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Giriş. Alleqorik təsvir təmsildə geniş istifadə olunan bədii ifadə üsuludur. Təmsil 

üçün alleqoriya başlıca şərtdir, daha dəqiq desək, alleqoriya təmsildə özül rolunu 
oynayır. Qeyd edək ki, alleqoriya janrın özü deyil, təsvir üsulu, ifadə vasitəsi olub, 
hər hansı bir mücərrəd fikrin, anlayışın konkret predmet, yaxud hadisənin köməyi ilə 
təsvir edilməsidir. Alleqorik bədii detal insanı təkcə düşündürmür, eyni zamanda onu 
tərbiyə edir, xarakterinin formalaşmasına təsir göstərir. 

Bəzən təmsillə alleqoriyanı tamamilə eyniləşdirir, bu növdən danışarkən onun 
adını “təmsil-alleqoriya”, yaxud “alleqoriya-təmsil” kimi qeyd edirlər [7, s.17]. 
Əslində bu fikir bir qədər düzgün səslənmir. Cünki təmsillərin əsasını alleqoriya 
təşkil etsə də, bütün alleqorik mövzuda yazılan əsərlər təmsil hesab olunmur. Belə ki, 
alleqorik ünsürlərə təkcə təmsillərdə yox, şifahi və yazılı ədəbiyyatın müxtəlif ədəbi 
növlərində də rast gəlinir. Məsələn, heyvanlar haqqında olan “Tülkü ilə qurd”, 
“Tülkü ilə canavar” və s. alleqorik nağılları, Məhəmməd Füzulinin ədəbiyyat tarixi-
mizə müəyyən mənada alleqorik poema kimi daxil olan “Bəngü-Badə”, “Yeddi cam” 
əsərləri həm forma, həm də məzmunca təmsil hesab edilə bilməz. 

X.Şirvaninin yaradıcılığında alleqoriya. XII əsr klassik Azərbaycan ədəbiy-
yatının qüdrətli nümayəndəsi, ilk poema müəllifi kimi tanınan Əfzələddin Xaqani 
Şirvani (1126-1199) Yaxın və Orta Şərq İntibah dövrü ədəbiyyatında çoxəsrlik qəsidə 
janrının görkəmli nümayəndəsidir. Dövrünün elmlərinə dərindən bələd olan Xaqani 
əsərlərinin, demək olar ki, hər misrasında, hər beytində yüksək sənətkarlıqla poeziya 
dilində obrazlılıq yaradaraq incə bir eyhamla, simvolların köməyi ilə sənətkar və mühit 
arasındakı ziddiyyətləri açıb göstərə bilmişdir.  

Qeyd edək ki, Xaqani Şirvaninin əsərlərində alleqorik ifadə üsuluna, təmsilin ilk 
nümunələrinə rast gəlmək olur. Bu, bir tərəfdən şairin qarşılaşdığı haqsızlıqlarla 
barışmazlığı ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən, onun bəşəri düşüncələrindən irəli gəlir. Belə 
ki, üstüörtülü şəkildə sosial-ictimai məsələlərə toxunan Xaqani “Təmsil”də eşşəyin 
timsalında heyvanı şəxsləndirərək maraqlı, didaktik əhəmiyyətə malik əhvalatı qələmə 
almışdır. Burada şairin kor əcəmə xitabən gözəl haqqında düşüncələri mənzum hekayə 
şəklində verilir:  

 
Kufəli bir gözəl kor bir əcəmlə 
Oturub eşqdən edirdi söhbət. 
Dedim həmin kora: − Aldanma qıza, 
O sənin puluna salmış məhəbbət. 
Axmaqlıq ucundan aldanma ona [14, s.426]. 
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Xaqani sonradan fikrini əsaslandırmaq üçün xalq məsəlini ustalıqla nəzmə çəkə-

rək aşağıdakı ibrətamiz nümunə ilə öz fikirlərini aydın şəkildə belə ifadə edir: 
  

Belə bir məsəl var, ver buna diqqət: 
Eşşəyə dedilər: “Buyur, toya gəl”, 
Eşşək qah-qah çəkib güldü, nəhayət. 
Dedi: “Siz istəyən rəqqas deyiləm, 
Nə də çalğıçıtək tapmışam şöhrət. 
Hamballıq etməyə çağırırsınız, 
Su, odun daşımaq lazımdır, əlbət” [14, s.426]. 

