
Mövzu : 13 UŞAQ FOLKLORU 

       Xalqımızın çox əsrlik şifahi yaradıcılığının mühüm bir hissəsisni də uşaq 

folkloru təşkiledir. Uşaq folkloru ünmunələri həm ideya və məzmun, həmdə forma 

cəhətdən uşaqların yaş xüsusiyyətləri və psixologiyası nəzərə alınmaqla yaranır. 

      Uşaq folkloru haqqında tədqiqatçılar arasında rəylər müxtəlifdir. Bəzi alimlər 

deyir ki, uşaq folkloru böyüklərin uşaqlar üçün yaratdığı nümunələrdir, yaxud 

böyüklərin yaradıcılığıdır ki, zaman ve ifa etdiyi nümunələrdir.  

      Xalqın yaratdığı folklor janrlarının əsas hissəsi uşaqlar üçün də maraqlı və 

əhəmiyyətlidir. Məsələn, «Kitabi-Dədə Qorqud», «Koroğlu», hətta «Qaçaq Nəbi» 

və s. kimi məşhur qəhrəmanlıq dastanları - yalnız böyüklər deyil, uşaqlar 

tərəfindən də maraqla oxunur üçün işlədilir və oxu materialı kimi onlara təqdim 

olunur. Beləliklə, və sevilir. Ona görə də bu əsərlər, eləcə də bir sıra nağıllar 

uşaqlar uşaq folkloru uşaqlar üçün yaranan əsərlərdir. Uşaq folklorunun əsas 

alamətləri onun məhz uşaqların yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olması, onların daxili, 

mənəvi aləmini əks etdirməsidir. 

       Bu bir həqiqətdir ki, böyüklər həmişə, hər bir dövrdə öz övladlarının 

tərbiyəsilə məşğul olmuşlar. Bu tərbiyə yalnız onları əməyə alışdırmaq, vətəni 

müdafiəyə hazırlamaqdan ibarət olmamışdır. 

      Uşaqların daxili aləmi, mənəviyyatı, axlaqı, davranışı da onları daim 

düşündürmüş , narahat etmişdir. 

       Estetik tərbiyə də ümumi tərbiyə kompleksinin içərisində özünəməxsus bir yer 

tutmuşdur. Xalqın șifahi səkildə yaradıb yaşatdığı bu nümunələr uşaqların 

tərbiyəsində mühüm rolu var. 

        Ənənəvi uşaq folkloru nümunələri poetik və cazibədardır, bədii cəhətdan 

dolğun və kamildir. Bu nümunələri əsrlərin sınağından çıxanb yaşadan, itib-

batmaqdan qoruyan məhz onların bədii kamilliyi olmuşdur. 

       Hələ keçən əsrin axırlarından başlayaraq ən görkəmli müəllim,yazıçı, 

mürəbbilər tərəfindən bu nümunələr böyük qayğı ilə seçilərək balaca oxuculara 

təqdim edilmiş, onların kitab, müntəxabat və dərsliklərində özünə layiqli yer 

tutmuşdur. Onlar həmin nümunələri uşaq folkloru adı altında verməmişlər. Lakin 

bu nümunələr kiçik yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. M.Ş. Vazeh, A.O. 

Çernyayevski, M. Mahmudbəyov, A. Şaiq, A. Səhhət, F. Ağazadə, F.Köçərli, R. 

mühüm rol oynamışdır. 



       Əfəndiyev və başqalarının dərslik və qiraət kitablarında bunu aydın görmək 

olar. F. Köçərli hətta topladığı materiallar əsasında uşaqlar üçün «Balalara 

hədiyyə» (1912) adlı kiçik bir müntəxabat da düzəltmişdir. Müntəxabat və 

dərsliklərdə xalq ədəbiyyatının əksər janrlarında uşaqlar üçün müəyyən nümunələr 

vardır. Atalar sözü və məsəllər, tapmacalar uşaqlar tərəfindən maraqla oxunur. 

      Uşaq folklorunun ən maraqlı janrlarından biri nağıllardır.Ümumiyyətlə, 

nağılları «böyüklər» və ya «uşaqlar üçün yaranmış nağıllar kimi qruplaşdırmaq 

olmaz. Bütün nağılları uşaqlar maraqla dinləyir, yadda saxlayır və dönə-dönə, 

həvəslə nağıl edirlər. Ancaq bu janr içərisində alleqorik nağıllar qrupu uşaqlar 

üçün maraqlıdır, Alleqorik nağıllar böyük ustalıqla yaradılan nümunələrdir. 

