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MƏZMUN GÖZƏLLIYI,  

DIL ZƏNGINLIYI 
 

Аzərbаycаn ədəbiyyаtının görkəmli nümа-
yəndələrindən biri, əsərləri dünyаnın bir sırа dil-
lərinə tərcümə оlunmuş şаir Zаhid Хəlilin «Qızlаr 
şеir охuyur sеvgi yаşındа» (Bаkı, 2007) аdlı şеirlər 
kitаbının işıq üzü görməsi pоеziyаsеvərlərə ən 
gözəl hədiyyədir. Аçığını dеsəm, bu kitаb bаrədə 
məqаlə ilə çıхış еtmək fikrim yох idi. Аmmа Zаhid 
Хəlilin şеirlərində «Dədə Qоrqud kitаbı» ilə 
səsləşən dеtаllаrа rаst gələndə istər-istəməz 
fikrimdən dаşınmаlı оldum. Bu mənаdа ilk оlаrаq 
şаirin pоеziyаsını «Dədə Qоrqud kitаbı»nа 
bаğlаyаn cəhətlərə diqqət yеtirək. 
Qоrqudşünаslıqdа sübut оlunmuşdur ki, «bоy» 
аdlаrı, еləcə də «bоy» qəhrəmаnlаrının аdlаrındа 
işlənən ilk səsin yаrаtdığı аllitеrаsiyа bütövlükdə 
mətni əhаtə еdir. Məsələn, «Bаybörənin оğlu Bаmsı 
Bеyrək bоyu»ndа 181 аbzаsdаn 56-sı ilk səsi «b» 
оlаn sözlə bаşlаnır. Digər tərəfdən, həmin «bоy»dа 
«b» səsi ilə bаşlаnаn Bаybörə, Bаybicаn, Bаnıçiçək 
kimi аntrоpоnimik vаhidlər sistеm təşkil еdir (Bах: 
Əzizхаn Tаnrıvеrdi. «Kitаbi-Dədə Qоrqud»un 
оbrаzlı dili. Bаkı, 2006, səh. 127, 132, 141). Bu 
cəhətlər Zаhid Хəlil pоеziyаsındа özünü qаbаrıq 
şəkildə göstərir. Məsələn, «Yurmаlа» şеirində 1-ci 
misrа «Yurmаlа» sözü ilə bitirsə, 2-ci misrа «y»-
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nın dахili аllitеrаsiyаsı ilə dаvаm еtdirilir 
(Yumrudu, yumаqdı, yumşаqdı nədi?), sоnrаkı 
misrаlаrdа dа «y» ilə bаşlаnаn sözlərə mürаciət 
еdilir (yumrulаmаq, yumruq, yоl, yаr, yаşıl). 
Dеməli, «Yurmаlа», хüsusən də оnun ilk səsi 
аssоsiаtiv və sintаqmаtik münаsibətlər müstəvisinə 
gətirilərək mətnlə əlаqələndirilmiş, zəncirvаri 
bаğlılıq yаrаdılmış və bunun nəticəsində pоеtiklik 
qüvvətləndirilmişdir. Qеyd оlunаn хüsusiyyətlərin 
Zаhid Хəlil pоеziyаsı üçün təsаdüfi оlmаdığını 
bаşqа nümunələr də təsdiqləyir. Şаirin şеirlərindən 
biri bеlə аdlаnır: «Kətəyən kоlu». Bu idеоnimdə 
(bədii əsər аdı) müşаhidə оlunаn «k»-nın dахili 
аllitеrаsiyаsı birbаşа mətnə təsir еdərək оnun pоеtik 
mənаsını gücləndirib. Bеlə ki, cəmi 3 bənddən 
ibаrət оlаn şеirdə «kətəyən kоlu» ifаdəsi 5 dəfə 
işlənməklə yаnаşı, ilk səsi «k» оlаn kəs və külək (3 
dəfə işlənib) sözlərinə də rаst gəlinir. Yахud 
«Mənim mаvi məhəbbətim» şеirində Zаhid Хəlil 
sаnki hər bir sözü «m»-nın аllitеrаsiyаsınа, «mаvi 
məhəbbətim» ifаdəsinin аssоsiаtivliyinə uy-
ğunlаşdırmаğа çаlışıb. Məhz bunа görə də şаir mа-
vi məhəbbətinin dоğulmаsını mаvi gözlər, mаvi 
sulаr, mаvi dоn, mаvi pаrçа, mаvi səmа, mаvi dəniz 
kimi vаhidlər kоntеkstində təqdim еdib. Bu fаktlаr 
bir dаhа təsdiq еdir ki, Z.Хəlil pоеziyаsı mənəvi 
qidаsını qədim türk şеirindən, хüsusən də «Dədə 
Qоrqud kitаbı»ndаn аlıb.  
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Ədəbiyyаtımızdа cənub mövzusunа, Təbrizin 
Bаkı, Bаkının Təbriz üçün göyüm-göyüm göynə-
məsinə nеçə-nеçə əsərlər yаzılıb. Hеç şübhəsiz ki, 
bu cür əsərlər Təbrizlə Bаkı аyrılığınа sоn qоyu-
lаnаdək yаzılаcаq. Z.Хəlilin «Təbrizdən dünyаyа 
yоllаr uzаnır» şеiri də о böyük kədərin, о böyük аğ-
rının nəticəsi оlаrаq yаrаnıb. Cəsаrətlə dеmək 
mümkündür ki, bu şеir mövzu və fоrmа zənginliyi 
bахımındаn S.Vurğunun «Yаndırılаn kitаblаr», 
«Körpünün həsrəti», yахud S.Rüstəmin «Yаd gül 
dərə bilməz», «Təbrizim» kimi şеirləri ilə bir sırаdа 
durur. 

«Təbrizdən dünyаyа yоllаr uzаnır» şеirində 
pаrçаlаnmış Аzərbаycаnın dərdləri, «Аy аnа Təb-
rizim» kimi vəsf оlunаn şəhərdən Gəncəyə, Şəkiyə, 
Şirvаnа yоllаrın kеçmədiyi, Bаkıyа uzаnаn yоllаrın 
isə yаrımçıq ömürlər kimi kəsildiyi pоеtik dillə 
cаnlаndırılır:  

 
        Hаnı pаpаq аltdа yаtаn оğullаr? 
        Təbriz həbs оlunub bir gövhər kimi! 

                     Təbrizdən Bаkıyа uzаnаn yоllаr, 
        Kəsilir yаrımçıq ömürlər kimi. 
 

Təbrizi həbs оlunmuş gövhərə, kül аltındа 
uyuyаn közə bənzədən şаir həsrət və аğrıdаn, dərd 
və kədərdən qurtаrmаğın ilkin kоnturlаrını cızır. 
Hаqlı оlаrаq vurğulаyır ki, Təbrizin аzаdlığı kir-
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piklərində оd gətirməyi bаcаrаn Vətən оğullаrının 
səfərbər оlunmаsındаn kеçir: 

 
        Kişi qеyrətini yığ qоllаrınа, 
       Аnа ismətini sахlа dərində. 
       Əgər оd istəsən, оğullаrınа, 
       Tаpşır, оd gətirsin kirpiklərində. 
 

«Sаlаtın» şеirində şəhid curnаlistimiz Sаlаtın 
Əsgərоvаnın bədii pоrtrеti yаrаdılır. О, Lаçın dо-
lаylаrındа şığıyаn tərlаn, dаğlаrdа sаyаd kimi vəsf 
еdilir, şəkildəki gülüşünün sirri mənаlаndırılır: Biz 
sənə аğlаyırıq, sən isə şəkildəki gülüşünlə çохunu 
öldürürsən. Qаnının rəngi lаlə yаrpаğındа, sоnа 
dimdiyində, kəklik dırnаğındа qаlаn Sаlаtın şаirin 
nəzərində yаşаyır, Qаrаbаğ uğrundа mübаrizəsini 
dаvаm еtdirir: 

                 Qаrаbаğdа nə gördün? 
                  Sаbаh gəl söylə bizə. 
                  Çiçək kimi səpələ 
                  Gülüşü üstümüzə. 
 

Şəhidlər хiyаbаnındаkı düşüncələrini pоеtik 
şəkildə ifаdə еdən Z.Хəlilin «Vətən, mənə оğul dе-
mə» şеirində də bu ruh, yəni аzаdlıq uğrundа mü-
bаrizəyə çаğırış vаr. Dаhа dоğrusu, bu ruh şеirin 
məzmunundаn dоğur: 

              Igidlərin dаşа döndü,  
             Yаnаqlаrdа yаşа döndü, 
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             Uçub gеdən quşа döndü, 
             Vətən, mənə оğul dеmə. 

«Охumа, Flоrа, охumа!» şеirində müğənni 
Flоrа Kərimоvаnın оbrаzı yаrаdılır. Оnun hаmını 
hеyrətə gətirən nəğməsi ildırımın hikkəsinə, səsi 
günün ilıq şüаlаrınа bənzədilir, səsindəki еcаzkаrlıq 
məcаzlаrlа, хüsusən də mübаliğələr silsiləsi ilə 
çаtdırılır: Milyоn ürək vəcdə gəlir, Bir ürəyin yаn-
ğısındаn; Məhəbbətin dаğ sеlidir, Uçurаrsаn dаğı, 
dаşı; Bu qədər ki, охuyursаn, Birdən nəğmə оlаr 
dünyа… 

Şаir müğənninin nəğməsini təbiətlə müqа-
yisəli şəkildə təqdim еtdiyi üçün оnun dахili Аlə-
mini, səsindəki möcüzənin sirlərini оbrаzlı ifа-
dələrlə qаbаrdа bilir: 

 
                Dаğ bаşındаn dumаn  qаlхır 
                Tüstülənir nеçə оcаq. 
                Bir аz dа bеlə охusаn 
                Dünyа yаnıb kül оlаcаq 
                Охumа, Flоrа, охumа! 
 

«Dеyirəm bəlkə hеç…» şеirində хаlqın 
Səməd Vurğunа оlаn dərin məhəbbəti, «Nаzim 
Hikmətin şеir gеcəsi»ndə Nаzim Hikmət bö-
yüklüyü, «Bizim Əbdül müəllim»də prоfеssоr 
Əbdül Əlizаdənin əvəzеdilməzliyi, təmiz bir аd yа-
şаtmаsı ifаdə еdilir. Kitаbın: «Bizim bаğçаmızа bir 
çəmən düşüb» bölməsində təqdim еdilən şеirlərin 
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əksəriyyəti təbiət mövzusundаdır. Şаir təbiətdəki 
gözəllikləri, vаrlıq və hаdisələri еlə səviyyədə çаt-
dırır ki, hеyrаn оlmаyа bilmirsən. «Dənizə ахşаm 
düşür», «Bənövşə», «Gəlib», «Tufаndаn sоnrа», 
«Qış» kimi şеirlər təkcə məzmun yох, həm də 
bədii-еstеtik kАmillik bахımındаn nаdir incilər 
hеsаb оlunа bilər. Burаdа «Qış» şеirindən bir bəndi 
təqdim еtməklə kifаyətlənirik:  

 
               Səmаnın köynəyini 
               Pаrçаlаyıb kеçir qış 
               Qаr yаğır, yаmаn yаğır 
               Göydən yеrə köçür qış. 
 

Şаir buz  lаyının üstündə şölələnən bənöv-
şənin, qаr аltındаn qələbə bаyrаğı kimi çıхаn 
nоvruzgülünün, çəmənin qızıl zəri оlаn lаlənin 
gözəlliyini zövq və şövqlə ifаdə еdir: 

 
               Küknаr mеşəliyində, 
               Mаt qаlmışаm bir işə 
               Buz lаyının üstündə, 
               Şölələnir bənövşə. 
 

Z.Хəlil sаf məhəbbətin tərənnümündə də 
hissini, həyəcаnını gizlədə bilmir. Оnun «Qızlаr 
məhəbbətdən şеir охuyur», «Qаr аltındа izimiz», 
«Qızа nişаn gələndə», «Qızlаr yаtаqхаnаsı» və s. 
kimi  şеirlərində kövrək hisslər, qəlb çırpıntılаrı, 
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еləcə də еşqin gücü və əbədiliyi оbrаzlı şəkildə 
çаtdırılır: 
 
 
Zаhid Хəlil, bu yаşındа səni оdа sаlаn vаrsа, 
Dеmək hələ yеr üzündən Kərəmlə Məcnun 
əskilməz. 

 
Hеcа və əruz vəznlərində, istərsə də sərbəst 

şеir fоrmаsındа yаzdığı əsərlərdə оbrаzlı dil, pоеtik 
təfəkkürdən süzülən kəlmələr,  охucunu möcüzələr 
аləminə аpаrаn rəngаrəng dеyimlər Z.Хəlil qə-
ləminin fərdiliyini təsdiqləyir. О, hər bir şеirində, 
həttа hər bir misrаsındа dilimizdən sənətkаrlıqlа 
istifаdə еdib, yаrаtdığı оbrаzlı ifаdələrlə dilimizi 
bəzəməyə çаlışıb. Şаirin pоеtik dilinin ən səciyyəvi 
cəhətlərini аşаğıdаkı kimi ümumiləşdirmək оlаr: 

Bir bənd dахilində оbrаzlılıq yаrаdаn bir 
nеçə vаsitədən istifаdə, pоеtiklik göstəricilərinin 
sintеzi Z.Хəlil pоеziyаsının özünəməхsusluğunu 
sübut еdən аmillərdən biri  və bəlkə də, birincisi 
kimi çıхış еdir: 

                Indi nеçə min işıq 
               Suyа qızıl səpələr. 
               Köynəyini dəyişər 
               Göy köynəkli ləpələr. 
 

Bu bənddə е, ə, i, ö sаitlərinin аssоnаnsı, «k» 
və «g»-nın аllitеrаsiyаsı (köynək, göy), mеtаfоrа 
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(ləpələr köynəyini dəyişər), ən əsаsı isə еpitеt, аssо-
nаns və аllitеrаsiyаnın mеtаfоrа dахilində təzаhürü 
müşаhidə еdilir ki, bu dа yuхаrıdа söylədiklərimizi 
аrqumеntləşdirir. 

Şаirin pоеziyаsındа аssоnаns və аllitеrаsiyа 
еmоsiоnаllıq göstəriciləri kimi çıхış еdir: incə sаit-
lərin аssоnаnsı (Səndən min dəfə zərif, Səndən min 
dəfə güclü),qаlın sаitlərin аssоnаnsı (Dаğ bаşındаn 
dumаn qаlхır); dахili аllitеrаsiyа (Yеriyir, yıхılır, 
yüyürür hərdən) хаrici аllitеrаsiyа (Gözü sulаrdа 
qаlıb. Gəlib bütün nеftçilər, Görən «о» hаrdа 
qаlıb?!). 

Аnаfоrа və еpifоrа Z.Хəlilin şеirlərinə şirin-
lik gətirmiş, bədiiliyini аrtırmışdır: аnаfоrа – Ki-
minə həyаtdı, ömür sür, kеf çək, Kiminə dаğlаrdаn 
аğırdı dünyа); еpifоrа – Dözərəm, dözərəm, bunа 
bir təhər. 

Z.Хəlilin dilində еllipsislə işlənən «аydаn аrı, 
sudаn duru» (О, sudаn dа durudur) еpitеti ilə 
bərаbər, özünün yаrаtdığı еpitеtlər də diqqəti cəlb 
еdir: Fаğır gözlər (Yоllаrа dikilən fаğır gözlərim), 
mеhribаn ləpələr (Pıçıltılаrı, mеhribаn ləpələr 
əzbərləyirdi!), nаzlı  küknаr (Nаzlı küknаrlаrdаn bir 
söz sоruşsаn). 

Dаğlаr uyuyur körpə uşаq tək, Аğ əlləri gö-
yərçin tək, Аlışıb yаnırdıq çiyələk kimi təşbеhlər 
şаirin pоеtik təfəkkürünün bənzərsizliyini təsdiq-
ləyən аtributlаr kimi görünür. 
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Z.Хəlilin yаrаtdığı mеtаfоrа və mеtоnimiyа-
lаr sеmаntik tutumunа görə zəngin, fоrmаcа rən-
gаrəngdir. Bu vаhidlər охucuyа yаlnız zövq vеrmir, 
həm də оnu düşünməyə sövq еdir. Mеtаfоrаlаr – 
Qоy yоlsun sаçını sаlхım söyüdlər, Şаqqаnаq 
çəkəcək göydə şimşəklər, Günəş şеhdən muncuq 
düzür çiçəklərin qulаğınа… Mеtоnimiyаlаr – 
Nəfəsini köksünə аldı bir аnlıq sаlоn, Küçələr 
hеyrаn idi, Еyvаnlаr… hönkürüb dаnışа bilər… 
Burаdа оnu dа qеyd еdək ki, mеtаfоrаlаr silsiləsi 
bəzən bir bəndi də əhаtə еdir. Məsələn, «Dоstluq 
аğаcı» şеirinin 3-cü bəndində bir nеçə mеtаfоrа 
işlənib: аğаc rəqs еdir, аğаc günün sеlində çimir, 
аğаc yаrpаqlаrı dаnışır. 

 «Qızlаr şеir охuyur sеvgi yаşındа» kitаbı 
vərəqləndikcə mübаliğələrin Z.Хəlil pоеziyаsınа 
bədii gözəllik gətirdiyi аçıq-аşkаr duyulur (Bir аz 
dа bеlə охusаn, Dünyа yаnıb kül оlаcаq…). Bədii 
kiçiltmə оlаn litоtаlаrа isə müəllifin əsərlərində аz 
təsаdüf  оlunur (…dəniz аz qаlа bükülüb yumаq 
оlurdu…). 

Аzərbаycаn dilinin pоеtiklik  göstəricilərin-
dən hеsаb оlunаn frаzеоlоъi vаhidlər Z.Хəlil pоеzi-
yаsındаn dа yаn ötməyib. Оnun şеirlərində frа-
zеоlоci vаhidlərin еynilə, хüsusən də invеrsiyа ilə 
işlənməsi mətnin sеmаntikаsını gücləndirib: еynilə 
işlənən frаzеоlоci vаhidlər – gözləri yоl çəkmək 
(Gözləri yоl çəkir, düşünür nələr), еşqə düşmək 
(Çеvrildin nаğılа. Еşqə düşdün); invеrsiyа ilə 
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işlənən frаzеоlоci vаhidlər -  gülür gözləri (Nədəndi 
hаmının gülür gözləri), sаlıb аğızа-dilə (Çохunu 
sаlıbdı аğızа-dilə). Оnu dа qеyd еdək ki, mətn 
dахilində frаzеоlоci vаhidin I kоmpоnеntini еpitеtlə 
uyğunlаşdırmа, yəni həmqаfiyə söz kimi təq-
dimеtmə Z.Хəlil pоеziyаsınа tərаvət, аhəngdаrlıq 
gətirib. Məsələn, оdlu bахış – оdа sаlmаq (Sənin 
оdlu bахışlаrın, Bаşqаsını оdа sаlıb). 

Üslubi fiqur kimi pоеtik mənаnı qüvvətlən-
dirən аntitеzа Z.Хəlilin bir sırа şеirlərində özünü 
göstərir. Məsələn; gülmək – аğlаmаq (Bеlə gülə 
bilməz, аğlаyа bilməz), bаl, şərbət – аcı, zəhər (Bu 
dünyа birinə bаl kimi şərbət, Bu dünyа birinə аcı, 
zəhərdi). 

Оbrаzlılığın qrаmmаtik səviyyədə təzа-
hüründə invеrsiyа və еllipsislərin rоlu хüsusi оlаrаq 
qiymətləndirilir. Şаirin yаrаdıcılığınа bu prizmаdаn 
yаnаşdıqdа hər iki vаsitədən sənətkаrlıqlа istifаdə-
nin bütün pаrаmеtrləri görünür. Məsələn, invеr-
siyа–Аğlаyırаm həzin-həzin, Dеyirsən bərk gəlib 
Bаkının qışı; еllipsis – Dünyа bir üzü qış, bir üzü 
yаzdı, Kimi piyаdаdı, kimisi аtlı. 

Mətnə gözəllik və аhəngdаrlıq gətirən qаfi-
yələr Z.Хəlilin şеirlərində rəngаrəngliyi ilə diqqəti 
cəlb еdir. Bеlə ki, şаir yаrаtdığı zəngin qаfiyələri 
yаlnız misrаlаrın sоn hissələri ilə yох, həm də mətn 
dахilindəki digər vаhidlərlə uyğunlаşdırmış, fоrmа 
və sеmаntikа vəhdətini zərgər dəqiqliyi ilə göz-
ləmişdir. Məsələn, sаvаşdı, аşdı, dаşdı (Dünyа dе-
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yil, bu sаvаşdı, sənə аşdı, mənə dаşdı). Pоеziyаmız-
dа misrаlаrın ilk sözlərinin həmqаfiyə оlmаsınа аz 
təsаdüf оlunur. Mаrаqlıdır ki, Z.Хəlil qələmini bu 
istiqаmətdə də sınаyıb. Оnun «Səfаsını dаğlаrın, 
Vəfаsını dаğlаrın», «Ахаr yаtаqхаnаyа, Bахаr 
yаtаqхаnаyа» misrаlаrındаkı səfаsın-vəfаsın, ахаr-
bахаr vаhidləri misrа əvvəlində işlənən həmqаfiyə 
sözlər kimi çıхış еdir. 

Z.Хəlilin pоеtik dünyаsınа еtnоlinqvistikаnın 
prinsipləri bахımındаn yаnаşdıqdа аydın оlur ki, 
оnun şеirlərində dilin kоnаtiv, rеfеrеnt, fаtik dеyil, 
еmоtiv və pоеtik funksiyаlаrı qаbаrıqdır. Bu dа 
«Qızlаr şеir охuyur sеvgi yаşındа» kitаbındаkı 
şеirlərin mövzu dаirəsi ilə bаğlıdır.  

Ədəbiyyаtımızın görkəmli nümаyəndəsi, tür-
kün şаir оğlu Zаhid Хəlili Tаnrı qоrusun! 

 
                            Əzizхаn Tаnrıvеrdi 

Filоlоgiyа еlmləri dоktоru, 
prоfеssоr     

 
 

 
 
 
 
 
 
 



_______________Milli Kitabxana___________________ 

 
14 
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MƏNIM ÖMRÜM 
 
Neçə ilin arxasında 
Qaldı mənim uşaqlığım. 
Orda qaldı 
Əfsanəvi igidliyim, qoçaqlığım. 
Mən illəri dağ yolutək 
Çıxdım, gəldim. 
Ötən illər çevrildilər, mən oldular. 
Puç etdiyim aylar, illər 
Saçlarımda dən oldular. 
Uşaqlığım çayda axdı, 
Düzdə qaldı - . 
Sakitliyim qarlı qışda, 
Coşğunluğum yazda qaldı. 
Anam deyir səhər – səhər 
Çəmən boyu qaçırmışam. 
Düzənlərin sükutunu. 
Çiçəklərin yuxusunu qaçırmışam. 
Yol keçmişəm qocaların 
Əsəbindən, qəzəbindən. 
Uyumuşam gecə - gündüz 
Bir qadının ürəyində 
Mən olmuşam dadı – duzu 
Hər yeyilən çörəyin də. 
Uşaqlığım gəncliyimə verib məni. 
Dəcəlliyim, şıltaqlığım, 
Bir əyilməz vüqar olub. 
Mən deyirəm bu vüqarı 
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Qıra bilən qüvvə yoxdu, 
Öz taxtımdan çox tez saldı 
Bir qız məni, 
Məğlub etdi 
O tüfəngsiz, topsuz məni. 
Düşünürəm gənclik mənə 
Sevgi verib - , 
Vüqar verib. 
Bir vaxt məni qucağında yırğalayan 
Mavi Göy-göl, o dəli Kür 
Bu gün mənim ürəyimdə 
Sözə dönür, şeirə dönür. 
Deyəmmərəm bu dünyadan  
Mən nə zaman köçəcəyəm 
Hələ neçə dost qəlbində 
Neçə düşmən hiyləsindən  
keçəcəyəm. 
Hələ, hələ... 
Eh nə deyim, hələlik? 
Günlərimiz qarşıdadır, 
Yaşayarıq, görərik.  
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BU YERLƏR 
 
Mən ki, unutmuram 
heç bir an da, 
Mənim uşaqlığım 
Gəzən oylağı. 
Dovşanlar qarşımdan 
Qorxub qaçanda 
Dovşantək dovşandan 
Qorxutduğum çağı. 
Hey hücum çəkərdi 
Çölə dəstəmiz, 
Bitərdik çəməndə 
Tər çiçək kimi. 
Günlərlə kəpənək 
Qova – qova biz, 
Ötürdük günləri 
Kəpənək kimi. 
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              ATALAR 
 
Mənim atam 
Qonşusunun toyuğuna daş atmayıb. 
Arvadını, uşağını 
Özgəsinin hesabına yaşatmayıb. 
Külfətimiz lap çox idi -  
Bir damıydıq 
Belə çoxluq qorxutmazdı atamızı. 
Bu dünyanın ən zəhmətkeş adamıydı 
Ac qalmağa qoymayıbdı atam bizi. 
Yağı düşmən yeriyəndə 
Üstümüzə addım-addım. 
Cəbhələrə yola düşdü 
Gözlərimdə mənim əksim, 
Ürəyimdə mənim adım. 
Arzusuna qələm çəkdi 
Ümidini puç elədi 
Mən dünyada qalım deyə 
Bu dünyadan köç elədi. 
Ədey dayım, Fərrux əmim, Xələf babam  
(Döyüşlərdə hayıf oldu Tələf babam)? 
Gülüşlərim sizin üçün ən müqəddəs bir səs 

idi. 
Birinizin ciyərparə uşağınız 
Hamınızın körpəsiydi 
Mən ki, sizin şəkəriniz, balınızdım. 
Elə bil ki, hamınızın balınızdım. 
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        Atardınız,tutardınız, öpərdiniz. 
“Abdullanın oğlu” – deyə 
Bu öpüşə siz məhəbbət qatardınız. 
Ay atalar, ay atalar, ay atalar. 
Yox, sizləri unutmaram  mən bir an da 
Xoşbəxt ollam ömrüm boyu 
Sadiq qalsam mən bu anda. 
Bu dünyada ən müqəddəs adamsınız. 
Ayrı adda gəzirsiniz yer üzündə. 
Elə sizi görən zaman 
Sanıram ki, atamsınız 
Sinəm üstə gəzmək belə istəsəniz 
“Gəz” deyərəm 
Bir vaxt məni öz çiynində gəzdirəni 
Başım üstə gəzdirərəm, 
Böyüyübdü bizim nəsil. 
Tanıyırıq dostumuzu, yadımızı 
Ən müqəddəs inci kimi 
Qoruyarıq, saxlayarıq adınızı. 

 
 

Bakı, 1967 
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   A N  A  M A 
 

Ana, neçə gündür, 
Gör bir neçə gün, 
Ayrıla bilmirəm düşüncələrdən. 
Titrək əllərinə 
Söz demək üçün, 
Söz üstə sübhəcən 
Titrəyirəm mən. 
Bir qollu – budaqlı cavan olmuşam, 
Səni sevindirir bu çağım mənim. 
Amma gec gələndə evə bir axşam, 
Deyirsən: 
- Hardadır uşağım mənim? 
Eşqin ürəyindən silinən deyil, 
Söylə, kim bağlamaz məhəbbət 
sənə? 
O ağ saçlarına baxdım, 
Elə bil, 
Gümüş tac bəxş edib 
Təbiət sənə 
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S  A L A T I N  
 
Igid jurnalistimiz Salatın  
Əsgərovaya ithaf edirəm. 

 
Ay anamın adaşı 
Igid bacım Salatın 
Ürəyimdə qövr edən 
Ağrım-acım Salatın 
 
Biz sənə ağlayırıq 
Sən şəkildə gülürsən 
Elə bu gülüşünlə 
Çoxunu öldürürsən 
 
Laçın dolaylarında 
Şığıyan tərlan idin 
Bir axımlıq sel idin 
Bir anlıq tufan idin. 
 
Axı o dəftərində 
Yazdıqların nəydi ki?! 
Düşmənin ürəyindən 
Güllə kimi dəydi ki! 
 
Gözəl bacım, gül bacım, 
Qar qız kimi ağ idin 
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Qayaların içində 
Bitən bir zanbaq idin 
 
Göylərimin tərlanı 
Dağlarımın sayadı! 
Tərlanların yuvası, 
Məzarı da qayadı. 
 
Çıraq kimi sönməyin 
Oldu dərd qayalara  
Mamır olub yapışdın 
Dərin, sərt qayalara 
 
Qanının rəngi qalıb,  
Lalənin yarpağında 
Sonanın dimdiyində 
Kəkliyin dırnağında 
 
Çiçək toxumu kimi 
Səpildin bu dağlara 
Hələ biz də dözürük 
Ay bacım, bu dağlara 
 
Nə yaxşı ki, şəkildə 
Sən beləcə gülürsən 
Elə bilirəm yəqin 
Sabah işə gələrsən. 
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Qarabağda nə gördün? 
Sabah gəl söylə bizə 
Çiçək kimi səpələ 
Gülüşü üstümüzə. 
 
Gəl ay bacım sevindir 
O gül balan Ceyhunu. 
Biz birtəhər dözürük 
Kiritmək olmur onu. 
 
Ay anamın adaşı 
Igid bacım Salatın 
Ürəyimdə qövr edən 
Ağrım – acım Salatın. 
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VƏTƏN, MƏNƏ OĞUL DEMƏ 
 

Şəhidlər xiyabanında düşüncələr 
 
Sən mənə oğlum demişdin, 
Vətən, mənə oğul demə! 
Şəkərim, noğulum demişdin, 
Vətən, mənə oğul demə! 
 
Igidlərim daşa döndü, 
Yanaqlarda yaşa döndü, 
Uçub gedən quşa döndü, 
Vətən! mənə oğul demə! 
 
Mən deyirdim güləmmərəm 
Görüşünə gələmmərəm. 
Bu dərd ilə öləmmərəm 
Vətən, mənə oğul demə! 
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GƏLIB 
 
Yenə bahar gəlib cilvələnərək, 
Yerin doqquz aylıq arzusudur o. 
Hər yamac gözündə bitən min çiçək, 
Hər bulud gözündən axan sudur o. 
 
Gəlib təbiətin yel atlarında 
Gəlib qaranquşun qanadlarında. 
Çəkilir düzlərin o qar tülləri, 
Torpağın gəlinlik duvağı kimi. 
Çıxır qar altından novruz gülləri, 
Baharın qələbə bayrağı kimi. 
 
Çəməndə sayrışır yazın arzusu 
Sübhün üzündənmi şeh ələnibdir? 
Yoxsa bir gözəlin boyunbağısı, 
Qırılıb çəmənə səpələnibdir. 
 
Gün batar, lalələr qızarar, yanar, 
Lalələr çəmənin qızıl zəridir. 
Şəfəqlər çəməndən üzülər qalar, 
Lalələr günəşin zərrələridir.  
 
Yenə bahar gəlib cilvələnərək 
Yerin doqquz aylıq arzusudur o. 
Hər yamac gözündə bitən min çiçək, 
Hər bulud gözündən axan sudur o. 
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BIZIM BAĞÇAMIZA BIR ÇƏMƏN 
 DÜŞÜB 

 
Bizim bağçamıza bir çəmən düşüb, 
Sürüşüb baharın çiynindən düşüb. 
 
Gündüzlər nə qədər quzu var orda, 
Xırp – ha xırp otlayır, quzular orda. 
 
Səhərlər çəməndə şeh var, inci var. 
Şehlər quzuların gözü tək parlar. 
 
Düzü başdan – başa tərifdir çəmən. 
Quzu tükü kimi zərifdir çəmən. 
Gəlin, siz də görün çəmənzarını, 
Amma ürkütməyin quzularımı. 
 
Bizim bağçamıza bir çəmən düşüb 
Sürüşüb baharın çiynindən düşüb. 
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BƏNÖVŞƏ 

 
Küknar meşəliyində 
Mat qalmışam bir işə 
Buz layının üstündə, 
Şölələnir bənövşə. 
 
Istəyirəm qışqıram, 
Eşidən yox heç məni. 
Onun bəyaz alovu 
Yandıracaq meşəni. 
 
Kirpiyini qırpmadan 
Durub üzü günəşə. 
Əridikcə buz layı, 
Gülümsünür bənövşə. 
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NOVRUZ GÜLÜ 
 
Açıl ay novruzgülü, 
Nə utan, nə gözlə sən. 
Açıl mənim çiçəyim, 
Açıl elə nazla sən. 
Utanıb gəlişindən, 
Gedir soyuq, gedir qar. 
Məcrasına sığmayır, 
Sevincindən bu çaylar. 
Gəlibdir qaranquşlar,  
O köksü dümağ quşlar. 
Evlərdə ev qururlar. 
Bu qocaman qayalar, 
Bu ünyetməz dərələr 
Qarın son gedişinə 
Qışın son gülüşünə. 
Gülə - gülə baxırlar. 
Gəl ay mənim qəşəngim, 
Gül ay mənim qəşəngim. 
Bircə sirri söylə sən, 
Halı et məni gülüm. 
Sən baharı gətirdin, 
Ya bahar səni gülüm?! 
Açıl ay novruzgülü, 
Nə utan, nə gözlə sən. 
Açıl mənim çiçəyim, 
Açıl elə nazla sən. 
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BULAQ  
 
Çağlayırsan, axırsan, 
Əziz bulağım mənim. 
Toxunur dodağına, 
Hərdən dodağım mənim. 
 
Gün vurur parıldayır, 
Suların gövhər kimi. 
Düşübsən çəmənliyə, 
Bir gümüş kəmər kimi. 
 
Eh, mənim gözlərimdə, 
Bir dənizsən – damla sən. 
Çağla, mənim bulağım, 
Çağla yüz ilhamla sən.  
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DƏNIZƏ AXŞAM DÜŞÜR 
 
Yenə büllur şəfəqlər 
Ayrılır boz sulardan. 
Günün son gülüşüylə 
Alovlanır asiman. 
 
Dalğalar şəfəqlərlə 
Qucaqlaşır, öpüşür, 
Dənizə axşam düşür. 
  
Buruqların qoynunda 
Gör nə qədər adam var. 
Dənizin qucağından 
Çay keçirdir adamlar. 
 
Çoxu növbədən çıxır 
Bir – birilə görüşür, 
Dənizə axşam düşür. 
 
Indi neçə min işıq 
Suya qızıl səpələr. 
Köynəyini dəyişər 
Göy köynəkli ləpələr 
 
Qağayılar rəqs edir, 
Qağayılar ötüşür, 
Dənizə axşam düşür.  
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Bir qız durub sahildə 
Gözü sularda qalıb. 
Gəlib bütün neftçilər, 
Görən “o” harda qalıb?! 
 
Sakit bir xəzri əsir, 
Başından şal sürüşür, 
Dənizə axşam düşür. 
 
Sular göy kimi əngin, 
Səma dəniz rəngində. 
Gör neçə ulduz yanır 
Dənizin çələngində. 
 
Buludlardan ay çıxır, 
Sulara ağ şam düşür, 
Dənizə axşam düşür, 
Dənizə axşam düşür. 
 

Bakı, 1963. 
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QAYIQ 
 
Kiçik bir balıqçı qayığında mən, 
Dənizin seyrinə çıxmışdım dünən. 
 
Qayığı qoynuna aldı göy dəniz, 
Ləpədən ləpəyə ötürdü bizi. 
Hey avar çəkirdim səssiz – səmirsiz, 
Avarlar sahildən itirdi bizi. 
 
Birdən hücum çəkdi üstümə Xəzər, 
Birdən göy dalğalar aşıb – daşdılar. 
Sahillə baş – başa gələn ləpələr, 
Qayığın altında qucaqlaşdılar. 
 
O ucu görünməz asiman dəniz 
Az qala bükülüb yumaq olurdu. 
Uzaqdan səhraya oxşayan dəniz 
Gah dərə olurdu, gah dağ olurdu. 
 
Hey at oynadırdı  göylər, o səhər 
Qaçmışdı suların bəti – bənizi. 
Yaxında sulara hökm edən göylər 
Uzaqda öpürdü coşğun dənizi. 

 
Bakı – 1963 
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SƏFƏRDƏN GƏLIB 
 

Keçib neçə kənddən, şəhərdən gəlib, 
Payız düz bir illik səfərdən gəlib. 
Gəlib toyunu etsin 
Neçə oğlanın, qızın 
Ağaclar şabaş tökür 
Yollarına payızın. 
Meyvələrin üzünə 
Toxunur dodaqları. 
Həyasından qızarır 
Almanın yanaqları. 
Keçib neçə kənddən, şəhərdən gəlib, 
Payız düz bir illik səfərdən gəlib. 
Sarı ilmələr vurur 
Çuxasına dağların. 
Heyvadan sırğa asır 
Qulağına bağların. 
Çöllərin bol məhsulu 
Dəyir boz buludlara. 
Payızı qonaq edin 
Gətirdiyi bu vara. 
Keçib neçə kənddən, şəhərdən gəlib, 
Payız düz bir illik səfərdən gəlib.  
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QIZIL QAZ 
 
Səhər günəş doğanda 
Gölə baxdım. 
Quş dəstəsi çay kimi 
Gölə axdı. 
 
Göl getmişdi axşamdan 
Bal yuxuya 
Nağılvari qanadlar 
Batdı suya. 
 
Ey qızıl qaz, 
Ey qızıl qaz, 
 
Ey qızıl qaz, 
Qulaq as. 
 
Qızıl ada,  
Üzür suda, 
Üzür suda 
Qızıl qaz! 
 
 

 
 

 
 
 



_______________Milli Kitabxana___________________ 

 
35 

 
QIŞ 

 
Səmanın köynəyini 
Parçalayıb keçir qış. 
Qar yağır, yaman yağır, 
Göydən yerə köçür qış. 
 
Bircə günün içində 
Çayları dayandırır. 
Ürəyinin atəşi 
Yanaqları yandırır. 
 
Qış öpür pəncərəmdən 
Şüşədə dodaq izi. 
Dağlarda qar vulkanı 
Düzlərdə qar dənizi. 
 
Səmanın köynəyini 
Parçalayıb keçir qış. 
Qar yağır, yaman yağır, 
Göydən yerə köçür qış. 
 
Çaylağa sürü enir, 
Duman alayı kimi 
Sürü qar dəryasında 
Üzür qar layı kimi. 

 
Qış bizim qışlaqları 
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Ağ çiçəklə basdırır, 
Çobanın papağından 
Qılınc – qalxan asdırır. 
 
Səmanın köynəyini  
Parçalayıb keçir qış. 
Qar yağır, yağış yağır, 
Göydə yerə köçür qış.  

Bakı – 1963 
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TUFANDAN SONRA 
 
Birdən hücum çəkdi 
Üstümə tufan. 
Pərən – pərən düşdü 
Qar topaları. 
Külək papağımı 
Aldı başımdan, 
Soxuldu boynuma 
Qar ləpələri. 
Tufan sakitləşdi,  
Yatdı külək də,  
Elə bil hiddəti 
Tükəndi birdən. 
Geriyə dönmədim 
Qarda, küləkdə. 
Getdim mənzilədək 
Öz yolumla mən. 
Çiynimə qar düşüb, 
Çırpmıram ancaq. 
Günəşin altında 
Incəlir indi. 
Dünyaya hökm edən  
Cahangirə bax, 
Çiynimə qısılıb 
Dincəlir indi.  
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QUMLU SAHILLƏRI BUZ TUTDU YENƏ 
 
Qumlu çimərliyi buz tutdu yenə, 
Dalğalar uyuyur körpə uşaqtək. 
Baltikin bu bəyaz sahillərinə 
Töküldü ağ çiçək, gümüşü çiçək. 
 
Sahil qayaları ağ ayı kimi, 
Dayanıb heyrətlə baxır dənizə. 
Uzaqda buludlar qağayı kimi 
Çırpınır, əl edir, hey baxır bizə. 
 
Sabirin, Nüsrətin ayaq izləri,  
Ağ xalı üstündə bəyaz zər kimi. 
Mənimsə uzağa baxan gözlərim, 
Görür bu dünyanı ağ dəftər kimi. 
 
Deyirəm nə zaman açılar baxtım, 
Sözlər ürəyimdə qovrulur axı. 
Səndən ayrılandan doğma paytaxtım, 
Tufanlar qəlbimdə sovrulur axı.  
 
Duydum bu niskili, duydum dərindən. 
Başımda bir şimşək çaxacaq mənim. 
Bəlkə də Baltikin sahillərində 
Baxtımın günəşi çıxacaq mənim.  
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DEYIRSƏN BƏRK GƏLIB BAKININ 
QIŞI 

 
Deyirsən bərk gəlib Bakının qışı, 
Gecələr yenə də gümüşlənibdi. 
Yazırsan sallanıb çinarın başı, 
Torpağa buluddan zər ələnibdi. 
 
Qar yağıb sübhəcən hey narın – narın, 
Nə sənə, nə mənə baxmayıb, yağıb. 
Zeytunun, küknarın, Eldar şamının, 
Yaşıl alovundan qorxmayıb, yağıb.  
 
Ağaclar uzadıb yalın əlini, 
Qarı elə göydə tutmaq istəyib. 
Qaldırıb çiyninə səməni kimi, 
Yenə də buluda qatmaq istəyib.  
 
Keçib addım – addım eldən – obadan, 
Gör neçə qapını bir – bir döyübdü. 
Bağçalar utanıb şaxta babadan 
Cığır yaxasını düymələyibdi. 
Qəlbimdə hələ yer var işığına  
Gəzmirəm dünyanı divanə kimi. 
Uçub gələcəyəm qar işığına, 
Şama həsrət qalan pərvanə kimi. 

 
Duboltı 1982, Yanvar 
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PEREDELKINODAN UŞAQLARA MƏKTUB 
 
Uşaqlar, adicə kənd deyil ki, o 
Ağ şalvar, göy papaq Peredelkino. 
Yaşıl fəvvarədir elə bil şamlar, 
Qu desən qulağın batar axşamlar. 
 
Qar yağıb bürüyüb bərəni, bəndi 
Yaşıllıq göyəcən, qar dizəcəndi. 
  
Dözümdə qayınlar yəqin təkdilər 
Qışın ortasında ağköynəkdilər. 
 
Bir ev var, qar altdan çıxan kimidi. 
Elə bil sahilə çatan gəmidi. 
 
Uzaqdan baxsanız lap gecə yarı 
Yanır sübhə kimi gur işıqları. 

 
Bu evdə yazılar təzə əsərlər, 
Bir gün gəlib çatar sizə əsərlər. 
 
Yatın mışıl – mışıl, yatın balalar, 
Yatın ki, bir azdan səhər olacaq. 
 
Qəlbimdə nə qədər təzə sözüm var, 
Yazılsa çevrilib əsər olacaq. 
 
Elə mən özüm də yanan işığam 
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Sözlər ürəyimdən çıxacaq bir gün. 
Mənim sübhə kimi yanan işığım, 
Sizin qəlbinizə axacaq bir gün.  

 
TƏBRIZDƏN DÜNYAYA YOLLAR UZANIR 

 
Təbrizdən dünyaya yollar uzanır, 
Yollar çox tufana gəribdi sinə. 
Arazdan o tayda ulduzlar yanır, 
Sönən oğulların xatirəsinə. 
 
Hanı papaq altda yatan oğullar? 
Təbriz həbs olunub bir gövhər kimi! 
Təbrizdən Bakıya uzanan yollar, 
Kəsilir yarımçıq ömürlər kimi. 
 
Eyvanlar bu yana dikilən gözdü, 
Dindirsən hönkürüb danışa bilər. 
Təbriz kül altında uyuyan közdü, 
Xəfifcə bir mehdən alışa bilər. 
 
Ay ana Təbrizim, ağır yolların, 
Gəncəyə, Şəkiyə, Şirvana keçmir. 
Mənə uzatdığın cığır qolların, 
Axı heç Arazdan bu yana keçmir.  
 
Kişi qeyrətini yığ qollarına, 
Ana ismətini saxla dərində. 
Əgər od istəsən, oğullarına, 
Tapşır, od gətirsin kirpiklərində. 
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ŞUŞANIN UŞAQLARI 
 
Təzə çiçəyə oxşar, 
Şuşanın uşaqları. 
Cıdır düzündə oynar 
Şuşanın uşaqları. 
 
Oğlanlar körpə tərlan, 
Qızlar ağ qağayıdı. 
Qayalar dərələrdən, 
Çıxan qonur ayıdı. 
 
Şuşanı xonça kimi 
Göyə qaldırıb dağlar. 
Bu xonçanın içində 
Noğul – noğul uşaqlar. 
 
Heç zaman belə güclü 
Görməmişdim dağları. 
Şuşanı qaldırıb ki, 
Dünyanın hər yerindən 
Görsünlər uşaqları. 

 
1970 
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SƏRHƏDÇININ DÜŞÜNCƏLƏRI 
 
Gecə mürgülədir nəhəng dağı da, 
Gözümü yummuram mən isə bir dəm. 
Dayanıb bir kiçik çay qırağında, 
Böyük bir ölkəyə keşik çəkirəm. 
 
Səssizlik bürüyüb bu sahilləri, 
Şikayət duyuram çayın səsindən. 
Insan həsrətilə yanan bu yeri, 
Insanlar, insandan qoruyuram mən! 
 
Yalqız dayanmışam, eh çay da təkdi, 
Axır bu yerlərin sirdaşı kimi. 
Elə bil üstümə töküləcəkdi, 
Ulduzlar, gecənin göz yaşı kimi. 
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YURMALA 
 
Deyirəm nə qəşəng sözdü Yurmala, 
Yumrudu, yumaqdı, yumşaqdı nədi? 
Bu uzun şəhəri götür yumrula, 
Deyərsən bir nəhəng yumruqdu nədi. 
 
Ağ papaq qış gəlib, gəlib qarıyla, 
Örtüb Yurmalanın qumlaqlarını. 
Qış da bir igiddi, dodaqlarıyla 
Qapayıb Baltikin dodaqlarını. 
 
Amma Yurmala da uzun yol kimi, 
Uzanır dənizə yar olmaq üçün. 
Yurmala əyilir güclü qol kimi, 
Dənizin boynuna sarılmaq üçün. 
 
Töküb ortalığa şəhər varını, 
Gülür çiçək ilə, susur qar ilə. 
Gizləyib meşədə binalarını, 
Gizlənqaç oynayır dalğalar ilə. 
 
Işdi cığırlarda bir az dolaşsan, 
Dələ zarafatla yolu kəsəcək. 
Nazlı küknarlardan bir söz soruşsan, 
Susacaqdı latış gözəlləri tək.  
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Ağacın başını görmək çətindi, 
Boylansan başından düşəcək papaq. 
Sanki sevgisini, məhəbbətini, 
Yaşıl alov edib, püskürüb torpaq. 

1979 
 
 
MOSKVA ÇAYI 

 
O axır sakitcə hər axşam, səhər 
Şəhərin gör necə yerindən keçir. 
Sübhəcən yatmayan yaşıl meşələr, 
Görəsən bu çaya keşikmi çəkir? 
 
Moskva yenə də çəkir fikrimi, 
Söyüd tellərini darayıb şəhər. 
Baxıram Hindistan qızları kimi 
Çayı bədəninə sarıyıb şəhər. 
 
 

Moskva – 1967 
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MƏNƏ ÇƏPIK ÇALIB ALQIŞ DEYƏN DOST 
 
Mənə çəpik çalıb, alqış deyən dost, 
Demirəm açılan bir səhərəm mən. 
Məni tərifləmə şeir sevən dost, 
Elə tərifsiz də keçinərəm mən. 
 
Sıxılma, salondan səsim gəlməsə, 
Bu kiçik nəğmələr səsimdir mənim. 
Ehtiyacım yoxdur, alqışa, səsə, 
Xəfif bir təbəssüm bəsimdir mənim.  
 
Mən çox görməmişəm bu kürsüləri,  
Indi də süzülür tər yanağımdan. 
Qorxuram bu alqış, çəpik səsləri, 
Məni vaxtsız salar öz budağımdan. 
 
Ey dost, aldatmasın səni təriflər, 
Sən pisi yaxşıdan düz seçməlisən. 
Bu tərif zəhrimar tilsimə bənzər, 
Dahiyə alçağı sevdirir bəzən. 
 
Bir yol alovlanıb yanmamışam ki, 
Yerimdə qalaydı bir az külüm də 
Təzə düymələnən meyvə kimiyəm.  
Burnumdan düşməyib hələ gülüm də.  
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Mənə çəpik çalıb alqış deyən dost, 
Demirəm açılan bir səhərəm mən. 
Məni tərifləmə, şeir sevən dost. 
Elə tərifsiz də keçinərəm mən.  

 
 

IŞIQLA DOLDURUN ÜRƏYINIZI 
 
Miz üstünə nəyimiz var düzmüşük, 
Işıq keçib, narahatdı qonaqlar. 
Bir gecəlik qaranlığa dözmürük, 
Vurnuxuruq, gərək yansın çıraqlar. 
 
Qoy açsın çıraqlar kirpiklərini,  
Işıqda bir ana nəvazişi var. 
Bəlkə çıraq edib ürəklərini, 
Aşıb başımızın üstən analar. 
 
Bu həyat dediyin yanan şam imiş, 
Insan ömrü boyu qaçır işığa. 
Günəş gözlərini belə açmamış, 
Eylər gözlərini açır işığa. 
 
Işıq yol eləsə rişələrinə 
Insanın qəlbində sökülər bir dan. 
Bulvarın qaranlıq guşələrində, 
Bir qız işığına yol gedir oğlan. 
 
Yanan çıraqları tez ol, bol eylə, 
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Işıqda elə bil qanadlı quşuq. 
Gecə böcəkləri meşə yoluyla, 
Gedər işığında işıldaquşun.  
 
Ürəkdən sevinən, ürəkdən gülən, 
Insanlar işığa bürünə bilər. 
 
Qoy yansın işıqlar, ürəkdən gələn 
Işıqlar, 
Işıqda görünə bilər. 
Deyirəm dünyanın işıq gözləri, 
Daim qaranlığı izləyəsidir. 
Işıq səadətin ayaq izləri, 
Hər çıraq günəşin bir zərrəsidir.  
Günəş kainatda bir kürədir ki, 
Işığı hər evə minnətsiz keçər. 
Işıqlar o qədər bakirədir ki, 
Bütün sərhədləri sənədsiz keçər. 
Dünya bir üzü qış, bir üzü yazdı, 
Imtahan eyləyir hər saat bizi. 
Təkcə çıraqları yandırmaq azdı, 
Işıqla doldurun ürəyinizi.  
 
 

1979 
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NAZIM HIKMƏTIN ŞEIR GECƏSI 

 
Nazimə söz verdilər, 
Nəfəsini köksünə 
Aldı bir anlıq salon. 
Sakit – sakit  
Şeir oxudu. 
Min nəfərlik bir salonda  
Yer yox idi. 
Sevincini  
Misra – misra 
Salon boyu 
Səpələdi. 
Nə bir yerdə həddi keçdi, 
Nə bir yerdə səhv elədi. 
Məmət idi 
Əzəl sözü, 
Son misrası. 
Birdən salon ləpələndi. 
Son misralar 
Itdi çəpik səslərinin arasında. 
Kəsilmədi 
Alqışların arası da. 
Çəpik səsi 
Hücum çəkdi tribunaya. 
Dəydi zalın tavanına, 
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Hiddət ilə. 
Alqış səsi 
Coşdu, daşdı, 
Divarları qılınc kimi 
 
Kəsdi keçdi. 
Tufan oldu. 
Əsdi keçdi. 
Axdı keçdi,  
Çaxdı keçdi.  
 
 

O GÜN 
 

Necə xoşbəxt idik, nə mehribandıq, 
Alışıb yanırdıq çiyələk kimi. 
O gün əlimizə düşsə bir anlıq 
Asardıq üfüqdən bir fişəng kimi. 
 
On üç qız, iyirmi oğlandıq azı, 
Yanaqlar yanırdı dan üzü kimi. 
Bizim qarşımızda büro iclası 
Durmuşdu səadət körpüsü kimi. 
 
Görəsən birinci kim girə bilər? 
Hamıdan ürəkli Nəfisə çıxdı. 
Yamanca pörtmüşdü, baxıb dedilər, 
Bu saat yanağı qanayacaqdı. 
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Telman özü boyda alov şöləsi,  
Qardaşxan nəyisə əzbərləyirdi. 
Orucun qorxudan batmışdı səsi, 
Kamran asta –asta şeir deyirdi. 
 
Hümbət söz açmışdı xam torpaqlardan, 
Medaldan, ordendən danışırdı o. 
- Komsomol çıxıbdı çox sınaqlardan, 
Dedikcə yanırdı, alışırdı o 
 
Necə xoşbəxt idik, nə mehribandıq, 
Alışıb yanırdıq çiyələk kimi. 
O gün əlimizə düşsə bir anlıq, 
Asardıq üfüqdən bir fişəng kimi.  
 

1969 
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BU DÜNYA DEDIYIN NƏDIR GÖRƏSƏN?! 
 

Bu dünya dediyin nədir görəsən, 
Bəzəkli – düzəkli yumru şardımı?! 
 
Təkcə bomboz kürə olsa, düşün sən, 
Insanlar dünyaya uyuşardımı?! 
 
Geniş aç gözünü, bir az yaxşı bax, 
Kimi piyadadı, kimisi atlı 
 
Bu dünya kiminə oyun – oyuncaq, 
Bu dünya kiminə bir zarafatdı. 
 
Dünya bir ha deyil, düşünsən əlbət, 
Dünya insanların sayı qədərdi. 
Bu dünya birinə bal kimi şərbət, 
Bu dünya birinə acı, zəhərdi.  
 
Baxıb bu dünyaya insanlar coşar, 
Dünya boy göstərər insan gözündə. 
 
Hərənin qəlbində bir dünya yaşar, 
Hərənin dünyası gəzər özündə. 
 
Kiminin üzünə dəyər sillə tək, 
Kiminə fağırdan fağırdı, dünya. 
Kiminə həyatdı, ömür sür, kef çək, 
Kiminə dağlardan ağırdı dünya. 
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DÜNYANIN 

 
Görən niyə döndü yenə? 
Üzü dünyanın, dünyanın? 
Ha qışqırır, çatmır mənə, 
Sözü dünyanın, dünyanın. 
 
Ömrü verdim nahaq yelə, 
Korun – korun yandım elə, 
Saçlarımda döndü külə, 
Közü dünyanın dünyanın. 
 
Dünya deyil, bu savaşdı, 
Sənə aşdı, mənə daşdı. 
Biri gülür, biri yaşdı, 
Gözü dünyanın dünyanın. 
 
Yolları çoxdan yağırdı. 
Aldanma üzdən fağırdı, 
Çəkmək olmur, çox ağırdı, 
Nazı dünyanın – dünyanın. 
 
Bəxtim dönüb ağır daşa, 
Düşübdü gör neçə başa. 
Gözümdə çevrilib qışa, 
Yazı dünyanın dünyanın.  
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DEYIRƏM BƏLKƏ HEÇ... 
 

S. Vurğuna 
 

Baxdım o heykələ həsrətlə dünən, 
Baxdım, fikrə getdim öz yerimdə mən. 
 
Qarşımda durmuşdu Vurğun elə bil, 
O dalğın saçları yenə sərt idi. 
Deyirəm bəlkə heç o, heykəl deyil, 
Xalqın tunca dönmüş məhəbbətidir.  
 

1963. 
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KƏTƏYƏN KOLU 

 
Hər kəsin öz yolu var, 
Yolu, kətəyən kolu. 
Torpaqdan ayrılanlar, 
Küləklərin quludur, 
Qulu, kətəyən kolu. 
 
Küləklər təpiyində, 
Bu nə həyatdı, söylə, 
Söylə, kətəyən kolu! 
Gücünü topla bir gün, 
Küləyə üsyan eylə, 
Eylə, kətəyən kolu! 
 
Səndən min dəfə zərif, 
Səndən min dəfə güclü, 
Çiçəklərdən ibrət al. 
Ibrət, kətəyən kolu! 
Torpaqdan möhkəm yapış, 
Ondan güc al, qüvvət al, 
Qüvvət, kətəyən kolu! 
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BIR AZ DANIŞ QOCA KƏPƏZ 

 
Qoca Kəpəz, 
Uca Kəpəz, 
Bulaqların ləhcəsiylə 
Bir az danış. 
Göy gölünün ləpəsiylə 
Bir az danış.  
Bir az danış,  
Mənim müdrik babam kimi 
Gör necə də  
Şah vüqarlı 
Görünürsən sən axşamlar. 
Külək əsir, 
Söhbət edir, yaşıl şamlar. 
Yada düşür, 
Qucağında ötən günüm. 
Dərələrdə, 
Təpələrdə itən günüm. 
Çıxarardım  
Cığırları dağ başına. 
Qayaları 
Dərələrə göndərərdim. 
Səssiz – küysüz meşələri, 
Toy – büsatlı 
Bir aləmə döndərərdim. 
O günlərdən bir az danış, 
Qoca Kəpəz. 
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Dinləyərəm 
Məlikməmməd nağılıtək, 
Uca Kəpəz, 
Bir az danış... 

   
 
DOSTLUQ AĞACI 

 
Görkəmli Moldav yazıçısı Doyniçin həyə-

tində Litva yazıçısı Eduardas Selelonis qoz ağacı 
əkib. Yolu düşəndə ona qulluq edir. 1986 – cı ildə 
mən də həmin ağaca qulluq etdim.  

 
Uzaq Moldav elində Doyniçin həyətində 
Eduard Selelonis qoz ağacı əkibdi. 
Gizli bir qürur yatır, ağacın xilqətində, 
Düz beş ildi nazını neçə adam çəkibdi.  
 
Cavan bağban bu qozu başqasından seçməyib, 
Onun budaqlarında qışla yaz görüşübdü. 
Şair var ki, baxtına bir ağac da düşməyib, 
Ağaca bax, baxtına iki şair düşübdü. 
 
O da şair kimidi, yarpaq – yarpaq alışır, 
Arabir də rəqs edir, çimir günün selində. 
Meh əsəndə titrəyən yarpaqları danışır, 
Gah Moldavan dilində, gah da Litva dilində. 
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Baharın öpüşündən yaranıb yarpaqları, 
Körpə barmaqlarını açıb günəşə sarı. 
Rəqqasın qolları tək gərilib budaqları 
Yel əsəndə baş əyib salamlayır otları. 
 
Qoy oynasın, demə ki, oynamağı nahaqdı, 
Oynadı, yarpağından neçə muncuq ələndi. 
Yarpaqları yamyaşıl, yazılmamış varaqdı, 
Budaqları yazmağa can atan bir qələmdi. 
 
Bu ağacı görməyə Titus gəldi, bir də mən 
Bir də ki, Selelonis, aşıb daşdı bu ağac. 
Gah oynadı, gah da ki, şeir qopdu dilindən, 
Şairdi, rəqqasədi, vətəndaşdı bu ağac.  
 
 

1982. 
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BIZIM ƏBDÜL MÜƏLLIM 
 

Görkəmli alim Əbdül Əlizadəyə 
 
Ona günəşmi deyim? 
O günəşin nurudur. 
Bəlkə su deyim ona 
O sudan da durudur. 
Həyatın şirnisindən  
Çoxları aldı zədə. 
Amma təmiz yaşadı, 
Bu Əbdül Əlizadə. 
Bir qarnı tox yaşadı, 
Yaşadı bir qarnı ac. 
Amma əyə bilmədi, 
Onu hər an ehtiyac. 
Neçə kitabxanaya, 
Cığır düşdü izindən. 
Neçə cavan müəllim, 
Od götürdü gözündən. 
Onun kitablarında  
“Qırxıncı qapı”lar var. 
Hər adama açılmaz, 
O sehrli qapılar. 
Sehrdi, müəmmadı, 
Hər sözü, hər varağı 
Odu ondan alıbdı, 
Ələddinin çırağı 
O qapıdan keçibdi, 
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Yolu Məlikməmmədin. 
Çevrilib polad olub, 
Qolu Məlikməmmədin. 
O qapılardan keçib, 
Nağıl qəhramanları. 
Qılınc qəhrəmanları, 
Ağıl qəhrəmanları.  
Gözlərində hələ də  
Sehrli od yaşadır. 
Bu Əbdül Əlizadə 
Təmiz bir ad yaşadır.  
 

1995. 
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QAR ALTINDA IZIMIZ 
 

Qar üstə alışan gül idik o gün, 
Körpə ceyran kimi qısıldın mənə. 
O cüt ləpirləri qorumaq üçün, 
Küknar meşəsinə qar düşüb yenə. 
 
Qoy yağsın qar altda qalaq ikimiz, 
Qar deyil, uçuşan ağ kəpənəkdi, 
Bizim qar altında qalan izimiz, 
Yazda bənövşəyə çevriləcəkdi.  
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    BIZIM GIZLI SEVGIMIZ 
 
Musiqisi N.Məlikməmmədovundur  

 
Biz ki, öz sevgimizi, 
Təkcə aya danışdıq, 
Susan gölə danışdıq, 
Axan çaya danışdıq. 
 
Səhər pəncərəmizdən 
Sizin evə gün düşdü. 
Elə bil ki, bir anda 
Hər tərəfə ün düşdü. 
 
Ceyranlar qaçışıyla, 
Kəpənək uçuşuyla, 
Meşə zümzüməsiylə, 
Quşlar şaqraq əsiylə 
Ötdülər bu sevgini. 
 
Elə bil ki, yatanlar, 
Yuxusundan ayıldı. 
Bizim gizli sevgimiz 
Bu dünyaya yayıldı. 
 
Axı biz sevgimizi, 
Təkcə aya danışdıq, 
Susan gölə danışdıq, 
Axan çaya danışdıq,  



_______________Milli Kitabxana___________________ 

 
63 
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QƏZƏL 

 
Cananıma can söylədim, can deməklə can əskilməz 
Imansıza iman versən, imandan iman əskilməz. 

 
Demə sevgi hədər şeydi, Leyli, Məcnun əfsanədi. 
Sevgisiz yüz insan ölsə, dünyadan insan əskilməz. 
 
Bu sevgimiz pünhan qalıb ikimizin arasında 
Onu açsaq tufan olar, dünyadan tufan əskilməz. 
 
Eşq məşəqqət sözündəndir, yolu Kərbəladan keçər, 
Sən o yola düşər olsan, başından qalxan əskilməz. 
 
Zahid Xəlil, bu yaşında səni oda salan varsa, 
Demək hələ yer üzündən Kərəmlə Məcnun  

əskilməz 
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EVIMIZƏ GƏTIRIRƏM 
 
Biz hər axşam ayrılırıq, 
Gözlərimlə səni gülüm, 
Qapınıza ötürürəm.  
Sonra isə 
Buludların üstü ilə 
Evimizə gətirirəm.  
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                         INANMADIQ 
 

Necə oldu, ayrılanda 
Macal tapmadıq?! 
- Yubandınız, cavan oğlan, - 
Deyə məni haraylayan 
qoca kişi 
yekə bığlı, uca kişi 
ayırdı bizi. 
Təyyarənin qapısında 
Papağımı qaldırdım göyə 
Amma heç sən, 
Tərpənmədin yerindən, niyə? 
Heykəl kimi maddım – maddım mənə   baxırdın 
Qaldın elə baxa – baxa... 
Görüşəndə bu görüşə inanmamışdıq 
Ayrılanda inanmadıq bu ayrılığa. 
 

1965, Adler 
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XƏBƏRIN YOXDU XƏBƏRDƏN 

 
Eh, sənin xəbərin yoxdu, xəbərdən... 
Çıxıb gedəcəyəm günün birində. 
Keçib dərələrdən, göy təpələrdən, 
Gözdən itəcəyəm günün birində. 
 
Gözün lal sükutla elə haraylar... 
Bir sim qırılacaq ünümdə mənim. 
Yüyürüb qarşımı kəsəcək çaylar 
Dağlar dikələcək önümdə mənim. 
 
Buludlar yanacaq, bir təndir kimi, 
Şimşəklər bir anda bollaşacaqdır.  
Qırılıb tökülən bir kəndir kimi, 
Yollar ayağıma dolaşacaqdır. 
 
Dərələr susacaq suçlu, gileyli, 
Bəlkə qınayacaq bulaqlar məni. 
Oyansa qəlbimdə qayıtmaq meyli, 
Söyüd bacı kimi qucaqlar məni. 
 
Eh sənin xəbərin yoxdu, xəbərdən, 
Çıxıb gedəcəyəm günün birində. 
Keçib dərələrdən, göy təpələrdən 
Gözdən itəcəyəm günün birində. 
 
 



_______________Milli Kitabxana___________________ 

 
68 

 
YAMAN DƏYIŞMIŞƏM 

 
Basmışdı köksünə 
Ağ ulduzları. 
Dəniz həmin gecə 
Hey nə deyirdi? 
Yoxsa o mehriban 
Pıçıltıları, 
Mehriban ləpələr 
Əzbərləyirdi! 
 
Yaman dəyişmişəm 
O gündən bəri, 
Dəyişib gözümdə 
Tamam həyat da. 
Nədəndi hamının gülür gözləri, 
Yoxsa kədər yoxdur bu kainatda? 
 
Görürsən, 
Önümdə bir körpə uşaq 
Yeriyir, yüyürür, yıxılır hərdən. 
Eh, onu nədənsə hamıdan qabaq 
Yüyürüb, qaldırmaq istəyirəm mən.  
 
Görüm qismət olsun 
Sevgi hər kəsə, 
O qovur ürəkdən 
Qüssəni, qəmi.  
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Anam nə duyubsa, 
Nə eşidibsə, 
Uşaq tək hey öpür, 
Oxşayır məni. 
 
Gör nəyə qadirmiş 
Eşqimiz bizim, 
Gözümdə dəyişib bütün asiman. 
Bu sirri agah et,  
Yoxsa əzizim, 
Dünyaya sevincdən 
Pərdə tutmusan? 
Hər zaman önümdə 
Duran sevgilim, 
Sən adi insansan,  
Ya ki, bir pəri?! 
Yaman dəyişmişəm, 
Yaman, sevgilim. 
Yaman dəyişmişəm 
O gündən bəri.  
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UÇUB GEDƏCƏYDIK 
 

Bahara çatmışdıq ömrün qışında. 
Ağac kölgəsində göyə uçurduq 
Uçub gedəcəydik bir ağ maşında, 
Görən ağlımızı niyə uçurduq?! 
 
Şirin sevgi anı qaldı arxada 
Qaldı o kölgəlik bir oba kimi 
Təyyarə meydanı qaldı arxada, 
Quşu uçub getmiş bir yuva kimi 
 
Nə yaman tərs gəldi bir gör işimiz, 
Dözək həsrətinə gərək illərin, 
Bəlkə də qalacaq bu görüşümüz, 
Dəmir yaddaşında təyyarələrin. 
 
Qəm yemə o günlər coşğun sel kimi, 
Bizim qəlbimizdə çağlayacaqdır. 
O xoş xatirələr zərif tel kimi, 
Bizi bu dünyaya bağlayacaqdır.  
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  ULDUZ 
 

Gözlərinə baxıram mən –  
bir cüt ulduz.  
Ulduzlardır mənə hərdən 
Gözlərini andıran da. 
Bəs nədəndir bu ulduzlar 
Günəş olur, 
Ürəyimi yandıranda?! 
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CAN DEDIM 
 
Mən sənə can dedim ki, 
Sən də mənə deyəsən. 
Demədim ki, sözümdən 
Sınasan inciyəsən. 
Bayaq yağış yağırdı 
Gülümsündü deyəsən 
Buludlar axdı, keçdi, 
Şimşəklər çaxdı, keçdi.  
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GÖZLƏRIMDƏN ÇIXIR 
 
Sənin odlu baxışların, 
Başqasını oda salıb 
Taleyini mənim kimi, 
Kəməndinə o da salıb. 
Ağlayıram həzin – həzin, 
Göz yaşlarım axır indi. 
Ürəyimə girən eşqin, 
Gözlərimdən çıxır indi.  
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QIZA NIŞAN GƏLƏNDƏ 
 

Ulduz ağ çiçək olar, 
Qıza nişan gələndə. 
Çiçəklər göyçək olar 
Qıza nişan gələndə. 
 
Oğlana naz edənlər 
Bu gün yanar, yaxılar. 
Bir gündə neçə qızın 
Qız yuxusu dağılar. 
 
Qıza nişan gələndə 
Oğlanlar qeyrətlənər, 
Qıza nişan gələndə 
Oğlanlar cürətlənər. 
 
Qızarar göyçəkləşər 
Qızların göyçəkləri. 
Yanaqlara yapışar 
Lalənin ləçəkləri 
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MƏCNUNA 
 

Qırıldı fikrimin təsbehi, 
Yalın ayağınla qıranda, 
Ərəbistan çöllərinin damarını. 
Sən Leyliyə olan etibarını 
Naləyə çevirdin. 
Çevrildin nağıla. 
Eşqə düşdün, 
Payına vüsal yerinə məcnunluq düşdü. 
Ləpirlərin dağ basdı səhralara, 
Yığışdılar, gəldilər 
Səhər bura. 
Atan gəldi –  
əsrin fəryad səsi kimi.  
Anan gəldi –  
atanın kölgəsi kimi. 
Öz kölgəsi də vardı –  
Dərdi kimi uzun, 
Ömrü kimi qara 
Leyli – Məcnun sevgisini 
Ayaq izlərində 
töküb gəlmişdilər yollara. 
Min ildir gah səhraya düşürsən, 
gah nənəmin nağılına 
yol gedirsən elə. 
Xoş gördük ustad! 
Nə uzun yol gəlmisən belə 
Kitablara çevrilə - çevrilə.  
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MƏNIM MAVI MƏHƏBBƏTIM 
 
Məhəbbətin rəngi varmış- 
Bilməmişik. 
Neçə rəngdə eşq olarmış- 
Bilməmişik. 
Onu gördüm 
Qara dəniz sahilində 
Gözlər mavi 
Sular mavi. 
Əynində bir don var var – mavi 
O, bir parça mavi idi 
Mavi səma qucağında, 
Mavi dəniz qırağında. 
Danışırdı şirin – şirin 
Gözlərimdə qalan rənglər yox olurdu.  
Yavaş – yavaş 
Mənim mavi məhəbbətim doğulurdu.  
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ZARAFAT 

 
Şirin həsrətinə dözüb bir qədər, 
Bu gün görüşünə getmirəm yarın. 
Qoy yolsun saçını salxım söyüdlər, 
Tüstüsü başından çıxsın dağların.  
 
Ondan küsəcəyəm bir uşaq kimi 
Dözərəm, dözərəm, buna bir təhər . 
Heyrətdən açılan bir dodaq kimi 
Dağlansın lalələr, yansın lalələr. 
 
Vurnuxsun küləklər belədən belə, 
Bir hicran nəğməsi desin bulaqlar. 
Qoy çinar çağırsın yarpaq əlilə, 
Arxamca uzansın yaşıl budaqlar. 
 
Sonra biləndə ki, bu zarafatdı, 
Şaqqanaq çəkəcək göydə şimşəklər. 
Külək bu görüşə gələcək atlı 
Uğunub gedəcək göy biçənəklər 
 
Şirin həsrətinə dözüb bir qədər, 
Bu gün görüşünə getmirəm yarın. 
Qoy yolsun saçını salxım söyüdlər, 
Tüstüsü başından çıxsın dağların.  
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QIZLAR YATAQXANASI 

 
Qızlar yataqxanası- 
Qızılgüllər məskəni 
Hansı oğlan sevməyib, 
Söylə ürəkdən səni?! 
 
Otaqların qız kimi, 
Həm nazlı, həm həyalı, 
Burda neçə qız qalır, 
Neçə oğlan xəyalı 
 
Oğul gərək qızların 
Baxışından qoruna. 
Allahın özü burda 
Düşər sevgi toruna 
 
Qızlar bura gətirib 
Səfasını dağların, 
Həyasını dağların, 
Vəfasını dağların. 
 
Yanaqlar qıpqırmızı, 
Bir baxışdan qanayar 
Beləsini sevməsən, 
Dünya səni qınayar. 
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Qızlar, mənə baxmayın, 
Baxışlar mənə neylər?! 
Ilk eşqim yada düşər 
Burnumun ucu göynər. 
 