 
Yuxarıdakı nümunədə şair təmsilə xas olan didaktik sonluqla öz mənafeyi nami-

nə başqasının hissləri ilə oynamaq, özgə hesabına tüfeyli həyat sürmək kimi mənfi 
keyfiyyətləri önə çəkərək tənqid edir. 

Şifahi və yazılı mətnlərdə yer alan onqonlar. Dini etiqadları, siyasi baxışları, 
ayrı-ayrı xalqların müxtəlif dünyagörüşlərini özündə birləşdirən və mədəniyyətin ən 
qədim forması olan mifologiyanın bədii xalq təxəyyülünün məhsulu olan dünya 
folklor nümunələrinin yaranmasında böyük rolu olmuşdur. Tədqiqatçılar qeyd edir 
ki, “mifologiya qədim insanların animist, antropomorfist, totemist baxışlarından 
sonrakı dövrünün məhsuludur” [3, s.72]. 

Dünya xalqlarının həyatında böyük bir mərhələni təşkil edən totemizm qəbilə 
quruluşu ilə bağlı olub, totemik əcdad və onunla bağlı olan təsəvvürləri əks etdirir. 
Bildiyimiz kimi, hər bir xalq dini təsəvvürlərində müəyyən varlıqları müqəddəsləşdirib 
onlara sitayiş etmişdir. Məsələn, Qədim Misirdə allah Ra öküz obrazında, Osiris qırğı 
başlı, Yunanıstanda Zevs öküz, qartal və yaxud qu quşu, Finikiya ilahəsi Aştart inək, 
Meksikada günəş allahı Teskatlipokanın başı ayı formasında, şumer allahı Eya insan-
balıq, xristian allahı Xristos quzu obrazında təsvir olunurdu [6, s.21]. Türk xalqlarında da 
qurd, at, it, qaranquş, göyərçin və s. bu kimi bir çox varlıqların etiqad və inamlarda 
xüsusi yeri vardır. Qeyd edək ki, ibtidai insanların mənşəyinin heyvanlarla, quşlarla, 
balıqlarla, hətta həşəratlarla əlaqəli olduğu dini təsəvvürlərə görə, bu varlıqlar insanların 
hamisi rolunda çıxış edir, onlara od verir, sənət öyrədir, mərasim və adətləri aşılayırdı. 

Totemizmin mühüm bir qolunu müqəddəslik çərçivəsinə salınmış quşlar − onqonlar  
tutur və qədim mənbələrdə oğuz tayfaları ilə bağlı bir sıra onqonların adları çəkilir. 
Bunlar zoomorfik totemlər olub, nağıllarda gah ümumiləşdirilərək quş adı ilə, gah da 
xüsusi adlarla − Qızılquş, Ağ quş, Zümrüd, Simurq quşları kimi vəsf edilir (“Məlik 
Cümşüdün nağılı”, “İki qardaş”, “Əhməd Mirzə”, “Gülağanın nağılı”, “Ağ quş” və s.). 
Xüsusilə Simurq quşu dövlətçiliyimizin müəyyən mərhələsinin atributu olmuşdur. “Öz 
gözəlliyi ilə tovuz quşunu və qırqovulu kölgədə qoyan Simurq sufi-mistik fəlsəfəsində 
ali-mənəvi başlanğıcın maddi aləm üzərində üstünlüyünü simvolizə edir. Maraqlıdır ki, 
Səfəvilərin hakimiyyətə gəlməsindən sonra Simurq quşunun təsviri dövlətin embleminə 
çevrilmişdi” [2, s.40]. 