Bunlarda uşaqların yaş xüsusiyyətləri, psixologiyası, maraq dairəsi çox maha rətlə 

nəzərə alınmışdır. Düzgün olaraq alleqorik nağılların əsas iştrakçıları olan əşyalar, 

xüsusilə heyvanlar insan kimi danışdınlır, insanlara xas olan xasiyyətlər onların 

üzərinə köçürülür. Alleqorik nağılların əksəriyyətində müxtəlif heyvanlar iştirak 

edir.  

      Nağılları digər növlərindən fərqli olaraq, bunlar konkret və lakonik olurlar. 

Burada hadisələr aydın və yığcam təsvir olunur, uzun uzadı epizodlara, sehrli 

macəralara yer verilmir. V.İ. Lenin belə nağıllardan bəhs edərək yazırdı: «Hər bir 

nağılda həqiqət ünsürləri vardır. Əgər siz uşaqlara xoruzla pişiyin adam dilində 

danışmadığı bir nağıl desəniz, onlar bu nağıllarla maraqlanmazlar». 

      Alleqorik nağıllarda çoxlu heyvan surəti vardır. Tülkü, qurd, dovşan, ilan, keçi, 

xoruz, at, çaqqal, aslan, qarğa, toyuq, hacıleylək və s. Bunlardan ən çox iştirak 

edən tülküdür. O, nağıllarımızda don-dan dona girir, müxtəlif hiylə və kələklə çox 

yerdə də qalib gəlir. 

     «Tülkü, tülkü tünbəki», «Tülkü baba və hacıleylək», «Tülkü və kəklik», «Tülkü 

və canavar», «Tülkü və ilan», «Tülkünün kələyi və s. Nağıllarda tülkü gah bir qol 

çubuq qırıb səbət toxuyur, gah bir biz, bir cüt çarıqlıq gön tapıb çarıq tikir, gah 

əlinə təsbeh alıb, başına əmmamə qoyub molla olur, kitab oxuyur, minbərdə abid 

olur və s. 

      Bu nağıllarda bir tərəfdən Azərbaycanın milli və yerli xüsusiyyətləri, adət və 

ənənələri, həyat və məişəti, təbiət təsvirləri öz əksini tapır. Digər tərəfdən uşaqlara 

adları çəkilən heyvanlar, onların xarici görünüşü, yaşayış tərzi, xasiyyəti barədə ilk 

məlumar verilir. Məsələn, «Tülkünün kələyi» nağılında tülkü qarğaya deyir: «Sən 

yazıq-yuzuğun, heyvanların belini dəlirsən, ağzını həmişə bədliyə açırsan. 

Qədəmin bəddin      Uşaqlar ayının qışda, yazda yaşayışı, qurdun ov axtarması, 

dovşanın xasiyyəti, keçinin qoyunun, atın xeyri barədə bu nağıllardan çox şey 



öyrənirlər. Ancaq məsələ bununla bitmir. Xalq maraqlı priyomlarla, heyvanları 

danışdırmaqla, həm də mühüm əxlaqi keyfiyyətlər tərbiyə edir. Uşaqlarda əməyə 

məhəbbət, böyüklərə hörmət, yoldaşlıq, dostluq, qorxmazlıq, dəyanət, birlik və s. 

keyfiyyətlərin tərbiyəsində, onların paxıllıq, tənbəllik, acgözlük, qorxaqlıq, 

özbaşınalıq və başqa pis sifətlərdən uzaqlaşmasında lap kiçik yaşlardan belə 

nağıllar mühüm rol oynayır. 

       Məsələn, «Şəngülüm, şüngülüm, məngülüm» uşaqların ən çox sevdiyi 

nağıllardandır. Bu nağılı oxuyan hər bir balaca oxucu keçi, onun balaları 

məsələsindən bir anlığa uzaqlaşır, öz anasının, bacı-qardaşlarının davranışı aləminə 

düşür. Beləliklə, uşqalarda böyüyün, ata-anasının sözünə baxmaq, gözüaçıq olmaq, 

qorxmamaq və s. kimi keyfiyyətlər yarınıb möhkəmlənir. 

      Layla və oxşamalar. Azərbaycan uşaq folklorunun ən geniş yayılmış 

nümunədəri içərisində layla və oxşamalar xüsusi yer tutur. 

       Laylalar həzin musiqi sədaları altında oxunur. Laylalar beşik nəğmələridir. 

