəth edən Muğamı Ağvanlar heç kəsə verməməyi 
qərara alırlar. Lakin taleyin hökmü elə gətirir ki, Ağvan qızı 
Muğam qonşu olan Mulas adlı bir oğlana rast gəlir. Onlar od 
yağı, torpaq suyu, şimşək səmanı sevən kimi bir-birlərini 
sevirlər.  Hər iki elin arasında düşmənçilik düşməsin deyə nə 
Muğamın, nə də Mulasın ata yurduna getmirlər. Onlar hər iki 
eldən uzaqda olan, insanların ayağı düşməyən yerə gəlirlər. Bir 
neçə gün səhralarda gəzirlər. Bu gün Mulas sevgilisinin  
susuzluqdan əziyyət çəkdiyini görür. Muğamın susuzluqdan 
dodaqları quruyur. Bu vəziyyətə dözməyən Mulas su axtarmağa 
gedir. Aylar, illər ötür. Lakin Muğamın sevgilisi gəlib çıxmır. 
Onun göz yaşları səhraları isladır, torpaqları duzla doldurur, 
yarğanlar əmələ gətirir. Kür, Araz kimi çaylara çevrilib Mulası 
axtara-axtara Xəzərə tökülər. Dəvə karvanları ağ qadın saçlarını 
gördükdə sarvanlar karvanı geri qaytarır. Nəhayət, səhraya 
gələn aşıq nakam gözəlin atəş olmuş ürəyini görəndə ürəkdən 
coşur, oxuduğu nəğmə çöllərə yayılır. “O, nəğməni yüz min 
qız, yüz min oğlan oxuyub getmiş,  yüz mini də gəlib 
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oxuyacaqdır. O, nəğmənin adı “muğamdır” (97, 544-546). 
Müəllif bu əfsanəni yazarkən xalqın musiqimizin ünvanı kökü 
sayılan Muğama bəslədiyi sonsuz məhəbbəti əsas tutmuşdur. 
Muğamatın varlığı xalqımızın mənəvi dünyasında ədəbi 
yanaşmaq haqqı qazanmışdır. Orada milyonların kədəri, inamı 
ürəyində bəslədiyi sevinc hissi yaşayır, düşmənə nifrəti, dosta 
məhəbbəti nəğməyə çevrilib elləri gəzir. Bu əfsanədə 
torpağımızın böyük bir hissəsini təşkil edən Muğam düzü 
haqqında danışılır. Onun duzlu, şoranlı, yüz nemət yetirən 
bərəkətli torpağına bəslənən  xalq məhəbbətindən doğan 
əfsanədən söhbət açılır. 

Pərşanın söylədiyi kiçik nağıl (əfsanə) də əsərin  
məzmunu ilə bağlıdır: “Kür oğlandır, Araz- qız, bir- birinə 
qovuşmaq üçün dağlardan, dərələrdən aşıb gəlirlər. Muğanda 
bizim  Azərbaycan torpağında bir-birinə qovuşurlar. Muğan 
belə Muğandır” (97,61). Bu əfsanə də doğma torpağa xalq 
məhəbbətini göstərir. 

Folklorun müxtəlif janrlarına münasibət romanda geniş 
şəkildə öz əksini tapmışdır.  Lirik, epik növlərlə yanaşı, xalq 
oyunlarından, teatr ünsürlərindən də bəhrələnmə diqqəti cəlb 
edir. Əsərdə oxuyuruq: “Telli arvadla Şirzad”, “Dəyirmançı və 
gəlin” havasını ifa edəndə böyük-kiçik, bütün zal qəh-qəhə 
içində boğuldu. Əslində “Dəyirmançı və gəlin “ hava deyil, 
xalq oyunudur, kiçik tamaşadır. Gəlin dəyirmançını insafa 
gətirmək üçün nəğmə oxuya-oxuya deyir: 

                     Aman dəyirmançı aman,         
                      Ürəyimi eləmə qan. 
                     Növbəm çatıb burax məni, 
                     İnsafa gəl üyüt dəni. 
 Dəyirmançı isə gəlinin yalvarışına məhəl qoymur, onu 

gecikdirməyə çalışır. 
                        Olmaz  xanım , olmaz 
                       Su gəlib nova dolmaz. 
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 Hamıya növbə olsa, 
                         Gəlinə növbə olmaz 
 deyərək qaş-gözünü oynadır (97,590-591). Telli arvadla 

Şirzadın-kolxozçu qadınla cavan briqadirin oynadığı bu tamaşa, 
xalq oyunu əsərə sanki xüsusi bir təravət gətirir. “Azərbaycan 
folklorunun hər bir janrında mühakimələr, dram ünsürlərinə 
rast gələ bilərik” (44,85). 

Romanda lirik növə aid belə  bir parçanın verilməsi 
həmin fikrin düzgünlüyünü təsdiq edir. Məişət dramını 
xatırladan bu kiçik tamaşada məhkəmə-oyun ünsürləri, 
jestlərdən istifadə diqqəti cəlb edir. Belə tamaşa oyunlar 
aşağıda göstərilən cəhətlərə görə əhəmiyyətli hesab oluna bilər. 

1. Belə oyunlar, əsərdə ahəgdarlığı, nəsrin emosional 
təsirini təmin edir. Oxucu kitabdan aralanmağa qoymur, onun 
yorğunluğunu aradan qaldırır. 

2. Dram səpkili səhifələr əsərdəki hadisələrin, məzmu-
nunun daha yaxşı yadda qalmasını asanlaşdırır. 

3. Əsərdə folklor tərzinin, folklor üslubunun sambalını, 
məntiqi tutumunu və məna dərinliyini təmin edir. 

“Böyük dayaq” romanında xalq yazıçısı tamamilə özünə 
sadiq qalmışdır. O, xalqın mənəvi söz xəzinəsindən 
bəhrələnmək, bu söz xəzinəsinin ən yaxşı incilərini bədii sənət 
dili ilə yenidən xalqa qaytarmaq sahəsində nəhəng yaradıcılıq 
işi aparmışdır.  Bu sahədə özünün də tərtib etdiyi əfsanə və 
rəvayətlərlə folklorumuzu zənginləşdirmişdir. 

“Telli arvadın Mayaya danışdığı rəvayət məna cəhətdən 
çox tutarlı, ibrətamizdir. Öz yolundan azmağa başlayan, Maya 
kimi gözəl gəlini incidən Qaraşın haqqında söylənən bu 
rəvayətin qısa məzmunu aşağıdakı kimidir”. 

Telli arvad Qaraşa “Mirvari və balıqqulağı” adlı bir 
rəvayət danışır. Mirvari tapmaq arzusu ilə yaşayan dəniz 
sahilindən bir mirvari tapır. Ancaq tezliklə tapdığı mirvarini 
qumun üstünə atıb balıqqulağı yığır. Evə gələndən sonra isə 
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tutduğu işdən peşman olur. Məsələni öyrənən ana oğluna deyir 
: “-Qayıt, bala  mirvarini tap.  

      Oğlan dedi:  
- Haradan tapım, birdəki camaat mənə gülər, axtar-

mağın əziyyəti, əzabı da çoxdur. 
Anası dedi:  
- Mirvarini qumun içinə atanda utanmadın, indi uta-

nırsan? Təzədən tapmaq üçün gərək hər əzaba, əziyyətə dözə-
sən, qumun içində diz-diz sürünməkdən utanıb çəkinməyəsən. 
Get!” (97,558).  

Qaraş bu rəvayətin dərin mənasını dərk edir. Mayanı yola 
gətirmək, peşiman olduğunu ona bildirmək fikrinə düşür. 
“Utanıram Telli xala, necə onun üzünə çıxım?” – deyir.  Əsərdə 
deyildiyi kimi  “Telli arvadın sadə sözləri Qaraşın fikrini 
işıqlandırırdı” (97,559). Folklora yaradıcılıqla yanaşmaq bu 
rəvayətdə daha çox nəzərə çarpır. Ciddi sənətlə müqayisədə bu 
yol folklordan bəhrələnməyin ən münasib və sərfəli yoludur. 
Aydın olur ki, yazılı ədəbiyyatda folklor fikrin işıqlanmasına, 
yığcam və tutarlı deyiminə, əsərə canlılıq və təbiilik gətirməyə 
daha çox xidmət edir. 

Heyvanlar və quşlarla bağlı müxtəlif çeşidli folklor 
nümunələri şifahi xalq yaradıcılığında mühüm yer tutur. 
Obrazların xarakterini yaratmaqda və aydınlaşdırmaqda belə 
nümunələrin işlədilməsinə əsərdə xeyli yer verilmişdir. Rüstəm 
kişi Yarməmmədlə Salman haqqında deyir: “Traktorlar 
dayanmış olsa, ikisini də qatacağam bir-birinə. Deyəcəyəm, 
beli götür, kətmən götür, get çölə kəpəkoğlu! Stol dalında 
havayı yeyib dönmüsən xan evinin pişiyinə,  kürsü qırağında 
küftə yeyib porsuq olub, elə təmbəlləşib, siçan görəndə də 
gözünü açmır”. “Hara gedirəm, bu kərtənkələ qabağıma çıxır. 
Şeytan kimi hər yerdə hazırdır”. 

Vəzifəyə can atan Salman  haqqında deyilir: “Yağlı ət tül-
künü  cəlb edən kimi, vəzifə də onu tələyə çəkirdi”. Xüsusilə,  
hiyləgər, yaltaq, əliəyri surətlərə aid olan atalar sözlərində, 
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məsəllərdə, müqayisələrdə heyvanlarla əlaqədar cəhətlər daha 
çoxdur... 

“Atana lənət, ay Salman, bir tülkü sənə tay ola bilməz, 
gör sözü nə yerinə saldı!”, “Dil deyil tülkü quyruğundan 
uzundur”, “İti görüm, qurdu görüm, bunu görməyim”, “... qotur 
keçi bulağın gözündən su içən kimi”, “Öküzün qanı qalar, 
igidin adı”, “Düzdə tək qalan dananı qurd aparar”, “Qaşqa kəl 
özünə yer əkəndə yuxusu gələr”, “Eşşək saxlayan gərək şıllağa 
dözsün”, “İti məsciddən qovan kimi qovacağam”, “Allah 
dəvəyə qanad versə, uçurmamış bir dam qoymaz”, “İti görüm, 
qurdu görüm, bunu görməyim”, “Keçi can hayında, qəssab piy 
axtarır”, “Armudun yaxşısını meşədə ayı yeyər”, “Bulanlıq 
suda balıq tutmaq”, “O sözləri ki, siz ona dediniz, birini bir 
çullu eşşək götürməzdi”, “Yatma tülkü kölgəsində, qoy yesin 
aslan səni”, “Keçmə namərd körpüsündən, qoy aparsın sel 
səni”, “Sən qurd ürəyi yemisən”, “O da ki, dəvə kimi kinli bir 
şeydir”, “Dərə xəlvət, tülkü bəy”, “Allah dəvəyə qanad versə, 
uçurmamış bir dam qoymaz”, “Kişinin dalda da gözü var, 
qazdan ayıqdır”, “İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz”, 
“Balığı haçan tutsan təzədir”, “İtin də quyruq bulayanı qurda 
getməz”, “Mənə ilan dili çıxartma”, “Qurbağanı qur-qurundan 
tanı”, “Elə bil ki, Allah bunu yaradıb güvə kimi gözəl 
xalçaların naxışını gəmirsən, ipini çeynəyib töksün, siçan kimi 
taxıl çuvallarını yırtıb dağıtsın” (97,203). 

Pis əməllərin heyvanların hərəkətləri ilə müqayisə 
olunması, heyvanlarla bağlı atmacalar, xalq deyim tərzi, atalar 
sözləri və məsəllər əsərdə aforistik, eyhamlı təsvirlər, 
oxşatmalar yaradılması müəllifin xalq təfəkkürünün genişliyini 
dərindən öyrəndiyini göstərir. Xalqın söz xəzinəsinin uyarlı 
nümunələrindən yaradıcılıqla istifadə olunmasında “Böyük 
dayaq” başlıca yer tutur. Əsərdə xalq arasında özünə  yer 
tapmış sınamalara uğur haqqında duyumlara da rast gəlinir: 
“Bu gün səhərdən Rüstəm kişinin işi düz gətirmirdi, sanki 
yolunun üstündən qara pişik adlamış, yada qabağına dovşan 
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çıxmışdı” (97,19). “Yoluna ağbəniz, şümşadboy gəlin çıxsa, 
qorxma, get işin avand olar, qarayanız, arıq  əlangə qarı çıxsa, 
vay halına, getmə qayıt geri” (97,242).  “Sağ göz səyriyəndə 
adam sevinər” (97,572). 

V.Q.Belinski demişdir: “Hər bir xalqın iki fəlsəfəsi vardı: 
biri elm, kitab, təntənə və bayram fəlsəfəsidir, digəri isə 
gündəlik, məişət və yaşayış fəlsəfəsidir. Çox zaman bu 
fəlsəfələrin hər bir-birinə az-çox yaxın münasibətdə olur. 
Cəmiyyəti təsvir etmək istəyənlər bunların hər ikisilə tanış 
olmalı, sonuncu fəlsəfəni isə xüsusilə öyrənmişdir”(23,138) 

Mirzə İbrahimovun bir xalq yazıçısı kimi ürəklərə yol 
tapması, onu doğma xalqın “hər iki fəlsəfəsini” dərindən 
bilməsi ilə bağlıdır. Bu iki fəlsəfənin kökləri hər bir xalqın 
mənəvi dünyasını təşkil edən söz sənətində, folklorunda 
yaşayır. Azərbaycan türklərinin də təfəkkür aydınlığı, milli 
siması hər şeydən əvvəl onun folklorunda, min illər boyu 
yaratdığı söz xəzinəsində əbədiləşmiş, təfəkkür süzdəcindən 
keçmiş və yaşamaq haqqı qazanmışdır. Xalq deyim tərzi 
”Böyük dayaq” romanında ədibin sənətkarlıq intuisiyası ilə 
birləşərək əsərin dilinə,  təsvirin ədəbiliyinə müsbət təsir 
göstərmişdir. Əsərdə dastan sujetlərindən, obrazın xarakterində, 
psixologiyasında dastan qəhrəmanlarına məxsus keyfiyyətlər-
dən bəhrələnmə qabarıq şəkildə özünü göstərir. 

Mirzə İbrahimovun əsərdə dastan süjetindən istifadə 
etməsi təsadüfi deyildir. O hələ  1941- ci ildə yazdığı “Azər-
baycan xalqının qəhramanlıq dastanları” (102,206-212) əsə-
rində dar gündə xalqımızın məyusluq və ümidsizliyə düşmən 
olduğunu göstərirdi.  

Dastan qəhrəmanlarına məxsus milli ənənə düşmənlə 
mərdi-mərdanə vuruşmaq, ölumdən qorxmamaq romanın 
başlıca qayəsini təşkil edir. “Koroğlu” dastanından seçilmiş 
aşağıdakı parça da  bunu göstərir.“Nigar deyir:  
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-Koroğlu, əzəl məni götürüb qaçmayaydın. İndi ki, 
aparırsan, qayıtma,  sür apar get!  Atamın qoşunu çoxdur, sən 
təksən, olarnan bacarmazsan, dava eləmə! 

 Koroğlu Nigar xanıma belə cavab verir: 
-Mən səni Çənlibelə bu cür apara bilmərəm. Dəlilər 

deyərlər: Koroğlu getdi xotkarın qızını qaçırıb gətirdi. Gərək 
dava eləyəm, qoşun qıram, qan tökəm, paşa öldürəm, səni elə 
aparam... Oğul odur ki, düşmənlə üz-üzə gəlsın”(102,18) 

“Kitabi- Dədə Qorqud” dastanında anasını, arvadını, var-
dövlətini xilas etmək üçün Qazan xan düşmən üstünə tək 
getməyi qərara alır. Qaraca Çobanı özü ilə aparmaq istəmir. 

“Əgər çobanla varacaq olursam, Qalın oğuz bəyləri 
mənim başıma qaxınc çıxararlar (46,34). 

Rüstəm kişi obrazı şəxsiyyəti ılə, görkəmi ilə də dastan 
qəhrəmanlarını xatırladır. Pərşan atası haqqında deyir: “Vallah, 
dədəm at üstündə oturanda elə bil Koroğludur, nənəmin  ağlı 
başından  çıxır”. Bu bənzətmə surətin xarakterinə də uyğun 
gəlir. Rüstəm kişi meşədə kolxoz əmlakına xəyanət etmiş 
Salman, Yarməmməd və Lal Hüseynlə vuruşmaqdan çəkinmir. 
Əvvəlcədən onların əlli erkəyi də götürür aradan çıxdıqlarını 
bilir. Qoca çobanın  açdığı bu sirri heç kəsə demir, təkbaşına atı 
meşəyə sürür. Onun meşədə üç nəfərlə vuruşmamaqdan 
qorxmaması, ölümcül yaralanması və Kürə atılması səhnəsi 
düşmənlə təkbaşına döyüşə  atılmaqdan çəkinməyən Qazan 
xan, Koroğlu, Qaçaq Kərəm  kimi dastan qəhrəmanlarının 
təpərini xatırla.  

Rüstəm kişi aradan çıxmağa çalışan bu adamları tutdura 
bilərdi, özü ilə köməkçilər götürərdi. Yaxud onların müqavimət 
göstərdiklərini görüb mülayim rəftar edərdi. Lakin , o bu 
yolların heç birinə əl atmır. Hətta Lal Hüseyin  Rüstəm kişini 
atdan yerə salır. Salman ona tapılmış  sənədləri ləğv etmək 
üçün birlikdə fikirləşməyi təklif edir: 

“Ancaq Rüstəm kişi onun gözünün içinə tüpürdü 
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-Ə, ə səndə adam üzü qalmayıb! Dağılışın cəhənnəmə! 
Məhkəmədə cavab verəsiniz-deyib ayağa duranda Salman 
çiynindən basdı. 

-Yox heç tələsmə. Axırıncı məhkəmə buradır ki, 
oturmuşuq. Ya razı olacaqsan, ya da... 

-Ə, ə mənə  hədə qorxu gəlirsən ? Deyib Rüstəm kişi sağ 
əlini havada yellədi. Salmanın qulağının dibindən bir yumruq 
vurdu” (97, 579). 

Rüstəm kişinin bu hərəkəti təbii və inandırıcıdır. Ona 
görə ki, əsərin ilk səhifələrindən öz təbiətinə, mənəviyyatına 
uyğun şəkildə işlətdiyi atalar sözlərindən, ideomatik ifadələrdə, 
məsələlərdə kişilik haqqında söhbətlərində bütövlük, 
dediyindən dönməmək kimi əxlaqi sifətlər öz əksini tapmışdır. 
Rüstəm kişinin folklor qəhrəmanlarına məxsus obrazı, əsər 
boyu canlanmıs, formalaşmış və əsərin sonunda özünü təsdiq 
etmişdir fikrini söyləsək zənnimcə səhv etmərik. 

“Böyük dayaq” romanının qəhrəmanı Rüstəm kişi 
ədəbiyyatımızda yaranmış ən milli surətlərdəndir. Onun 
təsəvvürləri, mühakimələri milli psixologiyanın təsviri altında 
formalaşmışdır (72,162). 

Xalqın düşüncə tərzi, əxlaqi görüşləri, dünya düyümü 
aşınmaya məruz qalmadan daha çox folklorda yaşadığı üçün 
Mirzə İbrahimov öz qəhrəmanını folklor mühitinin qoynunda 
yaratmış və ərsəyə çatdırmışdır. Xalq yazıçısı Rüstəm kişi 
obrazını folklor işığında yaratdığı kimi, onun arvadı  Səkinə 
obrazını  da milli ruhlu, duyumlu bütöv şəxsiyyət kimi 
yaratmışdır. Əsərdə  Səkinə obrazı özünün fərdi  cizgiləri ilə, 
oxucu yaddaşına köçür, unudulmur. 

Rüstəm kişi obrazında Qazan xanların mərdliyi, qürüru 
özünə yer tapdığı kimi, Səkinənin simasında Nigar kimi 
qeyrətli, təmkinli və ağıllı qadınlarımızın mənəvi ucalığı 
yaşayır. Rüstəm kişi qəzəblənəndə, mənəm- mənəmlik havası 
cilov gəmirəndə onu təmkinə, xalqla düzgün davranmağa 
səsləyir. Həmzə Qıratı aparır, dəlilər Koroğludan incik 
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düşürlər. Koroğlu “Özünü saxlaya bilməyib... mən heç kəsi  
burada güclə saxlamıram”- deyir. Dəlilər Çənlibeldən getməyə  
hazırlaşanda Nigar ayağa durur. Onlar Nigarın bir sözünü iki 
etməzdilər. 

Koroğlunun rəftarından inciyən Nigar da ondan küsür, 
üzdöndərir, sazı götürüb deyir: 

                     Utan, qoç Koroğlu utan! 
                     Dağların damənin tutan! 
                     Sənin kimi başa çatan 
                     Elin qədrini nə bilər” (45,141). 
Koroğlu peşman olur. Nəhayət, Nigar xanım onu  

dəlillərlə barışdırır. Səkinə də əri Rüstəmin el gözündən 
düşməsini istəmir, onun ötkəmliyindən , xalqa yuxarıdan 
baxmağından narazı qalır. Rüstəm kişinin vəzifəyə artıq 
yaramadığını hər kəsdən əvvəl dərk edir və vəzifəni təhvil 
verməyi ona məsləhət görür: “-Sən başlamısan, başqaları başa 
çatdırar. Dədə-babadan belədir, biri biçib biri yeyib. Bir də ki, 
üzü sulu getsən yaxşıdır. İndi ki, camaatla dil tapa bilmirsən, 
çəkil kənara” (97, 447). 

“Böyük dayaq” romanında tədqiq olunmuş folklorizmlər-
atalar sözləri, məsələlər, xalq sınamaları, qoşma, bayatılar, 
əfsanə-rəvayətlər, dastan qəhrəmanlarına məxsus obrazların 
təsirində folklor üslubunun mühüm yer tutduğunu göstərir. 
Folklor üslubu əsərdə bədii dilin fərdiliyinə, emosional 
olmasına, aydınlığına səbəb olmuş, ana dilimizin təravətli, 
qüdrətli, həzin bir dil olduğunu üzə çıxarmışdır. 

Professor A.Axundov yazır: “Mirzə İbrahimovun dili elə 
bil ki, Səməd Vurğunun dili ilə bir ailədə bəslənib boya-başa 
çatmışdır. Səmədin dili bədii dilimizin bərli-bəzəkli, abırlı-
həyalı romantik gəlindirsə, Mirzə İbrahimovun bədii dili bu 
gəlinin ağıllı və tərbiyəli, gözəl və alicənab qardaşıdır” (19,17). 

Tədqiqata əsasən inamla demək olar ki, M.İbrahimovun  
bədii dili  romanında folklor qaynağında cilalanmış xalq deyim 
tərzinin, hikmətli ifadələrin, odeomatik səpkili deyilişi 
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üstünlüyü ilə fərqlənmişdir. Çoxçeşidli folklor nümunələrindən 
bəhrələnmək əsərin dilinin təbii və axıcı olmasına mühüm təsir 
göstərmişdir. Belə çoxçeşidli folklor nümunələri ilə bağlı təsvir 
və ifadələr, folklor tərzli deyilişlər bol-bol işlənmişdir.  
Aparılmış  araşdırmada belə qənaət oyadır ki,  əsərin bədii 
dilinin yüksək səviyyədə olmasını təmin edən cəhətlərdən 
birincisi xəlqiliklə bağlıdır. Xəlqilik əsərdə milli-mənəvi ovqat 
yaratmış, onun daha təbii olmasına mühüm təsir göstərmişdir.   
Əsərdə istifadə edilmiş, xalq deyim tərzindən qidalanmış bəzi 
ifadələrə diqqət yetirək: “Saqqalını subaylıqda ağartmayacaqdı 
ki, “Qara gözlərindən qığılcım çıxır”, “Görünür sənin məcazın 
tənqidləşib, saqqalın ağardıqca yerişini itirirsən”, “Lap anasının 
burnundan düşüb, “Sən niyə marıtlayıb durmusan, üzümdə ərik 
ağacı bitməyib ki”, “Yığıb gora aparmayacağıq ki? ”, “Xasiyyət 
don deyil ki, təzəsini tikdirəsən”, “Arvadın bu cür quyruğunu 
düydüyünü heç görməmişdim”, “Daşı bizim bostana atırsansa, 
bil ki, nahaqdır”, “Ələkçinin qıl verəni”, “Ay arvad, sən niyə 
yuyulmamış çömçə kimi düşmüsən ortalığa”, “Mən sən deyən 
xoxlardan deyiləm”, “Onda mən göstərərəm, ağ üz hansıdır, 
qara üz hansı”, “Qəlbdən-qəlbə salırıq”, “Rüstəm kişi kəndə 
qayıdanda bıçaq vursan qanı çıxmazdı, “Ər arvadın qiyamət 
yoldaşıdır, “Toydan sonra nağara?!, “Qiybət olan evdə 
məhəbbət olmaz”, “İpini qırmış dana kimi qaçdın kəndə”,  
“Adını çək, qulağını bur, “Qanacaq varlı-kasıblıqnan olmur ha, 
südnən ana döşündən əmirlər! ”, “Boynu armud saplağı kimi 
uzanmışdı”, “Danışmağın yeri deyildi, susanda isə dişi 
bağırsağını kəsirdi”, “Karın könlündəki özünün olsun”, “Əli 
boş, üzü qara”, “Rüstəm kişinin ipinin üstünə odun yığmaq 
olmazdı”, “Ağır günlərin ömrü az olar”, “Başımızın altına 
yastıq qoymuşuq”, “Papağı qoy qabağına, gör nə qayırırsan”, 
“Səni mən göydə axtarırdım, yerdə əlimə düşmüsən”, “Sən 
qurd ürəyi yemisən”, “Dırnağınan ət kimiyik”, “Mən çörək 
itirən adam deyiləm”, “Qulağım döyənək olub, ay rəhmətlik 
oğlu”, “Bir-birinin kölgəsini qılınclayırlar”, “Bu nə qırsaqqız 
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olub, yaxama yapışdı”, “Adamın bəxti yolüstündə olar”, 
“İslanmış yağışdan nə qorxusu”, “Vaxt var ikən cilovu 
çəkilməlidir”, “Bir sözün daşdan keçər”, “Ahın dağlara- 
daşlara”, “Ay aman, adamın canına üşütmə düşür”, “Qızılgül 
kimi pardaqlanıb açılmışdı”, “Az aşın duzu deyil ha”, “Zər 
qədrini zərgər bilər, nə bilər hər divanə”, “Həmişə döşünə 
döyənlərin əskisini tüstülü görmüşəm”, “Sən də mənə mollalıq 
eləmə!”, “Uzun sözün  qisası, əl-ayağını biraz yığışdır, otur 
evdə”, “Elə bil suyu sovrulmuş dəyirmandır, nə gələn var, nə 
gedən”, “Əlini qoy ürəyinin üstünə, lap xətirnən get”, “Öküzün 
gönü qalar, igidin adı!”, “Qibləm də olsan üzümü sənə tutub 
namaz qılmayacağam”, “Üzü sulu getsən yaxşıdır”, “Abırımı  
tökdülər ətəyinə”, “Lal Hüseyn gözdən pərdə asır”, “İlanı 
quyudan çıxaran Fatmadan pisdir”, “Atalar deyir ki, ağıl yaşda 
deyil, başdadı”, “Haramzadə arvad etibarsız olar”, “Sən 
gələndən əriyib çöpə dönüb”, “Atalar deyib ki, gecənin 
xeyrindən, gündüzün şəri yaxşıdır”, “Ağlamayan uşağa süd 
vermirlər”. 