Azərbaycan, türk, fars, urdu və bir sıra başqa xalqların folklorunda tez-tez 
müraciət olunan quş motivləri sırasında bəzi ortaq özəlliklərinə görə Qaruda, Simurq, 
Kaknüs və Dövlət quşu, Taleh quşu və ya Şahlıq quşu kimi bilinən Hüma əfsanəvi 
quşlarını bir-biri ilə eyniləşdirirlər. Kaknüs quşunun adı Fəriddədin Əttarın 
“Məntiqüt-teyr” əsərində, Bakinin şeirlərində, Füzulinin divanında da çəkilir.  
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Həmçinin Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğət-it türk” əsərində Togrıl olaraq 
göstərilən, bəzi mənbələrdə isə Dumrul adı ilə keçən, türk və macar mifologiyasında 
yer alan Toğrul quşu türk mifologiyasında Zümrüd quşu olaraq bilinən Simurqun 
qarşılığı kimi də göstərilir. Alp Qara quş, Qaraquş, Akbaba və Kərkənəz mənasında 
işlədilən Kərkəs quşu da eyni mənada işlənilir. Qərb ədəbiyyatında Feniks, İran 
əfsanələrində Simurq, Şərqdə Ənqa quşu, türk mifologiyasında Kərkəs adını alan bu 
əfsanəvi quşlarla bağlı inanclarda adətən bir yanma motivi görünür və bu ölümsüzlük 
xüsusiyyəti onların ortaq özəlliyidir. 

X.Şirvaninin “Məntiqüt-teyr” alleqorik qəsidəsi. İstər mifologiyadan qidalanan 
folklor nümunələrində, istərsə də yazılı ədəbiyyatda tez-tez müraciət olunan obrazlar 
sırasında quşlar da dayanır. Klassik şair və yazıçıların quşların dilindən istifadə etməklə 
rəmzi məzmunlu əsərlər yaratmaq ənənəsi tarixi baxımdan xüsusi maraq doğurur. Bu 
mövzuda ərəb dilində Əbu Əli ibn Sinanın qələmə aldığı “Risalətüt-teyr”, Əbu Hamid 
Məhəmməd ibn Məhəmməd Qəzalinin “Risalətüt-teyr” əsərlərinin, Sənainin fars dilində 
qələmə aldığı “Məntiqüt-teyr”, Əbu-Rəca Çaçinin “Rövzətül-fəriqeyn” əsərlərinin adını 
çəkmək olar. 

Xaqani Şirvaninin yaradıcılığında “Məntiqüt-teyr” (“Quşların məntiqi”) qəsidəsi də 
xüsusi yer tutur. Fars dilində, alleqorik üslubda qələmə alınan, ikimətləli, 66 beytlik bu 
qəsidədə şair təsvir və tərənnümə geniş yer ayırmışdır. Quşları danışdıraraq bitkilər 
haqqında maraqlı mübahisələr verən Xaqani tənqid obyektini də gözdən qaçırmamışdır: 

 
Bülbül gülü tərifə başladı şirin-şirin, 
Dedi ki: − Gül şahıdır bağdakı çiçəklərin. 
Qumru dedi ki: – Güldən qəşəngdir sərv ağacı, 
Bir də gördün yel əsdi, töküldü gülün tacı. 
Sar dedi: − Sərvə baxın, topaldır ayaqları, 
Lalə şamtək bəzəyib düzənləri, dağları. 
Səlsəl dedi: − Lalələr əslində iki rəngdir, 
Süsənin bir rəngi var, süsən ondan qəşəngdir. 
Teyhu dedi: – Süsəndən göy otlar xoşdur mənə, 
Bağa gələnin öncə otlar gülür üzünə. 
Tuti dedi:− Göy otdan daha xoşdur yasəmən, 
Rəngi kafurdan alıb, ətrinisə ənbərdən. 
Bubbu dedi: − Nərgizin Cəm taxtında var yeri, 
Yasəməndən gözəldir Əfrasiyab əfsəri [14, s.161]. 