Bunlara nənni nəğmələri də deyilir. Bu nümunələr hələ dil açmamış körpələr üçün 

ahəngdar bir ritmlə oxunur. Çünki bu zaman uşaqlar yalnız mimika və hərəkətlə 

«danışırlar». Ona görə də nənnilərin ilk nümunələrində musiqi və ritm üstünlük 

təşkil edir. Körpələri yuxuya verən sözdən çox ahəng və musiqi sədalarıdır. Burada 

ana, xala, bibi, nənələr çox zaman improvizasiyaya meydan verir, ifa zamanı 

laylaların yeni-yeni nümunələrini yaradırlar. Bütün bunlarla bərabər, laylalarda 

ananın öz balasına olan sonsuz məhəbbəti, onun gələcək həyatda qazanacağı 

müvəffəqiyyətlər haqqındakı arzuları ifadə olunmuşdur. Ana öz balasına xeyir-dua 

verir, ona uzun və mənalı ömür arzulayır, qıhrimanlardan, xalq sərkərdələrindən 

ibrət götürməyi tövsiyə edir. 

      Analar dünyaya təzəcə göz açan körpələri həzin, arzu dolu laylay sədaları ilə 

yuxuya verirlər: 

Nərgizi üzüm lay-lay, 

Yaxana düzüm lay-lay. 

Sən böyü, mən qocalım, 

Toyunda süzüm lay-lay 

Lay-lay deyim boyunca, 

Baş yasdığa qoyunca. 

Pardaxlan qızıl gülüm 



Bir iyləyim doyunca. 

       Uşaq psixologiyasını, onun daxili aləmini, gələcək tərbiyə yollarını xalq qədər 

doğru, dürüst müəyyənləşdirməyi bacaran ikinci bir mürebbi tapmaq çətindir. ona 

görə də nənni və laylalar yalnız körpələri yuxuya vermək üçün deyil, həm də 

onların estetik tərbiyəsi üçün oyadan, onun bədii zövqünü oxşayan ilk nümunələr, 

şübhəsiz, layla, ən təsirli vasitələrdən biridir. Uşaqlarda musiqiyə, ədəbiyyata 

həvəs bayatı , mahnı və oxşarnalardır: 

Laylay, beşiyim laylay, 

Evim, eşiyim laylay. 

Sən get şirin yuxuya, 

Çəkim keşiyin laylay. 

 

Laylası dərin bala, 

Yuxusu şirin bala! 

Tanrıdan əhdim budur. 

Toyunu görüm, bala! 

       Bu nümunələrdə nə qədər nəvaziş, bəsirət, qayğı və sevinc vardır: 

Layla dedim həmişə 

Karvan keçər enişə 

Yasdığıva gül düzdüm 

Beşiyivə bənövşə 

Bürünüb dona bülbül, 

Köç etdi sona bülbül 

Balam dil açan günü 

Mat qaldı ana bülbüll 

Layla formasına görə də bayatıdan seçilir. Bunlar bəzən «lay-lay» sözləri ilə 

başlayır. Bəzən də «lay-lay» sözləri şeirin sonunda iki misrada məqsədəuyğun 

şəkildə təkrar olunur. Məsələn: 



Atiban tutdum səni, 

Əcəb ovutdum səni, 

Ömür üzdüm, cəfa çəkdim, 

Şükür böyütdüm səni. 

Balam lay-lay, a lay-lay 

Gülüm lay-lay, a lay-lay. 

        Oxşamalar. Bunlar da öz mövzu və məqsədləri etibarı ilə balalara oxşayır. 

Əgər laylalardakı musiqi ritmi aramlı, sakitləşdirmə kimi xarakter daşıyırsa, 

oxşamalarda əyləndirmə, oxşatma başlıca cabat nəzəri cəlb edir. 

        Oxşamalar nikbin laylalardır. Oxşamalar da formaca müxtəlif improvizasiya 

edən valideynlər, necə deyərlər, nəğmələr. Belə nümunələrdə ana öz körpəsini 

böyük sevinclə, canlı, oynamanı malum qəlibdən çıxararaq maraqlı və orijinal 

formalar yaradırlar dillə oxşayır, başqalarına da belə xoşbəxtlik arzulayır. 

Qarabağın yaylağında, 

Şəkinin güllü bağında. 

Təzə gəlin sübh çağında 

Oğlun alar, laylay çalar. 

 

A tanrı, bundan beş dənə ver, 

Göydə uçan quşlara ver, 

Qarımış, qocalmışlara ver, 

Evində qalmışlara ver! . 

        Əzizləmələr «Kitabi-Dədə Qorqud»dan başlayıb sonrakı bütün dastanlarda bu 

və ya digər dərəcədə yaranan nümunələrdə öz bədii əksini tapmışdır. «Balalı ev 

bazardır, balasız ev məzardır»- deya xalq yenicə dünyaya gələn övladını oxşayır, 

əzizləyir: 

Obalar obanız olsun, 

Bir belə balanız olsun 



Hamıya beş-beş olsun, 

Acisi da bal dadı. 