Bu nümunələrə diqqət yetirdikdə aydın olur ki, bir çox 
atalar sözləri və məsələlərin məzmununa əlavələr edilmişdir. 
Şərh olunan fikrə müvafiq olaraq müəllif hazır nümunələrə 
“əlgəzdirmiş” dir. Əsərdə: “Toydan sonra nağara”, Od olmayan 
yerdən tüstü çıxmaz”,  Rüstəm kişinin ipinin üstündə odun 
yığmaq olmaz”, “Karın könlündəki özünün olsun”, “Toydan 
sonra nağara”,  “Xoş gəldin bayram ağa”,  “At ölər nalı qalar,  
igid ölər namı qalar”,  İpinin üstündə çöp yığmaq olmaz”,  “Kar 
könlündəkini anlar”, “Zər qədrini zərgər bilər”, “Yanmayan 
yerdən tüstü çıxmaz” və s. 

 Ümumiyyətlə götürsək, M. İbrahimov romanda atalar 
sözləri və məsələlərdən əsasən olduğu kimi istifadə etmişdir: 
“Örtülü  bazar, dostluğu pozar”,  “Ağır oturar, batman gələr”,  
“Göz  gördüyünə alışar”, “Uman yerdən küsərlər”,  “Ev  
sözsüz, kor əzabsız olmaz”,  “Çox yemək adamı az yeməkdən 
də qoyar” və s. 
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"Ağır otur batman gəl" atalar sözünü Rüstəm kişi qızı 
Pərşan üçün deyir. Bu atalar sözü təmkinli olmağa çağırır. 
Lakin Rüstəm kişinin dilindən söyləndiyi üçün əsərdə həm də 
onun mühafizəkarlığını, “Qız un çuvalıdır, hara qoysalar orda 
durar” qənaəti ilə yaşadığını göstərir. 

Maya ilə Qaraşın arasında soyuqluq, inciklik baş verər-
kən Səkinə oğlu Qaraşa “Atalar deyib,  ev sözsüz, gor əzabsız 
olmaz” – deyə müraciət edir.  atalar sözü geniş şərh olunması 
tələb olunan bir fikri çox yığcam şəkildə ifadə edir. Beləliklə, 
təfəkkürü hərəkətə gətirən folklor, deyim tərzi əsərin məz-
mununa hopur, bədii dilin cilalanmasına, axıcılığına şərait 
yaradır.  

Bir qayda olaraq atalar sözü və məsəllər “atalar deyib”, 
“yaxşı deyiblər ki” məzmunlu ifadələr ünvanlı girişlərdən 
istifadə olunur. Obrazın təbiətinə, mənəviyyatına uyğun atalar 
sözlərinin işlədilməsi əsərdə səciyyəvi cəhət kimi özünü 
göstərir. Telli arvad deyir : “Stol bu yastı Salmanı, bu Salman 
yapalağı gör necə şişirdib, gör qarnındakı buynuzları necə üzə 
çıxarıb. Nə yoldaş tanıyır, hamını buynuzlayır. Yaxşı deyiblər 
ki, Allah dəvəyə qanad versə  uçurmamış dam qoymaz”. Bu 
kiçik parçada işlədilən atalar sözü  Salman obrazını yaratmaq 
üçün sənətkarın imkanını  qat-qat artırır. 

“Böyük dayaq” romanında alqışlar, qarğışlar, şöyüşlər, 
eyham və yanımalar da əsərin təbii axarında özünü göstərir:  
“Qoy xöşbəxt olsunlar”, “Yığıb gora aparmayacağıq ki?”, 
“İstəyirsən lap get moltanı gətir”, “Ala, kül töküm danışdığın 
sözə!”, “Bizi ələ salmısan?”, “Sənin cilovunu çəkmək mənə 
borc olsun”, “Yaltaq köpəkoğlu”, “Evin yıxılsın”,  Atana 
lənət”,  Nə qır saqqız olub, yaxama yapışdın”,  “Çor deyirəm, 
azar deyirəm”,  “Əriyib çöpə dönüb”,  “İt kimi peşman olub”, 
“Tülkü kimi orada pusursan”,  “Erkək balıqdan utanan padşah 
qızından deyil ki”, “Ay  imanı yanmış”,  “Haqqı- sayı ayaq 
altına atanı çörək tutsun, haq-say öldürsün”,  “Sən də mənə 
mollalıq eləmə”,  “Özünə xəlbir çala bilmir, başqasına ələk 
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əliyir”, “Vicdanını satdı, bulanlıq suda  balıq tutmaqdan ləzzət 
almağa, qaranlıq gecələrdə yazmağa başladı”, “Qulağım göyə-
nək olub, ay  rəhmətlik oğlu”, “Dədəm demişkən çox nazik 
doğruyursan”, “Rüstəm kişini mənəmlik yıxdı, məni də 
elmsizlik yıxar”.  Burada  göstərilən ifadələr, alqışlar, qarğışlar, 
söyüşlər, eyhamlar, müxtəlif çalarlı xalq deyim tərzi söyləmələr 
əsərin dilində  folklordan gəlmə nümunələrin dəyərini artır-
mağa xidmət edir. “Ələ salmaq”, “əriyib çöpə dönmək”, “vic-
danı satmaq”, “nazik doğramaq” kimi ideomatik söz birləş-
mələri təfəkkür tərzinin inkişafına, sözün kəsərinin güclənmə-
sinə səbəb olur. 

M.İbrahimov atalar sözü və məsələlərin ən incə 
cəhətlərini də nəzərə alır. O, atalar sözlərinin daxili məntiqinə 
daha çox diqqət yetirir. Bəzən onları əslində  olduğu kimi deyil, 
özünün əlavə etdiyi sözlərlə birlikdə işlədir. Məsələn, “Haqq-
sayı gözləmək” kimi xalq deyimi aşağıdakı kimi verilmişdir: 
“Haqqı-sayı ayaq altına atanı çörək tutsun, haq-say öldürsün”. 

Xalq deyimi, hikmətli ifadə qarğış kimi işlənmişdir. Ya-
xud, “Bulanlıq suda balıq tutmaqdan ləzzət almağa, qaranlıq 
gecələrdə yazmağa başladı” (97,127) şəklində işlənmişdir. Yar-
məmmədin mənəviyyatını kiçik bir parçada əks etdirmək bədii 
dilin zənginliyini və sənətkarın ustalığını göstərir. “Vicdansız, 
ara qarışdıran Yarməmməd, gecələr də imzasız məktub yazar 
və bütün bu əməllərdən ləzzət alarmış” fikri yazıçının işləm-
əsində daha tutarlı və yığcam ifadə olunmuşdur (97,127). 

Atalar sözü ilə birlikdə frazeoloji söz birləşmələri işlət-
mək yazıçı dilinin xarakterik xüsusiyyətidir. “Səriştəni yaman 
itirmisən, Rüstəm kişi, mən özümə borc bilirəm sənin yadına 
salam ki, çox tünd getmək yaxşı deyil. Sirkə nə qədər tünd olsa 
öz qabını çatladar “ (97. 264 ). “Səriştəni itirmək”, “Borc bil-
mək”,“Yadına salmaq”, “Tünd getmək” kimi söz birləşmələri 
sənətkarın  ana dilimizin söz xəzinəsindən, onun qatlarından 
necə bəhrələndiyini göstərir. Frazeloji birləşmələrlə zəngin olan 
yazıçı dili, professional səviyyəcə yüksəkdə dayanan, dilin 
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varlığını, incəliyini köklü səkildə qavrayan sənətkara məxsus 
xüsusi qabiliyyətdir. Bu qabiliyyət dildən yaradıcılıqla istifadə 
etməkdə yazıçının ən yaxşı sirdaşıdır. 

Dilin gözəlliyi bədii əsərin gözəlliyi ilə bağlı əlamətdir. 
“Böyük dayaq“ romanında Mirzə İbrahimovu folklorla 
bağlayan xətlərdən biri də əsərin dilidir. Əsərdə öz məqamında 
işlənən frazeloji vahidlərin yaratdığı məna çalarları xalq deyim 
tərzini aydınlaşdırır, onu daha tutumlu səviyyəyə qaldırır. 
Obrazların mühakiməsi əsərin məzmunu ilə daxilən bağlıdır. 
Bu  mühakimələrdə folklor deyim tərzi, xalq təfəkkürünün 
qaynağından cilalanmış söz və ifadələr həlledici yer tutur. 

Romanda folklor yükü deyil, “xalq hikməti” daşdan ke-
çən “kəsərli söz” yaşayır. Mirzə İbrahimov sənətində folklor-
laşma, “folklor yükü”nün ağırlığı hiss olunmur. Hətta folklor-
vari təsvirlərdə də, hikmət, xalqın mənəvi siması daxili biçimdə 
özünü göstərir. 

“Böyük dayaq” da çoban həyatının təsviri ilə bağlı 
səhifədən bir parçaya diqqət yetirək. Çoban Kərimi Rüstəm kişi 
təqib edir, arvadı Qaragöz ağır xəstə yatır, bu ağır vaxtda 
maarif müdiri Qoşatxan fermada gecələyibdir. Qoca çoban 
çörək yedikdən sonra Kərəmə deyir: “Ay Kərəm, bizim axı, el-
oba adətimiz var, niyə əməl eləmirsən? Hanı sənin tütəyin, hanı 
neyin-nağaran? Bilirəm oğul, başın yaman dərdə qarışıb. Elə 
igid odur ki, dərdli gündə özünü itirməsin. Obamıza qonaq 
gəlib, onu  yas-matəmləri yola salacağıq? Gətirin, Kərəmin 
tütəyini” (97, 316). Burada  iki cəhət-dərdə dözümlük, dar 
gündə  özünü itirməmək və qonağa hörmət hissini qoruyub 
saxlamaq özünü göstərir. 

Qoca çobanın dili ilə verilmiş bu fikirlərdə xalqa məxsus 
mənəvi aləmin xalqın düşüncə tərzinin  bütövlüyü yaşayır. 
“İgidin başına iş gələr”, “İgidin başı qalda gərək” (97,39) atalar 
sözlərində ifadə olunmuş hikmət sənətkar qələmi ilə bədii 
ədəbiyyatda obrazlaşıb, canlı mühakiməyə çevrilmişdir. Folklor 
deyim tərzi daxili monoloqa çevriləndə fikrin tutumu, fəlsəfi 
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gücü daha konkret olur: “- Çoban baba Rüstəm haqqında 
Kərəmlə söhbətindən sonra fikrə getdi. “Özü ilə danışırmış 
kimi əlavə etdi: - çox namuslu kişidir, amma heyif gönü 
qalındır. Beləsi çox yaşamaz” (97, 317). 

Ana dilinin qüdrətinin üzə çıxarmağın, hər sözə vətənin 
bir parçası kimi yanaşmağın nümunəsi olan belə yazı tərzi 
Mirzə İbrahimov sənətinin səciyyəsində, varlığında  əbədiləş-
mişdir. 

Xalq yazıçısı digər nəsr əsərlərində olduğu kimi  “Böyük 
dayaq” romanında da folklordan bəhrələnməklə zənginləşən bir 
sənətkar olaraq qalmır. O, həm də xalq deyim tərzini, söz 
xəzinəmizi zənginləşdirən, ona fəlsəfi dərinlik, məntiqi tutum 
aşılayan yaradıcı sənətkar kimi fəaliyyət göstərir. 

Mirzə İbrahimov folklordan aldığı  “xam materialı” ürək 
hərarəti ilə qızdırıb xalqa qaytardığı kimi, xalqın öz xəzinəsini 
də qələmindən çıxan ideomlar, idarə və aforizmlərlə, atalar 
sözü və zərb-məsəllərə bərabər deyimlərlə zənginləşmişdir. 

“Böyük dayaq” romanında bu cəhət özünü daha çox 
göstərir. Əsərdə yazıçı təfəkkürünün məhsulu olan deyim tərzi, 
hikmətli ifadələr bir silsilə təşkil edir. Aşağıdakı nümunələrə 
diqqət yetirməklə fikrimizi əsaslandıra bilərik:  “Dost ürəyi 
dost ovcunda” (97, 49), “Sözünün qiymətini bilməyən adam 
başının qiymətini bilmir” (97, 48), “Od üstündə buğlanan qazan 
kimi köpükləndi ” (57). 

- “Məndən soruşsalar ki, dünyada ən bədbəxt adam kimi-
dir, deyərəm dostu olmayan adam” (97,102), “Sözdən tonqal 
qalayırdı” (97,169), “Kim ki, düşünməkdən qorxur, öz əliylə bu 
işığı söndürür, deməli, özünü  heyvan dərəcəsinə endirir” 
(51,188), “Su qayanı asta-asta deşər” (97, 241), “Fikir elə ağır 
şələdi” (97,188), “Qapını süfrəyə görə yox, adama görə 
açmışıq” (51,83), “Hər şeyi torpaq çürüdür, dərdi-qəmi zaman” 
(97,384), “İsti qəbir soyuq yataqdan yaxşıdır” (97, 387), 
“Təmiz və pak məhəbbətlə isinən qadın yatağı müqəddəsdir” 
(97, 227), “Laqeyd adam qanı soyuq balıqdan pisdir, nə xeyrə 
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yarar, nə şərə” (432), “Yaxşı adamlara pislik etmək günahdır” 
(97,419), “Bəyənmədiyin adətlər nənəni yetirib” (97, 120), 
“Ağzın sulanmasın, şirəsi yaxanı batırar” (97,381), “Açıq qapı 
görəndə başını içəri soxanlar hər zaman olub və olacaq” (97, 
502),  “Xalqdan böyük dayaq yoxdur” (97, 569) və s. 

Tədqiqat göstərir ki, M.İbrahimovun folklorizm bütün 
zənginliyi ilə “Böyük dayaq” romanında öz əksini tapmışdır. 
Əsərin süjeti də əslində “xalq arxadır, xalq dayaqdır” məsəli 
üzərində qurulmuşdur. 

Xalq yazıçısının 1970-ci ildə tamamladığı “Pərvanə” 
romanında isə “folklor dünyası”na  açılan qapılar daha genişdir. 
Yazıçı xalq ifadələri, atalar sözü, zərb məsəllər, sınamalar, alqış 
və qarğışlar, hikmətli sözlər işlətməklə bərabər, nağıl və dasta-
larda yaşayan obrazlardan, mövzu və süjet oxşarlıqlarından ge-
niş şəkildə istifadə etmişdir. Əsər Qacarın Məmməd Rza 
bəydən aldığı intiqam haqqında rəvayətlə başlayır. Bu əfsanə - 
rəvayət əsərin məzmunu ilə üzvü əlaqə yaradır. Tiflisin 
müdafiəsində iştirak edən Məmməd Rza bəy əsir düşür. O, 
zindanın  divarını sökməyə çalışır. Qarovulun Rza bəyə dediyi 
sözlər nağıl və dastanlarımızda rast gəldiyimiz ifadələri 
xatırladır: “Ay bədbəxtlər, bu cür zindanı uçurmaq bəni-adam 
işi deyil. Ömrünüzdən bircə gecə qalıb... onsuz da səhər Ağa 
Məhəmməd xan sizə elə bir işkəncə verəcək ki,  anadan 
əmdiyiniz süd burnunuzdan gəlib töküləcək” (104, 8). 

Romanda hər abzas şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri ilə 
yoğrulmuş və cilalanmışdır. Folklorla bağlılıq əsərin daha təbii 
olmasını təmin etmişdir. Müəllif özü də bunu etiraf edir: 
“Nağılların və əfsanələrin cazibədar rənglərinə aşkarlanmış bu 
rəvayətlərdən birini elə bir  inamla və hərarətlə yadda saxlayıb 
danışırdılar ki, onun sözsüz, danışıqsız həqiqət olduğuna  bir 
tikə də şübhə etmədikləri bilinirdi” (104, 7-8). 

Bu rəvayətə görə Qacar əsir aldığı adamları hüzuruna 
gətirməyi əmr edir. Bu adamların içində  Məmməd Rza bəy də 
varmış. Məmməd Rza bəy Qacarın zülmkar, qansız olduğunu 
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üzünə deyir. Qacar qəzəblənir: Cəlladlar Rza bəyin dilini kəsir, 
gözlərini çıxardırlar (104,10). 

Məmməd Rza bəyin birinci arvadı Cahan xanım obrazı 
var-dövlət hərisi, riyakar bir  qadındır. O, günüləri Hürü və  
Afəridəni ram etməyə çalışır, Məmməd Rza bəyin var-
dövlətinə sahib  olmaq üçün müxtəlif hiylələrə əl atır. 

Məmməd Rza bəy haqqında rəvayət və Cahan xanım 
surəti nağıl və dastanlarımızı xatırladır. Dastan və nağıllarda 
zülm vermək, onun dilini kəsmək, gözlərini çıxarmaq kimi 
hadisələrə çox rast gəlmək olur. Tarixi şəxsiyyət hökmdar olan 
Qacarla  Məmməd Rza bəy arasındakı söhbətlər və Qacarın onu 
cəzalandırması, qətlə yetirməsi inandırıcı təsir bağışlayır. 

Xalqların tarixində nəinki düşməni, hətta öz yaxın 
adamlarını da vəhşicəşinə  məhv edən  hökmdarlar çox 
olmuşdur. M. İbrahimov “Aşıq poeziyasında realizm əsərində  
“Tarix- aləm arayi Abbasi” kitabından aşağıdakı parçanı misal 
gətirmişdir. “Şah Abbas Adil kimi ad  çıxarmış padşah son 
dərəcədə müstəbid idi. “Azca şübhələndiyi adamlara aman 
verməzdi. Uf da demədən qanlarını tökərdi. O, öz böyük oğlu 
Səfi Mirzədən şübhələnərək  onu məhv etmiş,  iki kiçik 
oğlunun gözlərini çıxartdırmışdır” (102,480). 

“Şah İsmayıl və Gülzar dastanında da bu hadisə ilə 
səsləşən süjet oxşarlığı vardır: “Ədil şah Şah İsmayılın 
yalvarmağına qulaq asmadı. Cəllada, “Hökmünü yerinə yetir - 
dedi: Cəllad Şah İsmayılın gözlərini çıxarıb ovcunu qoydu , 
özünü də aparıb zülmət quyusuna saldı” (67,169). 

Məmməd Rza bəy haqqındakı rəvayətdə diqqəti cəlb edən 
bir cəhət də budur ki, Məmməd Rza bəy əsərdə canlı bir obraz 
kimi iştirak etmir. Ancaq o,  mif, dastan, nağıl obrazına 
çevrilərək əsər boyu oxucunun yaddaşına ayıq saxlayır, 
unudulmur. Məmməd Rza bəy zahiri görkəmcə də folklor 
qəhrəmanlarına bənzədilir. “O, şümşəd boyu, səstli görkəmi, 
qartal baxışları ilə min adamdan seçilirmiş, onun bu dünyada 
qorxub çəkindiyi bir qüvvə yox imiş” (104, 8). 
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Məmməd Rza bəy üç arvad almışdır. Birinci arvadı, İlyas 
bəyin qızı Cahan xanım günüsü Hürü xanıma qarşı qəddarlıq 
edir. Onun körpəsini öldürmək qəsdi ilə yaşayır. Yazıçı Cahan 
xanımın bədii portretini belə yaradır: “Cahan xanım kimi  
adamların təbiəti elədir ki,  özlərindən zəiflərə yumruqlarını, 
güclülərə isə ağaran dişlərini göstərirlər. Yəni riyakarcasına 
güclülərin üzünə gülür, zahirdə onlara yalmanır, qəsdləri bu 
olur ki, onların başlarını sığallaya-sığallaya uçuruma 
aparsınlar” (104, 26). 

Nökərlərin “Cahan ağa” adı ilə çağırdıqları bu xanım 
folklorda nifrət doğuran şər qüvvələrdən geri qalmır. O, 
Hürünü Məmməd Rza bəyin qalan var-dövlətinə sahib olması 
məqsədilə qardaşı Səfiqulu bəyə almaq istəyir. “Məmməd Rza 
bəydən sonra mən heç kəsə ərə getməyəcəyəm. Əhd eləyib and 
içmişəm” – deyən Hürünü yola gətirmək üçün ona işgəncə 
verdirir. Cahan xanım qəddarlığı ilə atası İlyas bəydən geri 
qalmır. O, var-dövlət hərisidir. Qadınlıq ismətini gözləməyən 
bu qadının qəlbində kin-küdrət yuva salmışdı. Özünü nökər 
Səlimin qucağına atan Cahan xanım Hürünün atası Babaş 
kişinin ölümünə fitva verir. Mənəviyyatca pozğun, namərd 
Səlimdən bədxah əllərini həyata keçirmək üçün istifadə edir. 

“Pərvanə” romanında dastan süjetləri, folklor motivi 
başlıca yer tutur. Əsərin təhkiyə üsulu əslində “folklor romanı” 
təsiri bağışlayır. Bu “folklor romanı”nda hadisələr dastan 
süjetlərinə yaxın variantlarda cərəyan edir. Hətta  ayrı-ayrı 
epizodik mahiyyətli təsvirlər, obrazlaşdırma da  dastanlardan 
gəlmə motivlərlə səsləşir. 

Professor Q.Xəlilovun “Azərbaycan romanının yaranma-
sında mühüm və bəlkə də həlledici amillərdən biri xalq 
yaradıcılığıdır” – fikri “Pərvanə” romanında özünü doğruldur. 

Nağıllar, dastanlar, aşıq şeiri, rəvayətlər, atalar sözləri, 
tapmacalar, lətifələr və s. bir külf  halında xalq yaradıcılığı 
yazıçıya bir tərəfdən mövzu, süjet, ifadə tərzi, dil cəhətdən 
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güclü material verilsə, o biri tərəfdən onu xalq həyatına daha da 
yaxınlaşdırır, möhkəm məğlubedilməz özülə bağlayır (65,4). 

“Pərvanə” romanında xalq yaradıcılığı ilə bağlılıq  süjet 
xəttinin  inkişafında  da özünü göstərir. Romanda folklor 
motivlərinə söykənən mövzu yaxınlığı  üç istiqamətdə inkişaf 
etdirilir. 

1. Hürü xanımla, Vəfadarla bağlı süjet xatti müsbət 
obrazların, xeyirxah qüvvələrin təmsil olunduğu inkişaf xətti. 

2.İlyas bəy tayfasının-şər qüvvələrin fəaliyyəti ilə bağlı 
inkişaf xətti. 

3.Əsərin sosial- siyasi məzmunu ilə bağlı süjet xəttinin 
inkşafı. 

Ayrılıqda götürdüyümüz bu bölgünün  hər biri arasında 
daxili əlaqə olduqca sıxdır. Lakin burada nəzərə çarpan fərq 
bundan ibarətdir ki, hadisələrlə bağlı süjet xəttinin inkişafında 
folklorlaşma daha üstün yer tutur. İstər müsbət, istərsə də mənfi 
surətlərin həyatı ilə bağlı deyim tərzi daha çox folklor deyim 
tərzini xatırladır. 

Hürü xanımla bağlı olan hadisələrin təsviri, Hürü xanım 
surətinin oxucuya təqdim olunması “Alı xan və Pəri xanım” 
dastanında cərəyan edən hadisələrə yaxındır. Namus, qeyrət 
çəkən Hürü xanım istər başına gələn ağır müsibətlərə görə, 
istərsə xarakterinə görə Pəri xanıma oxşayır : 

Pəri həddindən artıq gözəl, gözəl olduğu qədər də 
ismətlidir. Onun gözləri qarşısında övladlarını öldürürlər. 
Bütün bunlara baxmayaraq, Pəri öz namusunu, ismətini 
qoruyub saxlamağı bacarır. Zamanın bütün qəddarlığına sinə 
gərir. Adı, yoxsul bir kəndli qızı olan Hürü xanım da gözəl idi. 
Romanda onun gözəlliyinin təsviri aşıqanə təsir bağışlayır: 
“Lakin çox gözəl idi. Çöllərin ortasında bitən qırmızı lalə kimi 
kəndin bütün qız-gəlinlərindən seçilirdi.  Onu bir görən çətin 
ki,  ikinci dəfə  dönüb baxmaya idi. Nazik, incə beli, kövrək 
gəndəni, mərmər kimi ağ sinəsi, ağ üzündə çölələnən qara 
gözləri, qara qaşları və qara buruq telləri ilə o,  qüdrətdən 
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yaranmış bir afət idi” (104,15). Pəri namus və qeyrət 
mücəssəməsi kimi övladlarının ölümünə razı olur. Ancaq ərinə 
bəslədiyi məhəbbəti ləkələmir. Qara vəziri rədd edir. Hürü də  
əhdə vəfalı olmaqla  Pəridən  geri qalmır, övladını və 
namusunu axıradək qoruyur.  Atası Babaş kişini nökər Səlimə 
öldürtdürürlər.  Gözünün  qabağında ata faciəsini görən  Hürü 
yenə İlyas bəyin oğlu Səfiquluya razılıq vermir. Dastanda Pəri 
xanıma kömək edən, dar ayaqda ona yardım edən Budaq 
çobandır. Budaq çoban xalqın dəyanətini, nankorluğa, 
alçaqlığa, namussuz hərəkətlərə nifrətini ifadə edən surətdir. 

Romanda isə Vəfadar Hürü müdafiə edən onu İlyas bəy 
tayfasının quduz hücumlarından, təqibdən qoruyan bir surət 
kimi təsvir edilmişdir. Vəfadar da Budaq çoban kimi xalqın 
gücünü, etiqadını, haqsızlığa, namərdliyə qarşı qəzəbini əks 
etdirir. Nağıllarda, dastan və rəvayətlərdə dərçi surətləri 
möhkəmlik, bütövlük güc və qüvvət rəmzi kimi diqqəti cəlb 
etmişdir. 

“Koroğlu dastanında dəlilər arasında ad-san qazanan 
Dəmirçioğlu mərdliyi, yoldaşlıqda, dostluqda sədaqəti ilə 
seçilir: “Dəmirçioğlu “aha” deyib bircə dəfə güc verdi. Zəncir 
parça-parça olub yerə töküldü.  Sonra üzünü Koroğluya tutub 
dedi: Koroğlu sən mənə etibar etməyib qollarımı açmadın. 
Amma mənim sözüm sözdür, haraya deyirsək gedək. Day 
ölüncə səndən ayrılmayacağam” (45,49). 