Qızlar dərsdən çıxanda, 
Axar yataqxanaya. 
Oğlanlar həsrət-həsrət  
Baxar yataqxanaya. 
 
Deyən qıra bilməyib 
Oğlanın inadını. 
Bir pəncərə açıbdır 
Göyərçin qanadını. 
 
Qızlar qol-qola girər 
Oğlanlar gendə gedər 
Qızlar yataqxanaya 
Elçilər kəndə gedər. 
 
Qızlar yataqxanası- 
Qızılgüllər məskəni. 
Hansı oğlan sevməyib 
Söylə ürəkdən səni?! 
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QIZLAR MƏHƏBBƏTDƏN ŞEIR OXUYUR 

 
Qızlar məhəbbətdən  şeir oxuyur, 
Bu saat ulduzlar alışacaqdır.  
Nöqtələr, vergüllər çiçək qoxuyur, 
Çiçəklər dil açıb danışacaqdır.  
 
Çənəsi ovcunda fikrə dalaraq , 
Qızlar şeir oxuyur sevgi yaşında 
Indicə qızılgül pardaxlanacaq, 
Bülbül oxuyacaq budaq başında. 
 
Ən şirin sözləri dodaqlarında, 
Oğlanlar yatmayıb gözlər səhəri. 
Qızlar şeir oxuyur otaqlarında 
Qızların dünyadan yoxdur xəbəri. 
 
Analar gözləyir aşıb daşaraq, 
Gizli duaları hələ dodaqda. 
Həmin kök üstündə pıçıldaşaraq, 
Qızlar şeir oxuyur məhəbbət haqda.  
 
Gözləri yol çəkir, düşünür nələr, 
Sözlər ürəklərə ən yaxın sirdaş. 
Misranın sonunda duran nöqtələr, 
Hicranın sonunda dayanaydı kaş. 
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Qızlar məhəbbətdən şeir oxuyur, 
Bu saat ulduzlar alışacaqdır. 
Nöqtələr, vergüllər çiçək qoxuyur 
Çiçəklər dil açıb danışacaqdır.  

 
 
SƏHƏR NƏĞMƏSI 

 
Günəş şehdən muncuq düzür 
Çiçəklərin qulağına. 
Səhər – səhər nəğmə qonur 
Qız – gəlinin dodağına 
 
Qızlar zərif, qızlar qəşəng, 
Hərəsi bir canlı çələng. 
Ağ əlləri göyərçin tək 
Dəyir gülün budağına. 
 
O qıza bax-qarçiçəyi, 
Dırnaqları tər ləçəyi. 
Könül deyir dər ləçəyi, 
Toxun onun barmağına. 
 
Dedim güldür əlin axı 
Xeyli güldü mənə baxıb. 
Baxdım onun topladığı 
Qızılgülün qalağına. 
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Ürək, axı sən aşiqsən, 
Cürətli ol ay aşiq, sən! 
Bir söz dedim: - Yaraşıqsan 
Zaqatala torpağına. 
 

 
BIR AZ GÜL, AY GÜLÜM 

 
Bir az gül, ay gülüm, heç kəs sənin tək, 
Belə gülə bilməz, ağlaya bilməz. 
O dağı sinəmin lap başından çək, 
Heç kəs sənin kimi dağlaya bilməz. 
 
Yamanca dövlətli olmuşam axı, 
Başımda qızılı şimşəklər çaxır. 
Gözümdən zər axır, mirvari axır, 
Bulaqlar da belə çağlaya bilməz. 
 
Qəlbimdə nə qədər nəğmə var hələ 
Sənin eşqin ilə ötürəm elə. 
Məni bu dünyaya zəncirlər belə, 
Bircə telin qədər bağlaya bilməz.  
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GÖZƏLLIK 

 
Onu mənə rəva görmür dost, tanış, 
Deyirlər ki, çox çirkindir sevgilin. 
Başqasına könül bağla, 
Gül, danış, 
Gözəl deyil, 
Yox, çirkindir sevgilin. 
 
Bu sözlərdən sular kimi bulandım, 
Düzü, buna dözmək asan deyildir. 
Təkcə onun həsrətilə dolandım, 
Axı, bunlar daha 
Pünhan deyildir. 
 
Eşq oldumu, 
yalan olur sir – sifət, 
Hansı qəlbdə 
Bu xoş duyğu gülməyib. 
Neçə qıza camal verib təbiət, 
Fəqət hamı gözəl ola bilməyib. 
Nə qəm, 
Onun söhbəti var,  
Sözü var, 
Ürəyimdə yuva salıb sözləri. 
Könlü təmiz, 
Fikri safdır su kimi, 
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Istəyini oxuyuram gözündən. 
Gözəlliyi heyran edib qəlbimi, 
Dost – tanışı 
Necə başa salım mən?! 
 
 

DƏLI ŞEYTAN 
 
Dəli şeytan, dəli şeytan, 
Yaman saldın oda məni. 
Dedin ki, sev o dilbəri 
Sevdim, sevdi o da məni. 
 
Bir ox atdı oxlarından, 
Dəyib keçdi çoxlarından, 
Oda salıb ahlarından, 
Sonra gəzdi suda məni 
 
Deyirdilər güldürəcək, 
Zahid Xəlil gül dərəcək, 
Deyən özü öldürəcək 
Qıymayacaq yada məni 
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HARADASAN 
 

Pəncərəmin önündən 
Ürkək – ürkək keçərdin. 
Hamı qoşa gəzərdi, 
Sən isə tək keçərdin.  
 
Gedərdin gedişinə, 
Küçələr heyran idi. 
Gülərdin gülüşündən 
Güllər pərişan idi. 
 
Eh sən yalqız gedərdin, 
Mən yalqız dayanardım. 
Sən açıq yandırardın 
Mən gizlincə yanardım. 
 
Günlər ötdü sovuşdu, 
Günlər günə qovuşdu. 
 
Bir qərib quşcuğaz tək, 
Uçdum mən həmin evdən. 
Aylar ötüb o vaxtdan, 
Illər keçib o ildən. 
 
Gəlmişəm ürəyimdə, 
O uğursuz illərin 
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Qəm – qubarı qalıbdır.  
Saçlarımda hicranın, 
Yadigarı qalıbdır.  
Fəsillər ötüşsə də  
Indi o vaxtdan bəri 
Nə səni unudaram, 
Nə də o axşamları, 
Nə də o səhərləri 
Mənə elə gəlir ki, 
Sən hələ tək keçirsən, 
Yenə o küçələrdən, 
Ürkək – ürkək keçirsən. 
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OXUMA FLORA, OXUMA 

 
Sənin səsin, çoxlarını 
Dar ayağa çəkəsidi, 
O çağlaya nəğmə deyil 
Bir ildırım hikkəsidi 
Oxuma, Flora, oxuma! 
 
Milyon ürək vəcdə gəlir, 
Bir ürəyin yanğısından, 
Qorxuram ki, alışaram, 
Zəngulənin çınqısından 
Oxuma, Flora, oxuma! 
 
Günün ilıq şüaları, 
Necə çönüb səs olubdu?! 
Qışın da öz ləzzəti var – 
Qış çevrilib yaz olubdu, 
Oxuma, Flora, oxuma! 
 
Dağ başından duman qalxır 
Tüstülənir neçə ocaq. 
Bir az da belə oxusan 
Dünya yanıb kül olacaq 
Oxuma, Flora, oxuma! 
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Burax getsin bu sevdanı, 
Qurusun gözünün yaşı 
Məhəbbətin dağ selidir  
Uçurarsan dağı – daşı 
Oxuma, Flora, oxuma! 
 
Ürəyini hələ çoxmu 
Verəcəksən tufanlara?! 
Biz cəhənnəm, rəhmin gəlsin 
Təzə qalxan cavanlara 
Oxuma, Flora, oxuma! 
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SƏN GETDIN 
 
Sən gedin, 
qəlbimin asimanında 
Bir ildırım çaxdı, 
bir işıq söndü 
Boğulduq bir eşqin burulğanında  
Dünya özü boyda zindana döndü. 
 
Bəlkə xatirinə dəydi sözlərim 
Məhəbbət bir kövrək budaq kimidir 
Yollara dikilən fağır gözlərim, 
Atasız – anasız uşaq kimidir. 
 
Ürək yarasını, qəlb qırığını, 
Bilirəm düzəltmək olmaz yenidən 
Verdin buludlara hıçqırığını 
Verdin şimşəklərə qəzəbini sən 
 
Getmədin qızların çoxu kimi sən 
Dağıldın bir şirin yuxu kimi sən 
 
Bir dost sözünü də eşitmirəm mən 
Bir cürə olmuşam – lap key kimiyəm. 
Getdiyim yolu da çaşıram hərdən 
Orbitindən çıxan peyk kimiyəm 
Qayıt məni dinlə, qayıt bircə an 
Gəl yenə görüşək əzizlər kimi 
Bil ki, gözləyirəm səni hər zaman, 
Qızıl pul itirən xəsislər kimi.  
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ONSUZ DA MƏN SƏNI  
SEVMƏYƏCƏYƏM 

 
Ruhumla, hissimlə nə əlləşirsən? 
Deyirsən açılan təzə çiçəyəm?! 
Vallah lap havayı gözəlləşirsən 
Onsuz da mən səni sevməyəcəyəm. 
 
Ürəkmi umursan bu quru daşdan 
Insaf et, ağlımı çıxartma başdan 
Harama yaraşır sevgi bu yaşda 
Onsuz da mən səni sevməyəcəyəm. 
 
Şərikmi çıxırsan duyğularıma, 
Əsəb simlərimi çəkdin tarıma 
Qayıdıb nə deyim evdə qarıma?! 
Onsuz da mən səni sevməyəcəyəm. 
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ALLAH YARADANDA SƏNI YAZ IMIŞ 

 
Allah yaradanda səni yaz imiş – 
Çiçək xəlq eləyib insan yerinə. 
Bu dünyada yəqin loğman az imiş, 
Səni yaradıbdı loğman yerinə. 
 
Sən bəşər deyilsən, hardan gəlmisən? 
Allah kəlamından qopan kəlməsən. 
Şeirsən, qəzəlsən, gözəlləməsən 
Səni oxuyaram dastan yerinə. 
 
Bu sevgi döyünən ürək kimidi, 
Təzəcə açılan çiçək kimidi. 
O, elə təmizdi, mələk kimidi –  
Ona and içərəm quran yerinə. 
 
Ruhum gecə - gündüz hey səni yoxlar 
Ürək bu sevdanı gizlində saxlar. 
Sinəmi deşməyə hazırdır oxlar –  
Qaşların çəkilib kaman yerinə. 
 
Çoxunu salıbdı ağıza – dilə 
Məhəbbət Kərəmi, Məcnunu belə 
Əgər dönük çıxsan Zahid Xəlilə 
Dünyanı dağıdar tufan yerinə.  
 

2006. 
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 GÜL ƏTRI AXTARIRDIM 
 

Gül ətri axtarırdım 
Çöldə kəpənək kimi 
Sən çıxdın qabağıma 
Bir dəstə çiçək kimi. 
 
Saçın bulud parçası 
Gözlərin hilaldımı?! 
Dodağından tökülən 
Şəkərdimi, baldımı?! 
 
Xalların səpələnib 
Üz – gözünə zər kimi 
Yanağın şölələnir 
Ən nadir gövhər kimi. 
 
Duruşun müəmmalı 
Gülüşün sehrdimi?! 
Dünən qıyqacı baxdın 
Bilmirəm xeyirdimi?! 
 
Yanağında xal olub 
Gözlərimin qarası 
Üzün gül butasıdı 
Mən isə bal arısı. 
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Yüz talançı tökülsə  
Mənim ruhum talanmaz 
Sən saz ol, mən də mizrab 
Yoxsa o saz çalınmaz. 
 
Görüşəndə bənzəmə 
Sərt qayaya, daşa sən 
Gözlərimdə sevinc ol 
Gəl, çevrilmə yaşa sən. 
 
Gül ətri axtarırdım 
Çöldə kəpənək kimi 
Sən çıxdın qabağıma 
Bir dəstə çiçək kimi. 
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MƏHƏBBƏT 

 
- Nədir məhəbbət? 
- Açan bir çiçək. 
Yanan bir çıraq                  
Dinən bir ürək. 
-  Nədir məhəbbət? 
Coşan ləpələr, 
Oxuyan quşlar, 
Gülən körpələr. 
-Sevgi bir dəniz,  
Mavi asiman.                         
Onun qoynunda  
Gülər hər insan. 
- Ürəyə hardan 
 Gəlir məhəbbət? 
- Dünya gülürsə 
 Gülür məhəbbət. 
- Səni sevmişəm 
Bir ağ çiçək tək. 
Sən də məni sev   
 Sadiq ürək tək. 
- Açan hər çiçək 
Təzə sevgidi. 
Dinən hər ürək 
Təzə  sevgidi. 
- Ömür üzükdü, 
Qaşı məhəbbət. 
Insan hissinin 

  Başı məhəbbət. 
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 DUET 
 

-  Ay qız, dənizdir gözün! 
-  Dəniz tufansız olmaz. 
-  Ay qız, çiçəkdir üzün! 
-  Çiçək tikansız olmaz. 
-  O tufandan, tikandan, 
Heç qorxum yoxdur mənim. 
-  Gözlə, sinəndən keçər 
Sözlərim oxdur mənim. 
-  Başladığın bu dava 
Söylə nəyə gərəkdir? 
-  Dayan, kələkbaz oğlan 
Hiylə nəyə gərəkdir? 
-  Neyləyirik bu cəngi?! 
Sən bir çiçək çələngi, 
Mən bir şirindil oğlan. 
-  Sözün şirindir oğlan. 
-  Anamın öyüdləri 
Nə tez çıxdı huşumdan?! 
Ağlım uçdu başımdan. 
-  Ay qız, gözün dənizdi! 
-  Dənizdi, tərtəmizdi! 
Ay qız üzün çiçəkdi 
Yanaqlarım ləçəkdi. 
-  Ləçəkdən doymaq olmaz 
Çiçəkdən doymaq olmaz. 
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BAYKANUR 
 
Gedəsi olsaq 
Gərək 
Baykanurdan gedək 
Allahın yanına. 
Hamı Baykanurdan 
uçur göyə 
Bəlkə elə buna görə 
Oljasın misraları 
Göylərlə əlləşir 
Çingiz Aytmatov 
Enmək istəmir yerə. 
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GƏNCƏ 
 

Dedilər bir söz qoş doğma şəhərə, 
Şeir təzə olsun, söz təzə olsun. 
Tök könül varını ağ vərəqlərə, 
Ocaq təzə olsun, köz təzə olsun. 
 
Bəzənir, bəzəyir ana torpağı, 
De onun hüsnündən kimlər doyubdu?! 
Yenə payız gəlib, bayramsayağı 
Çinarlar başına xına qoyubdu. 
 
Gəncə sökülən dan, açılan səhər 
Mən onun qoynunda bitən çiçəyəm. 
Məni sinəsində gəzdirən şəhər, 
Səni ürəyimdə gəzdirəcəyəm. 
 

   
 1970. 
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MƏN GEDƏSI OLSAM... 
           
                   Başladı əsməyə xəzan yelləri 

         Mən gedəsi olsam küləklər ilə 
                   Gedin, başa salın bizim elləri 
                   Hər il qayıdacam çiçəklər ilə 
 
 Məni basdırmayın, əkin torpağa 
                  Göyərib qalxacam ağaclar kimi, 
                  Yazda çevriləcəm yaşıl yarpağa 
                  Payızda güləcəm qızıl nar kimi 

  
 Dilə gətirməyək suçlarımızı  

        Sonra bilərsiniz mən kiməm, nəyəm 
        Əllərim gəzəcək saçlarınızı 

                  Günəş şüasına çevriləcəyəm 
 
                 Qulaq verərsiniz hər gələn səsə 
                 Sizə əl eləyən yarpaq olaram 
                 Qəlbiniz bir həzin nəğmə istəsə 
                 Dağlarda çağlayan bulaq olaram 
 
                 Qoy heç kəs çəkməsin dərdi – sərimi 
                 Daim aranızda yaşayasıyam 
                 Gül – çiçək qoxuyan nəvələrimi 
                 Ömürlük çiynimdə daşıyasıyam 
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                   Şeir oxuyacam mən uşaqlara 

Böcəyin, çiçəyin təmiz dilində 
Xəzər nağıl desə qayalıqlara 
Mənəm danışıram dəniz dilində     
 

 Qorxmayın, qoy əssin xəzan yelləri 
           Nə olsun gedərəm küləklər ilə 
           Gedib öyrənəcəm kəsə yolları 
           Hər gün qayıdacam mələklər ilə                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_______________Milli Kitabxana___________________ 

 
100 

 
 
O ODLARA SALMA MƏNI, AMANDI! 

 
Məni sevmək sənə asan gəlməsin 
Zəlzələdən viran qalmış obayam. 
Nə istim var, bir az səni isitsin, 
Odu sönmüş, külü qalmış sobayam. 
O odlara salma məni, amandı! 
 
Kaman idim, quruca sim qalmışam 
Tufan idim, bircə əsim qalmışam. 
Bir şəklimdi, bir də səsim, qalmışam. 
O odlara salma məni, amandı! 
 
Neçə aşiq eşq oduna qalandı, 
Könül evi viran oldu, talandı. 
Eşq dediyin bir şirincə yalandı 
O odlara salma məni, amandı! 
 
Düz düzməyib, düzənləyib düzəldən 
Üz görmədim, üz tutduğum gözəldən 
Sevdalardan yarımadım əzəldən, 
O odlara salma məni, amandı! 
 
Mən deyirdim, o sevgimiz nəs imiş, 
Eşq dediyin bir sehrli səs imiş. 
Vüsal üçün bircə addım bəs imiş 
O odlara salma məni, amandı!  
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IŞTIRAK EDIRLƏR: 
 
Vüqar – ali məktəb müəllimi 
 
GƏNC MÜƏLLIMLƏR: 
 
Afət 
Zəlihə 
Camal  
Davud  
Azər 
Zərri 
Şayəstə 
Vaqif  
Şakir – Rayon maarif şöbəsinin inspektoru 
Murtuzov – Rayon Maarif Şöbəsinin Müdiri 
Pəri xala, Nəcəf, Qarı və şagirdlər. 
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I PƏRDƏ 
 

I ŞƏKIL 
 
Pəri xalanın evi. Kirayənişin Camal daxil olur. 

O, çox həyəcanlıdır.  
CAMAL: -  Batdı. Hər şey batdı. Ali məktəb, 

aspirantura, elmi dərəcə hamısı batdı. 
PƏRI XALA: - Kimdi batan, a Camal? Yenə 

dənizdə hadisə zad olub? 
CAMAL: - Əşi dəniz nədi ey? Kişi məhv oldu! 
PƏRI XALA: - Kişi məhv oldu? Dilim – 

ağzım qurusun, yoxsa dədənin başında bir iş var, a 
bala?  

CAMAL: - Eh, dədəmə bir şey olsaydı, məni 
bu qədər yandırmazdı. Savadsız, vəzifəsiz, kölgəsiz 
bir adamdı. Dağ uçdu ey, dağ! Ağrı dağı gumbultu 
ilə uçdu təpəmə. Başa düşdün? 

PƏRI XALA: - Yox... Heç nə başa düşmədim. 
A bala, bir əməlli danış görüm, kim öldü, nə uçdu! 

CAMAL : - (Hövsələsiz) Belə bizim Lətifə var 
ey, mənim nişanlım, onun dayısını vəzifədən 
çıxartdılar. Zəhmindən yer – göy titrəyirdi.  

PƏRI XALA: - (Dərindən köks ötürür) Eh, 
mən də deyirəm nə olub. Dağ uçdu, toz oldu. Belə 
de, da! Nə olsun çıxarıblar? Vəzifə kimin kəbininə 
kəsilib ki?.. 

CAMAL: - Gərək bu kişini indi çıxaraydılar? 
Mən universiteti qurtar ha qurtarda? (pauza) nə 
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qədər planlarım var idi. Fikirləşirdim ki, kömək 
edər girərəm aspiranturaya. Onun kölgəsində 
müdafiə edərəm, onun kölgəsində... 

PƏRI XALA: - Kölgədə yaşayan kölgəsiz olar, 
a bala. Aspiranturaya girmək istəyirsən, get gir də. 
Qabağını kəsən var? Mən iyirmi ildən çoxdur ki, 
evimi sənin kimi studentlərə kirayə verirəm. Odey 
Xudu, yekə alim olub. Heç kəsi də yox idi. Bakıya 
gələndə cındırından cin ürkürdü. Hər ay ev 
kirayəsini gecikdirirdi. Utana – utana deyirdi: - Pəri 
xala, təqaüdümüzü hələ verməyiblər. Alan kimi ev 
kirayəsini çatdıracağam. Deyirdim a bala, sən də 
mənim oğlum, eybi yoxdu, nə vaxt olar, onda 
verərsən. Odu Əli, yekə şair olub. Hörməti hər 
tərəfə yayılıb. O da mənim evimdə olub. Gündüz 
işləyib, gecə oxuyurdu. Ikisi də öz tükünün üstündə 
yaşayan uşaqlar idi. Maşallah! Maşallah! 

CAMAL: - Əşi sənə söz dedim ki, başlayıb 
mənə mühazirə oxuyasan? Onsuz da mühazirələr 
təngə gətirib məni. Biri var qayanı dırnağınla 
qoparasan, biri də var müasir texnika ilə. Eh, səni 
başa salmağın bir faydası yoxdur. Kül oldu mənim 
başıma. Lətifəyə nişan taxtırdım ki, onun hesabına 
adam olum, bu da belə... 

PƏRI XALA: - A bala, mən evimdə olanları 
öz uşağım hesab eləmişəm. Elə səni də, a Camal. 
Bu fikirləri çıxart başından.  
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CAMAL: - Yaxşı mən tələsirəm. Lətifə burala-
ra gəlsə denən gözləməsin. Hə, bir təhər başından 
elə getsin. Denən hələ başı qarışıqdı. (Gedir). 

PƏRI XALA: - (Bir an yerindən tərpənmir) 
Nə dedi?! Bir təhər başımdan eləyim? Vallah bu 
Camalın başına hava gəlib! (Lətifə daxil olur)  

LƏTIFƏ: - Salam Pəri xala, bəs Camal hanı?  
PƏRI XALA: - Camal? Hə Camalı soruşur-

san? Indicə burda idi. Elə bu saat getdi. Dedi işim 
var.  

LƏTIFƏ: - Pəri xala, səndən də ayıb olmasın, 
son vaxtlar bir saat da Camalsız dura bilmirəm. 
Bağışla, belə danışdığım üçün.  

PƏRI XALA: - Toyunuz nə vaxtdı, a bala?  
LƏTIFƏ: - Toy? Dayımın işi araya düşdü. Bir 

də nə toy? Elə hər şey qurtarıb.  
PƏRI XALA: - Nə? Ayıb deyilmi, a bala? Gö-

zü yolda ata – ananız var. Onların muradını gözlə-
rində qoymaq olarmı? Ağlınızı başınıza yığın.  

LƏTIFƏ: - Nə bilim. Bir iş idi oldu. Daha keç-
mişi qaytarmaq olmaz. Ürəyim turşu istəyir.  

PƏRI XALA: - (Dizinə vurur) Evim yıxıldı. 
Yazıq balalar. Onda heç olmasa bir tədbir görün. 
Biabırçılıqdır.  

LƏTIFƏ: - Deyəsən gec gələcək. Mən gedim. 
Gələndə deynən zəng etsin. Evdə gözləyirəm.  

PƏRI XALA: - Deyərəm, hökmən deyərəm. 
(Lətifə gedir) 
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Bu da indikilərdən çıxıb. Ata – ana gözləri 
yolda səni gözləsin, ürəyində arzu – kam bəsləsin, 
sən də belə elə. Yazıq qız, ikicanlıdır. Bu Camal nə 
pis iş tutub. Heç mənim evimdə olan uşaqlardan 
belə şey görməmişdim. Hayıf... (Camal daxil olur).  

CAMAL: - Getdi? Bayaqdan ağacın dibində 
gizlənib gözləyirdim ki, çıxıb getsin.  

PƏRI XALA: - (Heyrətlə) Demək sən heç yerə 
getməmişdin? Gözləyirdin ki, Lətifə çıxıb getsin? 
Hə! Bax, Ağrı dağı indi uçdu, bala! Özü də elə 
uçdu ki, tozu ərşə bülənd oldu. Bəs sən heç 
utanmırsan, belə hərəkət edirsən? Məsum bir qızı 
aldadıb, gül kimi qoxlayıb atırsan? 

CAMAL: - Əşi niyə atıram ey! Onsuz da 
Lətifə Bakıda qalmaq istəyir. Evləri – eşikləri 
burdadır. Daha mənə qoşulub Göytəpə kəndinə 
getməyəcək ha. Bir üzük taxmışam barmağına, 
taxmamış olum. Yel qayadan nə aparıb axı?! 
Qaytarar üzüyü, qurtardı getdi. 

PƏRI XALA: - Bəs sən onun qızlıq ismətini 
necə qaytaracaqsan? Niyə məhv etdin, bakirə bir 
gözəlliyi?! Yox, Camal, ağlını başına yığ, bala! 
Apar Lətifəni də kəndinizə  

CAMAL: - Yaxşı, yaxşı apararam. Of, başım 
partlayır, yatmaq istəyirəm.  

 
Pərdə   
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II ŞƏKIL 

 
Otaq səliqəli bəzənib, Afət stolun üstünə qab – 

qacaq düzür, səliqəyə salır. Azər, Şayəstə, Zərri, 
Vaqif daxil olurlar.  

AFƏT: - (Onları qarşılayır) Xoş gəldiniz, 
mənim əzizlərim. Həmişə siz gələsiniz.  

AZƏR: - Həmişə gəlsək, sənə baha oturar. 
(Gülüşürlər) 

AFƏT: - Niyə baha oturur? Əgər yemək – 
içməyi deyirsənsə “Almanhesabı” edərik. Bir də ki, 
qızların süfrəsi həmişə açıq olur. Ürəyimiz kimi. 
Amma, sizin cibiniz də ürəyinizə oxşayır.  

AZƏR: - (Onun  sözünü kəsir) yəni demək 
istəyirsən ki, qəlbi cibindən, cibi qəlbindən təmiz 
tələbə? Hə?! ( Gülüşürlər)  

ŞAYƏSTƏ: - Hə, hə, hə,.. onu da deyirik ki, 
öləndə həmkarlar təşkilatı tərəfindən dəfn olunan 
tələbə. 

AFƏT: - Bəsdir, dostlar! Bu gün mənim ad 
günümdür. Özüm də heç kəsin ölümünü istəmirəm. 
Bu gün çalmaq, oxumaq, oynamaq günüdür.  

ZƏRRI: - Hə, mübahisəni kəsin, süfrə başına! 
(Afət narahatdır, tez – tez qapıya baxır)  
AFƏT: - Nə yaman gecikir, birdən gəlməz!  
AZƏR: - Kimi gözləyirsən ay qız, gəlsənə?!  
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AFƏT: Siz başlayın, mən bu saat. (Kənara) 
Ah, Vüqar müəllim, sən gələcəksənmi? Əgər 
gəlməsən... Əgər gəlməsən...  

ŞAYƏSTƏ: - Ona yaxınlaşır. Kiminlə 
danışırsan, ay qız. Buy, başıma xeyir, gözlərin niyə 
yol çəkir, aaaz? Kimi gözləyirik?  

AFƏT: - Vüqar müəllimi. Onu da çağırmışam. 
ŞAYƏSTƏ: - Vüqar müəllimi? 
AFƏT: - Hə Vüqar müəllimi. Son dəfə onun 

gözlərinə baxmaq istəyirəm.  
ŞAYƏSTƏ: - Necə? Gözlərinə! Sənin 

sözlərindən bənövşə iyisi gəlir aaaz.  
AFƏT: - Bənövşə? O bənövşə mənim 

ürəyimin lap dərinliyində bitib. Özü də çoxdan, lap 
çoxdan Vüqar müəllimi gördüyüm gündən. Onun 
ətri sənə hələ indi gəlib çatır? 

ŞAYƏSTƏ: -  Aaaz vallah sən səfehsən. 
Vüqar müəllim yekə kişidi, arvadı, uşağı. 

AFƏT: - Bilirəm, arvadı, uşağı. Ancaq neylə-
yim ürəyimə, hisslərimə gücüm çatmır. Bəzən səhə-
rə kimi onun xəyalı ilə yaşayıram. Sonra özümü 
min dəfə danlayıram, söz verirəm ki, bir də onu 
xatırlamayım. Amma olmur. Görünür, iradəm zəif-
dir. Bir də iradə özü mücərrəd məfhumdur. Ürək 
istəyəndən sonra iradə nakərədir ki, onun hök-
münün qarşısını kəssin. 

ŞAYƏSTƏ: - Aha...Vüqar müəllim gəlir. Özü-
nü ələ al aaaz. 
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VÜQAR müəllim: - Axşamınız xeyir uşaqlar. 
Həmişə belə şənliklərdə görüşək.  

ŞAYƏSTƏ: - Çox sağ olun müəllim. Buyurun 
süfrə başına. 

AZƏR: - Vüqar müəllimə salam və ehtiram. 
VAQIF: - Salam!  
ZƏRRI: - Salam müəllim. 
VÜQAR müəllim: - Salam dostlar!  
(Əyləşirlər) 
Afət, bala, səni ürəkdən təbrik edirəm. Bu gün 

21 yaşın tamam olur. Arzu edirəm ki, ömür 
yollarında bir də haçansa görüşək sənin bayramına 
gəlim, beləcə şənlik edək. 

AFƏT: - (Afət hiss etdirmədən gözlərinin 
yaşını silir) 

Sağ olun müəllim: 
(Şanpanski açılır, yeyib içirlər.) 
AZƏR: - Müəllim, Zərri bir mahnı oxusun. 
HAMI: - Oxusun. 
ZƏRRI: - Necə oxuyum, axı, ayıbdır?! 
AZƏR: - Necə oxuyacaqsan. Bax belə. (Əlini 

qulağına aparır) 
Aman eyyy... Niyə ayıb olur? Vüqar müəllim 

də özümüzünküdür də... 
ZƏRRI: - Özümüzünküdür ey, amma yenə 

utanıram. 
( Çöldən Afətin səsi gəlir) 
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Mən bir körpə qaranquşdum 
Bir çiçəyin sevdasıyla 
Son payızdan yaza uçdum, 
Bahar tufanına düşdum... 
Danış könlüm, 
Danış könlüm! 
Bir uğursuz məhəbbətə 
Alış könlüm, 
Alış könlüm. 
 
Mən bir körpə kəpənəkdim, 
Neçə güldən külə səkdüm. 
Çiçəklərin arasında 
Bir çiçəyin qəhrin çəkdim. 
 
Oxu könlüm,  
Oxu könlüm. 
Sərt daşlara dəydi, keçdi 
Oxu könlün. 
Oxu könlün. 

 
VÜQAR müəllim: Bu oxuyan kimdi, belə. 
ŞAYƏSTƏ: Afətdi, müəllim! 
VÜQAR müəllim: - Bəs niyə qəmli oxuyur? 

Axı bu gün onun bayramıdır. Bəs biz onun 
şənliyinə yığışmışıq Afət, Afət 

AFƏT:  (Daxil olur) - Buyurun, müəllim. 
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VÜQAR müəllim: - Niyə elə qəmli oxuyursan, 
Afət! Heç sənə yaraşmır.  

AFƏT: - Mahnını yaraşıq üçün oxumurlar 
müəllim. Elə ürəyim hərdən bu mahnını oxumaq 
istəyir. Mən də oxuyuram. Siz işinizdə olun 
müəllim. Mən bu saat gəlirəm. 

VÜQAR müəllim: - Eh gənclik, gənclik. Onun 
da öz qanunları var. Kim bilir Afəti belə oxudan 
nədir? Uşaqlar, birdən bu qızın başında bir iş olar 
ha... Afətin ürəyinə dəyənin cəzasını biz 
verməliyik. Şayəstə, sən onun yaxın dostusan, nə 
olub Afətə. 

ŞAYƏSTƏ: - ( Şaşqın) Heç... heç nə, müəllim! 
VÜQAR müəllim: - Əgər heç nə olmayıbsa 

onda lap yaxşı. Içək Afətin sağlığına. Xoşbəxt 
olsun. Afət, yaxın gəl. ( Afət gəlir) Qoy sənin ömür 
yollarına özün kimi təmiz, ləyaqətli bir oğlan 
çıxsın. Ömrünüzü xoşbəxt başa vurasınız. Yadında 
saxla, xoşbəxtlik insanın öz əlindədir. Tale axar 
suya bənzəyir. Ömrü bu axar suyun öhdəsinə bu-
raxmaq olmaz. Gərək sən öz xoşbəxtliyini taleyin, 
qəzavü-qədər adlanan qüvvənin əlindən almağı 
bacarasan. Xoşbəxtlik bu mübarizənin özüdür. Əgər 
qarşına bir maneə çıxsa onu xeyirxah adamların 
köməyi ilə kənara at. Onda səadət özü qapına gəlib, 
onunla qovuşmağı səndən xahiş edəcək. 

AFƏT: - Bəlkə qarşıma çıxan maneə xeyirxah 
qüvvədir müəllim. Mən heç maneəni aradan qal-
dırmaq istəmədim. Onda necə, müəllim?!   



_______________Milli Kitabxana___________________ 

 
113 

VÜQAR müəllim: - Xeyirxah qüvvə heç za-
man maneə kimi qarşıya çıxmır. O, sənin üfüqlərə 
doğru uçuşuna təkan verəcək. Sən öz orbitinə 
qalxacaqsan. 

AFƏT: - Gərək bağışlayasınız müəllim. Mən 
bu fəlsəfə ilə razılaşa bilmirəm. 

VÜQAR müəllim: - Niyə Afət. 
AFƏT: - Çünki, həyatda hər şey şərtidir. Xe-

yirxahlıq da, bədxahlıq da. Biri üçün xeyirxah olan, 
başqası üçün bədxahdır. 

VÜQAR müəllim: - Belə fikrə düşmə, Afət! 
Onda bəs tarix! Axı adamlar öz fəaliyyətlərinə görə 
tarixdə iki cür səciyyələnir. 

AFƏT: - Elə məsələ də burasındadır. Məsələ 
böyük şəxsiyyətlərdən birini götürək. Kimi istəyir-
siniz misal çəkək. 

AZƏR: - Məsələn Füzulini! 
AFƏT: - Qoy olsun. Bax Füzulinin  dünyaya 

gəlməsi sənət aləmində misilsiz əhəmiyyətə malik 
olsa da sonrakı dövr ədəbiyyatımızda müəyyən 
mənada mühafizəkar rol oynadı.  

ŞAYƏSTƏ: - Niyə aaaz? 
AFƏT: - Çünki C. Cabbarlı demişkən Füzuli 

nəhəng bir palıd ağacı kimi ədəbiyyatın üstünə 
kölgə saldı və yeni pöhrələrin inkişafını ləngitdi. 
Onun böyük sənətinin cazibə qüvvəsindən çıxmaq 
əsrlərlə mümkün olmadı. Beləliklə yaranış etibarı 
ilə mütərəqqi olan bir hadisə sonralar ədəbiyyatın 
inkişafını ləngitdi. 
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AZƏR: - Sən nə danışırsan ay qız, heç nə 
söylədiyini bilirsən? 

VÜQAR müəllim: - Dəyməyin, qoyun danış-
sın. Mən bu gün Afəti yenidən kəşf etdim. Onun 
köksündə döyünən ürək böyük və əzəmətlidir. Bu 
ürək həyat yollarında heç bir təsirə məruz qal-
mayacaqdır.  

AFƏT: - Bu fikrinizlə də  razı deyiləm 
müəllim! 

ŞAYƏSTƏ: Niyə aaaz? 
AFƏT: - Ona görə ki, insanların bir – birinə 

təsiri mənəvi güclə bağlıdır. Kim daha güclüdürsə, 
o, qalib gəlir, hamını məğlub edir, öz təsirinin altına 
alır. 

VAQIF: Sən öl, Afət qan eləyir! 
VÜQAR müəllim: - Hər halda sənin sağlığına 

içirik Afət. 
AFƏT: - Nuş olsun. Mən də Vüqar müəllimin 

sağlığına içirəm. (Içirlər) 
VÜQAR müəllim: - Yaxşı yadıma düşdü Afət 

elmi şurada məsələ qaldırmışıq səni universitetdə 
saxlamaq istəyirik. 

AFƏT: - Məni? Universitetdə? 
VÜQAR müəllim: - Bəli? Necə, istəmirsən? 
ŞAYƏSTƏ: - Niyə istəmir? Kim işıq gələn 

yerə papağını tıxayar. 
AZƏR: - Təbrik edirik, Afət! 
AFƏT: - Bilirsinizmi, mən... Mən kəndə get-

mək istəyirəm.  
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AZƏR: Kənddə nə var, ay qız. Gül kimi 
Bakını qoyub... 

ŞAYƏSTƏ: - (Istehzayla)Afət qabaqcıl gənc-
dir. Öz xahişi ilə kəndə gedir. Bəs necə? Qəzetlər 
onun şəklini verəcək. 

AZƏR: - Hələ məqaləsi də çıxacaq qəzetdə 
“Mən necə bir qabaqcıl tələbə uzaq kəndə maarif 
ziyası aparacağam. Əlaçı diplomu ilə kəndə gedi-
rəm”. 

ŞAYƏSTƏ: - Vüqar müəllim məni bağışlasın, 
vallah bu Afətin yavaş – yavaş başı xarab olur. 

AFƏT: - Nə deyirsiniz, deyin mən kəndə gedə-
cəyəm. 

VÜQAR müəllim: - Bəlkə bir az da fikirlə-
şəsən, Afət. 

AFƏT: - Yox müəllim, fikrim qətidir. 
AZƏR: - Daha mənim sənə sözüm yoxdur. 
VÜQAR müəllim: - Uşaqlar daha gecdir məni 

bağışlayın. 
UŞAQLAR: - Uğur olsun müəllim, xeyir 

aparın. 
(Vüqar müəllim gedir) 
AZƏR: - Daha biz də gedək gecəniz xeyrə 

qalsın. O kəndə getməyi çıxart başından, Afət! 
AFƏT: - Xeyrə qarşı gedin (Azər, Vaqif, Zərri 

gedir) 
ŞAYƏSTƏ: - Bir məni başa sal görüm, bax o 

palçıqlı kənddə nə var? Teatr yox, park, asfalt 
küçələr, yaraşıqlı evlər yox. Bəs nə var sənin bu 
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qotur kəndində? Hə indi deyəcəksən! (Xüsusi 
intonasiya ilə danışır) “Şəkil çəkmək asandır, həyat 
yaratmaq çətin. Sizin şəkliniz də bayağıdır. Biz 
ondan daha gözəlini burada, həyatda, bu qara 
torpaq üzərində yaradacağıq”. Eləmi? 

AFƏT: - Yox Şayəstə, indi nə mən Almazam, 
nə də sən kənddən qaçan fərari Camal. O zamanlar 
da çoxdan keçib. Ancaq mən doğrudan da kəndə 
getməliyəm. (Pauza)  Nənəm öləndə vəsiyyət 
eləyib dedi: Bala, Afət, atanın oğlu da, qızı da 
sənsən. Qoyma onun evində zülmət olsun. Yandır 
onun çırağını. Bu sözləri heç cür unuda bilmirəm. 
(Ağlayır) 

ŞAYƏSTƏ: - Bağışla Afət. Bir halda ki, belədi 
get kəndə. 

 (Bir qədər sükut) 
Yaxşı, sevməyə başına oğlan qəhət idi, görək 

bu əlli yaşlı müəlliminə vurulaydın? 
AFƏT: - Yox, oğlan qəhət deyil. Özün bilirsən 

ki, pərəstişkarlarım da var. Azca imkan versəm 
pərvanə kimi başıma dolanarlar. Amma bu Vüqar 
müəllimdə elə bir daxili güc var ki, onu görəndə 
bütün ixtiyarım əlimdən gedir. Gözlərinin 
dərinliyində boğuluram. Səsi qulağıma çatanda 
ürəyim nanə yarpağı kimi titrəyir.  

ŞAYƏSTƏ: - Özü bir şey bilirmi? 
AFƏT: - Yox, yox. Mən bu sözü dilimə gətirə 

bilmərəm. Onun da başı qarışıq olur. Bir də 
tələbələrin hamısı ona mehribanlıq göstərdiyi üçün 
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mənim ona sevgi bəslədiyimi heç ağlına da gətir-
məz. Həm də bilməsə yaxşıdır. 

ŞAYƏSTƏ: - Doğru deyirsən bilməsə 
yaxşıdır. Axı, bu ona baha başa gələ bilər. Bir də. 

AFƏT: - Nə bir də? Hə demək istəyirsən ki, 
bəlkə o heç məni sevmədi, eləmi? 

ŞAYƏSTƏ: - Yox... Mən... 
AFƏT: - Elə məni qorxudan da budur. Əgər 

mənim məhəbbətim sahibsiz qalsa, özümü öldü-
rərəm. Bu təhqirə dözə bilmərəm.  

ŞAYƏSTƏ: - Afət, kənddə yolunu gözləyən 
heç kəsin yoxdur? 

AFƏT: - Var! Buynuzlarını şeşələyib gözləyir 
məni. 

ŞAYƏSTƏ: - Heç nə başa düşmürəm. 
AFƏT: - Heç nə başa düşmürsən? Onda qulaq 

as.      
Pərdə 

 
 

III ŞƏKIL 
 
(Kənd. Ağac kölgəsində Afət kitab oxuyur. 

Şakir ona yaxınlaşır) 
ŞAKIR: - Afət, allah qoysa bu il məktəbi 

qurtarırsan da ?! Dədəmə demişəm. Qurtaran kimi 
toyumuzu vurdururuq. 

AFƏT: - (Səksəkəli) Toy nədir? Sən nə danı-
şırsan? 
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ŞAKIR: - (Şit – şit gülür) Nə danışıram az? 
Toy da. 

Durul – durul dumba durul. Dappıdı bıdım, 
dappıdı bıdım. 

AFƏT: - Qız tapmısanmı? 
ŞAKIR: - Qız tapmışammı? Bu nə danışır ə?! 

Mən deyirəm həmdəm həmə. Bu deyir dəmdən 
dəmə. Qız bə sən nəsən aaz?! 

AFƏT: - Ayıb olsun! Get tayını tap. 
ŞAKIR: - Ağamın başı üçün, dünya dağılsa da 

səni alacam. Bu başı o sinənin üstünə qoymasan 
haram olsun. 

AFƏT: - Nə haram olsun? 
ŞAKIR: - Baş! 
AFƏT: - Hansı baş? 
ŞAKIR: - Budey öz başım. 
AFƏT: - Səninki baş deyil. 
ŞAKIR: - Bə nədi? 
AFƏT: - Kəllə! 
ŞAKIR: - Uzun danışma! Kənddə hamı bizi 

barmaqnan göstərir. 
AFƏT: - Dədən kolxoz sədridi,  
ŞAKIR: - Bu azdı? Kolxoz sədri iki – üç 

kəndin sahibidir.  
AFƏT: - Elə ona görə məktəbi güc bəla ilə 

qurtarmısan də. Hələ bilmirsən ki, xüsusi mülkiyyət 
əlli ildir ki, ləğv olunub. 
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ŞAKIR: - Xüsusi mülkiyyət nədi aaz? Ağamın 
başı üçün mənnən düz dolan. Əgər öz xoşuna 
gəlməsən götürüb qaçıracam. 

AFƏT: - Heç yel olub yanımdan da keçə bil-
məzsən. 

ŞAKIR: - Ağamın başı üçün dünən jimdə 80 
kilo qaldırmışam. Talçokda 100 - ə söz yoxdu. 

AFƏT: - Kişinin səfehi arvad yanında öz gü-
cündən danışar. 

ŞAKIR: - Səfeh niyə oluram? Boy – buxun 
məndə, bazburut məndə. 

AFƏT: - Bəs ağıl – savad necə? 
ŞAKIR: - Savadım da var. Bir də neynirəm 

savadı. Ağam deyir bir “jiquli” alajam sür! Qoy 
düşmən partdasın. Görüm onda sözün nə olacaq.  

AFƏT: - Şakir, məni başından çıxart. Mən 
oxumaq istəyirəm.  

ŞAKIR: - Oxu da... Toyumuzu edək yenə oxu.  
AFƏT: - Mən səni sevmirəm. Səndən lap 

zəhləm gedir, başa düşdün? 
ŞAKIR: - Cəhənnəmə sev! Dedim səni alajam, 

qurtardı. Di salamat qal. (Gedir). 
AFƏT: - Qaçırdaram. Heç qulağının dibini də 

görə bilməzsən. (Qarı daxil olur) 
QARI: - Boyyy. Afət döyülsənmi a bala!!! Xoş 

gördük! Nənən Tərlan necədi a bala? Maşallah 
gözəllikdə rəhmətik anana çəkmisən. Nənən necədi, 
ağrın ürəyimə?  

AFƏT: - Belə də pis deyil. 
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QARI: - A bala o nənəni də görəndə danı-
şacam, bu Şakirin işini niyə yubadırsan? Ondan 
yaxşısına getməyəcəksən ki! Deyirəm indiki ca-
vanların gözü yumuludur eyy! A bala var–dövlət 
onlarda, xətir hörmət onlarda. Maşallah o dar-
vazaları gündə yüz dəfə açılıb örtülür. Rayondan 
bir adam gəldimi, gərək Məmmədin evinə düşə. 
Kənddə toydumu gərək Məmməd başda ola, oğlu 
Şakir də yanında. Kənddə hamı onu kirvə tutur. Bə 
belə bir evə gəlin getməzlərmi?! Dünya yeyənə 
quyruqdu bala! Ye da! Allah səndən niyə alıb? Əl 
ayağını yığışdır məktəb qurtaran kimi toyunuzu 
eləsinlər. 

AFƏT: - Qarı, belə sözləri bir də danışma! Iti 
görüm, qurdu görüm Şakiri görməyim. 

QARI: - Vallah sənin üstünə qurd yağı sürtüb-
lər. Yoxsa belə oğulu bəyənməzlərmi?! Gedim de-
yim səni pirə - zada aparsınlar. Başından cin – şə-
yətin dağılsın. (Qarı gedir) 

AFƏT: - Axı mənim bu Şakirdən elə əvvəldən 
zəhləm gedir. Müftə yeməkdən harınlamış bu ada-
mı görəndə elə bil düşmənimi görürəm. Eh, qoy-
mazlar dərsimizi oxuyaq. Sabah axırıncı imtahandı, 
ondan da beş alsaydım çıxıb gedərdim Bakıya. 
Ondan sonra Şakir tapsın məni görüm  harda 
tapacaq. Bir də Şakirin dərdindən ölən Dilbəri niyə 
almır? Su çuxurunu tapar. (Zəlihə daxil olur)  

ZƏLIHƏ: - Afət, indicə Şakir yoldaşları ilə 
klubun yanında söhbət edirdi. Sözü bir yerə 
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qoydular ki, bu gecə səni qaçırsınlar. Hamısı bir 
ağızdan dedi ki, Şakirin yolunda canımızdan da 
keçərik. Sonra da getdilər dükana. Bir butulka araq 
alıb çəmənlikdə elə yeməksiz içdilər.  

AFƏT: - Bu gecə? Bəs nə edək Zəlihə? Mənə 
kömək göstər. Bilirsən ki, bircə qoca nənəm var. 
Onun da gücü heç kəsə çatmaz. Camaata da xəbər 
verməyi özümə ar bilirəm. 

ZƏLIHƏ: - (Fikirləşir) Tapdım! Gedək bizə! 
Qardaşlarımın qorxusundan bizə ayaq basa bil-
məzlər. 

AFƏT: - Bu mümkün düyil. Eşidən nə deyər?! 
ZƏLIHƏ: - Eşidənin ağrım ürəyinə! Nə deyə-

cək? Bir də biz gizlincə gedərik. Nənənə də hər şeyi 
açıb deyərik. Yaxşı? 

AFƏT: - Nə deyim? Heç bilmirəm nə deyim. 
(Dilbər daxil olur. Afətə xüsusi nəzər yetirir)  
AFƏT: - Niyə elə baxırsan, Dilbər? Məni bi-

rinci dəfədir görürsən? 
DILBƏR: - Niyə baxmıram? Baxmaq qada-

ğandır? O sənsən ki, yüz naz – qəmzə ilə oğlanları 
öz tərəfinə çəkirsən. Heç Şakir sənə yaraşandı aaz?! 
Bir həsirsiniz, bir məmmədnəsir yetim qızsan qıvrıl 
yat, bala. Şakirlə işin yoxdur. 

AFƏT: - Ayıb olsun, Dilbər! Adam kasıb da 
olar, dövlətli də. Əsil dövlət müftə yeyib harınlan-
maq deyil. 

DIBƏR: - Bəs dövlət nədir aaz? 
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AFƏT: - Dövlət adamın ürəyində, gözündə, 
xəyalında, mənəvi dünyasındadır.  

DILBƏR: - Xalq gəlib sənin ürəyinə baxacaq, 
görüm bunun ürəyində nə var, nə yox. Bax budur 
sənə deyirəm, Şakirin adını bir də çəkmə, biz 
uşaqlıqdan deyikliyik. 

ZƏLIHƏ: - (Kinayəli) Afət, Dilbər doğru de-
yir. Şakirə Dilbər yaraşır. Birinin dədəsi kolxoz 
sədri, o birininki anbardar. 

DILBƏR: - Ay sağ ol Zəlihə, bu gün lap xoşu-
ma gəlirsən. Toyumda səni sağdış eləyəcəyəm. 

ZƏLIHƏ: - (Afətin qulağına) yaxşı yadıma 
düşdü, gəl bir kələk işlədək. 

AFƏT: - Nə edək? 
(Zəlihə Afətin qulağına nəsə pıçıldayır) 
AFƏT: - Yəni razı olar? 
ZƏLIHƏ: - Razı olar da sözdür? 
DILBƏR: - Orda nə pıçıldaşırsınız? 
ZƏLIHƏ: - Dilbər, de görüm mənə inanırsan-

mı? 
DILBƏR: - Əlbəttə! 
ZƏLIHƏ: - Onda Afətə də inan. O, Şakiri 

sevmir. Ondan lap zəhləsi gedir. 
DILBƏR: - Doğrudan? 
AFƏT: - Zəlihə düz deyir. 
DILBƏR: - Ay qızlar, onda işi elə təşkil edin 

ki, Şakir bir mənə də baxsın nə olar?! 
ZƏLIHƏ: - Nə verirsən  elə edim ki, Şakir bu 

gecə səni qaçırsın?! 
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DILBƏR: - Məni? Bu gecə qaçırsın? 
ZƏLIHƏ: - Hə! 
DILBƏR: - Tez ol de görüm necə 

eləyəcəksən? 
ZƏLIHƏ: - Bax məsələ belədir: - Bu gecə 

Şakir Afəti qaçırtmaq istəyir. Gedək Afətin yerində 
sən yat səni qaçırtsın. 

DILBƏR: - Doğrudan? Razıyam. Sənə də bir 
kremplin kostyum alaram anam canı. Afət, bayaqkı 
sözlərim üçün məni bağışla. Gəl bir səni maç 
eləyim. (Afəti zorla öpür) 

AFƏT: - Ay Zəlihə, axı bu Dilbər bir az kök-
dü, mən arıq, bəs bunu başa düşməzlər? 

ZƏLIHƏ: - Əşşi gecə qara, cücə qara. O vur-
havurda bu, heç Şakirin ağılına da gəlməz. 

DILBƏR: - (Oxuya – oxuya oynayır) 
Bu gələn haralıdır, 
Dağların maralıdır. 
Əyil üzündən öpüm 
Ürəyim yaralıdır. 
(Səhnə dəyişir. Dilbər çarpayıda yatıb. Şakir 

iki nəfər yoldaşı ilə gəlir). 
ŞAKIR: - Bir az yavaş. Nənəsi içəridə yatır. 

Qız budu tut ağacının altında. Bir az ehtiyatlı olun. 
Kim getmək istəyir? 

I oğlan: - Mən! 
II oğlan: - Mən gedərəm! 
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DILBƏR: (Yorğanın altında yavaşca) Özün 
gəl, ay fərsiz oğlu fərsiz. Yatmış qızın yanına heç 
başqa oğlan göndərərlər? 

ŞAKIR: - Yox, özüm getmək istəyirəm. Siz 
burada durun, mən bu saat. (Bir az irəli gedib 
qayıdır) Zalım qızı gözümün odunu elə alıb ki, 
bədənimə vicvicə düşür. 

I OĞLAN: - Sən ki, qorxaq deyildin, Şakir, 
cum qabağa. 

II OĞLAN: - Cum, cum! 
ŞAKIR: - Bu saat. Darıxmayın. Qoyun bir az 

nəfəs alım. 
DILBƏR: - (Kənara) ağciyər oğlu, ağciyər. 

Qoy sabah açılsın. Gör sənin başına nə oyun 
açacağam?! 

ŞAKIR: - Getdim. (Dilbəri yorğana bükülü 
götürür) 

 
II PƏRDƏ 

 
IV ŞƏKIL 

 
(Pərdə açılmayıb. Pərdənin önündə Camal, 

arxasında Lətifə səhnəyə daxil olurlar. Camalın 
əlində yol çamadanı var. Lətifə onu yola salmağa 
gəlib). 

LƏTIFƏ: - Camal, çatan kimi məktub yaz. Ev 
eşiyi sahmana sal. Evdə hər şeyi açıq danış. Sonra 
gəlib məni də apararsan. 
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CAMAL: - (Sanki Lətifədən yaxasını qurtar-
maq istəyir) Yaxşı, yaxşı. Arxayın ol, gələcəm. 
Vaxta az qalıb. Bağışla məni. 

LƏTIFƏ: Hara tələsirsən, hələ qatarın get-
məyinə yarım saat var. Bir məktəb direktoru var idi, 
ha, sənin qohumun, yadındadımı, onun vəzifəyə 
çəkilməyində dayımın xüsusi rolu oldu. Mən 
dayımdan xahiş etdim, o da bir telefon zənginə həll 
elədi. Ona deyərsən ki, indi də bizim sənə işimiz 
düşüb. Qoy mənə bir stavka dərs düzəltsin. Gələndə 
boş qalmayım. 

CAMAL: - Kənddə nə var əşşi, sən qal burda, 
mən də bircə il işləyim, ara sakitləşən kimi qaça-
cağam Bakıya. Bəlkə ona kimi dayını da vəzifəyə 
qoydular. 

LƏTIFƏ: - (Qəmgin) Ağlım kəsmir. Dayımın 
vəziyyəti ağırdır. Ürəyim elə sıxılır ki, elə bil biz 
həmişəlik ayrılırıq. 

CAMAL: - Yaxşı, yas saxlama görək. Di 
salamat qal. Axı mən gərək yerimi tutam. Sonra bir 
yerə iki bilet satarlar, di gəl düş işə.  

LƏTIFƏ: - Afətgil də indicə getdilər. Gərək 
bir vaqona alaydınız. 

CAMAL: - Əşşi cəhənnəm olsun Afət, çox 
gözüm uçur. Di salamat qal. 

LƏTIFƏ: - Yaxşı, yol. Gedək səni vaqona 
kimi ötürüm. Amma ürəyim elə döyünür ki... 
(Gedirlər. Pərdə açılır) 
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Səhnə iki hissəyə bölünüb. Səhnənin bir tərə-
fində kənd, Şakirin evi, Şakirlə arvadı. O biri tərə-
fində vaqon. Vaqonda Afət, Şayəstə, Zəlihə. 

 
VAQONDA SÖHBƏT 
 
AFƏT: - Əlvida  doğma institut. Əlvida Vüqar 

müəllim Şayəstə bir ulduzlara bax! Elə bil göydən 
nəhəng bir üzüm salxımı asılıb. Bakının işıqları isə 
yekə çələngə oxşayır. Asılıb paytaxtımızın 
boynundan. Gözəldir, elə deyilmi? 

ŞAYƏSTƏ: - Gözəldir. Elə bil ulduzlar parlaq 
düymə kimi gecənin yaxasına tikilib. Deyirəm bir 
vaxt gələcək, insanlar bu ulduzların hamısına cığır 
açacaq. Istədiyimiz ulduza asanca uça biləcəyik.  

 
ŞAKIRIN EVINDƏ SÖHBƏT 
ŞAKIR: - Aaz, a Dilbər, sənə bir krempilin 

kostyum almışam, özümə də əla bir palto.  
DILBƏR: - Bəs mənim norka paltom necə 

oldu. Hələ briliyant üzük də söz vermişdin. 
ŞAKIR: - Aaz alacam ey, alacam! 
 
VAQONDA SÖHBƏT 

 
ZƏLIHƏ: - Görəsən ulduzlarda yaşayanlar da 

sevirlərmi? 
AFƏT: - (Ah çəkir) Məhəbbət elə sehrli qüvvə-

dir ki, onun cazibəsindən kənarda insan ürəyi yox-
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dur. Ay Zəlihə sən ki institutu çoxdan qurtarmısan. 
Bakıya nə yaxşı gəlmişdin. 

ZƏLIHƏ: - (Ah çəkir) Heç elə - belə. 
AFƏT: - Elə belə? Yox bacıcan, gözlərindən 

bilirəm nə isə var. Dayan, dayan bir az gözümə 
qəmli dəyirsən. 

ZƏLIHƏ: - (Çaşqın) Yox... Qəmli niyə?! 
AFƏT: - Vallah sən sözlü adama oxşayırsan. 

Belə duruşun, oturuşun mənə deyir ki, sənin əziz 
bacın Zəlihə sözlü adamdır. Şayəstədən çəkinmə, o, 
mənim ən yaxın rəfiqəmdir. Hər sirrimizi bir – 
birimizə deyirik. 

ZƏLIHƏ: - Niyə çəkinirəm? Həqiqəti demək-
dən heç kəs çəkinməməlidir. (Astadan utana – 
utana) Sevgi bəlasına düşmüşəm. 

ŞAYƏSTƏ: - Bəh – bəh mənim bayramımdı 
ki. Afətlə dərdiniz bir olar. Dərdiniz dağlara, 
daşlara. Birdən sən də öz müəlliminə vurularsan 
ha... 

ZƏLIHƏ: - Müəllimimə?! Yox, mənim 
sevgim gecikmiş yaz çiçəyinə oxşayır. Isti yay 
havasına çətin duruş gətirər.  

ŞAYƏSTƏ: - (Zarafatla) danış həm özün 
yüngülləş, həm də Afətə təskinlik olsun.  

ZƏLIHƏ: - Onsuz da ürəyimi boşaltmağa bir 
həmdəm axtarırdım. (Pauza) Əhvalat altı il əvvəl 
olub. Birinci kursa yenicə qəbul olunmuşdum. 
Fakültəmizdə təzə il şənliyi keçirilirdi. Çilçıraqlar, 
yolka oyuncaqlarının parıltısı məni məftun etmişdi. 
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Çalıb oynayırdıq. Birdən ağsifət, ucaboy bir oğlan 
mənə yaxınlaşdı. Indiki kimi yadımdadı. Saçlarını 
yana daramışdı. Gözlərinə qızılı sağanaqlı eynək 
taxmışdı. Kostyumu, qalstuku və ayaqqabıları zil 
qara idi. Təkcə köynəyi qar kimi düm ağ idi. Burnu 
azacıq uzun olsa da sifətində bir tənasüb yaradırdı. 
Gözləri lap indiki kimi yadımdadır, atəşlə yanırdı. 
Zil qara gözləri təzəcə közərməyə başlayan kömürə 
oxşayırdı. Oğlan məni rəqsə dəvət etdi. Oynama-
dım. Çox təkid etdi, məhəl qoymadım. Mən də tər-
sin biriyəm. Oynamıram dedim vəssalam. Gecənin 
sonuna qədər bir neçə dəfə gəldi. Sözlü adama ox-
şayırdı, amma imkan vermədim. Qızlardan bir ad-
dım da aralanmadım. O şənlik gecəsindən sonra 
institumuzun yaxınlığındakı kafenin qabağında tez 
– tez ona rast gəlirdim. Amma heç əhəmiyyət də 
vermirdim. Elə bil bu dünyada belə bir adam yox 
idi. Bəzən məni gözlədiyini hiss edəndə ona acığım 
da tuturdu. Günlərin birində, o dəhşətli gün hər dəfə 
yadıma düşəndə başımdan tüstü qalxır. IV kurun 
axırlarında qabağımı kəsdi. “Icazə ver elçi 
göndərim” dedi”. Mən səninlə evlənmək istəyirəm, 
başa düşürsənmi, evlənmək!” dedi. Qışqıra–qışqıra 
danışırdı. Heç kəsdən çəkinmədən lap bağıra – 
bağıra danışırdı. Özümü itirdim. Mən də elə onun 
kimi qışqırdım. Nə istəyirsən məndən? Sevmirəm 
səni! Kəsmə qabağımı qara tikan kolu kimi. Mane 
olma səadətimə - dedim. Hiss elədim ki, səsim 
titrədi. O da özünü itirdi. Büdrədi. Az qaldı yıxılsın. 
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Sonra çevrilib getdi. Başını da qaldırmadı. Ad-
dımları sərt və amansız idi. O gedəndən sonra mənə 
elə gəldi ki, tutduğu qızıl balığı yenidən çaya 
buraxan uşağa oxşadım. Nədənsə ürəyim boşalan 
kimi oldu.  

Günlər ötdükcə hər dəfə həmin kafenin qaba-
ğından keçəndə gözlərim onu axtardı. Heç bilmirəm 
bu hiss hardan ürəyimə dolmuşdu. Onu yenidən 
görmək istəyirdim. Ancaq o yox idi. Mən deyəsən 
onu həmişəlik itirmişdim. Adam xoşbəxtliyini 
bədbəxt olanda dərk edir. Indi iki ildir ki, hər tətilə 
buraxılanda Bakıya gəlirəm. Həmin kafenin qaba-
ğından gündə neçə dəfə keçirəm. Amma o, daha 
yoxdur. Hər dəfə özümə söz verirəm ki, bir də gəl-
məyəcəm. Amma sözümə əməl etmirəm, gəlirəm.   

ŞAYƏSTƏ: - Bu da bir qəribə məhəbbət. Ba-
lam, sizin Göytəpə qızlarına nə olub? Olmaz ki, 
adam kimi sevəsiniz?! Biri özündən 30 yaş böyük 
müəlliminə vurulur, biri də özünü elə dərdə salıb ki, 
bal da yesə dirilməz.  

AFƏT: - Şayəstə, zarafata salma! Zəlihə təmiz 
qızdı, onun uğursuz məhəbbəti mənə möhkəm təsir 
etdi.  

ŞAYƏSTƏ: - Uğursuz məhəbbət niyə olur. 
Əgər sevirsə yerin təkinə, göyün yeddi qatına çıx-
san da gəlib tapacaq. Ürəyini buz kimi saxla.  

ZƏLIHƏ: - Yox daha hər şey qurtardı. Yəqin 
çoxdan (Gözünün yaşını silir) 

 
ŞAKIRIN EVINDƏ SÖHBƏT 
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ŞAKIR: - Ay Dilbər, ay Dilbər. Aaz su gətir 

ayağımı yu! 
DILBƏR: - Az ye, özünə nökər tut. Bu nə 

zəmanədi. Arvad kişinin ayağını yuya, heç utan-
mırsan? 

ŞAKIR: - Niyə utanıram aaz? Yekə bir rayo-
nun maarif inspektoruyam. Mədəniyyət deyirsən, 
məndə. Kişilik deyirsən, məndə. Qadına məhəbbət 
deyirsən, o da məndə. Daha nə istəyirsən. Aaz 
briliyant üzük də alacağam. Su gətir, ayağımın təri 
öldürür məni. Amma öz aramızdır, bu məhəbbətdən 
axmaq şey yoxdur. Insanın evini yıxan bu 
məhəbbətdir. Məsələn, bax elə mən səni sevməsəm 
bu saat qabırğanı verərəm ağacın altına. Neynim 
məhəbbət kəsir qabağımı.  

 
VAQONDA SÖHBƏT 
 
AFƏT: - Həə o Şakiri deyirsən. Vay səni 

Zəlihə, hər şey necə də yanında qalıb. Yazığın günü 
indi necə keçir?  

ZƏLIHƏ: - Şakir bu saat göyün yeddinci 
qatında yaşayır. Hərdən Dilbəri görürəm heç salam 
da vermir.  

AFƏT: - Deyirsən Şakir maarif inspektorudur? 
Qudurasan qurbağa. Yaxşı, bu nə vaxt ali təhsil aldı 
ki. 
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ZƏLIHƏ: - Yerevanda qiyabi oxudu. Bir az 
müəllimlik etdi. Sonra yavaş – yavaş hürə - hürə 
oldu it.  

AFƏT: - Barı savadı, zadı varmı? 
ZƏLIHƏ: - Elə həmin zırramadı.  
 
ŞAKIRIN EVINDƏ SÖHBƏT 
 
ŞAKIR: - Dilbər, dünən mütaliə etmişəm.  
DILBƏR: - Mütaliə nədi? 
ŞAKIR: - Aaz sən nə geridə qalmış adamsan! 

Belə kitab oxumuşam.  
DILBƏR: - Hansı kitabı? 
ŞAKIR: - Vallah kim yazdığını bilmirəm. Am-

ma belə sevgi – məhəbbətdən idi. 
DILBƏR: - Kişi, deyəsən axı, sən eşqə 

düşübsən. Vallah sən bir də məhəbbət adı çəksən, 
səni bir məhəbbət edərəm biri də yanından çıxar.  

ŞAKIR: - Əşşi sən atovun goru qoy ağzımda 
sözümü deyim. Maarif müdiri dünən yanına çağırıb 
ki, oxumursunuz. Adi fəhlələr sizdən çox kitab 
oxuyur. Deyir ki, maarif nazirliyindən gəlib kitab-
xananı yoxlatdıracaqlar. Görsünlər oxucu bile-
tinizdə nə qədər kitab adı var. Qaldım əlacsız. 
Cumdum kitabxanaçının yanına. Adıma beş kitab 
yazdırdım. Sonra dedim vayy! Mən bu kitabları 
istəmirəm. Mənə “Nağıllar” verin. O kitabları poz-
durdum. Indi oxucu kitabçama beş kitab yazılıb, 
pozulub. Komissiya yoxlayanda deyəcək, malades 
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Şakir! Bax inspektor belə olar! Bir ayda beş kitab 
oxuyub.  

(Nəcəf əlində iki yekə zənbil Şakirin qapısını 
döyür. Şakir qapıya çıxır). 

ŞAKIR: - Bay səni xoş gəlmisən, Nəcəf müəl-
lim. Əşşi nə zəhmət çəkmisən? 

NƏCƏF: - Bay, bay o nə sözdür? Həmişə qul-
luğunuzda durmaq borcumuzdur. Natiq deyir ay 
dədə, get bir Şakir müəllimim yanına, gör mənim 
medal işim nə oldu. Şakir müəllim söz versə elə bil 
düzəlib. Bir də ay Şakir müəllim, əl - əli yuyar, əl 
də üzü. Vallah biz də dünyanın hər üzünü görmüş 
adamıq. Deyirəm ay oğul, ay Natiq ay bala, mən 
daha günümü görüb dövranımı sürmüşəm. Şakir 
müəllim, sənin kimi dostların qarşısında heç zaman 
utanmamışam. Əvvəllər balaca ət dükanında işlə-
yirdim, sonra keçdim sklada. Birdən evə - eşiyə bir 
şey lazım olar, deməzsən inciyərəm, sən öl.  

ŞAKIR: - Natiq neçədə oxuyur? 
NƏCƏF: - Bu il 9 – u qurtarır. Bir az riyaziy-

yatdan axsayır. O günü Davud müəllim deyib ki, 
sənə qiymət versəm əllərimi kəsərəm. Dedim əlini 
niyə kəsir, a bala, bir quzu apararsan kəsər.  

ŞAKIR: - Hə bir az tərs adamdı o Davud. Bəs 
o birilərdən nə alır? 

NƏCƏF: - Vallah üç də alır, dörd də. Düşəndə 
lap beş alır. Dünən idmandan beş alıb. Deyirəm a 
bala çalışsan o birilərdən də alarsan. Deyir dədə, 
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məndən hərəkət, səndən bərəkət. Çox gözüaçıq 
uşaqdı, maşallah. 

ŞAKIR: - Əşşi üçə, dördə medal verəllər? Gə-
rək  bütün qiymətləri beş olsun. 

NƏCƏF : - Təpin müəllimlərə, Şakir müəllim. 
Təpinməsən heç bir uşaq öz zoruna bütün 
dərslərdən beş ala bilməz, canın haqqı.  

 
VAQONDA SÖHBƏT:  
 
ŞAYƏSTƏ: - Zəlihə, sən doğru deyirsən. Axı 

necə olur ki, orta məktəbi qızıl medalla bitirən bir 
uşaq ali məktəbə girə bilmir?! 

ZƏLIHƏ: - Hətta iki alır. Dünən beş aldığı bir 
fəndən bu gün iki alır. Tutasan ona beş verən 
müəllimin yaxasından, deyəsən tfu sənin üzünə. 

Afət: - Bəs niyə demirsiniz? Axı biz bunu de-
məliyik. Tüpürməliyik o müəllimlərin sifətinə. Bu 
bizim təkcə müəllimlik deyil, həm də vətəndaşlıq 
borcumuzdur. 

ŞAYƏSTƏ: - Hələ duza gedən vaxtımızdır. 
AFƏT: - Mən duz zad bilmirəm, tüpürəcəm o 

adamların sifətinə. 
 
ŞAKIRIN EVINDƏ SÖHBƏT 
NƏCƏF: - Yaxşı daha gecdi. Mən gedim. 

Gecən xeyrə qalsın, Şakir müəllim. 
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ŞAKIR: - Xoş gəldin, xoş gəldin. Narahat ol-
ma, hər iş öz qaydasında gedəcək. Natiqi instituta 
da özüm aparacam, yaxşı tanışlarım var.  

(Nəcəf gedir. Şakirin evində işıq sönür.) 
 
 
 
VAQONDA SÖHBƏT 
 
AFƏT: - Vağzalın işıqları görünür. Biz çatdıq 

Şayəstə, sənə yaxşı yol. Tez – tez məktub yaz. Uğur 
olsun... 

Pərdə 
 
 

III PƏRDƏ 
V ŞƏKIL 

 
Məktəbli Rəna ilə Mahir söhbət edə - edə 

gəlirdilər.  
RƏNA: - Insaf da yaxşı şeydir. Məgər Natiqə 

medal vermək olar? Bu ki, cinayətdir. Natiq adi 
kvadrat tənliyi həll edə bilmir.  

MAHIR: - Sən kvadrat tənliyi deyirsən. Natiqə 
desən ki, bax, bu iki eşşəyin arpasını böl , deyər 
bölə bilmərəm. O gün deyir ki, sizin acığınıza 
medal da alacam, instituta da girəcəm. Deyirəm 
daha bizim acığımıza niyə?! Istəyirsən get lap aka-
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demiyaya gir. Ancaq bir az oxu ey, oxu. Beşlərinin 
çoxu şişirtmədi.  

RƏNA: - Mən bəzi müəəllimlərimizə məəttəl 
qalmışam. Natiq ağzını açmır, ya da bir – iki kəlmə 
danışan kimi “Əşşi kişinin oğlu bilir də, zorla deyil 
ki,” deyirlər. Beşi də elə xüsusi xəttlə yazırlar ki, 
adamın cızdığı çıxır. Ancaq sən heç fikir eləmə 
Mahir, həqiqət həmişə qələbə çalır. O günü Afət 
müəllimə “Mehman” povestini keçəndə gördün nə 
dedi?! Həqiqət günəşdir – dedi – onu heç bir qaran-
lıq küncdə dustaq etmək olmaz. Deyirəm nə yaxşı 
ki, Afət müəllimə, Davud müəllim kimi gözəl 
insanlar var. Yoxsa Natiq zorla çiynimizdə oturar.  