Qoy bizdə on beş olsun. 

Oxşamalar da əksəriyyəti ənənəvi formalarda yaranır. Bunların az bir qismi iki 

misralı, qalanları isə dörd misralı olur. İki misralı: 

Bala dadı, bal dadı, 

Balam adam alladı. 

Şirini şirin olur. 

Balama qurban inəklər 

Balam nə vaxt iməklər?! 

Balama qurban buzovlar, 

Balam nə vaxt düz oynar?! 

        Maraqlıdır ki, dörd misralı oxşamaların hər misrasında hecaların sayı beşdir 

Dörd misralı oxşamalar da uşaq folkloru nümunələri içərisində mühüm yer tutur. 

Dağda darılar 

Sünbülü sarılar. 

Oğul ürəkdir 

Qızıl dirəkdir. 

Qoca qarılar... 

Alin saxlayın 

Bu balama qurban 

Oıza garəkdir 

        Oxşama janra verilən ümumi addır. Ancaq bunların içərisində məzmununa 

görə bir-birindən seçilən nümunələr var ki, onları arzulamalar, baslərələr, 

əyləndirmələr, əzizləmələr və s. kimi adlandır. Ana hələ bələkdə olan körposinin 

beşiyi başında öz arzularını belə ifadə edir: 

Altında xalça, 



Əlində var dəf, 

Calir kamança. 

Üstündə sədəf 

On dənə xonca 

Qırmızı köynək 

Gələr qızımçün. 

Gələr qızımçün 

      Uşaq folklorunun bir qismi təbiətə, təbiət hadisələrinə - yağışa, qara, doluya, 

Aya, Günəşə, küləyə, ildırıma və s. həsr edilmisdir. Müxtəlif mərasimlərlə bağlı 

günəşi çağırma, qodu-qodu, novruz və s. nəğmələr bu cəhətdən xarakterikdir. 

        Uşaqlar inək, öküz, qoyun, keçi və başqa heyvanlar haqqında olan mahnıları 

da, aran, yaylaq, yer, göy və s. arasındakı dəyişmələri də çox sevirlər. 

Azərbaycanlıların təbiət hadisələrinə münasibətini əks etdirən, küləyə müraciətlə 

deyilən mahnılar da uşaqlar tərəfindən sevilə-sevila oxunur: 

Ay yel baba, yel baba, 

Qurban sənə gəl baba. 

Taxılımız yerdə qaldı. 

Ay yel baba, yel baba, 

Qurban sənə, gəl baba. 

          Kiçikyaşlı uşaqların müxtəlif oyunları ilə də, əlaqədar çoxlu folklor 

nümunələri yaradılmışdır. Bunlar uşaqların ən çox sevdiyi və ifa etdiyi 

sərlərdəndir. Buraya yanıltmaclar, sanamalar, düzgülər, acıtmalar, çaşdırmalar və 

s. daxil etmək olar. «İynə-iynə» “Motala-motala”, «Üşüdüm ha üşüdüm», «Əlimi 

bıçaq kəsibdi», “Ayza-ayza” “Nərgizm, Çətin qoz, çətin qoz”, “Beşdi-beşdi, ha 

beşdi” və s. Buna misal ola bilər. 

Xalq içərisində ifa olunan aşağıdakı sanamalar uşaqların dilinin əzbəridir: 

İynə-iynə 

Ucu düymə, 

Bal-ballıca 



Ballı keçi. 

Şam ağacı, 

Şatır keçi. 

Qoz ağacı. 

Qotur keçi. 

 

Hoppan, huppan, 

Yırıl, yırtıl, 

Su iç, qurtutl . 

Əkil bəkil quş idi, 

Ağaca qonmuş idi, 

Getdim onu tutmağa, 

O məni tutmuş idi. 

Meydana salmış idi 

Meydanın ağacları, 

Dən gətirir quşları. 

 

Çəpər çəkdim, yol açdım, 

Qızılgülə dolaşdım. 

Bir dəstə gül dərməmiş 

Nənəsi gəldi, mən qaçdım 

      Uşaq oyunları içərisində «A teşti» oyunu... xüsusilə maraq doğurur. Qızlar, 

oğlanlar daşlardan alçaq divar düzəldir və onun astanasında dövrə vurub oturur və 

oxuyurlar: 

A teşti, teşti, teşti, 

Ağacdan alma düşdü... 



Çoban çöldə gəzirdi, 

Davarların düzürdü. 

Çoban qoyuna gedər, 

Köpəyi adam didər... 