“Padşah və dəmirçi” nağıllarında da qolları kəsilmiş 
ağıllı, dözümlü dəmirçi surəti verilmişdir. Padşah üçün 
qayırdığı daşı iki bölən qılıncı padşahın darğası yolda dəyişir. 
Sınıq qılıncı görən padşah qəzəblənir və dəmirçinin iki qolunu 
da kəsdirir. Vəzirlə padşah sonrada bu xəyanəti bilirlər və 
darğanın boynu vurulur (14, 427-431).      

“Pərvanə” romanında Vəfadar obrazı dastan qəhrəmanları 
səviyyəsində təsvir edilmişdir. Dəmirçilik Vəfadarın qollarına 
güc və qüvvət vermişdir. O, “mütiliyi, yazıqlığı, belə gəlib, belə 
gedəcək” xülyasını özündən uzaqlaşdırmağa çalışan xalqın 
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vüqarından yaranmış obraza daha çox bənzəyir. Hürü xanımın 
üstünə yeriyən nökər Səlimin, Səlim ağanın köpünü alan 
Vəfadar haqqında  əsərdə deyilir: “Səlim ağa yaxşı bilirdi ki, 
Vəfadar yalnız dəmirçi deyil, həm də xeyrə, şərə yarayan, mərd 
və cəsur adamdır. O, ədalətsizliyin yanından gözünü yumub 
keçənlərdən deyildir” (104,64). Səlim ağanın göz qabağında 
alçaldılması: “Səlim ağa budur səni xəbərdar edirəm, onların 
başından bir tel əksik olsa,  özünü də yeddi qat qohum-əqrabanı 
da ölmüş bil!” (104,65)- deməsi Vəfadarın mərdliyini göstərir. 
Bu hədə quduzlaşmış İlyas bəyin tayfasını lərzəyə salır. 
Vəfadar təkcə gücə arxalanan folklor qəhrəmanlarına deyil, 
həm də ağıl və tədbirlə iş görməyi bacaran qəhrəmanlara daha 
çox oxşayır. O, bacısı Səkinə və qonşusu Reyhan vasitəsilə 
Hürünün vəziyyətini, onu gözləyən təhlükəni öyrənir. İlyas bəy 
tayfası ilə qabaq-qabağa gəlmək ehtimalını unutmur, dəyir-
mançı Turan baba, çoban Vəli, Cəfər kimi sədaqətli dostlara 
arxalanır. 

Mirzə İbrahimov folklordan bəhrələnərək daha da dərin 
qatları üzə çıxarmağı bacaran böyük sənətkardır. Bədii əsərdə 
folklorun yerini, əhəmiyyətini qiymətləndirir, ondan istifadə 
etməyə yaradıcılıqla yanaşır. “Pərvanə” romanında bu cəhət 
daha çox yadda qalır. Yazıçı Vəfadar obrazı ilə sənətdə millilik 
və bəşərililik anlayışını daha dərindən dərk etdiyini sübut edir. 
Əsərdə Vəfadar bir obrazdan daha çox bütöv xalqın mənəviy-
yatını, şəxsiyyətini əks etdirir, romanda “Vəfadar dastanı” oxu-
cu yaddaşında dərin iz buraxır. 

Rəsul Həmzətov “nağıl və əfsanələri, şifahi xalq nümunə-
lərini”, “xalqın şəxsiyyəti haqqında vəsiqə” adlandırmışdır. Və-
fadar obrazının simasında sanki Azərbaycan xalqının şəxsiyyəti 
öz ifadəsini tapmışdır. Vəfadarın Hürü xanımı Səfiqulu bəyin 
əlindən alması səhnəsi dramatik təsir bağışlayır. “İgid basar 
kəsməz” atalar sözü sanki əməli şəkildə həyata keçirər.  Vəfa-
dar Səfiqulu bəyi məğlub edir, alçaldır, ancaq öldürmür. 
Vəfadar dastan qəhrəmanları kimi saz çalır, mahnılar oxuyur. 
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M.İbrahimov Vəfadarın yaşadığı mahalda şerə, sözə böyük 
ehtiram bəsləndiyini göstərir: “Qazax əsrlər uzunu Azərbaycan-
da aşıq sənətinə beşik olmuş mahallardan biridir” (104,75)-de-
yən müəllif  “Pərvanə” romanında coğrafi məkan Qərbi Azər-
baycanda, Qazax-Borçalı mahallarında XIX əsrin sonlarında 
baş verən milli canlanmadan bəhs etdiyini diqqətə çatdırır. 

Dədə Qorqudun qopuzu, Koroğlunun misri qılıncına qüv-
vət verən telli saz dastanlarımızda həmişə  təqdir olunmuşdur. 
Diqqətlə araşdırdıqda belə qənaətə gəlirik ki,  dastanlarda bədii 
obrazlarla yanaşı yaddan çıxmayan qəhrəmanlığa, vətənpərvər-
liyə çağırış ruhu ilə seçilən saz-aşıq obrazı da daim diqqət mər-
kəzində olmuşdur. 

Romanda dastandan bəhrələnmə nəticəsində kamilləşən, 
ən çox dastan qəhrəmanları səviyyəsində dayanan Vəfadar su-
rəti həm də aşıq kimi təsvir olunur. “Vəfadar sazın köynəyini 
soyundurub qohum-qonşunun da yoldan ötənlərin də ruhunu 
oxşayırdı. Gah ustadnamələrdən çalıb oxuyur, gah Koroğlu 
qoşmalarından sazın simlərində oynadırdı” (104,77). 

 “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının qəhrəmanları qopuz 
çalmaqla öz dərdlərini unurmuş,  düşmənlərlə mübarizədə, 
doğma yurdu yağılardan qorumaq uğurunda döyüşlərdə 
qopuzdan ayrılmamışdır. 

 “Mərə, Dəli Ozan, ya məqsudun nədir” 
-Beyrək aydır: 
-Xanım, məqsudun odur ki, ərə varan qız qalxa oynaya, 

mən qopuz çalam” (46,63). 
Romanda süjetlərin çoxçeşidli olmasında da dastan 

motivləri mühüm yer tutur. Vəfadar bir dastan qəhrəmanı 
olaraq diqqəti cəlb etdiyi kimi, onun atası aşıq Kərəmin faciəsi 
də, dastan içində yeni bir dastanı xatırladır. 

Vəfadarın anası Gülgəzi Məmməd Rza bəy nəslinin 
zalımlarından olan Kərim bəy də istəyirmiş. Gülgəz onun 
elçilərinə “yox” cavabı verir. Sonra aşıq Kərəmlə ailə qurur. 
Namərd Kərim bəy intiqam almağa məqam axtarır. 
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Aşıq Kərəmin oxuduğu “Bəylər və mollalar” həcvi xalq 
arasında dildən-dilə düşür. Bunu eşidən Kərəm bəy toyların 
birinə aşıq Kərəmə “Bəylər və mollalar” həcvini qəsdən oxut-
durur və aşığın ayaqları altına qızıl səpir. Bəyin  “səxavətindən 
yumşalan aşıq bir həftə sonra Kərim bəyin “Halım xərabdır, 
gəlsin bir sazın çalsın,  kefim açılsın”,  sözlərinə inanıb onun 
evinə gedir.  Qansız  Kərim bəy aşığın üstünə quduz köpəkləri 
buraxdırır. İtlər aşığı parçalayırlar. Gecə isə aşığın arvadı Gül-
gəzin ağzına dəsmal basıb aparır. Xorasana ziyarətə gedən Kə-
rim bəy oradan qayıtmır”. (104,82). Aşıq Kərimin faciəsi, düş-
məni quduz itlərə parçalatmaq tədbirinə klassik ədəbiy-
yatımızda da rast gəlmək olur.  Nizami Gəncəvi “Şahın 
dostluğu” hekayəsində 

  Acıqlanan zaman şah bir nəfərə, 
             Atarmış yazığı quduz itlərə (96, 265). 
Yazıçı əsərdə atalar sözlərinin əhəmiyyətini, rəvayətlər-

dən insanların xeyirli nəticə çıxarmalarını da sənətkarlıqla 
“canlandırmış”dır. 

“Səfiqulu bəyin zorla qaçırdığı Hürü xanımı Vəfadarın 
gecə ikən geri qaytarması, İlyas bəy tayfasına vurduğu ağır 
zərbə Vəfadarı düşündürür. O, atasından eşitdiyi “İgidin 
igiddən ehtiyatı artıq olar!” sözlərini yada salır. Atası Aşıq 
Kərəmin bu sözlərə əməl etməyib məhv olduğunu xatırlayır, 
sanki “Başına gələn başmaqçı olar” atalar sözlərindən nəticə 
çıxarır. Atası kimi  ehtiyatsız hərəkət etmir. Atasını “Kəlilə və 
Dimnə” əsərindən söylədiyi bir rəvayəti Cəfərə danışır. Pişiklə 
Göyərçin dost olurlar. Bir gün göyərçinin balası dimdiyi ilə 
pişik balasının gözünü çıxarır. Pişik də acıqlanıb göyərçinin 
balasını yeyir. Dostluq ədavətə çevrilir. Bir gün pişik göyərçini 
aşağı enib dostluq etməyə çağırır. Göyərçin deyir ki, bundan 
sonra bizim dostluğumuz tutmaz.  Çünki ikimizin də sinəmizdə 
övlad dağı var” (104, 204). 

Vəfadar Səfiqulu bəyi sındırıb Hürünü onun əlindən 
aldığını: “Ayağım altına alıb sinəsinə qonduğum dəqiqəni 
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Səfiqulu bəy qiyamətəcən unutmayacaq” deyir (104,204). 
Atalar sözləri və rəvayətlərdən nəticə çıxaran Vəfadarın ağıllı, 
uzaqgörən bir adam olduğunu göstərir. Beləliklə, xalq yaradıcı-
lığı nümunələri obrazın milli düşüncə tərzini açıqlamaqda 
sənətkara geniş imkan vermişdir. 

Maksim Qorki yazırdı : “... Qısqanc Otello,  iradəsiz 
Hamlet, əyyaş Don – Juan  kimi tipləri Şekspir və Bayrondan 
çox-çox əvvəl xalq yaratmışdır” (32,43). 

Xalq yaratdığı bədii surətlərdə öz düşüncə tərzini, 
mərdlik və namərdlik haqqında duyumunu yaşadır. “Pərvanə” 
romanında bu cəhət diqqəti daha çox cəlb edir. Vəfadar tüfəng 
götürüb Səfiqulu bəyi öldürmək istəyir. Lakin bunu namərdlik 
sayır: “Yox mən bunu bacarmayacağam! – deyib Vəfadar öz-
özünə danışırdı, - Mən heç kəsə daldan güllə ata bilmərəm! 
Oğru kimi, yol kəsən quldur kimi gizlənmək, daldan gülləni 
təpəsinə sıxmaq kişilikdən deyil. Yəqin elə bunu nəzərə alaraq 
tüfəng icad olunanda Koroğlu deyib: “İgidlik dövrü qurtardı”. 
Mən heç vaxt belə namərdlik etməyəcəyəm! Vuruşmalı olsam, 
üzbəüz mərdi-mərdanə!” (104,240). 

Dastan qəhrəmanlarının yazılı ədəbiyyatda ən mükəmməl 
olan Vəfadar surəti ilə müəllif Azərbaycan türkünün Kamil 
obrazını yaratmışdır. O, Hürünü ürəkdən sevir, lakin ədəb-
ərkan gözləyir, Hürü haqqında hər söz danışacağından çəkinir, 
bacısı Səkinə və İdrisin arvadı Reyhan vasitəsilə onunla əlaqə 
saxlayır. Hürünün ərə getməyəcəyini yəqin etdikdən sonra da 
ona qəmxar, himayadar bir insan kimi kömək etməyə çalışır. 

Vəfadar doğma yurdu,  torpağımızı ürəkdən sevir: 
“Deyirlər ki, yer üzündə dörd fəslin dördü də bahar olan ölkələr 
var, olsun! Onun üstündə yaşayan adamlara xoşbəxtlik arzu 
edirəm. Bizə də öz  yurdumuz xoşdur. Onu dünyada heç nəyə 
dəyişmərəm. Yazını da sevirəm, qışını da” (104,242). 

Bu yurdsevərlik ulularımızın qan və gen yaddaşından 
doğmuşdur.  Milli özünüdərketmə, doğma torpağa bağlılıq 
“Kitabi-Dədə Qorqud” ünvanlı dastanlar yaradan ərənlərə 
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məhəbbət Mirzə İbrahimov xəlqiliyinin dərin qatlarına 
işlənmişdir: 

- “Yum verəyin xanım! Qarlı qara dağların yıxılmasın! 
Gölgəlincə qaba ağacın kəsilməsin! Qağdan axan görklü suyun 
qurumasın!” (46,41) – söyləyən oğuz babalarımızın yurdsevər-
liyini qəlbində yaşadan xalq yazıçısı “Çörək andı”, “çörək 
basmaq” haqqında dildən-dilə, nəsildən-nəslə ötürülən 
deyimlərlə bədii əsərdə sanki yeni həyat vermiş, sənətkarlıqla 
yaşatmışdır. 

- “Təknədəki çörəyə and olsun”, “Torpağın bin-bərəkəti 
haqqı”, “Unun-urvan haqqı” kimi andlar xalqın çörəyə 
ehtiramından doğmuşdur (68,161). 

Alçaq, namərd adamlara qarğış edərkən: “Çörək tapma-
yasan”, “Çörəyin kəsilsin”, “Çörək gözünü tutsun” kimi 
ifadələr də çörəyə bəslənən sonsuz məhəbbəti bildirir (68,189). 

“Pərvanə” romanında Vəfadarın çörək haqqındakı fikri 
ata-babalarımızın çörəyə bəslədikləri ehtiram hissindən 
doğmuşdur: “Çörək Quran kimi müqəddəsdir. Çörəyə içilən 
andı pozmaq olmaz. Çörəyi yerə salan və əyilib qaldırmayan 
dilənçi kökünə düşər. Çörəyi tapdalayıb keçənin gözü kor olar” 
(104,243). Burada xalq sınaması dərin məna daşıyır.  Çörəyə 
məhəbbət hissi aşılamaq gənc nəsli bu ruhda böyütmək 
xalqımızın arzu və istəyindən doğmuşdur. 

“Pərvanə” romanının birinci hissəsi dastan süjetlərinin 
çoxşaxəli olması ilə daha zəngindir. Bu süjetlərin folkloru-
muzda oxşar nümunələri vardır. Dastanda Vəfadarla bağlı süjet 
xətti, İlyas bəylə əlaqədar süjet xətləri əsas yer tutur.  

Dastanlarda olduğu kimi romanda da mübarizə əsasən iki 
qütbdə duran adamlar arasında gedir. Xeyirxah, insanpərvər 
qütbdə duran insanlar və şər qüvvələri təşkil edən qütbdə 
duranlar mübarizə aparırlar. 

Vəfadarın şəxsində xalqımızın mərdlik, namus, 
insanpərvərlik, yurdsevərlik, xeyirxahlıq sifətləri öz əksini 
tapdığı kimi, İlyas bəyin, onun tayfasının əməllərində də şərin, 
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xəyanətin, alçaqlığın, qana susamağın qara izləri ilə 
qarşılaşırıq. İlyas bəyin təbiətində nağıl və dastanlarda rast 
gəldiyimiz qorxunc divlərin, zülmkar hökmdarların varlığı kök 
salmışdır. Onun qəlbində Aşıq Abbası zəhər quyusuna atdıran 
Şah Abbasın qəddarlığı, Alı kişinin gözlərini ovduran Həsən 
paşanın zülmkarlığı yaşayır. Günü Afəridənin əmisi oğlu Səfeh 
Şortana vermək xəyalına düşən Cahan xanım Səlim Ağaya 
deyir. “Qağamnan danışmışam, razı olmasa, bir gecə ağzına 
dəsmal basıb apararsınız, atarsınız dədəmin həyətindəki 
quyuya, ağzını örtəsiniz” (104, 280). 

Cahan xanım atasının quyusundan vicdan əzabı 
çəkmədən danışır Səlim ağa kimi qaniçəni də tükü bu sözlərdən 
biz-biz olur. Quyu ortaya çıxanda İlyas bəy tayfasını 
folklordakı şər qüvvələrin, yazılı ədəbiyyatda canlanan, 
yenidən oxuculara təqdim edilən törəməsi kimi qəbul edirik. Bu 
quyu İlyas bəyə də öz dədəsindən qalmışdı. “Guya o rəhmətlik 
bir zaman acığı tutan nökərləri və əlinə keçən düşmənlərini ora 
atıb diri-diri çürüdərmiş” (104,280). 

Mirzə İbrahimov dastan süjetlərindən istifadə etdiyi quyu 
əhvalatlarından digər bir nəticəni də diqqətə çatdırmışdır.  
Cahan xanım qəddarlıqda atasından geri qalan deyil, İlyas bəy 
də ata-babasının yolu ilə gedir, dəhşətli quyu bu tayfanın pis 
işləri üçün yarandığından xəbər verir. 

“Əksliklərin əbədi olması haqqında əski bir əfsanəni yad 
edək. Yaxşılıq başlanğıcı Ülgen, pislik başlanğıcı Erliklə 
qardaşdır.  Onlar insan yaradırlar” (57,174). 

Təbiətdə işıqla qaranlıq, “yaxşı” ilə “pis”in mübarizəsi 
qədim dövrlərdən insanların təfəkküründə inama çevrilmişdir. 
Bu inam nağıl və dastanlarda, folklor xəzinəsində öz əksini 
tapdığı kimi, bədii əsərlərin də özülünü təşkil edir. yazılı 
ədəbiyyatın, xüsusilə romanların kökü folklor qaynağından 
qida aldığına görə orada bu cəhət daha aydın şəkildə üzə çıxır. 
Nağıl və dastanlardan bəhrələnməni ilk baxışda əks etdirən 
səhifələrdən biri quyunun, “ölüm quyusu”nun təsviridir. 
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Qəhrəmanları, düşmənləri quyuya salmaq, çürütmək, 
rəvayətlərdən, nağıl və dastanlarda çox işlənmiş bədii gedişdir. 
“Hatəmin nağılı”nda deyilir : 

“Padşah dedi: 
- İbrahimi filan yerdə, bir quyu var, salmışıq ora. Tay 

ölüb qaldığını bilmirik” (14,273). 
Yaxud: “Kiçik qız quyudan çıxanda qardaşların ağılları 

başlarından çıxdı, dedilər: 
- Bəs Məlikməmməd kiçik qardaş olduğu üçün gözəl 

qızı özünə götürəcək. 
Bunların paxıllığı tutdu, yarı yolda Məlikməmmədin 

kəndirini kəsdilər. O, şappıltı ilə quyunun təkinə düşdü” 
(14,53). 

Quyu ilə bağlı əhvalatlar dastanlarda da geniş 
yayılmışdır: “Bolu bəy Koroğlunu bir baş gətirdi Ərzincana, 
zindana, zirzəmiyə etibar etməyib öz həyətində dərin bir quyu 
var idi, saldı o quyuya!” (45,223). 

Romanda yazıçı İlyas bəyi rəzil, dəhşətli bir surət kimi 
yaratmışdır. Folklorumuzun qəddar obrazlar sırasında İlyas 
bəylərə çox rast gələn müəllif onun simasında XIX əsr 
Azərbaycanda zülmkar bəylərin tipik nümunəsini yaratmışdır. 
N.Vəzirovun “Müsibəti-Fəxrəddin” faciəsindəki Rüstəm bəy  
sanki  İlyas bəylə ekiz qardaşdır. 

Cəfəri şişlə doğratdırıb quyuya atdıran, çoban Vəlini qu-
yuda çürüdən, dəyirmançı Turan babanı zəncirləyib zirzəmidə 
saxlayan İlyas bəy qorxunc hökmdarlardan geri qalan deyildir. 

“İlyas bəyin doğulduğu gündən düşünmək nə olduğunu 
bilməyən iki küt və kobud nökəri vardır.  Qarınlarının tox, 
yerlərinin isti olmağı onların ən böyük arzusu idi. Bu 
vəziyyətdə onlar ağalarına itdən sədaqətli olurlar” (104,332). 
Bu bədheybət nökərlər “şahın fərraşları kimi bir şeydirlər” 
(104, 333). İlyas bəy qəzəbləndiyi adamaların dalınca onları 
göndərirdi, o adamalara onların vasitəsilə divan tuturdu. 
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Romanda İlyas bəyin faciəli əməllərindən bəhs edən səhifələr 
tamamilə, “folklorlaşır” desək, səhv etmərik. 

Nökər Keçəldən sirr almaq, Səlim ağanın Səfiqulu ilə 
bağlı xəyanətini öyrənmək məqsədilə təşkil edilmiş 
“mühakimə” səhnəsi əsl dastan təsiri bağışlayır. Hətta təhkiyə, 
deyim tərzi deyil, bədii quruluş da dastanlarda, nağıllarda 
olduğu kimidir. Keçəli ölümcül hala saldıran “İlyas bəy əlini 
əlinə vurdu, nökərlər içəri girəndə dedi: 

- Aparın, bunun ayaqlarına məlhəm qoyun, yaralarını 
bağlayın, ötürün getsin!” (104,336) 

Ədibin folkloru dərindən öyrənməsi, ondan özünəməxsus 
yaradıcılıqla bəhrələnməsi İlyas bəy kimi mükəmməl bir 
obrazın yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu mənfi surətin 
psixologiyası, düşüncə tərzi, şər qüvvələrə məxsus hiyləgərliyi 
sənətkar qələminin sehrində böyük ustalıqla təsvir edilmişdir. 
İlyas bəy surəti çox dolğun şəkildə işlənmiş mənfi səciyyəli 
bədii obraz hesab oluna bilər. Onun varlığında qəddarlıq, 
hiyləgərlik “güclüsən-qüvvətlisən” fikrini özü üçün yol seçən 
qeyri-insani, qeyri-milli bir  namərdlik kök salıbdır. İlyas bəyin 
mövqeyi xalqın kişilik və mərdlik haqqındakı qənaətləri ilə bir 
araya sığmırdı. İlyas bəyə görə “İndi kişi odur ki, basılmır, 
basır!  Nə yolunan basır, nə cür qalib gəlir, heç bir əhəmiyyəti 
yoxdur”. İlyas bəyə nağıl və rəvayətlərdən məlumdur ki,  
böyük dövlət və mənsəb sahibləri düşmənlərini onların yaxın 
adamlarının əli ilə məhv ediblər, xəyanət yolu ilə sıradan 
çıxarıblar. Müəllif əsərdə İlyas bəy obrazına münasibətdə 
bəylik həyatını deyil, əslində bəzi insanların təbiətində yaşayan 
qəddarlığı açıb göstərmişdir. Əsərdəki nökərlər bəyin qoyun 
sürülərini otaran baş çoban Səfi surətləri də İlyas bəy təbiətli 
insanlardır. İlyas bəy nəslinin Məmməd Rza bəy kimi mərd, 
namuslu, əyilməz, xeyirxah nümayəndəsi də əsərin süjet 
xəttində başlıca yer tutur. Buradan aydın olur ki, M.İbrahimov 
yaratdığı surətlərdə “sinfilik” kimi sovet ideologiyası tələbinə 
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məhəl qoymamış, insanın milli xüsusiyyətlərini ön plana 
çəkmişdir. 

Çoban Vəli kimi xalqın mənlik və qeyrətini təmsil edən 
surətlər yaradarkən də bu prinsipə əməl etmişdir. Əsərdə 
dostluq anlayışına tamam milli mövqedən yanaşılır. “Kişi ilə 
dostuq, tikə kəsmişik. Bəy olmasın, lap padşah olsun, Vəfadarı 
heç kəsə sata bilmərəm” (104,330). 

Dastanlarda, nağıllarda, əfsanə və rəvayətlərdə də 
insanlıq, mərdlik, kişilik anlayışına iki baxış mövcuddur: “Şah 
Abbas Aşıq Abbası aradan götürmək üçün hər cür vasitədən 
istifadə edir.  onu zəhər quyusuna sldırır, evinə qonaq dəvət 
edib zəhərli alma ilə öldürmək istəyir”(28,366). Xalqın mənəvi 
həyatının diriliyini təmsil edən qəhrəmanlıq dastanlarında isə 
mərdlik həmişə təqdir olunmuş, mərd düşmənə də aman 
verilmişdir. “Koroğlu çox mərd idi. Ağlamayan, yalvarmayan 
düşməni öldürməzdi. Ərəb Reyhanı da beləcə igidliyinə görə 
bağışladı” (45,99). 

Şah Abbas rəqibini xəyanət yolu ilə öldürməyə çalışır. Bu 
yerdə İlyas bəy Şah Abbasla birləşir, çünki Şah Abbaslardan 
qalmış xəyanət, hiylə qılıncı onun əlindədir. Vəfadarlar, çoban 
Vəlilər isə xalq qəhrəmanı Koroğlu ürəkli, sədaqətli, bəşəri 
surətlərdi. Xalqın dözümlüyü də həmin surətlərin, 
mənəviyyatında, təfəkkür tərzində öz ifadəsini tapmışdır.  

Folklorda xalqın bütövlüyü yaşayır. Xeyirlə şərin, 
mərdliklə namərdliyin nə demək olduğu yazılı ədəbiyyatlardan 
əvvəl şifahi xalq ədəbiyyatından bədii həllini tapmışdır. 

“Dirsə xan oğluna bəylik verdi, taxt verdi. Oğlan taxta 
çıxdı, babası qırx yigidin anmaz oldu. Ol qırx yigid həsəd 
elədilər” (46,20). Paxıllıq, xəyanət öz işini gördü. Dirsə xan 
oğlunu oxla ölümcül yaxaladı. 

Pəri xanım namuslu, mərd insandır. Tapdığın hiyləsi ilə 
onun ölümünə fərman verilir. Koroğlu xalq qəhrəmanıdır. 
Keçəl Həmzə də xalqın nümayəndəsidir. Koroğlunun atını 
oğurlayıb aparır. 
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“Pərvanə” romanında da belə xəttlər özünü göstərir. 
Vəfadar xalqının gücünü, qeyrətini təsdiq edən obrazdır. Nökər 
Səlim isə namərddir. Ağa qapısında özünü gözə soxub hörmət 
qazanır. Babaş kişini vəhşicəsinə öldürür. Səlim ağa İlyas bəy 
tayfasının hər işinə yarayır. Çarvadar İdrisdən Hürünün 
məktubunu almaq üçün gözlərini bıçaqla  çıxarmaq qəsdində 
dayanır.  Cahan xanımın fitvası ilə Hürüyə əl qaldırmaq istəyir. 

Səlim ağa hiylə və xəyanətdə İlyas bəydən geri qalan 
deyildir. Ilyas bəyin ona qarşı hazırladığı qəsdi duyur, çevik  
tərpənərək  Səfiqulu bəyin ölümünü təşkil edir. Hüzr yerində 
belə düşünür: “Ay kaftar, havayı söhbət edirsən. yalançı, iyrənc 
Şöhrət oğlunun ölümündən də öz şöhrətin üçün istifadə etmək 
istəyirsən! Havaxt özünü tabuta uzadıb fatihəni oxuyacağıq” 
(104, 354). 