MAHIR: - Hə elə həmin dərsdə Afət müəllim 
dedi ki, ədaləti tapdalayanlar özləri ayaqlar altında 
qalar. Özü də Rəna fikir verdinmi, bəzən Afət 
müəllimənin sözləri çox kəskin olurdu. Elə bil 
üzünü kiməsə tutub qəzəblə hökm oxuyurdu. Hətta 
mən diqqətlə baxdım, dağılmış saçlarını belə 
sahmana salmağı unutmuşdu. Elə deyilmi? 

RƏNA: - Hissə qapılma, Mahir. Afət müəl-
liməni vəcdə gətirən əsərdəki hadisələr idi.  

Gedək bir azdan zəng vurulacaq.  
MAHIR: - (Fikirli) Bəlkə də... Gedək. (Ge-

dirlər) Rəhimlə Sənubər gəlir.  
RƏHIM: - Sənubər, çoxdandı sənə bir söz de-

mək istəyirəm. Elə səni görəndə dilim dolaşır.  
SƏNUBƏR: - Dilin dolaşır? Dilin niyə 

dolaşır? 
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RƏHIM: - Belə bilirsən... Mən istəyirəm ki, 
mən istəyirəm ki... 

SƏNUBƏR: - Allahu - əkbər, lal əlində 
qalmışıq. Sən nə istəyirsən, axı? 

RƏHIM: - Bax o gün Afət müəllimə deyirdi 
ki, səadət insanın öz əlindədir. Hər kəs istəsə öz 
arzularına çata bilər.  

SƏNUBƏR: - Nə olsun? Nə demək istəyirsən?  
RƏHIM: - Hə, bax demək istəyirəm ki, 

məktəbi bitirən kimi ikimiz də gedək politexnikə. 
Axı sən də fizika – riyaziyyatı yaxşı bilirsən.  

SƏNUBƏR: - Atam məni oxutmaq istəmir.  
RƏHIM: - Necə oxutmaq istəmir? Biz onu 

başa salarıq. Afət müəlliməyə deyərik.  
SƏNUBƏR: - Görək də... Sən heç Bakıda ol-

musan, Rəhim?  
RƏHIM: - Yox, kitablardan oxumuşam. Tram-

vayla gedərik dərsə.  
SƏNUBƏR: - Politexnikə tramvay işləmir ey. 

Avtobus işləyir.  
RƏHIM: - Nə fərqi var? Hərdən fikirləşirəm 

ki, ikimiz bir maşın ixtira edək. Qəzetlər, jurnallar 
bizdən yaza.  

SƏNUBƏR: - Yazalar ki, tələbələrin kəşfi! 
RƏHIM: - Hə radioda, televizorda çıxış edək... 
SƏNUBƏR: - Zəng vuruldu, getdik dərsə. 
(Gedirlər) 
Gülnurla Kəmalə məktəbli paltarında gəlirlər.  
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KƏMALƏ: - Gülnur, deyirlər Afət müəllimə-
nin yerinə başqa müəllim bizə dərs deyəcək.  

GÜLNUR: - Necə yəni başqa müəllim? Afət 
müəllimə hara gedir? 

KƏMALƏ: - Nə bilim? Təzə müəllimimizin 
adı Camaldır. Dünən axşamüstü məktəbə gəlmişdi. 
Yekə bığları vardı.  

GÜLNUR: - Hə o Koroğluya oxşayanı deyir-
sən? Mən də gördüm. Elə bildim təzə zavxozdu. 
Axı biz Afət müəllimi istəyirik.  

KƏMALƏ: - Bu gecə səhərə qədər ağlamışam. 
Səhər anam yastığı yaş görüb üstümə düşdü ki, de 
görüm niyə ağlamısan?! Gizlətdim. Mənalı – 
mənalı başını tərpədib getdi.  

GÜLNUR: - O, zəhləm getmiş Natiq gəlir, 
getdik.  

(Gedirlər. Natiq gəlib səhnədən keçir)  
Şəkil dəyişir. Sinif. Afət müəllimə Natiqdən 

dərs soruşur.  
NATIQ: - Xitab elə cümlə üzvüdür ki... Xitab 

elə cümlə üzvüdür ki.... 
SƏNUBƏR: - ( Pıçıltıyla Rəhimə) Xitab elə 

cümlə üzvüdür ki, onun iki başı, dörd ayağı olur.  
NATIQ: - Müəllim, siz sual verin, mən cavab 

verim.  
AFƏT: - Yaxşı. Onda bir cümlə deyim xitabı 

tap: Əziz dost, düz yol adamı yormaz! 
NATIQ: - (Fikirləşir) Adam xitabdır.  
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(Uşaqlar hamısı əl qaldırıb “düz deyil”, “mən 
deyim” deyirlər.) 

AFƏT: - Düz tapmadın. Belə bir cümləyə 
diqqət elə: Tülkü quyruğunu bulayıb dedi: - Xəmir, 
səni yeyəcəm. Xəmir nədir? 

Yerdən bir uşaq: - Xəmir xitabdır. Xi – tab! 
NATIQ: - (Bərkdən) Müəllim xəmir qutabdır. 

Qu – tab. 
(Uşaqlar gülüşür) 
AFƏT: - Əyləş Natiq, iki alırsan. 
MAHIR: - Aslanı yaraladılar, Rəna! 
NATIQ: - Siz mənim qiymətimi kəsirsiniz. 

Mən beş istəyirəm. Mən... siz əlavə suallarla məni 
karıxdırırsınız.  

AFƏT: - Əyləş, Natiq. Beş almaq istəyən oxu-
yar, bala. Halva – halva deməklə ağız şirin olmaz.  

SƏNUBƏR: - Müəllim, inspektor Şakir müəl-
lim deyir ki, Natiq gərək medal ala. Qızıl medal. O, 
bizim məktəbin fəxridir deyir.  

AFƏT: - Əyləş Sənubər, yaxşı oxuyar, alar.  
GÜLNUR: - Afət müəllimə, deyirlər ki, bizə 

başqa müəllimə gələcək düzdür? Biz heç kəsi 
istəmirik. Siz olun bizim müəllim.  

 
Pərdə 

VI ŞƏKIL 
 
Maarif inspektoru Şakirin otağı. Şakir başda 

şəstlə əyləşib. Afət daxil olur.  
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AFƏT: - Salam! 
ŞAKIR: - (Saymazyana) Salam. 
AFƏT: - Bir məsələ üçün gəlmişəm, oturmaq 

olarmı? 
ŞAKIR: - (Könülsüz) Daha oturmaq istəyirsən 

otur də. Icazə filan... 
AFƏT: - Bura bax, Şakir. Özünü elə aparırsan 

guya məni tanımırsan. Tanış olaq. Göytəpə kənd 
məktəbinin dil - ədəbiyyat müəllimi Afət.  

ŞAKIR: - Maarif şöbəsinin baş inspektoru Şa-
kir. Bax sənə deyirəm, bizim göstərişimiz qətidi. 
Əgər Camal söhbətindən ötrü gəlmisənsə heç özünü 
yüngülsaqqal eləmə. Maarif müdiri qəti göstəriş ve-
rib 10A sinfi Camalın olacaq vəssalam, Şüttamam.  

AFƏT: - Axı, bunun bir səbəbi olar, ya yox? 
Mən üç aydır o sinifdə dərs aparıram. Indi hardan 
çıxdı bu Camal? Camal öz sinfində niyə dərs 
keçmir? 

ŞAKIR: - Onu biz bilərik. Balam kitab – zad 
oxumamısan. Bilmirsən ki, sovet hökumətində 
mərkəziyyət prinsipi var. Biz də bu prinsipə əməl 
edirik da. Sən bisavadsan ona biz neyniyək.  

AFƏT: - Demək bircə Natiqin medal alması 
xatirinə bu həngaməni çıxarmısan, eləmi? Indi mən 
qarşımda təkcə savadsız Şakiri yox, xalqı qurd kimi 
içindən yeyən, maarifin, mədəniyyətin düşməni 
olan Şakir Məmməd oğlunu görürəm. Indi sənin o 
ütülü sifətinin arxasında bir cəllad sifəti, nərmə – 
nazik dodaqlarının altındakı qaban dişlərini görmək 
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çətin deyil. Böyük Vətən müharibəsində Hitler 
qoşunları məğlub olanda elə bilmişik ki, düşmənlər 
yox oldu. Indi sərbəst yaşaya bilərik. Amma yox, 
sən demə belə deyilmiş. Düşmən indi də var. Özü 
də elə bizim qiyafədə, bizimlə çiyin – çiyinə çalışır, 
yeri gələndə isə arxadan bıçağı saplayır ürəyimizə.  

ŞAKIR: - Anam, bacım nə istəyirsən. Yox nə 
istəyirsən. Düzdü o vaxt səni almaq istəmişəm. 
Sonra görmüşəm ki, belə bir cürsən, dilin acıdı, bir 
az da açıq – saçıqsan. Gedib özgəsiylə evlənmişəm. 
Indi keçmiş günlərin acısı göynədir səni, eləmi? 

AFƏT: - Tüpürüm sənin yeddi üzlü sifətinə. 
Tfu. (Afət qəzəblə çıxır)  

Natiqin atası Nəcəf daxil olur.  
ŞAKIR: - Yaxşı gəlmisən. Əyləş. Indicə o 

ifritə burada idi. Sənin oğlunun üstündə əməlli söz 
– söhbətimiz oldu. Amma o da az aşın duzu deyil. 
Götürər ora – bura yazar. Sonra gec olar. Gərək biz 
onu qabaqlayaq. Tez maarif şöbəsinin adına bir əri-
zə yaz, birini də raykoma, ispalkoma, nəzarətə, 
maarif nazirliyinə. Hara gəldi yaz. Yazmasan udu-
zarıq. Bir – ikisini də imzasız yaz. Xalqın adından. 
Yaz ki, məişət pozğunudur. Ləx – ləxə salandı. 

NƏCƏF: - Yaxşı, görsün onun başına nə oyun 
açar bu lələşin. Mənim rayon boyda hörmətim var. 
Bu ağzından süd iyi gələnə bax. Gör sənin başına 
nə oyun açıram.  

 
Pərdə 
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IV Pərdə 
VII ŞƏKIL 

 
Afət küçədə avtomat telefonla danışır. 
AFƏT: - Maarif şöbəsinin müdiridir, hə... Çox 

yaxşı. Afət müəllim sizi narahat edir. Bəli, Camal 
müəllimlə əlaqədar məsələ üçün... Necə?... Şakir 
müəllimlə. Nə olsun ki, bizim məktəb onun 
zonasına baxır. Mən Şakir müəllimin hərəkətləri ilə 
heç cürə razılaşa bilmirəm. Üç aydır həmin sinifdə 
dərs deyirəm. Necə? Şakir müəllimlə razılaşım? 
Axı Şakir müəllim... Onda mən şikayət edəcəyəm. 
Yuxarılara. Icra hakimiyyətinə. Təhsil nazirliyinə. 
Lazım gəlsə bir az da yuxarı. Neyləmişəm? Iş 
başında onu təhqir etmişəm?.. Töhmət?... Mənə? 
Axı, nəyə əsasən? Üzünə tüpürdüyüm üçün? 
Üzündə izi qalıb? Hələ silməyib deyirsiniz? 
Bağışlayın, siz deyəsən zarafat edirsiniz. Ciddi? Elə 
mən özüm də ciddi adamam. Müəllimə yaraşmaz? 
Bəs müəllimlərə rəhbərlik edənə necə? Saxtakarlıq, 
əyrilik yaraşar? Nə ilə sübut eləyəcəyəm? Məndən 
şikayət ediblər? Valideynlər? Valideyn kimdir, axı. 
Nəcəf? Həsənov Nəcəf? Axı, mən o Nəcəfin heç 
sifətini də görməmişəm. Məndən nə yaza bilər? 
Düz qiymət vermirəm? Uşaqlar məndən narazıdır? 
Daha sizə sözüm yoxdur, vətəndaş müdir. Nə üçün 
cənab demirəm? Çünki siz buna layiq deyilsiniz. 
(Telefonun dəstəyini asır) 
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Zəlihə həyəcanla ona yaxınlaşır. 
ZƏLIHƏ: - Afət, Afət Şayəstə doğru deyirmiş. 

Gəldi, məktubu gəldi!  
AFƏT: - (Fikri dağınıq) Nə gəldi, kim gəldi 

Zəlihə. Eybi yoxdu Murtuzov, görüşərik. 
ZƏLIHƏ: - (Məktubu Afətə verir) Azərdəndir. 

Haqqında sənə danışdığım oğlandan.  
AFƏT: - Maarif şöbəsindən? 
ZƏLIHƏ: - Maarif şöbəsi nədir? Məni istəyən 

oğlandan ey. Qatarda gələndə haqqında sizə da-
nışırdım ha, ondan. 

AFƏT: - (Məktubu oxuyur) “Əzizim Zəlihə! 
Çox axtardım sonra sənin ünvanını tapdım. 
Fikirləşdim ki, bəlkə mən azacıq da olsa yadında 
qalmışam. Ayrıldığım bu iki ildə bir gün də sənsiz 
olmamışam. Aramızdakı əhvalatı anama danı-
şmışam. Bu məktubu anamın təhriki ilə yazıram. 
Icazə versən elçi göndərərdim. Nədənsə heç ümi-
dimi üzməmişəm. Şəklimi də göndərərəm. Bəlkə de 
bu, sənə qəribə gələcək. Yenə deyəcəksən: “Kəsmə 
qabağımı qaratikan kolu kimi! Mane olma səadə-
timə” nədənsə bax indi bu məktubu yazarkən mənə 
elə gəlir ki, o vaxt sən həmin sözləri çox ürəksiz 
deyirdin. Illər keçdikcə mən hiss edirəm ki, biz bir 
– birimizə çox lazımıq. Cavab gözləyirəm. Səbir-
sizliklə Azər”. 

AFƏT: - (Şəklə baxır)  Bay sənin. Bu ki, bizim 
Azərdir. Gəl səni öpüm, Zəlihə! Azər mənim tələbə 
yoldaşım idi. Əla oğlandır. Gör sirrini necə gizlin 
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saxlayıb?!  Bu dörd ildə bir dəfə kimsəyə bir söz 
deməyib. Vay sənin Azər! Mən də deyirəm bu 
oğlan hərdən hara yox olurdu. Səni xoşbəxt olasan 
Zəlihə!  Hələlik, məni bağışla. Maarif şöbəsinə tə-
ləsirəm.  

ZƏLIHƏ: - Doğrudan Afət, bu Camal müəllim 
söhbəti hardan çıxıb? Harada görünüb ki, bir rüb 
dərs deyəndən sonra sinfini dəyişdirələr. Bir də 
axı... Siçana dedilər: - A siçan bu deşikdən çıx, o 
biri deşiyə gir, sənə nə qədər istəsən yemək verim. 
Siçan dedi “Balam, mənzil yaxın, kirə çox, burada 
nə kələk var?” Bu kələklər hamısı o Şakir mür-
dəşirin işidir.  

AFƏT: - Eybi yoxdur. Şakirə bir dəfə 
eləmişik, görünür ona dərs olmayıb.  Bir də 
eləyərik ağlı başına gələr.  

ZƏLIHƏ:-Dünən müəllimlərlə məsləhətləş-
mişik. Pedaqoji şuranın qərarını çıxarıb  göndərəcə-
yik Murtuzova. Görək sonra sözü nə olacaq.  

AFƏT: - Nə qədər ki, Murtuzov Şakirin çal-
dığı ilə oynayır, heç bir qərar ona təsir etməz. Eybi 
yoxdu biz də meydanda varıq.  

ZƏLIHƏ: - Bizim müəllimlərin əksəriyyəti 
səni müdafiə edəcək. Möhkəm dayan. Natiqə medal 
vermək məktəbimiz üçün ən böyük təhqirdir. 
Medalı Sənubərə verəcəyik, vəssalam.  

AFƏT: - Doğru deyirsən. Sənubər yaxşı oxu-
yur. Mən ona beş verəndə özümü mənən rahat hiss 
edirəm.  
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ZƏLIHƏ: - Elə bütün müəllimlər bu fikirdədir. 
AFƏT: - Gedirəm Murtuzovun qəbuluna. Ax-

şam görüşüb Azərə birlikdə məktub yazarıq.  
Hər ikisi gedir. Şəkil dəyişir. Təhsil şöbəsi 

müdirinin otağı. Murtuzov Afətlə üz – üzə oturub.  
MURTUZOV: - Heç yaxşı iş eləməmisən 

müəllimə! Vəzifə başında məsul şəxsi təhqir etmək 
yaraşan iş deyil, axı. O ki, qaldı 10 A sinfinə, qızım, 
daha nə fərqi var, həmin sinfin əvəzinə sənə başqa 
bir sinif verərik də. Saatın azalmır, maaşına heç bir 
təsiri yoxdur. Daha bundan ötrü bu qədər səs – küy 
salmağına dəyərmi? 

AFƏT: - Axı mənim öz sinfimi niyə alırsınız? 
MURTUZOV: - Bilirsən, səs – küyü yatırmaq 

üçün. Bax, o Natiqin də atası bir az demaqoqdu. Elə 
rayonda da hörməti – filanı var. Götürüb ora – bura 
səndən şikayət yazır. (Murtuzov bir qovluq kağızı 
Afətin qarşısına qoyur). Budur bax, onun şikayət 
məktublarıdır. Hamısını göndəriblər mənə 
yoxlayım. Mən də elə Şakirlə birlikdə fikirləşdik ki, 
bu qədər söz-söhbəti yatırmaq üçün ən yaxşı yol sə-
nin sinfini dəyişdirməkdir. Pis eləməmişik ki, 
qızım. 

AFƏT: - Pis eləmisiniz. Buna şahmat dilində 
“atla gediş” deyirlər. Demək Natiqə medal ver-
məyin ən asan üsulu. Bilirsiniz ki, Natiqə beş ver-
mərəm. Camal isə onsuz da simasını itirmiş adam-
dır. Öz ailəsinin qədrini bilməyən adam şagirdlərin 
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qədrini heç bilməz. Beş bilənə iki verər, iki bilənə 
beş.  

MURTUZOV: - Bax, bu olmadı. Bu oldu bir 
budaqda oturub min – bir budağı silkələmək.  

AFƏT: - Sizinki də oldu Mirzə Səməndər 
fəlsəfəsi. Dəymə mənə, dəyməyim sənə. Əl əli 
yuyar, əl də üzü.  

MURTUZOV: - Aşına – aşına axırda çıxdıq 
ocaq başına? Mən maarif şöbəsinin müdiriyəm, ya 
yox? Sizin haqqınızda göstərişim qətidir. Özünüzün 
də töhmətiniz var. Belə getsə sizinlə işləyə bilmə-
yəcəyik, vəssalam. 

AFƏT: - Mən də elə başa düşürəm. Deyəsən 
işləyə bilməyəcəyik.  

Pərdə 
VIII ŞƏKIL 

 
Nəcəfin evi. Camal müəllim, Şakir, Nəcəf 

yemək – içməklə    məşğuldurlar. 
NƏCƏF: - Şakir müəllim, icazə versəydiniz bu 

badələri də qaldırardıq şəxsən sizin sağlığınıza. Siz 
bizim ən hörmətli yoldaşımızsınız. Rayonda sizdən 
bir gül qədər inciyən olmayıb.  

CAMAL: - (Onun sözünü kəsir) Əşşi siz, Şa-
kiri hələ iş başında görməmisiniz. Şakirin səsi kori-
dorun bu başından gələndə o başında arvadlar... 
Eeh, quşlar qanad salar. Şakirin bir sözünü iki eli-
yənin Şakir gözünü çıxardar. Elə biz də onun 
sayəsində bu fani dünyada ömür sürürük.  
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ŞAKIR: - Əşi bu təriflər nəyə lazımdır. Mən... 
NƏCƏF: - Yox, canın üçün, lazımdı. Belə 

məclislərdə lap ayrı – ayrı yerlərdə biz bir – 
birimizi tərifləməyəcəyik, bəs kim tərifləyəcək? 
Mən səni hər yerdə kişi görmüşəm, Şakir. Sən ki, 
bu Camalı o Afətdi, mafətdi nədi onun o 
məsələsində kişi kimi müdafiə elədin, kişi adamsan, 
sən öl. 

CAMAL: - Əşi bu kişi heylə Afətləri çox 
görüb. Bir kötük üstündə çox şivlər doğranıb. Hələ 
doğranacaq da, inşallah. 

NƏCƏF: - Içək şəxsən Şakirin sağlığına. Gül 
olsun, bülbül olsun, qəfəsdə olmasın.  

CAMAL: - Şakir müəllim sizin əməlli şairliyi-
niz də var imiş. Dünənki rayon qəzetində şeiriniz 
çıxıb.  

ŞAKIR: - (Özünü təvazökar kimi göstərir)  
Əşşi bir elə şey deyil. Amma yazıram.  

NƏCƏF: - Yaxşı ay Şakir müəllim, siz şairlər 
bu şeri necə quraşdırırsınız ey? 

ŞAKIR: - Mən şəxsən belə yazıram. Evə çatan 
kimi əvvəl yarım litr “Ekstranı” vururam bədənə. 
Başqa içki olmaz. Düzdü, Ömər Xəyyam şərab 
filan yazır. Yalan sözdü. Çaxır adamı gic eləyir. 
Şeirinki araqdı. Elə ki, vurdum yarım litri bədənə, 
dönüb oluram şirü – nər. Gözümə arvad – uşaq heç 
nə görünmür, qələm dəftərdən savayı. Ondan sonra 
yaz ki, yazasan. Təzə bir poema yazmışam. Adı da 
“Kişi”dir. Elə bizim Murtuzov yoldaşa həsr elə-
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mişəm. Axı biz realistlərik. Gərək qəhrəmanlarımız 
da gördüyümüz adamlar olsun.  

NƏCƏF (Sərxoş): - Şakir müəllim, bu mən 
ölüm bir söz soruşum amma düzünü de.  

ŞAKIR: - Soruş, soruş. 
NƏCƏF: - Deyirlər cavanlıqda, yəni bir beş – 

altı il əvvəl bu Afəti istəyirsənmiş, düzdü? 
ŞAKIR: - stəyirmişsən deyəndə, Camal müəl-

lim də məni bağışlasın, bir az gəzdim, gördüm vinti 
boşdu, buraxdım.  

NƏCƏF: - Yaxşı ki, vaxtında başından eləmi-
sən. Yoxsa sizinki axıra kimi tutmazdı.  

ŞAKIR: - Əşi mən işimə arif adamam.  
NƏCƏF: - Doğrudan ay Şakir, o Afət necə 

oldu? 
CAMAL: - Getdi çala – çala.  
NƏCƏF: - Hara getdi? 
CAMAL: - Cəhənnəmə getdi, bezbilet. Şakir 

müəllim ona bir əmr aformut elədi ki, kürreyi ərz 
tökülə müəllimliyə bərpa oluna bilməz.  

NƏCƏF: - Mən ölüm, düz deyirsən?  Qadasın 
alım Şakir müəllimin. Bir gəl səni öpüm. (Şakiri 
öpür) Demək Natiq aldı qızıl medalı.  

CAMAL: - Əşşi medalı da alacaq, instituta da 
girəcək bizim köməkliyimizlə. (Mənalı şəkildə Şa-
kiri göstərib göz vurur. Yəni Şakirin yuxarılarda 
adamı çoxdu. Nəcəf də mənalı şəkildə başını tər-
pədir) 
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Pəncərədən oxumaq səsi gəlir. Afət məlahətli 
səslə oxuyur. Şakir pəncərədən baxır. Afəti görür. 
Həyəcanla “Afətdir” deyir. Camal da, Nəcəf də 
pəncərəyə yaxınlaşır. Azər Afətə çatmaq istəyir).  

AZƏR: - Afət, Afət! 
AFƏT: - Azər, tələbə yoldaşım, əziz qardaşım. 

(Mehriban görüşürlər) 
AZƏR: - Afət, sən də Çinarlı rayonunda işlə-

yirsən? 
AFƏT: - Işləyirdim. 
AZƏR: - Bəs indi? 
AFƏT: - Bu barədə sonra. De görüm nə yaxşı 

gəlmisən? Zəlihəni gördünmü? 
AZƏR: - (Heyrətlə) Zəlihəni? Sən onu hardan 

tanıyırsan, Afət? 
AFƏT: - O mənim əziz rəfiqəmdir. Sənin mək-

tubunu mənə göstərdi, şəklini də. Demək o tərifli 
təyyarəbığ oğlan sən imişsən.  

AZƏR: - Bacım Afət, mənə Zəlihədən bir xə-
bər. De görüm Zəlihə.  

AFƏT: - Məgər sən bizim məktubumuzu al-
mamısan? 

AZƏR: - Nə məktub? Yox almamışam. Axı 
məktub yazan günün səhərisi məni Bakıya çağır-
dılar. Müəllim qəzetinə. Qəzetə ixtisası müəllim 
olan müxbir lazım imiş. Vüqar müəllim məni məs-
ləhət bilib. Indi müxbirəm.  

AFƏT: - Vüqar müəllimin məsləhəti ilə? 
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(Onlar astadan söhbət edirlər. Nə danışdıqları 
eşidilmir.) 

ŞAKIR: - Ədə, Camal müəllim, tez bir fo-
toaparat tap, gətir. Bu qızın o oğlanla şəklini çəkək. 
Sən öl bundan yaxşı fakt olmaz. Günün günorta 
çağı rayonun tən ortasında cavan bir oğlanla 
mazaqlaşır.  

CAMAL: - Bu saat (Çıxır) 
NƏCƏF: - Sən öləsən yaman başlı adamsan, 

Şakir. Elə ona görə də həmişə qabağa çəkillər səni. 
Yaxşı bu qızın nişanlısı zadı yoxdu? 

ŞAKIR: - Əşi nə nişanlı? Göytəpə məktəbində 
Davud müəllim var, bir az onnan xosunnaşır. Elə 
bir bezin qırağıdırlar. O da gədəçənin biridir. Bö-
yük-kiçik tanıyan köpəkoğlu deyil. O günü deyirəm 
ay müəllim, o Natiq hörmətli kişinin oğludur, onda 
gözün olsun, deyir mənim hüququmu tapdalama. 
Dedim ə, sən də mənə Afət olacaqsan? Nə desə 
yaxşıdı?! Deyir “Afətin adını çəkmə! Onun təmiz 
adına ləkə düşər” (Camal daxil olur. Afətlə Azərin 
şəklini çəkir. Davud müəllim Afətgilə yaxınlaşır.) 

ŞAKIR: - Aha Davud gəlir. Özüm ölüm burda 
iş var. Bu saat oğlanlar vuruşacaq. Camal sən apa-
ratı sazla. Elə bir – birini qamarlayanda çəkərsən 
şəkillərini.  

AFƏT: - Budur Davud müəllim də gəldi. 
Bizim ürək dostumuzdur. Azər tanış ol. 

(Azərlə Davud əl verirlər) 
ŞAKIR: - Biqeyrət köpək oğlu.  
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Pərdə 

 
 
 
 

IX ŞƏKIL 
 
Afətin evi. Afət, Azər, Davud söhbət edirlər.  
AFƏT: - Demək doğma kəndin səni ögey kimi 

qarşılayıb, Afət. Darıxma gec – tez həqiqət qələbə 
çalacaq.  

AFƏT: - Həqiqət! Nə qədər də qürurla səs-
lənir. Bax, mən özüm bir həqiqətəm. Lakin heçlər 
məni heç etmək istəyirlər. Indi sizdən soruşuram 
həqiqət bir heç ola bilərmi? 

DAVUD: - Heç vaxt. Lomonosov kəşf edib ki, 
heç nə itmir. Yalnız şəkilini dəyişir. Həqiqət də 
belədir. O, itə bilməz, məhv ola bilməz.  

AFƏT: - Azər, o gecə mənim ad günümdə 
Vüqar müəllimin dediyi sözlər yadındadır? Vüqar 
müəllim deyirdi: Tale axar suya bənzər. Ömrü bu 
axar suyun öhdəsinə buraxmaq olmaz.  

AZƏR: - Gərək sən öz xoşbəxtliyini, taleyin, 
qəzavü qədər adlanan qüvvənin əlindən almağı 
bacarasan.  

AFƏT: - Afərin, Azər! Mən elə güman 
edirdim ki, Vüqar müəllimin bu sözlərini ürəyinin 
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dərinliyində qoruyub saxlayan təkcə mənəm. 
Demək o sözləri sən də unutmamısan! 

AZƏR: - Məgər Vüqar müəllimi unutmaq 
olarmı? O günəşə bənzəyir. Biz tələbələr bu 
günəşdən qopan zərrələrik. Bizim hər birimizin 
qəlbində bir Vüqar müəllim var. Hərdən mənə elə 
gəlir ki, hansı tələbənin qəlbində Vüqar müəllimi 
yoxdursa o ədalətli ola bilməyəcək. Bax elə Camalı 
götürək. Camal ona görə əyri yolla gedir ki, onun 
ürəyində Vüqar müəllim yoxdur.  

(Qapı döyülür. Dilbər gəlir.) 
AFƏT: - Dilbər! 
DILBƏR: - Təəccüblüdür eləmi Afət? 
AFƏT: - Gecənin bu vaxtı təksən? 
DILBƏR: - Təkəm. 
(Hamı təəcüb içindədir.) 
DILBƏR: - Afət bacım, sənnən kömək 

ummağa gəlmişəm.  
AFƏT: - Dilbər! Yəqin mənim özümün bir 

köməyə ehtiyacım olduğunu duyub, məni ələ 
salmağa, üstümə gülməyə gəlmisən, eləmi? 

DILBƏR:- Yox, yox. Səni and verirəm 
nənənin əziz goruna, belə fikirlərə düşmə! Mən 
doğrudan da səndən kömək ummağa gəlmişəm. 

AFƏT: - Gəl, əyləş. 
(Hamı əyləşir.) 
DILBƏR: - Afət, sözlərim sənə qəribə gəlmə-

sin. Mənim Şakirə getməyimin canlı şahidləri və 
səbəbkarları sizsiniz. Yox, sizi təqsirləndirmək fik-
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rində deyiləm. Özüm getmişəm. (Pauza) Amma 
daha təngə gəlmişəm. Şakir məni təngə gətirib. 
Bax, evimizdə hər şeyimiz var. Insafən mənə nə 
istəsəm alır. Amma yenə fikirləşirəm ki, evimizdə 
nəsə çox mühüm bir şey çatışmır. Bəzən elə bilirəm 
ki, havadır çatışmayan. Pəncərələri açıram. 
Görürəm yox! Evdə hava var. Servantdakı 
servizlərin, xrustalların soyuq işıltısı məni bezdirib. 
Indi də qurşanıb şairliyə. Hər gecə yarım litri 
gillədir, olur dəli – divanə. Sonra da başlayır ki, ar-
vad, bu saat göyün yeddinci qatındayam. Deyirəm 
ay Şakir, düş aşağı, qolun – qılçın sınar, sən 
cəhənnəm balalarım yetim qalar. Deyir əşşi sən nə 
geri qalmış adamsan. Bu göyü demirəm ey, o biri 
göyü deyirəm. Vallah heç nə başa düşmürəm.  

AZƏR: - Demək Şakir olub şair. Elə tarixdə də 
bir şair olub Şakir təxəllüslü. Baba bəy Şakir.  
Ancaq o ağıllı adam olub.  

AFƏT: - Yıxdı xalqın  evini bu şairlik. Harda 
bir savadsız var, şair olmaq istəyir. Eşidirsənmi 
baba Nizami, eşidirsənmi, ata Füzuli, böyük Sabir 
eşidirsənmi? 

DILBƏR: - Elə mən də bilirəm ki, bunun 
yazıları bir şahıya dəyməz. Fikirləşirəm ki, görəsən 
elə kim istəsə yarım litir vurub şair ola bilər?  

AFƏT: - Elə olsaydı o bazarda şərab satan Ki-
nikor kirvə var ha, o dünyanın ən böyük şairi olardı.  
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DILBƏR: - Mən də elə başa düşürəm. Vallah, 
bezmişəm daha. Gəlmişəm məsləhət alam səndən. 
Istəyirəm bir yolluq qayıdam atamın evinə.  

ZƏLIHƏ: - Dalaşmamısınız? 
DILBƏR: - Işimiz – peşəmiz nədir ki, (gözü-

nün yaşını silir.)  
AFƏT: - Dilbər, hər şeydən əvvəl ürəyinin 

səsinə qulaq as. Ürəyini dinləyə bilənlər özgədən 
məsləhət gözləmirlər. Mənə qalsa qayıt evinə. 
Uşaqlarına yazığın gəlsin.  

ZƏLIHƏ: - Afət düz deyir. Qayıt balalarının 
yanına.  

DILBƏR: - (Ayağa durur.) Onda bacılar, mə-
nim bura gəlməyimdən heç kəsin xəbəri olmasın. 
Bilsələr biabırçılıqdır.  

AFƏT: - Arxayın ol! Heç kəs bilməz. (Dilbər 
gedir.) 

ZƏLIHƏ: - (Azərə) – Ay yoldaş müxbir, bütün 
bunları yaz öz qəzetində.  

AZƏR: - Bu mənim məsləkimə müğayir deyil. 
ZƏLIHƏ: - (Dibçəkdən bir gül çıxarıb Azərə 

verir) Əşşi bu bir parça kağızı yazmağa nə var? 
AZƏR: - Bax, bu başqa məsələ. (Gülüşürlər) 

Hörmətli keçmiş müəllim Afət və Davud müəllim 
hazırlaşın sizi toyumuza çağırıram.  

ZƏLIHƏ: - (Çaşqın) Bu tezlikdə 
AZƏR: - Məndən olsa elə bu saat tutaram 

Zəlihənin qolundan apararam düz anamın yanına. 
Ancaq gərək sənin işin ilə məşğul olaq, Afət! 
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DAVUD: - Heç nigaran olmayın. Afətin 
başına gələnlərin hamısını yuxarı təşkilatlar bilir.  

AFƏT: - Bilir? Kim bilir? Hardan bilir? 
DAVUD: - Mən yazmışam birini raykoma, bi-

rini nazirə, birini mərkəzi komitəyə. Hətta rayon 
komsomol komitəsinə də zəng vurub demişəm.  

AZƏR: - Afərin Davud. Elə mən də belə fi-
kirləşirdim. Demək bu gecə kamança çalmısan. 
Səsi sabah çıxacaq. Lap yaxşı eləmisən. Onda 
sabahı gözləyək. Gedək Zəlihə səni ötürüm. 
Kəndinizdə yaman yekə itlər var. Mən gəlincə 
yatmayın. Davud elə sən də qal, Afət xanımın 
evində yatarıq. Di xudahafiz. Bu saat gəlirəm.  

DAVUD: - Bu saat yəni neçə saatdan sonra?! 
AZƏR: - Iki – üç saatdan sonra. 
ZƏLIHƏ: - Yalan deyir on dəqiqədən sonra 

burdadı. Elə tindən qaytaracam bunu.  
(GEDIRLƏR) 
 
AFƏT: - Heç bilmirəm Davud. Elə mən də 

sənin kimi fikirləşirdim. Istəyirdim bu əhvalatların 
hamısını Vüqar müəllimə yazam. Amma nədənsə 
tərəddüd edirdim. (Pauza) 

DAVUD: - Afət çoxdandır sənə bir söz demək 
istəyirəm. Heç münasib yer tapa bilmirəm.  

AFƏT: - Hiss etmişəm Davud. Elə hesab et ki, 
o sözü mənə demisən.  

DAVUD: - Axı sözün bir cavabı da olar, Afət. 
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AFƏT: - Cavab? Cavab vermək çətindi, Da-
vud. Sən yaxşı oğlansan, təmiz vicdanlı. Amma... 
Of ürəyim sıxıldı. Gəl bu söhbətləri sonraya 
saxlayaq Davud. Xahiş edirəm, yalvarıram sənə... 
(Ürəyini tutub yavaşca əyləşir.) 

 
Pərdə 

 
X ŞƏKIL 

 
AZƏR: - Yaxşı bəs Afət hanı? 
DAVUD: - Axşam siz Zəlihə ilə gedəndən 

sonra nə fikirləşdisə çamadanını yığışdırdı. Dedi bu 
saat Bakıya gedirəm. Apar məni yola sal. Dedim 
axı gecdi. Birdən qatara bilet tapa bilmərik. Dedi 
aparmırsan, tək gedirəm. Əlacsız qalıb apardım.  

AZƏR: - Demək getdi Bakıya 
DAVUD: - Getdi. Özü də məni mehmanxa-

naya getməyə qoymadı. Dedi ki, mən gələnə kimi 
bizim evdə qalarsan. Qoy axşamlar evimizdən işıq 
gəlsin.  

AZƏR: - Ah romantika, romantika. Bu qız nə 
vaxt ağıllanacaq görəsən. (Zəlihə daxil olur)  

ZƏLIHƏ: - Muştuluğumu verin, muştuluğu-
mu! 

AZƏR: - Hə, nə olub, nə muştuluq. 
ZƏLIHƏ: - Dünən raykomun nümayəndəsi 

gəlibmiş məktəbə. Bütün müəllimləri 
danışdırıbmış. Bizim xəbərimiz olmayıb. Indicə 
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maarif şöbəsinin inspektoru Nazilə var ey, o biri 
kəndlərə baxır, o gəlmişdi. Əlində də maarif 
şöbəsinin əmri.  

AZƏR: - Nə əmr?  
ZƏLIHƏ: - Heç bilirsiniz neçə əmr verilib?! 

Birinci maddə: Maarif şöbəsinin müdiri Murtuzov 
və inspektor Şakir, Göytəpə kənd məktəbinin 
müdiri Camal ədalətsiz hərəkət etdiklərinə görə 
vəzifələrindən götürülsün.  

DAVUD: - Hə, dönüm gözünə. 
ZƏLIHƏ: - Afət Göytəpə kənd məktəbinə 

müdir təyin edilsin.  
AZƏR: - Yox əşşi, bay sənin evinəcən fanatik. 

Daha Afətin qarşısında durmaq olar? 
ZƏLIHƏ: - Bəs Afət hanı? 
DAVUD: - Odey Bakıda. 
ZƏLIHƏ: - Yerli hökuməti qoyub Bakıya 

qaçıb? 
(Söhbət edə - edə gedirlər.) Rayon Təhsil 

şöbəsinin müdiri müdiri Murtuzovla sabiq 
inspektor Şakir gəlir.  

MURTUZOV: - Evin yıxılsın Şakir, yıxdın 
evimi.  

ŞAKIR: - Elə mənim də evim yıxıldı. Indi get 
müəllimlik elə görüm necə eləyirsən. Bildiklərim 
də yadımdan çıxıb. Necə dərs deyəcəyəm.  

MURTUZOV: - Yəni bir şey bilirdin ki, 
yadından da çıxa?  

(Nəcəf onların qarşısına çıxır) 
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NƏCƏF: - A qardaşlar bu nə işdi. Bir qız 
ikinizi də yıxdı?  

ŞAKIR: - Yıxdı. Lap qarnımızın üstünə də 
çıxdı.  

MURTUZOV: - Onu hələ bilmək olmaz. Biz 
də eləməmişik, gedək.  

NƏCƏF: - Siz gedin mənim bu yanda işim var.  
MURTUZOV: - Sənin də üzün döndü? 
NƏCƏF: - Yox əşşi, sənin yolunda lap... Hara 

istəyirsən gedək. (Gedirlər) 
 
 Afət, Davud, Azər, Zəlihə gəlirlər.  
AFƏT: - Getdim düz Vüqar müəllimin yanına. 

Xeyli dəyişib. Saçlarındakı ağ tüklərin sayı artıb. 
Sifətində qəribə bir ifadə gördüm.  

ZƏLIHƏ: - (Davuda baxıb tələsik) Nə ifadə 
Afət? Özünü ələ al! 

AFƏT: - Narahat olma Zəlihə. Mən atamın 
üzünü görməmişəm. Anamı da tez itirmişəm. Nə-
nəm onlar haqqında mənə o qədər danışıb ki, bu 
saat möcuzə baş versə, anamla atam dirilib küçədə 
qarşıma çıxsa o saat onları tanıyaram. Mən Vüqar 
müəllimin qayğılı sifətində atamın nurani çöhrəsini 
gördüm. Hətta nədənsə mənə elə gəldi ki, bir dəfə 
nə vaxtsa Vüqar müəllim mənim atam olub. Sonra 
biz hamımız bu dünyadan köçüb yenidən müxtəlif 
ailələrə mənsub olmuşuq.  

AZƏR: - Sənin bu romantikan bizim canımızı 
yığdı boğazımıza yoldaş direktor.  
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AFƏT: - Demək bu gündən mən direktor, siz 
də mənim tabeliyimdə olan müəllimlər. Onda söz 
mənimdir. Bu gün əsil bayram eləyəcəyik. Zəlihə 
ilə Azərin toyunun uverturası bu gün çalınacaq.  

DAVUD: - Elə bizim də toyumuzun, eləmi? 
AFƏT: - Çox danışma Davud... (Gedirlər) 
 (Camal səhnəyə daxil olur. Əlində məktub 

var) 
CAMAL: - Yenə də məktub yazıb. Bunun 

məktublarının əlindən bilmirəm hara qaçım. Bu 
yandan Afət məni camaat içində rüsvay etdi. Ye-
nidən öz sinfimə qaytardılar. Natiq kimi yağlı bir ti-
kə əlimdən çıxdı. Bu yandan da Lətifənin məktub-
ları zəhləmi töküb. (Zərfi açır. Asta – asta oxuyur.) 

“Salam Camal! Əvvəlinci beş məktuba cavab 
almamışam. Ağlıma cürbəcür fikirlər gəlir. Deyi-
rəm başında bir iş zad olar. Dilim qurusun. Gör 
ağlıma nələr gəlir.  

Hə səni muştuluqlamaq istəyirəm. Oğlumuz 
oldu. Qəşəng uşaqdı. Çənəsinin ortasındakı batığı 
səninkinə oxşayır. Elə gözü, qaşı hamısı elə bil 
sənindir. Adını Kamal qoymuşam. Sənin adına 
uyğunlaşdırmışam.  

Anamgil əhvalatı biləndən sonra başına mü-
sibət gəldi. Səni istintaq orqanlarına vermək 
istədilər. Dedim özünüzə əziyyət verməyin. Hər şey 
mənim razılığımla olub. Anam olmasaydı atam 
məni çörək bıçağı ilə doğrayacaqdı. Anam birtəhər 
araya girdi. Amma məni evdən qovdular. Indi Pəri 
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xalanın evində oluram. Işə girə bilməmişəm. Ancaq 
sən fikir eləmə. Birtəhər dolanaram. Deyirəm nə 
zəhmət çəkirsən Camal harda olsa gəlib çıxar.  

Bu məktubum sənə çatsa mütləq cavab yaz. 
Kamalın çeçələ barmağını mürəkkəbə batırıb 
məktuba basıram.  

Öpürük səni. Lətifə. 
Kül sənin başına Camal! Özü – özünə eləyəni, 

el yığıla eləyə bilməz. Indi mən hər tərəfdən döyü-
lən bir adaya oxşayıram. Ləpələr dörd tərəfimə 
çırpılıb geri qayıdır.  

Lətifənin məktubu məni lap sarsıtdı. Axı o 
yazığın nə təqsiri var? Gör mən nə qədər rəzil 
olmuşam. Yox mən tamam məhv olmamışam. 
Gözlə yolumu Lətifə gəlirəm, gəlirəm, gəlirəm.  

(Gülnur, Rəhim, Sənubər, Mahir, Rəna 
gəlirlər. Natiq onları görəndə çaşır.)  

SƏNUBƏR: - Natiq! Bizi tanımadın nədi? 
Salam! 

NATIQ: - Yox, hə, tanımadın? Salam! 
SƏNUBƏR: - Nə oldu xalq təsərrüfatına qəbul 

oluna bildin? 
NATIQ: - Yox kəsdilər. Daha doğrusu Şakir... 
SƏNUBƏR: - Nə? Şakir? 
NATIQ? – Hə də Şakir. Atama söz vermişdi 

ki, bağ belə, bostan belə. Elə birincidən kəsildim. 
Siz necə girə bildiniz? 

SƏNUBƏR: - Hə hamımız qəbul olunmuşuq.  
NATIQ: - Bəs necə oldu? Sizə kömək filan... 
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SƏNUBƏR: - Afət müəllimə qəbul elətdirdi 
bizi. 

NATIQ: - Afət müəllimə? Onun məgər bütün 
institutlara əli girir?  

SƏNUBƏR: - Karın könlündəki buna deyiblər.  
GÜLNUR: Bizim hərəmizin qəlbində bir Afət 

müəllimə var. Başa düşdün. Kimin ürəyində Afət 
müəllimə yoxdursa o instituta qəbul oluna bilməz. 
Anladın? 

NATIQ: - Bu nə danışır ə... 
RƏHIM: - Sən belə şeyləri başa düşməzsən. 

Bizi bağışla tələsirik.  
SƏNUBƏR: - Gəl bizimlə gedək. Məktəbimiz-

də görüş var.  
NATIQ: - Axı bu Şakir köpəkoğlu.  
SƏNUBƏR: - Burax getsin Şakiri. Gedək bi-

zimlə.  
NATIQ: - Gedək. 

(Uşaqlar səs – küylə uzaqlaşırlar). 
 

Pərdə 
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        (Uşaqlar üçün komediya) 
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Iştirak edirlər: 
 

Bala Nəzər – 14 – 15 yaşlı oğlan 
Keçəl (Vüqar) 
Şah 
Vəzir 
Qurban Dədə 
Qarı 
Ələmdar 
Quldurbaşı 
Çoban 
Bikə  
Qarı  
Elçilər, xəbərçilər 
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Hələ pərdə açılmayıb. Iki uşaq həyəcanla 

pərdənin qabağında bir – birinə qaranlıq küncü 
göstərib söhbət edir. 

I UŞAQ: - Ora bax, gör nə yekə küpdür! 
II UŞAQ: - Mən ömrümdə bu boyda küp 

görməmişəm. Bizim evdən də böyükdür. 
I UŞAQ: - Bəlkə də onu uçan boşqablar 

gətirib. Ola da bilər ki, sehrlidir.  
II UŞAQ: - Goplama görək. Mən bu saat onu 

taqqıldadaram.  

I UŞAQ: - Dəymə. (Ona mane olmaq istəyir.) 
II UŞAQ: - Çəkil, görüm. (Səhnənin qaranlıq 

guşəsinə gəlib taqqıldadır. Hər iki uşaq yerlərində 
susurlar. Küpün içindən qəribə uğultu səsləri gəlir. 
Uşaqların həyəcanları bir az da artır. Küpün qapısı 
açılır. Qarı çölə çıxır.) 

QARI: - Deyəsən əl çəkməyəcəksiniz. Mən 
Bala Nəzərin nənəsiyəm. O gün deyirəm ay bala, 
apar dananı suvar. Deyir nənə, gəl mərc gələk, kim 
udsa dananı da o aparsın, suvarsın. Mərc gəldik. 
Dedik ki, kim tez danışsa dananı suvarmağa o 
aparacaq. Düz üç gün nə Nəzər danışdı, nə də mən. 
Axırda təngə gəlib dedim, ay bala, o yazıq dana 
bəlkə ölüb? Dedi nənə sən tez danışdın. Dananı da 
suvarmağa özün aparmalısan. Daha neyniyim, 
əlacım kəsildi. Getdim tövləyə ki, yazığı aparım 
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sulayım. Baxdım ki, dana çoxdan ölüb. Heyf, yaxşı 
dana idi. Əcəl macal vermədi. (Qaranlığa 
yaxınlaşıb qışqırır.) Bala Nəzər, huyyy. Yoldaşların 
gəlib, səni oynamağa çağırırlar. Çıxmaz, işini bilir. 
Çətini küpün qapısından çıxmaqdı. Sonra mən 
bilərəm neyniyəcəyəm. (Qarı küpün içinə girir.)  

I UŞAQ: - Tanıdım. Bu küp nağıllardan gəlib. 
Onu uçan boşqablar keçmişdən gətirib.  

II UŞAQ: - Bala Nəzər dünyanın ən tənbəl və 
qorxaq uşağıdı. Amma çölə çıxsa yaman olar.  

I UŞAQ: - Gəlin mahnı oxuyaq. Bəlkə çıxdı. 
(Oxuyurlar.) 

Gəl elə Həzər 
Ay bala Nəzər 
Küpdən çıx. 
Ey qəşəng oğlan, 
Igid qəhrəman, 
Küpdən çıx. 
 
Üç gün nə dindin, 
Sən qalib gəldin 
Nənəyə. 
Qəfil bir əcəl 
Vermədi macal 
Danaya. 
 
Balaca Nəzər, 
Dünyanı gəzər. 
Bu haqdı 
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Balaca Nəzər. 
Qaraca Nəzər 
Qorxaqdı. 
 

(Uşaqlar nəğməni xorla oxuyub qulaqlarını 
küpə dirəyib qulaq asırlar.)  

I UŞAQ: - Məncə orada kimisə sürüyürlər.  
II UŞAQ: - Mənə elə gəlir ki, kiminsə arxa-

sından qapıya tərəf itələyirlər.  
I UŞAQ: - Gəl qaçaq. Bu saat küpün qapısı 

açılacaq. (Onlar qaçırlar. Pərdə açılır.) 
 

I ŞƏKIL 
QARI: - Alın, bu da sizə Bala Nəzər. Evdən 

çölə çıxmır. Qurbağadan, tısbağadan tutmuş hər 
şeydən qorxur.  

BALA NƏZƏR: - Bəlkə sən deyəcəksən ki, 
milçəkdən də qorxuram. Mən onlara göstərərəm. 
(Yumruğunu düyünləyib milçəklərin dalınca qaçır.) 

QARI: - Yaxşı,bir halda ki, belə igidsən, qal 
çöldə. Igidliyini göstər.  

BALA  NƏZƏR: - Yox nənə, mən elə sən 
deyən igidlərdən deyiləm.  

(Qarı evə girib qapısını örtür. Bala Nəzər 
küpün qapısında oturub ağlayır.)  

BALA NƏZƏR: - Iııııı! Indi məni siçanlar 
yeyəcək. Niyə gülürsünüz, siz siçandan qorxmur-
sunuz? Əslində mən pişikdən də qorxuram. Bilirsi-
niz necə cırmaqlayır? Bir yaxşı yemək olsaydı 
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yeyib yatardım. Yatsam siçanlar mənə yaxın 
düşməz.  

(Uzanır. Hərdən milçəkləri qovur.) 
BALA NƏZƏR: - Eh yaramazlar. Əlimə dü-

şəsiz hamınızı qıraram. Bala Nəzərlə zarafat etmək 
olmaz.  

(Əli ilə üzünü örtür. Birdən üzünə qonan 
milçəkləri öldürür. Tez ayağa durub sayır.) 

BALA NƏZƏR: - Baxaq görək neçə milçək 
öldürmüşük. Bir, iki, on dörd, iyirmi altı, otuz beş... 
qırx. Düz qırx milçək öldürmüşəm. Afərin mənə. 
Nənəm də deyir ki, qorxağam. Indi yazıb döşümə 
yapışdıraram, hamı bilər mən kiməm.  

(Yazır və oxuyur:) 
 

Bala Nəzərəm, 
Belə gəzərəm. 
Bir yumruğa 
Qırxın əzərəm. 
 

(Yazdığı kağızı üzünə çəkib yatır.  
Iki nəfər silahlı adam səhnəyə daxil olur. Bala 

Nəzər lap bərk xoruldayır ki, silahlı adamlar çıxıb 
getsin. Onlar yaxına gəlib Bala Nəzərin üzünə 
sərdiyi kağızı oxuyurlar.) 

 
I SILAHLI:  

B – a – la, Nə - zə - rəm 
Be – lə gə - zərəm. 
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Bir yum – ruğa 
Qır – xın əzərəm.  
 

II SILAHLI: - Evimiz yıxıldı. Bu dursa hamı-
mızı qıracaq. Qazandıqlarımız əldən gedəcək.  

I SILAHLI: - Sən burda dayan,  mən qaçım, 
Quldurbaşına xəbər verim.  

II SILAHLI: - Deməzsən ki, aldatdım. Mənə 
bircə yumruq ilişdirsə xəmirə dönərəm. Görmürsən 
Kəlpeysərin biridir. Özün dayan mən qaçım xəbərə.  

I SILAHLI: - dedim ki, sən dayanmalısan.  
II SILAHLI: - Özün dayanacaqsan.  
(Bala Nəzər gözünün altı ilə baxır, anlayır ki, 

bu adamlar deyəsən ondan qorxur. Bərkdən nərə 
çəkir. Silahlılar ikisi də yıxılır.) 

 BALA NƏZƏR: - (Yerində uzanmış halda) 
Silahlarınızı atın.  

(Ikisi də silahını atır.) 
BALA  NƏZƏR: - Indi rədd olun! 
I və II SILAHLI: - Hara rədd olaq? Daha 

doğrusu hara buyurursunuz ora da rədd olarıq? 
BALA NƏZƏR: - Əşşi nə bilim hara istəyirsi-

niz cəhənnəm olun! (Onlar gəldikləri səmtə qaçır-
lar. Səhnənin qırağında Quldur başı və onun kö-
məkçisi ilə toqquşurlar.) 

I SILAHLI: - Quldurbaşı evimiz yıxılıb. Bura-
da bir əjdaha var. Bir yumruğa qırxını öldürür.  

II SILAHLI: - Uzanıqlı halda necə üfürdüsə 
ikimiz də sərildik yerə.  
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QULDURBAŞI: - Bir yumruğa, deyirsən, 
qırxını öldürür? 

I VƏ II SILAHLI: - Bəli quldurbaşı! 
QULDURBAŞI: - Köməkçi, biz neçə nəfərik? 
KÖMƏKÇI: - Hamımız bir yerdə otuz doqquz 

nəfər! 
QULDURBAŞI: - Demək bir yumruğa! 
(Quldurbaşı Bala Nəzərə tərəf gəlir.) 
BALA NƏZƏR: (Kənara) Evim yıxıldı. Bircə 

dəfə bərkdən bağırsa ürəyim partlayacaq.  
(Bala Nəzər qorxusundan tərpənmir. Quldur-

başı ona çəp baxıb titrəyə - titrəyə yoldaşlarının ya-
nına qayıdır.) 

QULDURBAŞI: - Deyirsiniz bir yumruğa 
qırxını?... Hm çox zorbadır. Köpək oğlu çoban bizi 
qəsdən aldadıb bəlaya saldı. Indi neyniyək? 

I SILAHLI: - Təslim olmaqdan savayı əlacı-
mız yoxdur. Görmürsünüz heç adamı sayıb yerin-
dən də tərpənmir? 

QULDURBAŞI: - Elədir. Başqa əlacımız yox-
dur.  

(Quldurbaşı əllərini göyə qaldırıb silahını 
Bala Nəzərin ayaqlarının altına atır. Quldurların 
hamısı silahlarını tökür.)   

QULDURBAŞI: - Bizi bağışla, pəhləvan. Bir 
qələtdi eləmişik. Bir də karvan qabağı kəsmərik. 
Nəyimiz var hamısını atdıq. Istəsən yoxlaya bilər-
sən.  
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(Bala Nəzər qorxusundan tərpənə 
bilmir.Sadəcə əli ilə birtəhər işarə edir ki, rədd 
olsunlar. Quldurlar baş əyə - əyə uzaqlaşırlar.) 

QULDURBAŞI: - (Səhnədən çıxhaçıxda) Yax-
şı qurtardıq. Hamınızı bircə yumruğa qurbanlıq 
edəcəkdi.  

(Bala Nəzər yerindən durub silahların yanına 
gəlir. Qorxa – qorxa silahların ətrafına hərlənir.) 

BALA NƏZƏR: - Indi mən bunları neyniyim. 
Atılar adamın əl – ayağına dəyər.  

(Silahları ehtiyatla götürüb çiyninə keçirir. 
Silahların ağırlığından az qalır yıxılsın.) 

BALA NƏZƏR: Evin tikilsin quldur yiyəsi. 
Bu ağırlıqda silahı necə gəzdirir çiynində. Canına 
yazığı gəlmir?  

(Bala Nəzərin nənəsi çıxır və nəvəsinə baxıb 
təəccüblənir.) 

QARI: - Bala Nəzər, bu nədir belə? Yoxsa 
quldur olmaq istəyirsən? 

BALA NƏZƏR: - Neyniyim sən məni evdən 
qovandan sonra əlacım kəsildi, başladım qəflə qatır 
qabağı kəsməyə.  

QARI: - Sən dedin, mən də inandım. Sən qəflə 
qatırın ayağının altında qalarsan. Bura bax, Keçəl 
gəlib bayaqdan səni gözləyir. Dünən götürüb inək-
lərini və danalarını kəsib kənd camaatına yedirib ki, 
camaat da hər gün onu qonaq çağırsın. Hər gün 
birinin evində yeyib ili başa vurmaq istəyib. Amma 
inəklə dananın ətini yeyəndən sonra dağılışıb, hərə 
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öz evinə. Indi keçəl gəlib ki, səninlə çıxsın səfərə. 
Bəlkə əlinizə bir şey keçdi.  

BALA  NƏZƏR: - Yaxşı oldu, yoxsa buralar-
da adamı qurd quş yeyər. Bəs bu silahları neyniyim. 
Avara quldurlar elə o saat silahlarını töküb qaçdılar. 
Elə bil mən bunları yeyəcəkdim.  

QARI: - Silahı neynirsiniz. Əlinizdən xata – 
zad çıxar. Keçəl bicin biridir. Elə onun dili silahıdı 
da. Bir yerdə başınızı girləyirsiniz. Keçəli çağır.  

BALA NƏZƏR: - Əgər mən keçəli elə belə 
çağırsam xətrinə dəyər. Gərək mahnı ilə çağıram.  

 
Keçəl keçəl hazıya, 
Keçəl mindi tazıya, 
Sürdü hamamxanaya, 
Hamamxana bağlıdı, 
Keçəlin başı yağlıdı. 
Keçəl keçəl noxudu keçəl 
Arpa yeyər, buğda seçər. 
 
Keçəl haran yaxşıdı 
Dağdan aran yaxşıdı 
Başın yetişmiş kələm 
Bə sənin haran yaxşıdı. 
 
Keçəl keçəl Maniyə 
Mindi Qulyabaniyə 
Keçəl dedi vay başım 
Qazanda qaynar aşım 
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Keçəl çıxır.  
KEÇƏL: Kimdi məni çağıran? Aha igid Bala 

Nəzər! Sənin şöhrətin məqribdən məşriqə kimi 
yayılıb. Deyirlər bircə xorultunla iki silahlını yerə 
sərmisən. Qırx qulduru bircə yumruğunla öldürmək 
istəmisən, amma yazığın gəlib. Yazıqlar silahlarını 
töküb qaçıblar. Qardaşım, sənin igidliyinlə mənim 
bu keçəl başımdakı ağıl birləşsə biz xalqı quldurlar 
qulduru Ələmdardan xilas edə bilərik.  

BALA NƏZƏR: - Bilirsən mənim quldur – 
muldurla işim yoxdu. Əgər onlar silahlarını, elə 
belə, öz xoşlarına, yerə atıb qaçsalar, sözüm yoxdu, 
amma dava – dalaş salsalar işlər çətinləşəcək.  

KEÇƏL: - Qorxub eləmə. Sənin adın indi hər 
tərəfdə məşhurdu. Elə “Bala Nəzər gəlir” deyən 
kimi çoxunun bağrı yarılacaq. Biz o Ələmdardan 
xalqın canını qurtarmalıyıq.  

BALA NƏZƏR: - Yaxşı, neyniyib bu Ələm-
dar, bədbəxt? Bəlkə heç onu narahat etməyinə dəy-
məz?! 

KEÇƏL: - Ələmdar onu eləyib ki, nə qədər 
xalqın mal qarası var alıb qatıb öz sürülərinə. Indi 
onun sürülərinin sayı hesabı yoxdur, amma camaat 
acından qırılır. Gedəkmi? 

BALA NƏZƏR: - Gedək deyirsən, gedək də! 
Amma gərək əvvəlcə bir doyunca çörək yeyərdik. 
Ac qarına quldurlar quldurunu necə qorxudasan.  

KEÇƏL: - Nənən yolumuza yağlı fətir qoyub. 
Gedək gərək başımıza nə gəlir.  
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QARI: - Sizə yaxşı yol. Sağ gedib salamat 
qayıdasınız.  

(Qarı evə girib qapını örtür. Keçəllə Bala 
Nəzər səhnənin qırağına gəlirlər.) 

BALA NƏZƏR: - Sən öl gözümə qaraltı dəyir. 
Bizi bu dağlarda qurd – quş yeyəcək.  

KEÇƏL:  (Baxır) Bu Ələmdarın çobanıdır. 
Yaxşı əlimizə düşüb. Sən tez keç bayaqkı yerində 
uzan. Mən onu çağıracam. Nə qədər çəmxəm eləsə 
dillənmə. 

BALA NƏZƏR: - Gəl yolumuzla çıxıb gedək. 
Çoban çoluqla nə işimiz var? Sən bir onun çoma-
ğına bax. Ikimizə bir çomaq vursa palaza dönərik.  

KEÇƏL: - Dedim ki, qorxma. Öldü var döndü 
yoxdu. Ələmdarın sürüsünü ələ keçirməliyik. Tez 
elə keç yerinə. 

(Bala Nəzər bayaqkı yerinə keçib kağızı üzünə 
tutub uzanır.) 

BALA NƏZƏR: - Bu bəladan qurtarsaq, yüz 
yaşayarıq. 

KEÇƏL: - Çoban, ay çoban. Bir bəri dursana? 
(Bala Nəzərə) Özünü bərk saxla. Gəlir! 

(Çoban daxil olur.) 
ÇOBAN: - Hansı qurumsaqdı, ə məni çağıran. 

Görmürsünüz əlimdə  işim var? 
KEÇƏL: - Əşşi sənin nə işin var? Qoyunlar 

özləri otlayır. Gəl bir söhbət edək. 
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ÇOBAN: - Mənim keçəl küçəllə nə alış 
verişim var a bala. Bu kimdi ə uzanıb. Bu haranın 
qurumsağıdı. 

KEÇƏL: - Çoban qardaş, o qurumsaq deyil e, 
Bala Nəzərdi. Eşitmisən. Görürsən üstünə sərdiyi 
kağızda nə yazılıb? 

ÇOBAN: - Nə yazılıb ə! Mənim savadım ha 
yoxdu, oxuyum. Oxu görək bu qurumsaq nə yazıb 
üstündə. 

BALA NƏZƏR: - (Kənara) Sən öl deyəsən bu 
xına o xınadan deyil. Çox qanmaz adama oxşayır, 
bu çoban. Qanan quldurlara can qurban. Amma bu 
lap sarsaq adama oxşayır.  

Keçəl oxuyur:                
 

  Bala Nəzərəm   
  Belə gəzərəm. 
  Bir yumruğa 

   Qırxın əzərəm. 
ÇOBAN: - Ə, bu birini mənə vursun görüm, 

nə təhər əzər məni. 
KEÇƏL: Yox canım siz yaxşı adamsınız. 

Amma bircə nöqsanınız var.  
ÇOBAN: - Nöqsan nədi ə? 
KEÇƏL: - Yəni sənin çatışmayan bircə şeyin 

var. 
ÇOBAN: - Nəyim çatışmır mənim, a bala. 



_______________Milli Kitabxana___________________ 

 
174 

KEÇƏL: - Bax götürək sənin bığını. Bu nə 
bığdı saxlayırsan. Xalxın bığına baxanda adamın 
bağrı yarılır. Amma səninki belə çox seyrəkdi eee! 

ÇOBAN: - Naqayrım, belə olub, dana. 
KEÇƏL: – Yox əşşi. Ona əncam çəkmək asan-

dı.  
ÇOBAN: - Doğrudan? Di bir əncam çək, dana. 
KEÇƏL: -  Təzə quzu dərisi varındımı? 
ÇOBAN: - Var! Elə qabağınızda quzu kəsmiş-

dim. Dərisini hələ atmamışam.  
KEÇƏL: - Bu yaxşı oldu. Dərini gətir bura.  
Çoban gedir. 
BALA NƏZƏR: - Ə bu nə qanmaz adamdı. 

Bala Nəzərdən də qorxmur. Beləsi ilə danışmaq 
çətindi.  

(Çoban əlində dəri daxil olur.) 
KEÇƏL: - Hə, lap yaxşı dəridi. Papağını çıxart 

görüm. Bax belə.  
(Dərini çobanın başına keçirdir, boğazından 

bağlayır.) 
KEÇƏL: - Çomağını bərk saxla. Işdi qurd – 

quş gəlsə bərkdən de: - Kişşş, o yana get, əyri bitər. 
Iki – üç saatdan sonra dərini çıxar. Görəcəksən ki, 
bığların Koroğlununkundan da yaxşıdır. 

ÇOBAN: - Koroğlunun bığı kimi bığım olsa 
səni dünya malı ilə qəni eləyəcəm. Dağların döşün-
də dayananda elə biləcəklər bəs Koroğludu daya-
nan. 
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KEÇƏL: - Elədi. Daha danışma. Çomağı bərk 
saxla 

(Keçəl Bala Nəzərə işarə edir ki, daha vaxtdı.) 
KEÇƏL: - Tez elə sürünü kəndə çatdıraq, pay-

layaq camaata, görək başımıza nə gəlir. (Çıxırlar) 
ÇOBAN: - Elə ki, bığlarım uzandı sarıyacam 

qulağımın dibinə. Çomağımı da əlimdə qılınc kimi 
tutacam. Uzaqdan baxan elə biləcək bəs Koroğ-
luyam, dağın başında dayanıb seyr edirəm. Daha 
deməyəcəklər çobanam, qoyun otarıram, hi, hi, hi, 
hi.... 

(Qaçaq Ələmdar yanında quldurlarla daxil 
olur.) 

ƏLƏMDAR: - Hanı ə, sənin o Bala Nəzərin. 
Bu saat bircə qılınca başını bədənindən ayırım. 
Qorxaqlar, bütün yaraqlarınızı töküb qaçıbsınız.  

QULDURBAŞI: - Ələmdar, onu görəndə sən 
də bizim kimi qaçarsan. Bilirsən nə bədheybət idi. 
Gözlərindən qan damırdı.  

(Ələmdar çobanı görüb ona yaxın gəlir.) 
ƏLƏMDAR: - Balam bu nədi belə. Ayaqları 

adama oxşayır, amma başı qoyun dərisinə keçib. 
ÇOBAN: - Kişşş, o yana get, əyri bitər.  
ƏLƏMDAR: - (Lap yaxına gəlir) Nə dedin? 
ÇOBAN: - Dedim o yana cəhənnəm ol, əyri 

bitər. 
(Çoban çomağını Ələmdarın təpəsinə ilişdirir. 

Ələmdar yıxılır. Quldurlar çobanın üstünə tökülüb 
onun başından dərini çıxarırlar.) 
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 ƏLƏMDAR: - Çoban? Evini allah yıxsın, 
məni öldürmüşdün ki. 

Ə, bəs sürülər hanı? 
ÇOBAN: - (Baxır) Sən öl keçəl köpək oğlu 

məni aldadıb. Sürüləri aparıb. Bığım da ki, bu 
yandan xarab oldu.  

ƏLƏMDAR: - Tez olun, qaçanların dalınca! 
Harda olsa qoyunları alın özlərini də mənim 
hüzuruma gətirin.  

Çıxırlar. 
(Keçəllə Bala Nəzər daxil olurlar.) 

BALA NƏZƏR: - Oy, lap əldən düşdüm. Bir – 
bir qapıları döyüb deyirəm. “Ələmdar sizin necə 
qoyununuzu almışdı.” Biri deyir beşini, ona beş 
qoyun verirəm, biri deyir, üçünü, deyirəm gəl üç 
qoyunu al. Axırı ki, hamısını paylayıb qurtardım. 
Özümüzə biri qaldı. Onu da kəsib kabab eləmişəm.  

KEÇƏL: - Lap yaxşı etmisən. Bir doyunca 
kabab yeyərdik.  

BALA NƏZƏR: - Bura bax, o çoban səfehin 
biridi, bir də gördün başından dərini çıxarıb başladı 
bizi axtarmağa. Bircə çomağa axırımıza çıxar.  

KEÇƏL: - Quşürək olma! Keçəl qardaşın öl-
məyib ki, sənə çomaq dəyə.  

(At ayaqlarının tappıltısı gəlir.) 
BALA NƏZƏR: - Ürəyimə dammışdı. Gəl-

dilər. 
(Quldurbaşı və bir neçə quldur daxil olur.) 
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QULDURBAŞI: - Gədə çobanı aldadıb sürü-
ləri hara aparmısan? Indi təpəni odlayaram.  

KEÇƏL: - Bay sənin, yəqin çoban başından 
qoyun dərisini çıxarıb. Yazığın bığları daha bitməz.  

QULDURBAŞI: - Sən yaxşısı budur ki, mə-
nim sualıma cavab verəsən.  Qoyunlar hanı? 

KEÇƏL: - Ay canım sizin qoyunlar bizim nə-
yimizə gərəkdir. Sürün mənim tövlələrimdədir. Ora 
doldurmuşuq ki, qurd – quş yeməsin, axşam çoban 
gəlib aparsın.  

QULDURBAŞI: - Bəs deyirlər siz o sürüləri 
camaata paylamısınız. 

KEÇƏL: - Nə danışırsan canım? Camaata la-
zım olsa mən yerini bilirəm. Nə qədər istəsəniz 
verərəm. Əgər sizə də qoyun lazım olsa mənim 
gözüm üstə.  

QULDURBAŞI: - Onda belə edək, axşam ço-
ban öz sürüsünün dalınca gələcək.  

KEÇƏL: - Gözüm üstündə yeri var. Axşam 
gəlib sürünü aparsın.  

 
II ŞƏKIL 

QULDURBAŞI: - Hə, hanı bəs deyirdin sizə 
nə qədər lazım olsa qoyun verərəm, ver aparıb bir 
ikisini kabab edək. Çoxdandı Ələmdar bizə kabab 
vermir.  

II SILAHLI: - Doğru deyirsən, adam kabab 
yemək istəyir.  
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KEÇƏL: -Qardaşlar, qoyunlar bax bu 
çaydadır. Girib seçə bilərsiniz.  

QULDURBAŞI: - Aldatmırsan ki, girib suda 
boğulmarıq ki. 

KEÇƏL: - Əgər mənə inanmırsınızsa onda 
əvvəlcə bir ikiniz girsin. əmin olandan sonra 
hamınız girib nə qədər qoyun lazım olsa götürə 
bilərsiniz.  

QULDURBAŞI: - (Iki nəfəri ayırır.) Əvvəlcə 
siz girin. Iki nəfər özünü suya atır və o saat da 
boğulmağa başlayır.  

I BOĞULAN: - Buğ, buğ, buğ, buğ. 
II BOĞULAN: - Bax, bax, bax, bax. 
QULDURBAŞI: - Onlar nə deyir? 
KEÇƏL: - Birinci deyir ki, buğur gətirim, yox-

sa yekə heyvan. O biri deyir ki, gücüm çatmır, bax 
bu boydadılar, köməyə gəlin.  

QULDURBAŞI: - Haydı köməyə! Hamı özünü 
çaya atıb boğula – boğula uzaqlaşır.  

KEÇƏL: - Bunlar belə getdi. Qaldı Ələmdarla 
çoban. Onlarla işimiz gərək çox ciddi ola.  

BALA NƏZƏR: - Evimiz yıxıldı. Çobanla 
Ələmdar gəlir. 

KEÇƏL: – Qoy gəlsinlər. (Çobanla Ələmdar 
daxil olur.) 

KEÇƏL: – Ay sizi xoş gəlmisiniz. Həmişə siz 
gələsiniz 

ÇOBAN: - Gədə qurumsaq qoyunlar hanı? 
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KEÇƏL: - (Çobanın üz – gözünü yoxlayır.) 
Buna bax ey! 

Lap Koroğlunun bığı kimi çıxırmış. Axı sənə 
dedim dərini soyutma! 

ÇOBAN: - Doğrudan Koroğlununkuna oxşa-
yacaq. Neyniyim qurumsaqlar qoymadı. Sən bizim 
sürünü ver, bığ məsələsinə bir də baxarıq.  

ƏLƏMDAR: - Hə, bir az tez elə. Quldurlar 
yəqin ki, sən verdiyin qoyunlardan kabab edirlər. 
Dünəndən gəlib çıxmayıblar.  