 
Uzun söhbətlərdən, mülahizələrdən sonra quşlar Ənqa quşunu çağırıb münsif 

seçirlər və o, qızılgülün çiçəklərin şahı olduğunu bəyan edir: 
 

İstəyirəm güllərdən qızılgülün xətrini, 
Peyğəmbərin tərindən alıbdır öz ətrini [14, s.162]. 

 
Göründüyü kimi, xalq təmsillərində olduğu tək, burada da tənqid mövcuddur, lakin 

tənqidin hədəflərini müəyyənləşdirmək bir qədər çətindir. Fikrimizcə, bunu şairin 
yaşadığı dövrdə düşüncələrini açıq-aşkar ifadə edə bilməməsi ilə əlaqələndirmək olar. 
Ümumiyyətlə, istər Xaqani, istərsə də digər klassik dövr Azərbaycan şairləri 
alleqoriyadan öz gizli düşüncələrini, fikir və arzularını ifadə etmək üçün bir vasitə kimi 
istifadə etmişlər. 
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X.Şirvaninin “Məntiqüt-teyr” qəsidəsi ilə səsləşən mövzu və süjetlər. 
Məlumdur ki, Şərqin bir çox tanınmış ədibləri Nizami kimi, Xaqanini də özlərinə 
ustad seçərək şairin bir sıra əsərlərinə nəzirələr yazmışlar. Bu baxımdan Xaqaninin 
“Məntiqüt-teyr” qəsidəsini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Belə ki, adıçəkilən qəsidə 
Azərbaycan və Şərq xalqlarının ədəbiyyatına təsir edərək bir sıra sənətkarlar üçün 
qiymətli məxəz olmuşdur. Bu qəsidədən təsirlənən sənətkarlar eyni mövzuda və 
yaxud ona oxşar mövzuda yeni-yeni alleqorik əsərlər qələmə almışlar. 

Orta əsrlərin ən görkəmli sufi şairlərindən sayılan, yaradıcılığı təsəvvüf simvolla-
rı ilə zəngin olan Fəridəddin Əttar Nişapurinin (1155-1229) əsərləri içərisində farsca 
qələmə aldığı “Məntiqüt-teyr” (“Bülbülnamə”) əsəri xüsusi yer tutur. Öz dövrün-
də böyük maraq yaradan “Quşların dili”ndə müəllif təsəvvüf məfhumunun vəhdəti-
vücud nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür. “Quşların dili” və yaxud “Uçmağın məntiqi” 
kimi tərcümə edilən bu alleqorik əsər 4400 beytdən artıqdır” [4, s.15]. 

Böyük özbək şairi Əlişir Nəvai (XV əsr) də Fəridəddin Əttarın “Məntiqüt-teyr” 
əsərinə cavab olaraq “Lisanüt-teyr” fəlsəfi didaktik əsərini türk dilində məsnəvi 
şəklində, əruz vəznində qələmə almışdır. Təsəvvüfün incəliklərini öyrədən, “vəhdəti-
vücud (“varlıq birliyi”) inancının şərhi olan “Lisanut-teyr” məsnəvisində quşlar − 
xalqın, Hüd-hüd − kamil insanın, Simurq isə Allahın rəmzidir” [1, s.16]. Hər iki əsərin 
süjet xəttində oxşarlıq olsa da, Fəridəddin Əttar hər bir quşun tərifini özü verir, Əlişir 
Nəvai isə kamil bir insan obrazı nəzərdə tutaraq quşların tərifini onların öz dili ilə 
dinləyəndən sonra Hüd-hüd vasitəsilə də verir [1, s.16]. 