İlyas bəylə Səlim ağa bir-birinə daxili nifrət duyğusu 
bəsləyirlər. Hər ikisi var-dövlət hərisidir, namərddir, üzdə bir 
cür, dalda başqa cür düşünən alçaqdır. Onları ayıran bir cəhət 
varsa o da İlyas bəy tayfasında, Səlim ağanın isə nökər 
ailəsində boya-başa çatmalarıdır. 

İlyas bəy Səlimdən bir vasitə kimi istifadə etdiyi üçün 
ona qarşı nifrətini pərdələməyə çalışır. Səlim də Cahan 
xanımın, Afəridənin Məmməd Rza bəydən qalan var-dövlətinə 
sahibkarlıq etmək qəsdi ilə bəy qapısının nökərindən ağasına 
çevrilir. Bu yolda hər cür alçaqlıq və namərdlikdən çəkinmir. 
Səlim İlyas bəyi “kaftar”, “qoca qurd” gözündə görür. İlyas bəy 
Cahan xanımın dediyi kimi; “Dədəm yaxşı deyir ki,  qanımızı it 
qanına qatdıq!” – qənaəti ilə Səlim ağaya nifrət edir.  İdeomatik 
ibarələr surətin bir-birinə necə yanaşdıqlarını, onların daxili 
təbiətini aşkarlayır. Hər iki surət rəzillik nümunəsi kimi yadda 
qalır. Yazıçı İlyas bəyi zahirən özünü ehsan verən, yas saxlayan 
dini adətlərə əməl edən mötəbər adam kimi göstərir, onun 
daxili portretini isə xalq deyim tərzindən bəhrələnərək belə 
yaradır: 
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“... Özü kimi bəylər və əyanlardan biri onun yanında 
“insaf, ədalət, namus” sözlərini dilinə gətirəndə bic-bic 
gözlərini qıyıb baxır,  xəfif istehza ilə dodağını büzərdi. Bu 
sözlər özündən zəif olan adamların ağzından çıxanda isə 
ovcunun içi gicişərdi, az qalardı o adamı şillələyib desin: 
“Buyur, ağa  bu insaf, bu ədalət, bu da namus” (104,152). 

“Pərvanə” romanında  xalq deyim və duyum tərzindən 
bəhrələnmə,  folklorla bağlı süjet xətləri, folklor obrazlarının 
uyğun nümunələri istənilən qədərdir. 

Dastan və nağıllarımızda tacir-sevdəkar surətləri xüsusi 
yer tutur. “Əmrah” dastanında  Əmrahla Səlbinazın “Nəcəfxan 
və Pərzad xanım” dastanından Nəcəf xanın və pərzadın ataları 
tacirlərdir; Almanı tacir Məhəmməd öz külfətinən yedi. 
İstanbulda da tacir Əhməd həmin para almanı öz külfəti ilə 
yedi” (17,125). 

“Aşıq Qərib dastanında Nahi-Mehr Qəribin üzüyünü 
tacirbaşı təbrizli xacə Əhmədə verir ki,  Həmədan şəhərində 
Qəribi tapıb ona çatdırsın. “Koroğlu” dastanında Koroğlunun 
dostu Xoca Əziz ona kömək edir, dar gündə hayına qalır. 
Eyvazgilin tutulması xəbərini Koroğluya çatdırır”, Koroğlunun 
bir bəzirgah dostu var idi. Adı Xoca Əziz idi. Dastanda təsvir 
edilən tacirbaşı Əhməd isə Hasan paşa ilə əlbirdir. Həm də çox 
hiyləgərdir. O, Xəlil paşaya deyir: “İndi birdən tutulsam, onda 
bir qurğu qurub Koroğlunu Bəyazidə göndərəcəyəm. Gözdə 
qulaqda ol ki, onu tutub Hasan paşaya xəbər çatdırasan” 
(45,182). 

“Pərvanə” romanındakı tacir Hacı Əli dastanlardakı 
tacirlərə həm bənzəyir, həm də bənzəmir. Tacir Əlinin danışığı, 
hərəkətləri xüsusilə İlyas bəylə söhbəti göstərir ki, tacir 
Məhəmməddir, nə təbrizli Xacə Əhməddir, o, yaranmaqda olan 
ticarət burjaziyasının daşıyıcısıdır. 

Tacir Əli Koroğlunu Hasan paşanın cənginə vermək 
istəyən, ona qurğu quran tacirbaşı Əhmədə daha çox oxşayır. 
O, da tacirbaşı Əhməd kimi hiyləgərdir.  Lakin öz dövrünün 
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taciridir. Təkcə mal alıb satmır. Səlim ağanın dediyi kimi: “Yer 
qalmayıb gəzməsin, məşriqi də görüb, məqribi də. Hər şeydən 
xəbərdardır. Dünyanın ləzzətini çəkib. Biz bədbəxt də elə 
bilirik yaşayırıq. Demə, bağa kimi girmişik qanımıza,  bilmirik 
dünyada nələr var” (104,271). 

Tacir Əli Mirzə Fətəlini sevmirdi. Ona “Müsəlmanların 
birinci düşmənidir” – deyə nifrət bəsləyirdi. Öz pulunu, var 
dövlətini artırmaq, qaz vurub, qazan doldurmaq tacir Əlilərin 
başlıca arzusu idi. Müəllif tacir Əli surətinin mənəvi 
düzgünlüyünü təsvir etmək üçün onun dini ayinlərə: - orucluq, 
məhərrəmlik, qurban bayramı kimi ayinlərə münasibətindən bir 
vasitə kimi istifadə etmişdir. 

Dini əxlaqa aid olmayan fanatizmin insanları kölə halında 
saxlayan bir vasitə olduğu mütərəqqi mühiti daim 
düşündürmüşdür. Mirzə İbrahimov “Pərvanə” romanında bu 
məsələyə diqqət yetirmiş, tacir Əli və Molla Nisə obrazlarının 
şəxsində maraqlı, əsərdə irəli sürülən ideya ilə səsləşən bədii 
lövhə yaratmışdır.  

Çox zaman folklor nümunələrindən danışarkən dini 
məzmunlu ayinlərə, mərasimlərə yer ayrılır yaxud, onların 
haqqında ötəri məlumat verilir.  Zəmanəmizcə, bu düzgün 
deyildir.  Dil, adət-ənənə bütöv xalqa mənsub olduğu kimi, din 
də, dini ayinlər də xalqın düşüncəsində, təfəkkür genişliyində, 
psixologiyasında müsbət və ya mənfi cəhətdən asılı olmayaraq 
öz rolunu oynamışdır. Məsələyə bu baxımdan yanaşdıqda 
romanda məhərrəmlik mərasiminin təsvirini verən xalq  
yazıçısının düzgün hərəkət etdiyi qeyd olunmalıdır. O, əsərdə 
tacir Əli ilə Molla Nisənin məhərrəmliyə hazırlıq zamanı öz 
mənafelərini necə güddüklərini əks etdirmişdir.  Onların 
haqqında müəllif belə yazır: “Hekayəmizdəki hadisələrin 
cərəyan etdiyi mərhələdə Molla Nisəsiz və Hacı Əlisiz nə toy 
olardı, nə yas” (104,385). 

Daxilən bir-birinə dərin nifrət bəsləyən bu iki adam 
məhəllədə hamını itaətdə saxlayır, “Su kimi sakit axmağa” 
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vadar edirdilər. Onlar Sahib müəllimə qarşı birləşir, onu 
təkləməyə çalışırlar, bu  kafərə yaxınlaşan, evində, süfrəsinin 
başında ona yer verən hər kəs özünü müsəlmanlıqdan kənar 
etmiş olur deyirdilər. Hacı Əli və Molla Nisə obrazları 
vasitəsilə müəllif dini adətlərdən xalqı cəhalətdə saxlamaq 
vasitəsi kimi necə istifadə olunduğunu aşkarlamışdır. 

Mülkədarların, mollaların, tacirlərin mənafeyi Sahib 
müəllimin təzə məktəblər açmaq təşəbbüsünü rədd edir, avam-
lıq, cəhalət yayan məhərrəmlik mərasiminin genişlənməsini tə-
ləb edirdi. Molla Nisə nağıl və dastanlarda obrazlaşan qarıların 
tipik nümayəndəsidir. dastan və nağıllarda müxtəlif xasiyyətli 
qarılar çoxdur. Ümumiyyətlə  götürüldükdə isə iki qrup qarı 
vardır: Xeyirxah qarılar, bədxah-küpəgirən qarılar. 

 “Sehirli üzük” nağılında deyilir: “Gecənin bir vaxtı 
imansız qarı durub bunların burnuna bihuşdarı üflədi, barma-
ğıyla oğlanın burnunu tutdu, oğlanın nəfəsi daraldı, ağzını açdı, 
qarı əlini  salıb dilinin altından üzünü götürdü” (14,195). 

“İbrahim və Hürnisə” dastanında İbrahimi oğulluğa 
götürmüş Ziyəd Həraminin yoldaşları onları bir-birindən ayır-
maq üçün qarıdan istifadə edirlər. 

“Qarı sənlə işimiz var. Qarı dedi: 
-Xeyir işdi? Allah heç xeyir verməsin! Oğlu atadan 

eləmək, qızı anadan eləmək, qardaşı bacıdan eləmək işidirsə 
yanıma gəlin. O işlərin mən ustasıyam (67,225). 

Molla Nisə imansız qarıların sırasındadır. Bu falçı, 
sehrbaz, ara mollası Sahib müəllimin kərbəlayi Nəcəf kişinin 
ailəsinə yaxınlıq etməsindən  qəzəblənir. Qasım otağı bəzəmək 
üçün Nəcəf kişinin arvadı Həlimədən qızıl üzüyünü verməsini 
tələb edir. Molla Nisə üzüyün əziz bir yadigar olduğunu bilir, 
ona görə də Həlimə xanımdan bu üzüyü alıb, ona dağ çəkməyə 
çalışır. Həlimə bu işə etiraz edir, onu qapıdan qovur. “Molla 
Nisənin qəzəbli siması köçəri qazanı kimi qaraya çalırdı, 
işıldayan gözləri isə ətrafa vahimə yayırdı. O, ara vermədən bəd 
duanı oxuyub, divara üfləyirdi: 
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- Dağılsın! Tarimar olsun bu evi!” (104,387). 
Müəllif folklordan bəhrələnərək falçı, sehrbaz obrazı 

yaratmışdır. Bu obrazla bağlı səhifələr əsərdə çox təbii və 
inandırıcı görünür.  Qarşısındakını vahiməyə salmaq üçün rola 
girən bu həyaz qarının hərəkətləri əsərdə konflikt, dramatik 
vəziyyət yaradır. Molla Nisənin dediyi “Vaxt ikən ver ki, 
qapını əcinnələrə tanıtmayım” – sözləri oxucunu həyəcanlan-
dırır, onu intizarda saxlayır. 

Folklor əsərdə ifadə olunan ideyanın tutumlu, təbii veril-
məsində müəllifin imkanını artırmışdır. Sahib müəllimə, Kər-
bəlayı Nəcəf kişinin ailəsinə qarşı fitnəkar mövqe tutan bu tüfe-
yli ünsürlər, - Hacı Əli və Molla Nisə kimləri folklordakı şər 
qüvvələrin yazılı ədəbiyyatda canlandırılmış bədii surətləridir. 
Onlar müəllifin təfəkküründə daha da dolğunlaşmış, dövrün 
tələbinə uyğun olaraq ictimai-siyasi məzmun kəsb etmişlər. 
Molla Nisəyə və Hacı Əliyə Nərimanın qardaşı Salman həcv 
yazır. Həcvi dinləyən Sahib müəllim deyir: 

“- Lap yaxşı yazmısan, ver uşaqlara əzbərləsinlər, bu 
cadugərlər, bu əməlbazlar bu yalançı vəkillər yıxdı xalqın evini, 
minbir cəfəngiyyatlarla yatırdılar cəhalət içində. Nadanlıq 
içində...” (104,400). 

Romanda folklor obrazları, dastan və nağıl süjetləri 
çoxşaxəlidir. Dəvəçi Kərəmin qızı Nargilə ilə bağlı xətti belə 
süjetlər içərisindən xüsusi yet tutur. Dəvəçi Kərəmin arvadı 
Qaratelin üç uşağı anadan ölü  doğulmuşdur. Molla Səmədin 
məsləhəti ilə Dəvəçi Kərim Xorasana getdi. Üləma kitab açıb 
dedi ki, günah iş tutub, ona görə də; -“Şeytanın yüz min 
törəmələrindən biri girib oturub Qaratelin bətnində bir-bir 
uşaqları boğub salır yola” (104,557). 

Dəvəçi Kərim dua yazdırdı, pirə nəzir dedi. Lakin üçüncü 
uşaq da ölü doğuldu. Qaratelin qoynuna dördüncü uşaq 
düşəndə kəndə çarvadarla birlikdə vahiməli, yaraşıqlı bir dərviş 
gəldi. Onun cadugər olduğu kəndə yayıldı. Təzə gəlinləri, 
göyçək arvadları xəbərdar etdilər ki, saçınızdan bir tük dərvişin 
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əlinə keçdi, məhv olacaqsınız: “Gedib bir dərədə oturub 
cadulayacaq, tük dönüb olacaq uzun bir kəndir, keçəcək 
boğaznıza, bir ucu da dərvişin əlində, hara dartdı quzu kimi 
dalına düşüb gedəcəksiniz” (104,558). 

Sehrkar dərviş kəndə qorxulu bir vahimə salır. Camaatın 
yuxusuna haram qatılır. Heç kəs  qorxusundan deyə bilmir ki, 
dərviş ağa indi də başqa kəndə get. Ata-babadan eşitdikləri;  
“dərvişin nəfəsi ağır ağır olar! Dərvişi narazı yola salmazlar” 
(104,550) inamı camaatın əl-qolunu bağlamışdı. 

Püşkə görə Dərviş Dəvəçi Kərəmin evində qalası olur.  
Camaata sehr və cadudan hekayətlər danışır. Xurcunundan iki 
narı çıxarıb, guya behiştdən göndərilib deyə, Qaratelə verir.  
Beş gün Dəvəçi Kərimin evində gecələyir.  Dua yazır, 
əcinnələri Qaratelin bədənindən “qovmaq” üçün cənfəşanlıq 
edir. Cadugər dərvişin verdiyi narla, “dünyaya gələn Nargilənin 
sehr-caduya tutduğunu söylədilər, tilsimdən qorxdular. Nargilə 
böyüyüb gözəl göyçək qız oldu”. 

Nağıl və dastanlarda dərviş obrazı, dərvişlərin qarğışı, 
alqışı, sehr – cadusu haqqında hekayətlər istənilən qədərdir. 
“Qaraqaşın nağılı” (14,148-162) bu cəhətdən maraqlıdı. 
Nağılda tilsimli dərvişdən söhbət gedir.  Dərviş və onun tilsimi 
nağılın əsas süjet xəttini təşkil edir; 

“Dərviş ayılıb gördü ki, odunçunun arvadı yoxdu. Durub 
gəldi o olan şəhərə. Bir də gördü ki,  Qaraqaş budu evdən çıxıb 
gedir. Tez əlini atıb Qaraqaşı tutdu. Bir tilsim oxuyub Qaraqaşı 
elədi bəni-insan” (14,151). 

Uşaq həsrəti ilə yaşayan ailələrə “alma verməklə” 
xeyirxahlıq göstərən dərvişlərə dastanlarda daha çox rast 
gəlirik; “Al-dərviş” nağılında bir dərvişi dağarcığından al-
qırmızı alma çıxarıb Hatəm padşaha verir və deyir; “Sənin 
oğulun olacaq. Adını Sayərəp qoyarsan” (14,199). 

“Nəcəfxan və Pərizad xanım” dastanında isə tacir 
Məhəmmədlə, tacir Əhmədi sonsuzluq dərdindən qurtaran 
dərviş haqqında oxuyuruq: 
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“Dərviş dedi: 
- Almanı ortadan tən yarı kəsin. Ağ tərəfi birinizə qalsın, 

qırmızı tərəfi birinizə. Həmin almanın bir üzü qızdı, bilmərəm 
hansı oğlandı. Hansı qızdı hər kəs almanı aparsın öz külfətiy-
nən nəsf-təam eləsin. Birinizin oğlu, birinizin qızı olacaq. 
Yolun uzaqlığına baxmayıb, gərək evləndirəsiniz. Çünki bir 
almadan əmələ gəliblər. 

Dərviş sözünü tamama yetirib qeyb oldu” (67,124). 
“Tahir və Zöhrə” dastanında isə Əhməd vəzir övlad dərdi 

çəkərkən dərviş ona bir alma verir; 
- “Ey Əhməd vəzir! Dünən sənə verdiyim almanı 

götürüb Sultanın hüzuruna gedərsən. 
Sultanın hüzuruna gedirsən. Almanı tən ortasına iki yerə  

bölərsən. bir parçasını sən öz arvadınla yeyərsən, bir parçasını 
da Hatəm Sultan öz arvadı ilə yeyər, İnşallah, hər ikinizin 
övladı olar” (104,5).  

Dərvişlərə ikili münasibət vardır:  Sehrkar-hiyləgər 
dərvişlər və xeyirxah qüvvəni əks etdirən dərvişlər. Folklorda 
bir qayda olaraq dərvişin xeyir-duası ilə doğulan uşaqlar gözəl, 
qüvvətli və ağıllı olurlar. Bu “folklor ənənəsi” Pərvanə 
romanında da öz əksini tapmışdır.  Nargilə qəddi-qamətli 
gözəldir, həm də çox ağıllıdır.  O, on üç-on dörd yaşında zirək 
bir qız kimi tanınır.  Molla Səməddən yazıb-oxumağı öyrənir.  
At çapmağı, saz çalmağı da bacarır: 

“Nargilə yəhərin üstündə qırğı kimi oturaraq gah belini 
dala qatlayır, gah da qabağa verərək atı dörd nala qovurdu” 
(104,580). Nargilə ilə Xaspoladın çadıra çıxdıqları qoşa at 
çapmaları, bir cəhətdən çaparların məşğul olduğu “qızı qov” 
oyununu xatırladır. Bu oyun qazaxlıların milli oyunu kimi indi 
də at sürənlər arasında keçirilir. Nargilə at çapmaqda göstərdiyi 
şücaətə görə dastan qəhrəmanlarını xatırladır. Baniçiçəyin 
Beyrəklə yarışı bu cəhətdən səciyyəvidir. Özünü Baniçiçəyin 
rəfiqəsi adlandıraraq deyir: “Əgər sənin atın mənim atımı 
keçərsə, onun atına dəxi keçərsən, həm səninlə ox atalım, məni 
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keçərsən, onu dəxi keçərsən və həm səninlə gürəşəlim, məni 
basarsan, onu dəxi basarsan-dedi” (46,47). 

 “Şah İsmayıl və Gülzar” dastanında deyilir. “Ərəbzəngi 
də öz atına mindi. Qəndəhara tərəf yola düzəldilər. Dərələrdən 
sel kimi, təpələrdən sel kimi getdilər” (67,165). 

Mirzə İbrahimov dərvişlə bağlı xalq arasında gəzən 
rəvayətlərdən bəhrələnərək Şortanla Nargilənin əhvalatını 
qələmə almışdır.  Şortan İlyas bəyin qardaşı oğludur. “Dillərdə, 
ağızlarda belə söz gəzirdi ki, o hələ ana bətnində ikən ağır 
nəfəsli bir dərviş ona qarğayıb, bəddua oxuyub, üfləyib 
anasının üzünə uşağı lənətləndirib. Guya bu uşaq bədğur 
olacaq, böyüyüb kişi olanda kimi olsa, arvadı altı aydan artıq 
yaşamayacaq” (104,183). 

Şortan aldığı dörd arvadı altı ayın içində döyə-döyə 
öldürmüşdü. Cahan xanım əvvəlcə günüsü Afəridəni aradan 
çıxarmaq üçün Şortana vermək istəyir. Bu qurğu baş tutmur. 
Oğlu Xaspoladın Nargilənin kölgəsində bəhrələnməsindən 
qorxuya düşən Cahan sonra da Nargilənin Şortana almağı 
çalışır.  

Cadulanmış Nargiləni, cadulanmış Şortana calayan 
Cahan xanım Qaratelə deyir: 

 “ – Necə Şortan, o da elədir. Sən heç özünə dərd eləmə. 
Bu işlər Allah işidir, sənin-mənim əlimdən nə gələr? Qoy 
getsin, deyirlər ki, iki cadulu evlənəndə çox vədə ikisi də şəfa 
tapır”(104, 593). 

Mifik təfəkkürün izlərini bu iki surətdə görmək olar.  
Bədğur lənətlənmiş Şortan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanındakı 
Təpəgözü xatırladır. Təpəgöz insanlara ziyan gətirən qüvvəni 
təcəssüm etdirdiyi kimi, Şortanın da əməlləri, səfehliyi dörd 
arvadın ölümü ilə nəticələnmişdir və belə bir inam yaranmışdır 
ki, “Guya onun əlində beş arvad həlak olmalı 
imiş”(104,183).Şortanın obrazı əsərdə mistik dini etiqadın 
məhsulu, əcaib məxluq donunda təqdim olunur. Dastandakı 
Təpəgöz də əcaib, yırtıcı bir məxluqdur.  “Təpəgöz Oğuzdan 
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çıxdı. Bir uca dağa vardı. Yol kəsdi, böyük hərami oldu” 
(67,114). 

Qanmaz, insan cildində əcaib  canlı təsiri bağışlayan 
Şortanın hərəkətləri cadugərliyə, mistik etiqada nifrət doğurur. 
Nargilə də dastan və nağıllardan gəlmə bədii obrazdır. Həm də 
işıqlı, təfəkkür genişliyi ilə fərqlənən obrazdır. Müəllif dərviş  
etiqadı ilə dünyaya gələn qəhrəmanlar silsiləsinin uğurlu 
cəhətlərindən bəhrələnərək bütöv bir obraz yaratmışdır. Onun 
simasında həyata açıq gözlə baxmaq, nikbin olmaq, ismətini 
gözləmək, təhsil almaq, yeri gələndə at çapmağı, saz tutmağı 
bacarmaq kimi xüsusiyyətlərin qadın və qızlarımıza yad 
olmadığını təsvir etmişdir. 

Təmizlik, açıqlıq Nargilə obrazını oxucunun gözündə 
ucaldır. Özünün tədbiri, ağıllı hərəkəti nəticəsində sevdiyi, 
mərd, sinəsi sazlı-sözlü çoban Qəsdana qoşulub gedir.  Bədğur 
Şortanın canını qurtarır. Toy gecəsi Şortanı asırlar. 

Xalq yazıçısı Nargilənin çalıb-oxumağı bacarmasını 
təsvir etməklə bu obrazdakı dastan qəhrəmanlarının məxsus  
qabiliyyətini varlığını təsdiq etmişdir. Nargilənin aşıq şerində 
oxuduğu seçmələr məzmununa görə əsərdə qoyulmuş ideya ilə 
yaxından səsləşir. 

Aşıq Əsmərin : 
    Zəhər qatdılar aşıma, 
    Bəlalar gəldi başıma. 
    Baxmadılar göz yaşıma. 
    Satdılar kaftara məni. 
    Ağ yal canavara məni (104.621) 

Gəraylısının yanıqlı misraları toy məclisinin ab-havasına 
olduqca uyğun gəlir. 

Qadın aşıqlarımızdan Şərabanı xanımın qoşması da 
Nargilənin dilində qadın əsarətinə, köləliyə ittiham kimi 
səslənir. 
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  Qoyun deyil, qoyunlara qatım mən, 
  Öküz deyil, çovdara satım məni, 
  Ana, məni bir nadana verdilər 
  Günahıma, babalıma girdilər (104.622) 
Aşıq poeziyasına müraciət olunmasında iki cəhət özünü 

göstərir. 
1. Hazır folklor nümunəsi təsvir edilən hadisə ilə, əsərin 

məzmunu ilə üzvü şəkildə bağlanır. Folklordan yaradıcılıqla 
bəhrələnmək sənətkarın uğur qazanmasına səbəb olur. 

2. Sənətkar özünə sadiq qalır. Aşıq poeziyasını dərindən 
tədqiq edən yazıçı, onun təbliğinə, oxucunun qəlbində bu sənət 
incilərinə məhəbbət oyatmağa  diqqət yetirir. 

Mirzə İbrahimov folklorun lirik növündən 
bəhrələnməkdən də  ədəbi təcrübə qazanmış ustad sənətkardır. 
“Pərvanə” romanında istifadə etdiyi qoşma və bayatılar bunu 
təsdiq edir. 

Hürü kədərə üstün gəlmək, ümidsizlikdən yaxa qurtarmaq 
üçün çıxış yolunu mahnı və əməkdə görür.  Sahibə  corab 
toxuya-toxuya oxuduğu bayatılar onun qəlbində kədər qarışıq 
həzin bir sevinc oyadır. 

     Yar qoydu bağda məni, 
     Nə ağır çağda məni... 
     Ölsəm Leylitək ölüm, 
     Gəzsinlər dağda məni. 
     Eldən aralar məni. 
     Gözlərim yolda qalıb 
     Basır qaralar məni (104,134). 

Professor P.Əfəndiyev demişdir: “Mahnı xalqın həyatı, 
iztirabı, sevinci və kədəridir. Mahnılar insanların həyəcanları, 
düşüncələri, daxili-mənəvi hisslərilə əlaqədardır” (41,114). 

Mirzə İbrahimovun seçdiyi bayatılar, aşıq şerləri, obrazın 
xarakteri, psixoloji halı ilə sıx bağlı olur. O, folklordan öz 
məqamında istifadə etməyə xüsusi sənətkarlıqla yanaşmış, 
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folklorun ən incə mətləblərinə dərindən bələd olduğunu 
göstərmişdir. 

Ədib yazır: “Təsadüfi deyil ki,  dastanlar və 
nağıllarımızdakı qəhrəmanların böyük bir qismi ya şair, ya da 
aşıq və gözəl nəğməkardır, onlar öz xoş və məlahətli səsi ilə 
adamları valeh edir, mübarizəyə ruhlandırır, ağır dəqiqələrdən 
kədərini dağıdıb, ümidsizliyə qapılmağa qoymur”(103, 304). 

Hürü xanım da ağır dəqiqələrdə mahnı oxumaqla özündə 
nikbin əhval-ruhiyyə yaradır. Romanda bayatı və qoşmalarla 
yanaşı, saz havaları da sənətkar işləməsində gözəl təsir 
bağışlayır. Sazda dil açan havalar sanki obrazları oxucunun 
gözündə canlandırır, yaşadır. Vəfadarın çaldığı “Ruhani” 
havası bacısı Səkinəni, dostu əməldaşı Cəfəri ağladırdı: 

“Vəfadar isə “Ruhani”nin misilsiz cazibəsinə və təsirinə 
qapılaraq tamamilə qeyb aləminə getmişdi, bu dünyadan 
xəbərsiz kimi hey çalırdı. Onun yumulu gözlərinin dalında 
nəhayətsiz işıqlı bir dünya açılmışdır... bu dünya günəşli, nurlu 
bir dünya idi” (104,78). 