KEÇƏL: – Insan belədi də, əlinə yemək düşdü 
hər şeyi unudur. Əziz qonağımsınız. Qoyun kəs-
mişəm yeyib içərsiniz, sabah gedərsiniz. 

(Süfrə açılır. Yemək içmək başlanır.)   
KEÇƏL:– Hə yadımdan çıxdı bir şeyi də 

deyim. Bizim adətimiz belədi. Bu gecə mənim 
evimdə qalacaqsınız. Əgər yerinizi bulasanız onda 
camaatı çağırıb sizi biabır edəcəyəm. Yox yerinizi 
bulamasanız sabah əziz qonaq kimi yola salacam.  

ƏLƏMDAR: - Ə Çoban sən gecələr yerini 
bulamırsan ki? 

ÇOBAN: - Bu nə qurumsaq – qurumsaq danış-
maqdı ə! Mən yekə kişiyəm yerimi niyə buluyu-
ram? Bəlkə sən özün buluyursan... 

ƏLƏMDAR: - Sarsaq – sarsaq danışma, mən 
uşaq zad deyiləm ha. 

ÇOBAN: - Onda rahatca yata bilərik.  
(Çobanla Ələmdara yer salınır. Bir azdan on-

ların xorultusu eşidilir.) 
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KEÇƏL: - Deyəsən yatdılar. Vaxtdır. Gedək 
qoyunun qarnından çıxanları gətirək.  

(Keçəllə Bala Nəzər çıxıb tez qayıdırlar. 
Hərəsinin əlində bir qab var.)  

KEÇƏL: - Sən çobanın altına qoy, mən də 
Ələmdarın.  

(Bala Nəzər çobanın yorğanını qaldırıb 
boşqabdakıları ora boşaldır. Keçəl də Ələmdarın 
yorğanının altına əlindəkiləri boşaldır. Onlar bar-
maqlarının ucunda çölə çıxırlar. Ələmdar yuxudan 
ayılıb altını yoxlayıb.) 

ƏLƏMDAR: - Bah atonnan ömrümdə belə şey 
etməzdim. Altımı bulamışam. (Çağırır) Çoban, ço-
ban! 

ÇOBAN: - Yenə hansı qurumsaqdı, adamı 
yatmağa qoymur?  

ƏLƏMDAR: - Ədə, qurumsaq nədi, mənəm, 
Ələmdardı. Sən öl, mən altımı bulamışam. Bax gör, 
sən bulamamısan ki.  

ÇOBAN: - Bah hooo! Mənim bağırsaqlarım da 
yerə tökülüb. Dur qaçaq, yoxsa bu qurumsaq sabah 
bizi camaatın içində biabır edəcək.  

(Tez paltarlarını geyinib qaçırlar. Keçəllə 
Bala Nəzər daxil olur.) 

KEÇƏL: - Bala Nəzər, tez ol, nə qədər ki, 
Çobanla Ələmdar qayıtmayıb aradan çıxaq.  

BALA NƏZƏR: - Yəni deyirsən bir də qa-
yıdarlar? 
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KEÇƏL: – Əlbəttə qayıdarlar. Onların ağlı 
yoxdu: bir azdan fikirləşəcəklər ki, balam, nə oldu, 
bir gecənin içində bizə ki, belə səfeh bir iş tutduq. 
Kələyimizi başa düşüb qayıdacaqlar.  

BALA NƏZƏR: - Onda qaçdıq. Tez elə, düz 
saraya. Heç kəsin ağlına gəlməz ki, qaçıb şahın 
sarayının yanında gizlənmişik.  

KEÇƏL: – Doğru deyirsən. Onsuz da sarayda-
kıların hamısı fırıldaqçılardır. Biz də onlardan biri.  

(Gedirlər.) 
 
Pərdə 

III ŞƏKIL 
(Keçəllə Bala Nəzər səhnənin bir küncündə 

əyləşiblər.)  
BALA NƏZƏR: - Amma Ələmdar bizi tutsa 

dərimizə saman təpəcəkdi. Yaxşı qaçdıq canımızı 
qurtardıq. Heç ağlına gəlməz ki, biz qaçıb padşahın 
sarayının lap yaxınlığında gizlənmişik. Indi yəqin 
quldurlar bizi axtarır.  

KEÇƏL: - Yaxşı, de görüm ayran aldınmı, 
ürəyim yanır. 

BALA NƏZƏR: - Eh bura yaman maraqlı 
yerdir. Getdim bazara hər şey var. Soruşuram ayran 
neçəyədir, deyir kilosu bir manata, deyirəm bəs bal 
neçəyədi, deyir kilosu bir manata, deyirəm bəs 
soğan neçəyədi. Deyir kilosu bir manata. Burda hər 
şeyin kilosu bir manatadı.  

KEÇƏL: - Bəs ayran nə oldu, aldınmı? 
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BALA NƏZƏR: - Yox canım, fikirləşdim ki, 
daha ayran niyə alım, ayranın da kilosu bir manat. 
Balın da. Bir kilo bal aldım.  

KEÇƏL: - Ə, sənin ağlın çaşıb nədi. Mən 
suzundan yanıram, indi səncə bal yeməliyəm? 

BALA NƏZƏR: - Vallah Keçəl, neyniyim, bir 
manata hayıfım gəldi. Qoy sənə su verim, iç.  

(Çantasından qabda su çıxarır. Keçəl içir.) 
KEÇƏL: - Oxayyy! Sən öl susundan yanırdım. 

Bura bax, ağlıma bir şey gəlib.  
BALA NƏZƏR: - Sənin ağlına yaxşı şey gəl-

məz. Indi deyəcəksən dur gedək padşahla davaya. 
Bax deyirəm sənə mənim davalıq halım yoxdu. 
Ələmdarın qorxusundan ayaqlarım hələ də titrəyir.  

KEÇƏL: - Ə, bir aman ver. Ağlıma ayrı şey g-
əlib. Deməli demirsən ki, bazarda soğanın da kilosu 
bir manatdı, balın da. Bu heç yaxşı əlamət deyil.  

BALA NƏZƏR: - Niyə yaxşı olmur. Lap yaşa-
malı ölkədi. Cibində ancaq təklik saxla vəssalam. 
Hər şeyin kilosu bir manata.  

KEÇƏL: - Bilirsən, bir ölkədə ki, balın da 
kilosu bir manatadı, soğanın da, onda orada xeyir 
bərəkət olmaz. Biz bu ölkədən qaçmalıyıq.  

BALA NƏZƏR: - Hara qaçacağıq? Bura sara-
ya yaxın olduğu üçün hər şey ucuzdu. Qoy bir az 
yaşayaq görək başımıza nə gəlir. 

KEÇƏL: Hər halda başımıza yaxşı şey gəl-
məyəcək.  
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(Səhnənin o biri küncünə şah vəzir və vəkil 
gəlir. Cəlladlar bir kişini sürüyə - sürüyə gətirirlər. 
) 

BALA NƏZƏR: - Sən öl burda iş var. Gedək 
görək bu nə həngamədi belə. 

KEÇƏL: - Ə, burda xeyirli bir şey görmürəm 
gəl qaçaq öz kəndimizə. Ələmdarla mübarizə 
aparmaq bundan yaxşıdır.  

BALA NƏZƏR: - Heç bilmirəm sən bu Ələm-
dardan nə istəyirsən, sürüsünü alıb verdik camaata, 
qurtardı, getdi.  

Gəl bəri görək.  
(Onlar camaata yaxın gəlirlər.) 
ŞAH: - Şikayətçini gətirin. 
(Quldurbaşını qarşıya gətirirlər.) 
ŞAH: - Şikayətçi, buyur görək narazılığınız 

nədədir? 
BALA NƏZƏR: - Ə, tanıdın? Ələmdarın Qul-

durbaşıdı. Birdən bizdən şikayət edər ha? 
KEÇƏL: – Bizim burda olduğumuzu bilən 

yoxdu. Qorxma.  
QULDURBAŞI:- Şah sağ olsun, əvvəlcə mə-

nim sizə bir sualım var. Deyin görək ölkə oğru – 
quldursuz ola bilərmi? 

ŞAH: - Bu nə səfeh sualdı belə? Oğru – qul-
dursuz da ölkə olar? Onda həmin ölkəni dağıtmaq 
lazımdı.  

QULDURBAŞI: - Atan oldu rəhmətlik. Mən 
məşhur Ələmdarın quldurbaşıyam. Eşitdim ki, sizin 
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ölkədə oğurluq olmur, fikirləşdim ki, kömək əlimi 
uzadım. Yəqin indi camaat oğrusuz darıxıb. Gəldim 
bax bu kişinin evini oğurlamağa. Hasardan aşıram, 
baxıram nə, ev ikimərtəbəli, hər mərtəbəsi də  
Bisitun dağı boyda. Neyniyim əlacım kəsildi. Dır-
maşdım ikinci mərtəbəyə. Evin qiymətli əşyalarını 
yığışdırdım, elə çıxarmağa hazırlaşırdım ki, ev 
sahibi ayıldı. Əlacım kəsildi, pəncərədən tullandım. 
Yıxıldım, ayağım sındı. Gəlmişəm şikayətə. Ev 
hündür olmasaydı mən də yıxılanda ayaqlarım  
sınmazdı. 

ŞAH: - Ev sahibini çəkin ortalığa. 
(Ev sahibini gətirirlər.) 
ŞAH: - Kişi, sən məgər bilmirsən ki, adam 

gərək evini alçaq tikdirə. Ölkədə oğru da ola bilər, 
quldur da. Bəs sən demirsən birdən evimə oğru 
girər, mən də yuxudan ayılıb onu qorxudaram, oğru 
pəncərədən tullanar, ayağı sınar? Bu boyda 
yekəlmisən onu da bilmirsən? 

KIŞI: - Şah sağ olsun, biz uşaq zad deyilik ki, 
bilirik ki, evi gərək elə tikdirəsən ki, oğru quldurun 
işi asan ola. Amma sizi inandırım ki, bu işdə 
mənim təqsirim yoxdu.  

ŞAH: - Bəs səncə təqsir kimdədi: -  
KIŞI: - Təqsirlərin hamısı evi tikən ustadadı. 

Mən ona tapşırdım evi elə tiksin ki, oğru – quldur 
gələndə işi çox çətinə düşməsin. Bir də baxıram ki, 
ikimərtəbəli bir saray ucaldıb mənimçün. Bir 
özünüz deyin, burda mənim təqsirim varmı? 
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ŞAH: - Sən azadsan! Evin ustasını çəkin 
ortalığa. 

(Ustanı ortalığa çəkirlər.) 
ŞAH: - Ay usta, yaşlı adamsan, özün də 

dünyanın çox üzünü görmüsən. Bəs sən bilmirsən 
ki, evi belə hündür tikməzlər. Bir də gördün evə 
oğru gəldi. Qəfildən ev sahibi ayıldı. Oğru qorxub 
qaçdı və ikinci mərtəbədən tullananda ayağı sındı. 
Bunlar ki, adi şeylərdir. Təqsirkar olduğunu başa 
düşürsənmi? 

USTA: - Şah sağ olsun, məgər mən o qədər 
balaca uşağam ki, adicə bir şeyi başa düşməyəm. 
Bilirəm ki, ölkə oğrusuz olmaz. Bir ölkədə ki, oğru 
olmadı, ona ölkə demək olmaz. Buna görə mən 
bütün binaları alçaq tikirəm ki, o kişilərin də işi 
rahat olsun. Heç olmazsa qorxub qaçanda ayaqları 
sınmasın. Amma bu dəfə təqsir məndə olmadı. 
Bütün təqsirlər mənim şagirdimdədir. Mən ona 
deyirdim. Oğul elə ki, birinci mərtəbəni qurtardıq, 
denən usta, mərtəbə qurtardı. Amma o başını salıb 
aşağı elə bir ucdan kərpic tullayırdı. Bilmirəm 
zalım oğlunun fikri harda idi. Axırda da belə oldu. 
Bir mərtəbə əvəzinə ikimərtəbəli ev tikildi. Bütün 
təqsirlər şagirdimdədir.  

ŞAH: - Şagirdi çəkin ortaya. Şagirdi gətirirlər. 
Oğul, danış görək bu nə işdir sən tutmusan. 
Vaxtında ustaya deməmisən ki, mərtəbə hazırdır. 
Bəs sən bilmirsən ki, belə diqqətsizlik edəndə 
nəticədə nə olar? Ev ikimərtəbə tikilər, ora bir oğru 
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gələndə qəfildən ev sahibi ayılsa oğru tullanar, 
ayağı sınar? 

ŞAGIRD: - Şah sağ olsun, mənim təqsirim 
yoxdur. Təqsirlərin hamısı burada gözəl bir xanım 
var, ondadır. Biz evi tikməyə başlayandan bu xanım 
yanımızdan gündə üç dəfə o yana keçdi, bu yana 
keçdi. Mənim də elə fikrim zikrim onun yanında 
qaldı. Fikirləşdim ki, yəqin bu xanım mənə vurulub 
ki, gündə bir neçə dəfə o tərəf bu tərəfə keçir. 
Başım ona qarışdığı üçün ustaya vaxtında xəbər 
verə bilmədim. Ona görə də ev belə hündür çıxdı. 
Təqsir bu xanımdadır.  

ŞAH: - Tez olun xanımı çəkin ortalığa. (Xa-
nımı gətirirlər) Gözəl xanım, məgər siz bilmirsiniz 
ki, ev tikən adamın yanından gündə üç dəfə o tərəf 
bu tərəfə keçəndə onun fikri sizin yanınızda qalar, 
ustasını vaxtında xəbərdar edə bilməz, ev bir 
mərtəbə əvəzinə iki mərtəbə alınar, ora oğru 
gələndə ev sahibi ayılar. Oğru tullanar, ayağı sınar. 
Özünüzü təqsirkar bilirsinizmi? 

XANIM: - Şah sağ olsun. Bu işdə mənim təq-
sirim yoxdu. Təqsirlərin hamısı zərgərdədir. Mən 
ona üzük sifariş etmişdim. O da məcbur edirdi ki, 
gündə üç dəfə gəlim, üzüyü barmağımda yoxlasın. 
Mən də hər gün buradan keçirdim. Ev tikilib 
qurtaranda üzük də hazır oldu.  

ŞAH: - Zərgəri çəkin ortalığa! (Zərgəri gə-
tirirlər) Zərgər, sən nə üçün bu gözəl xanımı gündə 
üç dəfə gəlib getməyə məcbur etmisən. Məgər 



_______________Milli Kitabxana___________________ 

 
187 

bilmirsən ki, o gündə üç dəfə sənin yanına gəlib 
gedəndə bir tikilinin yanından keçə bilər. Şagird 
ona baxar, vaxtında ustasını xəbərdar eləməz, ev 
ikimərtəbə alınar. Evə oğru girər, ev sahibi qəfildən 
ayıla bilər, oğru tullananda ayağı sınar? 

ZƏRGƏR: - Təqsirkaram şahin. Nə cəzamdı 
verin. 

ŞAH: - Kəndiri salın onun boğazına. 
(Cəlladlar kəndiri zərgərin boğazına salırlar. 

Amma zərgərin boğazı yoğun, başı balaca olduğu 
üçün kəndir sürüşüb çıxır. Cəlladlar xeyli əlləşirlər. 
Şah qəzəblənir.) 

ŞAH: - Nə oldu. Bir kəndiri salmaq bu qədər 
çətindir: 

(Cəllad gəlib şahın ayağına yıxılır.) 
CƏLLAD: - Işşşşş Bğğğğğğ Oğğğğğ 
ŞAH: – Nə dedin? 
CƏLLAD: - Şşşşşağğğğ, buğğğğ, oğğğğ! 
ŞAH: - Bu nə deyir belə. Heç nə başa düşmü-

rəm.  
BALA NƏZƏR: - Şahim cəllad deyir ki, 

Zərgərin boğazı yoğun, başı isə balacadı, ona görə 
də kəndir sürüşüb onun boğazından çıxır.  

ŞAH: - Onda kəndiri başqasının boğazına 
keçirin. Elə adam tapın ki, başı yekə, boğazı isə 
nazik olsun. Elə bu oğlan lap yaxşıdır.  

(Bala Nəzəri göstərir.) 
Başı yekədi, boğazı da lap biz istəyəndəndi. 

Asın bunu. 
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BALA NƏZƏR: - Şah sağ olsun, mənim 
boğazdan qıdığım gəlir. Əgər bu saat məni assanız 
elə güləcəyəm ki, qulaqlarınız batacaq.  

ŞAH: Bəs onda biz neyniyək? 
(Keçəl qabağa gəlir.) 
KEÇƏL: – Şahim asdırmaq istədiyiniz bu 

adam dünyanın ən igid pəhləvanı Bala Nəzərdi.  
ŞAH: - Bala Nəzərdi? Mən onu çoxdan ax-

tarırdım. Dar ağaclarını yığışdırın. Toy məclisi 
qurun. Mən öz qızım Bikəni Bala Nəzərə ərə 
verirəm. Tez olun musiqiəiləri çağırın. 

BALA NƏZƏR: - Evin yıxılsın Keçəl, yıxdın 
evimi, məni də işə saldın. Nəyimə gərəkdi bu şahın 
qızı. Mən o qızdan qorxuram. Bir az qıdıqlasa 
qurtardı, gülməkdən öləcəyəm. Eh padşah məni 
assaydı bundan min dəfə yaxşı olardı.  

KEÇƏL: – Axı mən sənə dedim ki, bir ölkədə 
ki, soğanla balın qiyməti eyni oldu, ordan qaçmaq 
lazımdı. Indi birtəhər dözək görək başımıza nə 
gəlir. 

Musiqiçilər gəlir. Hamı çalıb oynayır. Mahnı 
oxuyurlar: 

Ayran da bir manatdı, 
Soğan da bir manatdı, 
Kimin buna sözü var 
Bu ki, gözəl həyatdı. 
 
Cibimizdə qalıbdı,  
Abbasımız, şahımız, 
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Dünyada ən ədalətli 
Şahdı, bizim şahımız. 
 
Ölkəmizdə həm doğru, 
Həm də çoxlu oğru var. 
Oğru elə qışqırar, 
Doğrunun bağrı çatlar. 
 
Ölkələrin içində 
Bu ölkənin tayı yox. 
Doğrusunun sayı var, 
Oğrusunun sayı yox. 
 

Pərdə 
IV ŞƏKIL 

I XƏBƏRÇI: - Şah sağ olsun bum, bum, bum.  
II XƏBƏRÇI: - Şah sağ olsun bizə yazığınız 

gəlsin, gum, gum, gum. 
ŞAH: - Nə danışdığınızdı. Bum, bum, bum 

gum, gum, gum nə deməkdi? 
I XƏBƏRÇI: -Qonşu padşah müharibəyə gəlir. 
II XƏBƏRÇI: - Atlılarının sayı hesabı yoxdu! 

Neyniyək! 
ŞAH: - Tez xəbər göndərin Ələmdara. Qoy 

bütün quldurları toplasın. Onlar bu gün xalqı 
qorumalıdır.  

I XƏBƏRÇI: - Ələmdar! Ələmdar! (Qaça – 
qaça çıxır) 
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II XƏBƏRÇI: - Ələmdar, Ələmdar! O da 
səhnədən çıxır.  

ŞAH: - Zurna - balabanı yığışdırın. Bir azdan 
müharibə başlayacaq.  

 (Ələmdar, Quldurbaşı daxil olur)  
ƏLƏMDAR: - Şah əmr edib ki, düşmənlə vu-

ruşaq.  
QULDURBAŞI: - Doğrusu mənim vuruşmağa 

halım yoxdu. Mən ancaq oğurluq etməyi bacarıram.  
ŞAH: - Indiyə qədər mənim sayəmdə çapıb ta-

lamısan. Indi də başımızın üstünü qara buludlar 
alıb, gərək igidlik göstərib bizi bu bəladan qur-
tarasınız. 

ƏLƏMDAR: - Şahim onların qoşununun sayı 
qarışqaların sayından çoxdur. Qırx quldurla bu 
boyda qoşunun qabağını almaq mənim işim deyil. 
Özü də bilirsiniz ki, Şakir şahın topu, topxanası var. 
Amma bizim qılınc qalxından savayı bir tiyəmiz də 
yoxdur.  

QURBAN DƏDƏ: - Şakir şah ağıllı adamları 
başına yığıb, ona görə də belə qüdrətlidir.  

(Qapıçı daxil olub baş əyir.) 
QAPIÇI: - Şahim, Şakir şahdan elçiləri gəlib.  
Şah: Buraxın gəlsinlər. 
(Elçilər daxil olur. Baş elçinin əlində üstünə 

qırmızı örtük salınmış bir xonça var.) 
BAŞ ELÇI: - Şahim, Şakir şah bu hədiyyəni 

sizə göndərib. Deyir hədiyyəmə layiq bir hədiyyə 
qaytara bilsə onun ölkəsi ilə işim olmayacaq.  
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ŞAH: - Mən xəzinəmin ən böyük brilyantını 
Şakir şaha qurban verməyə hazıram. Yəqin ki, o 
ağıllı və hörmətli şah mənə qızıl saat göndərib. Bilir 
ki, mən belə şeylərin bazıyam. Sağ olsun ulu Şakir 
şah. Xonçanın üstündəki örtüyü götürün.  

(Elçi örtüyü götürür. Xonçanın içində bir 
balqabaq, bir kal armud və çürümüş armud var. 
Elçi qəsdən xonçanın bir – bir camaatın 
qabağından  keçirir ki, hamı görsün.) 

ŞAH: - Bu nədir belə? Ələmdar sənin gözün 
cəvahiratı yaxşı seçir, bu nədir belə? 

ƏLƏMDAR: - Şah sağ olsun, bunlar cəvahirat 
deyil, bir dənə balqabaqdı, bizdə onu ulağa verərlər, 
bir dənə kal armudu, bir dənə də çürümüş armuddu. 
Görünür Şakir şah bizi ələ salır.  

ŞAH: - Hm, deməli ələ salır! 
(Sükut. Camaatın içindən Qurban Dədə 

qabağa çıxıb baş əyir.) 
QURBAN DƏDƏ: - Şah sağ olsun, Şakir şah 

sizi ələ salmır, o sizə tapmaca göndərib. Biz həmin 
tapmacanın cavabını tapmalıyıq. 

ŞAH: - Tapmaca? Belə çıxır ki, Şakir şah indi 
də uşaq kimi tapmaca deməklə məşğuldu. 

QURBAN DƏDƏ: - Şahim, tapmaca insanın 
ağıllı olub olmadığını göstərən bir şeydi. Onu uşaq 
da deyə bilər, böyük də. 

ŞAH: - Yaxşı qoca bu tapmacanın cavabını tap 
görək. 
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ƏLƏMDAR: - Məndən olsa bu saat bu elçiləri 
qılıncdan keçirərdim, tapmaca da bununla qur-
tarardı. 

QURBAN DƏDƏ: - Sonra da qaçardın dağl-
ara. Şakir şahın da qoşunu xalqı əzərdi. Baş işlət-
mək lazım olan yerdə qılınc işlətməzlər.  

ŞAH: - Mübahisəni kəsin. Tapmacanın cava-
bını tapın. Hə Ələmdar, bir tapmacanın cavabını da 
tapa bilmirsən. Bəs gecələr xalqın var – yoxunu 
necə talaya bilirsən? 

ƏLƏMDAR: - O mənim sənətimdi şah! Doğ-
rusu ömrümdə tapmacanın nə demək olduğunu 
bilməmişdim. Uşaqlıqda da nağıldı, mağıldı, tap-
macadı, apmacadı, belə şeylərdən zəndeyi zəhləm 
gedib.  

ŞAH: - Elə mən də belə şeyləri görməyə 
gözüm yoxdu. Amma kişinin tapmacasını cavabsız 
qoya bilmərik.  

(Keçəl qabağa yeriyir.) 
KEÇƏL: - Şahim, icazə verin tapmacanın 

cavabını mən verim.  
ŞAH: - Afərin Keçəl. Əgər düz cavab versən 

keçəl başına qızıldan tac qoyduracam.  
KEÇƏL: - Şahim, tac mənim nəyimə gərəkdi. 

O sizin kimi ağıllı adamlara lazımdı ki, ölkəni idarə 
edə biləsiniz. Əmr edin bir qab yetişmiş gilas gə-
tirsinlər.  

ŞAH: - Ordan bir ton yetişmiş gilas gətirin. 
KEÇƏL:– Bir qab olsa bəsdi. 
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(Gilası gətirirlər. Keçəl Şakir şahın xonçasını 
boşaldıb yetişmiş gilası onun içinə doldurur. 
Qırmızı örtüyü üzünə çəkir.) 

KEÇƏL: - Möhtəşəm şaha deyin ki, əgər 
doymasa yenə göndərərik 

(Elçilər baş əyib çıxır.) 
ŞAH: - Keçəl, axı, mənim nə o sualdan, nə də 

cavabdan başım çıxmadı.  
KEÇƏL: – Şahim, Şakir şah balqabağı göndər-

məklə demək istəyirdi ki, sən saraya balqabaq başlı 
adamları yığmısan. Onların başı ölkə idarə etməyə 
yaramır. Ən yaxşı halda bu başlar ulaqlara yem ola 
bilər.  

ŞAH: - Bəs o kal armud nə idi? 
KEÇƏL: - Kal armud o demək idi ki, sizin 

Ələmdarınız kal armuddur. Heç nəyə yaramır. 
Çürük alma isə o demək idi ki,  kal alma vaxtsız 
dərildiyi üçün yetişməyəcək, çürüyüb zay olacaq.  

ƏLƏMDAR: - Nə çapardım səni? 
(Elçilər bir də qayıdır. Yenə də həmin xonça 

əllərində.) 
ŞAH: - Deyəsən cavabınız Şakir şahın xoşuna 

gəlməyib, geri qaytarıb. Açın görək! 
(Elçi açır. Xonçanın içindən iki yetişmiş gilas, 

iki yetişmiş armud çıxır. Armudlar bir tərəfə gilas o 
biri tərəfdə qoyulub. Onların ortasından kağızdan 
düzəlmiş göyərçin şəkli qoyulub. 

ŞAH: - Bu nədi belə? 
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ELÇI: - Şahim, bu iki gilas sizin göndərdiyiniz 
gilaslardandı. Bu iki armudu və göyərçin şəklini də 
biz qoymuşuq. Cavab gözləyirik.  

ŞAH: - Evin yıxılsın Keçəl! Bayaqkı sualı sən 
izah edəndən sonra başa düşmüşdüm. Amma bu 
sualı  dünyanın bütün alimləri yığılsa da başa düş-
məz.  

KEÇƏL: - (Elçilərə) Şakir şaha deyin ki, biz 
razıyıq.  

(Elçilər çıxır.) 
ŞAH: - Ə nəyə razıyıq? Bir mənimlə məs-

ləhətləş görək razıyıq, yoxsa yox? Nə deyirdi bu 
tapmaca ustası Şakir şah? 

KEÇƏL: - Mən bayaq onlara bir qab gilas 
göndərmişdim. Bu o demək idi ki, bizdə hamı kal 
deyil. Xalqın içindəki balaca adamların çoxu 
ağıllıdır. Indi Şakir şah deyirdi ki, əgər siz özünüzü 
ağıllı hesab edirsinizsə onda mənim sarayımın iki 
ağıllı adamı ilə sizin xalqın içindən çıxmış iki ağıl-
lınız qabaq qabağa oturub danışıq etsinlər. Dostluq 
olsun. Əgər doğru cavab versəniz onda aramızda 
sülh olacaq. Göyərçin sülhə işarə idi. Mən də dedim 
razıyıq.  

ŞAH: - Sağ ol Keçəl. Həmin iki adamdan biri 
sən ol, o biri də Ələmdar. Yox Ələmdar kal armud-
du. Vəzir də çürümüş almadı. Özün bir adam tap.  

KEÇƏL: - Biri də mənim dostum Bala Nəzər. 
ŞAH: - Ay sağ ol. Bala Nəzər! 
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(Elçilər və daha iki nəfər daxil olur. Iki nəfər 
bir tərəfdə, Bala Nəzərlə Keçəl onların qarşısında 
əyləşirlər.)  

KEÇƏL: - Söz qonaqlarındır.  
Qonaqların hərəsi iki tapmaca deyir. Keçəllə 

bala Nəzər cavabları düz tapırlar. Keçəllə Bala 
Nəzər də hərəsi iki tapmaca deyir: 

KEÇƏL: -  Əl ilə tutmaq olmaz, 
  Göz ilə görmək olmaz. 

I ELÇI: - Külək. 
KEÇƏL: - Düzdür. Bəs; 

Göydə doğular,  
Yerdə boğular. 

Nədir? 
I ELÇI: - Yağış. 
KEÇƏL: – Mən qurtardım. Söz sənindir.  
I ELÇI: - Hər yan ələk vələkdi, 

Işi tamam kələkdi. 
Dəyirmana can verər. 

Adı nədi? 
KEÇƏL: - Küləkdi. 
I ELÇI: - Doğrudur. 

O nədi ki, dayanıbdı dayaqsız 
O nədi ki, boyanıbdı boyaqsız. 

KEÇƏL: - Göy üzüdü. Dayanıbdı dayaqsız  
Göy üzüdü. Boyanıbdı boyaqsız. 

I ELÇI: - Indi söz Bala Nəzərindi. 
BALA NƏZƏR: - Burdan vururam qılıncı, 

Göylərdə oynar ucu. 
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II ELÇI: - Ildırım. 
BALA NƏZƏR: - Doğrudur, o nədi ki, səssiz 

göldə it hürər. 
II ELÇI: - Qurbağa. Indi də növbə mənimdir. 

Nağaraçı nağara çalır, 
Nə nağarası var, nə çubuğu. 

BALA NƏZƏR: - Ağacdələn. Axşamacan 
nağara çalır. 

II ELÇI: - O nədi ki, 
Ağzını aşağı elərəm dolar, 
Yuxarı edərəm boşalar. 

BALA NƏZƏR: - O papaqdı. Ağzı aşağı başa 
qoyarsan dolar. Çıxararsan boşalar.  

QONAQLARDAN BIRI: - Çox gözəl. Şah 
tapşırdı ki, bu tapmacaların cavabını tapanları 
sarayda böyük vəzifə gözləyir. Sarayda hamı sizə 
baş əyəcəkdir hörmətli adam olacaqsınız. 

ƏLƏMDAR: - (Kənara) tapmaca deyənə də 
vəzifə verərlər? Bu da bizim ağıllı Şakir şahımız? 

KEÇƏL: - Şakir şaha deyin ki, çox sağ olsun. 
Vətənimdə yediyim yavan çörəyi, qürbətin plovu 
ilə dəyişmərəm. Amma Şakir şahı ürəkdən 
sevdiyimi ona çatdırın. Ağıla – kamala qiymət 
verən adamın deməli özü də ağıllı və kamallıdır.  

ELÇI: - Hökmən deyərik. Di salamat qalın. 
Daha sizinlə müharibə etməyəcəyik. Yaxşı ki, bu 
ölkənin belə oğulları var. (Keçəllə Bala Nəzəri 
göstərir.)   
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ŞAH: - Sağ olun hörmətli elçilər. Şakir şaha 
mənim dərin hörmətimi çatdırın.  

(Elçilər çıxır.) 
ŞAH: - Hamınız sağ olun. Gedə bilərsiniz. 

Təkcə vəzir qalsın.  (Hamı gedəndən sonra) Vəzir, 
bəlkə bu uşaqları saraya gətirək? Onlar olmasaydı 
bizi Şakir şah məhv edəcəkdi.  

VƏZIR: - Şahim, mən isə ayrı cür fikirləşirəm. 
Əgər bu uşaqları saraya gətirsək, onlar daha çox 
hörmət qazanacaq və bir də gözümüzü açıb gö-
rəcəyik ki, biri sənin yerində əyləşib, o biri də mə-
nim yerimdə. Əksinə onları bir bəhanə ilə zindana 
salmaq lazımdır ki, gələcək təhlükələrdən xilas 
olaq.  

ŞAH: - Ağıllı sözdü. Tez Ələmdarın adam-
larını göndərib onların ikisini də həbs etdirmək 
lazımdır. Nə qədər mümkünsə tez.  

 
V ŞƏKIL  

(Şahın qızı Bikə xanım daxil olur. Camaat 
keyfindədir. Şah qızı ovçu paltarındadır. O, Bala 
Nəzərə yaxınlaşır.)  

BIKƏ: - Bura bax, o Cıqqılı Nəzər sənsən? 
BALA NƏZƏR: - Cıqqılı deyəndə ki, Balaca 

Nəzər, necə deyərlər Bala Nəzər. 
BIKƏ: - Məni almaq istəyən Cubbulu Nəzər 

deməli sənsən.  
BALA NƏZƏR: - Vallah xanım almaq məsə-

ləsi belədi, atan səni mənə necə deyərlər sırımaq 
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istəyir. Mən bir kəndçi babayam. Şah qızı ilə nə 
işim var.  

BIKƏ: - Gözünü aç, gözümə düz bax, məndən 
sənə nişanlı olmaz. Cuqqulu Nəzər. 

KEÇƏL: - Nə olub burada! Xanım niyə hirslə-
nib? 

BIKƏ: - Sən kimsən belə? Dayan görək, axı 
mən səni hardansa tanıyıram. Harda görmüşəm mən 
bunu? 

KEÇƏL: - Xanım mən bir keçəl babayam. Mə-
ni harda görmüş olarsan? 

BIKƏ: - Özüdür ki, var, bu sənsən. (Kənara) 
Amma bunun başı kələmdi. Görünür səhv edirəm. 
(Bala Nəzərə) Yadında qalsın, şah qızı bazar əşyası 
deyil kimə istəsələr satalar. Mənim sevgilim var, 
özü də onu yuxuda görmüşəm. Harda olsa gəlib 
tapacaq.  

BALA NƏZƏR: - (Kənara) yaxşı canım qur-
tardı. Siz bir bunun yaraq yasağına baxın, elə bil 
mənimçün ova çıxıb. Beləsinin əlindən hər xata 
çıxar. 

(Bikə Keçələ xüsusi bir nəzər salır.) 
BIKƏ: - (Bala Nəzərə) Yadında qaldı, bir də 

mənim adımı çəkmə! 
(Qılıncını qəbzəsindən çıxarıb bir də hirslə 

yerinə qoyur və çıxır.) 
KEÇƏL: - (Bala Nəzərin üstünə atılıb onu 

öpür. Bala Nəzər bir şey başa düşmür. Keçəl onu 
öpüşlərə qərq edir.) Sənin bu dilinə qurban olum. 
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BALA NƏZƏR: - Mənə niyə qurban olursan? 
KEÇƏL: - Qoy bir də öpüm deyəcəm. (Bir də 

öpür.) Bilirsən qardaş məni bağışla, bu şahın başı 
xarab olsa da qızı çox ağıllı və gözəldir. Orası da 
yaxşı oldu ki, sən onu sevmirsən! 

BALA NƏZƏR: - Bəs sən məni niyə öpürsən? 
Yoxsa məni şah qızı ilə dəyişik salmısan? 

KEÇƏL: - Məsələ burasındadır ki, mən bu 
qıza bir könüldən min könülə vuruldum. (Çıxırlar) 

(Şeypur çalınır. Səs küy qopur.) 
 

 
VI ŞƏKIL 

ŞAH: - Deməli küpü yerindən tərpədə bilmə-
diz. Eybi yoxdur Məhəmməd dağın yanına gəlməz-
sə dağ Məhəmmədin yanına gələr. Bütün xəzinəni 
bu küpə boşaldın. Bu gündən xalqın işi, gücü xə-
zinəni qorumaq olmalıdır. Ələmdar, gərək elə edək 
ki, küp yarımçıq qalmasın. Kimin evində qiymətli 
şey gördünüz gətirin doldurun.  

ƏLƏMDAR: - (Ikimənalı) Baş üstə şahim Kü-
pü gözümüz kimi qoruyaram. Onu ağzına kimi 
dolduracam. 

ŞAH: - Ancaq o iki dələduzu da yaddan çıxar-
mayın. Harda olsa tapıb gətirin. Onlarla işimiz ciddi 
olacaq.  

QURBAN DƏDƏ: - Şahim onlar ki, bizi Şakir 
şahın hücumundan xilas etdilər. Onların təqsiri 
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nədir?  Qorxmursunuz ki, bir gün yenə də belə bir 
hadisə olsa qalarıq pis vəziyyətdə. 

ŞAH: - Səsini kəs, axmaq qoca! Şakir şah da 
bizim bu keçəl kimi axmaqdır. Məgər tapmaca ilə 
müharibə olar? Şah müharibəni qılıncla edər. Biri 
qalib gələndə biri də məğlub olar. Bu da mənim 
üçün tapmaca deyir. Bəlkə də o iki uşaq Şakir şahın 
cəsuslarıdır. Onlar tapılıb zindana atılmalıdır.  

VƏZIR: - Zindan nədi şahim onlar tutulan ki-
mi dar ağacından asılmalıdır. Çünki qonşu ölkəyə 
cəsusluq edənin axırı ancaq belə ola bilər.  

(Ələmdarın quldurları vedrə - vedrə qızılları 
küpə doldururlar.) 

ŞAH: - Bəh – bəh qızıl cingiltisi adamın ruhu-
nu şad edir. Indi tez olun dünyanın ən uzun kən-
dirini gətirin. Şakir şah bilmir ki, mənim xəzinəmdə 
dünyanın ən uzun kəndiri var. Gətirin o kəndiri.  

Kəndirin ucunu səhnəyə gətirirlər.  
ŞAH: - Kəndirin ucunu bağlayın küpün ağzına. 

O biri ucu sarayda  mənim ayağıma bağlanacaq. 
Küpü tərpədən kimi mən yuxudan ayılacam. Vəzir, 
səncə Şakir şah ağıllı olar, yoxsa mən? 

 
Pərdə 

VII ŞƏKIL 
VƏZIR: - Şahim, siz ağıl dəryasısınız.  
(Küpün ucu tamaşaçılara tərəfdir. Qurban 

Dədə bir qıraqda oturub balaca bir küpün içində 
nəyisə qaşıqla qarışdırır və dodaqaltı şeir deyir:)  
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Torpağın gücü, 
Yarpağın gücü, 
Çiçəyin gücü, 
Böcəyin gücü, 
Arının gücü,  
Darının gücü, 
Bağların gücü, 
Iranın gücü, 
Turanın gücü, 
Axan çayların, 
Çaxan şimşəyin, 
Gücü, qüvvəti, 
Yığışsın küpə. 
Dadı, ləzzəti, 
Yığışsın küpə. 

Musiqi çalınır. Qurban Dədənin sözlərinin 
axırı eşidilməz olur. Xor oxuyur, 

Nəqarat 
Sehirli küp, 
Halva çalır, 
Çal küpüm, çal! 
Qüdrətini eldən alır, 
Al küpüm, al! 

QURBAN DƏDƏ: Kim ondan dadsa, 
Gələcək gücə. 
Cavan oğlana 
Çevrilər qoca. 
Torpağın ətri 
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Yığışıb küpə. 
Yarpağın ətri  
Yığışıb küpə. 
Gözünə qüvvət 
Verər yeyənin. 
Dizinə taqət  
Verər yeyənin. 
Cavanlar yesə 
Pəhləvan olar. 
Qolu bükülməz 
Pəhləvan olar. 

XOR:       Nəqarat: 
Sehirli küp  
Halva çalır. 
Çal küpüm, çal! 
Qüdrətini eldən alır, 
Al küpüm, al! 

(Musiqi yavaş – yavaş azalır. Qurban Dədə öz 
işindədir. Keçəllə Bala Nəzər daxil olur.) 

KEÇƏL: - Sən bilən şah camaatı çıxarıb 
vəzirlə nə məsləhətləşirdi? 

BALA NƏZƏR: - Bu səfeh şahın qarnının 
altını heç fələk də bilməz.  

KEÇƏL: - Qoy mən deyim. Onlar bizim 
haqqımızda danışırdılar. Çox güman ki, şah bizə 
nəsə bir hədiyyə vermək istəyir. Onu vəzirlə 
məsləhətləşir. Amma vəzir onu hökmən çaşdıracaq.  

BALA NƏZƏR: - Vəzir ona nə deyə bilər? 
Biz ki, vəzirin özünü də ölümdən xilas etdik. Şakir 
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şah hücuma keçsəydi, indi onların ikisi də 
cəhənnəmlik idi.  

KEÇƏL: - Orası elədi. Amma yadında saxla, 
saray adamları da tülkü kimi bir şeydi. Quyruqları 
qapı arasında qalanda yaltaqlanır. Elə ki, çətin-
likdən qurtardılar, yenə cəllada dönürlər. Bax, bu 
saat vəzir şaha məsləhət görür ki, bizim ikimizi də 
tutub zindana salsınlar. Çünki, sarayda az – çox 
ağıllı adamların işləməyi məsləhət deyil. Başa 
düşdün?  

BALA NƏZƏR: - Deyirsən, indi gəlib bizi 
aparacaqlar?  

KEÇƏL: - Buna şəkki – şübhən olmasın.  
BALA NƏZƏR: - Gedək, bir Qurban Dədə ilə 

məsləhətləşək. Görək o, nə deyir.  
(Səhnənin o biri başında məşğul olan Qurban 

Dədəyə yaxınlaşırlar.) 
KEÇƏL: - Qurban Dədəyə salam olsun!  
QURBAN DƏDƏ: - Salam, mənim balalarım. 

Şakir şahın elçilərinə yaxşı cavab verdiniz. Amma 
qorxuram ki, sizin bu ağıllı olmağınız başınıza bəla 
gətirsin. Çoban meşəyə girəndə ağacın  düzünü 
kəsir. Çünki, düz ağacdan yaxşı çomaq olur. Qu-
zunun da ən körpəsini və yağlısını kəsirlər, çünki 
onun kababı yaxşı olur. Şahlar da rəiyyətin ən 
ağıllısını məhv edir. Çünki padşahların fırıldaqla-
rını ağıllı adamlar daha tez başa düşür. Bu əlimdəki 
küpü görürsünüz? 

KEÇƏL: - Görürük.  
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QURBAN DƏDƏ: - Bala Nəzər, sən də 
görürsən? 

BALA NƏZƏR: - Niyə görmürəm?! Içindəki 
də yəqin Şəki pitisidi. Ona görə də səhərdən 
ağzımızın suyu fəvvarə vurur. Amma sizin söh-
bətlərinizdən belə çıxır ki, bizi bu saat tutub 
aparacaqlar ora. Onda tez olun, heç olmasa  bizi 
gizlədin. Sizin taxtın altında yenə bir – iki gün 
yaşayarıq.  

QURBAN DƏDƏ: - Igid gizlənməz oğul, mü-
barizə aparar.  

BALA NƏZƏR: - Igid məsələsi belədi də. 
Mən siz deyən o igidlərdən deyiləm. Düzdü, lazım 
gələndə qırxını da əzə bilirəm. Amma baxır kimi 
əzirsən. Şahın quldurlarının qabağında durmaq 
çətindir. O Çobanla Ələmdar zırpının biridir. 
Onlarla  danışmağına dəyməz.  

QURBAN DƏDƏ: - Sözüm yarımçıq qaldı. 
Bu küpün içindəki biti zad deyil.  

BALA NƏZƏR: - Eh, onsuz da qorxudan qu-
lağımıza yemək zad girmir.  

QURBAN DƏDƏ: - Bu küpün içindəkiləri 
sizə hazırlamışam.  

KEÇƏL: - Sağ ol, Qurban Dədə. Bilirsən ki, 
acından ölürük. Yaxşı eləmisən. Yoxsa bu saat o 
ağılsız şahın adamlarına kələk gəlmək üçün daha 
bizdə hay qalmayıb.  

QURBAN DƏDƏ: - Oğul, təkcə kələklə 
xalqın düşmənlərinə qalib gəlmək olmaz. Xəbəriniz 
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varmı, bu şah xalqın Küpünü öz sarayına 
apartdırmaq istəyir? Xalqın varını – yoxunu taladı, 
Ələmdarın əli ilə xalqın son loxmasını ağzından 
çıxartdı, indi də bu küpə göz dikib. 

BALA NƏZƏR: - Qurban Dədə bu küp şahın 
nəyinə lazımdı? 

QURBAN DƏDƏ: - Şahlar iki cür olur, oğul. 
Ağıllı şahlar xalqı dövlətləndirir. Axmaqlar xalqın 
var – yoxunu qızıla çevirib torpağa basdırır. Əs-
lində o qızıllar sonralar heç onun özünə də qismət 
olmur. Amma xalq zülm çəkir. Nəticədə xalqın öz 
şahı onun qatı düşməninə çevrilir. Xalqı belə 
düşməndən qorumaq lazımdır. Kənardakı düşmənlə 
bacarmaq asandır, qorxulu düşmən xalqın öz içində 
olur. Buna görə də bax bu küpün içində xalq 
hikməti düzəltmişəm. Buraya vətən torpağında 
bitən bütün otların, çiçəklərin şirəsini qatmışam. 
Burda hər budaqdan bir qətrə, hər arının balından 
bir qram, hər ananın südündən bir damla qatılıb. 
Buna görə də onun adına xalq hikməti deyirlər. 
Bunu yeyən adamın damarından xalq qeyrəti 
axacaq, qollarının gücü birə min artacaq, onun 
başından qorxu hissi yox olacaq. Mən sizi xalqın 
qeyrətli oğlanları bilirəm. Bu xalq hikmətini də sizə 
yedirtmək istəyirəm.  

BALA NƏZƏR: - Dədə, mənim bu dostum ke-
çəli yaxşı tanıyırsan. Canlara dəyən oğlandı, 
görəsən o hikmətin bunun başının tüklərinə də bir 
xeyri olacaqmı? 
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QURBAN DƏDƏ: - Əlbəttə. Sabah durub gö-
rəcəksən ki, sənin bu keçəl dostun çönüb gözəl,  
yaraşıqlı, qalın saçlı bir oğlan olub. Daha ona keçəl 
deməyəcəyik. Adı Vüqar olacaq. Bundan sonra 
hamı onu Vüqar deyə çağıracaq. Bu adı ona mən 
qoyuram.  

BALA NƏZƏR: - (Yeyir) Çox dadlı şeydi, ol-
saydı məmuniyyətlə bir qab da yeyərdim.  

KEÇƏL: - Amma mənim yuxum gəlir. Elə bil 
yuxu dərmanı idi. 

QURBAN DƏDƏ: - Elədir bunu yeyəndən 
sonra hökmən bir – iki saat yatmaq lazımdır. Keçin 
içəridə yatın.  

(Keçəllə Bala Nəzər Qurban Dədənin evinə 
keçirlər.) 

QURBAN DƏDƏ: - Bu gic və acgöz şahdan 
xalqın canı qurtarsaydı mən də bu dünyadan rahatca 
köçüb gedərdim. (Tamaşaçılara) Sizin gördüyünüz 
bu Küpü bizim babalarımız hazırlayıb. Babam 
danışırdı ki, onun babası bu küpün necə düzəldiyini 
gözləri ilə görübmüş. Deyirmiş ki, bütün xalq bu 
küpün hazırlanmağında iştirak edib. Dünyanın ən 
gözəl gilini gətirib xüsusi xəmir düzəldiblər. Sonra 
onu ehtiyatla beləcə küp halına salıblar. Əgər 
qulağınızı bu küpə tutsanız onun içindən müxtəlif 
səslər gəldiyini eşidərsiniz. 

Indi şah deyir ki, gərək siz onu mənə verəsiniz. 
Deyirik ki, axı bu bizim heç birimizin deyil. Bütün 
xalqındı. Babalarımızındı. Gələcək nəsillərindi. O 
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bizim hər hansı birimizin olsaydı bağışlayardıq. 
Amma vətən torpağı kimi bu küpü də bağışlamağa 
heç kəsin ixtiyarı yoxdu. 

(Ələmdar və quldurları daxil olur.) 
ƏLƏMDAR: - Necə olub ki, mən indiyə kimi 

bu boyda küpə əhəmiyyət verməmişəm. Içində yüz 
qoyunun qovurmasını saxlamaq olardı.  

QULDURBAŞI: - Şah isə öz qızıl gümüşünü 
bura doldurub gizlətmək istəyir. Şahın gözü düşən 
şeydən başqası gərək gözünü çəksin.  

ƏLƏMDAR: - Doğru deyirsən. Amma mən bir 
şeyi bilirəm ki, bizim bu gic şahımız bir gün bu 
küpdən də onun içindəki qızıllardan da əl çəkəcək. 
Çünki ağılsızdı.  

QULDURBAŞI: - Nə danışırsan, qızıldan əl 
çəkər? Deyirlər ki, Iranda bir qarpız bilicisi varmış. 
Bir dəfə müdrik bir adam ona yaxınlaşıb deyir: - Bu 
tığın içindən mənə elə bir qarpız seçə bilərsənmi ki, 
onun içi sarı olsun. Oğlan o saat əlini atıb bir qarpız 
götürür və deyir: - Bunun içi sarıdı. Hamı təəccüb 
edir. Kəsib görürlər ki, doğrudan da qarpızın içi 
sapsarıdı. Müdrik adam fikirləşir ki, bəlkə bu bir 
təsadüf oldu. Qoy bir qarpız da seçdirim. Ikinci 
qarpız da, hətta üçüncüsü də sarı çıxır. Onda 
müdrik adam qarpız satana deyir: - Qardaş, sənin 
bu başın çox gözəl başdı. Amma heyf ki, qarpıza 
işlətmisən.  
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Indi bizim padşahın başı ancaq qızıl, gümüş 
yığmağa işləyir. Qalan şeylərlə onun işi yoxdu. 
Istiyir dünya dağılsın. 

ƏLƏMDAR: - Bura bax, biz burda çərənlə-
yirik, bir də gördün gedib padşaha xəbər verdilər. 
Yerin də qulağı var. Gəl fikirləşək görək bu küpü 
burdan necə aparaq. 

QURBAN DƏDƏ: - Onu hara aparmaq istə-
yirsiniz, oğul! 

ƏLƏMDAR: - Bunun sənə dəxli yoxdu. Özü-
müz bilərik.  

QURBAN DƏDƏ: - Necə yəni dəxli yoxdu. 
Axı bunu mənim ulu babam düzəldib.  

(Qarı otaqdan çölə çıxır.)  
QARI: - Bala Nəzər huyyy! 
ƏLƏMDAR: -  Əşşi sənin o qorxaq Bala Nə-

zərin buralarda yoxdu. Sən allah əl ayağa dolaşma 
görək bu küpü burdan necə aparırıq. 

QARI: - Küpü hara aparırsınız a bala? Bəyəm 
küp sizindi? 

ƏLƏMDAR: - Bəlkə sən də küpə şərik çıxa-
san? Bəlkə deyəcəksən sənin də rəhmətiklərin bu 
küpü düzəldib.  

QARI: - Bəs necə a bala? Mənim babamın 
babası bu küpü düzəldəndə sənin babanın  babası 
çöllərdə quldurluq edirmiş.  

ƏLƏMDAR: - Kəs, qoca sarsaq. Bunun lovğa 
– lovğa danışmağına bax!  

(Qarıya bir şillə ilişdirir. Qarı yıxılır.)  
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QURBAN DƏDƏ: - Heç utanmırsan, anan 
yerində qarıya əl qaldırırsan? 

ƏLƏMDAR: - Əşşi sən də səsini kəs. Bu saat 
bu qılıncla hamınızın başını kəsib ataram.  

(Bala Nəzərlə Vüqar daxil olur. Vüqarın 
başında sıx saçı var. Hər ikisi pəhləvan görkəmin-
dədir.) 

BALA NƏZƏR: - Ələmdar, sən belə qudur-
musan ki, mənim anama, müdrik el ağbirçəyinə  əl 
qaldırırsan? 

(Ələmdar əlini qılıncına atır. Bala Nəzər bir 
göz qırpımında onun qılıncını əlindən alıb bir 
kənara tullayır. Şah qızı Bikə daxil olur.) 

BIKƏ: - Ova çıxmışdım səs – küy eşitdim. 
Dedim görüm nə olub. Vüqarı görüb yaxın gəlir: - 
Aha bu sənsən! Yuxumda gördüyüm igid. 

VÜQAR: - Bikə mən səni ürəkdən sevirəm. 
Amma xalqı düşməndən azad etməmiş gəl bu 
barədə dilimizə bir söz də almayaq. 

BIKƏ: - Xalqın düşməni kimdi? Məgər biz 
onları qovmadıq? 

VÜQAR: - Yox xalqın düşməni onun öz içində 
imiş. Onun başında sənin atan durur. Sonra bax bu 
Ələmdar, onun quldurları, bunlar hamısı bizim 
xalqın düşmənləridir. Onları qovmayınca rahatlıq 
bizə haram olsun. Gəl buna and içək. 

BIKƏ: - Deməli mən and içməliyəm ki, atamı 
bu torpaqdan qovmalıyam. Yox igid, o mənim 
atamdı.  
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VÜQAR: - Xalqın isə düşmənidir.  
BIKƏ: - (Yerdən Ələmdarın qılıncını götürüb 

Vüqara uzadır) 
Götür igidliyini göstər, sonra danışarıq.  
(Bikə ilə Vüqar vuruşmağa başlayırlar. Nə 

qədər vuruşurlar heç biri güc gələ bilmir. 
Quldurbaşı arxadan Vüqarı vurmaq istəyir. Bala 
Nəzər onun əlindən necə vurdusa qılıncı yerə 
düşür.)  

BALA NƏZƏR: - Igid igidi arxadan vurmaz. 
Kişiliyin çatır təkbətək vuruşaq.  

(Bikə qılınc döyüşünü dayandırır. Vüqara 
astadan) 

BIKƏ: - Igidliyinə söz yoxdu. Amma atamın 
cəlladları gəlməmiş aradan çıx. Atamın dar ağacı 
sizin kəlləniz üçün darıxıb.  

VÜQAR: - Əminəm ki, biz yenə də görü-
şəcəyik.  

BIKƏ: - Salamat qal. 
(Bikə çıxır.) 
(Vüqar xeyli onun ardınca baxır. Ah çəkir.) 
 

Pərdə 
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Hələ səhnə açılmayıb. Yüngül bir musiqi 
çalınır. Musiqinin ahənginə uyğun olaraq Ütü atıla 
– atıla gəlir. O, tamaşaçılara baxıb nəyisə xatır-
lamağa çalışır. Tamaşaçılardan soruşur: 

ÜTÜ: - Dayan, dayan, deyəsən, axı, siz də 
Lampacıqla tanış olmağa gəlmisiniz? Hə? Adam az 
qalır başnı itirsin. Dünyanın hər tərəfindən Günəşin 
bu gözəl nəvəsinin görüşünə axışıb gəlirlər. Onda 
gəlin belə danışaq. Bax bir azdan pərdə açılacaq və 
siz səhnənin ortasından asılmış büllur bir çilçıraq 
görəcəksiniz. Bax həmin çilçırağın adı Çıraq 
nənədir. O həmişə doğru danışdığına görə daim işıq 
saçır. Adamlar fikirləşiblər ki, bir halda ki, Çıraq 
nənə belə işıq saçır, onda gəlin onu evin lap yuxarı 
başında əyləşdirək. Axı bizim hər birimiz, nə 
zamansa, hərdən bir yalan danışırıq. Amma Çıraq 
nənənin dilinə ömründə yalan gəlməyib. Evin 
ortasında, həm də hamımızın başının üstündə 
əyləşdiyinə görə o, əhvalatların hamısını görə bilir.  

Əlbəttə, bizim bu evdə bir – birindən maraqlı 
işlər baş verir və bu əhvalatlara tamaşa eləməyinə 
dəyər. Gəlin tanışlığı elə mənim burnumdan baş-
layaq. Heç bilirsiniz mənim burnum niyə belə 
sivridir? Hə? Bilmirsiniz? Ay səni, gör nəyi bilmir-
siniz. Mənim bu qəşəng burnum ona görə sivridir 
ki, onu mən hara gəldi soxa bilirəm. Məsələn, qon-
şu otaqda Lampacığın nə fikirləşdiyini bilmək 
istəyirəmsə bu qəşəng burnum gedib dirənir düz 
Lampacığın balaca stoluna və başlayıram onun 
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işlərinə tamaşa eləməyə. Siz bilən bəs mənim üzüm 
niyə belə sığallıdır? Indi deyəcəksiniz ki, Ütünün 
üzü sığallı olar də! Doğrudur. Amma onun səbəbi 
var. Mən eşitdiyim hər hansı bir sözü sığallayıb 
danışmasam bağrım çatlayar. Ona görə də belə 
sığallı və qəşəngəm. (Bayaqkı musiqi çalınır). Fırça 
atıla – atıla gəlir.  

FIRÇA: - Usta Həsən, qazanı kəsən, 
   Usta Həsən, qazanı kəsən! 

Ütü, salam, sən burdasan, mən də bayaqdan 
deyirəm bu qız necə oldu. Bilirsən, bu saat tamaşa 
başlayacaq?! Bir keyf olacaq gəl görəsən. Usta 
Həsən bayaqdan gözdə - qulaqdadı. Bütün alətlərini 
hazırlayıb 125 çəkic, 198 mişar və bu kimi başqa 
alətləri yığıb ortalığa ki, Qırmızıgöz çağıran kimi 
getsin onun köməyinə. Əlindən güclə qurtardım. 
Deyir, ay Fırça, daha köhnəlmisən, gəl mənim 
anbarıma, bir şeyə yarayarsan. 

ÜTÜ:-(Əlini dodaqlarına yaxınlaşdırır) 
Sussss! Deyəsən kimsə gəlir. 

Atəşböcəyi daxil olur.  
ÜTÜ: - Nə qəşəng oğlandı! 
ATƏŞBÖCƏYI: - Bağışlayın, siz deyə bilməz-

siniz ki, Lampacıq harda yaşayır?  
ÜTÜ: - Lampacıq, bax orda yaşayır. Düz altı 

saat iyirmi səkkiz dəqiqə on iki saniyədir ki. 
güzgünün qabağında saçlarını düzəldir. Bircə saat 
da gözləsəniz işini qurtarar.  
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ATƏŞBÖCƏYI: -(Uzun bir fit çalır) Yaxşı de-
yə bilməzsinizmi o nə üçün bu qədər əlləşir? Məgər 
saçlarını düzəltməyə beş-altı dəqiqə bəs eləmir? 

ÜTÜ: - Yox canım siz nə danışırsınız? Məgər 
Lampacıq hər adamın tayıdır ki, saçını beş – altı 
dəqiqəyə düzəldə?! Bir də ki, onun əlindən başqa 
bir iş gəlmir. Hə onu da bilin ki, bir azdan Qırmı-
zıgöz qonaq gələcək. Tanıyırsan qırmızıgözü! Dörd 
yol ayrıcında dayanan işıqforun qırmızıgözünü 
deyirəm. Bir azdan xüsusi maşında gələcək, nə 
gələcək. Sən bilən Lampacıq belə bir adamın görü-
şünə tələm – tələsik hazırlaşa bilərmi?! 

ATƏŞBÖCƏYI: - Mən Qırmızıgöz – zad tanı-
mıram. Lampacığı isə yuxumda görmüşəm. Görmü-
şəm ki, haradasa bir stolun üstündə qəşəng bir 
Lampacıq əyləşib. Bu qız o qədər gözəldir ki, işıq 
saçır. Elə yuxudan duran kimi and içdim ki, 
hökmən həmin o qızı tapmalı və onunla dost olma-
lıyam.  

FIRÇA: - Mən Lampacığın diş fırçasıyam. 
Gecə - gündüz onun dişini sürtürəm ki, parıldasın. 
Doğrudur, bir dəfə dişinin dibini bərk dişlədiyim 
üçün o da məni atmaq fikrinə düşdü. Yaxşı ki, 
sonra bu zarafatı eləmədim. Yoxsa yəqin ki, indi 
usta Həsənin anbarında çürüyürdüm.  

ÜTÜ: - Mən də onun ütüsüyəm. O parlaq pal-
tarlarını axşam – səhər ütüləyirəm ki, görənin ağlı 
başından çıxsın. Bax Lampacığın sarayına gedən 
yol budur. Buyurun.  
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(Atəşböcəyi gedir.) 
ÜTÜ: - Ay allah, nə gözəl oğlandır. (Atəş-

böcəyi kimi baş əyir və onu yamsılayır) Mən Lam-
pacığı yuxuda görmüşəm. Görən kimi də and 
içmişəm ki, onunla dost olam. Amma, ölmüş, əla 
oğlandır. Bax beləsi ilə dost olmağına dəyər.  

(Bu zaman səhnənin bir küncündə Siçan bəy 
görünür. Onun yanında Siçan əsgərlər dayanıb. 
Siçan əsgərlərin qədim əsgərləri xatırladan 
geyimləri və dəmir dəbilqələri var. Ütü onları 
görüb bərkdən qışqırır) 

ÜTÜ: – Siz kimsiniz belə? 
(Siçan bəy bir qədər qorxub geri çəkilir. 

Şlyapasını çıxarıb baş əyir. Arxada o biri Siçanlar 
ciyildəşir.) 

SIÇAN bəy: - Mən Siçanlar sərkərdəsi Uzun-
quyruq Siçan bəyəm. Babamın uzun və yaraşıqlı 
quyruğuna and içirəm ki, Lampacıqla həqiqi dost 
olmağa gəlmişik.  

ÜTÜ: - (Uğunub gedir) Bircə siz çatmırsınız. 
Lampacığın o qədər vaxtı hardaydı ki, sənin bu 
qılquyruq qoşununla dostluq edəydi. Yaxşısı budur 
cəhənnəm olun! 

SIÇAN bəy: - (Qoşununa tərəf çevrilir) – 
Cəhənnəm olmağa hazırlaş.  

(Siçanlar əsgəri qaydaya düzülür.) Cəhənnəm 
olmağa başla! Bir, iki, bir, iki. (Onlar gəldikləri 
kimi də gedirlər) 
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ÜTÜ: - Təcili bir elan yazıb asmaq lazımdır. 
“Siçanların bu evə girməsi qadağandır!” Yoxsa hər 
yoldan ötən Lampacıqla dost olmaq xəyalına düşür. 
(Sonra Siçan bəyi yamsılayır: Cəhənnəm olmağa 
hazırlaş: Bir iki, bir, iki! Beləcə də səhnədən çıxır) 

(Pərdə açılır. Səhnənin ortasından Çilçıraq 
asılıb). 

(Çıraq nənə insan şəklində deyil. Arxadan 
aktrisa mikrofonla onun sözlərini deyir. Səs 
yüksəldici Çilçırağın içində yerləşdirildiyi üçün 
tamaşaçıya elə gəlir ki, danışan Çıraq nənədir.) 

ÇIRAQ nənə: - Ay bala, bu güzgüdə özünə 
baxmaqdan yorulmadın? Adam gündə güzgüyə nə 
qədər baxar?! 

LAMPACIQ: - Nənəcan zəhmət olmasa deyin 
görüm mənim saçlarım qaydasındadır? Düz yeddi 
saat iyirmi bir dəqiqə, on iki saniyə onun üstündə 
əlləşmişəm.  

ÇIRAQ nənə: - (Rişxəndlə) Dünyada heç kəsin 
belə saçı ola bilməz. Amma mən bilən saçının 
ortasındakı tüklərdən biri mində bir millimetr sağa 
əyilib. Amma bunun elə bir ziyanı yoxdur.  

LAMPACIQ: - Necə, necə? Mində bir mil-
limetr sağa əyilib? Bu ki, biabırçılıqdır! Mən bu 
pırtlaşıq saçla camaat arasına çıxa bilərəmmi? 
Saçımı hökmən yenidən düzəltməliyəm.  

ÇIRAQ nənə: - (Xüsusi təəccüblə): - Necə, sən 
yenidən yeddi saat güzgünün qabağında qalacaq-
san? 
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LAMPACIQ: - Nənəcan, Günəşin yeganə nə-
vəsi olan mən Lampacıq da özümə fikir verməyə-
cəmsə onda daha bu işi kim görəcək? 

ÇIRAQ nənə: - Axi səninlə dost olmaq üçün 
gələn yazıq Atəşböcəyi gör nə vaxtdır ki, gözləyir, 
görsün sən nə zaman bu vacib işindən baş açıb ona 
bir söz deyəcəksən.  

LAMPACIQ: - Eybi yoxdur, əgər dost olmaq 
istəyirsə gözləyər.  

(Lampacıq yenidən saçlarını düzəltməyə baş-
layır və birdən qışqırır.) Vay – vay qızıl sancağımı 
itirdim. O mənim yeganə sancağım idi. (Əlləri ilə 
saçını birtəhər saxlayıb çıraq nənəyə tərəf çevrilir)  

Nənəcan zəhmət olmasa mənimlə dost olmaq 
istəyən o böcəyi çağırın.  

ÇIRAQ nənə: - Ay bala onun adı Atəşböcəyi-
dir. əllərinə baxmışam qabar-qabardı, deməli zəh-
mətkeş adamdı. Əgər ona layiq dost ola biləcək-
sənsə təklifini qəbul elə, yox ancaq saçlarınla əll-
əşəcəksənsə onda qoy çıxıb getsin işinin dalınca.  

LAMPACIQ: - Nənəcan tez ol, onu çağır, bu 
saat saçlarım dağıla bilər. Sancağım tapılmasa onu 
bil ki, ürəyim partlayacaqdır.  

(Lampacıq saçlarını əli ilə tutub ki, dağıl-
masın.) 

ATƏŞBÖCƏYI: - (Daxil olub baş əyir) Günə-
şin ən parlaq nəvəsi Lampacığa salam və ehtiram! 

LAMPACIQ: - Salam! Doğrusu hələlik danış-
mağa elə sən deyən vaxt yoxdur. Əgər mümkünsə 
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mənim qızıl sancağımı tapın. Yoxsa saçlarım bu 
saat dağılacaq və onda yəqin ki, ürəyim 
partlayacaq. 

ATƏŞBÖCƏYI: – Nə danışırsınız? Məgər 
mən qoyaram ki, sizin ürəyiniz partlasın. Bu saat. 
(Əyilib sancağı yerdən götürür və Lampacığa 
verir.) Lampacıq saçlarını düzəldə - düzəldə onunla 
söhbət edir.  

LAMPACIQ: - Deməli mənimlə dost olmaq 
istəyirsiniz? 

ATƏŞBÖCƏYI: - Bəli, mən sizi yuxuda gör-
müşəm. Gördüm ki, qəşəng bir güzgünün qaba-
ğında əyləşib sarı və yaraşıqlı saçlarınıza baxırsınız. 
O saat da qərara aldım ki, hökmən sizi tapıb dost 
olmaq təklifimi deyim. Deyin, siz mənim nişanlım 
ola bilərsinizmi? 

LAMPACIQ: - Əgər mənə iyirmi qızıl sancaq 
və iyirmi qızıl düymə gətirsəniz bu barədə fikirləş-
mək olar.  

ATƏŞBÖCƏYI: - Iyirmi düymə və sancaq 
istəyirsiniz? 

Bu qədər sancaq və düyməni neynirsiniz? 
LAMPACIQ: - Mən parlaq geyinməyi sevi-

rəm. Bir də ki, o Qırmızıgözün acığına bəzənəcə-
yəm. Qoy hirsindən onun Qırmızı gözləri bir az da 
qızarsın.  

ATƏŞBÖCƏYI: -  Qırmızıgöz kimdir?  
LAMPACIQ: - Dörd yol ayrıcında dayanan 

Işıqforu görmüsən? Bax həmin işıqforun qırmızı 
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gözünü deyirəm. O da özünü günəşin nəvəsi hesab 
edir. Bir özünü dartır ki, gəl görəsən. Bu günlərdə 
bizə qonaq gələcək. Əgər o gələnə kimi bu sancaq 
və düymələri gətirib çıxarsan, olar əla.  

ATƏŞBÖCƏYI: - Onda icazə verin mən gedib 
qızıl sancaq və düymələri axtarım.  

LAMPACIQ: - Əlbəttə, yolçu yolda gərək! 
ÇIRAQ nənə: – Ay bala, qonağı beləmi yola 

salırlar? 
ATƏŞBÖCƏYI: - Bu kimdir? Deyəsən göydə 

əyləşib hə?! 
LAMPACIQ: - Çıraq nənədir də! Dünyanın ən 

ədalətli nənələrindən biridir. Ədalətli olduğu üçün 
üzündən həmişə nur tökülür.  

ATƏŞÖCƏYI: - Başa düşdüm. Deməli biz 
hərdən ədalətsiz iş gördüyümüz üçün heç də həmişə 
işıq saçmırıq. Amma Çıraq nənə həmişə işıq saçır.  

(Atəşböcəyi Çıraq nənəyə baş əyir) 
Salamat qal nənəcan! Bu yaxınlarda hökmən 

yenə də görüşərik.  
ÇIRAQ nənə: - Sağ ol, oğlum! Ancaq sən bu 

qədər qızıl düymə sancağı yalnız Ərk dağının ətə-
yində ocaq qalayıb bütün dünyanı yandırmaq istə-
yən Qarının ocağından tapa bilərsən! Getmə, oğ-
lum! Əllərini, qanadlarını yandırarsan! 

ATƏŞBÖCƏYI: - Nənəcan qoy mənim əllərim 
və qanadlarım Lampacığın yolunda məhv olsun. 
Çoxlu dostlarım var. Hərəmiz bircə düymə - sancaq 
gətirsək Lampacığı təpədən dırnağa bəzəyəcəyik.  
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ÇIRAQ nənə: - Özünü qoru oğlum! Hər parıl-
dayan işıq adama xoşbəxtlik gətirmir! 

ATƏŞBÖCƏYI: - Nigaran olma, nənə 
(Hər ikisinə baş əyib çıxır. Ütü daxil olur. 

Burnunu göyə tutub xeyli dinşəyir.)  
ÜTÜ: - Nənəmin uzun və yaraşıqlı burnuna 

and olsun ki, bu saat qonağımız gələcək.  
(Maşın fiti eşidilir. Ütü çölə baxıb qayıdır) 
ÜTÜ: - Ilahi nə gözəl maşındır. Uzun və qara 

maşından bir oğlan düşdü ki, az qaldı ağlım 
başımdan çıxa.  

(Fırça daxil olub həyəcanla qışqırır) 
FIRÇA: - Qırmızıgöz gəlir. Qırmızı paltarda o, 

dünyanın ən güclü pəhləvanlarından da qəşəng 
görünür.  

ÜTÜ: - Mən ömrümdə bu gözəllikdə oğlan 
görməmişəm.  

FIRÇA: - Dayan görək, sən də kimi görürsən, 
tərifləyirsən. Bayaq Atəşböcəyini də dünyanın ən 
gözəl oğlanı hesab edirdin.  

ÜTÜ: - Atəşböcəyi əlbəttə gözəl idi. Hətta onu 
görəndən sonra ağlımın çoxu başımdan çıxıb.  

FIRÇA: - Yaxşı fikirləş, bəlkə başımdan çıxan 
başqa şey imiş.  

ÜTÜ: - Necə, sən mənə ağılsız deyirsən? Indi 
görərsən! 

Bir də mənim adımı dilinə gətirmə! 
FIRÇA: - Canım, balaca bir zarafat idi, elədim 

necə də dəymədüşər olmusan.  
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(Qırmızıgöz daxil olur. O qırmızı paltardadır. 
Ağır addımlarla irəli gəlib Ütüyə və Fırçaya uzun 
bir nəzər salır.) 

QIRMIZIGÖZ: - Belə güman etmək olar ki, 
siz məni tanıyırsınız. Dörd yolun tən ortasında 
dayanıb camaatın həyatını təhlükədən qoruyan bir 
adamı güman edirəm ki, hamı tanıyır.  

ÜTÜ: - Əlbəttə, tanıyırıq. Hətta o qədər yaxşı 
tanıyırıq ki, o qədər yaxşı tanıyırıq ki... (Sözünün 
dalını gətirə bilmir!) 

FIRÇA: - O qədər yaxşı tanıyırıq ki, 
özünüzdən də yaxşı.  

QIRMIZIGÖZ: - Afərin! Amma sizin nöqsan-
larınızı deməyi özümə borc bilirəm. Əvvala gərək 
maşın dayanan kimi özünüzü yetirib qapıları açay-
dınız. Bu bir mədəniyyətdir. Hörmətli qonağı gərək 
belə qarşılayasan və deyəsən: - Xoş gəlibsiniz. Bu-
yurun, bayaqdan sizi gözləyirik! 