Qeyd edək ki, mövzunun davamı kimi orta əsrlərdə saraylarda ən çox oxunan və 
sevilən əsərlərdən biri olan tutinamələrin adını çəkmək olar. “Tutinamə” hind xalqının 
yaratmış olduğu didaktik əsərlər içərisində xüsusi mövqeyə malikdir. Bu qədim hind 
nağılları sonralar fars, ərəb, o cümlədən türk xalqları ədəbiyyatında ənənəvi bir mövzu 
kimi özünəməxus yer tutaraq orijinal əsərlərin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. 

“Tutinamə”ni sanskrit dilindən fars dilinə ilk dəfə XIV yüzilliyin əvvəllərində 
İmad bin Məhəmməd ən-Nəəri tərcümə etmiş və adını da “Cəvahir ül-əsmar”, yəni 
“Zərif gecə söhbətləri” qoymuşdur [9, s.3]. O öz tərcüməsində dövrünün məşhur söz 
ustaları Əmir Müizzi, Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Rumi, Sədi Şirazidən 
nümunələr gətirsə də, onun tərcüməsi böyük şöhrət qazana bilməmişdir. 

Bir müddət sonra istedadlı alim və şair Ziyaəddin Nəxşəbi yüksək ustalıqla bu əsəri 
yenidən işləmişdir. O öz xalqı arasında yayılmış hekayə və rəvayətləri də əsərə daxil 
edərək başqa şairlərin şeirləri əvəzinə yalnız özünün dördlük qitələri ilə əsəri 
zənginləşdirmişdir. Sonralar məhz Z.Nəxşəbinin tərcüməsi əsas götürülərək müxtəlif 
variantlarda işlənilmiş, ixtisar və əlavələrlə başqa dillərə tərcümə olunaraq yayılmışdır. 

Ədəbiyyat tariximizdə ilk “Tutinamə” müəllifi XVIII əsrin görkəmli yazıçısı 
Möhsün Əbdülhəmid Nəsiridir. Azərbaycan bədii nəsrinin ən dəyərli nümunələrin-
dən olan “Lisan üt-teyr” (“Quşların dili”) əsərində müəllif, öz sələfləri kimi, hind 
folklorundan alınan əfsanə, rəvayət və hadisələri tutinin dilindən nəql edir. Bütün 
tutinamələrdə olduğu kimi, burada da tuti xalq hikməti və müdrikliyinin rəmzi hesab 
olunur. Belə ki, tuti uzaq səfərə çıxan tacirin arvadı Xucəstəyə qırx doqquz hikmətli, 
mənalı hekayə danışaraq onu şərdən uzaqlaşdırır. Əhvalatlar tamamlananda isə tacir 
gəlib çıxır. 

Qeyd edək ki, M.Nəsirinin həyat və yaradıcılığı haqqında yeganə məlumatı bu 
əsərdən əldə etmək olur. Əsərdə göstərilir ki, Nəsiri Gəncədə yaşamış, biliyi və 
bacarığı ilə Gəncə xanı Cavad xan Ziyad oğlu Qacarın (1785-1804) rəğbətini qazan-
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mışdır. M.Nəsiri “Lisanüt-teyr” əsərini Cavad xanın sifarişi ilə ana dilində yazıb 
tamamlamışdır. 

Qeyd etmək yerinə düşər ki, “Lisanüt-teyr”in günümüzə biri yarımçıq, dördü isə 
tam olan beş əlyazma nüxsəsi çatmışdır və bunlar AMEA Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır.  “Bu nüxsələrin beşi də XIX yüzilliyin 30-40-cı 
illərində Quzey Azərbaycanda köçürülüb... Tam nüsxələrdən ikisini 1833-1834-cü 
illərdə eyni katib − Rəsul Allahverdi oğlu Nəsirzadə köçürüb. Araşdırmaçı Söhrab 
Bayramlı həmin beş nüsxə əsasında “Lisanüt-teyr”in elmi tənqidi mətnini hazırlayıb” 
[8, s.14]. 