Sazın sehiri insana zamanın acısını unutdurur, onu həyat, 
yaşamaq uğurunda mübarizəyə səsləyir. Burada sənətin qüdrəti, 
aşıq şeirinin hərarəti sənətkar qəlbini ehtirasa gətirmişdir. Xalq 
yaradıcılığının zəngin xəzinəsindən bəhrələnən sənətkar, nəsri-
mizin poetikasını, ana dilimizin gözəlliyini üzə çıxarmışdır. 

Mirzə İbrahimov 1960-cı ildə yazdığı “Tükənməz xə-
zinə” əsərində göstərir ki,  elin aşıq adına layiq gördüyü adam-
lar, sözün və sazın hörmətini uca tutmuşdur. Xalqa görə aşıq 
şəxsi həyatında da təmiz və nəcibdir, tamahkar ehtiraslarını bo-
ğandır, ümumxalq işinə sadiqdir, ədəb-ərkan sahibidir, çoxları-
na nümunə ola bilər” (102,395). 

Aşığın şəxsiyyəti haqqında dəyərli fikirlər söyləməklə 
yanaşı, M.İbrahimov bədii əsərdə də özünə sadiq qalmışdır. O, 
Vəfadarın atası Aşıq Kərəmi oxuculara təqdim edərkən yazır: 
“O, yaxşı aşıqlığı ilə və əsl aşıqlara məxsus gözəl sifətləri ilə ad 
qazanmışdır... Gözü, könlü tox olduğu kimi, özü də mərifətli və 
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ağır adam idi. İstər ustadnamələr, istərsə də aşiqanə 
gözəlləmələr dediyi zaman, mizan gözlərdi. Ona-buna qaş-göz 
oyatmağı sevməzdi. Eyni zamanda məclisləri çox şirin 
keçirərdi. Buna görə də toy edənlər onun vədəsini iki-üç ay 
əvvəldən almalı olurdular”.  

“Aşığın şəxsiyyəti necə olmalıdır?” sualına əsərdə çox 
düzgün cavab verilmişdir. Aşıq sənəti ilə bağlı “Saza hörmət” 
fikri də romanda çox gözəl şəkildə öz əksini tapmışdır. 
Vəfadargül Səfiqulunu öldürdükdən sonra (Cəfər, İdris, 
Reyhan, Səkinə) gecə ilə kənddən çıxırlar. Vəfadar sazını 
çoban Qəsdana bağışlayır.  Qəsdan da sazı Nargiləyə verir. 
Yanıqlı mahnıları  sazda çalıb oxuyur. Mirzə İbrahimov aşıq 
qoşmalarından da istifadə etmişdir.  Səlim ağanın təklifi ilə 
çoban Qəsdanın oxuduğu qoşma : 

     
Ay bəy, gəzirsən hallı, havalı, 

    Süleyman  mülkünün yiyəsi kimi? 
    Nədəndir yaxşının başın kəsməyə 
    Hazırsan xəncərin tiyəsi kimi. 

 
qoşmasında İlyas bəyin portretini yaratmaq imkanından 
bəhrələnmişdir.  Çoban Əfqanın qoşmasından istifadə edən 
müəllif yadda qalan bir lövhə yaratmışdır. 

Aşıq qoşması həm də əsərin ictimai məzmunca dolğunlu-
ğuna səbəb olmuşdur. M.İbrahimov aşıq şerinin təsir gücünə, 
ictimai əhəmiyyətinə görə mövqeyini düzgün qiymətləndir-
mişdir.  

Qori seminariyasında Səfərəli müəllim folkloru şagirdlərə 
mənimsətməyə çalışır: “Şagirdlərin şifahi və yazılı ədəbiyyat-
dan hansı nümunələri, hansı xalq məsələlərini, hansı bayatı və 
qoşmaları əzbər bildiklərini yoxlayırdı. Lövhənin qabağına 
çıxan uşaq həmin parçanı söyləməli və sonra da qısaca təhlil 
etməli idi” (104,451). 
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Bu dialoqda folklor nümunələrini necə tədris etmək 
məsələsi də ortaya atılmışdır. Şifahi xalq ədəbiyyatına dərin 
məhəbbətdən doğan belə cəhətlər Mirzə İbrahimov sənətinin əsl 
novator  xüsusiyyətlərini təsdiq edir. Əsərdə görkəmli ictimai-
siyasi xadim Nərimanovdan da bəhs olunmuşdur. Nərimanın 
dərsdə “Koroğlu” dastanından “Gətirin” rədifli qoşmanı əzbər 
deməsi simvolik məna daşıyır. Çünki ondan əvvəl çıxış edənlər 
aşıqanə bayatı və şeirlərdən danışdıqları halda Nəriman döyüşə, 
azadlığa çağırış motivli qəhrəmanlıq dastanına müraciət edir 
(104,452). 

M.İbrahimov xalq yaradıcılığı ilə yazılı ədəbiyyat 
arasında bir körpü hesab etdiyi aşıq poeziyasının inkişafına, 
dilimizin zənginliyinə böyük təsir göstərmiş Vaqif şeirinin 
çeşməsindən də  bəhrələnmişdir.  Onun “Pəri” şeirini Nəriman 
axıra qədər söyləyir. 

Şeirin, sözün gözəlliyini yazılı ədəbiyyata gətirməkdə 
sənətkar iki mühüm vəzifəni yerinə yetirmişdir: Birincisi, 
əsərdə müəllifin məqsədi, sənət dili və oxucuya deyəcəyi fikir 
daha yaxşı aydınlaşır; İkincisi, məqamında işlədilən bədii 
nümunələr yazılı ədəbiyyatın qanında, canında əbədiləşir. 
Folklor əsərdə xəlqilik və üslub aydınlığı yaradır. 

 M.İbrahimov lirik folklor nümunələrindən istifadə 
edərkən zahirdə sadə görünən, əslində isə böyük tərbiyəvi 
əhəmiyyəti olan məsələlər qaldırır. Səfərəli müəllim 
seminariyaya uşaq yığmaq üçün kəndləri gəzir. Kəndlərin 
birində Nadir adlı uşağın yaddaşından möcüzəli söhbət edirlər.  
O, Nadirin yaddaşını yoxlamaq üçün aşağıdakı qoşmanı deyir: 

    
                          Bəd övladı əzəl gündən tanıram. 
   Çör-çöp yığar, yad ocağın yandırar. 
   Səhər durar, ar-namusun gözləməz, 
              Suyu tökər öz ağacın söndürər. 
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Abbas bu sözləri deyər sərindən. 
   Arxı vurun suyu gəlsin dərindən. 
   Söz bir olsa, dağ oynadar yerindən,  

          El bir olsa, zərbi kərən sındırar. 
... Nadir qoşmanı dərhal südəzbər söyləyir. Sonra  uşağın 

xoruzu təqlid etməsinə qulaq asır. 
Folklor nümunələri bayatı, qoşma, atalar sözləri fikrin 

məntiqi tutumuna təsir etdiyi kimi, yaddaşı  möhkəmlənməsinə 
də təsir edir (104,525). Romanda hazırcavablıq, yaddaş 
möhkəmliyi haqqında klassik ədəbiyyatda əksini tapan 
rəvayətlərə də diqqət yetirilmişdir. Sultan Yaqub hazırcavab 
olduğu üçün quzu otaran kəndli balası Həbibini saraya aparır.  
Həbibi sarayda bir şair kimi şöhrət tapır. 

Folklor deyim tərzi “Pərvanə” romanında xalqın həyatı 
ilə bağlı səhifələrdə daha canlı görünür. İctimai-siyasi 
məzmunlu səhifələrdə isə mühakimə, gələcək haqqında 
düşüncələr üstünlük təşkil edir. bu cəhətdən yanaşdıqda 
romanın birinci hissəsi daha çox “folklor-roman” təsirini 
bağışlayır. Bu hissədə dastan süjetləri, folklor  işığı da yenidən 
canlandırılmışdır. 

Mirzə İbrahimov xalq yaradıcılığının çoxçeşidli 
nümunələrindən istifadə edən nadir təfəkkürə malik sənətkardır. 
Tədqiqat göstərir ki,  xalq həyatının bütöv sahələri onun 
əsərlərində öz əksini tapmışdır. Xüsusilə “Pərvanə” romanında 
xalqın şəxsiyyətini, psixologiyasını, təfəkkür tərzini, sevinc və 
kədərini özündə cəmləyən bütöv “xalq obrazı” yaşayır. 
Xalqımıza məxsus, milliliklərin sınağından çıxmış folklor 
nümunələri, mifik təfəkkürün təsdiqi, inam və etiqadlar bu 
“xalq-obrazı”nda toplanmış, bədii biçimdə yazıçı təfəkkürünün 
işığında oxuculara çatdırılmışdır. 

Xalqın keçirdiyi mərasimlər də sənətkar diqqətindən 
kənarda qalmamışdır. İlyas bəyin oğlu Səfiqulunun dəfn 
mərasimi əsərdə bütün təfsilatı ilə təsvir edilmişdir. 
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“Böyük həyat adamla dolub boşalırdı.  Ağsaqqal,  
qocalar,  qarasaqqal kişilər, bığıburma cavanlar axın-axın gəlib-
gedirdilər. Tabutun başında, hətta,  ayağında bir neçə molla 
oturub aram ilə Quran oxuyurdu” (104,353). Yas mərasiminin 
təsvirində diqqətçəkən  cəhət budur ki, yazıçı bu mərasimdən 
İlyas bəyin daxili mənəviyyatını üzə çıxarmaq məqsədilə 
istifadə etmişdir. Səlim ağanın dili ilə İlyas bəyin daxili aləmi 
üzə  çıxarılır: “Ay kaftar, havayı şöhrət əsirisən. Yalançı, 
iyrənc, şöhrət! Oğlunun ölümündən də öz şöhrətin üçün istifadə 
etmək istəyirsən” (104,354). 

Romanda Nargilənin toy mərasimi də  sənətkarlıqla təsvir 
edilmişdir.  Toy söhbətindən aydın olur ki, kişilər və qadınlar 
ayrılıqda otururlar. Gəlini yengələr, tay-tuşları geyindirib 
bəzəndirirlər! Gəlini gündüz deyil,  gecə yarısı oğlan evinə 
aparırlar. “Gecə yarısına qədər get-gəl vurhavur, zurna-balaban 
səsi davam etdi. Gecə yarısı bəylə gəlini bir faytona oturub 
Şortanın evinə yola saldılar”(104,623). 

Əsərdə Novruz mərasiminin doğurduğu fərəh və sevinc 
hissi də ilhamla qələmə alınmışdır. Bu mərasim qışın bitməsi 
və yazın gəlməsi ilə başlanır. O, insanlara sevinc verən, onları 
ruhlandıran ən maraqlı mərasimlərdən biridir (40,78).  

Novruz bayramı Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin “Qan 
içində” romanında da təsvir edilmişdir.  “Xalq adətincə, yeni ili 
hansı bir əhval-ruhiyyə ilə qarşılasaydı, guya eyni, əhval-
ruhiyyə ilin sonuna qədər davam edərdi.  Odur ki, üzlər 
gülümsəyir, qəmi, dərdi unutmağa çalışırdılar”. 

“Pərvanə” romanında Novruz bayramından üç həftə  
sonra evlərdə bayram şirnisinin qaldığından, piyalələrindən 
solmaqda olan səmənilərdən danışılır. Aydın olur ki,  şəhərdə 
bayram sevinci hələ davam edir.  kübar xanımların əlləri hələ 
xınalıdır.  Kasıb evdə yaşayanların isə əllərində xınanın “ala-
tala” izləri qalmışdı. 

M.İbrahimov xalqına inanan nikbin ruhlu sənətkardır. O, 
Novruzun  doğurduğu şadlığı təsvir etməklə, xalqımızın ən ağır 



Mirzə İbrahimov  və  xalq yaradıcılığı 
 

 117 

günlərində belə nikbinliyini, yaşamaq eşqini itirmədiyini təsdiq 
edir. Xalqın mənəvi sərvətindən bəhrələnən sənətkar bu 
nikbinlik və dəyanətin ədəbiyyatın canına hopdurmaq üçün 
Novruz mərasimindən istifadə etmişdir. 

Romanda uşaq oyunu da öz əksini tapmışdır.  Xalq 
arasında yayılmış oyunların unudulması sənətkarın diqqətini 
cəlb edir. Nərimanın uşaqlarla “qayış qapdı” oynadığını gös-
tərir.  Bu oyunun bir adı da var idi: “Dirədöymə” (el arasında) 
çeviklik, güc tələb edən “qayış qapdı” oyunundan danışılması 
əsərə təbiilik və canlılıq gətirmişdir. 

Xalq yazıçısı nəsr əsərlərində, xüsusən “Pərvanə” roma-
nında folklor qaynağından böyük sənətkarlıqla bəhrələnmişdir. 
Qısa desək folklor üslubu Mirzə sənətinin varlığında həlledici 
yer tutmuşdur. 

Ədib yazır: “Homer, Nizami, Rustavelli, Puşkin təkrar 
olunmamış tarixi hadisələrdir. Doğma xalqlarını ifadə etmiş və 
buna görə də bütün xalqların ürəyinə yol açmışlar” (103,230). 
Doğma xalqını dərk etmək istəyi Mirzə İbrahimovda güclüdür. 
O, bir sənətkar kimi xalqın şəxsiyyətini təsdiq edən folklor 
qaynağından ustalıqla bəhrələnmişdir.  

“Pərvanə” romanının sözlüyü-xalq deyim  üslubunun 
təravəti, frazeoloji ifadələr, hikmətli sözlər, atalar sözləri və 
məsəllər, alqışlar, qarğışlar, sınama-inamlar, mifik təsəvvürlər 
bu fikrin əsaslı olduğunu təsdiq edir. 

Tədqiqatdan aydın olur ki, əsərdə folklor və xalq deyim 
tərzi, frazeoloji ifadələr, hikmətli sözlər yüzlərlədir:“Cilovunu 
verib onun əlinə”, “Quzeydə bitən ot kimidir”, “Dabanı çatdaq 
kəndçi qızı xanımlıq nə bacarır”,“Qoltuğumuza qarpız verib”, 
“Kişinin təpər sözündədir”, “Qazan kimi qaynayıb köpüklənir-
di”, “Tacir bunun saqqızını oğurlayıb”, “Bağa kimi girmişik qa-
pımıza”, “Əlli arxın suyu qarışıb bir-birinə”, “İlan kimi xəzinə 
üstündə oturmuşam”, “Əli yalın qalmayacaqalar”, “Xəmirləri 
kindən, küdurətdən yoğrulub”, “Güldən ağır söz deməyəsiniz”, 
“Suyu süzülmüş halda.. getdi”, “İynə atsan yerə düşməz”, 
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“Ovqatına soğan doğramaq” və s. kimi xalq deyimləri bir qayda 
olaraq öz məqamında işlənir: “Mirzə Fətəlinin və İvanovun 
bazar ayağında camaatın gözü qabağında İlyas bəyin dəvətini 
rədd etməsi, oğluna, kürəkəninə olmazın sözlər deyib abırlarını 
alması İlyas bəyin ürəyində yara olmuşdu (104,252) “Abırını 
almaq” frazeoloji ifadəsi  yerində işləndiyi üçün fikrin yığcam 
ifadə olunmasına imkan vermişdir.  

Vəfadargilin Hürünü müdafiə etməsi İlyas bəyi sarsıdır. 
O, qisas almağa çalışır. Səlim ağanı və Səfiqulu bəyi bu işə 
təhrik etmək üçün deyir: “Gedin o papaqları atın bir küncə, 
başınıza ləçək salıb oturun evdə” (104,252). Bu “başına ləçək 
salıb otur” xalq deyim tərzi fikrin daha kəsərli olması üçün 
işlədilmişdir. Belə aforistik tərzdə işlədilmiş deyimlər əsərin 
tərzində, üslubunda mühüm yer tutur.  

Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin bol-bol işlənil-
məsinə görə “Pərvanə” romanı da çox diqqəti cəlb edir. 
Romanın folklor kökündə  atalar sözləri və məsəllərin xüsusi 
yeri vardır. Mirzə İbrahimov atalar sözlərini və məsəlləri 
obrazın səciyyəsi ilə bağlamış, əsərin bədii cəhətdən daha 
dolğun, təsirli olmasında onlardan yaradıcılıqla bəhrələnmişdir. 

Qəddar, qan çanağı İlyas bəy “Vuran oğul atasından 
soruşmaz”, “Hər iş öz məqamında görülsə yaxşıdır”, “Daldan 
atılan daş topuğa dəyər” (104,66),  “Ay məndən olub mənə 
oxşamaz” (104,67) kimi sözləri işlətməklə Səlim Səfiqulunu 
intiqama səsləyir. 

Başqa surətlərin bəylər haqqında söylədikləri atalar 
sözləri və məsəllərdə  həmin obrazın səciyyəsini aşkarlamaq 
imkanı verir. İlyas bəy haqqında  deyilir: “Hansı suya düşsə 
salamat çıxacaq, qazdan ayıqdır”, “Hamının  bir qibləsi var, 
İlyas bəyin iki-üç”, “Bəynən qohum olanın tağı belində itər”, 
“İtnən yoldaş ol, çomağını əldən qoyma”, “İlan ulduz görməz-
sə, ölməz”.  İlyas bəyə  xalqın bəslədiyi nifrət isə belə atalar 
sözləri vasitəsi ilə öz əksini tapmışdır. 
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Vəfadar İlyas bəy tayfası ilə mübarizədə ağıllı, tədbirli bir 
obraz kimi diqqəti cəlb edir. Onun işlətdiyi “Şər deməsən xeyir 
gəlməz”, “Ağıl-ağıldan ötgün olar”, “Atalar deyib ki, vəsiyyət 
yüngüllükdür” və s.  kimi atalar sözlərində bunu aydın görürük. 
Vəfadarın dostu Cəfərin söylədiyi “Ağılsız ucuz ölüm də 
axmaqlıqdır”. “Qoçaq olmaq cəsarətdəndir, tədbirli olmaq 
ağıldan” kimi atalar sözləri də surətin düşüncə tərzini aşkara 
çıxarır. 

Sahib müəllim işıqlı obrazdır. Xalqın gözünü açmaq, onu 
maarif və mədəniyyətə qovuşdurmaq arzusu ilə yaşayır, 
cəhalətə qarşı mübarizə aparır. “Yasin oxumaqla donuz 
darından çıxsaydı, dünya çoxdan düzələrdi”, “Nadanlıq odur ki, 
insan özündən, öz əqlindən başqa hər şeyə inanır”. 

Məmməd Rza bəyin oğlu Sahib müəllimin söylədiyi “O 
yerdə ki, zülm var, tamahkarlıq var, nə düzlük olar, nə 
dostluq”. “Əyri dilin bəd duası öz başına tökülər”, “Nadanlıq 
böyük bəladır”, “bütün dərdlərin bircə dərmanı var: oxumaq 
kimi atalar sözləri, hikmətli kəlamlar onun mənəviyyatını xalqa 
xidmət etmək səyini əks etdirir. 

Mirzə İbrahimov bütün məsəlləri, atalar sözlərini yaxşı 
olduğu haqqında rəy yaratmır. O bəzi məsəllərin uyğun 
olmadığını oxuculara xatırlatmağa diqqət yetirir. 

“Hərçənd belə məsəl var ki, igid atını, qorxaq arvadını 
təriflər” mən bir məsəllə razı deyiləm”,  “Məsəllər hamısı  
yaxşı deyil ki,  bu da pislərdən biri ! – Vəfadar onu danışmağa 
təhrik etdi”,  “Razı deyiləm ona görə ki, vallah bu Reyhan 
xanımın mənim boynumda minnəti çoxdur. Özü də Aşıq 
Ələsgər sazında oxşanmalı xanımdır”. İzahata ehtiyac yoxdur. 
Müəllif folklor incəliklərinə münasibətini romanda ustalıqla 
ifadə etmişdir. 

Tacir Əlinin işlətdiyi atalar sözləri, məsəllər, deyimlər, 
XIX əsrdə yaranmağa başlayan ticarət burjaziyasının inam və 
əqidəsindən xəbər verir. “Dəvə deyil, öküz deyil, bir çəllək 
yağdır. Düzdür, hələ-hələ tapılmır, ancaq sənin  üçün tapılar”, 
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“İnsanların çoxunun ağlı başında deyil, gözündədir”, “Ölç-biç 
cavabını mənə de”, “Alver deyiblər, alvermə yox” (104,419). 

Tacir Əli qəsddən Nərimanın atası Nəcəf kişini 
əsəbiləşdirir. Nəcəf deyir: “-Hacı insafın olsun, Allaha bax! Bir 
bölük külfətin çörəyinə bayis olma, haram tikə ev yıxar, Hacı”. 
“Çörəyə bir aləm bais olmaq”, “Haram tikə yemək” ifadələri 
tacir Əlinin simasını, iç üzünü açır. Eyni zamanda “kişi 
tüpürdüyünü yalamaz” Nərimanın əqidəsi ilə  yaşayan 
N.Nərimanovun atası Nəcəf kişinin halal, düzgün adam 
olduğunu üzə çıxarır (104,417). 

Mirzə İbrahimov atalar sözlərindən, məsəllərdən 
bəhrələnərək əsasən üç cəhətə  diqqət yetirir: 

1. Atalar sözləri və məsəllər fikrin yığcam ifadə 
olunmasına xidmət edir. 

2. Süjet  xətti ilə əlaqələnir, məqsəd aydınlığına səbəb 
olur. 

3. Obrazlılıq yaratmaq, ana dilimizin söz xəzinəsini 
ifadəlilik gücünü zənginləşdirmək məqsədilə  işlədilir. 
Misallara diqqət yetirək: “Səlim ağa! Arvada əl qaldırmaq 
kişiyə yaraşmaz. Kişisən çıx meydana!”. Dəmirçi Vəfadarın bu 
sözü Səlim ağanı ovsunladı, o yerində donub qaldı. 

Atalar sözü fikrin yığcam, dəqiq ifadə olunmasını təmin 
edir. Hürü oğlu Sahibə deyir: “Yadında saxla, atan deyərdi: 
“Qələm qılıncdan kəsərlidir” məsəlində fikir yığcam və konkret 
şəkildə ifadə olunmuşdur. 

İlyas bəy tayfasının hiylə və kələklə düzəltdiyi sandıqcanı 
Hürünün evinə aparmağa məcbur olan Cəfər qəti qərar qəbul 
edir: “Atalar nahaq deməyib ki, gecənin xeyirindən, gündüzün 
şəri yaxşıdır”(104,90). O, Hürü ilə oğlunu yuxudan oyatmır,  
sandıqcanı da götürüb Vəfadargilə gedir. 

Xalq yazıçısı “Dərdi dərdbilənə söyləyərlər” ifadəsini 
Cəfərlə, onun həyatı ilə əlaqəsi işlətmişdir. Əsərdə Cəfərin kim 
olduğu, hansı dərdə düşdüyü həmin atalar sözündən sonra izah 
olunur.  Atalar sözü mətləbin açılmasında giriş rolu oynayır. Üç 
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qardaş, üç bacının xalçası ata-ananın başına gələr tükürpədici 
hadisələr nağıl deyil; həyat həqiqətidir. 

“Sərab xanın dəstələri kəndimizə doldular. Mal-qaranı 
tövlələrdən çıxartdılar, evlərə soxulub, gəlinlərin üstündən 
yorğanı, altından döşəkləri çəkib apardılar. Mənim böyük 
qardaşım Kərim bir həftə olmazdı ki, toy eləmişəm. Bir az da 
igidliyi vardı, söz götürən deyildi.  Başıpozuqların abırsız 
işlərini qapı-bacanı sındırmalarını görəndə davam gətirmədi. 
Tüfəng götürüb atəş açdı. Onlar da vəhşiyə döndülər. Evimizə 
od vurdular. Atamı, anamı, qardaşımı, bacılarımı məhv etdilər 
(104, 55). Dərəbəyliyin dəhşətləri təsvir obyektinə çevrilir, 
Vəfadarın atasının faciəsi ilə birləşir. Əsərdə dastan süjeti 
motivi, folklor deyim tərzinin güclənməsinə təsir göstərir. 

M.İbrahimov atalar sözlərindən dilimizin poetik vüsətini 
üzə çıxartmaq məqsədilə də  istifadə edir.  Şah İsmayıl Xətai öz 
tərəfdarlarını kamal sahibləri ilə yaxın olmağa onlardan mərifət 
kəsb etməyə, “özünü bilməz” insanlardan uzaq olmağa 
çağırırdı. 

   Yoldaş odur  rəhm edə yoldaşına, 
   Yoldaşı uğratmaya yol daşına. 
M.İbrahimov yoldaşlıq haqqında xalqımızın təsəvvürlə-

rini: “Yoldaşı yolda tanı”, “İş yoldaşı çox, baş yoldaşı yox” ki-
mi sözlərlə ifadə etmişdir. O, bu sözlərdəki poetik səslənmədən 
də sənətkarlıqla bəhrələnmişdir. 

   Yoldaşı – yolda tanı, 
     İş yoldaşı çox, 
   Baş yoldaşı yox. 
Belə poetik deyimlər nəsrin poeziyasını yaratmaqda, 

daxili qafiyələnmə ilə bədii dilin təravətini aşkarlamaqda 
sənətkarın imkanlarını artırır. Obrazlı ifadələr, xalq  deyiminin 
poetik vüsəti əsərin bədii görümünü  gözəlləşdirir. 

“-Allah ağzından eşitsin, ay  Nəcəf kaş  elə sən deyən 
kimi olsun deyir: “Kor nə istər – iki göz, biri əyri biri düz”.  
“Bizim də istədiyimiz odur ki, isti aşımıza soyuq su qatma-
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sınlar”(104, 417). “Allah  ağzından eşitsin”, “Sən deyən  kimi 
olsun, Kor nə istər – iki göz, Biri əyri, biri düz”. Birinci misal-
da “qulaq qafiyəsi”, ikinci misalda isə daxili qafiyələnmə var-
dır. Tədqiqat göstərir ki, əsərdə folklor  nümunələrinin seçi-
mində emosionallıq və poetik deyim tərzi nəzərə alınmışdır.  
Vəfadarın gəvə toxuyan Cəfərlə, bacısı Səkinə üçün oxuduğu 
bayatı bu fikri təsdiq edir: 

     Əzizim bəxtiyarım, 
     Könlümün taxtı yarım, 
     Üzündə göz izi var 
     Sənə kim baxdı yarım. 