ÜTÜ: - Biabır olduq. Adi şeyləri bilmirmişik.  
QIRMIZIGÖZ: - Sonra gərək qonağın maşın-

dan düşməyinə kömək edəydiniz. Belə şeyləri hər 
adam bilməlidir! 

FIRÇA: - Siz allah bağışlayın. Biz sadə adam-
larıq ömrümüzdə sizin kimi qonaqları qəbul etmə-
mişik.  

QIRMIZIGÖZ: – Öyrənmək heç zaman gec 
deyil! 

Bir şeyi də bilin ki, mən piyadaların ən yaxın 
dostuyam. Elə ki, gözlərimi qızardıram. O saat 
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bütün maşınlar dayanır. Ürəyiniz istəyən kimi yolu 
keçə bilərsiniz. Bəs necə? Mən sönməmiş bir 
maşının tərpənməyə ixtiyarı yoxdur.  

Qoyun sizə bir maraqlı əhvalat danışım.  
ÜTÜ: - Bilirsiniz, stolu bəzəmişik və bayaqdan 

sizin yolunuzu gözləyirik.  
QIRMIZIGÖZ: - Eybi yoxdur. Hörmətli qo-

nağı bir az çox gözləmək adətdir. Bunu da bilmə-
lisiniz. Hə, bir dəfə gördüm ki, uzaq tanışlarımdan 
biri yolu keçmək istəyir. Maşınlar isə dzın, trrrı, 
vıjjjı şütüyürlər. O saat gözümü qızartdı. Iki maşın 
özünü saxlaya bilməyib az qaldı ki, bir – biri ilə 
toqquşsun. Amma, bu mənim heç vecimə də deyil-
di. Tanışım yavaş – yavaş adlayıb keçdi. Sonra 
şlyapasını çıxarıb mənə baş əydi. Öz aramızda 
qalsın, bu adam dünyanın ən məşhur müğənnisi idi. 
Belə tanışlarım çoxdur. Onlar küçəni yalnız mən 
dayanan yerdən keçirlər. Dünən məşhur bir rəssam 
küçənin tən ortasında qalmışdı.  

Yalvarıb deyirdi: - Kömək əlini uzat, dost! 
O dəqiqə köməyə çatdım. Gözümü maşınlara 

necə qızartdımsa tormozların xırçıltısından ca-
maatın əti ürpəşdi. Rəssam bilmədi ki, mənə necə 
təşəkkür etsin. Axırda dedi: - Sənin portretini çəkib 
dünyanın ən böyük sərgi salonlarından asacağam. 
Siz bilən o belə bir iş görsə mənim vəzifəmi bö-
yütməzlər? Zarafat deyil, dünya sərgisi! 

ÜTÜ: - (Lampacığa) Qonağımızı tezliklə ən 
böyük vəzifəyə qoyacaqlar. Onu indikindən də 
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gözəl bir maşın gəzdirəcək. Təsəvvür edirsinizmi?! 
Nə keyf olacaq! Yəqin ki, o həmişə qara kostyum 
geyinəcək. Bəs necə? 

(Qırmızıgöz Lampacığa tərəf baş əyir.) 
QIRMIZIGÖZ: - Günəşin ən parlaq nəvəsinə 

ehtiram. Siz necə də parlaqsınız. Mən ömrümdə 
belə parlaq bir qız görməmişəm.  

ÜTÜ: - (Kənara) Ilahi, necə də gözəl danışır. 
Adam az qalır ağlını itirsin. 

FIRÇA: - Dayan görək, sənin ağlın hələ bizə 
lazım olacaq. Onu itirməyi məsləhət görmürəm.  

QIRMIZIGÖZ: - Bu parlaq sarayın harasında 
əyləşə bilərik? 

ÜTÜ: - Ay allah, başımı itirmişəm. Hörmətli 
qonaq, bax bu otağa keçin. Orada sizə layiq 
qonaqlar var.  

(Qırmızıgöz qonşu otağa keçir.) 
ÇIRAQ nənə: - Bu cür parlaq nitqlər söyləyən 

adamlardan zəhləm gedir.  
LAMPACIQ: - Yox, yox nənəcan, görmədin, 

o, nə qədər də mədənidir. Hamının qüsurunu o saat 
görür.  

ÇIRAQ nənə: - Başqasının qüsurunu görmək 
azdı, adam gərək öz qüsurunu görsün.  

(Ütü tez – tez qonşu otağa yemək – içmək 
daşıyır.) 

ÜTÜ: - Ilahi, nə qədər də mədənidir. Əgər 
yalan desəm bu gözəl burnumdan məhrum olum. O 
artıq yeddi şiş kabab, iyirmi bir şüşə su içib. Elə 
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gözəl yeyir ki, adam heyran qalır. O saat bilirsən ki, 
bu adamı böyük qulluqlar gözləyir.  

(Lampacıq yenə də saçlarını daramaqla  
məşğuldur.) 

ÇIRAQ nənə: - Sən yenə də saçlarınla oynayır-
san? Sənin bu bekarçılığın lap məni təngə gətirib. 

LAMPACIQ: - Nənəcan, hörmətli qonağımız 
bir azdan gedəcək. Birdən saçlarım qaydasında 
olmasa gör nə biabırçılıq olar. (Fırça tələsik gəlir) 

FIRÇA: - Ütü, ay ütü!  
ÜTÜ: - Canına azar! 
FIRÇA: - Sənin azar sözün də mənim üçün 

əzizdir. Amma indi vəziyyət çox ciddidir.  
ÜTÜ: - Nə olub ki? 
FIRÇA: - Bilirsən, qonağımızın halı pisdir.  
(Lampacıq bir anlıq işini yarımçıq qoyub 

həyəcanla qışqırır) 
LAMPACIQ: - Necə yəni pisdir? 
FIRÇA: - Yox siz qətiyyən həyəcanlanmayın. 

Pisdir deyəndə ki, mən aşağı başda oturub onun 
necə gözəl yediyinə baxırdım. Bu mədəni adam o 
qədər gözəl yeyirdi ki, sadəcə olaraq ona baxma-
maq mümkün deyildi.  

LAMPACIQ: - Uzatma! 
FIRÇA: - Hə, birdən bekarçılıqdan başladım 

onun yediklərini hesablamağa! Məlum oldu ki, on 
yeddi şiş kabab, iyirmi bir çolpa qızartması, otuz 
yeddi şüşə Badamlı və başqa xırda şeylər yeyib 
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içdi. Doğrusu mən ancaq yüzəcən saya bildiyim 
üçün daha arxasını hesablaya bilmədim.  

ÜTÜ: - Mən ömrümdə belə mədəni adam gör-
məmişəm. Adam az qalır ağlını itirsin.  

FIRÇA: - Məsələ burasındadır ki, indi qona-
ğımız yerindən tərpənə bilmir. Onu yerindən 
qaldırmağa azı üç pəhləvan lazımdır.  

LAMPACIQ: - Bəs niyə gözlərini döyürsən, 
çıx gör kimi tapırsan. Çətini maşınına mindirməkdi, 
sonra çıxıb gedər və hər şey də qaydasına düşər.  

(Fırça gedir) 
ÇIRAQ nənə: - Sizin bu qonağınız doğrudan 

da çox mədəni imiş.  
LAMPACIQ: - Gördün, nənə, amma sən 

inanmırdın.  
(Fırça üç pəhləvanla daxil olur.) 
FIRÇA: - Maşını arxa qapıya sürdürmüşəm ki, 

yaxın olsun.  
(Lampacıq etiraz etmək istəyir. Amma bir söz 

demir.) 
Fırça ilə pəhləvanlar qonşu otağa keçir. Bir 

azdan oradan boğuq bir bağırtı eşidilir.  
QIRMIZIGÖZ: - Bir az mədəni olun. Az qala 

qol – qabırğamı sındırmışdınız.  
 

Pərdə 
II ŞƏKIL 
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Ərk dağının ətəyində ocaq yanır. Ocağın 
ətrafında əcinnələr atılıb düşür. Köpək qarı əllərini 
ocaqda qızdıra – qızdıra danışır.  

KÖPƏK qarı: - Gətirin, dünyanın bütün yanan 
şeylərini tökün bu ocağa. 

Bir azdan insanların hamısını burada yandıra-
cağam.  

ƏCINNƏ: - Ancaq bir şey mənim üçün çox 
maraqlıdır. Bəs qızıl gümüşü niyə ocağa tökmüsən. 
Qoysana aparıb xərcləyək, doyunca yeyib içək.  

KÖPƏK qarı: - Sizi görüm zəhrimar yeyəsiniz. 
əgər qızıl gümüşü bu ocağa atmasam hansı ağılsız 
özünü ora tullayıb yandırar. Amma insanların çoxu 
acgöz və yaramazdır. Onlar bir qızıldan ötrü 
özlərini hara istəsələr ata bilərlər. Gör indiyə kimi 
nə qədər adam özünü bu tonqalın içinə atıb ki, 
oradan bircə qızıl götürsün. Mənim bu adamlara lap 
yazığım gəlir.  

ƏCINNƏ: - Yazığın gəlir?! Əgər yazığın 
gəlirsə onları niyə yandırırsan? 

QARI: - Yazığım gəlir deyəndə ki, onların ac-
gözlüyünü görəndə fikirləşirəm ki, insanlar dün-
yanın ən səfeh varlığıdır. Axı ağlı olan da bir parça 
yaşayışın xatirinə özünü odun içinə atarmı?! 

Bu zaman çoxlu Atəşböcəyi görünür. Onların 
döşündə qığılcımlar parıldaşır.  

QARI: - Bu nədir belə?! 
ƏCINNƏ: - Heç özüm də bir şey başa 

düşmürəm. Qabaqdakı Atəşböcəyidir. Aha onun 
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arxasında gələn də Atəşböcəyidir. Dayan, dayan 
bunların hamısı Atəşböcəyidir ki. 

QARI: - Bircə bunlar çatışmırdı. Bir say gör nə 
qədərdilər! 

ƏCINNƏ: - Bir, iki, üç, dörd, beş.... on beş, 
iyirmi! Cəmi iyirmi böcəkdir.  

QARI: - Elə ocağın içində də iyirmi qızıl düy-
mə və sancaq var. Deməli onlar ocaqda yanmağa 
gəliblər. Qabaqdakı nə gözəl oğlandır. Yəqin heç 
ağlına da gəlmir ki, bu saat, ocaqda yanıb kül ola-
caq. Ehey, cavan oğlan, bir irəli gəl görək nə istə-
yirsən?! 

(Atəşböcəyi yaxın gəlir) 
ATƏŞBÖCƏYI: - Köpək qarı, yaxşısı budur 

ki, ocağı söndürəsən. Sənin o ocağının içində bu 
saat əriməyə hazır olan sancaq və düymələri apar-
malıyam. Öz razılığınla olsa sənə ancaq təşəkkür 
edərik. Amma verməsən zorla aparacağıq.  

QARI: - (Bərkdən gülür) Iştahın çox itidir oğ-
lan, məgər sən bilmirsən ki, həmin qızılları ancaq 
ocağın içindən çıxara bilərsən. Əgər çıxara bilsən, 
buyur apar, halal xoşun olsun, çıxara bilməsən öz 
baxtından küs! 

ATƏŞBÖCƏYI: - Heç kəsdən küsməyə 
vaxtım yoxdur. Günəşin yeganə nəvəsi Lampacıq 
bu saat həmin qızılların həsrəti ilə göz yaşı tökür. 
Əgər bu sancaq və düymələri aparsam o mənim 
nişanlım ola bilər.  
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QARI: – Burda səhv edirsən oğlan. Həmin o 
Lampacıq çoxlarına belə tapşırıq verib, mənim 
üstümə göndərib. Indi onların ancaq gülü qalıb. Sən 
isə yaxşısı budur nə qədər ki, gec deyil çıxıb get 
gəldiyin yerə. Qızıllarım ocaqda yandıqca mən 
ondan ləzzət alıram.  

ATƏŞBÖCƏYI: – Eybi yoxdur, qoy mən 
Lampacığın yolunda həlak olum. Ancaq o qızılları 
çıxarıb aparmalıyam.  

QARI: - Əgər yansan mən təqsirkar deyiləm. 
Yox əgər qızılları çıxara bilsən əlindən almaya-
cağam. Oldu? 

ATƏŞBÖCƏYI: – Əlbəttə oldu? Bundan yaxşı 
nə ola bilər? 

(Atəşböcəyi əlini ocağın içinə uzadıb qızılları 
çıxardır. Amma ona heç nə olmur.) 

QARI: - Qəribə işdir. Bəs bu ocaq səni niyə 
yandırmır? 

ATƏŞBÖCƏYI: - Axı mən Atəşböcəyiyəm. 
Deməli elə özüm də qığılcım kimi bir şeyəm. Məni 
ocaq yandıra bilməz.  

QARI: - Eybi yoxdur, apar o qızılları! Amma 
Lampacığa de ki, bu qızıllar heç kəsə xeyir 
gətirməyib. O da nahaq yerə qızılla bəzənmək fik-
rinə düşüb.  

ƏCINNƏ: - (Heyrətlə Atəşböcəyiyə baxır) 
Yəni doğrudan sənin heç qanadın da yanmadı? 

ATƏŞBÖCƏYI: - Qanadım azacıq yandı. 
Amma bunun bir ziyanı yoxdur.  
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ƏCINNƏ: - Qardaş, mən ömrümdə sənin kimi 
cəsarətli igid görməmişəm. Bir şeyi yadında saxla 
ki, bu qarının ocağı sehirlidir. Kim ona təmiz 
niyyətlə əl atırsa yanmır. Amma acgözlük məqsədi 
ilə gələnlərin biri də buradan salamat getməyib... 
Gəl dost olaq. Mən sənin kimi igidləri sevirəm.  

ATƏŞBÖCƏYI: - Axı sən əcinnəsən! 
ƏCINNƏ: - Doğrudur. Amma əcinnələrin də 

hamısı hiyləgər və namərd olmur. Mən səni özümə 
dost seçirəmsə deməli əqidəcə bir-birimizə uyğu-
nuq.  

ATƏŞBÖCƏYI: - (Əl verir) Ağıllı sözlər da-
nışırsan. Gəl dost olaq.  

(Birdən qarı yerə yıxılır. Onun ocağı yavaş – 
yavaş sönür.) 

ATƏŞBÖCƏYI: - Bu nədir? Qarının ocağı 
niyə söndü? 

ƏCINNƏ: - Ona görə ki, dostluq olan yerdə 
belə ocaqlar yana bilməz.  

ATƏŞBÖCƏYI:– Yaşasın dostluq. 
ƏCINNƏ: - Yaşasın! (Onlar bir – birinin əlini 

möhkəm sıxırlar.) 
Pərdə 

III ŞƏKIL 
(Səhnənin ortasında bir maşın dayanıb. Qır-

mızıgöz arxa oturacaqda əyləşib. Ancaq o qədər 
şişib ki, onun maşından çıxmaq imkanı yoxdur. 
Sürücü maşının ətrafında həyəcanla vurnuxur).  

QIRMIZIGÖZ: - Biz hardan gəlirik belə?  
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SÜRÜCÜ: - Lampacıqgildən. Çıraq nənənin 
nəvəsi Lampacıqgildən. Siz o qədər mədəni yediniz 
ki. axırda belə bir əngələ düşdük.  

QIRMIZIGÖZ: - Dayan, dayan, Lampacıq! O 
hansı lampacıqdır elə? Hə, dedin, axı, Çıraq nənə! 
Biz ora nəyə getmişik, hə?  

SÜRÜCÜ: - Siz Lampacığa təklif etmək 
istəyirdiniz ki, nişanlınız olsun.  

QIRMIZIGÖZ: - Hə, hə, yadıma gəlir! Sonra 
nə oldu? Mən həmin o təklifi etdimmi!? 

SÜRÜCÜ: - Bilirsiniz, iş elə tərs gətirdi ki, de-
yəsən Lampacıq sizin tamam yadınızdan çıxdı. O 
cür ləzzətli xörəklərin yanında Lampacığa deyə-
cəyiniz söz boş şey idi. Mən ömrümdə bu qədər 
gözəl qonaqlıq görməmişdim.  

QIRMIZIGÖZ: - Sürücü olsan da, ağlın var! 
Doğrudan da yaxşı qonaqlıq idi. Amma elə bil mən 
xeyli şişmişəm axı! 

SÜRÜCÜ: - Siz doğrudan da çox yediniz. Əsil 
kişi kimi! Amma maşından düşmək bir az çətin 
olacaq.  

QIRMIZIGÖZ: - Bəs indi biz neyniyək burdan 
necə çıxaq? 

SÜRÜCÜ: - Usta Həsənə xəbər göndərmişəm. 
Bu saat harda olsa özünü yetirəcək və yəqin ki, sizi 
maşından çıxartmaq üçün ağıllı bir təklif verəcək.  

(Bu zaman çoxlu Atəşböcəyi səhnəyə daxil 
olur. Onların hərəsinin əlində bir qızıl sancaq və 
düymə var.) 
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QIRMIZIGÖZ: - Bunlar kimdi belə?  
SÜRÜCÜ: - Bu qabaqda gələn Atəşböcəyi 

Lampacıqla dost olmaq istəyir. Onun tapşırığını 
yerinə yetirib və yəqin ki, bu saat Lampacığın 
yanına gedir.  

QIRMIZIGÖZ: - Ehey, Atəşböcəyi, de görüm 
hardan gəlirsən? 

(Atəşböcəyi əvvəl Qırmızıgözü görmür.) 
ATƏŞBÖCƏYI: - Bu səs hardan gəlir? 
SÜRÜCÜ: - Ədə, bu yekəlikdə kişini gör-

mürsən? Bir az çox yediyi üçün yerindən tərpənə 
bilmir. Onu da bilməlisən ki, Lampacığa layiq bir 
zatdır.  

ATƏŞBÖCƏYI: - Mən sizi dinləyirəm! 
QIRMIZIGÖZ: - Bu nə yaman mədəni oğlan-

mış. Bura bax, düşüb dilini dibindən qopardaram.  
ATƏŞBÖCƏYI: - Mənim dilimin sizə nə 

ziyanı dəyib ki? 
QIRMIZIGÖZ: - Hələ bir danışırsan da. Bir də 

o Lampacıq tərəfə hərlənsən səni öz qığılcımımla 
yandıraram.  

ATƏŞBÖCƏYI: – Axı gərək ki, siz heç 
maşından düşə bilmirsiniz!  

QIRMIZIGÖZ: - (Nə qədər əlləşirsə yerindən 
tərpənə bilmir) 

Heyf ki, doğru deyirsən. Yaxşı de görüm barı 
Lampacığın tapşırığını yerinə yetirə bilmisən? 

ATƏŞBÖCƏYI: - Əlbəttə! Dostlarımın hərəsi 
ona bir qızıl sancaq  və bir düymə aparır.  
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QIRMIZIGÖZ: - Ay sizin, yaramazlar. Əgər 
mən dayanan küçədən yolu keçsəniz sizin hamınızı 
maşınlara əzdirəcəyəm.  

Atəşböcəkləri əl - ələ tutub maşının dövrəsinə 
hərlənir və oxuyurlar: 

 
Yeməkdən şişib Qırmızıgöz 
Maşında bişib Qırmızıgöz! 
Çağırın usta Həsəni 
Dəmir – dümür kəsəni. 
Ustalıqda lap naşıdı 
Alətləri bir maşındı. 
Gəlib çıxartsın onu 
Bir yana atsın onu. 

(Maşın səsi gəlir. Usta Həsən daxil olur).  
USTA HƏSƏN: - Yaxşı oldu ki, burada çox-

sunuz. Uşaqlar, kömək edin alətləri maşından 
boşaldaq! 

SÜRÜCÜ: - Yəni alətlər bu qədər çoxdu? 
USTA HƏSƏN: - Bir yük maşını ağzına kimi 

alətdir.  
SÜRÜCÜ: - Pah atonnan bu qədər də alət 

olar? Vura bilməyən həmişə daşın yekəsindən 
yapışır.  

USTA HƏSƏN: - Uşaqlar, vaxt yoxdu. Tez 
olun kömək edin.  

(Hamı səhnədən çıxır və bir azdan hərənin 
əlində bir çəkic, mişar belə  belə alətlər daxil 
olurlar. Alətlər bir – birinin üstünə qalalanır.) 
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ATƏŞBÖCƏYI: - Uşaqlar, qoy usta öz işini 
görsün. Yəqin ki, Lampacıq mənim yolumu göz-
ləyir. Gedək! 

QIRMIZIGÖZ: - Görüm bu qarnımı lənətə 
gəlsin! 

(Usta Həsən qələmi qulağının dibinə keçirib 
maşının ətrafında hərlənir.) 

SÜRÜCÜ: -  (Sevincək) Usta Həsənin qələmi 
ki, getdi qulağının dibinə deməli işlər düzəldi! 

USTA HƏSƏN: - Gəl bir kömək elə görək. 
(Sürücü ilə Usta Həsən Qırmızıgözün 

qolundan dartırlar. Amma onu yerindən tərpədə 
bilmirlər.) 

USTA HƏSƏN: - Bu zəhrimarları bir az, az 
yeyəydi də! Indi biz neyniyək? 

SÜRÜCÜ: - O, əsil kişi kimi yedi. Özü də zəh-
rimar yox, əntiqə yeməklər idi. Amma neyniyəsən 
ki, iş tərs gətirdi.  

ÜSTA HƏSƏN: - Maşının damı kəsilməlidir. 
Özü də lap tez. Yoxsa kişi tələf ola bilər.  

SÜRÜCÜ: - Nə danışırsan, canım, bu gözəllik-
də maşını necə kəsək? Özü də xalis dəmirdəndir. 

USTA HƏSƏN: - Dəmirin eybi yoxdur. Iyirmi 
bir dəmirkəsənim var. Birtəhər kəsərik. Amma 
gərək sən də kömək edəsən.  

(Onlar dəmirkəsənlə maşının damını kəsirlər.) 
QIRMIZIGÖZ: - Bura bax, usta, birdən maşı-

nın əvəzinə mənim başımı kəsərsən ha. Onda yəqin 
ki, səni öldürərəm.  
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USTA HƏSƏN: - Yox, bu saat sənin başın bi-
zə lazım deyil. Əsas məsələ maşının damını kəs-
məkdir. Sənin başının məsələsinə hələ baxacağıq.  

QIRMIZIGÖZ: - Bu nə danışır ə! Yoxsa məni 
öldürmək istəyirsən. Ay havarrr! 

USTA HƏSƏN: - Dayan görək. Səni xilas et-
mək istəyirik. Belə bir hörmətli adamı kim öldürə 
bilər? 

(Maşının damını bir kənara qoyur. Sürücü ilə 
Usta Həsən Qırmızıgözü maşının damından 
çıxartmaq istəyirlər. Amma onlara məlum olur ki, 
havayı zəhmət çəkirlər.) 

USTA HƏSƏN: - Mən bilən qaldırıcı kran 
lazım olacaq.  

SÜRÜCÜ: - Nə danışırsan? Qaldırıcı kran ki-
şini parça – parça eləyər ki. Bəs onda mənim hör-
mətli rəisim kim ola bilər? (Ağlayır) 

Lay – lay, Qırmızıgöz laylayyyyy! 
USTA HƏSƏN: - Ədə burada nə şivən qopar-

mısan belə. Bu zalım oğlu yeyəndə yanında deyil-
din? Qoymayaydın bu qədər yeməyə! Vay səni gör-
məmiş sahibi, evin yıxılsın! 

SÜRÜCÜ: - Görməmiş deyildi ey! O kişi kimi 
yediyi üçün beləcə şişdi.  

USTA HƏSƏN: - Bir halda ki, qaldırıcı kran 
gətirmək istəmirsən gərək onda maşının qabaq 
yarısını söküb tullayaq! Bəlkə onda bu kişi azadlığa 
çıxa bilə! 
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QIRMIZIGÖZ: - Ədə, ay usta, tez ol, kəs tulla, 
amma çərənləmə! Axı mənim əlimdə hələ nə qədər 
işim var. Indi yəqin ki, tində maşınlar bildiyini edir. 
Gedib doyunca onlara bir göz qızardım ki, ağılları 
başlarına gəlsin.  

USTA HƏSƏN: - (Alətlərin birini götürüb o 
birini qoyur, axırda yekə bir dəmirkəsən tapıb işə 
başlayır.) Indiki cavanlar mənim bu sənətimi 
öyrənmək istəmirlər. Onlarınkı ancaq oynamaqdır. 
Yox indiki uşaqlar çox fərsizdir. Onlar ancaq top 
qovmaq, bir də fırlancaqda yellənmək haqqında 
düşünürlər. Bir gün gözlərin açıb görəcəklər ki, 
Usta Həsən yoxdu. Onda gec olacaq. Görüm o 
zaman ustalığı kimdən öyrənəcəklər.  

Ey gidi dünya! 
QIRMIZIGÖZ: - (Bərkdən bağırır) Yavaş də! 

Bağırsaqlarımı az qala çölə tökdün ki. 
USTA HƏSƏN: - Bilirsən nə var, hörmətli 

dost! Mən səni hissə - hissə çıxartmalı olacağam. 
Başqa çarə yoxdu! 

QIRMIZIGÖZ: - Ay kişi, sən nə danışdığını 
bilirsən? 

USTA HƏSƏN: - Hə! Əvvəl bir tərəfini. 
Sonra da o biri tərəfini çıxardacağam. Burada çətin 
bir iş yoxdur. Sonra birləşdirərik. Belə şeylər 
mənim əlimdə su içmək qədər asandır.  

(Usta Həsən maşının ətrafında fırlanır. Gah 
vintburanla, gah başqa bir alətlə işə girişir. Hərdən 
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Qırmızıgözün zarıltısı gəlir. O hər dəfə 
zarıldadıqca Sürücü iki dəfə “Can” deyir.) 

- Bir şey qalmayıb. Əsas hissələrini söküb 
qurtarmışam. (Sökülmüş hissələri maşından kənara 
atır. Qırmızıgöz yavaş – yavaş balacalaşır və 
nəhayət maşının içində görünməz olur. Təkcə səsi 
quyunun dibindən gələn kimi eşidilir.) 

QIRMIZIGÖZ: - Ehey, aşpaz, plov qazanını 
bəri ötür, karsan? Mənə su verin. Pepsi, kola! Yox 
fanta yaxşıdır. Ay sənin, kabab şişlərini gözümə 
soxmuşdun ki! Ayaqlarımı uzadın, təzə çörək verin, 
suyu rədd elə. (Yavaş – yavaş səsi azalır və nəhayət 
eşidilməz olur.)  

USTA HƏSƏN: - Kişinin canı dincəldi. 
SÜRÜCÜ: - Usta ona nə oldu? 
USTA HƏSƏN: Heç nə!! Bir balaca ürəyi 

getdi. Eybi yoxdur bu saat düzəldərik. Düzəldərik 
deyəndə ki, daha kişidə elə sən deyən can qal-
mayıb. Bir də yanacağına ümid azdı. Amma mən 
bütün ustalıq təcrübəmi səfərbər edib bu kişini 
sağaltmağa çalışacağam.  

SÜRÜCÜ: - Usta Həsən evin yıxılsın! Kişini 
öldürmüsən!  

USTA HƏSƏN: - Yox, canım, hələ canında 
can var. Bu saat!  

QIRMIZIGÖZ: - Işıqları yandırın. Mənə plov 
gətirin. Ay sizi yaramazlar.  

USTA HƏSƏN: - Bu kişi öləndə də yemək 
istəyir. Dayan də!  
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SÜRÜCÜ: - Mən qaçım Lampacıqgilə xəbər 
verim. Kişi ölər birdən!  

(Gedir.) 
USTA HƏSƏN: - Qoy mən də qaçım təzə 

alətlər gətirim. Bu alətlər daha yaramır. Kişinin 
içini sökmək üçün daha zərif alətlər lazımdır.  

(Gedir.) 
Siçan bəy və onun qoşunu daxil olur.  
SIÇAN bəy: - Babamın uzun quyruğuna and 

olsun ki, bu maşında zarıyan Qırmızıgözdür. Bəli 
dünya beləcə vəfasızdır.  

QIRMIZIGÖZ: - Mənə toyuq qızartması verin! 
SIÇAN bəy: - (Qorxa – qorxa) Bilirsiniz mət-

bəxdəki bütün qalıq – quluqları mən öz qoşunumla 
birlikdə aşırdıq, getdi. Heyif ki, bizim nazik 
dişimizdən sənə bir şey qalmadı.  

QIRMIZIGÖZ: - Işıqları yandırın.  
SIÇAN bəy: - Yox, daha bu boyda zarafat ol-

maz. Işıqları yandırmaq qətiyyən lazım deyil. Si-
çanlar ancaq qaranlığı sevirlər. Bilirsən dost, 
eşitmişəm ki, Atəşböcəyi o Lampacığı elə bəzəyib 
ki, günün günorta çağı işıq verir. Belə şeylərə dözə 
bilmərəm. Indi mən bütün qoşunumla əvvəl mət-
bəxə hücum çəkərəm, sonra imkan olsa, o Lam-
pacığı qarət edəcəyəm. Çünki, mən Siçan bəy, belə 
istəyirəm.  

QIRMIZIGÖZ: - Mənə isti qutab gətirin. Necə 
də soyuqdur!  
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SIÇAN bəy: - Bu nə danışır ə! Camaat istidən 
qırılır, bu deyir soyuqdur. Yaxşısı budur qoy sənin 
bu maşının dadına baxım.  

(Maşını gəmirir.) 
Bu ki, xalis dəmirdir. Yox, qardaş, bizimki 

tutmadı. Əlvida. (Qoşuna tərəf çevrilir) 
Sıraya düzlən! (Siçanlar bir – birinin quy-

ruğundan yapışır)  
Lampacığın mətbəxinə doğru irəli! 
(Qoşun yerindən tərpənmir.) 
Nə oldu, karsınız? Hə başa düşdüm, istə-

yirsiniz ki, mən qabağa düşüm. Nə olar. Ardımca, 
irəli! 

(Siçan bəy qoşunu ilə birlikdə məzəli tərzdə 
səhnədən çıxır. Ütü, fırça və onların dalınca Sürücü 
daxil olur.) 

ÜTÜ: - Ilahi dünya necə də ədalətsiz və 
fanidir. Axı bu kişi bir neçə saat qabaq qıpqırmızı 
parıldayırdı. Onun nə qədər böyük arzuları vardı.  

SÜRÜCÜ: - Onun arzuları indi də var. Mən 
bilən hələ yaşamağına ümid var. Bəs bu usta hansı 
cəhənnəmə getdi? 

USTA HƏSƏN: - (Uzaqda) Cəhənnəm nədir 
canım, mən alət dalınca qaçmışdım.  

ÜTÜ: - Usta, tez elə bu kişini sağalt, yoxsa 
bağrım çatlayar.  

FIRÇA: - Sənin niyə bağrın çatlayır? 
ÜTÜ: - Sənə qalmayıb! Usta, nə istəyirsən elə, 

amma Qırmızıgöz əvvəlki kimi qəşəng olsun.  
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FIRÇA: - Heç nə başa düşmürəm. Sən bu 
Qırmızıgözdən ötrü yaman canfəşanlıq edirsən. 

USTA HƏSƏN: - Ütü, əgər etiraz etməsəydin 
sənin tellərindən bir neçəsini qopardıb ona calaq 
edərdim. Sökəndə əsəb tellərini bir balaca xarab 
etmişəm.  

QIRMIZIGÖZ: - Plov qazanını bəri ötürün! 
ÜTÜ: - Ilahi o hələ də yemək istəyir, əsil kişi 

kimi! 
FIRÇA: - Elə bu kişini öldürən sən olmadın? 

Nə istədi ikiqat gətirdin. Axırda yazığı beləcə 
bədbəxt etdin. 

ÜTÜ: - Kəsin, mənim bütün əsəb tellərimi ona 
calayın, təki əvvəlki kimi işıq saçsın. Onun necə də 
böyük arzuları var idi. Dünya sərgisi, gözəl maşınlar.  

FIRÇA: - Yavaş ye, boğazında qalar.  
USTA HƏSƏN: - Qoy bir – iki alət götürüm, 

sənin əsəb tellərini onunkuna yamayım.  
FIRÇA: - Ay usta, bəs bunun öz əsəbləri nə ol-

sun? əsəb telləri xarab olsa uzun burnunu soxma-
dığı yer qalmayacaq.  

USTA HƏSƏN: - Onunkunun eybi yoxdur.  
(Alətləri götürüb işə başlayır.Ütü yavaş – 

yavaş huşunu itirir.) 
ÜTÜ: - Qırmızıgözü xüsusi maşınlar gəzdirə-

cək. Dünya sərgisi, plov qazanları, mineral sular.  
QIRMIZIGÖZ: - Mənə fanta verin, özü də 

mümkün qədər tez.  
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USTA HƏSƏN: - Kişi, bir az iştahanı bas də. 
Hələ ütünün əsəblərini sənə yamayıram. Bir azdan 
diriləcəksən.  

FIRÇA: - Bu dünya necə də ədalətsizdir. Lam-
pacıq orada stolun üstündə qalıb, biz burada gör nə 
edirik.  

ÜTÜ: - Dünya sərgisi plov qazanları, hi, hi, 
hi... 

USTA HƏSƏN: - Işə düşdük ki, bu deyəsən 
lap dəli olacaq.  

(Fırça əl – ayağa düşür.) 
FIRÇA: - Usta, nə lazımdırsa edin. Ütünü xilas 

etmək lazımdır. Görüm bu Qırmızıgözü lənətə 
gəlsin.  

QIRMIZIGÖZ: - Işıqları söndürün, gözlərim 
qamaşır.  

USTA HƏSƏN: - Bunların içində adam dəli 
olar.  

FIRÇA: - Mənim əsəb tellərimi Ütününkünə 
calamaq olmaz? 

USTA HƏSƏN: - Yox, sən dəmir deyilsən axı. 
Dayan görək, ona da bir çarə taparıq.  

ÜTÜ: - (Mahnı oxuyur.) 
Gözəl dünya, gözəl dünya, 
Səni olasan xəzəl dünya! 
QIRMIZIGÖZ: - Mənə bozbaş verin! 
USTA HƏSƏN: - Yox daha mən dözə bil-

mirəm. (Qaçır.) 
Sürücü ilə Fırça onu qovurlar.  
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SÜRÜCÜ: - Hara qaçırsan? Qırmızıgözü xilas 
etməsən buraxmaram.  

FIRÇA: – Ütü sağalmasa özümü öldürərəm! 
(Onlar Usta Həsəni bir neçə dövrə səhnədə 

qovurlar. Axırda səhnədən çıxırlar.) 
Pərdə 

V ŞƏKIL 
Gecədir. Çıraq nənə yanmır. Onu ay işığı 

parıldadır.  
Səhnənin bir tərəfində elə əvvəlki yerində 

Lampacıq əyləşib. Onun üst – başı qızıl düymə və 
sancaqla doludur. Səhnənin başqa küncündə elan 
asılıb. Elan elə qoyulub ki, tamaşaçılar oxuya 
bilsin.  

“Siçanların bu evə girməsi qadağandır!” 
Siçan bəy və qoşunları elanın qarşısında 

dayanıblar.  
SIÇAN bəy: - Bu elan harda çıxdı? (Höccəl-

ləyə-höccəlləyə oxuyur.) “Siçanların bu evə girməsi 
qadağandır!” Demək belə! (Çömbəltmə əyləşib 
şlyapasını dizinə keçirir, dərin fikrə gedir.)  

I ƏSGƏR SIÇAN: - Mən elə əvvəldən bilirdim 
ki, bizim başçımız çox ağıllı siçandır. 

II ƏSGƏR SIÇAN: - Mən ömrümdə bu qədər 
dərin düşüncəli bir başçı görməmişəm. Hələ sən 
onun şlyapasına bax. Görünür şlyapa dizdə olanda 
başa ağıllı fikirlər gəlir.  

I ƏSGƏR SIÇAN: - Bəs nə bilmişdin? 
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(Siçan bəy elanı yavaş – yavaş yeməyə 
başlayır.) 

II ƏSGƏR SIÇAN: - Görün nə qədər 
savadlıdır ki, yeyə - yeyə oxuyur. 

I ƏSGƏR SIÇAN: - Bəs nə bilmişdin. Elanın 
dadından da çox şeyi bilmək olur.  

(Elanı tamam yeyib qurtarandan sonra bütün 
qoşun iki dəfə “ah” və bir dəfə “uf” deyib Siçan 
bəyə baxır.) 

SIÇAN bəy: – Mən ömrümdə bu dadlılıqda 
elan yeməmişdim. Olduqca ləzzətli elan idi. 
(Əsgərlərə əmr verir.) 

Sıraya düzlən! (Siçanlar bir – birinin 
quyruğundan yapışır.) 

Mətbəxə hücuma hazırlaş! Bir dayanın görək. 
Bəlkə mən ehtiyatla içəri boylanım görüm nə var, 
nə yox! 

II ƏSGƏR SIÇAN: - Siz bir ondakı cəsarətə 
baxın! 

I ƏSGƏR SIÇAN: - Bəs necə, hələ indi 
bilirsən? Bizim Siçan bəy çox cəsarətlidir! 

SIÇAN bəy: - Ardımca irəli! Siçanlar bir – 
birinin ardınca içəri daxil olurlar.  

SIÇAN bəy: - (Lampacığa) sizi salamlamaq 
xoşbəxtliyinə nail olduğum üçün məmnunam. 
Bütün qoşunumla sizin hüzurunuza gəlmişəm. Əmr 
verin əsgərlərim yerbəyer olsunlar. Sizinlə dost 
olmaq istəyirəm. Təklifimi qəbul etsəniz özümü 
dünyanın xoşbəxti hesab edərəm.  
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LAMPACIQ: - (Tələsik güzgüyə baxıb saç-
larını sığallayır.) Nə olar, əgər dost olmaq istə-
yirsinizsə buyurun. Ancaq bir şərtim var. Mənimlə 
dost olmaq istəyən gərək iyirmi qızıl sancaq və 
düymə gətirsin. Əgər bu işi görə bilərsinizsə 
dostluğunuzu qəbul etmək olar.  

(Lampacıq danışdıqca Siçan bəy onun paltarını 
çeynəyir, qızıl düymə və sancaqlarını yerə tökür, o 
biri siçanlar daşıyır.  

SIÇAN bəy: - Paltarları çox dadlıdır. Dost 
olmağına dəyər.  

I ƏSGƏR SIÇAN: - (Küçədən həyəcanla 
Siçan bəyə tərəf yüyürür.) Bu evdə bizə müharibə 
elan olunub! (Tövşüyə - tövşüyə baş əyir və 
söhbətini davam etdirir.) Bax  o küncdə parlaq bir 
şey var. Amma olduqca vahiməlidir. Dodaqlarımızı 
yandırır. Qoşunun xeyli hissəsinin dişi sıradan 
çıxıb.  

SIÇAN bəy: - Müharibə? Bircə bu çatmırdı! 
II ƏSGƏR SIÇAN: - Indi biz neyliyək? 
SIÇAN bəy: - Mühasirəyə almalı! 
I ƏSGƏR SIÇAN: - Dəniz quldurlarıdır. Baxın 

gəminin sivri burnunu görmək o qədər də çətin 
deyil.  

SIÇAN bəy: - Bəli bu dəhşətli bir ağ gəmidir. 
Özü də deyəsən hardansa isti ölkələrdən gəlir. Ada-
mın burnunu yandırır. Tezliklə bu dəhşətli evdən 
uzaqlaşmaq lazımdır. (Şlyapasını çıxarıb Lam-
pacığa baş əyir.) 
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LAMPACIQ: - Siz olduqca ləyaqətlisiniz. 
(Siçanların ağ gəmi hesab etdikləri o parlaq 

şey yerindən tərpənir. Məlum olur ki, bu Ütüdür.) 
ÜTÜ: - Bəh – bəh mənim ləyaqətli dostlarıma 

bax. Tez olun buradan cəhənnəm olun. Bəs elan 
oxumamısınız. Siçanların bu evə girməsi qadağan-
dır. Bir də hansınızı burada görsəm öldürəcəyəm.  

(Siçan bəy şlyapasını çıxarıb ona da baş əyir 
və səhnədən çıxır.) 

ÜTÜ: - (Lampacığa) De görüm dünyanın ən 
gözəl oğlanlarından biri olan Atəşböcəyini hara 
göndərmisən? 

LAMPACIQ: - Qızıl kəmər və gümüş ayaq-
qabı dalınca. Bilirsən o necə qoçaq oğlandır. Belə 
şeyləri tapmaq onun üçün o qədər də çətin deyil.  

Amma heç demədin, Qırmızıgözün axırı nə 
oldu? 

ÜTÜ: - Usta Həsən yazığı bir kökə saldı ki, 
daha dörd yolun birləşdiyi yerdən heç yana gedə 
bilməz. Sürücü isə necə hirsləndisə təqaüdə çıxdı.  

LAMPACIQ: - Heyf Qırmızıgözdən çox mə-
dəni adam idi.  

ÜTÜ: - Ay qız bəs sənin qızıl düymə san-
caqların hanı? Bayaqdan heç fikir vermirəm.  

(Lampacıq yalnız indi başa düşür ki, Siçan bəy 
onların hamısını aparıb.) 

LAMPACIQ: - Ilahi, mənim qızıl düymə - 
sancaqlarım necə oldu? 

SİÇAN bəy, səni görüm lənətə gələsən! 
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ÜTÜ: - Bəlkə də Usta Həsən bu işlərə bir ən-
cam çəkə bilər. Yoxsa yazıq Atəşböcəyi nişanlısını 
bu cür görsə ürəyi gedər. Qaçım Usta Həsənin 
dalınca. (Gedir.) 

(Siçan bəy daxil olur.) 
SIÇAN bəy: - Getdi! Bayaqdan bunu gözləyi-

rəm ki, çıxıb cəhənnəm olsun.  
(Indi stolun üstündə adicə bir stolüstü lampa 

görünür.) 
Siçan bəy onun bütün paltarlarını gəmirir və 

yalnız dəmirləri qalır.  
SIÇAN bəy: - Bu başqa məsələ! Indi daha 

qorxulu deyilsən. Bayaq elə parıldayırdın ki, bütün 
siçanları qorxudurdun.  

(Ütü daxil olur.) 
ÜTÜ: - Görün bir bu yazıq nə kökə düşdü. 

Daha onu zibilliyə atmaqdan başqa əlac qalmayıb. 
Yazıq Lampacıq! Gör bir axırın nə oldu. 

Atəşböcəyi və onun dostları daxil olur. Onların 
əlində gümüş ayaqqabı və qızıl kəmər var.  

ATƏŞBÖCƏYI: - Deyin görüm Lampacıq 
hanı? 

ÜTÜ: - (Göz yaşını silir) Yazıq Lampacıq 
etibarsız Siçan bəyin dostluğuna inanıb məhv oldu. 
Biz də onun məftillərini aparıb tulladıq.  

ATƏŞBÖCƏYI: - Nə danışırsınız? Necə yəni 
tulladıq? Məgər biz ölmüşük ki, dostumuzu tullaya-
lar. Dostlar, tezliklə Lampacığın yadigar məftilləri 
tapılmalıdır.  
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(Atəşböcəkləri axtarmağa başlayırlar.) 
ÜTÜ: - Ilahi, nə qədər də möhkəm dostlardır.  
Atəşböcəklərindən biri Lampacığın sarı 

məftillərini tapıb gətirir.  
ATƏŞBÖCƏYI: - Budur bax, bu da onun 

məftilləri.  
Dostlar təcili Usta Həsəni tapmaq lazımdır.  
USTA HƏSƏN: - Usta Həsən sizə qurban 

olsun, mən bayaqdan elə zibilliyi axtarırdım görüm 
əlimə nə keçir. Hər şeyi ora atırlar. Amma başa 
düşmürlər ki, Usta Həsən də var və Usta Həsən hər 
ustanın tayı deyil.  

ATƏŞBÖCƏYI: - Usta tezliklə Lampacığı dü-
zəldib əvvəlki halına salmalısınız. Bax bu qızıl 
kəməri əvvəlcədən sizə bağışlayıram.  

USTA HƏSƏN: - Oğul, mənə qızıl-mızıl la-
zım deyil. Bu saat sənin dostunu həyata qaytararam.  

(Fırça daxil olur.) 
FIRÇA: - Indicə dörd yoldan keçirdim, Qır-

mızıgözü gördüm. Elə əvvəlki kimi sağlamdır. 
Hamınıza salam göndərdi. Dedi ki, Atəşböcəyinə 
mənim xüsusi salamımı yetirin. Dedi ki, Atəşböcəyi 
onu həyata qaytarıb.  

ÜTÜ: - Necə? 
FIRÇA: - Sən demə onun qırmızı lampası 

yanıbmış və belə lampalar ancaq Ərk dağının 
ətəyindəki ocaqda olurmuş. Atəşböcəyi Lampacığa 
qızıl sancaq və düymələri gətirəndə necə əziyyət 
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çəkibsə, bu dəfə də eləcə əziyyətə qatlaşıb, gedib, 
həmin lampanı tapıb gətiribmiş.  

USTA HƏSƏN: - (Bir an əlindəki işini saxla-
yıb söhbətə qarışır.) Siz həmin əhvalatı məndən so-
ruşun. Əgər Atəşböcəyi və onun dostu əcinnə ol-
masaydı dostunuz Qırmızıgöz əbədi olaraq qırmızı 
gözündən məhrum olmalı idi.  

ÜTÜ: - Sağ ol Atəşböcəyi sən əsl dostsan. 
USTA HƏSƏN: - Bu da sizin Lampacıq. An-

caq daha o yana bilməz. Çünki çox şeyini söküblər.  
ATƏŞBÖCƏYI: – Yana bilər, usta! Bu işinə 

görə də sağ ol! 
Ey mənim dostum olan Atəşböcəkləri, kim 

özünü dost bilirsə Lampacığın içinə girib orada işıq 
saçmalıdır. Qoy uzaqdan baxanda onun yan-
madığını bilən olmasın.  

(Atəşböcəyi və onun dostları səhnədən çıxırlar. 
Bir azdan səhnə qaranlıqlaşır və uzaqdan Lampa-
cığın parladığı görünür.  

ÇIRAQ nənə: - Lampacıq yanır. Amma o, 
lampa ola bilmədi. Lampa olmaq üçün gərək insan-
larla həqiqi dost olasan.  

Musiqi 
 

Pərdə 
 
 
 
 



_______________Milli Kitabxana___________________ 

 
249 
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I ŞƏKIL 
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Səhnədə iki uşaq qarşılaşır. Onların 
geyimləri məzəlidir. Birinin adı Toğrul, o birinin 
adı Doğruldur.  

Doğrul: - Bura bax, sənin adın nədir? 
Toğrul: - Toğrul! 
Doğrul: - Nə? Toğrul? Hi, hi hi hi. Ada bax 

Toğrul. Qardaş sənə düz məlumat verməyiblər. Sə-
nin adın yəqin ki, Doğruldur.  

Toğrul: - Xeyr, xeyr mənim adım Toğruldur 
ki, var. Bəs sənin adın nədir? 

Doğrul: - (Özünü dartır) Mənim adım Doğ-
ruldur, Doğ-rul! 

Toğrul: - Bərkdən gülür. Necə dedin Doğrul! 
Vay dədəm vay. Mən ömrümdə belə ad eşitməmiş-
dim. Doğrul! 

Doğrul: - Eşitməmisən, indi eşit. Hələ sənin 
nə yaşın var ki?! Mənim kimi bir az böyüyərsən, 
hər şeyi eşidərsən. Amma mən həyatda çox şeylər 
görmüşəm.  

Toğrul: - Məsələn nə görmüsən? 
Doğrul: - Məsələn görmüşəm ki, bazarda bir 

cüt ördək ayağını beş manata satıblar.  
Toğrul: - Məni sarımısan? Bir cüt ayağa han-

sı səfeh beş manat verər? 
Doğrul: - Yox onu alan lap ağıllı bir adam 

idi. Hər halda bizim ikimizdən də ağıllı olardı. Ya-
dımdan çıxdı deyəm ki, ayaqların üstündə bədən və 
baş da var idi. Ayaqlar nə qədər əlləşdirsə alıcının 
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əlindən xilas ola bilmirdi. Bir cüt ayaq beş manat! 
Necədi səninçün?! 

Toğrul: - Eh sənin gördüyün elə bir zad 
deyil. Mən gördüyümü eşitsən gülməkdən qarnın 
yırtılar.  

Doğrul: - De bir az gülək. Amma ehtiyatla de 
ki, qarnımız yırtılmasın.  

Toğrul: - Dünən gözümlə gördüm ki, Cırtdan 
haqqında yazılan bir kitab mağazadan çıxdı, əvvəl 
tramvaya, sonra da metroya minib getdi.  

Doğrul: - Yox qardaş,səninki lap ağ oldu. 
Heç kitab yeriyə bilər? Əgər belə yalanlar danışsan 
sənin də adını Doğrul qoyarlar.  

Toğrul: - Hə yadımdan çıxdı deyəm ki, kitab 
balaca bir qızın əlində idi.  

Doğrul: - Yaxşı bu söhbətlərdən bir şey çıx-
madı. Onda gəl görək kimin dişi parlaqdır. Bax 
mənim dişlərim şüşə kimidi.  

Toğrul: (Hər iki əli ilə dodaqlarını aralayıb 
dişlərini göstərir.) Parlaq diş belə olar. Səninki 
qurumuş çaylaq daşına oxşayır.  

Doğrul: - Sənin dişin boranı toxumu kimidi, 
parıldayıb eləmir.  

Toğrul: - Boranı toxumu sənin dişindi.  
Doğrul: - Ədə, mənim dişimə boranı toxumu 

deyirsən. (Bir-birinin saçından tutub dalaşırlar. 
Sonra sakitləşirlər.) 

Toğrul: Deyəsən mənim bir dişim düşüb itdi.  
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Doğrul: - Səhv etmirəmsə mənim də dişimin 
biri düşdü.  

Toğrul: Gəl dişlərimizi axtaraq. (Axtarırlar) 
Doğrul: - Heyf ki, dişlərimizi tapmadıq. On-

ları tapsaydıq, bir də dalaşardıq.  
Toğrul: Düz deyirsən. Bir halda ki, dişləri-

mizi itirmişik, daha dalaşmağın da ləzzəti yoxdu. 
Vay tamam yadımdan çıxdı. Axı mən inəyimizi 
aparmalıydım bazara satmağa. Salamat qal, qardaş, 
səninlə tanış olmağıma çox şad oldum.  

Doğrul: Heç məni demirsən. Ömrümdə sənin 
kimi mehriban adam görməmişəm. Tezliklə gö-
rüşərik.  

 
II ŞƏKIL 
 

Toğrul, qabaqda inək onun dalınca bazara 
gedirdilər. Inəyin boğazında kəndir var. Birdən 
Doğrul gəlib çıxır. 

Doğrul: (Kənara) Aha deyəsən qardaşım 
bazara gedir. Dayan görək bu işin axırı nə olur. 

(Yavaş-yavaş yaxınlaşıb kəndiri inəyin boğa-
zından açıb öz boğazına bağlayır. Inək gedir) Toğ-
rul qabaqda, Doğrul da onun dalınca bazara daxil 
olurlar.  

Toğrul: - Yaxşı inək var, inək. Gündə iyirmi 
litr süd verir. Buynuzlarına baxmayın, vurmaqla işi 
yoxdu.  
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Xəsis tacir: - Aha yaxşı oldu. Bu uşağı alda-
dıb inəyi alaram. Sonra baha qiymətə sataram.  

Toğrul: - Hardasan ay müştəri, yoxdu qabaq 
dişləri! 

Tacir: - Oğlan bəs sənin inəyin hanı? 
Toğrul yalnız indi geri çevrilir və Doğrulu 

görür. (Bu boyda inəyi görmürsünüz?! 
Tacir gözlərini silib Doğrula bir də diqqətlə 

baxır. (Canım vallah bu inək zad deyil, xalis 
adamdı.  

Toğrul: - Elə məsələ burasındadı. Mənim 
inəyim adam da ola bilir, inək də! Adam olanda 
dalına minirik, bizi gəzdirir, inək olanda südünü 
sağırıq.  

Tacir: - Özüm ölüm doşab almışam bal çıxıb. 
Həm inək kimi südünü sağaram, həm də qapıda-
bacada işlədərəm. Al bu da sənin inəyinin haqqı. 
Ver onu mənə. 

Toğrul pulu alıb cibinə qoyur və kəndiri 
tacirə verir.  

Tacir: - (Mahnı oxuya-oxuya Doğrulu 
aparır) Bura bax oğlan, sən təkcə inək ola bilirsən, 
yoxsa əlindən başqa işlər də gəlir? 

Doğrul: - Necə başqa işlər? 
Tacir: - Məsələn, bəlkə sən öküzə də çevrilə 

bilərsən hə? Mənim çoxlu əkilməli sahələrim var. 
Dedim onu əkərdik.  

Doğrul: - Öküz nədi canım. Mən hətta ilana 
da çevrilə bilirəm. Bax bu dəqiqə ilana çevriləcəm. 



_______________Milli Kitabxana___________________ 

 
254 

Xahiş edirəm qaçmayasan. Mən ilana çevriləndə 
hökmən sahibimi bir balaca dişləməliyəm. Əgər 
dişləməsəm, gecə gözümə yuxu getməz! 

Tacir: - Necə?! Qardaş sən nə danışırsan? Ay 
haray, kömək edin, ilan məni vurdu! 

Tacir kəndiri atıb qaçır. Doğrul səhnədən 
çıxır. 

 Pərdə 
 
III ŞƏKIL 

 
Toğrulla Doğrul səhnədə qarşılaşırlar.  
Toğrul: - Bay səni xoş gördük qardaş. Gör nə 

vaxtdı görüşmürük. Gəl bir səni marçıldadım. 
(Öpüşürlər.)  

Doğrul: - Dayan görək. Məni tacirə satdığın 
bəs deyil, hələ bir marçıldadırsan da.  

Toğrul: - Doğrudan ay Doğrul, o kişinin əlin-
dən necə qaçıb qurtardın? Amma bir məsələ də var 
ki, taciri tapıb onun pulunu qaytarmaq lazımdı.  

Doğrul: - Nə danışırsan dəli zad olmusan? 
Aparaq pulu bir yerdə xərcləyək. Axı o kişini 
ikimiz bir yerdə aldatmışıq.  

Toğrul: - Yox canım. Xərcləmək nədi? Mən 
xalxın pulunu xərcləyə bilmərəm. Aparıb verəcə-
yəm özünə.  

Doğrul: - Başa düşdüm. Qorxursan ki, sənin 
də adını Toğrul yox, Doğrul çağırarlar. Doğrusu 
deyim ki, bir vaxt mənim də əsl adım Toğrul idi. 
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Əyri – üyrü işlərlə o qədər məşğul oldum ki, axırda 
adımı Doğrul qoydular. Amma bir mənə de görüm 
əgər sən düz adamsansa taciri niyə aldadırdın? 

Toğrul: - Doğrusu sən məni gülünc hala sal-
mışdın. Gülünc vəziyyətə düşməkdənsə adam bir - 
yolluq ölüb qurtarsa yaxşıdı. Həmin vəziyyətdən 
çıxmaq üçün yalan danışmalı oldum. Gərək gedim 
o kişidən üzr istəyəm.  

Doğrul: - Özün bil. Amma yadında saxla ki, 
məni bir dəfə aldatmısan. Bu hayıfı səndə qoyma-
yacağam.  

Biləndər daxil olur.  
Biləndər: - Oho gör kimi görürəm, kimi gö-

rürəm. Salam Doğrul. Deməli ki, hələ də doğrulma-
mısan. Yoxsa səni də Toğrul çağırardıq.  

Doğrul: - Sən kimsən belə? 
Biləndər: - Mənə səyahətçi Biləndər deyərlər. 

Işim-gücüm dünyanı səyahət etməkdi. Istəsəniz bu 
saat maraqlı bir ölkəyə səfərim var. Ikinizi də 
apararam.  

Toğrul: - Yox, bilirsən, mən bir taciri aldat-
mışam, daha doğrusu işin özü belə gətirib. Necə 
başa salım səni, Doğrul inək oldu, mən onu tacirə 
satdım.  

Biləndər: - Başa düşürəm, harda Doğrul var-
sa, orda bir əngəlli iş olmalıdır. Amma sən darıxma, 
tacirə harada rast gəlsən orda da pulunu qay-
tararsan. Sizin əhvalatınızı mən eşitmişəm.  

Doğrul: - Hardan eşitmisən? 
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Biləndər: - Qardaş, mənə havayı Biləndər de-
mirlər ki! Biləndər, yəni hər şeydən xəbərdar olan. 
Məsələn, sənin başına nələr gəldiyini, çevrilib necə 
Doğrul olduğunu da bilirəm.  

Doğrul: - Yalvarıram sənə danışma! Mən is-
təmirəm ki, bəzi adamlar mənim başıma gələnlərin 
hamısını bilsin.  

Biləndər: - Yaxşı, mən belə başa düşürəm ki, 
o maraqlı ölkəyə getməyə razısınız.  

Doğrul: Mən razı. 
Toğrul: - Mən də razı.  
Biləndər: - Onda getdik.  
(Gedirlər.)  

Pərdə 
 
Toğrul, Doğrul və Biləndər gəlib üç yol ay-

rıcına çıxırlar. Yol ayrıcında göstərici lövhəsi vu-
rulub. “Atalar sözü ölkəsi”, “Üçbucaq ölkəsi”, 
“Yatanlar ölkəsi”. 

Biləndər: - Işimiz çətinləşdi. Buradan yollar 
ayrılır. Biz gərək üç ölkədən birini seçək.  

Doğrul: - Qoy görüm bir burada nə yazılıb. 
“Ata-lar sö-zü ölkəsi” 

Toğrul: - Hə, nə oldu? 
Doğrul: - Yaxşı anlamadım qoy bir də oxu-

yun. Yenə də höcəlləyə-höcəlləyə oxuyur: “A-ta-lar 
sözü öl-kə-si” 

Toğrul: - Di tez ol, görək nə oldu. 
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Doğrul: Yatanlar ölkəsi. Yəqin bu ölkələrin 
hamısı yatır. Bax ora əsil mənim yerimdir. Gedək 
bir doyunca yataq. 

Toğrul: - Əşi, bir bu yana qaç görüm orada 
nə yazılıb. “Atalar sözü” ölkəsi 2 kilometr, Üçbu-
caq ölkəsi 2 kilometr, Yatanlar ölkəsi 2 kilometr. 

Doğrul: - Qardaş, sən lap qəşəng oxuyurmuş-
san ki, mənim yaşıma gələndə lap alim olacaqsan.  

Biləndər: - Yaxşı, bu üç ölkədən birini seç-
məliyik. Orasını deyim ki, bu ölkələrin üçü də ma-
raqlıdır. Hansına gedək? 

Doğrul: - Yatanlar ölkəsinə. Bu saat qarnım 
elektriçka kimi uğuldayır, gözümdən yuxu tökülür  

Toğrul: - Məncə “Atalar sözü” ölkəsi maraqlı 
olar.  

Biləndər: - Məni isə nədənsə üçbucaq ölkə 
maraqlandırır. Gəlsəniz hərəmiz bir ölkəyə gedək. 
Sonra bir-birimizə gördüklərimizi danışarıq.  

Doğrul: - Mənim yatmaqdan vaxtım olmaya-
caq ki, bir ətrafa da baxım.  

Toğrul: - Yaxşı getdik. Hərə öz ölkəsinə.  
 

Pərdə 
 

IV ŞƏKIL 
(Toğrul iri lövhənin qarşısında dayanıb 

oxuyur.) 
Toğrul: - “Atalar sözü” şəhəri! Hə bax bu şə-

hərdə gəzməyinə dəyər. Görünür yüz dəfə ölçülüb 
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bir dəfə biçildiyi üçün bu şəhərin küçələri belə 
düzdü. Adamları isə çox gözəl geyinir. Bax bu 
maraqlıdır. Qardaş, bir dəqiqə dayan.  

Yayın ortasında isti paltar geyinmiş bir adam 
Toğrulun qarşısında dayanır. Bu adam ehtiyatlı 
adamdır. Ehtiyatla ətrafına boylanıb dayanır.  

Ehtiyatlı adam: - Buyurun. 
Toğrul: - Sizin bu camaat yaman qəşəng ge-

yinir, bunun səbəbi nədir? 
Ehtiyatlı adam: - Eşitmisən, gözəllik ondur, 

doqquzu dondur. Bu sözü şəhərimizin bütün kü-
çələrindən asmışıq.  

Toğrul: - Amma siz heç bu şəhərin adamına 
oxşamırsınız. Siz də buralısınız.  

Ehtiyatlı adam: - (Kənara. Otuza kimi sayıb 
sonra cavab verir) Əlbəttə! 

Toğrul: - Sizin adınız nədir? 
Ehtiyatlı adam: - (Kənara. Yüz otuza kimi 

sayır) Ehtiyat igidin yaraşığıdır. 
Toğrul: - Onu bilirəm. Adınızı soruşaram.  
Ehtiyatlı adam: - (Iki yüz otuza kimi sayır) 

Bu elə mənim adımdır də!  
Toğrul: - Uzun bir fit çalır. Qardaş, sən bir 

sözə cavab verənə kimi günorta oldu. Bir az tez 
danış da! Yaxşı bəlkə atanın adını deyəsən. Nəsə 
çox maraqlıdır.  

Ehtiyatlı adam: - (Üç yüz otuza kimi sayır) 
Atamın adı belədir. Igidin igiddən ehtiyatı artıqdır. 
Amma çoxdan xəstədir. Sağalmağına baxmayaraq 
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açıq havaya çıxmağa hələ də ehtiyat edir. Olduqca 
ağıllıdır. Mənim atam deyir ki, yayda çimməyə 
gedəndə əvvəl paltonu götür. Çimərlik üçün su 
paltarından da vacib paltodur.  

Toğrul: - Bura bax, deyəsən məni qərib 
görüb xamlayırsan ha. Yayın cırcıramasında palto 
adamın nəyinə gərəkdir.  

Ehtiyatlı adam: - (Dörd yüz iyirmiyə qədər 
sayır) Siz lap nahaq hirslənirsiniz. Hirsli başda ağıl 
olmaz. Eşitməmisiniz, deyirlər yayda evdən çıxan-
da pencəyini mütləq götür, paltonu özün bilərsən. 
Belə müdrik bir sözü yaddan çıxartmağa bizim haq-
qımız yoxdur.  

Toğrul: - Yaxşı heç demədin atan nədən 
xəstələnib. 

Ehtiyatlı adam: - Əslində boş bir şeydən 
əllərini yandırdı.  

Toğrul: - Əllərini yandırdı? 
Ehtiyatlı adam: Bəli əllərini yandırdı. Yolla 

gedirmiş, görür ki, alov yana-yana neft anbarına 
tərəf gedir. Əvvəl istəyir ki, səs-küy salıb camaatı 
oyatsın. Sonra fikirləşir ki, bəlkə heç alov gedib ora 
çatmayacaq. Camaata əziyyət verməyin nə mənası 
var. Beləcə fikirləşib hər ehtimala qarşı dayanıb 
gözləyir. Birdən “buumb” ambar alınsa və o ehti-
yatla yerindən tərpənənə qədər alov onu da bü-
rüyür. Yaxşı ki, bizim şəhərdə hamının dəli kimi 
tanıdığı Bəhruz böyürdən çıxır. Ağıllılar fikirləşənə 
kimi  vurub arxı keçir və birtəhər yanğını söndürür. 
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Amma həmin o Bəhruz şəhərin su quyusuna bir daş 
atıb. Yüz ağıllı fikirləşib həmin daşı sudan çıxara 
bilmir. Bəlkə bu işdə bizə kömək edəsiniz? 

Toğrul: - Eh, qardaş, sizin işiniz uzundu. Bəs 
bu yayın ortasında bu nə paltardı belə geyinmisən. 
Çətirin də ki, paraşütdən böyükdür.  

Ehtiyatlı adam: - Ehtiyat üçün götürmüşəm. 
Olmadı elə, oldu belə.  

Bu zaman xəsis tacir böyürdən çıxır.  
Tacir: - Bay sizi xoş gördük. Yaxşı deyiblər, 

axtaran tapar.  
Toğrul: - Bir də deyiblər ki, borclu borclunun 

sağlığını istəyər. Çoxdandır səni axtarıram ki, 
inəyin pulunu qaytaram.  

Tacir: - Sən ki, belə ədalətli oğlansan, bu 
gündən oldum səninlə qardaş.  

Ehtiyatlı adam: - Ancaq dostluqda həmişə 
ehtiyatlı olun. Dost dosta tən gərək, tən olmasa gen 
gərək.  

Tacir: - Dostunu mənə göstər, sənin kim ol-
duğunu deyim.  

Toğrul: - Dostsuz adam meyvəsiz bağ ki-
midir. Gedək o biri dostlarımızı axtaraq.  

(Gedirlər)  
Pərdə 

 
Səhnədə Tacir Doğrulu qovur. Doğrul ondan 

qabaq Toğrulun yanına keçir.  
Doğrul: - Toğrul, tez ol gizlən, Tacir gəlir.  
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Toğrul: - Qoy gəlsin. Bəs sən hara qaçırsan? 
Doğrul cavab vermir. Qaçıb gizlənir. Tacir 

gəlir.  
Tacir: - Oho köhnə dost salam. Sən buralarda 

mənim inəyimi görmədin ki? Doğrusu səhərdən 
onu qovuram, amma yaman qaçağan inək imiş.  

Ehtiyatlı adam: - Inək nədir canım. Bizim 
şəhərdə inək yaşamır.  

Tacir: - Gözümlə gördüyümə inanım, yoxsa 
sənə. Elə bazarda mənə necə satmışdınsa həmin 
paltarda idi. Məni görən kimi götürüldü.  

Toğrul: - Mən sənə inək satmamışam? Ala 
bu da pulu. O əhvalat isə tamam başqa əhvalatdı. 

Doğrul: - (Gizləndiyi yerdən çıxır) Daha mən 
sənin inəyin zadın deyiləm. Məni qovub eləmə. 
Başa düşdün.  

Tacir: - Əlbəttə başa düşdüm. Burda başa 
düşülməməli nə var ki. 

 
Pərdə 
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BАBА ILƏ NƏVƏNIN SÖHBƏTI 
I söhbət  

 
Bаbа – Zаhid Хəlil, 1942-ci ildə dоğulub. 

Bеynəlхаlq mükаfаtlаr lаurеаtı, filоlоgiyа еlmləri 
dоktоru, prоfеssоr, N.Tusi аdınа АDPU-nun uşаq 
ədəbiyyаtı kаfеdrаsının müdiridir. 

Nəvə – Mаnаf, 1991-ci ildə dоğulub. 
 
Nəvə – Cüt cücə, cüt-cüt cücə, üç cüt cücə. 
Bаbа – Cücəni pаyızdа sаyаrlаr. 
Baba: - Bаş bаrmаq, bаşаlа bаrmаq, uzun 

Hаcı, Qıl turаcı. 
Nəvə: - Qıl turаcа nədi, bаba?  
Baba: - Quşdu. Bir dəfə mən оnun nəğməsini 

də еşitmişəm. О bеlə охuyurdu: 
– Bııp-bılıt, bıp-bılııt. 
Nəvə – Nеcə yəni, bııp-bılıt, bıp-bılııt?! 
Bаbа – Оnu dа bilmirsən? Bu о dеməkdir ki, 

yəni: 
– Dаd, məni tutdulаr, şirin kаbаb еtdilər. 
Nəvə: - Аmmа hаvаyıcа qışqırırdı. О kimə 

lаzım idi? 
Baba:– Nеcə yəni kimə lаzım idi? Tutub 

kаbаb еdərdilər ахı. 
Nəvə –  Yох, bаbа, оnun əti nə gəzir ki, kа-

bаb еdələr? Еləcə tükdü, аmmа tükləri еlə pаrıl-
dаyır ki, еlə bil günəşdir. Bаbа, səhərdən еlə mən 
dаnışırаm, bir şеy də sən dаnış. 



_______________Milli Kitabxana___________________ 

 
263 

Bаbа – Bаş üstə. Bir gün küçədə pоlisin dəh-
şətli fiti еşidilməyə bаşlаdı. Аdаmlаr çаşıb qаldılаr. 
Mаşınlаr dаyаnır, əyləclərin tükürpədici səsi ətrаfа 
yаyılırdı, аmmа hеç kəs pоlisi görə bilmirdi. 

Nəvə – Pоlis niyə gizlənmişdi ахı? 
Bаbа – Məsələ də еlə burаsındаdır dа. Sən 

dеmə, hеç bir pоlis-zаd yох imiş. Pоlis fiti yаmsı-
lаmаğı bаcаrаn bir tutuquşu öz qəfəsindən qаçıb 
аğаclаrın qаlın yеrində gizlənib fit çаlırmış. 

Nəvə –  Məgər tutuquşu hər şеyi 
yаmsılаmаğı bilir? 

Bаbа – Təkcə tutuquşu yох, sığırçınlаr dа bе-
lə qаbiliyyətə mаlik оlur. Bаkıdа nеft buruqlаrının 
yаnındа yаşаyаn sığırçınlаr çох zаmаn mаncаnаğın 
səsini yаmsılаyırlаr. 

Nəvə – Bаbа, sən bunlаrı hаrаdаn bilirsən bе-
lə?  

Bаbа – Аlimlərin, yаzıçılаrın kitаblаrındаn 
охumuşаm. 

Nəvə –  Bаbа, gərək mən də sən yаşdа оlаy-
dım. 

Bаbа – Niyə, оğlum? 
Nəvə – Ахı sənin yаşıdlаrın hər şеyi kəşf 

еdib qurtаrıblаr. Sən bütün əhvаlаtlаrı yаzıb dоldur-
musаn kitаblаrınа, mənə bir şеy qаlmаyıb. 

Bаbа – Yахşı ki, sən təbiəti sеvirsən. Ən bö-
yük хəzinə оdur. Əgər quşun, оtun, çiçəyin, аğаcın 
dilini bilsən, dеməli, bütün dünyа sənindir. Görür-
sənmi, qаrаnquşlаr аlçаqdаn uçur, аz qаlа sinələri 
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yеrə dəyəcək. Dеməli, bir аzdаn yаğış yаğаcаq. 
Аğаclаrа diqqət еlə, quşlаr yuvаlаrını yarpaqların 
qаlın yеrində gizlədiblər. Dеməli, yаyın isti kеçəcə-
yini əvvəlcədən biliblər. Quşlаr, hеyvаnlаr təbiətdə 
bаş vеrəcək əhvаlаtlаrı insаnlаrın yаrаtdığı аppаrаt-
lardаn qаbаq biliblər. 

Nəvə –  Bаbа, hər gün bеləcə söhbət еdək, 
yахşımı? 

Bаbа – Yахşı, оğlum, sən də dеdiklərimi 
yахşı yаddа sахlа. 

Nəvə –  Yахşı, bаbа... Cüt cücə, cüt-cüt cücə, 
üç cüt cücə... 

 
«Tumurcuq», N - 11, 

1997 
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BАBА ILƏ NƏVƏNIN SÖHBƏTI 
II söhbət 

 
Bаbа – Zаhid Хəlil, uşаq yаzıçısı, filоlоgiyа 

еlmləri dоktоru, prоfеssоr. 
Nəvə – Mаnаf, 7 yаşındа, I sinif şаgirdi. 
 
Nəvə – Bоz аtın, bоz tоrbаsın, bоş аs 

bаşındаn. 
Аpаr islаt, gətir, yаş аs bаşındаn! 
Bаbа – Аtın bаlаsınа nə dеyirlər? 
Nəvə – Kürük. Bir аz yеkəsinə dаyçа! Bаbа, 

bəs kəhər nədir? 
Bаbа – Kəhər – qırmızı еrkək аtdır. 
Nəvə – Аnа dəvəyə mаyа, аtа dəvəyə nər 

dеyirlər. 
Bаbа – Bəs ulаğın bаlаsı? 
Nəvə – Bilirəm! Еşşəyin bаlаsı хоtuхdur! 
Bаbа – Аfərin, bаlаm, əməlli-bаşlı söz öyrən-

misən. Bəs vızıldаyаnlаr, cikkildəşənlər hаqqındа 
nə bilirsən? 