Türk, fars, ərəb dillərini mükəmməl bilən, Şərq ədəbiyyatının incəliklərinə dərin-
dən bələd olan ədib qədim əhvalat və nağılları yeni, orijinal bir biçimdə qafiyəli 
nəsrlə qələmə almışdır. “Quşların dili” əsərindəki hekayələr süjet və ideyaca rən-
garəng olub ictimai-fəlsəfi, əxlaqi-didaktik və ailə-məişət mövzusunda yazılmışdır. 
M.Nəsiri dilsiz heyvan və quşları danışdırmaqla alleqoriya yaradır, oxucunu müdrik, 
hikmətamiz hadisələrdən ibrət almağa çağırır. Yazıçıya görə, kamil o şəxsdir ki, 
heyvanların dilindən verilən bu hekayələri başa düşsün, faydalansın və nəticə götür-
sün. Qeyd edək ki, tutinin dilindən verilən nağıllarda, alleqorik surət və təsvirlərdə 
XVIII yüzillikdə baş verən tarixi hadisələrlə yaxından səsləşən mövzu və süjetlər 
əsas yer tutur. 

M.Nəsiri orijinal yaradıcılıq yolu tutaraq süjetlərin yerini dəyişmiş, əlavə və 
ixtisarlar aparmış, N.Gəncəvinin, H.Şirazinin, S.Şirazinin, M.Füzulinin, S.Təbrizinin, 
Q.Təbrizinin və öz şeirlərindən parçalar vermişdir. O, həmçinin qələmə aldığı 
hekayələrin adını onun məzmununa uyğun şəkildə verərək mətndəki fikirləri  atalar 
sözləri və məsəllərlə cilalamışdır. 

X.Şirvaninin “Məntiqüt-teyr” qəsidəsi ilə Məhəmməd Füzulinin “Söhbət ül-əsmar” 
(“Meyvələrin söhbəti”) alleqorik poeması da mövzu və süjet baxımından səsləşir. Şairin 
yaradıcılığında özünəməxsusluğu ilə seçilən “Söhbət ül-əsmar” alleqorik poemasında 
obrazlar quşlar olmasa da, burada da bağ və bostan meyvələri arasında baş verən 
mübahisə, söhbət əks olunur. Xaqani kimi, Füzuli də əsərdə əsas fikri, ideyanı dialoq 
vasitəsilə oxucuya çatdırır. Lakin Xaqanidən fərqli olaraq, Füzuli ayrı-ayrı bitkilərin 
müxtəlif əlamətlərini, keyfiyyətlərini başqalarının dili ilə deyil, məhz onların öz dili ilə 
verir.  

İnsana məxsus olan şöhrətpərəstlik, paxıllıq, lovğalıq, təkəbbürlülük və s. bu 
kimi  mənfi  keyfiyyətlərin kəskin tənqid olunduğu bu əsərdə şair bahar vaxtı bağ və 
bostanı gəzən xucəstəsimanın şahidi olduğu hadisələri göstərir. İlk öncə bağı gəzən 
insan burada meyvələrin özlərini öyməsinin şahidi olur: 

Şaftalu deyərdi: 
– Padişahəm, 
Fıstıq ki: 
− Əncüm içrə mahəm. 
Həm Cövz deyərdi: 
− Xosrovam mən. 
Fındıq deyərdi: 
− Sərvərəm mən. 
Limu ki: 
− Mənəm bu bağa mahmud. 
− Şaham ki, – deyərdi, – Şahpalud [5, s.271]. 
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Bu söhbətləri eşitməkdən narahat olan insan bağı tərk edib bostana gəlir. Buradakı 
vəziyyət isə bağdan da acınacaqlıdır:    

                  
Bostançıya əmr qıldı Qavun, 
Verdirdi cəzasını buların. 
Soydurdu dərisini Xiyarın, 
Aldırdı əlindən ixtiyarın. 
Həm Gərməyə urdu neçə yarə, 
Cismini elətdi parə-parə. 
Qarpızı o dəmdə şaqqalatdı, 
Şəmmaməni bir kənara atdı [5, s.273]. 