Romanda atalar sözlərinin bir qişmindən müəllifin əlavəsi 
olmadan istifadə olunmuşdur. “Dərə xəlvət tülkü bəy”, “Vuran 
oğul atasından soruşmaz”, “Ölmək-ölməkdir, xırıldamaq nə 
deməkdir”, “İtnən yoldaş ol,  çomağını əldən qoyma”, “İlan 
ulduz görməsə ölməz”, “Bəynən qohum olanın tağı belində 
bitər”, “Şər deməsən, xeyir gəlməz”, “Bivaxt gələn qonaq 
kisəsindən yeyər”, “Nə yoğurdum, nə yapdım, hazırca kökə 
tapdım”, “İgid basar, amma kəsməz”, “Örkən nə qədər uzun 
olsa, axır doğanaqdan keçəcək”, “Nə dəvə görmüşəm, nə də 
qıçını”, “Örtülü bazar dostluğu pozar”, “İgidin adını eşit, üzünü 
görmə”, “Ağıl, ağıldan ötkün olar”, “Gərək yüz ölçəsən, bir 
biçəsən”, “Əlli arxın suyu qarışıb bir-birinə”, “Söz yolun 
nərdivanıdır”, “Sirkə tünd olanda öz qabını çatladar”, “Qorxan 
gözə çöp düşər”, “Yürüyən at qamçı yeməz”, “Toxun acdan nə 
xəbəri”, “Düzə zaval yoxdur”, “Acıqlı başda ağıl olmaz”, “Üz 
versən, astar da istərlər”,  “Çəlmək dığırlanar tayını tapar”, 
“Ağıl yaşda yox, başda olar”, “Paxılın əkdiyi bitməz” və sair. 

Folklordan bəhrələnmək Mirzə İbrahimovun sənətkarlıq 
üslubunda mühüm yer tutur, “Pərvanə” romanında da bu cəhət 
geniş şəkildə özünü göstərir.  Sınamalar alqış və qarğışlar, 
yanıltmalar öz məqamında işlədilir bu da əsərdə təbililik, 
emosionallıq gətirir.  
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Maraqlıdır ki, bu sınamanın  həyatdan doğduğu da əsərdə 
öz əksini tapır.  Nərimanın anası Həlimə hamilə olarkən 
qohum-əqraba xüsusi şadlıqla övlad yolunu gözləyir: “Min illər 
ərzində ana südü ilə əmdikləri təsəvvürlərə görə, onlar inanırdı 
ki,  bahar fəslində, çaylar daşanda, dağlar-dərələr  yaz çiçəkləri 
ilə nəfəs aldığı, çöllər yaşıllaşdığı, ağaclar gül çiçək açdığı 
zaman dünyaya gələn uşağın ayağı yüngül bəxdi açıq olub, 
elinə-obasına səadət gətirir” (104,375). 

Romanda işlədilən alqışların müxtəlif məna çalarlarına 
rast gəlirik. Topasaqqal  çoban İlyas bəy ailəsinə yarınmaq 
məqsədilə Səfiqulu bəyə deyir: “Allah  səni bizim üstümüzdən 
əksik eləməsin, ay bəy. Allah  sürülərinin sayını daha da artıq 
eləsin” (104,122). 

Topasaqqal kişi “dünya belə gəlib, belə də gedəcək” 
inamı ilə yaşayan, ömürlərini başa vuran adamları təmsil edir. 
Onun işlətdiyi “Adəmdən hatəmə belə, belə də olacaq”, “Ac-
acdır, tox-tox. Ağa-ağadır, nökər-nökər” ifadələr də bunu 
göstərir. Çarvadar İdrislə Reyhan evlənərkən atası deyir-dua 
verərək deyir: “get, allah xeyir versin, qızım! Xoşbəxt 
olasınız!”. 

Reyhan anadan köç yolunda olmuşdu. Köçəri mamaçalar 
“Bu qız bir yerdə oturmayacaq, yolda doğulan uşaq həmişə 
hərəkətdə olar. Allah xoşbəxt eləsin! demişdilər”. Xalq inamı,  
xoşbəxtlik arzusu sənət dili ilə bədii ədəbiyyatın canına 
hopmuşdur. 

“Pərvanə”  romanında qarğışlar alqışlardan daha çoxdur. 
İlyas bəylərin at oynatdığı bir dövr üçün bu təbii haldır. “Baisin 
evi yıxılsın”, “Özün öləsən”, “Yurdumuzda bayquş ulasın”, 
“Yediyiniz çörək sizə haram olsun”, “Çor buyurdum, azar-
buyurdum”, “Sənin ciyərinə qara-yara çıxsın”, “Allah sizin 
evinizi yıxsın”, “Allah məni öldür! Allah mənim gözlərimi kor 
elə!”, “Sehrin, cadun özünə qənim olsun”, “Dağılsın,  daşı-daş 
üstə qalmasın bu evin”, “İlahi, sən özün bunun belini qır”, 
“Allah səni yaman gözdən saxlasın”, “Fələyin üzü qara olsun”, 
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“Bəxdimiz qaradır, nə edək”, “Ay balam bu yazıqdan əl çəkin”,  
“Axı, zülmü allah götürməz!”, “Allahdan qorx, Səfiqulu bəy, əl 
çək o yazıqdan”, “Nəslinizə lənət, zatıqırıq köpək uşağı”, 
“Yalançının atasına lənət”, “Səni and verirəm o getdiyin həccə, 
bu zülmü mənə eləmə”, “İnsan çiy süd əmib. Çiy süd əməndən 
nə gözləyirsən? (indi dini dinara satırlar)” – kimi müxtəlif 
səpkili ifadələr də əsərdə folklor  üslubunun daha dərindən 
olduğunu aydınlaşdırır. Acılama, and, lənətləmə məzmunu 
daşıyan deyimlər müəllif məqsədinin konkretliyinə xidmət edir. 
Hürü xanımı zorla evinə aparan İlyas bəy tayfasına zor göstərə 
bilməyən xidmətçilər bu qudurğanlığa “Nəslinizə lənət zatıqırıq 
köpək uşağı” – deyə öz nifrətlərini bildirirlər. 

Yanıltmacalar, hərbə-zorbalar da xalq deyimində yaşayan 
söyləmələrdir: “Kişisən çıx meydana”, “Harda, havaxt desən 
qulluğunda hazıram, sözündən qaçan nakişidir!”, “Yaxşı aşıq, 
mənə borc olsun”, “Deyəsən, başın bədəninə ağırlıq eyləyir 
ha?!”, “Külünüzü göyə sovuraram”. 

Vəfadarın Səlimlə qabaqlaşarkən “Kişisən çıx meydana” 
deməsi yanımcıl çağırışı onun mərdliyini göstərir. Aşıq Kərəm 
“Mən haqq aşığıyam, ölərəm sevdadan dönən deyiləm” 
fikrindən döndərə bilməyən  Kərim bəyin “Yaxşı, aşıq mənə 
borc olsun!” – deyib, fürsət gözləməsi isə bəyin namərdliyini 
göstərir. Folklor nümunələrindən bəhrələnərək müqayisə - 
təsvirdən istifadə etmək Mirzə İbrahimovun sənəti üçün 
səciyyəvidir. “Allah dindirə bilməyəni pul dindirər!” Cahan 
xanımın atasından dönə-dönə eşitdiyi və inandığı həqiqətlərdən 
biri idi (104,70). 

Cahan xanımın əksinə olaraq, “İnsani məhəbbəti, düzlüyü 
və təmizliyi  Hürü ana südü ilə əmmişdir: “Pul ki, var, əl 
çirkidir!” Onun atasından eşitdiyi və inandığı həqiqət  bu 
olmuşdur.  Pul haqqında iki atalar sözündən atalar sözündən 
istifadə edən yazıçı yox uyarlı, yadda qalan, bədii işləmə 
yaratmışdır. Burada sərvətə münasibətdə iki əxlaqi baxış üz-üzə 
dayanmışdır. 
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Mirzə İbrahimov xalqın özünü dərketmə, milli və bəşəri 
düşüncə tərzinin formalaşmasında mühüm yer tutan sənətkar-
şəxsiyyətdir. O, xalqdan bəhrələnərək ədəbiyyatımızın söz 
xəzinəsinin zənginləşdirdiyi kimi folklorumuza, ana dilimizin 
fəlsəfi dərinliyinə xidmət edən ifadələr də işlətmişdir. 
“Pərvanə” romanında belə orijinal hikmətli sözlər  kifayət 
qədərdir.  

“-Elə adamlar var ki, onlara dilin qandıra bilmədiyini 
qılınc qaldırar”, “Nifrət yağış suları kimidir: özünə iynə gözü 
qədər yer  elədimi,  getdikcə ovub dərinləşdirəcək”, “Bu 
dünyaya zülmü, ədalətsizliyi, paxıllığı, tamahkarlığı,  
pozğunluğu-hamısını bir ana doğub”. O, ananın adı  sərvətdir 
(104,205). 

“Nadanlıq odur ki, insan özündən əqlindən başqa hər şeyə 
inanır”, “O yerdə ki, zülm var tamahkarlıq var”, “Nə düzlük 
olar nə dostluq” (104,396), “Günahsız qan yerdə qalanda təzə 
cəlladlar yetişir”, “Kasıb uşaqlarının ayaqları yer tutan gündən 
iki mürəbbi yol göstərəni olur. Bunlardan biri ehtiyacdır, o o 
biri əmək”, “Bir cəmiyyət ki,  mənim təbii haqqımı mənə bir 
sədəqə kimi təqdim edir, o cəmiyyət yaxşı sayıla bilərmi?”, 
“Daxili şövqə, həvəs insanın ürəyində olur” (104,470). 

Fazil Əliyev 
 

 126

 
MİRZƏ İBRAHİMOVUN DRAM ƏSƏRLƏRİNDƏ 

FOLKLOR İNCİLƏRİNDƏN İSTİFADƏ 
 
 M.İbrahimov “Həyat” (1935), “Madrid” (1937), “Mə-

həbbət” (1941),  “Közərən ocaqlar” (1967), “Bəşəri komediya” 
(1968) adlı dramları, “Kəndçi qızı (1962), “Yaxşı adam” (1963-
1964) kimi komediyaları ilə teatr  mədəniyyətimizin inkişafın-
da öz yeri olan sənətkardır. 

 Xalq  yazıçısı nəsrdə olduğu kimi, dram əsərlərində də 
folklordan bəhrələnməyə xüsusi önəm  vermişdir. M.İbrahimov 
ilk səhnə əsəri “Həyat” dramını 1935-ci ildə yazmışdır.  Döv-
rün hadisələrini əks etdirən bu əsərdə folklor motivləri əsasən 
atalar sözü və məsəllərdən ibarətdir.  Dialoqlarda işlədilən 
folklor  nümunələri əsərin ideyası ilə sıx bağlıdır. Obrazların 
müsbət və mənfi qütbdə dayanmasından asılı olaraq seçilmiş 
nümunələr fikrin dərinliyi və kəsərli olmasına xidmət edir. 
Əsərin qəhrəmanı Həyatın işlətdiyi atalar sözləri, məsəllər 
bunlardır: “Ağac yarpağını payızda tökər”, “Ölümsüz həyat 
yoxdur”, “Bir yerdə qalan su iylənər”, “Dəmir döyülməzsə 
bərkiməz”, “İgidin adını eşit,  üzünü görmə deyərlər”, “Mus-
mus deyincə bir dəfə Mustafa de, qurtarsın getsin”,  “Tələdən 
səs  çıxmaz”, “Söylənən söz, atılan addım, yayından çıxan ox 
bir daha geri qayıtmaz”, “Ailəni dağıtmaq asandır, qurmaq 
çətin”, “Bir canavar qılıqlı tülkü itirmişik”. Əsərdə, mənfi 
qütbdə dayanan Süleymanın da  atalar sözləri və məsəllər 
vasitəsilə daxili mənəviyyatı aşkarlanır. 

“Cücəni payızda sayarlar”, “Ac toyuq yuxusunda darı 
görər”, “Saç uzun ağıl gödək”, “Cidanı çuvalda gizlətmək 
olmaz”, “İlanın ağına da lənət, qarasına da”, “İt hürər, karvan 
keçər”, “Adamın gərək adamı olsun”, “Atalar sözüdür, 
arvadınan at-ikisi də birdir. Cilovunu çəkmədən aparıb salacaq 
səni dağa-dərəyə”, “Kimin nə həddi var mənim ayranıma turş 
desin”, “Ölmək ölməkdir, xırıldamaq nə deməkdir”,  “Yuxarı 
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tüpürür bığdır, aşağı tüpürür saqqal”, “İtnən yoldaş ol, çomağı 
əlindən yerə qoyma”, “Dərə xəlvət, tülkü bəy”. 

Süleyman birinci gündən həyatı başqalarına qarşı 
qaldırmağa çalışır. Həyat deyir: “Ehtiyat igidin yaraşığıdır”, 
“Ancaq hər kəsə şübhə etmək də axmaqlıqdır”, Süleyman ona 
“Cücəni payızda sayarlar” atalar sözü ilə cavab verir. Həyat 
atalar sözündən düzgün nəticə çıxarır.  Süleyman isə bəd 
əməllərini işlətdiyi atalar sözü ilə pərdələyir, həm də öz 
daxilində hələ çox işlər olacağını biruzə verir. Akiflə Həyatın 
arasını vurmaq üçün deyir: “İlanın ağına da lənət, qarasına da.  
Arvadın pisi pisdir, yaxşısının atasına lənət”. Atalar sözündən 
özünün alçaq niyyətini yerinə yetirmək üçün istifadə edir.  
akifdə şübhə oyatmaq məqsədilə maymaq Həsənovun adından 
istifadə edir.  həyatın raykom katibi Nadirovla əlqəsi olduğunu 
söyləyir.  Akif əsəbiləşəndə isə deyir: “... İt hürər karvan keçər 
-  Həsənov ha desin...  Həyat ki, onun dediklərinə baxan deyil, 
onsuz da dediklərini ödəyəcək” – iki başlı fikir oyadır, atalar 
sözündən riyakarlıq məqsədilə istifadə olunur. 

Mirzə İbrahimov folklordan bəhrələnməklə dram əsərində 
məna dərinliyi və məntiqi tutum yaradır.  Obrazların atalar 
sözünə,  zərbi məsəllərə münasibəti onların kimliyi, amalı ilə 
sıx bağlıdır. Həsənovun işlətdiyi “Avazın yaxşı gəlir, oxuduğun 
Quran olsa”, “Meşədə çaqqal az idi, biri də gəmi ilə gəldi”,  
“Kəndə darğa gəlib”, “Külün altında köz varmış” sözləri ilə 
Süleymanın firvasına uyub Həyatın əl-ayağına dolaşır.  
Abbasın kolxoz sədri seçilməsinə etiraz edərək deyir:  
“Şümurə, Yezidə gələn lənət mənim atama gəlsin, əgər bunu 
kolxoza buraxam”.  

Beləliklə, tamaşaçı Həsənovu boş,  aşağı səviyyəli bir 
adam kimi tanıyır. Əsərdə Həsənov sosializmin tipik 
nümayəndəsi kimi təqdim olunur. 

“Həyat” dramında əlliyə  yaxın atalar sözü və məsəl 
işlədilmişdir. Əsərdə ideomatik ibarələr,  aforizmlər də xeyli 
yer tutur. Bundan başqa altı bayatı və iki qoşmadan istifadə 
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olunmuşdur.  Bütün bunlar gənc qələm sahibi Mirzə 
İbrahimovun şifahi xalq ədəbiyyatı ilə əlaqəsinin möhkəm 
olduğunu göstərir.  

 “Ölmə eşşəyim, ölmə, yaz gələr yonca bitər”, “Ağzına 
çullu dovşan sığışmır”,  “Halva-halva deməklə ağız şirin 
olmaz”, “İt yiyəsini tanımır” “Qurd ürəyi yemisən”, “Səs 
çoxalanda qiymətdən düşər”, “Dədəmə ehsan deməmişəm”, 
“Hər kəs odu öz qabağına çəkir”, “Soğan yeməmisən, için niyə 
göynəyir”,  “Həqiqət zamanın övladıdır” kimi xalq  yaradıcılığı 
nümunələri əsərin milli olmasına,  bədii dilin emosional-üslubu 
çalarını artırır. 

 Gəncliyin məhəbbətini ifadə edən xalq  deyimləri əsərdə 
xoş əhval-ruhiyyə oyadır. Tofiqin oxuduğu: 

     Ağacda var mazılar 
     Könlüm səni arzular 
     Əyil üzündən öpüm, 
     Qoy baxsın tamarzılar. 
     Özü bülbül, 
     Sözü bülbül, 
     Saçı sünbül Tərlanım. 

 “Gəl-gəl sənə qurbanam” – gözəlləmə-bayatı əsərə bir 
təravət gətirmək, tamaşaçını yormamaq məqsədilə 
işlədilmişdir. 

     Şikayətim var o xandan, 
     O sultandan, o xandan 
     Bir dəstə gül olaydım, 
     Asılaydım yaxandan” (68,24). 

Bayatı iki aşiqin Tofiqlə, Raufun dialoqunu canlılıq və 
təbiilik ab-havası ilə zənginləşdirmişdir. Öz məqamında işlənən 
bu folklor incisindən bəhrələnmə əsərdə bədii tutum yaradır.   

Gənc Abbasın oxuduğu bayatı isə qovuşmaq həsrətilə 
yaşanan aşiqin intizar duyğusunu əks etdirir: 

     Qızıl gül oyun-oyun, 
     Dərim sinəmə qoyum, 
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     Yağış yağar yer doymaz 
     Mən səndən necə doyum (68,80). 

 Bu bayatının ikinci variantı yoxdu. “Bayatılar” 
kitabında olduğu kimi verilmişdir. 

 Namərd gülləsinə tuş olan Abbasın ölümündən bir az 
əvvəl söylədiyi bu bayatı isə əsərdə faciəvilik və kədər hissi 
oyadır. Tamaşaçı-oxucu onun ölümünü dərin təəssüf hissi ilə 
qarşılayır. Abbasın sevgisi də öz ağır dərdini qabaqcadan 
duymuş kimi dastan, nağıl qəhrəmanlarına xas olan bir hala 
düşür: “Ana, ana yadındadırmı, mənə nağıl danışardın, oğlan 
səfərə gedib, qız da onun yolunu gözləyir...” (68,82). 

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında Beyrəyin nişanlısı 
onun gəlib çıxmadığını eşitdikdə ağlayır: “Beyrəyin yavuqlusu-
na xəbər oldu. Banuçiçək qaralar geydi, ağ ağ  qaftanına çıxdı. 
Güz olması kimi al yanağını dartdı, yırtdı”. 

Atlasın oxuduğu: 
    Yolunu gözlərəm könlüm yaralı, ay aman, 
    Kəməndə salmısan ovçu maralı, 
    Ruh necə yaşasın candan aralı... 
    Can sənə qurban, 
    Sevgili oğlan 
    Məni ağır 
    Dərdə saldın, 
    Harda qaldın, yar, gəl, 
    Ay aman, ay aman gəl!.. (68, 84). 

Nəqarətli sərbəst qoşma təsiri bağışlayan şer parçası ilə - 
sənətkar intizar içində  yol gözləyən aşiqin dərdini bədii dilə 
çevirib oxucuya təqdim etmişdir. 

Mirzə İbrahimov folklorla yaşayan sənətkardır. Onun 
səhnə əsərində folklor motivi əsasən atalar sözləri, məsəllər, 
bayatılar, xalq deyim tərzi ilə özünə yer tapmışdır. Bayatılardan 
geniş istifadə olunması M.İbrahimovun folklorla bağlı sənətkar 
olduğunu göstərir.  Bir dram əsərində lirik növə aid yeddi 
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nümunədən bəhrələnən əsərdə folklor duyumunun samballı 
olduğunu göstərir. 

“Həyat” pyesində  olduğu kimi, 1941-ci ildə yazdığı 
“Məhəbbət” pyesində də folklor sənətkarın ideyanı aydınlaşdır-
maq, fikrin konkret şəkildə ifadə etmək imkanını artırmışdır. 
Şifahi xalq yaradıcılığından bəhrələnmə, incə mətləbləri sənət 
dili ilə vermək əsərin bədiilik meyarına müsbət təsir göstər-
mişdir. 

Yazıçı əsərdə bəzi atalar sözlərini təfəkkür süzgəcindən 
keçirərək işlətmişdir: “İyirmisindən yel çəkən altmışında sızlar” 
(68,180), “Sevilən layiq olar”, “Yaxşı ürək pis yerə meyl 
etməz”, “Hər cəsarət hələ istəyin dərinliyini bildirmir”, “Sevgi 
olan yerdə mühakimə susur”, “Kim çox dərd çəksə, onun dərdi 
də çox olar”, “Namussuz övladın olmağından, olmamağı 
yaxşıdır”, “Ayıq vaxtında əclaf, sərxoş vaxtında səmimi 
adamlarla badə qaldırmaq haramdır”. 

El arasında bunların müxtəlif variantları işlədilir. “Altmı-
şında öyrənən, gorunda çalar”, “Sevilmək xoşbəxtlikdir”, 
“Yaxşı oğulun anası ağlamaz”, “Məhəbbətin dili laldır”, “Za-
man ən böyük həkimdir”, “Dəm-dəm gətirər, qəm də qəm”, 
“Bəd övladdan Allah da bezər”, “Sərxoşla oturub-duran xeyir 
tapmaz”. 

“Məhəbbət” pyesində atalar sözləri və zərbi-məsəllər 
dialoqların daha canlı və məzmunlu olmasına xidmət edir. İstər 
müsbət, istərsə də mənfi obrazların dilində bu nümunələrin 
işlədilməsi əsərin bədii cəhətdən daha səviyyəli olmasına səbəb 
olmuşdur. Müsbət obrazların işlətdiyi atalar sözlərinə diqqət 
yetirək: Zəhra: “Düzlükdən böyük dövlət yoxdur”, Məhəbbət: “ 
Dünyada namus və düzlük ən böyük dövlətdir”, Məşədi Qulam 
Hüseyn: “Qızı özbaşına qoysan, ya halvaçıya gedər, ya 
zurnaçıya”, “Əlli illik dəyirmanın yolunu öyrətmə!”, “Utan-
utanmazdan, qorx qorxmazdan”, “Ulu sözünə baxmayan ulaya-
ulaya qalar”, “Sövdanı pul kəsər, divanı qılınc”, “Düzə düz 
deyərəm, əyriyə-əyri”, “Aşıq gördüyünü çağırır”, “Yüksək 
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əməllər təmiz məhəbbətdən doğar”, “Namussuz övladın 
olmağından, olmamağı yaxşıdır”, “Ər bir, arvad bir” (98,185). 

Əsərdə təsvir edilən hadisələr Vətən müharibəsi illərində 
cərəyan edir. Lakin folklor  materiallarının təhlili göstərir ki, 
əsərdə tərbiyə, xalqın əxlaqi görüşlərinə münasibət də ön 
planda verilmişdir. İki ailənin, zavod direktoru Məmişovun 
qızları  Hürü və Zəhranın, Məşədi Qulam Hüseynin və 
Fatmanisənin qızı Məhəbbətlə oğlu Mayilin tərbiyəsi məsələsi 
süjet xəttinin aparıcı rolunu təşkil edir. 

“Dünyada namus və düzlük ən böyük dövlətdir” - deyən 
Məhəbbət, eyni əqidə ilə yaşayan Zəhra xalqımızın əxlaqi 
görüşlərinin daşıyıcısı kimi çıxış edirlər. 

Məşədi Qulam Hüseynin işlətdiyi atalar sözləri, məsəllər, 
namus, əxlaq haqqında onun düşüncəsini, sağlam ruhlu ailə 
başçısı olduğunu göstərir. 

Qəşəm Həşimov “Qayışımın altını bərkitdim” deyə-deyə 
gün keçirən bir adamdır, laqeyddir, qızı Hürünün pozğun 
həyata yuvarlanması belə onu maraqlandırmır. Maraqlıdır ki, 
Məmişov “Məntiq Həsənoviç” hekayəsinin qəhrəmanı Məntiq 
Həsəni xatırladır, “yüz ölç, bir biç” məsəlini öz bildiyi kimi 
nadancasına dərk edir. 

Zəhra: -Ata can, nə “Hə deyirsən, nə yox” axı belə olmaz. 
Məmişov: Sən hələ uşaqsan, qızım, get əlif-beynini de, buna 
bax, bu ilki sərçə, bildirkinə cip-cip öyrədir. Məmişovun 
qənaəti belədir: “Sağ-salavat eləyib sanksiya almamış iş görən 
başını bəlaya salar”. 

 Belə fikirlə yaşayan Məmişov Məhəbbətin yeni silah 
ixtirasına  maneçilik törədir. Məmişovun qızı Hüri və Məşədi 
Qulam Hüseynin oğlu Mayil əxlaqca düşkünləşir, Manaf, 
“Kəntərov kimi cəsusların əlində oyuncağa çevrilirlər”. Xalq 
yazıçısı Məmişov kimi mənfi qütbdə  dayanan obrazları ifşa 
etmək məqsədilə folklordan bəhrələnmişdir. Əsərdəki Əhmədi-
biqəm  dəlixanada yatmışdır. Sadə bir bağ xidmətçisidir. Lakin 
hikmətli ifadələr işlədir, nifrət etdiyi adamların üzünə istədiyi 
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sözü deyir.  Əhmədi-biqəm Şərqdə  məşhur olan Bəhlul 
Danəndəni xatırladan obrazdır. Bağdad xəlifəsi Harun-ər-
Rəşidin qardaşı, divanə, danəndə təxəllüslərini daşıyan Bəhlula 
vəzir deyir: 
- “Ey Bəhlul, muştuluğumu ver. Əmirəl-möminin səni 
öküzlərə, eşşəklərə baş sərkərdə təyin eləyib. 
Bəhlul halını pozmadan deyir: 
-  İndi ki elədir, onda mənə qulaq as, əmrimi yerinə yetir, çünki 
sən də mənim əsgərlərimdənsən” (44,186). 

Əhmədi-biqəm “Mən ölülər padşahıyam, özüm də 
qəbristandan gəlmişəm” (98,194) deyir,  özünü dəli qələminə 
verir.  Məmişov onu tanımır. 
-Sən ... üçüncü istirahət evinin bağbanı deyildin? 
Əhmədi-biqəm ona belə cavab verir: 
“Bəli, sən ticarət komissarlığında oğruları ətəyinin altında 
gizlədəndə, mən orada işləyirdim” (98,195). 

Yazıçı folklordan bəhrələnərək yaratdığı obraz vasitəsilə 
məqsədinə nail olur. Əhmədi-biqəmin dili ilə Məmişovu 
oxucuya tanıdır. Əhmədi-biqəmin işlətdiyi “Adamdan nə desən 
çıxar” ifadəsi əsərin məzmunu ilə sıx bağlıdır və Mail, 
Kəntərov kimi cəsus-xainlərin ifşa olunması, həmin ifadənin 
əsər boyu nə üçün işləndiyini aydınlaşdırır. Əhmədi-biqəm 
Bəhlul Danəndə kimi müdrikləşir: 

“Yazılı ədəbiyyatda şifahi xalq ədəbiyyatı növlərindən, 
eləcə dələtifələrdən istifadə etmək  məsələsi təsadüfi deyil, 
həyatın zəruri tələbindən ayrı- ayrı söz ustalarının  ədəbi 
fəaliyyətindən  irəli  gələn, xüsusilə qabaqcıl ədəbiyyatın xalq 
həyatı ilə olan yaxın əlaqəsindən doğan qanuni bir 
keyfiyyətdir” (69, 34). 