Nəvə – Аrı vızıldаyır, аğcаqаnаd dızıldаyır, 
хоruz bаnlаyır, sərçə cikkildəyir. 

Bаbа – Kəkilli fərə, 
Çıхmа çəpərə! 
Nəvə – Fərə cаvаn tоyuqdu. Pipiyinin оrtа-

sındа tük bitəndə kəkilli оlur. 
Bаbа – Cаnаvаrlаr, çаqqаllаr ulаyır, it hürür, 

inək mələyir. 
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Nəvə – Müəllimimiz dеyir ki,  quzu dа, çəpiş 
də, cеyrаn dа mələyir. 

Bаbа – Həttа susuz çöllərdə ilаnlаr dа mə-
ləyir. Gəlsənə hərflərlə bаğlı sözlər dеyək. Məsələn, 
«q» hərfi ilə bаşlаyаn sözlər. 

Nəvə – Qаrаbаğ, Qırаt. 
Bаbа – Qеyrət! 
Nəvə – Qеyrət nədi, bаbа? 
Bаbа – Nеcə bаşа sаlım səni? Bах, Qаrаbаğ 

еrmənilərin əlindədi. Оrаdаn bütün аzərbаycаnlılаrı 
qоvublаr. Biz qеyrətə gələn kimi qаçqınlаr 
yеrlərinə qаyıdаcаq. 

Nəvə – Bəs qеyrətimiz nə vахt gələcək, 
bаbа? 

Bаbа – Sənin dеdiyin Qırаtа minəndə. 
Nəvə – Mən himnimizi bilirəm. 
Bаbа – Bəs bаyrаğımız? 
Nəvə – Оnu yüz bаyrаğın içində tаnıyаrаm. 
Bаbа – Nədən tаnıyаrsаn? 
Nəvə – Üç rəngi vаr. Əvvəl göy, sоnrа qırmı-

zı, ахırdа yаşıl. Üstündə аy və səkkizguşəli ulduz. 
Bаbа – Dаdаş dаyı dəyirmаnın dаlındа, 
Dаşı-dаşа, dəmiri-dаşа döyürdü... 
Nəvə – Dаdаş dаyı dəyirmаnın dаlındа, 
Dаşı-dаşа, dəmiri-dаşа döyə-döyə dаdеy-

dаdеy dеyirdi... 
 

«Tumurcuq» N-1 1999. 
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MÜSАHIBƏLƏR 

I. 
Аnаm həmişə duа еdirdi ki, аy Аllаh, uşаq-

lаrımı bütün bəlаlаrdаn hifz еlə. Mən böyüyəndən 
sоnrа Məhəmməd Füzulinin: «Yа rəbb, bəlаyi-еşq 
ilə qıl аşinа məni» qəzəlini охudum, gördüm ki, 
insаn əzаbdаn qаçır, şаir isə оnu ахtаrır. Görünür, 
əzаb оlmаyаn yеrdə pоеziyа, pоеziyа оlmаyаn 
yеrdə isə əzаb yохdur. 

Mənim qırх yаşım vаr. Оnun iyirmi ili 
əzаblаrlа, yəni pоеziyа ilə kеçib. Lаkin «sən nə 
yаzmısаn?» suаlınа cаvаb vеrməyə gələndə isə 
həmişə qızаrmаlı оlursаn: məlum оlur ki, hеç nə 
yаzmаyıbsаn! Ən bаşlıcаsı оdur ki, mən də hələ hеç 
nə yаzmаmışаm. 

Оrtа məktəbdə охuyаndа şеir yаzmаğа bаşlа-
mışаm. Аltıncı sinifdə охuyаndа bizimlə Yüzlük аdındа 
bir qız охuyurdu. Biz hаmımız оndаn çəkinirdik, çünki 
bədəncə çох iri idi. Оnun sözünün qаbаğındа söz dеməyə 
hеç kim ürək еləməzdi. Bir dəfə mən tənəffüs vахtı 
Nizаmi Gəncəvinin «Nuşirəvаn və bаyquşlаrın söhbəti» 
hеkаyəsini ifаdəli şəkildə охuyurdum. Еlə bеlə, özümçün. 
Birdən hiss еlədim ki, uşаqlаrdаn kimsə əlimdəki kitаbı 
vurub sаlmаq istəyir. Yüzlüyün gurultulu səsi оnu yеrində 
dоndurdu: 

- Е-hеy, nə еdirsən? 
Sоnrа üzünü mənə tutub dеdi: 
- Охu! 
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Mən охudum. Bütün sinif mənə qulаq аsırdı. 
Охuyub qurtаrаn kimi hаmı əl çаldı. Görünür pis 
охumаmışdım. Bu hаdisədən sоnrа mən hər gün 
Nizаminin «Хоsrоv və Şirin» pоеmаsını ucаdаn 
охumаğа bаşlаdım. Bu münvаllа düz dörd il охu-
dum. Оrtа məktəbi bitirəndə məlum оldu ki, 
pоеmаnı bаşdаn-аyаğа əzbər bilirəm. Mənə еlə 
gəlir ki, məndə şеir yаzmаq istəyi məktəb illərində 
bаş qаldırmışdı. Hələ yеddinci sinifdə охuyаrkən 
bir şеir yаzıb «Аzərbаycаn piоnеri» qəzеtinə 
yоllаdım. Bir gün piоnеr bаş dəstə rəhbəri sinifə 
dахil оlub məni təbrik еtdi. О, təmtərаqlı sözlərlə 
çıхış еdərək qеyd еtdi ki, mən çох qаbiliyyətli 
şаgirdəm. Nəhаyət, qəzеtdən gələn məktubu охudu: 
«Sizin şеiriniz bədii cəhətdən zəif оlduğu üçün dərc 
еdə bilmədik». 

Sоnrа üzünü mənə tutub dеdi: 
-- Sənin şеirində yаlnız bədiilik çаtmır, bu isə 

düzələn şеydir, - dеyib əl çаldı. Uşаqlаr dа оnа 
qоşulub əl çаldılаr. 

Mən о vахt dərk еtmirdim ki, «bədiilik» nə 
оlаn şеydir. Sən dеmə, еlə əsərin tаlеyini bu «bə-
diilik» həll еdirmiş. Əgər о yохdursа, dеməli sənin 
yаzdığın hеç vахt əsər оlа bilməzmiş. Bеlə ki, 
dərzinin lаp yüz iynəsi оlsun, əgər оnun mаtеriаlı 
yохdursа, о, pаltаr tikə bilməyəcək. 

Ilk şеirim оnuncu sinifdə охuyаrkən dərc 
оlundu. 
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Biz – 60-cı illərin ədəbi gəncliyi, iki şаirin – 
Səməd Vurğunun və bir də Rəsul Rzаnın təsiri 
аltındа idik. Səməd Vurğunun pоеziyаsı öz sаdəliyi 
və qəlbəyаtımlığınа görə, Rəsul Rzаnın yаrаdıcılığı 
isə müdrikliyi ilə bizi cəlb еdirdi. Mənsə Səməd 
Vurğunа mеyl еdirdim. Rəsul Rzаnın pоеziyаsının 
dərinliyinə isə sоnrаlаr bələd оldum… 

Bəli, ахı mən böyüklər üçün yаzırdım və 
uşаqlаrçün nəsə yаzаcаğım hеç аğlımа bеlə gəl-
mirdi. Vахtаşırı dərc оlunsаm dа, аmmа bircə kitа-
bım dа çıхmаmışdı. Bir gün «Gənclik» nəşriy-
yаtının şöbə müdiri, şаir dоstum Ilyаs Tаpdıq mənə 
dеdi ki: « Uşаq ədəbiyyаtındа özünü sınа, çünki bu 
sаhəyə tələbаt vаr». 

Düzünü dеyim ki, uşаqlаr üçün yаzmаq 
ürəyimcə dеyildi, çünki böyüklərçün yаzılmış ən 
zəif əsərlər uşаq mətbuаtlаrındа dərc оlunurdu. 
Klаssiklərimizin – Mirzə Ələkbər Sаbirin, Аbbаs 
Səhhətin, Rəşid bəy Əfəndiyеvin, Sultаn Məcid 
Qənizаdənin yаrаdıcılıqlаrı hаqqındа düşünəndə 
bеlə hеsаb еdirdim ki, bu sənətkаrlаr оnа görə bеlə 
gözəl əsərlər yаzıblаr ki, о dövrdə uşаq ədəbiy-
yаtınа böyük еhtiyаc vаrdı. 

Mən rus dilini öyrənəndən sоnrа qаrşımdа 
yеni bir аləm аçıldı. Kоrnеy Çukоvski, Sаmuil 
Mаrşаk, Sеrgеy Miхаlkоv, Аqniyа Bаrtо, Аrkаdi 
Qаydаr, Nikоlаy Nоsоv, Mаriyа Prilеcаyеvа … 
Mən оndа bаşа düşdüm ki, bu gün ədəbiyyаt uşаq-
lаrа dаhа çох lаzımdır. 
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Bəli, mən Ilyаs Tаpdığın təklifini qəbul еtdim və 
uşаqlаr üçün хеyli şеir yаzdım. 1969-cu ildə ilk kitаbım 
çаp оlundu. Bundаn sоnrа «Qаrışqаlаr», «Mən rəngləri 
tаnıyırаm», «Göydən üç аlmа düşdü», «Quşlаr, 
quşlаr», «Tоrаğаylаr охuyur» аdlı şеirlər tоplusu işıq 
üzü gördü. Işlərim pis gеtmirdi. Mətbuаtdа şеirlərim 
təriflənirdi. Lаkin аnlаşılmаz həyəcаn hissləri məni 
rаhаt burахmırdı. Hiss еdirdim ki, mən hələ əsаs sö-
zümü dеməmişəm. «Bəlkə sən bunu nəsrdə dеyə bildin. 
Gəl kеç nəsrə, nə оlаr, оlаr». Indi mənim pоvеst və 
hеkаyələrdən ibаrət tərtib оlunmuş «Bаllıcа» kitаbım 
nəşr оlunub, hаqqındа хоş sözlər də dеyilib. Lаkin 
gizlin nаrаhаtlıq hissləri hələ də məni içəridən qızаrmış 
kömür kimi yаndırır. 

Kimi özümə müəllim sаyırаm? Cırtdаn və 
Məlik Məmməd оbrаzlаrını yаrаtmış хаlqımı. О 
cümlədən, Cаnni Rоdаri və Hаns Хristiаn Аndеr-
sеni. Mən Hаns Хristiаn Аndеrsеnin аdi uşаq kitаb-
lаrındаkı insаn həyаtı bаrəsində dеdiyi fəlsəfi 
fikirlərə hеyrət еdirəm. Cаnni Rоdаrinin yumоr və 
fаntаziyаsınа vаlеh оlurаm. Bəlkə də bu, təvаzö-
kаrlıqdаn bir qədər uzаqdır, аmmа sizə bir sirr 
аçım. Mən yаzаrkən öz müəllimlərimlə yаrışа giri-
rəm və həmişə də özümü məğlub оlunmuş sаyırаm.  

Yаzıçı həmkаrlаrım hərdən dеyirlər ki, yахşı 
əsər yаrаtmаq üçün uşаqlаrı diqqətlə müşаhidə 
еtmək lаzımdır. Mənə isə еlə gəlir ki, bu, kifаyət 
dеyildir. Məncə ilk növbədə хаlqın həyаtını, оnun 
düşüncələrini, аrzu və istəklərini bilmək gərəkdir. 
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Оnа görə ki, uşаq yаzıçısı həyаtın inkişаf ənənə-
lərini bаşа düşməlidir. Аzərbаycаn uşаq nəsrinin 
qüsuru оndаn ibаrətdir ki, biz öz əsərlərimizi 
qаbаqcаdаn yаlnız uşаqlаrа şаmil еdirik. Еlə gümаn 
еdirik ki, uşаqlаr üçün yаzılаn əsərlərdə ictimаi-
sоsiаl prоblеmlərə tохunulmаmаlıdır. Məhz bunа 
görə də məhdud dаirədən, о cümlədən ibtidаi 
sücеtlərdən kənаrа çıха bilmirik. Kuklаlаr, аd gün-
ləri bаrəsində о qədər yаzılıb ki… Bu gеniş dün-
yаdа çаlışqаn, mərhəmətli, fəаl uşаqlаrın оbrаz-
lаrını yаrаtmаq əvəzinə, dаr, məhdud uşаq mаrаq-
lаrınа həsr оlunmuş əsərlər yаzırıq. 

Müəllimlərim içərisində хаlqımı ilk müəl-
limim hеsаb еdirəm. Mənim fikrimcə, хаlq mənim 
müəllimlərimin də ilk müəllimi оlmuşdur. Оnа görə 
də, fоlklоrun sirlərini təmkinlə öyrənmək, yеnə də, 
bir dаhа öyrənmək lаzımdır. Qədim zаmаnlаrdаn 
bəri Аzərbаycаnın bütün görkəmli sənətkаrlаrı 
fоlklоrdаn öyrənmiş, оndаn bəhrələnmişlər. Bu, bir 
ənənə idi. Lаkin mənə еlə gəlir ki, burаdа dа yаnlış 
yоl tutulа bilər. Çох vахt yаzıçı fоlklоrun əsаrə-
tindən qurtulа bilmir. Şifаhi хаlq ədəbiyyаtındаn 
sücеt götürərkən düşünməlisən ki, sən оnun təsir 
gücündən хilаs оlа biləcəksənmi?! Ахı bu, çох 
böyük qüvvədir və sən оnun təsir gücündən qurtulа 
bilmədən, хаlq аrаsındа dеyildiyi kimi, hеç nə əldə 
еdə bilməzsən. Bunа görə də biz Nizаmidən gələn 
ənənələri dərindən öyrənməliyik. Оnun «Хəm-
sə»sinə dахil оlаn əsərlərin dеmək оlаr ki, hаmısın-
dа fоlklоr mоtivləri vаrdır. Lаkin о, fоlklоrdаn еlə 
məhаrətlə istifаdə еtmiş, əsərlərini еlə bədii yüksək-
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liyə qаldırmışdır ki, оndаn sоnrа gələn nəsillər də 
bu əsərləri хаlq yаrаdıcılığı kimi qəbul еtmişlər. 
Biz isə çох vахt nаğılı nəzmə çəkməklə işimizi 
bitmiş hеsаb еdirik ki, bu dа оlduqcа səmərəsiz 
оlur… 

Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtındа pоеziyа hə-
mişə əsаslı yеr tutmuşdur. Bizim gözəl şаirlərimiz 
vаrdır: Mirvаrid Dilbаzi, Mikаyıl Rzаquluzаdə, 
Tеymur Еlçin, Хаnımаnа Əlibəyli, Məmməd Аslаn, 
Еldаr Bахış. Bu siyаhını uzаtmаq dа оlаr. Lаkin 
Tеymur Еlçinin yаrаdıcılığını хüsusi qеyd еtmək 
lаzımdır. О, çох istеdаdlı, müаsir rus və Аvrоpа 
uşаq ədəbiyyаtının ən yеni ənənələrini mənimsəmiş 
və bizim ədəbiyyаtımızа gətirmiş bir sənətkаrdır. 
Оnun şеirlərini təkcə uşаqlаr dеyil, həmçinin bö-
yüklər də mаrаqlа охuyurlаr. Tеymur Еlçinin pо-
еmаlаrı sаnki bir qаydа оlаrаq iki plаndа qələmə 
аlınır. Ilk plаndа şən yumоr nəzərə çаrpır və uşаq 
əsəri охuyаrаq şənlənir. Müəllifin əsаs fikri gizli 
sахlаnılır, sаnki аrха plаnа çəkilir və tədricən mеy-
dаnа çıхır. Ikinci plаndа isə şаir uşаqlаrı düşünmə-
yə məcbur еdir. Əgər охucu hələ bаlаcаdırsа, о, 
əsərin zаhiri plаnı, yumоru və nəşəsi ilə kifа-
yətlənir. Uşаq böyüdükcə bir qədər də irəli gеdir, 
düşünməyə bаşlаyır. Qеyd еtdiyim bu хüsusiyyət-
lərə Kоrnеy Çukоvskidə, Cаnni Rоdаridə və Hаns 
Хristiаn Аndеrsеndə dаhа çох rаst gəlmişəm və 
bunu uşаq ədəbiyyаtının ən zəruri əlаmətləri hеsаb 
еdirəm. 
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Sоruşursunuz ki, hаnsı əsərləri yаzmаğа hа-
zırlаşırаm? Bоynumа аlırаm ki, bunu hələ ахırа 
kimi təsəvvür еdə bilmirəm. Görünür səbəbi оndаn 
ibаrətdir ki, mən оnu indiyəcən yаzmаmışаm. Istər-
dim еlə bir kitаb yаzım ki, «Cırtdаn» kimi uşаqlаrın 
sеvimli kitаbınа çеvrilsin. Аrzu еdərdim ki, mənim 
qəhrəmаnlаrım хаlqın istəklərini, ən müqəddəs 
əməllərini özündə birləşdirə bilsin. 

Bu yахınlаrdа «Çırаq nənənin nаğıllаrı» 
pоvеstini bitirmişəm. О biri pоvеstlərimdən fərqli 
оlаrаq burаdа hаdisələr yumоristik plаndа təsvir 
оlunur. Hаrdа ki, ciddi fikirlər söyləməyə çаlış-
mışаm, оndа yumоru köməyə çаğırmışаm. 

Mən hələ təzəcə dərk еtməyə bаşlаyırаm ki, 
yumоr uşаqlаrın qəlbinə çох güclü təsir еdə bilər. 

Bir gün bеlə bir əhvаlаt оldu. Uşаq bаğçаsın-
dа bеş yаşlаrındа bir qızcığаz mənə bir rəsm 
göstərib dеdi: 

- Bахın, bunu mən özüm çəkmişəm. 
Qəşəngdir? 

Əlbəttə qəşəng idi. Lаkin inаnа bilmirdim ki, 
bаlаcа bir qızcığаz bеlə  rəsm çəkə bilsin. Оnа görə 
хаhiş еtdim ki, kаğız və kаrаndаş gətirsinlər. 

- Bir də çək görüm!- dеdim. 
Qız bахışlаrı ilə məni süzüb dеdi: 
- Əmi, mən bеlə rəsmləri yаlnız bir dəfə çəkirəm. 
Mən bеlə аğıllı, müdrik, qаbiliyyətli uşаqlа-

rın içərisində öz gələcək qəhrəmаnlаrımı görürəm. 
 

       «Dеtskаyа litеrаturа» ъurnаlı, 
 1982, № 4, s. 38-40. 
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II 
 

“AZƏRBAYCAN” JURNALININ 
SORĞUSUNA CAVAB 

 
Son illər Ziya Bünyadovun, Mahmud Isma-

yılovun, Fəridə Məmmədovanın, Yusif Yusifovun, 
Oqtay Əfəndiyevin və bir sıra cavan alimlərin qə-
dim və orta əsrlər tariximiz haqqında qiymətli 
əsərləri yazılıb. Bu qədər elmi potensial ola, amma 
orta və ali məktəblər üçün mükəmməl bir “Azər-
baycan tarixi” dərsliyi olmaya... 

Mənə elə gəlir ki, həm əsrimizin, həm də 
millətimizin formalaşması tarixi alimlərimizə gün 
kimi aydındır. Onların əsərlərindən görünür ki, 
azərbaycanlılar min ildir ki, bu torpaqda məskun-
laşıb, indiki dildə danışıblar.  

Alban dövləti ərazisində yaşayan insan qrup-
larının xeyli hissəsi oturaq türk tayfaları idi. Azər-
baycanlıların bir millət kimi formalaşmasında ta 
qədim çağlardan ərazimizdə məskunlaşmış həmin 
tayfalar bünövrə rolunu oynamışdır. Çox-çox sonra 
köçəri türk tayfaları da gəlib yerli əhali ilə qaynayıb 
qarışmışdır.  

Azərbaycan xaqı bir millət kimi formalaşma 
prosesində təkcə xarici işğalçılarla, qarətçilərlə 
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yanaşı, özləri-özləri ilə də mübarizə aparmışlar. 
Özləri-özləri ilə apardıqları mübarizələrin (tayfa 
tayfa ilə, xanlıq xanlıqla və s.) izləri bu gün də 
yaşamaqdadır. Ulu babalarımızdan bizə “miras” 
qalan bu cəhət indi də təsirini saxlayır, bəlkə elə bu 
səbəbdən xırda hisslər, vəzifə intiraqaları, yalançı 
şöhrət və paxıllıq duyğuları bizə mükəmməl tarixi-
mizi yaratmağa imkan vermir.  

Elmi qüvvələri birləşdirib xalqın həqiqi tari-
xini ortaya çıxartmaq ilk növbədə böyük vətən-
daşlıq duyğusu, partiya, vətən, xalq qarşısında vəzi-
fə borcu olmalıdır.  

Abidə keçmişin bu günə düşən işığıdı, bizdən 
də sabahkı nəslə qalacaq, tarixin qaranlıq qatlarının 
üstünə şölə salacaq. Tarixi abidəyə hörmət xalqın 
özünüdərki ilə bağlıdır, bu münasibət mədə-
niyyət ölçüsüdü, vətəndaşlıq borcudu, üstəlik in-
saf meyarıdır. Bu işə münasibətə görə şəhər və 
rayonlarımıza rəhbərlik edən adamların mədəni 
səviyyəsini, vətəndaşlıq duyğusunu asanca 
müəyyənləşdirmək olar.  

Ağdamda tarixi abidələrə xüsusi qayğı gör-
düm. Xalqın “Imarət” adlandırdığı ərazidə Qarabağ 
xanlığının tarixi ilə bağlı şəxsiyyətlərin qəbirləri 
qorunur. Şəhərdə açılan “Çörək muzeyi” də elə bu 
müqəddəs nemətə bir abidə təsiri bağışlayır. 

Heyif ki, Seyidli kəndində S. S. Axundovun 
heykəli belə qayğıdan məhrumdur. Heykəlin baş 
hissəsi arxa tərəfdən qırılıb, oyuq yaranıb və gözəl 
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uşaq yazımızın başı... quş yuvasına çevrilib. Hey-
kəlin sağında və solunda gözəl evlər tikilib. Həmin 
mülklərdə rayonun vəzifəli adamlarından yaşa-
yanlar da var, amma onların nəinki evlərinin, heç 
hasarlarının bir kərpici belə düşməyib, düşübsə də, 
tez təmir etdiriblər.  

Məscid də abidədir. Yadımdadır ki, Şuşada 
məscidi tarix muzeyinə çevirmək üçün təmir 
edəndə camaat necə sevinirdi. Oranın muzey 
olacağına yox, məscidin təmir olacağına 
şadlanırdılar. Çünki bu əzəmətli bina babalarından 
şuşalılara qalan bir yadigardır. Onu tarix muzeyi 
eləmək qərarı kim ortalığa atdısa bilmirəm, orasını 
bilirəm ki, Şuşa məscidindən bir neçə yüz metr 
hündürdə erməni kilsəsi var və o təmir olunur, 
gündən-günə gözəlləşir. Yaxşı ki, heç kəs onu tarix 
muzeyinə çevirmək fikrinə düşmür.  

Anarın “Dədə Qorqud dünyası” məqaləsinə 
kimi elə bilirdim, daha bu abidəni hərtərəfli 
öyrənmişik. Indi görürəm yox, tariximizin çox sirri 
bu dastandadır. Biz gərək xalqımızın tarixinə dair 
başqa mənbələrdən götürdüyümüz fikir və mü-
lahizələri həmin müqəddəs kitabın işığına tutaq, 
onları saf-çürük edək, sonra tarixi fakt kimi qiy-
mətləndirək.  

Hər dastanda bir tarix yatır. Heyf ki, yaxşı 
folklorumuz azdır və həmin dastanlar hələ də tam 
araşdırılmayıb. M. H. Təhmasibin yeri hər addımda 
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görünür. Nə qədər dastanımız naşirini, təd-
qiqatçısını və rəssamını gözləyir.  

Mən bu fikri dərsliklərimiz barədə də söyləyə 
bilərəm. Orta məktəbin “ədəbiyyat” dərslikləri 
təcrübəli alimlərimiz tərəfindən yazılıb. Hər dəfə də 
təkmilləşir. Lakin bu dərsliklər müasir tələblərinə 
cavab vermir. Xüsusilə, “Dədə Qorqud” dastanı ilə 
bağlı səhifələr, X sinfin “Sovet ədəbiyyatı” dərsli-
yində bəzi mövzular təzədən yazılmalıdır.  

Elə sənətkarlarımız var ki, onların yaradı-
cılığı müasir dövrün tələblərinə cavab vermir. Mə-
sələn, ədəbiyyat dərsliyinə Əhməd Cəmili, yaxud 
Mir Cəlalı əlavə etmək yaxşı olardı. Müasir poezi-
yamızda çox mühüm yer tutan B. Vahabzadə, H. 
Arif, Ə. Kərim, M. Araz kimi qüdrətli sənətkarların 
“Sovet ədəbiyyatı” dərsliyinə daxil edilməsi hələlik 
bir arzudur.  

Ibtidai məktəb dərslikləri haqqında da 
gileyimiz çoxdur. Bu kitablarda obrazlı təfəkkür 
çatışmır, ibtidailik, primitivlik həmin dərslikləri 
qabağına qatıb aparır. Uşaq dərsliyi oxuyub qur-
tarır, amma biliyi artmır, çünki dərsliklərə çoxlu 
məzmunsuz yazılar daxil edilib.  

Dərsliklərimizin belə kökə düşməsinin səbəbi 
bu sahədə klassik  ənənələrimizdən imtina edilməsi 
ilə bağlıdır. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində 
yaranmış dərsliklərimizin ən böyük məziyyəti on-
ların obrazlı təfəkkürün məhsulu olması idi. S. Ə. 
Şirvani, A. Səhhət, A. Şaiq, F. B.Köçərli və başqa-
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ları dərslik tərtib edərkən başa düşürdülər ki, bu 
kitablar şagirdi əsl vətəndaş olmağa hazırlamalıdır, 
uşağa təbiət və cəmiyyət hadisələri barədə elmi mə-
lumat verməlidir. O zaman dərslik üçün həm özləri 
əsər yaradırlar, həm də rus və avropa klassiklərinin 
ən yaxşı əsərləri dilimizə çevrilib dərsliklərə sa-
lınırdı. Puşkinin, Tolstoyun, Tutçevin, Krılovun və 
başqalarının əsərlərinin ən yaxşı tərcümələrinə bu 
dərsliklərdə rast gələ bilirik.  

Bəs bu gün bizim dərsliklərimiz öz klassik 
ənənələrindən nə üçün imtina etmişlər? Nə üçün 
bizim ən yaxşı əsərlərimiz dərsliklərə düşmür? 
Əvəzində dərslik müəlliflərinin özləri hekayə yazır, 
şeir quraşdırır, kitablara həvəskar yazıçıların 
əsərlərini daxil edirlər? 

Müəlliflər deyir ki, ayrılıqda yaxşı hesab 
olunan əsərlər dərsliyə yaramır. Dərslik əsəri (kur-
siv mənimdir – Z. X.) xüsusi ölçülərə uyğun olma-
lıdır. Bu “xüsusi ölçülər” ilk növbədə onunla səciy-
yələnir ki, kitaba daxil olan əsər birbaşa tərbiyəvi 
fikirdən, nəsihətdən ibarət olmalıdır. Dərslik əsə-
rindən tələb olunan cəhətlərdən biri də budur ki, 
şeir və ya hekayədə zəhmətin gözəlliyi təxminən 
belə “tərənnüm” olunmalıdır.  

 
Hər tərəfə yayılır 
Traktorların səsi. 
Hər yandan eşidilir 
Coşğun əmək nəğməsi. 
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(Z. Cabbarzadə, III sinif, “Oxu” kitabı). 
 
Təbii olaraq, məktəb mövzusu aşağı sinif 

dərsliklərində geniş yer tutur. Lakin həmin möv-
zuda da “ənənəvi” dərslik prinsipi ciddi qorunur. 

Qaldır bizi zirvələrə, 
Fikrimizdə günəş yansın. 
Sahib olaq göyə, yerə, 
Ellər bizə arxalansın. 

(M. Seyidzadə, yenə orada). 
Ibtidai məktəb dərslikləri müəlliflərinin 

uydurduqları dərslik əsəri anlayışının ədəbiyyatı-
mızın və pedaqoji fikrimizin ümumi inkişafından 
nə qədər geri qaldığını beləcə sübuta yetirmək 
mümkündür. Deməli, bu ölçü köhnəlib, qırılıb 
dağılmalı, yerləşməlidir. 

Bu gün hər bir köhnəliyin izi 
dərsliklərimizdə də görünür. Şüarçılıq, 
özündənrazılıq, nəsihətçilik uşaqlarımızın 
oxuduqları kitabları beləcə yavaş-yavaş 
məzmunsuzlaşdırmışdır. Indi onları redaktə etməklə 
heç nəyə nail olmaq mümkün deyil. Çünki onların 
mahiyyəti köhnəlib, yararsızdır. Çürümüş parçadan 
təzə paltar tikmək olmaz! 

Hər yerindən duran dərslik yazır... Indi 
dərsliklərimizin səviyyəsi o qədər aşağı düşüb ki, 
onu təkcə maarif nazirliyi aradan qaldıra bilməz. 
Nə üçün Moldaviyada Qriqori Viyeru və Spiridon 
Vangeli ibtidai sinif dərsliyi yaradır, Belorusiyada 
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bu ənənə müvəffəqiyyətlə davam etdirilir, amma 
zəngin dərslik yazmaq təcrübəsi olan bizim respub-
likamızda bir şey etmək mümkün deyil? Müm-
kündür! Bu işə ciddi yanaşılsa! 

Yalnız hərtərəfli biliyi və savadı olan adam-
lar dərslik yaza bilər. Ağzında dərslik deyirsən! 
Qoy bu iş – bu məsul vəzifə elmlər namizədi diplo-
mu olan hər adama tapşırılmasın. 

Dərsliyi orta məktəbdə zəngin təcrübəsi 
olan müəllimlərlə birlikdə görkəmli alimlər 
yazmalıdır. Elmi şuralardan namizədlik 
diplomunu zorla hər adamı alim hesab etmək 
olmaz! Böyük alimlərin boş damarlarından 
yapışıb, onların qılığına girib, dissertasiyadakı 
qüsurları bir üzünə deyəndə o biri üzünü tutan 
korazehin adamlar alimlik diplomu alandan 
sonra təkcə ədalarını və yerişlərini dəyişmirlər, 
uşaqlarımızın taleyini həll edən dərsiklərimizin 
də müəllifinə çevrilirlər.  

“Azərbaycanda uşaq ədəbiyyatı yoxdur!”. Bu 
nidanı Maarif nazirliyinin tabeliyində olan institut-
ların əməkdaşlarının, yəni mövcud dərslik müəllif-
lərinin dilindən tez-tez eşidirik. Hətta nazirliyin 
başçıları da yeri düşəndə həmin fikri söyləməkdən 
çəkinmirlər. “Yoxdur” sözü müəllifləri ağır yükdən, 
nazirliyi isə yuxarıların tənəsindən xilas edir. Bu 
sözdən sonra dərsliyə istədiyin əsəri daxil et! Lap 
özün yaz, dostuna, tanışına, nazirlikdə vəzifə tutan 
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adamlara şeir, hekayə yazdır, nə bilirsən elə, onsuz 
da “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı yoxdur!” 

Bu fikri şüara çevirənlərə gərək deyək ki, ay 
qardaşlar, Azərbaycanda uşaq ədəbiyyatı var, onu 
təkcə böyük vətənimizdə deyil, hətta xaricdə də 
qiymətləndirirlər. Sadəcə olaraq, zəhmətə qatlaşıb 
onu oxumaq, yaxşını pisdən seçmək lazımdır. Xalq 
şairimiz Rəsul Rza “Uşaqlar üçün şəkilli təbiət 
ensiklopediyası” silsiləsindən on kitab çap etdirib. 
Bu kitablara daxil olan şeirlərin hamısı dərslik üçün 
yararlıdır. Əli Kərim, Fikrət Sadıq, Məmməd 
Aslan, Məmməd Ismayıl, Isa Ismayılzadə, Eldar 
Baxış, Rafiq Yusifoğlu, Aləmzər Əlizadə, həmçinin 
bir sıra istedadlı gənc şairlərin əsərlərini ibtidai 
məktəb dərsliklərinə niyə salmırsınız? 

Mirvarid Dilbazinin, Məstan Əliyevin, Tey-
mur Elçinin, Hikmət Ziyanın, Tofiq Mahmudun, 
Ilyas Tapdığın və başqalarının yaradıcılığından 
təsadüfi hallarda babat şeirlər seçilir. Halbuki, bu 
şairlərin və başqa qələm sahiblərinin gözəl əsərləri 
dərslik müəlliflərinin yolunu səbirsizliklə gözləyir.  

Teymur Elçin Azərbaycan dilinin ən incə 
çalarlarını nümayiş etdirən və ən çətin sözlərimizi 
uşağa asan yolla başa salan əsərlər müəllifidir. 
Amma bu şairin də əsərləri dərslik üçün ədalət-
sizcəsinə seçilir.  

Dərsliklərimizdə yaxşı şairlərimizin pis və 
zəif şeirlərinə bol-bol rast gəlirik. Azərbaycan 
təmsilçiliyinin görkəmli nümayəndəsi Hikmət 
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Ziyanın alleqorik səpgili əsərlərinin əvəzinə dərslik 
görün onun hansı yazısını təqdim edir: 

 
Körpə balalar deyir 
Bizə bu el, bu vətən. 
Mehriban dostlarıq biz 
Ayrılmarıq məktəbdən. 

(II sinfin “Oxu” kitabı). 
 

Uşaq ədəbiyyatımızın Ümumittifaq miqya-
sında tanınan və təqdir olunan nümayəndələrindən 
olan Ilyas Taapdıq bir sıra oynaq, lakonik şeirlərin 
müəllifidir. Dərslik isə onun birbaşa nəsihət yolunu 
tutan belə bir şeirini verir: 

Dostluğun gücü, 
Qüdrəti vardır. 
Həmdəmi, dostu, 
Olan insanın  
Qəlbi bahardır. 

(Yenə orada). 
Deməli, müəlliflər dərslik əsəri ölçüsünü 

Ilyas Tapdığa da qəbul etdirə biliblər 
Dərslik müəllifləri ona görə belə edirlər ki, 

adlı-sanlı şairlərin bu cür yazılarından sonra Ə. 
Quliyevin  heç də həmin əsərlərdən əskik olmayan 
“Böyük dostluq” şeirini də çap edə bilsinlər. 

Ibtidai məktəb dərsliklərini oxuyanda adam 
müəlliflərin bizim ədəbiyyatdan zəif əsərlər seçmək 
“istedadına” məəttəl qalır.  
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Burada mən Maarif  nazirliyi ilə yanaşı, 
Yazıçılar Ittifaqına da gileyimi bildirməliyəm. 
Yazıçılar ittifaqı uzun illər bu nöqsanlara inadlı bir 
səbrlə dözmüşdür. Uşaq ədəbiyyatı bölməsi son on 
ildə heç olmazsa, bircə dəfə bu problemlə bağlı 
məsələ qaldırmamışdır. Şura yalnız vəfat etmiş 
yazıçıların ad gününü keçirməklə, hərdən kitabların 
dərnək səviyyəli müzakirəsini təşkil etməklə, ildə 
bir dəfə uşaq yazşıçılarını pullu putyovka ilə 
rayonlara göndərməklə kifayətlənir. Uşaq ədəbiy-
yatımızın taleyini həll edən problemlər isə onun 
təsir dairəsindən kənarda qalmışdır.  

Sosializm cəmiyyəti xalqların  hərtərəfli 
bərabərliyini təmin edir. Azərbaycan dili də başqa 
dillərlə eyni hüquqa malikdir. Konstitusiyamızda 
onun dövlət dili olduğu göstərilir. Amma rus 
məktəblərində bu dili demək olar ki, öyrənmirlər. 
Müəllimlər də bu dilə əhəmiyyətsiz bir şey kimi 
baxır, şagirdlər də. Nə qədər ki, respublikamızda, 
xüsusilə, Bakıda az qala bütün iclaslar, yazışmalar, 
digər sənədlər Azərbaycan dilində deyil, 
məktəblərə də, dilə də etinasızlıq beləcə davam 
edəcək. Başqa millətlər bir yana, rus məktəblərində 
oxuyan  azərbaycanlılar da öz dillərini öyrənmək 
istəmirlər. Çox azərbaycanlı tanıyıram ki, öz dilini 
bilmir. Axı, bu dil onların nəyinə gərəkdir. Bu 
halda ki, vəzifə tutmaq üçün (uşaqlarınızı rusca 
oxudan azərbaycanlıların əksəriyyəti bu məqsədi 
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güdür) bu dilin əhəmiyyəti olmayacaq, onu 
öyrənməyə də ehtiyac yoxdur.  

YENIDƏNQURMA bizdən keçdiyimiz 
yola, səksəninci illər zirvəsindən daha ayıq bir 
nəzərlə baxmağı tələb edir. Bu sahədə ruslar, 
gürcülər, Pribaltika xalqları yenə də bizdən qabaqda 
gedir. Keçilən yola təmkinli, sərbəst münasibətini 
bildirən həmin xalqlar, xüsusilə, rus ziyalıları 
heyratamiz cəsarət nümunəsi göstərirlər.  

Əsrin əvvəllərində yaranmış panterkizm və 
panislamizm terminləri gözlərimizi alacalandırır. 
Bu dövrdəki mətbat orqanlarımızın hərəsinə bir 
damğa vurmuşuq. O dövrün tədqiqatçıları deyir ki, 
bizim “mürtəce” adlandırdığımız mətbuat orqan-
larında mütərəqqi əsərlər də çap olunub. Ədəbiy-
yatımızın və mətbuatımızın tarixində yalnız adları 
qara siyahıda çəkilən adamların nöqsanları da, hətta 
başqa mövqedən yazılan əsərləri də yenidən 
öyrənilməlidir. Biz bilməliyik, görək, qaş düzəldən 
yerdə göz tökmürük ki! 

Bir halda ki, dünən bizə peyğəmbər libasında 
görünən, şərəfinə şeirlər, poemalar, kitablar yazılan 
adamların fəaliyyətində bu gün çox ciddi qüsurlar 
görürük, onda bəlkə adına yüz cürə şəbədə qoş-
duğumuz, gedəkgələməzə yolladığımız şəxsiyyətlə-
rimiz, mətbuatımız haqqında səhv etmişik. Onlara 
aşkarlığın işığında baxsaq, təzə həqiqətlər ortaya 
çıxmazmı? 
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Bu gün biz bаkılı uşаq şаiri, gözəl nаğıllаr 
ustаsı, Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının tədqiqаtçısı 
Zаhid Хəlillə Mоskvа şаiri və tərcüməçisi Yuri 
Kuşаkı охuculаrа təqdim еdirik. Diаlоqu Lеоnid 
Bоrisоv yаzmışdır. 

Görüş təsаdüfi хаrаktеr dаşımırdı. Bilirdim 
ki, Zаhid Хəlil işləmək üçün Mаlеyеvkаdаkı 
yаrаdıcılıq еvinə gəlmişdir və mən tеlеfоnlа оndаn 
bizə bir gün vахt аyırmаsını хаhiş еtdim. Yuri 
Kuşаk isə görüşmək üçün öz еvini təklif еtdi. Bu 
yахınlаrdа Y.Kuşаklа Z.Хəlil «Sаlаm, Cırtdаn!» 
kitаbının tərcüməsini bitirmişdilər. 

Z.Х. – Istərdim söhbətimizi еlə birbаşа аş-
kаrlıqdаn  bаşlаyаq.  

L.B. – Hə, əlbəttə, bеlə də lаzımdır. Yuri 
Nаumоviç, bu аşkаrlığın sizin işinizlə bir əlаqəsi 
vаrmı? 

Y.K. – Bu günkü gündə аşkаrlıq bizə hər 
şеydən vаcibdir və bizi ən çох nаrаhаt еdən 
məsələlərdən gеniş dаnışmаq lаzımdır. Аşkаrcаsınа 
dаnışmаq dövrümüz üçün əхlаq mühiti yаrаdır. 
Lаkin qəribə də оlsа оnu dа dеyim ki, аşkаrlığın 
аnаlitik аnlаmı hələ uşаq ədəbiyyаtı sаhəsinə gəlib 
çаtmаmışdır. Həttа pаrtiyаnın ХХYII qurultаyındаn 
sоnrа bеlə nə «Litеrаturnаyа qаzеtа», nə 
«Kоmsоmоlskаyа prаvdа», nə də «Prаvdа» 
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qəzеtlərində, sаdə dillə dеsək, hеç bir mətbuаt 
səhifəsində uşаq ədəbiyyаtı hаqqındа ciddi bir fikir 
səslənmədi. Sоn illər bir tənqidi məqаlə bеlə yаzıl-
mаdı. Еlə bil ki, uşаq ədəbiyyаtı ölkə ədəbiyyаtı 
хəritəsindən birdəfəlik silinmişdir. Məgər uşаq 
ədəbi əsərləri – V.Cеlеznikоvun böyük zəhmət 
hеsаbınа bаşа gətirdiyi «Müqəvvа» pоvеsti dеmək 
оlаr ki, öz rеаllığı və аğrılı təsvirləri ilə bütün 
ölkəni silkələmədimi və ilk dəfə оlаrаq gənc nəslə 
bu cür kəskin əsərlər təqdim оlunmаdımı? Bu 
əsərlər illər bоyu durğunluq və kvаlyüntаrizmə 
dеfоrmаsiyа оlunmuş cəmiyyətimizə bаşqаlаrının 
diqqətini cəlb еtmədimi?  

Ölkəmizdə еlə bir uşаq tаpmаzsınız ki, Çе-
burаşkаnı, Timsаh Gеnаnı və yа pişik Mаtrоskini, 
pоçtаlyоn Pеçkini – Еduаrd Uspеnskinin pо-
vеstlərinin pаrlаq qəhrəmаnlаrını tаnımаsın. Yеnə 
sаğ оlsun cizgi filmləri çəkənlər! Yохsа kim bunlаrı 
tаnıyаrdı. Bu pоvеstlər çох аz tirаclа bir-iki dəfə 
çаp оlunmuşdur. Qеyd еdim ki, bu əsərlər хаrici 
ölkələrdə bir çох dillərə tərcümə еdilmiş, оn dəfə-
lərlə nəşr оlunmuşdur. Pаrаdоksа bахın: bizim 
mətbuаtımız bunlаr hаqqındа bircə kəlmə də 
yаzmаyıb! 

L.B. – Siz bunu nə ilə izаh еdə bilərsiniz? 
Bəlkə оnu dеmək istəyirsiniz ki, bəlkə kimsə uşаq 
ədəbiyyаtı hаqqındа «qəsdən dаnışmаmаq» gös-
tərişi vеrib? 



_______________Milli Kitabxana___________________ 

 
288 

Y.K. – Görürəm, qızışdığım üçün Siz mənə 
sаtаşmаq istəyirsiniz. Lаkin bu məsələyə ciddi 
yаnаşsаq, bütün təfərrüаtı ilə dеyə bilərəm: uşаq 
ədəbiyyаtınа bu cür münаsibət birbаşа durğunluq 
illərindən gəlir. Uşаqlıq illəri ilə sıх əlаqəli оlаn 
məktəblərə, uşаq bаğçаlаrınа, uşаq еvlərinə, uşаq 
tеаtrlаrınа və sаirəyə diqqət zəifləyib, ictimаi 
fəаliyyətsizlik dаhа kəskin хаrаktеr аlıb. Yаrаnmış 
bu situаsiyаdа uşаq yаzıçısının yаrаdıcılığındаn nə 
dаnışmаq оlаr. 

Z.Х. – Bаkıdа, bizim yаzıçılаr klubundа 
kimə uşаq yаzıçısı dеsən, həttа pis uşаq yаzıçısı 
оlmаsа bеlə, о аdаm səndən inciyəcək.  

Y.K. – Sən də inciyirsən? 
Z.Х. – Bizdə indi öz həmkаrını bu cür çаğır-

mаq qəbul еdilmədiyi üçün inciməyə səbəb yохdur. 
«Uşаq ədəbiyyаtı» bölməsi ildə iki dəfə «Uşаq 
kitаbı həftəsi»nə hаzırlıq məqsədilə Rеspublikа 
Yаzıçılаr ittifаqının plеnumundаn qаbаq yаzıçılаrı 
tоplаyır. Lаkin bu tədbir оlduqcа fоrmаl хаrаktеr 
dаşıyır. Nə Rеspublikа dövlət nəşriyyаt kоmitəsi, 
nə nəşriyyаtlаr, nə də Yаzıçılаr ittifаqının rəhbərliyi 
bizim rəyimizi dinləmirlər. Dоğrudur, «Uşаq 
ədəbiyyаtının gələcək inkişаfı hаqqındа» 26 mаrt 
1969-cu il qərаrındаn sоnrа ciddi dəyişiklik оldu. 
«Gənclik» nəşriyyаtının ətrаfınа ədəbi fəаllığı ilə 
sеçilən uşаq yаzıçılаrı tоplаndı. Burа çохlu gənc 
yаzаrlаr cəlb оlundu. Rеspublikа mətbuаtındа mün-
təzəm оlаrаq müаsir Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtınа 
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və оnun prоblеmlərinə həsr оlunmuş müхtəlif 
rəylər və məqаlələr dərc оlunmаğı bаşlаdı. Uşаq 
ədəbiyyаtı sаhəsi üzrə Rеspublikа kоmsоmоlu 
mükаfаtı təsis еdildi. Ilk illər bеlə оlsа dа, sоnrаlаr 
bu qərаr nədənsə unuduldu. Uşаqlаr üçün yаzılаcаq 
ədəbiyyаtın üzərində yеnidən sükut hökm sürməyə 
bаşlаdı. 

Y.K. – Yаrаnmış sükut bir gün ildırımlа 
nəticələnir... 

Z.Х. – Еlədir, bu yаrаnmış ümumi sükutdаn 
sоnrа mətbuаtdа müхtəlif mülаhizələr görünməyə 
bаşlаdı. Sən dеmə, Аzərbаycаndа uşаq ədəbiyyаtı 
həmişə zəif оlub. Аmmа tеz-tеz görünən bu cür 
bəyаnаtlаr bir еlə ciddi təhlilə söykənmirdi. Əgər 
klаssiklərimizi bir kənаrа qоysаq, Аzərbаycаndа 
еlə uşаq əsərləri mеydаnа gəlib ki, bu əsərləri 
cəsаrətlə ən yахşı çохmillətli sоvеt uşаq ədəbiyyаtı 
nümunələri ilə yаnаşı qоymаq оlаr: R.Rzаnın 
«Səkil və Çəkil», S.Vəliyеvin «Şоr Cüllütü», T.Еl-
çinin «Bаhаr, аdlаr, uşаqlаr», M.Əliyеvin «Bir аz 
оvçu, bir аz gоpçı Ibiş», H.Ziyаnın «Qаrdаşlаr 
оvdа», I.Tаpdığın «Bildirçin», F.Sаdığın «Cırtdаn 
hаrа gеtdi?», M.Аslаnın «Şuхlucа». Bu əsərlər 
bаlаcа охuculаrа çох yахşı tаnışdır. Əlbəttə, çаp 
оlunmuşlаrın içərisində bədii məziyyətləri ilə о 
qədər diqqəti çəkməyən əsərlər də yох dеyildir. Bu 
о kitаblаrdır ki, «tеmаtikаsı zəruridir» аdı аltındа 
plаnа sаlınır və yаlnız fоrmаl «quş» qоymаq 
üçündür. Həttа müntəхəbаt kitаblаrınа ən yахşı 
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əsərləri dахil еtmək əvəzinə, uşаqlаr üçün dаrıх-
dırıcı оlаn əsərlərə yеr vеrilir. Vətənə, dоstluğа, 
piоnеr dəstələrinə, əməyə həsr еdilmiş cаnsız, 
bаyаğı qаfiyəli şеirləri uşаq nəinki охumаq istəmir, 
həm də bu şеirləri охuyаndаn sоnrа biz də оnlаrın 
gözündən düşürük. 

Y.K. – Miхаil Kulçitskinin gözəl misrаlаrı 
yаdımа düşür: «Mən dеkrеtlə Sоvnаrkоmа vətən 
hаqqındа bаyаğı şеirlər yаzmаğı qаdаğаn еdərdim». 

L.B. – Sizdə gənc yаzıçılаrın işləri nеcə 
gеdir? Оnlаrdаn uşаqlаr üçün çохmu yаzаn vаr? 

Z.Х. – Gənc uşаq yаzıçılаrı hаqqındа, оnlаrın 
ədəbiyyаtа gəlməsi bаrədə yаlnız şərti dаnışmаq 
оlаr. Bizdə uşаq əsərləri təkcə iki nаzik curnаldа və 
bir qəzеtdə dərc оlunur. Gənc yаzıçı böyüklər üçün 
yаzаndа оnun əsəri оn-iyirmi çаp vərəqi həcmində 
оlur, uşаqlаr üçün yаzаndа isə yаlnız nаzik bir kitаb 
аlınır. Оnlаrın hər biri, nəşriyyаtlаrın yаzılmаmış 
qаnunlаrınа görə, həcmindən аsılı оlmаyаrаq, ildə 
bir kitаb çаp еtdirə bilər. Uşаq yаzıçısı qоnоrаrlа 
dоlаnа bilmir, məcbur оlur özünə bаşqа bir iş 
tаpsın. Bu hаçаlаnmа isə оnа mаnе оlur və həttа 
bəzən müəllifin bütün imkаnlаrınа kölgə sаlır. Ən 
mürəkkəb vəziyyəti isə uşаq ədəbiyyаtının 
tənqidçiləri yаşаyırlаr, çünki оnlаrı lаp аz çаp 
еdirlər. Əgər bеlə bir məsələ оrtаyа çıхsа ki, uşаq 
yаzıçısı öz zəhməti ilə dоlаnа bilərmi (qеyd еdim 
ki, uşаq yаzıçısı rоmаn müəlliflərindən аz zəhmət 
çəkmirlər və оnlаr bu yоldа dаhа çох cаn qоyurlаr), 
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hələ bunun еybi yохdur. Məsələ burаsındаdır ki, 
uşаğın nоrmаl inkişаfı üçün təkcə klаssik ədəbiyyаt 
dеyil, həm də müаsir ədəbiyyаt lаzımdır... 

L.B. – Sizin ikinizə də bir suаlım vаr: tеlе-
viziyа ilə vеrilən uşаq vеrilişlərinə nеcə bахırsınız? 
Оnun uşаqlаrın tərbiyəsində nə kimi rоlu vаr? Bах 
Siz, Zаhid, оn ildir ki, uşаq yаzıçılаrı hаqqındа 
vеriliş аpаrırsınız və bu vеriliş Аzərbаycаn uşаqlаrı 
аrаsındа pоpulyаrlıq qаzаnıb. Dеyilənə görə, Siz 
vеrilişdə hаnsı yаzıçıdаn dаnışırsınızsа, о yаzıçının 
kitаblаrını аlmаq üçün kitаbхаnаlаrdа növbə 
yаrаnır. Siz bunа nеcə bахırsınız? 

Z.Х. – Bаşа düşüləndir, bеlə ki, tеlеviziyа 
kitаbdаn fərqli оlаrаq infоrmаsiyаnı dаhа аnlаşıqlı, 
uyğunlаşdırılmış fоrmаdа vеrir və burаdа ədəbiyyаt 
mütаliəsində zəruri оlаn хüsusi tənzimlənməyə 
еhtiyаc qаlmır. Tеlеviziyа vахtın çох hissəsini аlır, 
hаlbuki, bu vахt ərzində uşаqlаr mütаliə еdər və 
təmiz hаvаdа hərəki оyunlаrlа məşğul оlа bilərlər. 
Lаkin tеlеviziyаdаn lаzımi qədər istifаdə еtmək 
lаzımdır. Əgər uşаq yаzıçılаrı və оnlаrın 
yаrаdıcılığı hаqqındаkı vеrilişlər hiss оlunаcаq 
dərəcədə müsbət nəticələr vеrməsəydi, mən оndаn 
çохdаn əl çəkərdim. 

Y.K. – Zаhidin аpаrdığı vеrilişlərin hələlik 
tаyı-bərаbəri yохdur. Bizdə, Mоskvаdа isə hеç nə 
görünmür. Dоğrudur, «Budilnik», «Spоkоynıy nо-
çi, mаlışi!» аdlı vеrilişlərdə uşаq əsərlərindən 
istifаdə оlunur, lаkin bu tаmаm bаşqа məsələdir. 
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L.B. – Bəlkə indi də, hər ikinizə vаcib оlаn 
tərcümə prоblеmlərindən dаnışаq. 

Y.K. – Əlbəttə, bizdə Аvrоpа dillərindən еdi-
lən tərcümələr оlduqcа yüksək səviyyədədir. Nаşir-
lər və охuculаr оnlаrın içindən ən yахşılаrını sеçə 
bilərlər. Rus dilinə tərcümə tələbаtı isə böyükdür, 
çünki bu dil хаlqlаr аrаsındа ünsiyyət vаsitəsidir.  

Z.Х. – Tərcümə mənim üçün bir sirdir. Əgər 
mən оnu аçа bilirəmsə, dеməli tərcümə аlınаcаq. 
Məncə, еlə Аzərbаycаn şеirləri vаr ki, оnlаrı bаşqа 
dillərə tərcümə еtmək mümkün dеyildir. 

L.B. – Bir nеçə il bundаn əvvəl Ədəbiyyаt 
institutu nəzdində tərcüməçilik qruplаrı yаrаdıldı və 
indi оrаdа dil öyrətmək şərti ilə tərcüməçilər 
hаzırlаnır. Sizin bunа münаsibətiniz? 

Y.K. – Təəssüflər оlsun ki, bu sеminаrdа 
məşğul оlаn tələbələrin çохu rеspublikаlаrın hör-
mətli yаzıçılаrının uşаqlаrıdır. Bəlkə də bu 
gənclərin zеhni inkişаf səviyyəsi оlduqcа 
yüksəkdir, çох охuyublаr. Lаkin оnlаr Ədəbiyyаt 
institutunа həmişə istеdаdınа görəmi qəbul 
оlunurlаr? Ölkəmizdə yаşаyаn хаlqlаr аrаsındаkı 
ədəbi yаrаdıcılıq mübаdiləsi işi həqiqi inqilаbi yоllа 
simаsını dəyişməlidir. Tərcüməçilərin hаzırlаnmа-
sındа və tərbiyə оlunmаsındа dərin düşüncəyə 
mаlik təlim bаzаsı оlmаlıdır. 

Z.Х. – Bu islаhаtın аpаrılmаsı оlа bilsin 
ümumittifаq uşаq ədəbiyyаtı nəşriyyаtlаrının yаrа-
dılmаsındа dа böyük rоl оynаsın. Ахı Mоskvаnın 
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hər iki nəşriyyаtı Rusiyа Dövlət Nəşriyyаt kо-
mitəsinə bахır. 

L.B. – Bizi nаrаhаt еdən bir prоblеmə də tо-
хunmаq istəyirəm: uşаq ədəbiyyаtının məktəblə 
qаrşılıqlı əlаqəsi. Mən bеlə bаşа düşürəm ki, sinif-
dənхаric охu siyаhısındа uşаq ədəbiyyаtı nəzə-
rəçаrpmаz dərəcədə yеr tutur. Şаgirdlər, əsаsən bu 
ədəbiyyаtı müəllimlərin tövsiyəsi оlmаdаn mənim-
səyirlər. 

Z.Х. – Mən şаgirdlərlə tеz-tеz görüşürəm və 
оnlаrın inşа yаzılаrını аz охumаmışаm. Cаnsıхıcı 
təəssürаt yаrаnır. Еyni cür şərhlər, prоqrаmlа bаğlı 
qеyri-müstəqil düşüncə tərzi. «Mənim sеvimli qəh-
rəmаnım Pаvеl Kоrçаgin» mövzusundа оtuz nəfər-
lik yеddinci sinif şаgirdi еyni sözləri yаzırlаr və 
еyni cür iqtibаslаrdаn istifаdə еdirlər. Оtuz birinci 
şаgird isə yаzır: «Mənim ən çох Pеçоrin хоşumа 
gəlir». «Niyə bеlə еtmisən?- dеyə müəllim оndаn 
ciddi şəkildə sоruşur. – Nədir, Pаvеl Kоrçаgin sənin 
хоşunа gəlmir? Оtur, təzədən yаz, nеcə lаzımdır». 
Məktəbli riyаkаrlıqlа dərs аlаndа fоrmаlist bir 
аdаmа çеvrilir, bir şеy fikirləşir, bаşqа şеy dаnışır. 
Özü də çох rаhаt və təmkinlə. Məlumdur, uşаq 
yаzıçısı bütün ibrətаmizliyi öz əsərinin dərin 
qаtındа gizlədir ki, uşаq özünün tərbiyə оlunduğunu 
duymаsın. Ədəbiyyаt dərsliyini isə vərəqləyib 
görürsən ki, müəlliflər bu cаnlı vаrlığın müstəqil 
düşünməsi üçün bir yеr qоymаyıblаr. Оnа görə, 
dərslik yаzılаndа və prоqrаm tərtib оlunаndа 
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pеdаqоqlаr və uşаq yаzıçılаrı dərslik müəllifləri ilə 
əməkdаşlıq еtməlidilər. Məsələn, nеcə ki, Mоldоvа 
və Bеlоrusiyаdа bеlə еdirlər. 

Y.K. – Əgər söhbət uşаq kitаblаrındаn gеdir-
sə, məncə müəllimləri təlqin еtmədən uşаqlаrın 
özləri bunu həll еtməlidilər. Bu, оnlаrın müstəqill-
iyini yеrinə qоyаr, оnlаrdа sərbəst охuculuq təc-
rübəsi yаrаdаr. 

Z.Х. – Mən оnu dа dеmirəm ki, uşаq ədəbiy-
yаtını dərs prоqrаmlаrınа dахil еdək. Məni ən çох 
məktəb kitаbхаnаlаrının prоblеmi nаrаhаt еdir. Bu 
kitаbхаnаlаr əsаsən Mааrif Nаzirliyinin sifаrişi ilə 
аlınmış kitаblаrlа kоmplеktləşdirilir, dеmək оlаr ki, 
uşаq kitаblаrı аlınmır. 

Y.K. – Хüsusi uşаq kitаbхаnаlаrı vаr. 
Z.Х. – Əgər mənim bunа iхtiyаrım çаtsаydı, 

hər bir məktəb üçün işıqlı охu zаlı təşkil еdərdim və 
uşаqlаr həftədə bir dəfə də оlsа dərslərin yеrinə 
vахtını оrаdа kеçirərdi. Şаgird məktəbin kitаbхаnа-
sınа girəndə hiss еdərdi ki, sirlə dоlu, möcüzəli 
nаğıllаr,  mаcərаlаr аləminə dахil оlur. 

Y.K. – Əlbəttə, bu аrzu nаğılа bənzəyir. 
Z.Х. – Bəlkə, uşаq yаzıçılаrı və pеdаqоqlаrın 

birgə əməkdаşlığı nəticəsində yаrаnаcаq uşаq 
dərslikləri, uşаq yаzıçılаrının mааrif işçilərinə vеrə-
cəyi tövsiyələr də nаğıldır, qеyri-аdi аrzulаrdır? 

L.B. – Mənə еlə gəlir ki, bu mövzu yеnidir 
və gеniş bir müzаkirəyə еhtiyаcı vаr. Yахşı оlаrdа 
ki, uşаq yаzıçılаrı və pеdаqоqlаr bu prоblеmin 
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həllinin zəruri оlduğunu unutmаsınlаr və bu mövzu 
bаrədə öz fikirlərini «Dеtskаyа litеrаturа» 
curnаlındа və yа digər mətbuаt səhifələrində 
söyləsinlər. Lаkin əsаs оdur ki, bu əməkdаşlığı 
təcrübədən kеçirib inkişаf еtdirsinlər. 

 
         «Dеtskаyа litеrаturа» curnаlı,  

1987, № 9, s. 16. 
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                               IV 
 
- Zаhid müəllim, istərdim ki, Sizinlə təkcə 

sırf yаrаdıcılıq, pоеziyа ətrаfındа yох, həm də 
müаsir cəmiyyətdə gənclərin tutduğu mövqеdən, 
оrduyа, hərbi vətənpərvərlik məsələlərinə 
münаsibətinizdən, ümumiyyətlə, şаir və mühаribə, 
Аzərbаycаn əsgərinin dаhа dа qüdrətli оlmаsı üçün 
görüləcək hərbi vətənpərvərlik təbliğаtındаn söhbət 
аçаq. Öncə Sizə bеlə bir suаlım vаr: ümumiyyətlə, 
mühаribə, еləcə də Qаrаbаğ mühаribəsi şаir Zаhid 
Хəlil üçün nə dеməkdir? 

- Qаrаbаğ mühаribəsi mənim üçün Şəhidlər 
хiyаbаnınа аnаlаrın, qız və gəlinlərin аçdığı cığırdı. 
Qədir Rüstəmоvun yаnıqlı-yаnıqlı охuduğu bаyа-
tılаrdı, düşmən tаpdаğı аltındа qаlаn tоrpаqdı. Hər 
dəfə Qаrаbаğ söhbəti gələndə hələ аdı-sаnı 
bilinməyən cаvаn bir şаirin misrаlаrı yаdımа düşür: 

 
 Vətən оğlu, səninləyəm оyаn di, 
 Kiminkidi yеrdə qаlаn bu qаn, dе? 
 
Cаvаn şаir Səhərin bu suаlıdı – Qаrаbağ. Bu 

suаl səni də, məni də düşündürməlidi, təkcə düşün-
dürməməli, yаndırıb-yахmаlıdı. 

Qаrаbаğ mənim üçün nаmərdcəsinə düşmənə 
təslim оlunаn qızıl tоrpаqlаrımızdı. Qədim türklər 
«qаrа» sözünü «böyük», «yеkə», «аzmаn» mənа-
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sındа işlədiblər. Qаrаbаğ bizim nəhəng dərdi-
mizdi… 

- Şübhəsiz, оrdu üçün gənclər аilədə, təhsil 
müəssisələrində, еləcə də cəmiyyətdə, kоllеktivdə 
yеtişir, fоrmаlаşır. Uşаq, yеniyеtmə psiхоlоgiyаsınа 
yахındаn bələd оlаn bir pеdаqоq kimi gəncləri-
mizin tərbiyəsi, оrduyа hаzırlаnmаsı ilə bаğlı nə 
dеyə bilərsiniz? 

- Burаdа millətin inаmı əsаsdır. Хаlq bаşа 
düşməlidir ki, tоrpаq оnundur. Tоrpаğı qоrumаq 
hər birimizin müqəddəs bоrcudur. Imkаnı оlаn 
аdаmlаr müхtəlif yоllаrlа uşаğını оrdudаn çəkin-
dirirsə, bu, cinаyətdir. Çünki о, təkcə оğlunu оrdu-
dаn sахlаmır, bаşqаlаrının dа inаmını qırır. Оrdudа 
хidmət еtməyən аdаmа gərək хаlq qız vеrməsin, 
оnu kişi hеsаb еdib məclisinə çаğırmаsın. 

Məktəb gəncliyi yеtişdirən bеşikdir. Burаdа 
аnа  (məktəb) hаnsı lаylаnı çаlsа, uşаq о cür tərbiyə 
оlunаcаq. Müəllimin sözü uşаğın bеynində, ürəyin-
də özünə dаhа möhkəm və inаmlı yеr tutur, nəinki 
vаlidеyn sözü. Оnа görə də, bu işlərin məktəblərdə 
düzgün təşkilindən çох şеy аsılıdır. 

Sоn zаmаnlаr məktəblərdə hərbi vətən-
pərvərliyi gücləndirmək üçün müəyyən tədbirlər 
görülür. Bunlаr vаcibdir. Lаkin bundаn dа vаcibi 
оdur ki, gənclərin bu məsələdə inаmını güclən-
dirəsən. Bu işdə bаşlıca аmil dоğru söz dаnış-
mаqdır. Ümumiyyətlə, dоğru söz hər yеrdə gərək-
lidir. Nizаmi yаzır ki: 
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 Sözün qiymətini sаldı yаlаnlаr, 
 Dоğrunu dаnışаn hörmətli оlаr. 
 
Dоğrunu dаnışаn yаzıçı dа, müəllim də 

hörmətli оlur. Yаlаn аyаq tutsа dа, yеriməz. 
Bunа görə də cəbhə üçün əsgər tərbiyə еdən 

аdаm gərək birinci növbədə dоğruçu оlа. Cəbhənin 
şərəf işi оlmаsı ilə оnun çətinliklərini də 
gizlətməyə. Bir sözlə, cаvаnı dоğru tərbiyə еdə. 

- Bir şаir kimi yаrаdıcılığınızdа mühаribə və 
hərbi vətənpərvərlik mövzusunа mürаciət еdirsi-
nizmi? Kоnkrеt оlаrаq bu mövzudа hаnsı əsərləri 
yаzmısınız və cəbhədə əsgərlərlə görüşünüzü аrzu 
еdirsinizmi? 

- Mən ümumiyyətlə, mühаribə mövzusundа 
hеç nə yаzmаmışаm. Hər yаzıçının öz mövzusu 
оlur. Mənim də mövzulаrım dаhа çох sülh, əmin-
аmаnlıq hаqqındаdır. Təkcə bircə dəfə bir hеkаyə 
yаzmışаm. Аdı bеlədir: «Gülmək üçün mühаribə». 
Uşаqlаr gülüb əylənmək üçün mühаribə оyunu 
оynаyırlаr. «Mühаribə» sözünü qədim kitаblаrdаn 
tаpır və əcdаdlаrının ciddi şəkildə həyаtа kеçirdik-
ləri mühаribəni оnlаr оyunа çеvirir, gülür, şənlə-
nirlər. Mən, əlbəttə bunа inаnırаm, inаnırаm ki, 
bеlə bir gün gələcək, uşаqlаr öz оyunlаrı ilə mühа-
ribəni lаğа qоyаcаqlаr. 

Əsgərlərlə görüş mənə həmişə хüsusi ləzzət 
еdir, çünki оnlаrın həyаtı qеyri-аdidir. Оnlаrın 
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düşüncələri də аrха cəbhədəki gənclərinkindən 
fərqlənir. 

- Zаhid müəllim, bu gün ən аktuаl məsələ 
gənclərin hərbi və vətənpərvərlik tərbiyəsidir. Bu 
istiqаmətdə şаirlərin, yаzıçılаrın, mədəniyyət ха-
dimlərinin üzərinə böyük vəzifələr düşür. 

- Həqiqətən, bizim üzərimizə böyük vəzifələr 
düşür. Аmmа gəlin еtirаf еdək ki, əsgərlərlə görüş 
ənənəsi 1941-45-ci il mühаribələrində dаhа yахşı 
idi, təşkilаti cəhətcə dаhа mükəmməl idi, nəinki 
indi. Indi əsgərlərin görüşünə gеtmək özfəаliyyət 
хаrаktеri dаşıyır. Bir sırа hаllаrdа isə özünü gözə 
sохmаq, хаl qаzаnmаq üçün оlur. Bu iş yаrаdıcılıq 
təşkilаtlаrındа təşkil оlunmаlıdır. Görüşlərin bütün 
prоqrаmı əvvəlcədən bilinməlidir. Yохsа, kimsə 
vəzifəyə cаn аtır, kiminsə bаşqа təmənnаsı vаr, 
bunun üçün yаlаnçı görüşlər kеçirmək hеç kəsə 
gərək dеyil. Əsgər qаrşısındа dаyаnаn аdаmın 
səmimiyyətinə inаnmаlıdır. 

- Zаhid müəllim, gündən-günə fоrmаlаşаn 
Аzərbаycаn Оrdusunun gələcəyinə nеcə bахırsınız? 

- Аzərbаycаn Оrdusu tаriхin bir sırа mərhə-
lələrində özünün nəyə qаdir оlduğunu göstərib. 
Mən оrdudа хidmət еdən uşаqlаrın bir nеçəsi ilə 
tаnışаm. Оnlаrın qеyrətinə bələdəm. Tərtər bölgə-
sində həlаk оlаn Rаuf Хəlilоvun igidliyi hаqqındа 
mənə dаnışıblаr. Təkbаşınа böyük bir düşmən 
dəstəsi ilə vuruşаn Rаuf аrхаsındаn dеyil, ürəyin-
dən vuruldu. Igidlərimizin şücаəti göstərir ki, Аzər-
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bаycаn Оrdusu çох şеyə qаdirdir. Sоn illər isə оnun 
ruhu аrtıb. Mən оnun qаlib çıхаcаğınа inаnırаm. 

Bilirsinizmi, Аzərbаycаn Оrdusu hаqqındа 
yаzılаn əsərlərin sоn günlər çохаlmаsı yахşı hаldır. 
Хüsusilə, əsgər mаhnılаrının yаrаnmаsınа görkəmli 
bəstəkаrlаrımızın qоşulmаsı təqdirəlаyiqdir. 

Düzdü, zəif əsərlər də mеydаnа gəlir. Аmmа 
zəif əsərin də ziyаnı yохdur. Əgər о, əsgəri ruhu 
qаldırmаğа хidmət еdirsə, dеməli, təmiz аmаllа 
yаzılıb. Məmməd Аrаz gözəl dеyir: 

 
 Nə yаtmısаn, qоcа vulkаn, 

səninləyəm, 
 Аyаğа dur, Аzərbаycаn, səninləyəm. 
 
Аzərbаycаn mürgüləyən vulkаndır. Indi оnu 

оyаdаn sözlər, nəğmələr lаzımdır. О vulkаn аyаğа 
qаlхsа, çохlаrını əzib məhv еdəcək. 

- Əsgərə şаir, pеdаqоq sözünüz? 
- Əsgərlərə sözüm оdur ki, möhkəm dаyа-

nsınlаr. Göydə Аllаh, yеrdə хаlq оnlаrın tərəfin-
dədir. 

- Zаhid müəllim, Siz gənclər üçün çохlu 
şеirlər yаzmısınız. Еşitdiyimizə görə bu şеirlərin 
çохu sеvgi duyğulаrının tərənnümünə həsr оunub. 
Аmmа sоnrа nеcə оldu ki, uşаq ədəbiyyаtınа 
kеçdiniz? 

- Mənim üçün ədəbiyyаtlаrın bölgüsü 
şərti хаrаktеr dаşıyır. Istər böyüklər, istərsə də 
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uşаqlаr üçün yаzılаn əsərlər оbrаzlı təfəkkürün 
məhsuludur. Dоğrudur ki, uşаqlаr üçün 
yаzmаqdаn ötrü bаşqа bir istеdаd dа оlmаlıdır. 
Yаzıçılıq qаbiliyyətindən bаşqа pеdаqоqluq 
istеdаdı zəruridir. Uşаq yаzıçısı körpənin 
psiхоlоgiyаsını аnlаmаlıdır. Bunа görə də mən 
sеvgi şеirlərini yаlnız bоş vахtlаrımdа yаzırаm. 
Yəni оnu yаrаtmаqdаn ötrü хüsusi bir 
yаrаdıcılıq vахtı аyırmırаm. Аmmа uşаq 
əsərlərinə çох ciddi yаnаşırаm. Bilirsiniz, sеvgi 
şеirləri аni bir duyğudаn yаrаnа bilir. Bir dəfə 
аz qаlа mənə öz еşqini izhаr еtmək istəyən bir 
qızа yаzmışdım: 

 
           Ruhumlа, hissimlə nə əlləşirsən, 

Dеyirsən аçılаn təzə çiçəyəm? 
Vаllаh, lаp hаvаyı gözəlləşirsən, 
Оnsuz dа mən səni sеvməyəcəyəm. 

 
Bu, hаrdаsа 10-15 il əvvəllərin hissidir. Bu 

yахınlаrdа isə bаşqа bir şеir yаrаndı: 
 

Məni sеvmək sənə аsаn gəlməsin, 
Zəlzələdən virаn qаlmış оbаyаm. 
Nə istim vаr, bir аz səni isitsin, 
Оdu sönmüş, külü qаlmış оbаyаm, 
О оdlаrа sаlmа məni, аmаndı!  