       Qızların oyunları ilə əlaqədar bir sıra şeir nümunələri də yaranmışdır. Burada 

qızların öz aləmi, düşüncə, arzu və istəkləri əks olunmuşdur: 

Əlimi piçaq kəsibdi, 

Dəstə pıçaq kəsibdi. 

Yağ gətirin, yağlayaq, 

Bal gətirin, ballayaq, 

Dəsmal gətirin, dəsmallayaq 

Dəsmal dəvə boynunda, 

Dəvə Şirvan yolunda, 

Şirvan yolu buz bağlar, 

Dəstə-dəstə gül bağlar. 

 

O gülün birsin üzəydim, 

Ayza-ayza Nərgizə, 

Cehizin götür gəl bizə, 

Bizdən gedək Təbrizə. 

Təbriz xərab olub, gəl, 

Dəmir daraq olub, gəl. 

Dəmirçinin qızları...! 

Yolda qaldı gözləri. 

Günəş gözün açanda, 

Sübh şəfəqin saçanda 



İgidlər yel altında, 

Dəmirçinin bağından, 

Tellərimə düzəydim, 

Qardaşımın toyunda 

Oturub, durub, süzəydim.! 

 

Qizları otağından 

Ayza-ayza Nərgizə 

Apardılar Təbrizə... 

      Uşaq folkloru nümunələri içərisində düzgülər də xüsusilə maraq doğurur. 

Burada hər şey ölçülüb biçilmişdir. Uşaqlar seriya saxlamalı, birnəfəsə ritmlə, 

taktla oxumalıdırlar: 

Çətin qoz, çətin qoz 

Biri kahal, biri boz, 

Mindim bozun boynuna... 

Getdim urub yoluna, 

Urub yolu dərbədər, 

İçində meymun gəzər. 

Üşüdüm, ha üşüdüm, 

Dağdan alma daşıdım, 

Almacığımı aldılar... 

Mənə cürm verdilər, 

Mən cürmdən bezaram, 

Dərin quyu qazaram. 

Meymunun balaları, 

Tük gətirib üzləri, 



Torca görür gözləri. 

Kor meymunu ürkütdüm, 

Çıxıb mindim dalına, 

Sürdüm Urub bağına... 

Darını səpdim quşa, 

Quş mənə qanad verdi. 

Qanadlandı uçmağa, 

Haqq qapısını açmağa. 

Qapıçı qapı toxur, 

İçində bülbül oxur (1, 13). 

      Kiçik yaşlı uşaqların nitq inkişafı, düzgün danışıq və tələffüz vərdişlərinə 

yiyələnməsi, söz ehtiyatının artması vacib bir məsələ kimi bütün valideynləri 

düşündürmüşdür. Bu işdə çox qədimlərdən bəri ən mühüm rolu məhz xalq 

ədəbiyyatı nümunələri oynamışdır. 

      Bir sıra nağıllar, tapmacalar, xüsusilə düzgü və yanıltmaclar məhz bunun üçün 

yaradılmışdır. Yanıltmaclarda əsas məqsəd dildə olan çətin sözləri tələffüz etməyi 

bacarmaq, tez-tez danışmaq vərdişlərinə yiyələnməkdən ibarətdir. Yanıltmaclar 

həm nəsr, həm də şeir şəklində olur. Hətta bir-birinə uyuşmayan, çətin deyilən, dilə 

yatmayan sözləri el sənətkarları ustalıqla sıraya düzüb, bədii əsər kimi repertura 

daxil edirlər. Məsələn: 

“Ay qılquyruq qırqovul, gəl bu kola gir, qılquyruq qırqovul”. 

«Kəklik kəpək, gəlin gedək, gül dibinə gəlin gətirməyə».  

       Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının yaranıb formalaşmasında uşaq folkloru 

nümunələri mühüm rol oynamışdır. Uşaq folkloru nümunələri həmişə yazıçı və 

şairlərimizin diqqətini cəlb etmişdir. 

       S.Ə.Şirvani, M.Ə.Sabir, A. Səhhət, A. Şaiq, S.S. Axundov və başqaları həm öz  

əsərlərində uşaq folklorunun layla, oxsama, düzgü, nağıl və s. nümunələrindən 

istifadə etmiş, həm də bu səpgidə orijinal əsərlərini yaratmışlar. Sovet hakimiyyəti 

illərində C. Cabbarlı, S.Vurğun, A. Şaiq, M. Rzaquluzadə, M. Dilbazi, M. 

Seyidzadə və başqaları uşaq folkloru nümunələrindən ustalıqla istifadə etmişlər. 



 