“Məhəbbət” dramında “Erkək balıqdır, naməhrəmdir” 
lətifəsində bunun ifadəsini görürük. Əhmədi-biqəmin söylədiyi 
bir lətifə əsərin məzmunu ilə bağlı ideyadan  doğmuşdur. 
Mühəndis Manafın “Nə bir quşa güllə ata bilmərəm, nə də 
sudan çıxan balığa baxa bilmərəm”  sözlərinə cavab olan lətifə 
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öz məqamında işlənmişdir. “Erkək balıqdan utanan” padşah 
qızı kimi Manaf da- hiyləgər, namərd bir adamdır. 

Ədib “Böyük dayaq” romanında yaltaq, hiyləgər Yar-
məmmədin daxili aləmini göstərmək məqşədilə “erkək balıq-
dan” utanan padşah qızı haqqında lətifədən bəhrələnmişdir. 
Pyesdə emosional vəziyyət yaratmaq, tamaşaçını yormamaq 
üçün də folklor incilərindən istifadə olunmuşdur. Kərəmin 
bayatıları bu cəhətdən diqqəti cəlb edir: 

     Qərənfil əsdi neynim, 
     Səbrimi kəsdi neynim, 
     Dodaq şirin dil acı, 
     Mən belə dostu neylim (98,208). 

Əsərdəki bayatıların beşi də hazır  bayatılardır. Dost 
haqqında deyilmiş bayatının əsl varianrı belədir: 

     Qərənfil əsdi neylim, 
     Səbrimi kəsdi neylim?! 
     Özü dost, qəlbi  qara. 
     Mən belə dostu neylim  (24, 227). 

“Özü dost, qəlbi qara” misrasını “Dodaq şirin dil acı” 
misrası ilə əvəz etməklə məzmunda dəyişiklik yaratmışdır. 
Birincidə “qəlbi qara” dastan, ikincidə isə “şirin dodaqlı” 
aşiqdən danışır. 

Bu bayatıları işıqlı obraz olan Kərəm söyləyir. Adətən, 
Mirzə İbrahimovun nəsr əsərlərində, eləcə də dram əsərlərində 
bayatılar müsbət obrazların, zülm çəkən adamların, sevənlərin 
dilindən verilmişdir. 

“Məhəbbət” pyesində xalq deyim tərzi, alqış və qarğışlar 
da  öz əksini tapmışdır: “Az aşın duzu olmayıb”, “Ay şeytana 
papış tikən Manaf”, “Əlinə də qurban, dilinə də qurban”, “İynə 
ilə gor qazmaq”, “Allah Hitlerin anasını mələr qoysun”, “Sənə 
qurban olum”, “Nə var, kəndə darğa gəlib”, “Tatus koxa, Matus 
koxa, on beş evdə otuz koxa”, “Ətəyinin altında xoruzun 
quyruğu görünür”, “Qalmışam odnan suyun arasında”, “Sənin 
bazarın bağlandı”, “Şər deməsən, xeyir gəlməz”, “Elnən gələn 
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yas, toy bayramdır”, “Lənət olsun sənə rast olduğum günə, min 
lənət”. Bu səpkili deyimlər əsərdə folklor motivinin güclü 
olduğunu göstərir. Bədii dil folklor qaynağında cilalanır. 

Ədibin “Məhəbbət” dramında  Əhmədi-biqəm obrazına 
folklor biçimində yanaşmışdır. Onun söylədiyi “nağıla oxşar bir 
həqiqət” əslində həyatdan götürülmüş əfsanə-rəvayətdir. 
Beləliklə sənətkar özünün yaratdığı əfsanə-rəvayətlə folklorun 
zənginləşməsinə töhfə bəxş etmişdir. Bu gün “Xorasan 
kürküdür”, “Əhmədi-biqəm”dir, ifadələri xalq arasında işlənir. 
Belə atmacalar, aforistik deyimlər Mirzə sənətinin canlı 
olduğunu, xalqın təfəkküründə yaşadığını və onun obrazlılıq-
emosionallıq qatına dolğunluq gətirdiyini əks  etdirir. 

M.İbrahimovun “Kəndçi qızı” lirik komediyası 1962-ci 
ildə yazılmışdır. Əsərdə folklordan bəhrələnmənin tədqiqi 
göstərir ki, xalq yazıçısı özünə sadiq qalmışdır. Fikrin obrazlı 
ifadəsi, dərin məntiqi inkişafı üçün folklor deyim tərzi əsərin 
canına hopmuşdur. Birinci şəkildəki ilk dialoqlar da bunu 
təsdiqləyir: 

“Vahid- Yaxşı deyiblər: qızıl taxtım olunca, qızıl bəxdim 
olsun. Nə işdən yarıdım, nə qızdan... 

Aslan- Qız seçməyi məndən öyrən, peşə seçməyi 
dostumuz Rəşiddən. Gəlsənə mənim kimi sən də bir kəndçi qızı 
tapasan. 

Vahid- Ehh, sən də söz  danışdın - kəndçi qızı! Yəni 
əlvida mədəniyyət, əlvida zövq-səfa! 

Aslan- Yeməmisən qaz ətini, nə bilirsən ləzzətini. 
Kəndçi qızı-Yəni yaşa məhəbbət, yaşa düzlük və səda-

qət!” 
Buradakı atalar sözləri əsərin daxili qaynağına çevrilmiş-

dir. “Nə yardan doyur, nə  əldən qoyur” mənasını  verən atalar 
sözü Vahid obrazının amalını,  həyata baxışını əks etdirir. Əsər 
boyu Vahid çiçəkdən çiçəyə qonan arını xatırladır. Aslan isə 
söylədiyi “Yeməmisən qaz ətini, nə bilirsən ləzzətini” 
məsəlində öz düşüncə tərzini büruzə vermişdir.  
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Məhəbbətə ikili münasibət atalar sözləri və məsəllərdə öz 
əksini tapmışdır. Dramaturq folklora diqqətlə yanaşır. Pyesdə 
yerində işlənməyən, əsərin məzmunu ilə bağlı olmayan bir 
folklor nümunəsinə rast gəlmirik. 

Şəkərlinski ticarətdə əliəyrilik edən idarə  müdiridir.  
Onun haqqında ilk sözü kooperasiya işçisi Rəşidin işlətdiyi 
“Çaqqal var, deyə, heç kəs meşədən keçməz” məsəli 
tamaşaçıda Şəkərlinski və onun quyruğu Alışov haqqında rəy 
yaradır. 

Vahidlə kəndçi qızı Bənövşənin qarşılaşdığı səhnədə 
ibarələr, aforizmlər tənqid hədəfinə yönəldilmişdir. Bənövşənin 
“Qaçan at kimi dala niyə baxırsan?”, “Adam pirinə xor baxmaz, 
“Kəndçi qızı var ki, yüz səni kimisini dəyirmana susuz aparar, 
susuz gətirər”, “Kiminin əli qabarlıdır, kiminin ürəyi”  sözləri 
öz məqamında işlənmişdir.  

Vahid- Əl çəkməz ha!...  Burada deyiblər bulud altından 
çıxan gün, yaşmaq altından çıxan dil. 

Bənövşə- Dədəm deyir ki, kişinin  yanşağı  özü qiymətə 
minməz, sözü qiymətdən salar. Belə dialoqlar folklor deyim 
tərzi əsərdə millilik, təbiilik ölçüsünü genişləndirir. 

Vahidin atası Mahmudun “Pis övlad ürəyin çibanı deyil, 
nədir?! Davası yox, dərmanı yox, içəridən yeyib canını alır” 
sözləri xalq deyiminin məntiqi tutumundan bəhrələnməyə misal 
ola bilər. 

Əsərdəki mənfi obrazların sözlərində də xalq deyim tərzi 
öz əksini tapmışdır.  Şəkərlinskinin dialoqlarında işlətdiyi “Səni 
əkənə də lənət, doğana da, Alışov”, “Gic dana kimi gözünü 
döymə”, “Alışov, gədə qarmağını atdın, ayıq ol, yuxulama, 
tənbəl öküz kimi”, “Ay çöllü, elə ki, qapıya bir də satan 
gəlsin”, “Alışov, başın qaz yumurtasına oxşayır”, “Alışov, 
yandım, sən də bir söz de ay malbaş” – kimi ifadələr pyesin 
lirik görümünü canlandırır. Tamaşada şuxluq, mənalı gülüş 
doğurur.  
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Bənövşənin atası Sarvanın dialoqları xalq deyimləri, 
atalar sözü və  məsəllərlə zəngindir. Xüsusən, Şəkərlinskinin 
Alışovla söhbətləri səciyyəvidir. “İt sümüyü sevinə-sevinə 
udar, tamaşadı xirtdəyində qalanda”, “Alışov, soxulma ortalığa 
ələkçinin qıl verəni kimi”, “Nə örüşdən qayıdan mal kimi 
mələyirsən”, “Dəvədən böyük fil var”, “Alışov qara pişikdən 
bəduğursan” (98, 318). 

Pyesdə Alışov surəti hiyləgər, yaltaq müdir əlaltıların 
tipik nümayəndəsi kimi verilmişdir. Onun tez-tez işlətdiyi “Qoy 
desin, nə desə özümdən çıxan deyiləm” sözləri əsərin lirik 
səpkisini rövnəqləndirir. 

“Kəndçi qızı” komediyasında dramaturqun bəhrələndiyi 
atalar sözləri, zərbi-məsəllər, idiomatik ifadələr, aforistik 
deyimlər bir silsilə təşkil edir: “Adam bir qram dilini qoyub, bir 
pud başını tərpətməz”, “Qara məni basmamış, mən qapını 
basım”, “Siçan deşiyini satın alarsınız”, “Üz verəndə astarını 
istəyirsən”, “Əlinə su tökməyə yaramaz”, “Qarasına yanar 
kösöy atırsınız”, “İndi qız ipiynən quyuya düş”, “Zirək quş 
dimdiyindən tələyə düşər”, “Gözləmədiyin yerdən gün çıxar”, 
“Suyun yavaş axınından qorx, adamın yerə baxanından”, “Xain 
xoflu olar”, “Havaxt tülkü olsan gəl mənim çırağımın şirəsini 
çeynə”. 

“Kəndçi qızı” pyesində Vahidin söylədiyi “Həqiqət 
axtaran dərviş” rəvayəti, “Çox yaşamağı ilə öyünən qarğa ilə 
qartalın danışığı” rəvayəti lirik komediyada sosial durumunun 
olmasına imkan verir.  

Gələcəyini düşünməyən, eyş-işrəti üstün tutan Vahidin 
qarğaya bənzədilməsi, Rəşid kimi sağlam düşüncəli adamların 
təsviri əsərin sosial qatını canlandırır. Folklor deyim tərzinə 
yaradıcılıqla yanaşmaq müsbət nəticə verir. Dramaturq “Hə-
yat”, “Məhəbbət” dramlarında olduğu kimi “Kəndçi qızı”nda  
da musiqi folklorundan da istifadə edir. xalq teatrının aktyoru 
Aslanın söylədiyi bədii parça bunu əks etdirir. 
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                                              Bir baş ki,  dost yolunda 
     Qurban verilməyəcək 
     Çiyinlərin üstündə 
     Çürük qarpızdır demək (98,258). 

“Dost dosta nə gündə lazım olar” fikri ilə yaşayan Aslan 
bu sözləri Vahid üçün oxuyur. Lakin Vahid dostluğu dərk 
etmək,  eyhamı anlamaq səviyyəsində deyildir. 

Aslanın “onda qulaq as, ləzzət apar” deyərək ikinci sözlə 
başa sala bilmədiyi Vahidi sazla başa salmaq məqsədilə: 

     Şalını alma qara, 
     Başına salma qara. 
     Gəlmişdim yar sevməyə, 
     Düşmüşəm qalmaqala (98,287). 

Öz məqamında işlətdiyi bayatı əsərin məzmunu ilə 
ahəngdar səslənir. 

“Kəndçi qızı” pyesində əlli beş atalar sözü və məsəldən, 
iki bayatıdan, iki rəvayət söyləmədən ifadələrdən istifadə 
olunmuşdur. Bundan əlavə; 

“İlan dilini işə saldı”, “Sən də bu yandan iynələmə”, 
“Kefi saz, damağı çağdır”, “Quyruğun qapı arasına qalanda”, 
“Küllərini göyə sovurunca varam olaram”, “Qorxuram siçan 
deşiyi satın alasınız”, “Yavaşça çıx əkil,  çuğundur kimi 
qızarmısan”, “Hind toyuğu kimi özünü çəkir”, “Əlimizə yaxşı 
girəvə düşüb”, “Tükü tükdən seçənsən” kimi xalq  söyləmələr 
lirik  komediyada folklor motivini canlandırmışdır. Bənövşənin 
artist Nərgiz adı ilə geyimini dəyişməsi və Cahidlə “Gizlənpaç” 
oyunu da xalq  oyunlarından  əsərdə yaradıcılıqla bəhrələnməyə 
misal ola bilər. 

M.İbrahimovun 1964-cü ildə yazdığı “Yaxşı adam” lirik 
komediyasında istifadə etdiyi atalar sözləri və məsəllər də diq-
qəti cəlb edir. “Qız yükü, duz yükü”, “Örtülü bazar, dostluğu 
pozar”, “Yetmişində öyrənən gorunda çalar”, “Dəryada balıq 
sovdası eləmə”, “Özünə dost qazan düşmən ocaq başında”, 
“Meşədə meyvənin yaxşısını çaqqal yeyər”, “Eşşəyə dayı de, 
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səni çaydan keçirsin”, “Yaxşı adamla duz daşı, pis adamla 
yemə aşı”, “Keçi can hayında qəssab piy axtarır”. Müəllif lirik 
komediyanın  məzmununda məna dərinliyi, fikir tutumu 
yaratmaq üçün bu atalar sözlərindən və məsəllərdən öz 
məqamında istifadə etmişdir. 

Üç qız anası Sənəmin söylədiyi “qız yükü, duz yükü” 
məsəli qızların tərbiyəsinə ananın  münasibətini bildirir. “Keçi 
can hayında qəssab piy axtarır” atalar sözündə isə idarə qayğısı 
ilə yaşayan, qızları ilə məşğul olmağa vaxt tapmayan atanın ob-
razı canlanır. Sənəm ilə Əli qızları Zəhrəni fərsiz alim Tağıya 
nişanlayıblar. Zəhra onu sevmir. Bu hal həm dramatik, həm ko-
mik vəziyyət yaradır. Komik vəziyyət xalq deyim tərzi ilə aş-
karlanır: 

“Sənəm- Zəhra barədə qulağıma pis xəbərlər deyir. Bu 
yandan da bəd yuxu görmüşəm, üçbaşlı əjdaha kəsmişdi qapı-
mızı, bir ağzıynan Zəhrəni udmaq istəyirdi, biriynən Töhrəni, o 
biriynən Qönçəni. 

Əli- “Yaxşı ki, dördbaşlı deyilmiş, yoxsa səni də udardı”. 
“Yaxşı adam” lirik komediyasında xalq yazıçısı atalar 

sözlərini, məsəlləri, müəllif əlavəsi ilə işlətməyə meyl etmişdir. 
Məsələn, “Yalançı tamahkarı aldadır” atalar sözü -
“Eşitməmisən tamahkarın saqqalı yalançının əlində olar” 
şəklində ifadə olunmuşdur. Yaxud, “Ailənin uzaqlığı 
namusdur”- “Əxlaq sabit olmasa bir ailə, bir ev xoşbəxtlik 
görməz”, “Bir dəli şeytan deyir: Dur Koroğlu boz üzünü 
göstər”-“Dəli şeytan deyir, gəl bu şübhə Tağının isti aşına 
soyuq su qat”, “Açıq yerdə təpəcik özünü dağ sayar”-“Hər beçə 
bir qalağın üstə qopub xoruzluq eyləyir”, “Asta olan adam usta 
olar”-“Sakit olan salim olar” (99,18), “Qız ki, iydə çiçəyi 
iylədi, öydən iyisini kəs”-“Qız ki,  dingildədi, gərək köçürəsən 
getsin”, “Tələsən təndirə düşər”, “Tələsik gedən, tərsinə 
gedər”-“Tələsənin kündəsi küt gedər”, “Get özünə dost qazan, 
düşmən ocaq başında”;“Subaylıq sultanlıq, subaylıq 
sonsuzluq”-“Subaylıq sultanlıq imiş” (99,38), “Evlərində 
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bişməyib, qonşudan gəlməyib, hardan bilsin”-“Zınqırov 
görməyən qatırın boynuna zınqırov asanda yerişini itirər”, “Bir 
yerdə ki,  soğan xurmadan baha oldu. Orda baş saxlamaq 
çətindir”; “Məhəbbətin dili lal olur, “Sevgi sözdə yox, 
gözdədir”-“Sevgi olan  yerdə mühakimə susur”, “Qadın gülən 
ev xoşbəxt olar” şəklində əsərdə əksini tapmışdır. 

“Yaxşı adam” kimi komik deyim obyekti olan 
Gülcamalın yuxusu maraqlıdır. Gülcamal Misir fironlarından 
birinin yuxusunu danışır: “-Firon bir çəməndə yeddi kök inək, 
yeddi arıq inək görüb. Arıq inəklər kökləri basıb yeyiblər”. 

Zöhrənin  “bunun  mənası nə imiş?” sualına cavab olaraq  
Gülcamal belə deyir: 

-Yeddi il yaxşı gəlib, bolluq olub, yeddi il pis gəlib. 
Qıtlıq olub”. 

Falçılıq, xalq yozumu da sənətkarın diqqətindən qaçmır. 
Belə folklor yozumu əsərin komik xəttini dərinləşdirir. 

Mirzə İbrahimovun nəsr əsərlərində olduğu kimi, dram 
əsərlərində də folklorla bağlılıq üzdə deyil, dərindədir. 
Dramaturqun 1967-ci ildə yazdığı “Közərən ocaqlar” dramı bu 
cəhətdən səciyyəvidir. Belə ki, bu əsərdə müəllif böyük dövlət 
xadimi Nərimanovun bədii obrazını yaratmışdır. Eyni zamanda 
Mazar bəy, Maral xanım, Kərim bəy, Tükəz kimi folklor səpkili 
obrazlar yaratmışdır. Başlıcası isə nağıl və dastan süjetlərindən 
bəhrələnmişdir. 

“Məlikməmməd” nağılında qardaşlarının Məlikməmmədə 
xəyanəti göstərilir: “Kiçik qız quyudan  çıxanda qardaşlarının 
ağılları başlarından çıxdı, dedilər. 

-Bəs, Məlikməmməd kiçik qardaş olduğu üçün gözəl qızı 
özünə götürəcək. 

-Bunlara paxıllığı tutdu, yarı yolda Məlikməmmədin 
kəndirini kəsdilər. O, şıppıltıynan quyunun təkinə düşdü”.  

Yazıçı belə səpkili nağıllara tənqidi münasibət bəsləyir. 
“Şah İsmayıl və Gülzar” dastanında Ədil şah Gülzarı 

almaq üçün Şah İsmayılın gözlərini çıxartdırıb, zülmət 
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quyusuna atdırır: “Ədil şah, Şah İsmayılın yalvarmağına qulaq 
asmadı. Cəllada “hökmü yerinə yetir”-dedi. Cəllad Şah 
İsmayılın gözlərini çıxartdırıb qoydu, özünü də aparıb zülmət 
quyusuna saldı”. 

Qardaş xəyanəti, Ədil şahın oğlu İsmayılın gözlərini 
çıxartdıraraq, onun nişanlısı Gülzarı almaq istəyi, Közərən 
ocaqların dramatik inkişaf xəttində, süjetində Mazar bəyin 
simasında özünü əks etdirir. Oxşar süjetlər folklorun yazılı 
ədəbiyyatın tükənməz mənbəyi olduğunu göstərir. 

Mazar bəy iki xəyanətin daşıyıcısı obraz kimi yadda qalır. 
O, var-dövlətini arvadı Maral xanımı qumarda Ağaya uduzur. 
Bu gərgin vəziyyətdə Mazar bəyin qardaşı Tacir Əli Avropadan 
gəlir. O, qardaşının borcunu ödəyir. Mazar bəyi rüsvayçılıqdan 
qurtarır. Üç min də yer alıb buruq qoymaq üçün əlavə pul verir 
və həmin pulun qəbzini istəyir. Əli “Qardaş,  ticarət hesab 
sevər, atalar yaxşı deyib, bəxşiş var xalvarnan, hesab var 
dinarnan”. Gecə  Mazar bəy qardaşına zəhər verir. Onun 
qışqırığını eşidəndə qapını bağlayır. Arvadı Maral xanım: 
“Cəllad! Axı, o qışqıran  sənin qardaşındır, aç qapını!” deyib 
qapını açmaq istəyəndə Mazar bəy ona mane olur, Maral 
yıxılır. Qardaşının on min manat qızıl pulunu əlinə keçirən 
Mazar bəy məhşurlaşır, günahlarını yumaq üçün Məkkəyə 
gedir, Hacı Mazar adı alır. Kərim bəyi didərgin salır, sürgünə 
göndərtdirir. 

Maral xanımın dediyi “Pislik əkən bədbəxtlik biçər” 
atalar sözü Mazar bəyin alçaq əməllərinin nəticəsi ilə vəhdət 
təşkil edir. bunu qardaş qatili, oğlu Nazimin sevdiyi usta 
babanın qızı Leylanı almağı qət edir. Nazim deyir: “Ata qədim 
yunanlar deyərdilər ki, allahlar bir adama cəza vermək 
istəyəndə  əvvəlcə ağlını başından alırlar” (99,126). 

Məlikməmmədi quyuya atan qardaşların, oğlunun 
nişanlısını almağa çalışan Ədil şahın ölümü folklorda olduğu 
kimi, Mazar bəyin ölümü də dram əsərində faciə doğurmur. 
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Çünki  belələri ölmür. Onlar rəzalət və lənət obyektinə 
çevrilirlər. 

Folklor motivinin gücü, süjet oxşarlığı konflikt 
yaratmaqda, ictimai quruluşun rəzalətini, sərvət hərisliyinin 
insanlıq üçün necə murdar rol oynadığını ifşa etməkdə 
dramaturqun imkanını artırmışdır. Maraqlıdır ki,  əsərin 
proloqu da folklor motivi üzərində qurulmuşdur. 

Leylinin hə, o rəvayətə qayıdaq, hansı şahdan deyirsiniz? 
Sualına cavab olaraq Nəriman deyir: 

... Bir dəfə əyanlardan biri şahın sözünü yaxşı eşitmir. 
Şahın ona acığı tutur, cəllada əmr edir ki, aparıb qulağını kəs. 
Əyan gedərkən cəlladın qulağına nə isə pıçıldayır. Bunu görən 
şah qəzəblənir və cəllada nə dediyini əyandan soruşur. 

Əyan cavab verir ki,  ona yüz tümən vəd etdim ki, 
qulağımın yarısını kəssin. Şah- ay axmaq, yüz tümən ona 
verincə, əlli tümən mənə ver, qulağını heç kəsdirməyim-deyir. 

Nəriman Nərimanovun  dili ilə despotizmi ifşa edən ədib 
proloqda taclı və tacsız despotların “xalqa yaman tov” 
tutmalarından söhbət açır. Nəriman tacsız despotlardan birini – 
Mazar bəyi tanıdığını dilə gətirərək deyir. “Bakıda yaşayır. 
Onun etdiklərini yadıma salanda başımda tüklərim biz-biz olur” 
(99,83). Şərq qadınlarının dözümlü və  vəfalı olması qənaəti ilə 
çıxış edən Nərimanov Mazar bəyin arvadı Maral verdiyi zülm 
və işkəncəni nəzərdə tutaraq onu lənətləyir. Beləliklə, proloqda 
əsərin rəvayət üstündə qurulduğu aşkarlanır, əsər boyu bu 
rəvayət canlanır, səhnədə pulun iblis sifəti, insan qəlbində 
törətdiyi dəhşətlər üzə çıxır. 

Pyesdə atalar sözü, zərbi-məsəllər, hikmətli ifadələr bir 
silsilə təşkil edir. bu silsiləni iki qrupa bölmək olar. 

1. Namərdliyə, alçaqlığa nifrət ifadə edən atalar 
sözləri, zərbi-məsəllər 

a) Obrazın daxili aləmini açmaq məqsədilə işlədilən 
folklor örnəkləri 
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b) Təfəkkürdə cilalanmış ifadə tərzi, hikmətli 
duyumlar. 

Birinci qrupa daxil olanlar bunlardır: “Neyləyirəm qızıl 
teşti içinə qan qusam”, “Ayı ilə həmsayə olmaq bədbəxtlikdir”, 
“Kim deyə bilər ki, tülkü ilə yoldaşlıqdan xeyir görüb”,  “Ot öz 
kökü üstə bitər”, “Gədədən gədə törəyər”, “Vəzifə qulu 
olduğunuzu bilirəm”, “Külünüz göyə sovrulsun”, “Cahil 
adamlar çox qansız və amansız olurlar”, “Yaralı canavar 
qorxulu olur”, “İnsafı, mürvəti itirəndə insan necə bir yırtıcıya 
çevrilir”. 

Maral xanımın işlətdiyi bu sözlər, onun dözümlü, 
namuslu bir qadın olduğunu göstərir. Mazar bəyin zülmünə 
dözmüş oğlu Nazimi tərbiyə etmişdir. Müsbət surətlərin 
söylədiyi atalar sözləri və məsəllər əsərdə folklor deyim 
tərzindən bəhrələnməsinin uğurlu nümunələridir. “Bu dünyada 
əlacsız dərd yoxdu, yıxılmayan ev, basılmayan igid”, “Lopa 
bığda qeyrət olmaz”, “Ağzından od tökülür”, “Dilindən danıb 
gönü verərsən suya”, “Yersiz mərhəmətdən qorxmaq lazımdır”, 
“İşləyən başın dərdi çox olur”, “Qızla oğlan qovla çaxmaq 
kimidir” sözlərindən ifşa tərzindən istifadə edir. 

“Öz əməlimlə öz evimi yıxmışam!”, “Allah mənə ayı 
bədəni verib, sinəmə öküz ürəyi  qoyub”, “Palçığa batmış 
eşşəyin günündəyəm”. Qumarda uduzan qardaşının 
milyonlarını ələ keçirən Hacı Mazar isə mənimlə ehtiyatlı 
dolan, “Yurdunu kor qoyaram!” “Ocağını dağıdaram, külünü 
göyə sovuraram” deyərək təbiətdəki quduzluğu nümayiş etdirir. 
Folklordan bəhrələnən sənətkar dastan və nağıllarda 
rəvayətlərdə yaşayan qaniçən şahların eyni olan “tacsız 
despotun” daxili aləmini üzə çıxartmışdır. 