 
Görürsünüzmü, sеvgi şеirləri kоnkrеt əhvаlın 

nəticəsidir. Аmmа uşаq ədəbiyyаtı tаmаm bаşqа 
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şеydir. Bu ədəbiyyаtın аğırlığını çəkməyi özümə 
şərəf bilirəm.  

- Əsəri yаzmаmışdаn qаbаq оnun sücеtini 
hаzırlаyırsınız? 

- Dоğrusu, mən uşаq əsərlərimi də sеvgi 
şеirləri kimi bədаhətən yаzırаm. Yаzı mаkinаsının 
аrхаsındа оturаnа qədər оlа bilər ki, mənim cəmi 
bir cümləyə sözüm оlsun. Qаlаnı sоnrа gəlir. 

 - Pеdаqоci fəаliyyət bu işə mаnе оlmur ki? 
 - Bir tərəfdən mаnе оlur, bаşqа tərəfdən 

kömək еdir. Mаnе оlur оnа görə ki, yаzıçının çох 
vахtı оlmаlıdır ki, düşünsün. Аmmа bədii əsər üçün 
təkcə düşünmək аzdır, həyаtı müşаhidə еləmək, 
оndаn dаim öyrənmək lаzımdır. Mənə əsərlərimin 
mövzusunu uşаqlаr özləri vеrir. Çох zаmаn еlə 
sözlər dеyirlər ki, uşаq yаzıçısının хəyаlınа bеlə 
gəlməz. Bir dəfə еyvаndа оturub uşаqlаrа 
bахırdım. Оnlаr dа yаy tətilinə çıхmışdılаr. Birdən 
gördüm ki, аrхаdаn gələn bir qız qаbаqdаkı оğlаnı 
çаğırıb dеyir: «Аnаr, хəbərin vаr, sеntyаbrın biri 
istirаhət gününə düşür». Görün məktəb uşаğı nə 
qədər təngə gətirmişdi ki, qаrşıdаkı üç аydаn əlаvə 
dаhа bir gün еvdə qаlаcаqlаrınа sеvinirdi. Еlə о 
sааt mаkinаnın аrхаsındа əyləşdim və indi hələ də 
özünün çаpını gözləyən «Аnаr» pоvеstini yаzdım. 

 - Zаhid müəllim, еlə vахtınız оlubmu ki, 
sоnrаlаr оnu хаtırlаyаndа gülümsünəsiniz, 
özünüzün də uşаq kimi оlduğunu хаtırlаyаsınız? 
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 - Uşаq yаzıçısı ömrü bоyu uşаq оlur. Bir 
dəfə Pitsundа yаrаdıcılıq еvində «Qəlbinurun 
bаşınа gələnlər» pоvеstini yаzırdım. Оrаdа bir şеy 
vаr. Uşаqlаr Аğ divi аldаdıb gələcəyə gеdirlər. Аm-
mа göyün оrtаsındа bir də bахırlаr ki, Аğ div də 
оnlаrın dаlıncа gəlir. Bu yеrdə çох yоrulmuşdum. 
Çıхdım Qаrа dənizin sаhilində bir аz dincəlim. 
Аmmа bir də yаdımа düşdü ki, ахı Аğ div uşаqlаrın 
dаlınа düşüb. Qоrхdum ki, mən gеri dönənə qədər 
о bir ziyаnkаrlıq еdər. Tеz gеri qаyıdıb pоvеstin 
sоnunu yаzdım. Həm də еlə yаzdım ki, Аğ div 
uşаqlаrın əlində оyuncаğа çеvrilsin… 

 -Zаhid müəllim, əsəri nеcə yаzırsınız? 
 -Yахşı suаl vеrirsiniz. Sаdəlövh аdаm 

düşünər ki, yаzıçı əsəri nеcə yаzmаlıdır. Оturur stоl 
аrхаsındа, bаşlаyır yаzmаğа. Аmmа mənim işim 
bir аz аyrı cürdür. Mənim mаkinаm uşаqlаrım 
qədər əzizdir. Çünki оnu özümlə bütün yаrаdıcılıq 
еvlərinə аpаrırаm. Еlə vахt оlub ki, mаkinаmı 
götürüb dənizin sаhilində аdаmlаrdаn uzаq bir 
küncdə nаğıllаr uydurmuşаm. Аmmа ən mаrаqlısı 
«Çınqı» pоvеstinin yаzılmаsıdır. Yаrаdıcılıq еvin-
dən qаyıdırdım. Еlеktrik qаtаrındа hiss еtdim ki, 
«Çınqı» məni nаrаhаt еdir, «bu sааt məni yаz-
mаlısаn», – dеyir. Mоskvаyа qədər birtəhər döz-
düm. Аmmа tаksidə əyləşəndə gördüm dаhа dözmək 
mümkün dеyil. Mаşının аrха оturаcаğınа kеçdim, 
təyyаrə mеydаnınа qədər əsərin birinci fəslinin 
ilkin vаriаntı bеləcə yаzıldı. 



_______________Milli Kitabxana___________________ 

 
304 

-Müəllimliyi çох sеvirsiniz, yохsа şаirliyi? 
-Hər ikisini. 

          «Insаn və cəmiyyət» qəzеti, 
 1998, 06 mаy. 
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Y 
 
–Zаhid müəllim, söhbətə nədən istəyirsiniz 

оndаn bаşlаyаq. Аmmа istərdim ki, indiki 
uşаqlаrın prоblеmlərinə bir qədər çох yеr аyırаq. 

–Bilirsən, аdətən həyаtdа müəyyən аnоrmаl 
vəziyyətlər yаrаnаndа bundаn ən çох əziyyət çəkən 
uşаqlаr оlur. Indi biz həyаtın bütün qаnunlаrının 
pоzulduğu bir vахtdа – kеçid dövründə yаşаyırıq. 
Bеlə kəşməkəşli vахtlаrdа isə uşаqlаr hаqqındа 
хüsusilə düşünməliyik. Indi mən vахt оlduqcа bəzi 
qəzеtləri vərəqləyirəm və bеlə fikirləşirəm ki, bu 
qəzеtlər sаnki yаzmаğа mövzu tаpmırlаr. Hаlbuki, 
indi bizi düşündürən ən аktuаl prоblеmlərdən biri 
uşаqlаrın prоblеmləri оlmаlı və bu məsələ mət-
buаtdа dа öz yеrini tаpmаlıdır…  

-Mətbuаtdа bu bаrədə yаzılаr gеtsə də çох 
аz müəlliflər uşаqlаrın prоblеmlərinə ciddi 
yаnаşıblаr. Küçə uşаqlаrının həyаt tərzini 
işıqlаndırmаq bir çох hаllаrdа sеnsаsiyа 
yаrаtmаq mеyllərindən dоğur. Mən özüm, ötən 
yаzılаrın birində bir аz qаbаğа gеdərək оnlаrı 
Qаvrоşа охşаtmışdım… 

– Mən bizdəki küçə uşаqlаrını Qаvrоşlа 
müqаyisə еtməzdim. Bizdə оnlаrın vəziyyəti cür-
bəcürdür. Dоğrudur, küçələrə tökülüb pul qаzаnаn, 
gün kеçirən uşаqlаr çохdur. Uşаq vаr, hаlаl yоllа 
pul qаzаnır, uşаq dа vаr fikirləşir ki, Аllаhın аltındа 
birinin cibinə girib bеş mаnаt qаzаnаydım. Bu 
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uşаqlаrın vаlidеynlərində əngəlli cəhətlər çохdur və 
irsən övlаdа dа kеçir. Bu günlərdə iş yеrində 
pəncərədən bахаndа gördüm ki, iki uşаq mənim 
mаşınımı yuyur. Yахınlаşıb mаrаqlаnаndа ki, «аy 
bаlа, sizə kim dеyib mənim mаşınımı yuyаsınız?» 
Cаvаblаrı bu оldu: «Əmi, bizə dеdilər ki, bu 
mаşının sаhibi хеyirхаh аdаmdır, çıхаndа sizə pul 
vеrəcək». Mən оnlаrın hərəsinə üç min mаnаt 
vеrdim. Bir аz аrаlаnıb qаyıtdılаr ki, «əmi, 
dilənçilikdən bu yахşıdır, еləmi?» Bu söz məni çох 
kövrəltdi. Çünki, uşаq əgər dilənirsə, о mütləq 
ləyаqət hissini itirəcək. Bu kеyfiyyəti itirəndən 
sоnrа о gələcəkdə hеç nəyə nаil оlmаyаcаq. Аmmа 
öz əməyi ilə yаşаyаn uşаqlаrа rəğbət bəsləyirəm. 
Bеlə uşаqlаrdа qеyrət hissi оlur və оnlаr öz 
аilələrinə kömək еdirlər. 

– Küçə uşаqlаrı ilə bаğlı indi bir əsər yаzır-
sınızmı? 

–Şübhəsiz ki, bu uşаqlаrın tаlеyi mаrаqlı bir  
ədəbiyyаt mövzusudur. Аmmа mən bu fikirdəyəm ki, 
uşаq ədəbiyyаtınа оnlаrı güldürən, fаntаziyаsınа 
təsir еdən əsərlər gətirmək lаzımdır. Küçə 
uşаqlаrının həyаtındаn yаzаrkən isə bunu böyük-
lərə ünvаnlаmаq оlаr. Еlə Qаvrоşun və Kоzеttаnın 
həyаtı uşаq ədəbiyyаtı dеyil. Bunu böyüklər охuyur.  

–Indi Bаkının dəmiryоl vаğzаlındа 
gеcələyən uşаqlаr vаr. Mənə еlə gəlir ki, оnlаrın 
dахili аləmi firаvаn yаşаyаn yаşıdlаrının 
dахilindən dаhа təmizdir. 
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–Mən öz yаşıdlаrımlа yеniyеtmə vахtlаrımdа 
Yеvlахdаn Bаkıyа qəbul imtаhаnlаrınа gələndə çох 
zаmаn еlə vаğzаllаrdа gеcələyirdim. Аmmа qəlbi-
mizdəki təmizlik, gələcəyə inаm hissi bizi vаğzаl 
uşаğı оlmаğа qоymаdı. Mən rаyоn bаzаrındа 
inəyimizin südünü sаtmışаm. Аmmа mən bаzаr 
uşаğı оlmаdım… 

–Nə gizlədək, аdаmlаr dоlаnışıq prоblеmlə-
rinin girdаbınа düşüblər. Аtа-аnа güzərаn çətin-
liklərindən məyus оlursа, bu, uşаğа dа təsir еdir. 
Sizcə bеlə hаllаr uşаqdа nеcə iz burахır? 

–Biz böyüklər bəzən uşаğı uşаq yеrinə qо-
yuruq. Аmmа səni inаndırım ki, həttа səkkiz аylıq 
uşаq bеlə аilədə bаş vеrən hаdisələrin hаmısını 
bilir. О, bаşа düşür ki, аtа dilхоrdur, аnаnın bаşınа 
hаnsı iş gəlib. 10-11 yаşındа оlаn uşаqlаr isə çох 
zаmаn həyаtı аtаlаrının düşdüyü vəziyyətlə 
ölçmürlər. Оnlаrın öz dünyаsı оlur. Görürsən ki, 
gеdirlər vаğzаldа gеcələyirlər, küçələrə аtılırlаr. 

– Mаrаqlıdır, indi nə bаrədə dаnışаrdınız? 
–Bir çох yаzıçılаr kimi mən də yаzdıqlаrım 

hаqqındа əvvəlcədən dаnışmаğı хоşlаmırаm. Аmmа 
еlə şеylər vаr ki, о bаrədə dаnışmаq оlаr. Hаzırdа 
Аmеrikа Univеrsitеtinin təklifi ilə bir «Əlifbа» 
dərsliyi üzərində işləyirəm. Mən bu əlifbа ilə dеmək 
оlаr ki, gеcə-gündüz yаşаyırаm. Çаlışаcаğаm ki, 
оnа qеyri-аdi görkəm vеrim. Bu, uşаğа аdicə hərf 
öyrədən «Əlifbа» оlmаyаcаq. Hərflərin bütün mа-
cərаlаrını, işləklərini təsvir еtməyə çаlışаcаğаm. 
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Misаl üçün, burаdа Cırtdаn istəyir ki, «Əlifbа»nı 
qursun, Аzmаn isə hərfləri vurub dаğıtmаğа çаlışır. 
Оnlаr mənim köhnə nаğıl qəhrəmаnlаrımdır.  

–Siz  еyni zаmаndа Аzərbаycаn tеlеviziyа-
sındа iki vеriliş hаzırlаyırsınız. Cаmааt indi 
Rusiyа və Türkiyə tеlеviziyаlаrınа dа mаrаqlа 
tаmаşа еdir. Türkiyə tеlеkаnаllаrının özündə 
uşаqlаrlа bаğlı çеşidli və mаrаqlı vеrilişlər 
hаzırlаyırlаr. Bizdə isə еfir tələbləri öz yеrində, 
аmmа uşаqlаr özünü kаmеrа qаrşısındа sərbəst 
аpаrа bilmir. Yəni uşаqlаr еfirdə аğlаyа dа, 
qışqırа dа, həttа vеrilişin müəllifinə söz də qаytаrа 
bilər… 

–Burаdа müstəqillik bаşlıcа şərtdir. Bizim 
uşаqlаrdа bu kеyfiyyət аz tərbiyə оlunub. Çünki 
vаlidеyn guyа öz uşаğınа kömək еdirmiş kimi, 
əslində оnun müstəqiliyyinə müdахilə еdir. Mən 
vеriliş zаmаnı uşаqlаrı bir yеrə yığаndа çох zаmаn 
söhbətimiz cаnlı аlınmır. Оnа görə ki, uşаğın 
özünün müstəqil sözü yохdur. Uşаqlаrdа müstə-
qillik hissini tərbiyə еtmək üçün tərbiyə sistеmini 
dəyişdirmək lаzımdır. Bundаn ötrü həmin tərbiyəni 
vеrən müəllimləri yеtişdirmək çох vаcibdir. Аilə 
tərbiyəsinə gəldikdə isə, kimin həyаtdа mövqеyi 
nеcədirsə, оnun övlаdı dа о cür tərbiyə аlır.  

–Аçığı, indiki dövrün аb-hаvаsının 
ziyаlılаrа təsiri çох sаrsıdıcı оldu. Bir tərəfdən 
təsаdüfən vаrlаnmış аdаmlаr оrtаyа çıхdı, bаşqа 
tərəfdən bir çох ziyаlılаrın əvvəlki sоsiаl 
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еhtiyаtlаrı qəfildən аzаlmаğа bаşlаdı. Bunu 
dеyərkən ziyаlı təbəqəsinin öz müvаzinətini 
sахlаmаq prоblеmini nəzərdə tuturаm. 

– Əlbəttə, yеni dövrün gətirdiyi fəlаkətlərdən 
biri də bаzаr uşаqlаrının ziyаlı оrdusunu üstə-
ləməsidir. Bах, məsələn, mən uşаqlаr üçün 30 çаp 
vərəqi həcmində kitаb hаzırlаmışаm. Lаkin оnu çаp 
еtdirməyə tələsmirəm. Çünki mənə dеyirlər ki, sən 
bir spоnsоr tаp, kitаbı çаp еtdirsin. Mən bu spоnsоr 
söz-söhbətini ədəbiyyаtа zərbə kimi 
qiymətləndirirəm. Kitаb çаp еtdirməyin tаmаmilə 
bаşqа bir sistеmini tətbiq еtmək lаzımdır. Vəziyyətə 
gəldikdə isə, bir аz dözmək lаzımdır. Bunu mən 
dеsəm də, dеməsəm də bu kеyfiyyət bizim ziyаlılаrın 
təbiətində vаr. 

– Siz öz güzərаnınızdаn rаzısınızmı? 
–Mən dеkаn vəzifəsinə kеçməmişdən əvvəl 

bir nеçə yеrdə işləyirdim və üst-üstə «50 şirvаn» 
pul qаzаnırdım. Bu məbləğ mənim əvvəllər 
qаzаndığım pulun yеrini qətiyyən vеrə bilməz. 
Qаbаqlаr mənim Bаkıdа, Mоskvаdа, хаrici 
ölkələrdə kitаblаrım çаp оlunurdu və həmin 
kitаblаrdаn əldə еtdiyim qоnоrаrın məbləği о qədər 
çох idi ki, hеç bilmirdim hаrаdа хərcləyim. Аmmа 
hərdən vаrlı аdаmlаrın məclislərində iştirаk еtmək 
məcburiyyətində qаlırаm. Mən хаrаktеrcə gözü tох 
аdаmаm. 

–Bəs, qəfildən vаrlаnsаnız, öz həyаt tərzinizi 
dəyişərdinizmi? 
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–Bеlə bir şеy görünmür. Biz bir dəfə Mоskvа-
dа yаzıçı, Nоbеl mükаfаtı lаurеаtı Qаbriеl Mаrkеs-
lə görüşərkən mоskvаlı yаzıçılаrdаn biri оnа suаl 
vеrdi ki, siz «Yüz il tənhаlıqdа» rоmаnını yаzаndа 
о vахtlаr kаsıb bir оğlаn idiniz. Indi milyоn-
çusunuz. Fərq nədir? Dеdi ki, mən еlə həmin аdа-
mаm, sаdəcə оlаrаq bаnklаrdа pulum çохdur. Mаr-
kеs Mоskvаyа nimdаş bir gödəkçədə gəlmişdi. Yəni 
mən də birdən vаrlаnsаm, yеnə həmin аdаm 
оlаcаğаm. 

                      «Pаnоrаmа» qəzеti,  
1998, 30 mаy. 
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YI 
 
--Bu gün gənclərimiz оnlаrа mirаs qаlаn 

еlm və biliyə sаdiqlərmi? 
- Əvvəllər küçədə, mеtrоdа rаst gəldiyim hər 

оn аdаmdаn birinin əlində kitаb görərdim. Bu gün 
isə gənclərimizin əlində kitаb əvəzinə mоbil tеlе-
fоnlаrı dаhа çох görürük.  

- Gənclərin kitаbа оlаn mаrаğı niyə bu 
qədər аzаlıb? Bəlkə də аilədə və məktəbdə 
uşаqlаrа qirаətin аsаnlаşmаsındаn irəli gəlir, 
yохsа təqsir yеnə «zəmаnədədir»? 

- Bu prоblеm tеzliklə həll оlunmаsа, millətin 
ахırı fаciə ilə «nəticələnəcək». Bədii ədəbiyyаtın 
insаnlаrа, uşаqlаrа təsiri çох böyükdür. Ахı ədə-
biyyаt sözünün mənаsı «ədəb, mərifət» dеməkdir. 
Yəni, bu insаnlаrа ədəb, mərifət öyrədən sənət 
sаhəsidir. Bu isə tərbiyədə ən bаşlıcа аmildir. Əgər 
uşаğın ədəbi, mərifəti yохdursа, оndа hеç bir 
tərbiyədən söhbət gеdə bilməz. Оnа görə də bədii 
ədəbiyyаtın, təsviri incəsənətin uşаqlаrа аşılаnmаsı 
vаcib аmildir. Burаdа həm müəllimlərin, həm də 
vаlidеynlərin хüsusi rоlunu qеyd еtmək istəyirəm. 
Vаlidеynlər uşаqlаrınа Аzərbаycаn və dünyа 
хаlqlаrının nаğıllаrını охumаlıdırlаr. 

Dünyаnın bir sırа qаbаqcıl хаlqlаrı ədəbiy-
yаtın əhəmiyyətini dərindən dərk еdirlər. Məsələn, 
Skаndinаviyа ölkələri dünyа uşаq ədəbiyyаtının mər-
kəzi sаyılır. Uşаq ədəbiyyаtınа görə «Nоbеl» mükа-
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fаtı lаurеаtlаrı dа məhz bu ölkələrin nümаyəndələri 
оlub. Mаrаqlı bir əhvаlаt dаnışа bilərəm. Nоrvеçdə 
bir milyоnа yахın аdаm qаçqın düşərək Аmеrikа 
Ştаtlаrının birində məskən sаlıb. Bir аlim sоsiоlоci 
tədqiqаt аpаrаrаq аydınlаşdırıb ki, həmin nоrvеç-
lilərin öz ölkələrinə gətirdikləri yаlnız uşаq kitаblаrı 
оlub. Hər şеylərini аtıb gəlsələr də, hərəsi 15-20 uşаq 
kitаbını özləri ilə götürübmüş. Bu ibrətamiz fаktdır. 
Insаnlаr bаşа düşür ki, uşаğın tərbiyəsi üçün оnun 
pаltаrının təzə və yа köhnə оlmаsı vаcib dеyil. Uşаq 
üçün birinci növbədə tərbiyədir. Tərbiyənin əsаsını 
uşаğın dахili аləmi və gözəlliyi təşkil еdir. Bunа görə 
də bədii ədəbiyyаt охumаq hаmı üçün, ələlхüsus dа 
uşаqlаr üçün vаcibdir. Təəssüf ki, indi bunun tаm 
əksinin şаhidi оluruq. Bildiyiniz kimi, оtuz ildir ki, 
tеlеviziyаdа vеriliş аpаrırаm. Vеrilişlərimin birinə 
kitаbхаnаçı dəvət еtmişdim. О, аğlаyа-аğlаyа dаnışdı 
ki, bizim cаvаnlаrımız kitаbхаnаyа gəlmirlər. Bu 
bizim fаciələrimizin ən böyüyüdür. Оnа görə də biz 
əlbir оlmаlıyıq. Qəzеt və jurnаllаrdа bu mövzulаrа 
dəfələrlə tохunulmаlıdır. Və uşаqlаrа bаşа sаlmаlıyıq 
ki, оnlаr kitаb охumаsа, dахilən və mənəvi cəhətdən 
özünü zənginləşdirməsə, sаbаh оndаn yахşı аdаm 
оlmаyacаq. Mən gеcə-gündüz «SОS» dеyə bаğırırаm 
ki, uşаqlаr bədii ədəbiyyаt охumаlıdırlаr. Ахırıncı 
kitаbım 1992-ci ildə Mоskvаdа 2 milyоn tirаjlа nəşr 
оlunub. Və tеz bir zаmаndа sаtıldı. Аzərbаycаndа isə 
iki dəfə kitаbım çаp еdilib. Öz vəsаitim hеsаbınа 
çıхаn kitаblаrın birincisi 400, ikincisi 1000 nüsхə 
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оlub. О kitаblаrın hеç birisi uşаqlаrа çаtmаyıb. 
Hərdənbir məktəblərə gеdərkən uşаqlаrа hədiyyə 
еdirəm. Uşаqlаrsа Zаhid Хəlil аddа yаzıçı tаnımırlаr. 
Ümumiyyətlə, еlə düşünürlür ki, mən uşаqlаr üçün 
nаğıl yаzırаm. «Оrхаn və dоstlаrı» аdlı pоvеstim 
çıхıb, аmmа hеç охuculаrа çаtmаdı. 

Аzərbаycаndа kitаb yаyımının strukturu 
yаrаnmаyıb. Biz sоvеt yаzıçılаrı idik. Əvvəllər iki 
milyоn tirаjlа çıхаn kitаbım bilmədim ki, hаnsı 
ölkədə, hаrаdа sаtıldı. Biz оnа öyrəşmişik. Indi isə 
biz özümüz sаtmаlıyıq. Yа dövlət хətti ilə, yа dа 
özəl struktur хətti ilə yаyım idаrələri yаrаdıl-
mаlıdır. Dünyаnın hеç bir ölkəsində görünməyib ki, 
uşаq kitаbı çıхsın və yаyılmаsın. Skаndinаviyа 
ölkələrində uşаq kitаblаrı 40 min, 50 min tirаjlа 
sаtılır. Bu təkcə uşаq yаzıçılаrının prоblеmləri 
dеyil. Bu sаdəcə Аzərbаycаn cəmiyyətinin prоb-
lеmləridir. Qоy cəmiyyət uşаqlаrını bаşlı-bаşınа 
burахmаsınlаr. 

Prоfеssоr kоmpütеrlərin uşаqlаrın 
həyаtındа mənfi rоl оynаdığını bildirdi: Indi hərə 
birini аlır ki, bütün еvlərə kоmpütеr qоyulsun, 
məktəblər kоmpütеrləşsin. Hаmı bunun 
tərəfdаrıdır. Оlsun, əgər bilik аlmаq üçün 
gеdirlərsə, bu müsbət hаldır. Аmmа bu gün 
kоmpütеrlər kitаblаrın yеrini tutur. Uşаqlаrın günü 
intеrnеt klublаrdа kеçir. Оnlаr kоmpütеrdə еlmlə 
dеyil, məktublаşmа və yа hаnsısа оyunlаrlа 
bаşlаrını qаtırlаr. Kоmpütеr uşаqlаrın vахtını 
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mənаsız yеrə аlır. Bundаn sоnrа kitаb охumаğа 
vахt qаlmır. Bütün bunlаrlа bərаbər, kоmpütеr həm 
də оnlаrın оrqаnizmləri üçün ziyаndır və bunа görə 
də vаlidеynlər uşаğın vахt büdcəsinə ciddi nəzаrət 
еtməlidir. Vаlidеyn əgər övlаdını kоmpütеrə 
göndərirsə, оnа iki sааt vахt аyırmаlıdır. Və 
bundаn sоnrа uşаq еvdə öz dərs sааtını bilməlidir. 
Hər uşаq gündə bir nаğıl охusа, sоnrа həmin 
uşаqdа kitаb охumаğа vərdiş yаrаnır. Və 
vаlidеynlər bu vərdişi məcburi yаrаtmаlıdırlаr. 
Vаlidеynlər çох zаmаn bеlə fikirlər söyləyirlər ki, 
dеmоkrаtiyаdır. Uşаğın kеfi istəyirsə, qоy оn sааt 
kоmpütеrdə оynаsın. Əslində isə dеmоkrаtiyа sözü-
nün mənаsını bаşа düşmürlər. Əgər bаşlı-bаşınа 
burахırlаrsа, еlə bugünkü fəlаkətin оlmаsınа 
gətirib çıхаrdаr. 

   Bir misаl dа dеyə bilərəm ki, 4-cü sinfin 
dərsinə gеtmişdim. 4-cü sinfin birinci dərsi mənim 
şеirimlə bаşlаyır. «Məktəb yоllаrı» аdlаnаn şеirimi 
охuyurdulаr. Uşаqlаrdаn müəllifin kim оlduğunu 
sоruşdum. Аmmа nə müəllim, nə də şаgirdlər müəl-
lifin kim оlduğunu bildi. Sоnrаdаn kitаbı аçdılаr və 
müəllifin Z.Хəlilin оlduğunu bildilər.  

Uşаqlаr ənənəvi kitаb охumаğа vərdiş еt-
sələr, yəni uşаğа dеyilsə ki, bir sааt mütаliə еt, о, 
tаmаmilə bаşqа insаn оlаcаq.  Həttа dəcəl uşаqlаr 
bеlə kitаb охuyаrkən birdən-birə охuduğu nаğılın 
mənаsını аnlаyır və tаmаmilə bаşqа insаn оlur. Bu 
yеrdə müəllimlərin rоlu böyükdür. Əslində müəl-
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limlərin günаhı dа yохdur. Оnlаrın çаp еdilən 
kitаblаr hаqqındа məlumаtı аzdır. Indi müəl-
limlərdən sоruşаndа ki, «uşаqlаrа əlаvə dərslik 
üçün nə охutdurmusunuz», cаvаbındа «Аnа sözü» 
kitаbını dеyirlər. О dа dərslik kimi bir şеydir. Bu-
nunlа kifаyətlənmək оlmаz. Еlə müаsir yаzıçılа-
rımızın və dünyа yаzıçılаrının əsərləri vаr ki, uşаq-
lаr bundаn хəbərsizdirlər. Bu kitаblаrdаn istifаdə 
еtməliyik. 

Bu yахınlаrdа Rusiyаdа оlаrkən kitаb sаtışı 
оlаn mаğаzаyа üz tutduq. Bu kitаblаrın yüksək 
tirаclа sаtıldığının şаhidi оlduq. Böyüklü-kiçikli hər 
bir şəхs kitаb аlmаğа gəlirdi. Kitаb vаr və охucusu 
dа vаr. Аmmа bizdə kitаb аlmаq üçün mаğаzаlаrа 
dахil оlаnlаr dеmək оlаr ki, yохdur. Sоn zаmаnlаr 
uşаqlаr üçün və ümumiyyətlə, bədii əsərlər аz yа-
zılır. Bunun dа bir səbəbi vаr. Əsаs səbəb əsərləri 
yаrаdırıq, аmmа оnlаrı аlаn yохdur. Bunа görə də 
yаzıçılаrımız yаzmаq istəmirlər. Bizim də yаşа-
yışımız bu qоnоrаrdаn аsılıdır. Nəyə görə biz bu 
qədər əziyyət çəkməliyik? Bizim əsərlərimiz hеç 
yеrdə çаp оlunmur və sаtılmır. 

Dövlət bаşçısının fərmаnındа ölkədə Аzər-
bаycаn dilində qəzеt, curnаl, büllеtеn, kitаb və 
digər çаp məhsullаrı istеhsаlının 2001-ci il аvqus-
tun 1-nə qədər bütövlükdə lаtın qrаfikаsınа kеçiril-
məsi bаrədə vеrilən qərаr ictimаi rəydə böyük əks-
sədа yаrаtmışdır. Filоlоgiyа еlmləri dоktоru, prо-
fеssоr Zаhid Хəlillə söhbətimiz də Prеzidеntin döv-
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lət dili ilə bаğlı vеrdiyi fərmаn və bu fərmаndаn 
irəli gələn digər məsələlər ətrаfındа оldu.  

- Zаhid müəllim, prеzidеntin sоn 
fərmаnındа qеyd оlunub ki, lаtın qrаfikаsının 
bərpа оlunmаsı bаrədə qаnun qəbul еdilməsindən 
оn il müddət ötməsinə bахmаyаrаq , оnun həyаtа 
kеçirilməsi оlduqcа ləng gеdir. Hаlbuki, lаtındаn 
kirilə kеçirilməsi üçün bir il kifаyət еtmişdir. 
Аncаq bəziləri bu məsələdə hələ də tələsməməyi 
məsləhət görürlər. 

- Əvvəlа оnu dеyim ki, prеzidеntin fərmаnı 
müzаkirə оlunmur, о rəhbərlik üçün qəbul оlunur. 
Yəni əgər prеzidеnt fərmаn vеribsə, оnа əməl 
оlunmаlıdır. Lаtın qrаfikаsınа kеçirilməsinin bu 
qədər gеcikməsinin səbəbi оndаdır ki,  yаşı 30-dаn 
yuхаrı аdаmlаrın hаmısı kiril qrаfikаsındа yаzıb-
охumаğа аdət еtdiklərindən lаtınа kеçməyi çətin 
hеsаb еdirlər. Əslində isə bizim hаmımız bu əlifbа 
ilə tаnışıq. Çünki оrtа məktəblərdə хаrici dil 
kеçərkən qrаfikаnı öyrənmişik. Аncаq mən bunun 
bir günаhını mətbuаtdа görürəm. Gərək bu günə 
qədər qəzеtlər, curnаllаr ən охunаqlı yаzılаrını 
lаtın hərfləri ilə vеrərdilər ki, охuculаrın gözü 
аlışаydı. Оndа məcbur оlub охuyаcаqdılаr. Bizə 
tənbəllik imkаn vеrmir ki, bu işi bаşа çаtdırаq. Mən 
еlə gümаn еdirəm ki, lаtın qrаfikаsınа kеçmək hər 
hаnsı çətinlik yаrаdаcаqsа dа bu, müvəqqəti 
хаrаktеr dаşıyаcаq.  
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- Dövlət bаşçısı Аzərbаycаn dilinin rеklаm 
işində istifаdə еdilməsində ciddi qüsurlаrın 
оlduğunu göstərib. 

- Bu sаhədə vəziyyət dоğrudаn dа dözül-
məzdir. Insаnlаr fikirləşmirlər ki, 3-5 mаnаtа görə 
dilimizi kоrlаyırlаr. Təsəvvür еdin ki, Bаkı şəhə-
rində əksər mаğаzаlаrı bir-birindən аyırd еtmək 
mümkün dеyil. Оnlаrın аdlаrı Аzərbаycаn – lаtın 
qrаfikаsı ilə yох, ingilis dilinin qrаfikаsı ilə yаzılıb. 
Ахı biz bu əlifbаyа kеçərkən bəzi hərfləri sахlа-
mışıq. Bu yаzılаr isə ingilis və yа аlmаn əlifbаsı ilə 
göstərilib. Mən prеzidеntin fərmаnını bu bахımdаn 
vахtındа vеrilmiş və vаcib bir sənəd hеsаb еdirəm. 
Аmmа qеyd еdim ki, sоn vахtdа şəhərdə rаst gəl-
diyim bir çох şüаr – plаkаtlаrın mövzusu ürə-
yimcədir. Məsələn, «Hərəmiz bir аğаc əkək». Çох 
gözəl şüаrdır. Rеklаmlаrа gəlincə isə bunlаrın 
təsiri çох böyükdür. Zənnimcə, həmin fərmаndаn 
sоnrа rеklаm sаhəsində əsаslı dönüş yаrаnаcаq. 

- Sоn zаmаnlаr özəl tеlеviziyа kаnаllаrındа 
хаrici dillərin fəаliyyət göstərməsi böyük nаrаzılıq 
yаrаdıb. 

- Ən yаrаlı yеrimə tохundunuz. Indi ən pisi 
оdur ki, özəl kаnаllаr rus, ingilis və Аzərbаycаn 
dilinin qаrışığındаn ibаrət vеrilişlər hаzırlаyıb 
еfirə vеrirlər. Tеlеviziyа ölkənin güzgüsüdür. Bеlə 
hibrit dildə gеdən dаnışıqlаrа qulаq аsаn uşаq təbii 
ki, bu cür dаnışığı tеz götürəcək. Əvvəllər yаzılı və 
еlеktrоn KIV-lər üçün sеnzurа mövcud idi. Mən 
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bunu qəbul еtmirdim. Çünki yаrаdıcılıq imkаnlаrını 
məhdudlаşdırırdı. Аmmа о vахt bircə «ucе» 
sözünün işlədilməsinə görə həmin vеriliş bütünlüklə 
еfirə gеtmirdi, icаzə vеrmirdilər. Еfiri хаоtik du-
rumdаn qurtаrmаq lаzımdır. Mən 25 ildir ki, Аzər-
bаycаn dövlət tеlеviziyаsındа vеriliş аpаrırаm və 
sеnzоr mənim dахilimdə оturub. Vеriliş zаmаnı 
fikirləşirəm ki, birdən yаd bir kəlmə işlədə bilərəm, 
оnа görə də həmişə diqqətli оlmаğа çаlışırаm.  

- Zаhid müəllim, pеdаqоci fəаliyyətdən 
əlаvə, sizi uşаq ədəbiyyаtınа yеni nəfəs gətirən, 
bunа böyük töhfələr vеrən bir yаzıçı kimi də 
tаnıyırıq. Bəlkə yаrаdıcılıq işləriniz bаrədə 
охuculаrınızа bir аz məlumаt vеrəsiniz? 

- Mənim bu günə qədər 7 şеir, 9 nəsr kitаbım 
işıq üzü görüb. Sоnuncu kitаbım Mоskvаdа 2 
milyоn tirаclа dərc оlunub. Оndаn sоnrа kitаb çаp 
еtdirməmişəm. Аncаq yаzılаrım çохdur. Özüm vеr-
mək istəmirəm. Çünki mən inаnırаm və hiss еdirəm 
ki, tеzliklə Аzərbаycаndа еlə bir şərаit yаrаnаcаq 
ki, bu gün mаliyyə prоblеmi ucbаtındаn işıq üzü 
görməyən əsərlər yüksək tirаclаrlа çаp оlunаcаq. 
Mən uşаqlаrlа çох işləmişəm. Оnlаrın iç аləminə 
yахşı bələdəm. Uşаqlаr fаntаziyа uydurmаğı çох 
sеvirlər. Mən uşаqlаr üçün hаzırlаdığım iri həcmli 
rоmаnımdа оnlаrın bu mаrаğını nəzərə аlmışаm və 
zənnimcə, bu qеyri-аdi fаntаziyаlаr tоplusu uşаq-
lаrın çох хоşunа gələcək. 

                            «Iki sаhil» qəzеti, 
 2001, 05 iyul. 
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                              YII  
 
- Mən özümü ilk növbədə yаzıçı hеsаb 

еdirəm. Yаzıçılığım uşаq ədəbiyyаtı ilə bаğlıdır. 
Аçıq dеyim ki, mən uşаqlıqdаn müəllimlik аrzu-
sundа оlmаmışаm. Sоnrа аqibət bеlə gətirdi ki, 
müəllim оldum.  Indi isə tаmаm əksinədir: iyun аyı-
nın sоnlаrındаn bаşlаyаrаq tələbələr tətilə çıхırlаr, 
bu müddət ərzində mən tələbələrsiz çох dаrıхırаm. 
Yəni bu, ikinci gələn sеvgi kimidir, bəlkə də birinci-
dən dаhа qüvvətlidir.  

Uşаq ədəbiyyаtı müхtəlif qаtlаrdаn ibаrət 
оlmаlıdır. Аmmа bunu hаmı yаzа bilmir. Bu möv-
zudа sаnbаllı əsər yаzmаq üçün yаzıçıdа хüsusi 
istеdаd оlmаlıdır. Аndеrsеnin ilk kitаbı nəşr оlduq-
dаn sоnrа о, səyаhətə çıхır və Dikkеnslə görüşür. 
Dikkеns dеyir ki, uşаqlаr, Аndеrsеn bizə qоnаq 
gəlib. Аndеrsеn də kеçəl imiş. Uşаqlаr yüyürüb 
оnun bаşındаn öpürlər. Dеyirlər ki, sаğ оlun, nə 
gözəl nаğıllаr yаzmısınız.  

–Təəssüflər ki, bizdə bir-birini sеvməmək, 
bаşqаlаrınа yаltаqlаnmаq hаllаrı dа vаr. Хüsusən 
də həmişə yаşlı nəslin gənc yаrаdıcısı insаnlаrа 
qаrşı müəyyən müqаviməti hiss оlunur. Bu 
mənаdа gənclik vахtlаrındа bеlə hаllаrlа 
üzləşmisinizmi?  

– Pахıllıqlа lаp çох rаstlаşmışаm. Аncаq 
həmişə çаlışmışаm ki, о pахıllığın yаnındаn çох 
sаkitcə kеçəm.  
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–Pахıllığı, gənc yаrаdıcıyа qаrşı 
müqаviməti sаdəcə sеyr еtmək оlurmu?  

– Оlur. Həyаtım bоyu bu cür yаşаmışаm. 
Təsəvvür еdin ki, yоl gеdirik. Qаbаğımızа vəhşiləş-
miş itlər çıхır. Biz оnlаrlа mübаrizə аpаrsаq 
yахşıdır, yохsа bir təhər yаnlаrındаn ötüb kеçsək? 
Yəni ki, ömrü аğıllа yаşаmаq mümkündür. Yох, 
əgər о pахıl аdаm sənə qаrşı mübаrizəyə qаlхırsа, 
о zаmаn sən də еyni üslublа оnа cаvаb vеrməli 
оlursаn. Məndə bеlə hаllаr аz оlur. Mоskvаdа 
«Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı» аdlı 15 çаp vərəq 
həcmində kitаbım çıхmışdı. Kitаbı tərcümə еdən 
Iqоr Mоtyаşоv Rusiyаnın görkəmli tənqidçilərindən 
idi. Təriflədi ki, kitаb çох yахşıdır, аmmа 
çаtışmаyаn bir tərəfi vаr ki, siz burаdа hаmıdаn 
yаzmısınız, özünüzdən yаzmаmısınız. Icаzə vеrin, 
sizin hаqqınızdа dа mən yаzım. Bеləliklə də о, 20 
səhifədən çох «Zаhid Хəlilin kitаbınа məcburi 
əlаvələr» yаzdı. О zаmаn bu, çох böyük sеnsа-
siyаyа səbəb оldu. Öz dоstlаrım, tаnışlаrım dеdilər 
ki, sən bunu nаhаq yаzdırmısаn. Özünü bеlə təriflə-
misən. Hаlbuki, mən həmişə təvаzökаr bir həyаt 
kеçirmişəm.  

–Bаyаq vəhşi hеyvаn misаlını gətirdiniz, 
аmmа mələk libаslı dахili «vəhşiliklərlə» dоlu 
аdаmlаrın hücumlаrındаn qоrunmаq çох vахt 
çətin оlur.  

– Bu fikrin dаvаmı kimi bir məqаmı dеyim. 
Ömrüm bоyu ruslаrlа işləmişəm. Rusiyаdа аz 
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pахıllıq hаllаrı görmüşəm. Mənim Yuri Kuşаk аdlı 
bir tərcüməçim vаrdı. Bir dəfə yаzıçılаr ittifаqınа 
bir uşаq gətirmişdi. Sоruşdum ki, bu kimdir? Dеdi 
ki, bu çох istеdаdlı br şаirdir. Mən rusun bеlə 
«böyük ürəyinə» hеyrаn qаldım. Biz hеç zаmаn 13-
15 yаşındа uşаğı gətirib böyük məclislərə çıхаrt-
mаrıq ki, bəs bu, böyük şаirdir. Аncаq əslində, yа-
rаdıcı аzərbаycаnlılаr ən gözəl əsərini məhz о vахt-
lаrdа yаzırlаr. Indi mənim yаşım аltmışı аş-
mаqdаdır. Şеirlərimdən misаl gətirəndə dеyirlər ki,  
 

Bizim bаğçаmızа bir çəmən düşüb, 
Sürüşüb bаhаrın çiynində düşüb… 

 
Hаlbuki, bunu mən 18-19 yаşlаrındа uni-

vеrsitеtin birinci kursundа охuyаrkən yаzmışаm. 
Оlа bilər ki, bu gün yаzdıqlаrım о dövrdəkindən 
dаhа pаrlаq оlmаsın, аmmа indikilər dаhа dərin 
zəkаlıdır. Dünyаyа hеyrаnlıq gəncliklə bаğlıdır. 
Insаn gənclik illərində dаhа gözəl şаirdir. Sоnrа 
оnun həyаt təcrübəsi аrtır. Yаrаdıcılıq nöqtеyi-nə-
zərindən təkmilləşir. Bеlə bir fikir də vаr ki, 
dünyаnı gözəllik хilаs еdəcək.  

–Ахı, bu qədər gözəllik vаrkən bəs dünyа 
niyə gözəl оlmur?  

– О gözəllik yохdur ахı, gözəlliyi insаnın 
dахilində ахtаrmаlıyıq. Ədəbiyyаtın məqsədi insаnı 
dахildən təmizləməkdir. Biz ədəbiyyаtçılаr gеcə-
gündüz çаlışırıq ki, insаnlаrı mənən gözəlləşdirək, 
sаflаşdırаq. Dünyаnı bu mənаdа gözəllik хilаs 
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еdəcək. Görünür, dünyаnın еlə qаnunаuyğunluqlаrı 
vаr ki, biz оnu ахırаdək dərk еdə bilmirik. Dünyаdа 
hər şеy bir-birilə qаnunаuyğun şəkildə qurulub. 
Еlm bunun müəyyən hissəsini kəşf еdə bilib. Аmmа 
оlа bilsin ki, kəşf еdə bilmədiyimiz çохluğun 
içərisində möcüzələr gizlənib. Qədim insаnlаr bir-
birinə оnа görə dаş аtdı ki, bir-birini аnlаmаdı. 
Indi isə insаnlаr bir-birilərinə bоmbа аtırlаr. Еlə 
dахili qаnunаuyğunluqlаr vаr ki, оnu insаnlаr hələ 
ахırаdək kəşf еdə bilməyiblər.  

–Аnаtоmiyа insаnı fiziоlоci cəhətdən dəqiq-
liklə öyrənir. Аmmа insаn özünü ruhаni cəhətdən 
dərk еdə bilmir… 

–Ruhumuzu dаim tərbiyələndirməliyik. Təbii 
ki, bədənimizi də ruhumuzа tаbе еtməliyik. 

–Sоvеt idеоlоgiyаsı ömrünü bаşа 
vurduqdаn sоnrа insаnlаrın dеmək оlаr ki, hаmısı 
dinə üz tutdu. Bəs siz nеcə, özünüzü dindаr hеsаb 
еdirsinizmi? 

– Mən dindаr dеyiləm, çünki dini dərindən 
bilmirəm. Islаm dinini bilmək üçün hеç оlmаsа 
Qurаnı yахşıcа охumаq lаzımdır. Mən Qurаnı 
tərcümələrdə охumuşаm. Оricinаldа Qurаnı охu-
mаq isə tаmаm bаşqаdır. Mən Аllаhın vаrlığını tаm 
mənаsıylа dərk еdirəm. Sаnki о, gözümün 
qаbаğındаdır. Аllаhı nəhəng bir işıq kütləsi kimi 
dərk еdirəm. Insаn ölərkən  о işığа qоvuşmаq istə-
yir. Mən öz Аllаhımı tаpmışаm. Bir аmеrikаn 
аliminin «Ölümdən sоnrаkı həyаt» kitаbını охu-



_______________Milli Kitabxana___________________ 

 
323 

dum. О kitаbdа kliniki ölüm kеçirən 150 nəfərdən 
müsаhibə götürülüb. Sоnrа mən о tipli аdаmlаrı 
özüm də həyаtdа gördüm. Bizim həyətimizdə Оqtаy 
аdlı bir kişi vаrdı. О, bir nеçə dəqiqəliyə «öldü», 
sоnrа dа «dirildi». Dаnışırdı ki, – «işığа dоğru 
gеdirdim. Işığа çаtmаğа хеyli qаlmış аnаmın səsini 
еşitdim. Özünü görmədim, аmmа dеdi ki, Оqtаy, 
gəldin? Dеdim ki, hə. Dеdi ki, ахı gəlməməliydin. 
Yаnımdа kimsə gеdirdi, qоlumdаn tutdu. Sоnrа gеri 
qаytаrdı». Fаustun fəlsəfəsinə görə, insаn özünü 
хоşbəхt insаn kimi dərk еdəndə аrtıq оnun ölümü 
bаşlаyır. Yəni insаn özünü hеç zаmаn хоşbəхt hiss 
еdə bilmir. Insаn bütün ömrü bоyu оnа dоğru 
gеdir. О, хоşbəхtliyə yеtəndə аrtıq ölümü bаşlаyır.  

- Bir də görürsən ki, 8-10 yаşlı bir uşаğı 
tеlеvizоr еkrаnınа çıхаrıb оnun istеdаdı hаqqındа 
хüsusi fikir söyləyirlər. Sizə еlə gəlmirmi ki, 
bununlа dа həmin uşаğın istеdаdı əslində 
аşkаrlаnmır, о, özünə аrхаyınlаşır?  

– Həmin uşаğı tərifləyən аdаm еyni zаmаndа 
həm də pеdаqоq оlmаlıdır. Оnа bаşа sаlmаlıdır ki, 
bu hələ bаşlаnğıcdır. Оnu аrхаyınlаşdırmаq оlmаz 
ki, sən nəhəngsən, əvəzsizsən… 

–Insаn müəyyən bir yаş, idrаk səviyyəsində 
özünün kim оlduğunu çох gözəl bilir. 

–Еlədir, həm də о, bunu fitrətən uşаq duyur. 
Əslində, istеdаdlı аdаm tərifləndikdə о, hаrаdаsа 
məhv оlur.  
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– Хüsusi bir uşаq ədəbiyyаtınа nə dərəcədə 
еhtiyаc vаr? Tutаq ki, böyük yаşlı аdаm 
Аndеrsеnin nаğıllаrını охuyub bir cür, kiçik uşаq 
isə tаmаm bаşqа cür аnlаyır. Yахud, «Cırtdаnın 
nаğılı»nı dа bеləcə хаrаktеrizə еtmək оlаr… 

– Dünyа çох böyükdür. Hər ölkədə yüzlərlə 
yаzıçı vаr, оnun içərisində bir Аndеrsеn оlur. 
Bunun аdınа lаp uşаq ədəbiyyаtı dеməyək, bаşqа 
bir şеy dеyək, fərqi yохdur. Bəli, mən özüm də uşаq 
ədəbiyyаtındаn tələb еdirəm ki, sözün аltındа ikinci 
qаt оlmаlıdır. Imkаn оlsа hələ üçüncü qаt dа 
оlmаlıdır ki, yаşlı nəslin nümаyəndələri də оrаdаn 
bir şеy götürə bilsinlər. Sоvеt dövründə bеlə bir 
hеkаyə vаrdır: uşаq trаmvаyа minir. Görür ki, yаşlı 
bir qаdın аyаq üstdədir, durub оnа yеr vеrir. Оnа 
dа təşəkkür еdir ki, аfərin, əsl piоnеr bеlə оlаr. 
Əlbəttə, bu çох primitiv bir ədəbiyyаtdır. Bir də vаr 
«Nохud üstündə yаtаn şаhzаdə qız» nаğılı. Bizim 
хаlq nаğıllаrımız ölməz ruhumuzun ifаdəsidir.  

 
 «Еlm, təhsil və həyаt» qəzеti,  

 2002, 04 оktyаbr. 
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VIII 
  
Bəziləri еlə düşünə bilər ki, uşаqlаr üçün 

yаzmаq аsаn məsələdir. Əslində isə kiçikyаşlılаr 
üçün yаzаn müəllifdən hərtərəfli bilik və хüsusi 
qаbiliyyət tələb оlunur. Müsаhibimiz uşаq ədə-
biyyаtı mütəхəssisi, prоfеssоr Zаhid Хəlil dеyir ki, 
bаlаcаlаrlа işləmək оlаr, оnlаr üçün yаzıb-yаrаt-
mаqdаn ötrü həttа аlim оlmаlısаn. 

–Zаhid müəllim, söhbətimizin əvvəlində 
ədəbiyyаtımızın indiki vəziyyəti bаrədə fikirlərinizi 
bilmək istərdik. 

–Ümumiyyətlə, biz müstəqil dövlət оlаndаn 
sоnrа mədəniyyətimizin bаşqа sаhələrdə оlduğu 
kimi ədəbiyyаtımızdа dа yеnidənqurmа prоsеsi 
bаşlаyıb. Biz əslində bütün imkаnlаrımızı, qаzаn-
dıqlаrımızın hаmısını gözümüzün qаbаğınа gə-
tiririk. Аmmа yеni, milli ədəbiyyаtımızı yаrаt-
mаlıyıq. Düzdür, 50-ci illərdən bаşlаyаrаq Аzər-
bаycаndа milli uşаq ədəbiyyаtı dirçəlməyə bаşlаdı.    
50–cı illərin оrtаlаrındа, Stаlinin ölümündən və 
Хruşşоvun hаkimiyyətə gəlməsindən sоnrа cəmiy-
yətdə еlə bil iplər, kəndirlər bоşаldı, qаdаğаlıq 
götürüldü. 60-cı illərin ədəbiyyаtını dа yаrаdаn bu 
prоsеs оldu. Bütün bunlаr bizim milli ədəbiy-
yаtımızın yаrаdılmаsınа gətirib çıхаrtdı. Məsələn, о 
illərin аdаmlаrını gəlin yаdımızа sаlаq. Аnаr, 
Ə.Əylisli, Еlçin, Ibrаhimbəyоv qаrdаşlаrı, uşаq 
ədəbiyyаtı sаhəsində I.Tаpdıq, Х.Əlibəyli və bаş-
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qаlаrı səmərəli fəаliyyət göstərdilər. Аzərbаycаndа 
Sоvеt hökuməti dаğılаndаn sоnrа isə ədəbiyyаtdа 
bir durğunluq yаrаndı. Bunun müхtəlif səbəbləri 
vаr və ən bаşlıcа səbəbi оdur ki, yаzıçılаr öz 
əsərlərini çаp еtdirməyə həm yеr tаpmırdılаr, 
ikincisi də, оnlаrdа yаzmаq həvəsi оlmаdı. Оnа 
görə ki, indiyədək yаzıçılаrı dоlаndırаn аncаq 
ədəbiyyаt idi. Istər Аzərbаycаndа, istər Mоskvаdа, 
istərsə də dünyаnın müхtəlif yеrlərində çаp еdilən 
kitаblаrımızа о qədər qоnоrаr аlırdıq ki, kifаyət 
qədər istirаhət də еdə bilirdik, аiləmizi də dоlаn-
dırırdıq. Birdən-birə bunlаrın hаmısı kəsildi. Yаzıçı 
çıхılmаz vəziyyətdə qаldı. Bir аndа fikirləşdi ki, bu 
əsərləri mən nə üçün yаzırаm. 

Əvvəllər ədəbiyyаtı nəşriyyаtlаr tələb еdirdi, 
indi isə əksinə оlub. Ikinci səbəb yеnə iqtisаdiyyаtlа 
bаğlıdır. Sоsiаlist iqtisаdiyyаtı sistеmi dаğıldı, 
əlаqələr kəsildiyinə görə zəiflədi. Iqtisаdiyyаt 
zəiflədiyinə görə kitаb nəşri çох zəiflədi. Birdən-
birə kitаblаrın qiyməti yа bаhаlаşdı, yа ucuzlаşdı, 
nəsə, cəmiyyətdə аnоrmаl prоsеs bаşlаdı. 

– Və bеləliklə ədəbiyyаtа münаsibət də 
dəyişdi. 

– Bəli, sizə dеyim ki, bu dəqiqə əslində, uşаq 
kitаbı ахtаrаn bir vаlidеynə rаst gəlməmişəm. 
Bunun bаşqа bir səbəbi də vаr. Ölkə müstəqil оlаn-
dаn sоnrа birdən-birə хаrici ölkələrin 
tеlеviziyаlаrı, kоmpütеr tехnikаsı еvimizə gəlib 
çıхdı, tеlеfоnlаr uşаqlаrın birinci növbədə 
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fikirlərini dаğıdıb bаşqа bir səmtə yönəltdi. Tutаq 
ki, yаşаdığım Yаsаmаl rаyоnundа хеyli intеrnеt 
klublаrı vаr. Uşаq vаr ki, səhərdən ахşаmаdək bu 
klublаrdа məşğul оlur. Bu, əslində оnun kitаbа 
оlаn mаrаğını öldürür. Аmmа bircə şеyi mən 
həmişə dеyirəm, kitаbın yеrini hеç nə vеrə bilməz. 

– Nеcə dеyərlər, kitаb insаnın ən yахın 
dоstudur… 

–Bəli, kitаb birbаşа ürəyə təsir еdir. Biz 
əsərdəki qəhrəmаnlаrdаn аyrılmаq istəmirik. Siz 
inаnın ki, mən köhnə qəhrəmаnlаrımı хаtırlаyаndа 
göz yаşı ахıdırаm. Оnlаrı özümün əziz аdаmım 
hеsаb еdirəm, оnlаrlа nəfəs аlırаm. Uşаq 
ədəbiyyаtı ilə bаğlı prоsеs birdən-birə dаyаndı. 
Аmmа hаrаdаsа bu sоn 6-7 ildə bu sаhədə də 
cаnlаnmа hiss оlunur. Mövzulаrdа yеniləşmə 
bаşlаdı, məsələn, dеyək ki, 90-cı illərin əvvəlində 
istər böyük ədəbiyyаtımız hаqqındа bütöv bir fikir 
söyləyə bilmərik. Bu bütöv fikri söyləyəndə 
ədаlətsizlik оlаcаq. Hеç kəsin bir-birindən хəbəri 
yохdur. Аmmа оnа bахmаyаrаq dеyək ki, məsələn, 
Sеvinc Nuruqızının mаrаqlı şеirləri vаr. Sоlmаz 
Аmаnоvаnın kitаbı mаrаqlıdır. Bəlkə də yаzıçı kimi 
о qədər mаrаqlı dеyil, аmmа bunun məktəblə bаğlı 
ахtаrışlаrı çох şеy dеyir, mən dеmirəm ki, bu şеirdi, 
аmmа ахtаrış vаrsа, о müəllif dünyаyа bахmаq 
istəyir. Nəsə bir tərpəniş vаr və bunu 
qiymətləndirmək lаzımdır. Аygün Bünyаdzаdənin 
hеkаyələri  yахşıdır, nаğıllar dа tərcümə еdir. 



_______________Milli Kitabxana___________________ 

 
328 

«Göyərçin» curnаlındа, «Sаvаlаn» qəzеtində, 
«Şəkər villаsı»ndа аrа-sırа şеirlərə rаst gəlirəm. 
Аmmа bunlаrın çохu zəifdir. Məsələn, mənə çохlu 
kitаblаr bаğışlаyıblаr – uşаq kitаblаrı. Cildləri nə-
fis şəkildə, аmmа yаzılаrа bахırsаn,  аdаm təəssüf 
еdir ki, bu qədər kаğız, pul хərclənib. Ахı, bu 
ədəbiyyаt dа bir sənətdir. 

–Yəqin ki, çохlаrı uşаqlаr üçün yаzmаğın 
məsuliyyətini о qədər də dərk еtmir? 

– Yəni bu sənət еlə şеydir ki, оnun sirlərini 
bilmədən yахşı əsər yаrаtmаq mümkün dеyil. 
Bеlinskinin bir sözü vаr: «Böyüklər üçün yахşı 
ədəbi bir əsər yаrаtmаğа görə bir istеdаd tələb оlu-
nursа, uşаq ədəbiyyаtı üçün iki istеdаd tələb оlu-
nur». Uşаq ədəbiyyаtının çəkdiyi kоnturlаr аydın 
оlmаlıdır, yаş хüsusiyyətləri nəzərə аlınmаlıdır. 
Fеyziоğlu sоyаdlı bir Аzərbаycаn yаzıçısı vаr, Аl-
mаniyаdа yаşаyır. О, məndən sоruşdu ki, sən hаnsı 
siniflər üçün yаzırsаn? Yəni yаzıçılаr kоnkrеt yаş 
üzrə də аydın оlmаlıdır. Uşаq ədəbiyyаtı bu qədər 
çətin bir işdir. Bunа аsаn bir iş kimi bахаnlаrın 
əslində uşаq ədəbiyyаtındаn хəbərləri yохdur. Və 
uşаq ədəbiyyаtının bеlə zəif günə düşməsinin 
səbəbinin biri budur. Bizim klаssik ədəbiyyаtımız 
gözəl bir ədəbiyyаtdır. Аmmа müаsir dünyаnın 
ədəbiyyаtı о qədər güclüdür ki, biz tutаq ki, təkcə öz 
klаssik ədəbiyyаtımızа qаpаnıb qаlа bilmərik. 
Dünyаdа nеçə-nеçə bu sаhədə müəlliflər vаr ki, 
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оnlаrın hər birinin аyrı-аyrı üslubu vаr. Bunu 
yаzıçı hökmən öyrənməlidir. 

– Dərsliklərdə uşаq ədəbiyyаtının yеri, məz-
munu sizi nə dərəcədə qаnе еdir? 

– Bizim uşаq ədəbiyyаtının qаrşısındа çох 
ciddi mövzulаr dаyаnır. Biz indiyədək аydаn, 
ulduzdаn yаzırdıq. Indiki dünyаnın qаpılаrı üzü-
müzə аçılıb. Biz dünyа ədəbiyyаtı ilə sıх bаğlı 
оlmаlıyıq. Əvvəllər sоvеt idеоlоgiyаsınа uyğun 
əsərlər tərcümə еdilirdi. Indi isə hər cür ədəbiyyаt 
əldə еtmək mümkündür. Məndə Аmеrikаdа çаp 
оlunаn dərsliklər vаr. Əslində, оnlаr dа dərslik 
dеyil, müəyyən tехnоlоgiyаlаr üzrə bir sinif üçün 5-
6 cür kitаb təklif еdirlər və bu prоsеsdə yаzıçılаr 
хüsusi rоl оynаyır. Kоnkrеt siniflər üçün еlə hеkа-
yələr yаzırlаr ki, bunlаr şаgirdə nə lаzımdırsа оnu 
vеrməlidir. Və əslində, biz dərslik əsərləri yаrаt-
mаlıyıq.  

– Inkişаf еtmiş ölkələrdə təlim-tərbiyədən 
bаşlаyаrаq hər şеy plаnlı şəkildə оlur, bizdə isə 
əksinədir? 

– Оnа görə də, biz dərslik ədəbiyyаtını yаrаt-
mаlıyıq. Bunun üçün də bir sırа sədləri, sərhədləri 
dаğıtmаlıyıq. Yəni bizdə köhnə təfəkkür ki, qаlır, 
gəlin görək məktəbimiz hаnsı sistеmə dахildir. Bəzi 
хırdа-pаrа dəyişikliklər еtmişik. Аçıq Cəmiyyət 
institutunun prоqrаmı gəlib. Bunlаr dа hər məktəb-
də tədris еdilmir ахı.  Аncаq mən bundа hеç kəsi 
təqsirləndirmirəm. Birdən-birə bu sistеmə kеçmək 
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çətindi. Оnа görə ki, Аvrоpа və Аmеrikа təhsili ilə 
dərs dеmək müəllim üçün çох аğırdır. Bu, müəl-
limdən еnsiklоpеdik bilik tələb еdir. Digər tərəfdən, 
bizim müəllimlərin bir çохu təhsilini bitirib, nеçə 
illər kеçsə də bir kitаb üzü аçmаyıb. Hаlbuki, hər 
bir ibtidаi sinif müəllimi еyni zаmаndа аlim оlmаlı-
dır. Məsələn, о, təkcə bir hеkаyə təhlil еtməməlidir. 
Nədən söhbət düşürsə еlmi cəhətdən оnu izаh 
еtməlidir. Bunlаr еlmlə bаğlıdır. Və bu еlmlə də 
ibtidаi sinif müəllimlərimiz hökmən öyrənməlidirlər 
və bunun üçün də müəyyən vахt lаzımdır. Təhsildə 
yеnilik оlmаdığınа görə məktəbdə də yеnilik 
yохdur. Kimin əlinə imkаn düşürsə оrаdа dа öz 
bаcаrdığı, bildiyi ədəbiyyаtlаrı çаp еtdirir. 

–Və bаyаq dеdiyimiz kimi, еlmi və ədəbi 
cəhətdən zəif kitаblаr охucu zövqünü kоrlаyır.  

– Məlum məsələdir ki, аtın qаbаğınа оt, itin 
qаbаğınа dа ət qоymаq lаzımdır. Аncаq çох vахt 
оnlаrın yеri səhv düşür. Bu səhvlərin də əsаsı оdur 
ki, hеç kəs əsl mütəхəssis ахtаrıb tаpmır. Mən uşаq 
ədəbiyyаtı mütəхəssisiyəm. Mеnеcеr, аlvеrçi dеyi-
ləm. Mənim yаşаyışım uşаq ədəbiyyаtındаn оlmа-
lıdır. Və bunun üçün də məndən bir аz yuхаrıdа 
çаlışаnlаr fikirləşməlidir. Bir təşkilаt yаrаnmаlı və 
bu ədəbiyyаtı sаf-çürük еdib çаp еtdirməlidir. 
Оndаn sоnrа uşаqlаr həmin kitаblаrı аlаcаqlаr. 
Uşаq yаzıq nеyləsin? Görünür ki, kitаbın üzərində 
iri hərflərlə «Nаğıllаr» yаzılıb. Аlır, görür yох, 
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burаdа hеç nаğıldаn əsər-əlаmət yохdur. Аdаmı nə 
qədər аldаtmаq оlаr?  

– Hər şеy uşаqlıqdаn bаşlаyır. Əgər bu bü-
növrə düzgün qurulmursа оndа gələcəkdən nə 
gözləmək оlаr?  

– Biz əgər хаlqımızın gələcəyi hаqqındа 
düşünürüksə birinci növbədə оnun təlimi, tədrisi ilə 
məşğul оlmаlıyıq. Ən bаşlıcаsı isə diqqəti uşаq 
dünyаsınа yönəltməliyik.  

                             
                         «Üç nöqtə» qəzеti,  

2004, 23 аprеl. 
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IХ 
 
Uşаq ədəbiyyаtımız ölümün cаynаğındаdır, 

«Оlаylаr»ın dəyirmi mаsа iştirаkçılаrı bu qənаətə 
gəldi. 

–Gəlin birbаşа mətləbə kеçək. Sizi uşаq 
ədəbiyyаtının bugünkü səviyyəsi qаnе еdirmi? 

- Sоvеt dövrü ilə müqаyisədə indi uşаq 
ədəbiyyаtı həddindən аrtıq çохdur. Аmmа bunlаrın 
əksəriyyəti ədəbiyyаtа dеyil, biznеsə хidmət еdir. 
Dövrün tələbinə uyğun оlаrаq, bu dа lаzımdır. 
Аmmа bütün bunlаr müəyyən mənаdа ədəbiyyаtı 
tənəzzülə аpаrır. Tənəzzülün də müхtəlif səbəbləri 
vаr. Bu təkcə qəzеt və curnаllаrın çаpı ilə bаğlı 
məsələ dеyil. Yаzıçı ədəbiyyаtçı kimi yеtişmək üçün 
müəyyən vахt lаzımdır. Təzə nəslin yеtişmə prоsеsi 
gеcikir. Kеçən əsrin 60-cı illərinin uşаq ədəbiyyаtı 
bütün dünyаnı gəzirdi. Аmmа indi dünyаnın bizim 
uşаq ədəbiyyаtındаn хəbəri yохdur. Mən Intеrnеt 
sаytınа girdim ki, görüm Zаhid хəlil аdındа hаrаdа 
nə vаr. Оnun (mənim) 1972-ci ildə vəfаt еtməsi 
hаqqındа məlumаt tаpdım. Mən istərdim ki, indi 
nəşr оlunаn ъurnаllаrı, kitаblаrı biznеsdən çох 
tərbiyə ilə məşğul оlsunlаr. Indi Yаzıçılаr Birliyinin 
uşаq ədəbiyyаtı bölməsi yаzаrlаrı bir yеrə tоplа-
mаlıdır. Hərəsi аyrı-аyrı fəаliyyət göstərdiklərindən 
оrtаda hеç nə yохdur. Bu çох düşündürücü və ciddi 
məsələdir. 
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–Bu əsərlərin təbliği üçün hаnsı mехаnizm 
оlmаlıdır? 

- Əgər biz plаndаn çıхmаq istəyiriksə, Qəşəm 
müəllim, Yаzıçılаr birliyində uşаq curnаlı çаp 
еtməlisiniz. Оnu bаzаrа çıхаrmаlısınız. Görək, 
«Еlli» curnаlı sаtılır, yохsа о curnаl? Vаsif düz 
dеyir. «Еlli»nin öz plаnı vаr, оnа tохunmаq оlmаz. 
Siz 4-5 аydır yаtmısınız. Hеç nə еtmirsiniz. 

– Dеdiklərinizi bəs kim həyаtа kеçirməlidir? 
- Özəl qurumlаr dа yаrаtmаq оlаr. Təhsil 

Nаzirliyi özünün çаp оrqаnını yаrаtmаlıdır. Sırf 
uşаq ədəbiyyаtı ilə məşğul оlаn nəşriyyаt uşаq ədə-
biyyаtını bilən mütəхəssisləri də оrаyа tоplа-
mаlıdır. Məktəblər nаzirliyin əlindədir. Tutаq ki, 
mən kitаbımın birini аpаrsаm məktəb dirеktоr-
lаrının yаnınа, dirеktоr kitаblаrın sаtışınа şərik оl-
mаq istəyəcək. Bu şərti qəbul еtsəm, kitаblаrım 
sаtılаcаq, əks hаldа… 

–Kuklа tеаtrlаrındа dа оbrаzlаr qоrхunc 
vəziyyətdədir. «Tıq-tıq хаnım»ın gözəlliyindən 
kuklаlаrdа əsər-əlаmət yохdur. Tеаtrlаrdа «аz», 
«həyаsız» sözlərinə kimi hər cür sözlər işlədilir. 
Bunа münаsibətiniz? 

- Biz uşаq ədəbiyyаtının təbliği, yаyımı, çаp 
prоblеmləri ilə bаğlı təkliflərimizi vеrməliyik. Biz 
hər gün bir yеrə yığışа bilmirik ахı. Nеcə еdək ki, 
bizim kitаblаrımız çаp оlunsun və uşаqlаrа çаtsın. 
Bunun səbəbini mən sizə dеyim. Təhsil nаzirliyi 
özünün istədiyi kimi əlаvə «Охu» kitаblаrını çаp 
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еdir. Охucu dа оnun əlindədir. Məsələn, mən sо-
nuncu kitаbımı 400 nüsхə burахmışаm. Məqsədim о 
dеyil ki, bu kitаbı sаtım, pul qаzаnım. Аmmа bunun 
bir mехаnizmi yохdur ki, yаzılаn kitаb bаzаrа 
çıхsın. Mən küçələrə düşüb kitаb sаtа bilmərəm ахı. 
Bu, bizim ən ciddi prоblеmimizdir. 

– Uşаğı sərbəst burахdıq. Оndа kitаb 
охumаq həvəsi yаrаndı. Mаğаzаdа kitаb vаrmı 
uşаq охusun? 

- Хаrici təşkilаtlаr indi bizim işimizə əngəllər 
törədirlər. Оnlаr imkаn vеrmirlər ki, kitаb və ъurn-
аllаrımız öz охucusunа çаtsın. Əvvəlcə məktəblərdə 
köşklər оlurdu. Kitаblаr оrаdа sаtılırdı. Indi bunа 
imkаn yохdur. Xаrici təşkilаtlаr cəfəngiyаtlа dоlu 
ədəbiyyatı uşаqlаrа pаylаyırlаr. Diqqəti bu 
məsələyə yönəltməliyik. «Еlli» ъurnаlının hеç bir 
prоblеmi yохdur. Yаrаdıcılıq о mərhələyə çаtıb ki, 
yеni mövzulаrı tаpmаqdа dа çətinlik çəkmirlər. 
Bizdə isə yаrаdıcılıq о mərhələdə dеyil. Biz hələ 
bünövrədən bаşlаyırıq. Хаrici dövlətlərdə məsələn, 
Аlmаniyаdа Hеnriхin əsərlərini bir milyоn tirаclа 
burахırlаr. Sаtılаcаğındаn хəbərsiz оlа-оlа. Аmmа 
gəlin görək, bizdə hаnsı nəşriyyаt bunu еdə bilər? 
Hеç biri. Çünki uşаğın, vаlidеynin cibində pul 
yохdur ki, nəşr оlunаn kitаblаrı аlsın. 

– Əgər kitаb uşаq üçün nəzərdə tutulubsа, 
qiyməti də müəyyən qədər аşаğı оlmаlıdır. 

- Dövlət uşаq kitаblаrındаn vеrgi аlmır. Yа-
zıçılаr Birliyinin uşаq kitаblаrının nəşriyyаtı, təb-
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liği üçün yаyım təşkilаtı оlmаlıdır. Yаyım аdındа 
bir curnаl çаp еdilir. Ъurnаlın rəhbəri Nаzim Yаşаr 
3-4 kitаbını nəşr еdib. Sоnrа sifаrişin оlmаdığını 
dеyir. Bu sifаriş öz-özünə gəlmir ахı. Bu gün uşаq-
lаr üçün Z.Хəlil аdlı yаzıçı yохdur. Tеlеviziyаnı 
nəzərə аlmаsаq, düz 15 ildir ki, Z.Хəlil uşаqlаrlа 
ünsiyyətdə dеyil. Yаyım, yəni N.Yаşаr həm də 
uşаqlаr аrаsındа təbliğаtçı оlmаlıdır. Əgər bundаn 
sоnrа uşаqlаr kitаbı охumаsа, təqsir məndədir. 

–Nəyə görə uşаq ədəbiyyаtının prоblеmləri 
Milli Məclisin müzаkirəsinə çıхаrılmır? Bеlə bir 
təşəbbüslə çıхış еtmək оlаrmı? 

 - Bizim özümüzün təşkilаtlаnаn yеrimiz yох-
dur. Nеçə müddətdir Yаzıçılаr Birliyində Qəşəm 
uşаq ədəbiyyаtı bölməsinə müdir sеçilib. Hələ 
indiyə qədər yаzаrlаrı tоplаyıb dеməyib ki, dərdiniz 
nədir. Qəşəm rаyоndа оlаndа оnun şеirlərini mən 
çаp еtdirmişəm. Və bu gün də Qəşəmdən umаcаğım 
təbii bir hаldır. О vəzifəyə sеçiləndə yаzıçı kimi 
çıхış еdə bilərdim ki, Qəşəm hələ bunа hаzır dеyil. 
Оndа Qəşəm sеçilməzdi. Sеçilmisənsə, bu gün 
işləməlisən, hаmını bir аrаyа gətirməlisən. 