 
Qeyd etmək yerinə düşər ki, məşhur satirik Mirzə Ələkbər Sabirin sözügedən 

poemadan təsirlənərək yazdığı “Ağacların bəhsi” təmsilində də ağaclar özlərini öyərək 
üstünlüklərini dilə gətirirlər: 

 
Alma, palıd, şam ağacı hal ilə 
Eylədilər bəhs bu minval ilə. 
Başladı tərifə palıd qamətin, 
Öydü özün, zorbalığın, halətin. 
“Yetməz olur, – söylədi, – dağlar mənə, 
Layiq olur fəхr edə bağlar mənə”... 
Alma ağacı ona verdi cavab, 
“Eyləmə tərif özünü, ey cənab! 
Zorbadır, hərçənd ki, qəddin sənin, 
Yox mənə tay olmağa həddin sənin”. 
Şam ağacı bildi bu keyfiyyəti,  
Söylədi: “Bəsdir, buraхın söhbəti... 
Laziməm ev tikdirən insanlara, 
Həm dirəyəm, həm qapı eyvanlara; 
Qış sobada хəlq məni yandırar, 
Mənfəətim хəlqə mənim зoх dəyər” [5, s.112-114].  

 
Görkəmli şair Abbas Səhhət də Xaqani Şirvaninin “Məntiq üt-teyr”, Məhəmməd 

Füzulinin “Söhbət ül-əsmar”, Mirzə Ələkbər Sabirin “Ağacların bəhsi” və s. alleqorik 
poemalar səbkisində “Güllərin bəhsi” təmsilini qələmə almışdır. Burada üç gülün − 
qızılgülün, ağ zanbağın, şəbbugülünün özlərini öyərək üstünlüklərini nümayiş etdir-
dikləri göstərilir. 

 
Qızılgül:  

Mən şahıyam qönçələrin, güllərin, 
Ən gözəl istəklisi bülbüllərin... 
Bağı tutar ətri-dəhanım mənim, 
Eybi nədir varsa tikanım mənim?! 

Ağ zanbaq: 
Gərçi uzundura mənim yarpağım, 
Yoxdu yenə lovğalığım, azmağım. 
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Han kəpənək, xırda qarışqa yenə 
Gündə gələrlər, sığınarlar mənə. 

Şəbbu: 
Gər yox isə sevimli rəngim mənim, 
Şux deyildirsə də həngim mənim. 
Ətrim uzaqdan bürüyür aləmi, 
Valehü-heyran eləyir adəmi [6, s.18-19]. 

 
A.Səhhət digər alleqorik poemalardan fərqli olaraq, burada güllərin bəhsinin necə 

bir sonluqla bitdiyini göstərmir. Şair bunu oxucuların, yəni – uşaqların öhdəsinə 
buraxır. 

XX əsrin görkəmli şairi Mir Mehdi Seyidzadə də yuxarıda adları sadalanan 
əsərlərin mövzusuna yaxın olan “Ağacların söhbəti” əsərini alleqorik üslubda qələmə 
almışdır: 

 
Bir dəfə səhər-səhər 
Gülbənizlə Sənubər 
Kənddən yola düzəldi, 
Yaxın meşəyə gəldi. 
Qızlar gördü ağaclar 
Səf çəkib qatar-qatar... 
Maraqlandı Sənubər 
Dedi: – Hər ağac əgər 
Danışsa, ay Gülbəniz, 
Adını bilərdik biz. 
Qızın bu sözlərindən 
Tərpənib öz yerindən 
Ağaclar girdi bəhsə, 
Verdi burda səs-səsə... [9, s.2] 

 
Yuxarıda adları sadalanan əsərlərdə olduğu kimi, burada da şair ağacları − çinar, 

palıd, şam, qələmə, qovaq, narbənd, akasiya, cökə, söyüd, qarağac, mimoza, böyürtkən, 
qarağat, bədmüşk, evkalipti danışdırmaqla onların özünəməxsus keyfiyyətlərini öz dilləri 
ilə qələmə verir. Fikrimcə, bu təmsil vasitəsilə uşaqlar müxtəlif ağac, kol bitkiləri 
haqqında da məlumat əldə edirlər. A.Səhhətin “Güllərin bəhsi” şeirində olduğu kimi, 
burada da şair təmsilin necə sonluqla bitdiyini göstərmir.  