Mazar bəy evindən qaçarkən oğlu Nazimə də güllə atır. 
Güllə ona dəymir. İnsanlıq hissini itirmiş qardaş qatili, oğul 
qatili olmaqdan da çəkinmir. Tükəzin bir replikasından görünür 
ki, Mazar bəy arvadını İçərişəhərdəki “Mülkün zirzəmisinə” 
salıbmış. Mazar bəydən intiqam alan Kərim bəy deyir: “Sən öz 



Mirzə İbrahimov  və  xalq yaradıcılığı 
 

 143 

əlinlə bu evdə öz məzarını qazmısan!” “Mən sənin taleyindən... 
Səninlə haqq-hesabı çürütməyə gəlmişəm”. Qardaşı Tacir 
Əlinin son nəfəsində dediyi: “Mənə bir içim su verin, alışıb 
yanıram!” sözlərini Kərim bəyin xəncərinə tuş olan Mazar bəy 
də təkrar edir. Ataların dediyi: “Tutma tutarlar” sözü özünü 
doğruldur. “Əməllərinin axır nəticəsindən  qorx” deyimi öz 
təsdiqini tapır.  

Əsərdəki Tükəz də folklor obrazını xatırladır. Maral 
xanıma falçılıq edən Tükəz həm də tərkəçarəliklə məşğul olur.  
Yenə cin şeytan-dolub uşağın ürəyinə. Şişləri qızdır, çildağ 
eliyəcəyəm (99,92). 

Falçılıq, türkəçarəlik xalq kimi xalq ənənəsinin bədii 
ədəbiyyata gətirilməsi M.İbrahimovun dırnaqarası milli adətə 
mənfi münasibətini göstərir. Eyni zamanda falçılığın  aşağılıq, 
nadanlıq, fırıldaqçılıq vasitəsi olduğunu obrazlı bir dillə 
qamçılayır. 

“Közərən ocaq” dramında xalq yazıçısı, söz xəzinəmizin 
qızıl fonduna daxil ola biləcək deyimlər, hikmətli söyləmələr 
yaratmış: “Taclı və tacsız despotlar”a nifrətini bildirmişdir. 
“Başı girləmək lazım deyil, işlətmək lazımdır”, “Güc və zor 
işlənən yerdə nə azadlıq olar, nə birlik”, “Nakam məhəbbət 
sağalmaz yaradır”, “Sağlam ruhlu cəmiyyətlərdə tənqid vətən-
pərvərlik sayılır” (99,140). 

Mirzə İbrahimovun elmi-nəzəri, ictimai-fəlsəfi düşüncə-
nin məhsulu olan əsərində olduğu kimi, bədii əsərlərində, nəsr 
və dramlarında da sənətkar şıxsiyyəti önçül yer tutmuşdur. 

Milli-əxlaqi tərbiyə məsələləri, atalar sözləri, hikmətli 
ifadələr, ayrı-ayrı personajların daxilində kök salmış mənfi 
virusların daşıyıcısı olan “mazarbəylərin”, “məmişovların”, 
“alışovların” ifşası M.İbrahimov dramaturgiyasının ana xəttini 
təşkil edir. 
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Böyük rus tənqidçisi B.Q.Belinski demişdir: “İnsanı xəlqi 

edən onun təbiətidir”. Xalq yazıçısı M.İbrahimovun təbiətində, 
ömür kitabında xalq həyatının öyrənilməsinə ən ülvi, ən parlaq 
səhifələr ayrılmışdır. O, folklorumuzun dərin qatlarını üzə 
çıxarmaq, onun ədəbi prosesə təsirini aşkarlamaq sahəsində 
ədəbi-elmi qüvvələrin yolunu işıqlandırmışdır. Həm də dərin 
məzmunlu, elmi-fəlsəfi fikirlərlə Azərbaycan folklorşünaslığı-
nın  inkişafına çox güclü təsir göstərmişdir. 

Mirzə İbrahimovun elmi-nəzəri və bədii irsi ənənəyə mü-
nasibətdə yaradıcı sənətkar olduğunu əks etdirir. Təkcə Nizami 
Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, Molla Pənah Vaqif, Mirzə Fətəli 
Axundov, Mirzə Ələkbər Sabir və Cəlil Məmmədquluzadə və 
başqa görkəmli şair və yazışılara əllidən çox məqalə həsr edən 
xalq yazıçısı milli folklordan bəhrələnmək sahəsində möhkəm 
zəminə əsaslanmışdır. Klassik poeziyada yaşayan folklor mo-
tivləri, Cəlil Məmmədquluzadə, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, 
Yusif Vəzir Çəmənzəminli nəsrindəki şifahi xalq ədəbiyyatına 
vətəndaşlıq məhəbbəti Mirzə İbrahimov üçün ədəbi-təcrübə 
mənbəyi rolunu oynamışdır. 

Xalqın düşüncəsini, onun təfəkkür fərdiliyini özündə əks 
etdirən sənətkarlar dünya ədəbiyyatında təqdir olunan fəlsəfi-
estetik ideallara biganə qala bilməzlər. Mirzə İbrahimov 
yaradıcılığında bu həqiqət öz ifadəsini tapmışdır. Qədim yunan 
və dünya mifik təfəkkürünün “İliada” və “Odisseya” kimi 
nümunələrinə bələdlik Uilyam Şekspir, Bernard Şou, Con 
Bayrondan tərcümələr onun milli folklordan yaradıcılıqla 
bəhrələnməsinə müsbət təsir göstərmişdir. 

Yazıçı-alim ənənədən istifadə məsələsində orijinal yol 
tutmuşdur. O göstərir ki, ənənənin qeydinə nəzəriyyəçilərdən 
daha çox yaradıcılar qalmalıdırlar. “Çünki qüdrətli yaradıcılıq 
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və bədii təcrübə fikirlərə daha dərin təsir buraxır, nəzəriyyənin 
yolunu dəyişməyi bacarır” (103,273). 

M.İbrahimov qazandığı  bədii təcrübəni nəzəri cəhətdən 
əsaslandırmaq sahəsində mühüm işlər görmüş Azərbaycan 
ədəbi mühitinin inkişafında ana dilimizin təəssübünü çəkməkdə 
möhtəşəm xidmət göstərmiş, yazıçı, ictimai xadimdir. 

1957-ci ildə Moskvada Yazıçılar İttifaqında “Böyük da-
yaq” romanını müzakirə edərək M.Arif, İ.Qrinburq, V.Druzin, 
V.Bertse kimi sənətkarlar əsərdəki realizm, milli kolorit, xalqa 
bağlılıq haqqında çox qiymətli fikirlər şöyləmişdir. 

Xalq yazıçısının yaradıcılıq uğurlarına dair müxtəlif 
əsərlər yazılmış, dissertasiyalar müdafiə olunmuşdur. İstər 
“Böyük dayaq” romanının müzakirəsində, istərsə də digər 
tədqiqatlarda M.İbrahimovun yaradıcılığında folklor məsələsi 
geniş əks olunmamışdır. Sənətkarın ədəbi abidələrdə, dastan və 
nağıllarda yaşayan xalq şəxsiyyətinə, xalqın mənəvi təfəkkür 
işığına münasibəti geniş açıqlanmamışdır. 

Bəzi müəlliflər yazıçının əsərində folklor motivlərinə 
toxunmuşlar. Hüseyn İbrahimov 1962-ci ildə “İbrahimovun 
nəsri haqqında bəzi mülahizələr” adlı məqaləsində “Çobanın 
məsləhəti”, “Şairin yadigarı”, “Pələng və insan” hekayələrinin 
xalq əfsanələri əsasında yazıldığınə qeyd edir. Professor Azad 
Nəbiyev “Yazıçı və folklor” (90), “Xalq ruhuna məhəbbətlə” 
(89), “Unudulmaz sənətkar” (91) adlı əsərlərində xalq 
yazıçısının folklora münasibətindən bəhs etmişdir. 

Professor Yaşar Qarayev “Torpağın övladı” məqaləsində 
Mirzə İbrahimov yazıçı məfkurəsində folklorun aparıcı yer 
tutduğunu şərh etmişdir. Məqalədəki faktiki materiallardan 
daha çox müəllif ümumiləşdirilməsi diqqəti cəlb edir. Yaşar 
Qarayev yazır: “Geniş nəzəri əhatə və miqyas faktlar 
zənginliyi, aydın metodologiya, estetik qiymətin və meyarın 
dəqiqliyi, məntiq və ifadə sərrastlığı, bütün bunlar Mirzə 
İbrahimovun filoloji əsərlərinin məğzini təşkil edir” (81,148). 
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Bədii əsərlərində olduğu kimi, elmi-nəzəri görüşlərində 
də folklor ruhu, tədqiqat obyektini xalq kimi dərk etmək səyi 
daha güclüdür. Sanki yazıçı Mirzədə folklor üslubu özünü 
təsdiq etdiyi kimi, alim Mirzədə də xalqın təfəkkür dərinliyi, 
xalq fəlsəfəsi milli özünüdərketmə səlahiyyəti yaşayır. 

Mirzə İbrahimov aşıq poeziyasının inkişaf mərhələlərini 
Qurbani, Tufarqanlı Abbas, Xəstə Qasım kimi sənətkarların 
meydana çıxması ilə əlaqələndirmişdir. Bununla da aşıq 
ədəbiyyatının tədqiqinə yeni istiqamət vermişdir. Ədib Aşıq 
Ələsgər yaradıcılığına  təkcə aşıq poeziyasında deyil, həm də 
Azərbaycan ədəbiyyatında yeni mərhələ kimi baxır: “Aşıq 
sənəti çərçivəsindən çıxaraq Azərbaycan və dünya 
ədəbiyyatının klassik simaları ilə yanaşı duran yaradıcılar da 
var. Əlbəttə, bu barədə danışanda birinci olaraq hamımız Aşıq 
Ələsgəri xatırlayırıq”(102,494). 

Mirzə İbrahimov aşıq poeziyasında Ələsgər mərhələsinin 
mahiyyətini şərh etmişdir: “Ələsgər klassik ədəbiyyatın fikri 
dərinlik, tipikləşdirmə və bədii ümumiləşdirmə qanunlarını aşıq 
poeziyasının canına hopmuşdur” (104, 495) ideyasını irəli 
sürməklə Ələsgər şeirinin əsl elmi-nəzəri qiymətini vermişdir. 

Ədibin yaradıcılığında “Folklor və musiqi” mövzusu da 
mühüm yer tutur. Tədqiqatdan aydın olur ki,  xalq yazıçısı 
folkloru milli musiqinin qidalandığı başlıca qaynaqlardan biri 
sayır. Onun “Sənətin qüdrəti” (102, 99-105), “Bir-birinə bağlı 
iki keyfiyyət” (102, 225-234), “Xalqın böyük bəstəkarı” 
(102,346-66). “Üzeyir Hacıbəyov sənət və sənətkarlıq 
haqqında” (102,405) əsərlərində Üzeyir sənətinin qüdrəti 
folklorla, xalq musiqisi ilə bağlı şəkildə şərh olunur. Yazıçı 
göstərir ki, ana laylası kimi eşitdiyimiz muğamat, xalq havaları 
Bethovenin, Çaykovskinin ölməz əsərlərindən həzz  
almağımıza mane olmur. Əksinə onların musiqi aləmini dərk 
etməkdə təfəkkür aydınlığı yaradır. 

Üzeyir musiqisinin orijinallığı, novatorluğu haqqında 
dərin məzmunlu mülahizələri ilə M.İbrahimov musiqişünasların 
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yolunu işıqlandıran fikirlər irəli sürmüşdür. Odur ki, tədqiqatda 
M.İbrahimovun folklora bağlı görüşlərini üç istiqamətdə 
ümumiləşdirməyin mümkün olduğunu əsaslandırmalı olmuşuq. 

1. Ədəbiyyatşünaslığa, sənətkarlara, ədəbi əsərin təhlilinə 
həsr etdiyi əsərlərdə, publisistik məzmunlu məqalə və 
çıxışlarında folklorla bağlı mülahizələr. 

2. Folklora həsr olunmuş əsərlərdə, dastanlar, ustad 
aşıqlar folklordan bəhs edən əsərlər haqqında məqalələrdə irəli 
sürülmüş fikirləri. 

3. Teatr, musiqi mədəniyyətimizə aid əsərlərdə folklora 
münasibət. 

Göründüyü kimi, M.İbrahimov folklora dair görüşləri 
onun bədii yaradıcılığı ilə bir vəhdət təşkil edir. O, bir sənətkar 
kimi bədii əsərlərdən folklora körpü salmışdır. 

İlk qələm təcrübələri olan “Zəhra” (1929), “Mələk” 
(1930), “Qaçaq” (1932) hekayələrində sənətkarlıq cəhətdən 
bəsitlik duyulsa da,xalq adət-ənənələrinə münasibət, onların 
münasibət,  onların müsbət cəhətlərini yaşatmaq səyi özünü 
göstərmişdir. 

Mirzə İbrahimov hekayələrdə atalar sözünə, zərbi-məsələ 
yaradıcılıqla yanaşır. Çox zaman folklor nümunələri heka-
yələrin süjet xəttində, üslubunda həlledici mövqe tutur. “Yüz 
ölç, bir biç” atalar sözü “Məntiq  Həsənoviç” hekayəsində, “Qız 
papaq deyil ki, bu başdan o başa qoyulsun” misalı “Etibar” 
hekayəsində, “İgidin adı çıxınca, canı çıxsa yaxşıdır” atalar sö-
zü “Metamorfoza” hekayəsində əsərin quruluşunda, bədii görü-
mündə xüsusi məna yaradır. Bilavasitə hekayələr folklor motiv-
ləri ilə canlanır,  bədiilik həmin nümunələr üzərində qurulur. 
Həm də bu hal Mirzə İbrahimovun, hekayə yaradıcılığının özü-
nəməxsus keyfiyyəti kimi üzə çıxır. Adətən Mirzə hekayələrin-
də folklor deyim tərzi təbiilik keyfiyyəti yaratmışdır. 

Xalq sınamaları, mifik təfəkkürdən doğan inamlar da 
sənətkarın bəhrələndiyi qaynaqlardan biridir. “İran qızı” (95, 
349-371) hekayəsində “bayquş ulaması”, “toyuq banlaması”, 
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“tonqal başında” (95, 20-51) hekayəsində öz ürəyini çıxaran 
qəhrəman Elcan haqqında Kərim kişinin söylədiyi əfsanə-
rəvayət bunu aydın göstərir. 

Hekayə və povestlərində folklordan bəhrələnmə yüksələn 
xətt üzrə davam edir. Altmışıncı illərdə qədərki hekayələrdə 
folklor motivləri əsasən atalar sözləri, zərbi-məsəllərdən 
ibarətdir. Lakin altmışıncı illərdən sonra yazdığı əsərlərdə 
“Fırtına quşu” (25), “Sahildə ev” (95, 437-502) povestlərində 
folklor üzdə deyil, daha dərin qatdadır, folklor bu əsərlərin 
məzmununda əks olunur. 

İri həcmli nəsr əsərlərində 1940-cı illərdə yazılmış 
“Gələcək gün” romanında folklor deyim tərzi əsərin daxili 
qatından yeraltı sular kimi süzülüb keçir.  İlk oxunuşda bu 
cəhət diqqəti cəlb etmir. Əsərin folklor üslubunun tədqiqi 
göstərir ki, nağılvari söyləmələrin azlığı, eyni zamanda ictimai-
siyasi məzmunun üstün mövqeyi folklor motivinin üzdə 
olmasına imkan yaratmır. Musa kişinin başına gələn faciələr, 
onun zindanda düşdüyü dəhşətli vəziyyət nağıl və dastanlarda 
ifadə olunan eyni məzmunlu hadisələrlə səsləşir. 

“Gələcək gün” romanında atalar sözləri, sınamalar, alqış 
və qarğışlar,  xalq deyimləri folklor motivinin özülünü təşkil 
edir. Əsərdə rəvayətlər, folklor obrazları nisbətən az yer tutsa 
da romanın məzmunu ilə dərindən əlaqələnir. M.İbrahimov 
sənətinin təbiiliyi, özüllüyü hər bir ifadənin xalq deyim tərzinin 
öz məqamında işlənməsi ilə səciyyəvidir. “Gələcək gün” də 
hazır folklor nümunələrindən bəhrələnmə daha çox üzdədir. 

Tədqiqat göstərir ki, M.İbrahimovun folklordan bəhrələn-
mə imkanı “Böyük dayaq” romanında xüsusi pilləyə qalxmış-
dır. Sanki “Gələcək gün” əsərində dərin məcrada qərarlaşmış 
folklor qatı “Böyük dayaq” romanında dağ çayı kimi üzə çıx-
mışdır. Folklor xalq yazıçısının fərdi sənətkarlıq üslubunda 
həlledici mövqe qazanmışdır. Bu romanda “folklor nəfəsi” 
güclüdür. Rüstəm kişi obrazının dilində xalq deyimləri zəngin 
olduğu kimi, onun şəxsiyyətində, xarakterində də folklor 
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qəhrəmanlarına məxsus keyfiyyətlər diqqəti cəlb edir. Pərşan, 
Şirzad, Telli arvad kimi aşıq şerinin bayatıların xiridarı olan 
surətlərin varlığı əsərdə folklor motivinin çəkisini artırır. 

Yüzlərlə atalar sözü, məsəllər, hikmətli ifadələr, aforistik 
ifadələr folklor üslubunu yaratmağa xidmət edir. folklorun 
çoxçeşidliyi də əsərin mündəricəsində özünə yer tapır. 
Sınamalar, alqış və qarğışlar, rəvayətlər, teatrvari oyunlar, 
çoban tütəyi, sayaçı deyimlər bunu təsdiq edir. “Böyük dayaq” 
romanının dili təbiilik və canlılıq timsalı ola bilər. Xəlqiliyin 
sənətkar təfəkküründə cilalanmış şəkildə ifadə olunması diqqəti 
cəlb edir. 

Mirzə İbrahimov Azərbaycan ədəbiyyatında ilk dəfə 
Rüstəm kişinin simasında əsl azərbaycanlı türk kişisi obrazını 
yaratmışdır. Bütün keyfiyyətlər ilə kişilik ölçüsünə cavab verən 
bu obraz “Kolxoz sədri” kimi deyil, oxucunun yaddaşına 
Rüstəm kişi kimi daxil olmuşdur. Müəllif əsər boyu bu obrazı 
“Rüstəm kişi” adı ilə təqdim edir. Kişilik titulu Rüstəm kişinin 
atributuna çevrilir. Rüstəm kişi obrazında sanki Qazan xanları, 
Oğuz xaqanlarının mərdanəliyi yaşayır. Onun səthləri də təbii 
və inandırıcı görünür. 

Folklora münasibətdə Mirzə İbrahimov dünyada məşhur 
olan Çingiz Aytmatov kimi sənətkarla bir sırada dayanır. Türk 
dünyasının Çingizi “Manqurt” obrazı ilə sovinizmin ideoloji 
qəsdini ifşa etmişdir: “Müasir  qırğız nəsrinin ən görkəmli, 
folklorla bağlı bir nümayəndəsi yetişib: Çingiz Aytmatov! ... 
müasir qırğız nəsrinin nailiyyətlərində möhtəşəm qırğız 
folklorunun və folklorşünaslığın nailiyyətləri vardır!” (34, 18). 

Bu fikri folkloru dərindən öyrənən sənətkarlara şamil 
etsək, şübhəsiz, Mirzə İbrahimovun adı birincilər sırasında 
dayanar. Folkloru dərindən öyrənən, folklorşünaslıq elmini, 
özünün məntiqi tutumlu fəlsəfi məzmunlu mülahizələri ilə 
zənginləşdirən Mirzə İbrahimov bədii əsərlərində də folklorla 
sıx-sıx bağlıdır. Onun “Pərvanə” romanı bu cəhətdən daha 
səciyyəvidir. Bu romanda nağıl və dastan süjetləri mühüm yer 
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tutur. Folklorda olduğu kimi romanda da  xeyir və şər qüvvələri 
təmsil edən obrazlar silsiləsi diqqəti cəlb edir. 

Dəmirçi Vəfadar, çoban Vəli, çoban Qəsdan, Turan baba, 
Əli Mirzə işıqlı folklor obrazlarını, İlyas bəy, Cahan xanım, 
Səlim ağa, Çortan, Molla Nisə, Tacir Əli, Fərraş, nökərlər isə 
şərin doğurduğu folklor obrazlarını təmsil edirlər. 

Tədqiqatdan aydın olur ki, M.İbrahimov nəsrinin uğur 
qazanmasında folklordan bəhrələnmə başlıca rol oynamışdır. 
Fikrin ifadəsində yığcamlıq, sözə qayğı ilə yanaşmaq, obraz-
ların bədii portretini yaratmaqda folklor nümunələrindən öz 
məqamında bəhrələnmək, folklor deyim tərzinin yazılı ədəbiy-
yatın canına hopdurmaq, folklor çoxçeşidliyini təbliğ etmək 
Mirzə sənətinin danılmaz qüdrətini əks etdirir. “Lirik folklor”u 
yazılı ədəbiyyata gətirmək sahəsində də M.İbrahimovun sənət-
karlığı diqqəti cəlb edir.  

“Böyük dayaq”da Şirzadın, Telli arvadın, Pərşanın aşıq-
sayağı obrazlar kimi təqdim olunmaları, çoban babanın tütəyi, 
“Pərvanə” romanında Aşıq Kərəmin apardığı məclisin təsviri, 
Vəfadarın çoban Qəsdanın, Nargilənin sazlı-sözlü söyləmələri, 
“Məhəbbət” pyesində Kərəm, “Kəndçi qızı” komediyasında 
Aslan obrazları, həm nəsr, həm də dram əsərlərində istifadə 
olunmuş onlarla bayatılardan bəhrələnmə bu fikrin əsaslı oldu-
ğunu göstərir. 

Bütövlükdə  “M.İbrahimov və folklor” mövzusunun təd-
qiqindən  çıxan nəticələri aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar. 

1. Mirzə İbrahimovun şifahi xalq ədəbiyyatına dair elmi-
nəzəri görüşləri fəlsəfi dərinliyə, məntiqi tutuma görə fərqlənir. 
Yazıçı aşıq poeziyası ilə yazılı ədəbiyyatın əlaqəsi məsələsində 
özündən əvəlki araşdırmalardan ifadə olunan fikirləri təkrar 
etməmiş, yeni fikirlər irəli sürmüşdür. O, aşıq poeziyası ilə 
yazılı ədəbiyyatın əlaqəsini adətən olduğu kimi mövzu və 
məzmunca bir-birinə təsirdə axtarmamış, dərin kökləri üzə 
çıxarmış aşıq poeziyasının yazılı ədəbiyyatda realizmin 
inkişafına müsbət təsir göstərdiyini aşkarlamışdır. Bu fikir 
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orijinal olmaqla  yanaşı, aşıq poeziyasını Azərbaycan klassik 
poeziyası səviyyəsində öyrənmək və qiymətləndirmək 
baxımında xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 

2. Xalq yazıçısı Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı 
klassiklərinə həsr etdiyi məqalələrində, ayrı-ayrı əsərlərə aid 
mülahizələrində xalq təfəkkürünün necə əks olunduğunu, 
folklor və sənətkar anlayışını təhlil obyektinə çevirmək cəhət-
dən ədəbi-tənqidi təcrübəyə yenilik gətirmişdir. O, sənətkar 
şəxsiyyətində və yaradıcılığında xalq şəxsiyyətinin təcəssümü-
nü öyrənməyi ön plana çəkmiş, xalq haqqında yox, xalqın özü 
ilə danışmağı üstün tutmuşdur. Bu cəhət Mirzə İbrahimov 
yaradıcılığının ön mövqelərdə dayanmasına zəmin yaratmışdır. 

3. Mirzə İbrahimovun bədii əsərlərində folklor paralelləri 
yaratmağa səy göstərmişdir. Onun istifadə etdiyi şifahi xalq 
ədəbiyyatı nümunələri: - rəvayətlər, əfsanələr, atalar sözləri, 
məsəllər, sınamalar, alqışlar və qarğışlar, hikmətli ifadələr, xalq 
deyim tərzi obrazların daxili səciyyəsini, psixoloji, əxlaqi 
görümünü aydınlaşdırmağa daha çox xidmət edir. 

4. İri həcmli nəsr əsərləri dastan süjetlərindən istifadə 
olunması Azərbaycan romanında, xüsusən altmışıncı illərdən 
başlayaraq folklor motivinin güclənməsinə səmərəli təsir 
göstərmişdir. Ədib “Pərvanə” romanı ilə Azərbaycan ədəbiy-
yatında “folklor romanı” janrının əsasını qoymuşdur. 

5. Şifahi xalq  ədəbiyyatı Mirzə İbrahimovun elmi-nəzəri 
və ədəbi-tənqidi görüşlərində və bədii yaradıcılığında dərin iz 
buraxmışdır. 

6. Xalqın təfəkkür tərzini, folklor aləmini, adət-ən-
ənələrini, mənəvi gücünü və zəif cəhətlərini, fəlsəfi-estetik gö-
rüşlərini, elmi-nəzəri və publisistik əsərlərində tədqiqat 
obyektinə yönəltməklə orijinallığı ilə seçilən elmi üslub yara-
dan Mirzə İbrahimov, bədii əsərlərindəki təbiilik, emosionallıq, 
yüksək təhkiyə mədəniyyəti, dil gözəlliyi, axıcılıq, fikir ay-
dınlığı oxucuda oxumaq ehtirası oyatmaq qüdrəti ilə də özü-
nəməxsus  fərdi üslub-folklor üslubu yaratmışdır. Istər elmi, 
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istərsə də bədii irsində “Mirzə İbrahimov və xalq” anlayışı bir-
birini tamamlayır. O, fikirlərini düşünmək dərk etmək, xalqın 
zövqünə, estetik idealına uyğun ifadə etmək səlahiyyətinə 
yüksəlmişdir. 

Ədib bədii əsərlərində folklordan istifadə etməklə xalqın 
qəlb çırpıntılarını ifadə etmiş onun varlığını, bütöv şəxsiyyətini, 
milli kimliyini folklor işığında təqdim olunan xalq obrazı Mirzə 
təfəkkürünü qanadlandıran, ona qol-qanad verən ecazkar 
qüvvəyə çevrilmişdir. Xalqın hikmət dünyasına baş vuran 
sənətkarın qəlbindən doğan: 

-“Ey mənim xalqım, ey mənim ümidin və pənahım!  Ürə-
yimin istiliyi  səndədir, fikrim işığım səndən alır. Həyatımın 
hər  nəşə və sevincinə bais sənsən... Yol kənarında ağac ək-
dirən, səhralara su gətirdən, yerin altını eçib sərvət tapdıran, 
çöllərdə məhsul yetirmək həvəsini alovlandıran, qolumdan tu-
tub yaz deyən sənsən” (97, 422) sözləri Mirzə ruhunun nəsil-
lərin yaddaşında əbədi qalacağını, ürəklərdə yaşayacağını əks 
etdirir. Yetmiş il ərzində Azərbaycan türklərinin birlik və bü-
tövlük rəmzinə çevrilən, “Gələcək gün”ümüzün, ana dilimizin 
fədaisi, milli mənliyimizin vicdanı Mirzə Əjdər oğlu ictimai-
fəlsəfi və ədəbi fikir tariximizin zirvəsində dayanmağa haqqı 
çatan qüdrətli sənətkar-şəxsiyyət kimi ölməzdir. 
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elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür. 
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Şurasında “Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası” 
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“Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası” kafedrasının 
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