Nəticə. Təmsil janr kimi çox sonralar təsdiqlənsə də, onun ilk rüşeymlərini hələ 
miladdan əvvəlki dövrlərdə araşdırmaq lazımdır. Azərbaycan xalqının totemist, animist, 
fetişist dini təsəvvüründə, mifologiyasında, folklorunda təzahür tapan alleqorik ünsürlər 
zaman-zaman yazılı ədəbiyyata da ötürülmüşdür. Belə ki, Xaqani Şirvani, Nizami 
Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli kimi bir sıra qədim və orta əsr klassik dövr sənətkarlarının 
yaradıcılığında az və ya çox dərəcədə təmsilin ilk cücərtilərinə rast gəlmək olur.  

Məqalədə deyilənlərdən aydın olur ki, xalqlar arasında inteqrasiya prosesi müştərək 
motivlərin yaranmasına geniş meydan açmışdır. Belə ki, Azərbaycan ədəbiyyatından 
Şərq ədəbiyyatına, yaxud da əksinə, Şərqdən Azərbaycan ədəbiyyatına iqtibas olunan 
alleqorik mövzu və süjetlər sayəsində Azərbaycan təmsili dünya təmsilçiliyindən təcrid 
olunmamış, onun daxilində təkamül yolu keçmişdir. 
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Tarana RUSTAMOVA 

 
THEME AND SUBJECT SIMILARITY IN CLASSICAL 

AND MODERN ALLEGORIC WORKS 
 

S u m m a r y 
 
It is known that the written literature of each nation regardless of its literary type, 

benefited from folklore and at certain times included its genre features. In this sense, 
the experience of representation from oral literature played an important role in the 
formation of representation as a separate literary genre. 

Allegorical elements, which have their origins in oral folklore, have been 
transcribed from time to time and have been passed from tongue to tongue (from 
generation to generation), established as an independent literary genre of universal 
significance in the process of literary and cultural integration. 

The presented article examines the similarity of theme and plot in classical and 
modern allegorical works. There is a detailed talk about Kh. Shirvani's allegorical 
poem “Mantigut-teyr”, allegorical works that resonate with this poem are involved in 
the research. The author of the article also researches the ongons in the oral and 
written literature, “Tutinames”, which were widespread in the Middle Ages, and 
completes his ideas with selected examples from allegorical. 
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Тарана РУСТАМОВА 
 

СХОДСТВО ТЕМЫ И СЮЖЕТА В КЛАССИЧЕСКИХ И 
СОВРЕМЕННЫХ  АЛЛЕГОРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

 
Р е з ю м е 

 
Известно, что письменная литература каждого народа, независимо от своего 

литературного типа, обогащалась на основе фольклора и в определенный момент 
стала включать в себя его жанровые особенности. В этом смысле жанр басни, 
сформированный на основе устной литературы, сыграл важную роль в развитии 
басни как отдельное литературное направление.  

Аллегорические элементы, берущие свое начало в устном фольклоре, со 
временем переводились в письменном виде на разные языки, тем самым 
формируясь в процессе литературной и культурной интеграции, как литературный 
жанр универсального значения. 

В данной статье рассматривается сходство темы и сюжета в классических и 
современных аллегорических произведениях. Подробно исследуются 
аллегорическая касида Хагани Ширвани «Мантигут-тейр» («Беседа птиц») и 
аллегорические произведения, соответствующие данной поэме. Автор статьи 
также разбирает онголы устной и письменной литературы «Тути-наме» («Книга 
попугая»), широко распространенные в средние века, а также дополняет свои 
мысли примерами, выбранными из аллегорических произведений. 

 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