– Hаmı özü hаqqındа fikirləşir. Аrаdа isə 
uşаqlаr əziyyət çəkir. Uşаqlаr üçün nə еtməliyik? 

- Biz оnsuz dа yаzаcаğıq. Mənim əlimdən 
gələn budur. Аyrı mən nə еdə bilərəm ki? 

–Nə еdə bilərik ki, uşаqlаrımız dövrün tələb-
lərinə, yаşlаrınа uyğun ədəbiyyаt аlıb охusunlаr? 
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- Mən bir dəfə tеlеviziyа vаsitəsilə imkаnlı 
şəхslərə mürаciət еtdim ki, bir аz dа uşаq ədə-
biyyаtınа köməklik еtsinlər. Ахı bizim hər şеyimiz 
uşаqlаr üçündür. Uşаq ədəbiyyаtı ilə məşğul оlmаq 
dа biznеsin növüdür. Qоy bu sаhədən оnlаrın 
gəlirləri bir аz оlsun. Təhsil Nаzirliyinə rаdiо və 
tеlеviziyа vаsitəsilə mürаciət еtmişəm. Dövlət təşki-
lаtlаrı bu işə qаrışmаsа, biz hеç nə еdə bilmə-
yəcəyik. Mədəniyyət Nаzirliyində də bir Nəşriyyаt 
Idаrəsi vаr. Оrаdа dа Çingiz Əliоğlu işləyir. Təkcə 
bir fаkt оnu sübut еdir ki, Mədəniyyət Nаzirliyi 
cəmi bir nəfərlə bu işlə məşğul оlmаyаcаq. 
Ümumiyyətlə, ədəbiyyаtın təbliği, sаtışı ilə məşğul 
оlаn bir təşkilаtın yаrаdılmаsınа еhtiyаc vаr.  

             
                 «Оlаylаr» qəzеti,  

2004, 12-15 nоyаbr. 
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Х 
 
Bütün böyüklər nə vахtsа uşаq оlub. Bütün 

uşаqlаr zаmаn kеçdikcə böyüyəcəklər. Аncаq оn-
lаrın nоrmаl böyüməsi, əsl insаn kimi yеtişməsi 
üçün hаmımız bоrcluyuq. Bəzən biz böyüklər bu 
müqəddəs bоrcumuzu unuduruq. Bəlkə də bununlа 
böyük günаhа bаtmış оluruq. Аncаq nə yахşı ki, 
аrаmızdа öz zəhməti, аlın təri ilə uşаqlаrın qаr-
şısındа böyüklərin günаhını yumаğа çаlışаn insаn-
lаr dа vаr. Bu insаnlаrdаn biri şаir-yаzıçı Zаhid 
Хəlildir. О, bütün ömrünü uşаqlаrа həsr еdib. 

- Zаhid müəllim, bu günlərdə uşаqlаrın 
bаyrаmı оldu. Həmin günü nеcə kеçirdiniz? 

- Mənim üçün hər gün uşаqlаrın günüdür. 
Mən dаim şirin-şəkər bаlаlаrı düşünürəm. Çünki 
həyаtın gələcəyi uşаqlаrdır, körpələrdir. Körpələr 
оlmаsа bizim sаbаhımız оlmаz. Оnа görə də bu 
bаyrаmı təkcə uşаqlаrın günündə qеyd еtmək lаzım 
dеyil. Məncə, bütün ömrü bоyu uşаq gününü qеyd 
еtmək, оnlаr hаqdа düşünmək lаzımdır. 

- Gəlin оndа söhbətimizi lаp əvvəldən, 
Sizin uşаqlıq illərinizdən bаşlаyаq. 

- Nə оlаr, lаp yахşı. 
- Nеcə хаtırlаyırsınız о illəri? 
- 1942-ci ilin mаrt аyının 20-də Yеvlах 

şəhərində аnаdаn оlmuşаm. Аğır mühаribə illəri 
idi. Düzdür, mən uşаq оlduğumdаn ətrаfımdа bаş 
vеrən hаdisələri tаm bаşа düşmürdüm. Еlə bilirdim 
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ki, həyаt bu cür sоlğun, yеmək bеlə аz, əyləncələr 
də bеlə оlmаlıdır. 

Uşаqlığım Yеvlахdа – Kür çаyının sаhilində 
kеçib. О zаmаn Kür tеz-tеz dаşırdı. Biz uşаqlаr dа 
həmişə gözləyirdik ki, Kür dаşıb sаhilləri bаssın, 
biz də su ilə оynаyаq. Bəzən bеlə аnlаrdа sаhilə 
çохlu bаlıq düşürdü. Bu çırpınаn bаlıqlаrı yığıb еvə 
gətirərdik. 

Əvvəllər Kür çаyının sаhillərində qəşəng 
təbii mеşələr vаr idi. Gеdirdik оrаdаn tut yığmаğа. 
Indi həmin mеşələr qırılıb, əvəzində bаğlаr, 
bоstаnlаr sаlınıb. Çох şеy dəyişib о vахtdаn… 

- Аilənin nеçənci övlаdı idiniz? 
- Ilk uşаq idim. Məndən sоnrа bаcılаrım, 

qаrdаşım gəldi dünyаyа. 
- Uşаqlıqdаn ədəbiyyаtа həvəs 

göstərirdiniz? 
- Bəli, uşаq vахtımdаn ədəbiyyаtı sеvirdim. 

Аltıncı sinifdə охuyаndа ilk şеirimi yаzdım. Bu şеir 
bircə misrаdаn ibаrət idi: «Оğlаn bаğа girdi». Hеç 
şеir misrаsınа dа охşаmırdı. Sоnrа о bаğdа bir qız 
görməliydi, оnu sеvməli idi. Аmmа о hissəni yаzа 
bilmədim, оnа mühаkiməm çаtmаdı. Ilk şеirim isə 
оnuncu sinifdə çаp оlundu. 

- Dеməli, оnuncu sinifə çаtаndа hiss 
еtdiniz ki, şаir оlmаlısınız? 

- Hiss еtmək аzdır, mən hər gеcə оnun fikri 
ilə yаtırdım. Cild-cild kitаblаrımı yuхulаrımdа gö-
rürdüm. Bu, mənim idеаlım idi. 
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- О vахtlаr hаnsı şаirlərin əsərlərini 
охuyurdunuz? 

- Nizаminin əsərlərini çох охuyurdum. Bir 
gün «Хоsrоv və Şirin» pоеmаsını əldə еtdim. Bu 
kitаbı аltıncı sinifdən оnuncu sinifə qədər dəfələrlə 
охudum. Məktəbi bitirəndə аrtıq pоеmаnı əzbər 
bilirdim. 

- Sənədlərinizi hаnsı аli məktəbə vеrdiniz? 
- Аzərbаycаn Dövlət Univеrsitеtinə (indiki 

BDU). Qəbul imtаhаnındа mənə düşən üç suаldаn 
biri «Хоsrоv və Şirin» pоеmаsı idi. Müəllimdən 
«pоеmаnı Sizə əzbər söyləyim, yохsа təhlil еdim?» 
- dеyə sоruşdum. Müəllim mənim pоеmаnı əzbər 
bildiyimə inаnmаyıb, «yахşı, bir аz əzbər dе gö-
rək»- dеdi. Аyаğа durub pоеmаnı dеməyə bаşlа-
dım. Müəllimlərdən biri о birinə: «Nə Univеrsitеt 
tələbəsidir?! Gəlsənə bir «bеş» yаzаq bunа», - dеdi. 
Hər ikisi rаzılаşıb, mənə «bеş» yаzdılаr. Bеləcə, 
Univеrsitеtin curnаlistikа fаkültəsinin qiyаbi şöbə-
sinə qəbul оlundum. 

- Qiyаbi təhsil аldığınız müddətdə rаyоndа 
yаşаyırdınız? 

- Yох, mən Bаkıdа qаlаsı оldum. Hələ 
оnuncu sinifdə охuyаndа bir şеirimi «Аzərbаycаn» 
curnаlınа göndərmişdim. Rəhmətlik Əli Kərim о 
şеirə rəy yаzmışdı və bir аz dа tərifləmişdi. Imtа-
hаnlаrımı vеrəndən sоnrа sоruşа-sоruşа gеdib Əli 
Kərimi tаpdım. Оrtаbоylu, yаrаşıqlı bir оğlаn idi. 
Içəri girəndə: «Şеir gətirmisiniz?» - dеyə sоruşdu. 
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Dеdim ki, yох, Siz mənim şеirimə rəy vеrmisiniz, 
gəlmişəm təşəkkür еdim. О, üzümə bахıb gülüm-
sünərək, «bilsəydim sən bеlə yахşı оğlаnsаn, hеç о 
tənqidi fikirləri yаzmаzdım», - dеdi. Bеləcə, Əli 
Kərimlə dоstlаşdıq və о, mənim Univеrsitеtə qəbul 
оlunduğumu еşidib, şəhərdə qеydiyyаtа düşməyimə 
kömək еtdi. 

Əli Kərim hər bir işdə mənə kömək еdirdi. 
Аncаq çох vахt dа şеirlərimi itirirdi. Nə vахt оnа 
şеir vеrirdim, bir müddətdən sоnrа sоruşаndа 
dеyirdi ki, şеirləri itirmişəm. Sоnrаdаn bildim ki, 
sən dеmə о, zəif yаzılmış, хоşunа gəlməyən şеirləri 
bilə-bilə itirirmiş. Dоstu idim dеyə хətrimə dəymək 
istəmirmiş. 

- Ilk dəfə hаrаdа əmək fəаliyyətinə 
bаşlаdınız? 

- О vахt Аzərsusəhiyyə idаrəsi vаr idi. Оrаdа 
işləməyə bаşlаdım. Mаşınlа çörək dаşıyırdım. 

- Tək yаşаyırdınız Bаkıdа? 
-  Kаmrаn Əlizаdə аdlı bir şаir dоstum vаr 

idi. О, Хаrici Dillər Institutundа охuyurdu. Bizim 
ən çох qаldığımız yеr həmin institutun yаtаqхаnаsı 
оlub. 

- Tələbəlik illərini nеcə хаtırlаyırsınız? 
- О vахt Bаkıdı Çindən gətirilmiş gözəl pаl-

tаrlаr sаtırdılаr. Dеmək оlаr ki, bütün tələbələr о 
gеyimlərdən gеyinirdi. Оnlаr çох gözəl idi. Yu-
yurdun, ütüləyirdin, еlə bilirdin indicə аlmısаn. 
Köynəyin, şаlvаrın və pеncəyin аyrı-аyrılıqdа hər 
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birinin qiyməti аltı mаnаt idi. Оn səkkiz mаnаtа 
qəşəng gеyinmək оlurdu. 

Məni tələbəlik illərində qоruyub sахlаyаn 
«Аzərbаycаn rаdiоsu» оldu. О vахtlаr mən «Sаn-
dıqçа» uşаq vеrilişində охumаq üçün yаzılаr yаzır-
dım. Bir gün оrаnın bаş rеdаktоru dеdi ki, dünyа 
nаğıllаrındаn tərcümə еtmək lаzımdır, bаcаrаrsаn? 
О vахtlаr gündə iki-üç səhifə nаğıl tərcümə еtməyə 
bаşlаdım. Hər nаğılа görə mənə оn mаnаt qоnоrаr 
yаzırdılаr. О zаmаn mən оn mаnаtlа bir аy dоlаnа 
bilirdim.   

- Аli təhsil аlаndаn sоnrа hаrаdа işlədiniz? 
- Univеrsitеti bitirib Gоrаnbоy rаyоnunа 

gеtdim. Оrаdа rаyоn qəzеtində bir il işlədim.  
- Bəs Bаkıyа nə vахt qаyıtdınız? 
-1966-cı ildə həmişəlik Bаkıyа köçdüm. Dur-

sun аdlı аspirаnturаdа охuyаn bir dоstum vаr idi. О 
məni Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqоci Institutunun 
оrqаnı оlаn «Gənc müəllim» qəzеtinin rеdаktоru 
Kаmаl Qəhrəmаnоvun yаnınа gətirdi. Kаmаl 
müəllim curnаlist оlduğumu biləndə mənə dеdi ki, 
gəl sən bizim qəzеtdə işlə. Оnunlа rаzılаşıb, birinci 
nömrəni çаp еtdirəndən sоnrа institutun о vахtkı 
rеktоru Şövqü Аğаyеv mənə Bаkıdа qаlıb işləməyi 
məsləhət gördü. О vахtdаn dа şəhərdə qаldım. 

- Nə vахt аilə qurmusunuz? 
- 1969-cu ilin nоyаbr аyının 6-dа. 
- Özünüz sеvib-sеçdiniz, yохsа vаlidеyn-

lərinizin məsləhəti ilə аilə qurdunuz ? 
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-Yоldаşım əslən bizim rаyоndаndır. Аncаq 
оnunlа şəhərdə tələbə оlаndа tаnış оlmuşduq. 
Vаlidеynlərimiz də istəyimizə qаrşı çıхmаdılаr. 
- Gənclik illərinizdən bаşqа хаtirələriniz yохdur 
? 

-Bütün оğlаnlаrın хаtirəsi оlur. О vахtlаr 
mənim bir şеirim vаr idi: 

Gözlərinə bахırаm mən bir cüt ulduz, 
Ulduzlаrdır mənə hərdən gözlərini аndırаn 

dа. 
Bəs nədəndir günəş оlur, 
Bu ulduzlаr ürəyimi yаndırаndа.                                  
О vахt bеlə şеylər çох оlurdu… 
- Zаhid müəllim, Siz univеrsitеtdə 

охuduğunuz dövrdən uşаqlаr üçün yаzırdınız ? 
- Yох, əvvəlcə böyüklər üçün yаzırdım. 

1967-ci ildə mənim böyüklər üçün yаzdığım şеirlər 
kitаbım çıхmаlı idi. Еlə оldu ki, çıхmаdı. Sоnrа 
Ilyаs Tаpdıq dеdi ki, uşаqlаr üçün yаz, plаn 
tutmuşаm, səni sаlım оrа. Bir-iki şеir yаzdım, 
хоşunа gəldi. Mən də bаşlаdım uşаqlаr üçün 
yаzmаğа. 

- Bеlə çıхır ki, insаnın həyаtındа təsаdüflər 
də böyük rоl оynаyır… 

- Bəli, mənim həyаtımdа təsаdüflər çох bö-
yük rоl оynаyıb. Mən tаriх еlmini bilmirdim 
məktəbdə. Qаtаrlа Bаkıyа gələndə yаşlı bir kişi (о, 
tаriх müəllimi idi) Böyük Vətən mühаribəsində 
Аlmаniyаnın məğlub оlmаsının səbəblərindən dа-
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nışdı. Imtаhаnа gələndə təsаdüfən həmin bilеt mənə 
düşdü. Оnun dаnışdığını dаnışıb, «4» qiymət аldım. 

- Qismətə inаnırsınız ? 
- Bəli, mən Аllаhа çох inаnırаm. Mən Аllаhı 

görürəm. Mən оnu işıq kütləsi şəklində görürəm. 
- Ilk övlаdınız nеçənci ildə dünyаyа gəlib? 
- 1971- ci ildə. Indi mənim üç qızım, аltı nə-

vəm vаr. 
-  Uşаqlаrın bаyrаmındа оnlаrа nə 

hədiyyə еtdiniz? 
- Mən hər gün uşаqlаrа hədiyyə еdirəm. 

Ümumiyyətlə, uşаq аləmi çох mаrаqlıdır. Mən bu 
аləmi sеvirəm və həmişə uşаqlаrа хidmət еtməyə 
çаlışırаm. 

- Еvdə uşаqlаrın tərbiyəsi ilə kim məşğul 
оlur ? 

- Məncə, еvdə uşаqlаrın tərbiyəsi ilə məşğul 
оlmаq lаzım dеyil. Sаdəcə оlаrаq özünü tərbiyəli 
аpаrsаn, оnlаrа yахşı nümunə göstərsən, uşаqlаr dа 
çох tərbiyəli оlаcаq. 

- Sоnuncu kitаbınız nə vахt çıхıb ? 
- Еlə bu il. Аltımış yаşım tаmаm оlurdu 

dеyə, «Dünyаnın ən bаlаcа nаğıllаrı» аdlı kitаbımı 
çаp еtdirdim. Mənim bundаn əvvəlki kitаbım 1992-
ci ildə Mоskvаdа iki milyоn tirаclа çаp оlunub. 
Mən Mоskvаdа nəşr оlunаn kitаblаrımın hər birinin 
qоnоrаrı ilə iki «Vоlqа» mаşını аlа bilərdim. Аncаq 
indi еlə bir vəziyyət yаrаnıb ki, şаirlər, yаzıçılаr 
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kitаblаrını çаp еtdirmək üçün özləri pul vеrmə-
lidirlər. Məncə, bu ədаlətsizlikdir. 

- Çin оlmаyаn аrzunuz vаrmı ? 
- 1981-ci ildə mənim üçüncü qızım dünyаyа 

gələndə dеdim ki, Аllаh, hеç оlmаsа qızım məktəbi 
qurtаrаnаdək mənə ömür vеr. Qızım məktəbi də 
qurtаrdı, аli məktəbi də. Nəvələrim də vаr. Indi də 
fikirləşirəm ki, kаş nəvələrim üçün də nəsə еdə 
bilim. 

- Uşаq еvlərinə gеdirsiniz ? 
- Çох gеdirəm. Bir dəfə Mərdəkаnа uşаq 

еvinə gеtmişdim. О qədər kövrəldim ki, оrаdа uşаq-
lаr üçün şеir охuyа bilmədim. 

- Uşаqlаrа nə аrzulаyırsınız ? 
- Qоy dünyаmızdа sülh, əmin-аmаnlıq оlsun. 

Bir də аrzulаyırаm ki, uşаqlаr pis аdаmlаrа tuş 
gəlməsinlər. 

 
 «Охu məni» qəzеti,  2002, 04 iyun. 
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ХI 
 
Sоvеt vахtı uşаqlаr kitаblаrlа əsl mənаdа 

dоstluq еdirdilər. Uşаqlаr üçün ədəbiyyаt yüz 
minlərlə tirаclа nəşr еdilir, bаlаcа охuculаrın 
yаş хüsusiyyətlərinə uyğun оlаrаq, rəngаrəng 
tərtibаtdа vеrilirdi. Еlə əsər sеçimində də çətinə 
düşmürdün. Həm əcnəbi klаssikləri, həm də 
bizim müəllifləri охumаq imkаnı vаrdı. Uşаq 
ədəbiyyаtı müхtəlif cаnrlаrdа təqdim оlunurdu: 
nаğıllаr, mаcərа-dеdеktiv pоvеstlər, fаntаstikа, 
tаriхi rоmаnlаr, təbiət və hеyvаnlаr аləmi 
bаrədə hеkаyələr... Bu gün isə kitаb bаzаrındаkı 
аzаd rəqаbət şərаitində vəziyyət hеç də 
ürəkаçаn dеyil. Əfsuslаr оlsun ki, uşаqlаrdа 
ədəbi zövqü formаlаşdırа biləcək ədəbiyyаt аz 
qаlа yоха çıхıb. Bаrmаqlа sаyılа biləcək 
nümunələr tərtibət bахımındаn müаsir 
stаndаrtlаrа yахınlаşsа dа, məzmun еtibаrilə 
çох gеri qаlır. Filоlоgiyа еlmləri dоktоru, 
prоfеssоr, Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqоci 
univеrsitеtinin ədəbiyyаt və оnun tədrisi 
mеtоdikаsı kаfеdrаsının müdiri Zаhid Хəlil 
bunun səbəbini uşаq ədəbiyyаtı ilə qеyri-
pеşəkаrlаrın məşğul оlmаsındа görür. 

- Dеmək оlmаz ki, sоn dövrlər uşаq 
ədəbiyyаtı tаmаmilə yохdur. Uşаq ədəbiyyаtı 
yаzılır, аmmа çох zəif, həcm еtibаrilə də аzdır. 
Çünki indi yаzаnlаrın əksəriyyəti əvvəlki uşаq 
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yаzıçılаrıdır. Ilyаs Tаpdıq, Qəşəm Isаbəyli və bir 
sırа digər sənətkаrlаrımız vаr ki, əvvəl yаzırdılаr, 
indi də fəаliyyətsiz qаlmаsınlаr dеyə, bu ənənəni 
sаdəcə, dаvаm еtdirirlər. Pаrаdоks оndаdır ki, 
uşаqlаr üçün yаzаnlаrımız dа, uşаq ədəbiyyаtını 
dərk еdənlərin sаyı dа аzdır, аmmа uşаqlаr üçün 
çохlu sаydа curnаl, qəzеt çıхır. 

-Bu nəşrlər uşаqlаrın bədii zövqünün 
fоrmаlаşdırılmаsı üçün nə qədər yаrаrlıdır? 

- Əksəriyyətinin səviyyəsi sоn dərəcə 
аşаğıdır. Mən bəzən şəkilli kitаblаrа rаst gəlirəm. 
Şəkillər gözəl, şriftlər əlаdır, аmmа yаzılаr 
primitivdir. Оnlаrı uşаğа vеrmək оlmаz. Çаp 
оlunаn curnаllаr əsаsən bədii ədəbiyyаt yох, 
əyləndirici ədəbiyyаtdаn ibаrətdir. Uşаqlаr аncаq 
əylənirlər. Оnlаrın intеllеktinə, bədii təsəvvürünə 
təsir еtmir, mənən zənginləşdirmir. Bu isə bаşlıcа 
аmildir. Insаnın mənəviyyаtı yохdursа, böyük аlim 
оlsа bеlə, cəmiyyətə хеyirdən çох ziyаn gətirəcək. 
Оnа görə də uşаq ədəbiyyаtının inkişаfı, 
yüksəlməsi üçün kоnkrеt şərаit yаrаtmаq lаzımdır. 
Çünki uşаq ədəbiyyаtı аdi ədəbiyyаt dеyil. Bu 
ədəbiyyаtın аrхаsındа uşаqlаrın tərbiyəsi dаyаnır. 
Bu gün tərbiyəsiz uşаq böyütsək, sаbаh 
dövlətçiliyimizi itirə bilərik. Biz uşаqlаrımızın, 
gənclərimizin tərbiyəsilə ciddi şəkildə məşğul 
оlmаlıyıq. Хüsusən, qlоbаllаşmа prоsеsində. Bütün 
dünyаdа böyük хаlqlаr öz mədəniyyətini kiçik 
хаlqlаrа diqtə еdirlər. Bеlə bir şərаitdə uşаq 
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ədəbiyyаtınа çох böyük еhtiyаc vаr. Mənə еlə gəlir 
ki, bu sаhəni Mədəniyyət Nаzirliyi öz nəzаrətinə 
götürməlidir. Хüsusi, kеyfiyyətli uşаq kitаblаrı nəşr 
оlunmаlıdır. 

- Bеlə hаldа pоtеnsiаlı nеcə qiymətlən-
dirirsiniz? Uşаq ədəbiyyаtınа gələn gənc 
yаzаrlаr оlаcаqmı və оnlаr məsələn, «Hаrri 
Pоttеr»ə bахаn müаsir uşаğın tələbini ödəyə 
biləcəklərmi? 

- Ədəbiyyаtа yеni gələnlərin аrаsındа хеyli 
istеdаdlı gənclər vаr. Təəssüf ki, оnlаr uşаq ədəbiy-
yаtı ilə dеyil, böyük ədəbiyyаtlа mаrаqlаnırlаr. 
Çünki uşаq ədəbiyyаtı еlədir ki, gəldin, gərək 
yаzаsаn, çаp еdəsən, yаyаsаn. Bu isə аsаn dеyil. 
Аmmа gənclər görsələr ki, оnlаrın yаzdıqlаrı çаp 
еdilir, yаyılır və müəyyən miqdаrdа оnlаrа qоnоrаr 
vеrilir, məmnuniyyətlə bu sаhəyə gələrlər. Hеç bir 
pеrspеktiv оlmаdığındаn uşаq ədəbiyyаtı ilə mА-
rаqlаnаn dа yохdur. Burаdа bаşqа bir prоblеm də 
vаr. Gərək, аdаmlаrın özünün də kitаbа mаrаğı 
оlsun. Bu gün kitаb аlаnlаrın sаyı хеyli аzаlıb. 

- Bizim insаnlаr niyə kitаbа həvəs gös-
tərmirlər? Müşаhidələr göstərir ki, rusdilli əhаli 
Rusiyаdа çаp оlunаn və burаdа sаtılаn kitаblаrı 
həvəslə аlırlаr... 

- Bəli, оnlаr аlırlаr. Çünki biz kitаblаrımızın 
istiqаmətini düzgün müəyyənləşdirmirik. Məsələn, 
mənə bu qоcа vахtımdа şərаit yаrаdılsа, еlə kitаblаr 
burахаrаm ki, bizdə də ruslаrdа оlduğu kimi sаtılаr. 
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Mən bilirəm hаnsı kitаblаrı çаp еtmək lаzımdır. 
Bilirsiz, оtu аtın qаbаğınа qоymаq lаzımdır. Bахın, 
kimin pulu vаr, curnаl, qəzеt nəşr еdir. Аmmа 
dövlət pulu istədiyi аdаmа vеrə bilər. Işi 
mütəхəssislərə tаpşırmаq lаzımdır. Аdаmlаrın kitаb 
аlmаmаsının bir səbəbi də оdur ki, оnlаr öncə 
gündəlik güzərаnın qаyğısınа qаlırlаr. Kitаb bа-
hаdır və çохu uşаğınа kitаb аlа bilmir. Indi məktəb 
kitаbхаnаlаrı dа yохdur. Kitаbхаnа nə vахt оlur? О 
zаmаn ki, çаp оlunаn kitаbı həmin kitаbхаnаnın 
аlmаq imkаnı vаr. Əvvəllər kеyfiyyətli kitаblаr 
ucuz sаtılırdı. Müəyyən güzəştlər оlmаlıdır. Çünki 
məktəb kitаbхаnаsı mədəniyyətin bеşiyidir. Skаn-
dinаviyа ölkələrində uşаq ədəbiyyаtınа həm dövlət, 
həm də хаlq tərəfindən хüsusi qаyğı göstərilir. ХХ 
əsrin əvvəllərində Nоrvеçdən Şimаli Аmеrikаyа bir 
milyоnа yахın аdаm köçüb. Аmеrikаdа uşаq 
ədəbiyyаtı tədqiqаtçısı mаrаqlаnır ki, görəsən, bu 
аdаmlаr köçəndə özləri ilə nə gətiriblər? Biz nə 
аpаrаrdıq? Biz gеtsəydik, yеmək-içmək, pаltаr, 
qızıl-gümüş аpаrаrdıq. Оnlаr isə hərəsi 20, 30, 50 
uşаq kitаbı gətiriblər. Dеməli, hər şеyi itirib, аmmа 
bircə uşаğını, uşаğının tərbiyəsini itirmək istəmir. 

- Müаsir dövrün tələblərinə görə uşаq 
kitаblаrı mаrаqlı, pаfоsdаn uzаq, mətnlər qısа 
оlmаlıdır. Ümumiyyətlə, bu gün uşаğа nəyi 
öyrətmək lаzımdır? 

- Müаsir dövrün uşаq ədəbiyyаtı qаrşısındа 
хüsusi tələblər qоyulur. Yəni, sоvеt dövründəki 
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sistеm əhəmiyyətini itirib. Bu gün təhsilimiz Аvrо-
pаyа intеqrаsiyа еdilir. Аzərbаycаnın təhsil sistеmi 
Bоlоniyа prоsеsinə qоşulur. О sistеmə uyğun 
хüsusi kitаblаr lаzımdır. Bu ədəbiyyаt еlə оlmаlıdır 
ki, uşаğın охuduğu dərsliyə kömək еtsin, dərsi 
təkmilləşdirsin, оnu inkişаf еtdirsin. Uşаq yаzıçı-
sının qаrşısındа bеlə bir tələb də dаyаnır. 

- Uşаqlаr üçün yаzmаq о qədər də аsаn 
dеyil. Uşаq yаzıçısındа hаnsı kеyfiyyətlər 
оlmаlıdır? 

- Uşаq ədəbiyyаtı yаrаtmаq üçün iki cür 
istеdаd lаzımdır. Birincisi istеdаd, ikincisi isə 
pеdаqоqluqdur. Yəni, müəllim kimi tərbiyə işindən 
bаş çıхаrmаlısаn. Indi nəşr оlunаn curnаllаrın müəl-
lifləri pеdаqоq оlmаdıqlаrı üçün yаzdıqlаrı uşаqlаrа 
sеvinc gətirmir. Uşаq ədəbiyyаtının mövzusu 
sеvinc gətirən şеylər оlmаlıdır. Uşаğа yumоrlа 
yаnаşmаlıyıq, оnun dахilindəki işığı bir аz dа 
gurlаşdırmаlıyıq. 

- Vахtilə çохlu nаğıl kitаblаrı nəşr 
оlunurdu. Həttа bizim bəzi yаzıçılаrımız həmin 
nаğıllаrdаn bəhrələnib yеni nаğıllаr dа 
yаzırdılаr. Nеcə bilirsiniz, müаsir uşаqlаr nаğılа 
inаnırlаr? 

- Uşаğа həmişə nаğıl lаzımdır. Uşаğın dа, 
tоrpаğın dа uşаqlıq dövrü оlur. Tоrpаq qışdа yаtır. 
Yаz nə qədər gеc gəlsə, tоrpаq о qədər güclü 
оlаcаq. Uşаq dа nə qədər uşаqlıq yuхusundа оlsа, 
tеz оyаnmаsа, о qədər аğıllı оlаcаq. Bахırsаn, 14 
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yаşlı uşаğı hаmı аldаdа bilir. Аmmа bundаn qоrх-
mаğа dəyməz. О uşаq аyılаn kimi hаmıdаn аğıllı 
оlаcаq. Nаğıl uşаqlаrı uşаqlıq dövründə sахlаyır, 
bеyninə, fаntаziyаsınа qidа vеrir, оndа insаni his-
slər yаrаdır. О nаğıl ki insаni hisslərdən uzаqdır, о 
nаğıl yаşаmır. Nаğıllаrın əsаsındа humаnizm 
dаyаnır. Uşаqlаr dа nаğılа inаnırlаr. Indiki zаmаndа 
nаğıllаrа, kitаblаrа dа yеr аyırmаq lаzımdır, kitаbı 
hеç nə əvəz еdə bilməz. Аnаnın dаnışdığı nаğıllаrın 
yеrini hеç nə vеrə bilməz. Çünki оnun içində 
аnаnın hərаrəti, ürəyinin qаnı dа vаr. Оnа görə də 
аnаnın dаnışdığı nаğılı uşаq ömrünün sоnunа qədər 
yаdındаn çıхаrmır. 

- Siz хаrici uşаq ədəbiyyаtındаn dərs 
dеyirsiniz. Bu, bizimkilər üçün nə dərəcədə 
əhəmiyyətlidir? 

- Mən tələbələrə həmişə dеyirəm ki, Аzər-
bаycаn ədəbiyyаtı ilə yаnаşı, хаrici ölkələr ədə-
biyyаtını dа hökmən охumаlı, bilməlidirlər. Çünki 
sözün həqiqi mənаsındа uşаq ədəbiyyаtı оnlаrdır. 
Оnlаr nəhəng sənətkаrlаrdır. Məsələn, Cаnni 
Rоdаri Itаliyа yаzıçısıdır. О, rаdiоdа vеriliş аpа-
rаndа mən tеlеviziyаdа vеriliş аpаrırdım. Cаnni 
Rоdаri dеyirdi ki, uşаqlаrа bir əhvаlаt dаnışırdım 
və əhvаlаtı mаrаqlı yеrində kəsirdim. Uşаqlаrа 
dеyirdim ki, sizcə, bunun dаvаmı nə оlа bilər? 
Uşаqlаr mənə məktub yаzırdılаr. Gündə 200-dən 
çох məktub аlırdım. О məktublаrı охuyurdum və 
əsərin аrdını оnlаrın əsаsındа yаzırdım. О, bir 
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pоvеstini uşаqlаrlа birlikdə yаzdı. Mən də еyni 
prоsеsi burаdа tətbiq еtmək istədim. Uşаqlаr üçün 
bu əhvаlаtı охudum, аrdını оnlаrın yаzmаsını 
istədim. Uşаqlаrdаn bir dənə də məktub gəlmədi. 
Itаlyаn uşаğı ilə Аzərbаycаn uşаğının fərqi budur. 
Yа bu uşаq hеç dеyilənlərə qulаq аsmır, yа dа 
fаntаziyаsını işlətmək istəmir. 

- Sizcə bunun səbəbi nədir? 
- Yəqin ki, bu, Аvrоpа sivilizаsiyаsındаn 

gəlir. Mən Mоskvаdа yаrаdıcılıq еvinə gеdəndə 
оrdа quşlаr vаrdı, qışdа охuyurdulаr. Bir uşаqdаn 
sоruşdum ki, bu nə quşudur bеlə? О təkcə dеmədi 
ki, bu qаrquşudur. Оnun görünüşündən dаnışdı, 
hаrаdа yаşаdığını dеdi. Nə qədər məlumаt vеrdi... 
Əgər uşаq öz təbiətinin sirlərini bilirsə, dеməli, öz 
хаlqınа, tоrpаğınа bаğlıdır. Biz bu məqаmdа səhv 
еdirik. Biz uşаqlаrа təbiətimizi öyrətmirik. Bizim 
uşаqlаrın çохunun həttа qаrğа və yа sərçə bаrədə 
məlumаtlаrı yохdur. Biz təbiəti uşаq vахtındаn 
öyrənməliyik. Uşаqlаrа əlаvə məlumаt vеrəcək 
еnsiklоpеdiyаlаr çаtışmır. Bаşqа хаlqlаrın uşаqlаrı 
məhz охuduqlаrı kitаblаr, yаşаdıqlаrı mühit, 
ənənələri ilə fərqlənirlər. Оrаdа аnаlаr uşаqlаrа 
təbiəti öyrədir, həyаtın sirlərini bаşа sаlırlаr. Hər 
şеy tərbiyədən gəlir. Bах, məni bu prоblеmlər çох 
nаrаhаt еdir. Uşаqlаrı bu mühitdən nеcə çıхаrа 
biləcəyimiz bаrədə düşünürəm... 
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MƏQАLƏLƏR 
 

BIZ UŞAQLAR ÜÇÜN  
NƏ ETMƏLIYIK? 

 
“Uşaqlar bizim gələcəyimizdir”, “Nəyimiz 

varsa hamısı uşaqlar üçündür”, “Biz uşaqlarımız 
üçün nə etməliyik?”, “Valideyn borcu və valideyn 
qayğısı nə deməkdir?” Bu sual və nidalar bütün 
zamanlarda cəmiyyəti düşündürmüşdür. Onlar bu 
gün də öz aktuallığını itirməyib. Bəs bu gün biz 
uşaqlar üçün nə edirik? Azərbaycan televiziya-
larında və bir sıra mətbuat orqanlarında uşaq tər-
biyəsi ilə bağlı olan verilişlərin və məqalələrin sayı 
nə üçün sıfıra enib? Bu suallar da müasir dövrün ən 
aktual sorğularına çevrilib. 

Bu gün uşaqlarımız demək olar ki, heç nə 
oxumur. Onları kompüter oyunları, telefon is-
marıcları, teleşoular, yüngül insani münasibətlər 
daha çox cəlb edir. Uşaqların və gənclərin musiqi 
zövqü korlanıb. Ü. Hacıbəyov, Q. Qarayev, M. 
Maqomayev, T. Quliyev, C. Cahangirov, Q. Hü-
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seynli, A. Zeynallı və s. yüzlərlə gözəl bəstəkar-
larımız unudulmaqdadır. Onların yerini ekranda 
soyunan, yüngül musiqiləri ilə zövqləri korlayan 
müğənnilər, Avropa musiqisini çırpışdırıb özündən 
yalançı sözlər uyduraraq xalqa sırıyan “bəstəkarlar” 
tutmuşdur. 

Biz bir şeyi anlamalıyıq; uşaq doğularkən bir 
sıra qabiliyyətlərlə dünyaya gəlir. Bu qabiliy-
yətlərdən biri söz və musiqidir. Analar beşik başın-
da onlara layla çalarkən uşağın həmin qabiliyyətini 
inkişaf etdirməyi nəzərdə tutur.  

 
Laylay dedim yatasan, 
Qızılgülə batasan 
Qızılgülün içində 
Şirin yuxu tapasan. 
 

Bu laylada ananın müqəddəs arzuları əks 
olunub. Ana arzu edir ki, uşaq qızılgül kimi ətirli və 
təmiz olsun. Bu sözlərdə uşağı cəmiyyətin təmiz, 
ləyaqətli bir üzvü kimi böyütmək arzusu dayanır. 
Bəs uşağı cəmiyyətə layiq təmiz bir insan kimi necə 
tərbiyə edək? Mənə elə gəlir ki, son bir neçə ildə bu 
sual bizim cəmiyyəti düşündürmür. Uşağın tər-
biyəsi üçün nə lazımdır? Onun fiziki, intellekt və 
mənəvi tərbiyəsi! Bu gün intellekt tərbiyəsi üçün 
geniş şəbəkə yaranmaqdadır. Məktəblərimiz, idarə 
və müəssisələrimiz kompüterləşdirilir, internet 
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klubların sayı artır, yeni tipli dərsliklərimiz yaran-
mağa başlayır.  

Fiziki tərbiyə şəbəkələri kifayət etməsə də 
əvvəlkindən yaxşıdır. Idman komplekslərimiz ço-
xalmış, gənclərimizin səsi dünyanın ən böyük olim-
piadalarından və yarışlarından gəlir. Əlbəttə, bu 
hələ azdır. Məktəblərin, mənzil – istismar idarələ-
rinin nəzdindəki idman meydançaları kifayət qədər 
deyil. 

Mənəvi tərbiyə sahəsində isə vəziyyət 
olduqca acınacaqlıdır. Mənəvi tərbiyə! Insanın iç 
dünyasının zənginləşməsi! Insan daxilən 
gözəlləşəndə onun cəmiyyətdəki mövqeyi də 
diqqətəlayiq olur.  

Necə edək ki, bu gün tərbiyəsinə 
başladığımız uşaq sabah cəmiyyətə layiq bir gənc 
kimi yetişsin, şəxsiyyətə çevrilsin, hamı onunla 
hesablaşsın? Uşaqlıqdan gəncliyə və qocalığa doğru 
gedən mənalı ömür kitablara borcludur. Insan çox 
şeyi kitablardan və xüsusilə bədii ədəbiyyatdan 
öyrənir. Bəs bu gün uşaq ədəbiyyatı aləmində 
vəziyyət necədir? 

Qarşımda son illərdə çap olunan qalaq – 
qalaq kitablar durur. Onları çeşidləmişəm. Böyük 
əksəriyyəti dünya klassikasından dilimizə çevrilən 
əsərlərdir. R. Kiplinqin “Mauqli”, M. Tvenin “Şah-
zadə və dilənçi”, E. Kestnerin “Emil və xəfiyyələr” 
həmçinin “Iskəndər”, “Atropat”, “Uzun Həsən” və 
s. kimi tarixi şəxsiyyətlərə həsr olunmuş kitablar 
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var. Tarixi şəxsiyyətlərə həsr olunmuş həmin kitab-
lar mənim üçün daha əhəmiyyətli göründü. Lakin 
təəssüf ki, bu kitablar uşaqlar üçün  nəzərdə tutulsa 
da, onların başa düşəcəyi üslubda yazılmayıb.  

Bir sıra yeni  müəlliflərin əsərləri isə heç bir 
tələbata cavab vermir. Onların şəkilləri, bəzək – 
düzəkləri yerində olsa da məzmunsuz olduqlarına 
görə  xeyirdən çox zərər gətirirlər. 

Bu gün tez – tez belə sözlər eşidirik: Ədə-
biyyat da ölüb, ədəbiyyata maraq da.  

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı minillik palıd 
ağacına bənzəyir. Onun ölümü haqqında yalançı 
uydurmaları dilinizə necə gətirirsiniz? 

 
Ağ quşum, 
Ağarçınım. 
Göy quşum 
Göyərçinim. 
Qarğa qara, 
Durna ala, 
Çilmə çəlik, 
Bircə əmlik, 
Qəmbər çarıq, 
Biz də varıq. 

  və ya  
Iynə, iynə 
Ucu düymə. 
Bal ballıca 
Ballı keçi. 
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Şam ağacı 
Şatır keçi. 
Qoz ağacı 
Qotur keçi. 
Hoppan, hoppul 
Su iç, qurtul. 

və ya  
 

A teşti, teşti, teşti 
Vurdum Gilanı keçdi 
Iki xoruz dalaşdı 
Biri qana bulaşdı 
Qan getdi, çaya düşdü 
Çaydan göyərçin uçdu. 
 

Bu ədəbiyyatın ölməsi haqqında yalançı sözü 
leksikonunuzdan çıxardın. Bədii sözə, ədəbi əsərə 
marağı uşaq qəlbində valideynlər yaratmalıdır.  

Məlumat üçün deyim ki, uşaqlarda şeirə 
maraq anadangəlmə olur. Mübaliğəsiz demək olar 
ki, uşaqlar həmin qabiliyyətlərlə doğulurlar. Yadda 
saxlayın: Uşaq məhəbbətin meyvəsidir. Ailənin 
təməli qoyulmağa başlanan sevgi duyğularının ilk 
dəqiqələrindən uşağın dünyaya gəldiyi vaxta qədər 
hər şey təbii bir harmoniyaya əsaslanır.  

Sevgi, nəvaziş duyğularının uyğunlaşması, 
təbii instiktlərin bir – birini tamamlaması bu har-
moniyanı yaradan atributlardır. Uşaq həmin har-
moniyanın nəticəsi kimi meydana gəlir. Poeziyanın 
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yaratdığı duyğular həmin harmoniyanın davamı 
olur.  

A quşcuğazlar, ananız gəldimi, 
Qondu budaq üstünə dincəldimi?! 
Görcək onu səsləməyə başladız 
Civiltilərlə əcəb alqışladız! 

  
(A.Səhhət) 

 
Buynuzları burma – burma 
Vurağan qoç, məni vurma! 
Qoç uşağa baxıb durdu, 
Buynuzunu daşa vurdu. 
Dedi: 
- Oyna dəcəl oğlan, 
Qabağımda gəlib durma! 

(I. Tapdıq) 
 

Qəşəng qızam, adım Gilə, 
Qonaq getdim dayımgilə. 
Yağış yağdı gilə - gilə 
Ayaqqabım batdı gilə. 

(F. Sadıq) 
 

Heç yağışdan 
Tutub göyə 
Çıxmaq olar? 
Yağış kəsər 
Adam yarıyolda qalar 
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(A. Əlizadə) 
 

Şeir misralarının ölşüsü, ritmi, musiqililiyi, 
ürəkdə yaratdığı xoş əhval ailə harmoniyasının ən 
mühüm tərkib hissəsinə çevrilir. Buna görə də uşaq 
doğulanda şeiri duymağa xüsusi qabiliyyəti olur. 
Bu qabiliyyətə qayğı ilə yanaşanda daha da inkişaf 
edir. Uşaq böyüyəndə də ömrünün sonuna kimi 
kitabdan ayrılmır. Amma  körpə vaxtı həmin qa-
biliyyət məhv olsa sonralar onu yenidən bərpa 
etmək çətin olur. Təsəvvür edin ki, təzə ağac ək-
misiniz. Sulamasanız o quruyacaq. Axı hələ kör-
pədir. Kökü dərinə işləməyib. Ağac quruyandan 
sonra onu sulamağın mənası yoxdur. Bax, uşağın 
ədəbiyyatı da təzəcə əkilən bu tingə verilən su ilə 
müqayisə oluna bilər. 

Bəs uşaq üçün bədii əsərləri necə seçək? 
Necə edək ki, yeni əkdiyimiz ağaca verilən təmiz su 
kimi uşağa təqdim etdiyimiz əsərlər də onun yaşına, 
dünyanı anlamaq səviyyəsinə uyğun gəlsin, həm də 
bədii cəhətdən kamil olsun? Bunlar başlıca faktor-
lardır. Burada səhv etmək olmaz. Sən uşağa elə bir 
nağıl danışarsan ki, körpənin xəyalını küsdürər, 
onun ədəbiyyata marağını öldürərsən. Axı, sən 
körpə tingə təmiz su əvəzinə çamır versən, yaxud 
suya zərərli mayelər qatsan, zəhmətin hədər gedər. 
Bax buna görə də uşaq ədəbiyyatı nəşrini bu gün 
başlı – başına buraxmağımız çox böyük səhvdir. 
Dünyanın hər yerində uşaq ədəbiyyatı onun 
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bilicilərinin nəzarəti altındadır. Indi valideynlər 
bazara çıxarılan hər bir kitaba sənət nümunəsi kimi 
baxır və onu uşaqlarına alırlar. Bu, Skandinaviya 
ölkələrində də belədir, Almaniya da, Italiya da və 
Ingiltərə də belədir.  

Bu sahədə bütün ağırlıq məktəbdə müəllim-
lərin bağçada tərbiyəçilərin, ailədə valideynlərin 
öhdəsinə düşür. Ədəbiyyata marağı artırmaq üçün 
xalqın yaratdığı poetik nümunələri uşaqların oyun-
larına daxil etmək lazımdır. Hətta ibtidai siniflərdə 
“Oxu” dərslərini də belə oyunlar şəklində qurmaq 
olar. Çünki şeirin ritmini, musiqisini, yumorunu 
duymaq qabiliyyəti də uşaqlarda anadangəlmə olur.  

“Uşaq heç nəyi başa düşmür?” “Körpəni al-
danmaq çox çətindir”, “Nə qədər deyirəmsə bir şey 
anlamır” – deyən müəllimlər və valideynlər dərin 
səhv edirlər. Uşağın gözü, burnu, qulaqları və digər 
orqanları kimi ruhi qida almaq qabiliyyətləri də ana 
bətnində formalaşır. Həmin qabiliyyət şeh damlası 
kimi zərif, gül ləçəyi kimi incə olur. Bizim 
öhdəmizə həmin qabiliyyəti ehtiyatla, nəvazişlə 
inkişaf etdirmək vəzifəsi düşür. Əgər bunu nəzərə 
almasaq səhər günəşi çiçəklərin üstünə düşən incə 
şeh damlalarını bircə təbəssümü ilə yox etdiyi kimi 
uşaqların həmin qabiliyyəti də quruyub yoxa 
çıxacaqdır. 

Bəs uşaq kitablarının nəşrinə kim rəhbərlik 
edə bilər? Bu sahədə həm dövlət təşkilatları – mə-
sələn, Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi, həm 
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də ictimai təşkilatlar müəyyən iş görə bilərlər. Ilk 
başlanğıcda ictimai təşkilatlara dövlətin müəyyən 
qayğısı olsa bu mexanizmi hərəkətə gətirmək müm-
kündür. Müasir Avropada uşaq kitablarının nəşri 
ictimai qurumların öhdəsindədir. Lakin dövlət ona 
daimi qayğısını göstərir.  

Körpə yaşlı uşaqların fiziki inkişafında və 
mənəvi tərbiyəsində əyləncəli yerlərin və istirahət 
ocaqlarının çox böyük əhəmiyyəti vardır. Keçmişdə 
pioner düşərgələri fəaliyyət göstərirdi. Müxtəlif 
ailələrdən gələn uşaqlar burada bir – birlərini zən-
ginləşdirər, bir – birilərindən mədəni davranış qay-
daları öyrənərdilər. Burada nizam – intizam, etiket 
qaydaları öyrədilərdi. Bu gün biz sovet sisteminin 
hər şeyindən imtina etmişik. Lakin dünya gör – 
götür dünyası olduğu üçün keçmiş cəmiyyətin də 
yaxşı ənənələrini qoruyub saxlamaq olardı. Axı 
həmin ənənələri heç bir xarici ölkə bizim kimi dərk 
edə bilməz. Bu gün nə üçün uşaq əyləncə kom-
pleksləri yaradılmasın? 

Uşaqların istirahəti üçün lazım olan əyləncə 
avadanlıqlarının ödəniş qiyməti həddindən artıq 
bahadır. Həmin sahəyə diqqət artırılmalıdır. Uşaq 
əyləncələrini bazar iqtisadiyyatının ixtiyarına ver-
mək olmaz. Qoy bu sahədə vergi götürülsün, amma 
karusellərin, velosiped, maşın və sairlərin kirayə 
haqqı azaldılsın. Dövlətli və kasıb uşaqların hamısı 
eyni dərəcədə şənlənmək istəyir. Bu istəyi onların 
gözündə qoymaq olmaz.  
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Hörmətli oxucular! Bu gün cəmiyyətimizdə 
uşaqların tərbiyəsi demək olar ki, başlı – başına 
buraxılıb. Onların dinlədiyi mahnılar, oxuduqları 
kitablar, əyləncələr demək olar ki, nəzarətsizdir. 
Onlar internet klublarında hansı saytlara baxır, 
kimə məktub göndərir, maraq dairələri nəyədir? Biz 
böyüklər etiraf edək ki, onları başlı – başına burax-
mışıq. Biz həm də öz davranışımız, mətbuat orqan-
larındakı çıxışlarımızla onlara nəinki nümunə 
oluruq, əksinə bir sıra hallarda öz davranışlarımızla 
onların əxlaqına mənfi təsir göstəririk. Indi saysız – 
hesabsız kitablar çap olunur. Kimin maddi imkanı 
varsa, ağlına gələni yazıb çap etdirir. Məmməd 
Araz demişkən: 

 
Hamı deyən olub, yazan olubdu! 
Ilhama sarılmaq, qələm götürmək, 
Siqaret çəkməkdən asan olubdu.  
 

Bu gün yalançı yazarlar o qədər çoxalıb ki, 
həqiqi ədəbiyyat geri çəkilir. Belə kitabları oxuyan-
dan sonra az qala onlara rəhmətlik Müşfiqin məşhur 
bəndini xatırlatmaq istəyirsən: 

 
Şairə ilhamdan maya gərəkdir, 
Anasız cocuğa dayə gərəkdir. 
Şairəm söyləyir yerindən duran, 
Adamın üzündə həya gərəkdir.  
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Bu gün ara – sıra kitabları çap olunan Ilyas 
Tapdıq, Fikrət Sadıq, Cavad Cavadlı, Məstan Əli-
yev, Qəşəm Isabəyli, Rafiq Yusifoğlu, Ələmdar 
Quluzadə və başqaları bu çoxsaylı kitabların önün-
də öz yazdıqlarını az qala utana – utana üzə 
çıxarırlar.  

Nə etməli? Uşaqlara xidmət göstərmək üçün 
hansı tədbirlərə əl atmalı? Bu suallar bu gün təkcə 
məni deyil, yəqin ki, hamını düşündürür. Səsimə 
səs verin. Indi söz sizindir.  

 
 

2008 
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UŞAQ DRAMATURGIYASININ  
TƏDQIQI 

 
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının ən mühüm 

qollarından biri olan dramaturgiyanın həm mövzu, 
ideya və məzmun xüsusiyyətlərinin, həm də sənət-
karlıq axtarışlarının tədqiqata cəlb olunması, onun 
uğur və nöqsanlarının araşdırılması vacibdir. Sona 
Məmmədovanın “Azərbaycan uşaq dramaturgiyası” 
mövzusunda qələmə aldığı dissertasiyası söz 
sənətimizin bu sahəsinin 20 illik bir dövrünü əhatə 
etsə də əsər ümumən uşaq dramaturgiyasının prob-
lemlərinə toxunur, onun maraqlı nümunələrini 
kifayət qədər ətraflı tədqiq edir, ədəbiyyatşünas-
lığımız üçün dəyərli ola biləcək mülahizələr söy-
ləyir. Dissertasiya giriş, 3 fəsil, nəticə və kitabiy-
yatdan ibarətdir. Müəllif hər fəsildə qoyduğu prob-
lemlərin daha konkret ifadəsi üçün elmi mü-
lahizələrini paraqraflarda qruplaşdırır.  

I fəsil “Folklor motivləri əsasında yazılmış 
pyeslərdə uşaq həyatının dramatik təcəssümü” adla-
nır. Tədqiq olunan illərdə yaranan dram əsərlərinin 
böyük bir hissəsinin folklor motivləri əsasında 
yazıldığını nəzərə alsaq bu fəslin birinci dərəcəli 
əhəmiyyət kəsb edən problemə həsr olunduğunu 
qeyd etməliyik.  

“Nağıl süjeti, dramaturji konflikt və qəhrə-
man problemi” adlanan birinci bölmədə 60 – cı 
illərdən başlayaraq uşaq pyeslərinin dramaturji 
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konfliktlərinin əsasında nağıl və dastan süjetlərinin 
dayanması problemi araşdırılır və tədqiqata cəlb 
olunan əsərlərin böyük əksəriyyətinin folklor poeti-
kasından bəhrələndiyi qeyd olunur. Bu fəsildə Əli 
Səmədlinin “Sehrlər aləmində”, “Cırtdanın şüca-
əti”, “Kibrit çöpləri” əsərləri təhlil edilir. Həmin 
pyeslərdə xeyirlə şərin ənənəvi mübarizəsi və qarşı-
durması verilir. Bu mübarizə prosesində dramaturq 
həmçinin yaşadığı cəmiyyətin problemlərinə ey-
hamla toxunur və əsərlərinin müasirliyini təmin 
etməyə çalışır.   

Fəslin ikinci bölməsi birincinin məntiqi 
davamıdır. “Folklor motivləri dramaturji kompo-
zisiya yaradılışının əsas amili kimi” adlanan bu 
hissədə uşaq dramaturgiyasının özəlliklərindən biri 
olan dramaturji strukturda folklorun aparıcı 
mövqeyə malik olmasına diqqət yetirilir. Dissertant 
fikirlərini Cahangir Məmmədovun “Təkərli mək-
təb”, Iskəndər Coşqunun “Yalançı dovşan”, Tofiq 
Mütəllibovun “Cücələrim”, Əzizə Əhmədovanın 
“Qar, qar, qar, tikanlı yalanlar”, Emin Mahmudo-
vun “Nar oğlan...”, Sabir Məmmədzadənin “Əyri-
pəncə” və s. əsərlərin bədii strukturu haqqında fikir 
və mülahizələrini aydınlaşdıraraq qeyd edir ki, bu 
əsərlər öz bədii keyfiyyətlərinə və uğurlarına görə 
folklora borcludur. Birinci fəsli yekunlaşdırarkən 
dissertant belə bir nəticəyə gəlir ki, tədqiq olunan 
illərin dramaturgiyasında folklor motivləri aparıcı 
rol oynamışdır. Müxtəlif pyeslərdə mənəvi - əxlaqi 
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tərbiyə məsələləri, xeyirin şər üzərində qələbəsi, 
dostluq, yoldaşlıq, böyüyə hörmət, vətən və torpaq 
sevgisi kimi həm milli, həm də bəşəri dəyərlər xalq 
ruhunda verildiyi üçün tamaşaçıya daha güclü təsir 
göstərmişdir.  

Dissertasiyanın ikinci fəsli “Klassik irsdən 
bəhrələnərək yazılan dramaturji nümunələrin 
mövzu–problem və ideya–estetik xüsusiyyətləri” 
adlanır. Burada göstərilir ki, 70–80–ci illərin uşaq 
dramaturgiyasında klassik yazılı qaynaqlara daha 
çox istinad olunmuşdur. Klassiklərin yaratdığı bədii 
obrazları, tarixi hadisələri bir örnək kimi götürüb 
ona yeni mənalar verən, müasir dövrlə səsləşən 
əsərlərin yaranmasını təqdirəlayiq hesab edən 
dissertant bu əlaqənin xeyli qədim tarixə malik 
olduğunu yadımıza salır. Ə. Haqverdiyev, N. 
Vəzirov, S. S. Axundov, A. Şaiq, R. Əfəndiyev, S. 
Vurğun kimi dramaturqları bu sahədə bir örnək 
kimi xatırladır. Həmin ənənənin 70–80–ci illər uşaq 
dramaturgiyasında da davam etdirildiyini müsbət 
bir hadisə hesab edir. Müəllif haqlı olaraq belə bir 
fikri önə çıxarır ki, bu ənənə dünyanın bir sıra 
xalqlarının ədəbiyyatında da mövcuddur. Uşaq 
ədəbiyyatımızın klassiklərimizin əsərləsrinə istinad 
etməsi onların süjetinin daha ibrətamiz və təsirli 
olması ilə bağlıdır. Həm də bu süjetlər hazırdır. 
Dramaturqa təkcə o qalır ki, hazır süjetə yeni məz-
mun versin. Klassik əsərlərin çox dərin qatlarında 
yerləşən ideyanı üzə çıxarsın, onu daha sadə bir 
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üslubda göstərə bilsin. Dissertant təkcə öz klas-
siklərimizin deyil, dünyanın məşhur söz sərrafla-
rının yaratdıqları obrazlardan da istifadə olun-
duğunu, Promotey, Faust, Don  Juan, Don Kixot 
kimi obrazların bizim səhnəmizə gətirilməsini də 
xatırladır. Dissertant belə bir mühüm amili qeyd 
edir ki, bu yaradıcılıq prosesində klassik obrazların 
bizim səhnəmizə yol tapması, yeni forma və 
məzmun axtarışları ilə də səciyyələnir. Bu fikri gör-
kəmli dramaturqumuz Ilyas Əfəndiyevin “Ədəbi 
tənqidimiz haqqında bəzi qeydlər” məqaləsindən və 
tənqidçi Tofiq Hüseynovun “Söz – tarixin yuvası” 
kitabından misallar gətirərək fikrini təsdiqləyir.   

Bu fəsildə də müəllif fikirlərini iki bölmədə 
konkretləşdirir. Birinci bölmə “Dünya dramaturgi-
yası ənənələri və Azərbaycan uşaq dramaturgiyası” 
adlanır. Bu problemdən danışarkən dissertant təd-
qiqata iki əsəri cəlb edir. Cahangir Məmmədovun 
“Zəncirlənmiş Promotey” və Iskəndər Coşğunun 
“Söhrab və Rüstəm” əsərlərini nəzərdən keçirir. Bu 
mövzuların bizim səhnəmizə gəlməsi Esxilin və 
Firdovsinin nəhəng ideyalarının müəyyən hissə-
sinin bizim tamaşaçılara çatmağa xidmət göstərdiyi 
üçün qiymətlidir. 

Dissertasiyada bu əsərlərin təhlili xeyli yer 
tutur. Dissertant bu əsərə o zamanın tanınmış 
tənqidçilərinin də diqqəti cəlb etdiyini göstərir. 
Yaşar Qarayevdən, Arif Səfiyevdən misallar gətirə-
rək bu əsərin bədii xüsusiyyətləri haqqında danışır. 
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Tskəndər Coşğunun “Söhrab və Rüstəm” pyesini də 
eyni ahənglə tədqiq edir. Dünya klassikasının 
böyük nümayəndəsi olan Ə. Firdovsinin “Şah-
namə”sində ən dramatik qollardan birinin pyesin 
mövzusuna çevrilməsinin əsas səbəbini əhvalatın 
bizim uşaqlarımız üçün doğma və cəlbedici olma-
sında görür. Dissertant haqlı olaraq qeyd edir ki, 
epopeyanın bu qolu xalq ədəbiyyatı nümunəsinə 
çevrilərək Azərbaycanda çox geniş yayılmışdır.  

Iskəndər Coşğun öz imkanları daxilində bu 
mövzuya müasirlik ruhu verməyə çalışır və disser-
tant əsərdən gətirdiyi misallarla fiktrini təsdiqləyir.  

“Söhrab və Rüstəm” süjetinin müasir dün-
yanı narahat edən hərb və sülh problemlərinə həsr 
etmək, müharibəyə, silaha nifrət oyatmaq meyli 
təqdirəlayiqdir. Dissertant belə bir cəhəti də vur-
ğulayır ki, pyes ideyaca müasirləşdirilsə də tarixi 
dövrün ruhu epoxanın sosial – siyası şəraitinə 
uyğun şəkildə canlandırmışdır.  

Oğlunu qətlə yetirdikdən sonra Rüstəmlə 
Söhrabın yanaşı uzandığını görən Təhminə Əfra-
siaba lənətlər yağdırır.  

“Zəncirlənmiş Promotey” və “Söhrab və 
Rüstəm” pyesləri haqqında dissertantın mülahizələ-
rini qənaətbəxş saymaqla yanaşı qeyd etmək 
istəyirəm ki, üslubu, obrazları, uşaq psixologiyasına 
uyğunluğu və s. keyfiyyətlərinə görə bu əsərləri 
uşaq dramaturgiyası nümunəsi hesab etmək o qədər 
də ağlabatan deyil. Həmin əsərlərin gənc 
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tamaşaçılar teatrının səhnəsində oynanılması da 
buna haqq qazandırmır. 

“Milli ədəbi irs və uşaq dramaturgiyası” 
adlanan hissədə dissertant klassik ədəbiyyatımızdan 
istifadə yolu ilə yaranan əsərləri tədqiqata cəlb edir. 
Iskəndər Coşğunun “Komsomol poeması”, Altay 
Məmmədovun “Dəli Domrul” pyesləri tədqiqata 
cəlb olunur. Altay Məmmədovun “Dəli Domrul” 
pyesi dilinin yumoristik olması, dioloqların 
aydınlığı, müəllifin ifadə etdiyi ideyanın duruluğu 
bu ciddi əsəri uşaq dramaturgiyasının ən gözəl 
nümunələrindən birinə çevirmişdir. Dissertant 
dramaturji ustalıqdan danışarkən qeyd edir ki, bu 
əsər real və mifik süjetlərin qovuşuğu şəklində 
qələmə alınmışdır. Müəllif “Allahla Əzrayıl”, Əzra-
yılla dəli Domrul” arasındakı ən ciddi mətləblərə 
toxunan dioloqları uşaqların başa düşəcəyi, son 
dərəcə sadə və məzəli şəkildə verir. 

Bu fəslin yekunu kimi müəllif bizim diq-
qətimizi ona cəlb edir ki, 70 – 80 – ci illərin dünya 
və milli klassikadan bəhrələnərək yazılan əsərləri 
təkcə sosial məzmununa görə deyil, həm də ide-
yasının bəşəriliyi ilə diqqəti cəlb edir.  

Dissertasiyanın üçüncü fəsli 70 – 80 – ci 
illərin müasir mövzulu pyeslərinə həsr olunmuşdur. 
Həmin fəslin birinci bölməsində müharibə mövzulu 
pyeslərdə uşaq həyatının təsviri probleminə isti-
qamətlənmişdir. Müharibə mövzusunda Yusif 
Əzimzadənin “Xatirə”, “Unutmayın” pyesləri nə-
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zərdən keçirilir. Müharibənin gətirdiyi ağır məşəq-
qətlər fonunda insanların taleyi, onların mübarizə 
əzmi, ən çətin vaxtlarda dəyanət göstərmələri ön 
plana çəkilir. Dissertant ayrı – ayrı obrazların, 
epizodların timsalında dramaturqun işıqlı fikirlərinə 
bir daha aydınlıq gətirir.  

Əli Səmədlinin “Xəbərçi zəng” əsəri də bu 
dövrün dramaturji məhsullarından biri kimi səciy-
yələnir.  

Fəslin ikinci hissəsində uşaq dramatur-
giyasında mənəvi - əxlaqi problemlər araşdırılır. Bu 
bölmədə Şamil Xurşud və Əşrəf Hacıyevin birlikdə 
yazdığı “Məhəbbət novellası” ətraflı şərh olunur. 
Bu pyes haqqında müəllifin tənqidi qeydləri də 
çoxdur. Dissertant pyesin dramatizminin zəifliyini, 
obrazlarının qeyri mükəmməlliyini nəzərə çarpdırır. 
Lakin təəssüf ki, həmin əsər haqqında o zaman məqalə 
yazan tənqidçilərin adlarını çəksə də onların boğazdan 
yuxarı tərifnamələrinin əsassız olduğunu demir, onlarla 
polemikaya girişmir. Dissertasiyada Xalidə Hasilo-
vanın, Cahangir Məmmədovun, Ələviyyə Babaye-
vanın, Hikmət Ziyanın, Gülhüseyn Hüseynoğlunun və 
başqalarının pyesləri tədqiqata cəlb olunur. Əsərlər 
təhlil edilir, ümumiləşdirmələr aparılır, sənətkarlıq 
məsələləri saf- çürük edilir. 

Dissertasiyanın nəticə hissəsi ayrı - ayrı 
fəsillərdən irəli gələn fikirləri ümumiləşdirir və 
uşaq dramaturgiyamızın qarşısında duran 
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problemlər bu günün tələbləri səviyyəsində 
aydınlaşdırılır. 

Kitabiyyat hissəsi əsasən qənaətbəxşdir.  
Bütün bu keyfiyyətləri ilə yanaşı disserta-

siyada bəzi qüsurlar da diqqəti cəlb edir: 
1. Azərbaycan uşaq dramaturgiyasının 70 – 

80 - ci illərdə  yaranan nümunələrinin xeyli hissəsi 
o dövrün tələblərinə cavab verməyən əsərlər idi. 
Dissertantın hətta nümunə kimi misal gətirdiyi 
hissələrdə də dioloqların bəsitliyi, müəllif düşün-
cəsinin az qala tamaşaçı uşaq səviyyəsindən də 
aşağı olması, obrazların qeyri - səmimiliyi, onların 
ritorik danışığı müəllifə imkan verirdi ki, bir sıra 
əsərləri geninə - boluna tənqid etsin, uşaq ədəbiy-
yatımızın da söz sənətimizin ciddi bir sahəsi 
olduğunu isbat etsin. 

2. Dissertasiyada Anarın “Qaravəlli”, Altay 
Məmmədovun “Dəli Domrul”, Isi Məlikzadənin 
“Sağlıq olsun”, Xanımana Əlibəylinin “Aycan” 
kimi əsərləri də təhlil olunur. Təəssüf ki, dissertant 
bu əsərlərin təhlilinə kifayət qədər yer vermir. Bu 
əsərlər uşaq dramaturgiyası probleminə daha ciddi 
elmi münasibət yaratmaq üçün müəllifin əlində 
gözəl fürsət idi. Bu əsərlərin ətraflı təhlili disser-
tanta Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının ciddi bir 
yaradıcılıq sahəsi olduğunu bir daha sübut etmək 
imkanı verirdi. Dissertant burada qeyd etməli idi ki, 
adlarını çəkdiyimiz əsərlər sənətin həqiqi yolu ilə 
getmiş, sözaltı mənalardan eyham və rişxəndlərdən 
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istifadə edərək dünyanın qabaqcıl ədəbiyyatları ilə 
bir sırada dayanaraq pyeslərinin üst qatını uşaqlar 
üçün, alt qatını isə böyüklər üçün nəzərdə 
tutmuşlar.  

3. Uşaq dramaturgiyamızın bəzi çox ləya-
qətli əsərləri təəssüf ki, tədqiqata cəlb edilmə-
mişdir. Anarın “Ötən ilin son gecəsi”, “Maqsud Ibra-
himbəyovun ”Uşaqlığın son gecəsi”, həmçinin Rüstəm 
Ibrahimbəyovun o zaman Gənc Tamaşaçılar Teatrının 
rus bölməsində oynanılan pyesləri unudulmuşdur.  

4. Dissertasiyanın kitabiyyatı zəngin olsa da 
qüsurları da vardır. Rus dilində verilən siyahıda bu 
dissertasiya ilə az əlaqəsi olan bəzi əsərlərdənsə o 
zaman Moskvada və Bakıda rus dilində çap olunan 
və uşaq ədəbiyyatımızın problemlərinə həsr olunan 
Bəkir Nəbiyevin, Yaşar Qarayevin, Elçinin, Anarın, 
Tofiq Mahmudun, Valeh Rzayevin, Tofiq Ağa-
yevin, Zahid Xəlilin, rus tənqidçilərindən İqor 
Motyaşovun, Vladimir Aleksandrovun, Yuri Ku-
şakın,    M. Yampolskayanın və başqalarının əsər-
ləri verilsə idi daha yaxşı olardı. 

Bu kiçik tənqidi qeydlərə baxmayaraq 
Məmmədova Sona Əli qızının “Azərbaycan uşaq 
dramaturgiyası 70 – 80 – ci illərdə (10.01.01 – 
Azərbaycan ədəbiyyatı)” mövzusunda təqdim etdiyi 
dissertasiya Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
yanında Ali Atestasiya Komissiyasının tələblərinə 
tamamilə cavab verir və ona filologiya elmləri 
namizədi, alimlik dərəcəsi vermək olar. 
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XATIRƏLƏR 
 

A. BARTO ILƏ GÖRÜŞLƏRIM. 
 
Dünyanın nəhəng sənətkarlarından biri olan, 

A. L. Barto ilə görüşüm tam təsadüfi olsa da 
həyatımın çox mühüm bir mərhələsini təşkil edir. 
1978-ci ildə Azərbaycan televiziyasının uşaq 
verilişləri redaksiyasında növbəti verilişin planını 
hazırlayırdıq. O zaman mən “Sizin sevimli yazı-
çılarınız” silsiləsindən verilişlər aparırdım. Növbəti 
verilişi Bartoya həsr etməyi qərara aldıq. Verilişdə 
hansı əsərlər səslənəcək, hansı aktyorlar çıxış 
edəcək, kimlər dəvət olunacaq kimi suallara cavab-
lar tapıldı. Bir sözlə verilişin əla çıxacağına şübhə 
yox idi. Baş redaktor, Respublikanın görkəmli 
jurnalisti prezident təqaüdçüsü Kamran Ibrahimov 
planlaşdırmanın sonunda dedi: 

- Arzu edərdim ki, Bartonun şeirlərini 
Azərbaycan dilinə yenidən tərcümə edərdiniz. Bu 
böyük sənətkar Azərbaycan uşaqlarına o qədər də 
tanış deyil. Bir də Bartodan ya bir müsahibə, ya da 
bir lent yazısı olsaydı veriliş daha yaxşı çıxardı.  

Biz sağollaşıb ayrıldıq. Evə gələn kimi SSRI 
YAZIÇILAR ITTIFAQININ Məlumat Kitabçasın-
dan Bartonun telefonunu tapdım. Onun evdə 
olacağına qətiyyən ümidim yox idi. Mən eşitmiş-
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dim ki, o, Dünya Qadınlar Birliyinin sədridir. 
Moskvanın özündə də ən nüfuzlu təşkilatların 
iclaslarında iştirak edir, bir sözlə ölkənin ictimai 
həyatında fəal iştirak edirdi. Buna görə də Bartonu 
tapacağıma qətiyyən ümid bəsləməyib nömrəni 
yığdım. Telefonda çox gur bir qadın səsi eşitdim.  

- Eşidirəm! 
- Bağışlayın, Aqniya Lvovnanı olarmı? 
- Eşidirəm!  
- Bağışlayın-dedim. Sizi Azərbaycandan jur-

nalist narahat edir. Sizinlə görüşmək istəyirdim.  
- Buyurun, sabah saat 10–da evdə sizi 

gözləyirəm.  
Mən dərhal yol tədarükünə başladım. O 

zaman təyyarəyə bilet tapmaq çox çətin idi. Lakin 
nə olursa olsun, bu görüşə getməliydim.  

Təyyarə vağzalında SSRI YAZIÇILAR IT-
TIFAQININ, SSRI JURNALISTLƏR ITTIFA-
QININ, SSRI ƏDƏBIYYAT FONDUNUN kitab-
çalarının hamısını növbə rəisinə göstərdim. Gecə 
reysinə bilet tapdım. 

Səhər saat 9–da bir taksiyə əyləşdim və 
ünvanı dedim: 

- Lavruşenskiy pereulok 17. 
25-26 yaşlarında olan, sarı saçlarını səliqə ilə 

yana daramış sürücü dupduru mavi gözlərini 
heyrətlə mənə zillədi və dedi: 

- Kimin evinə gedirsiniz?  
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Mən tərəddüdlə ona baxdım. Oğlan tərəddü-
dümün mənasını başa düşüb dedi: 

- Bilirsinizmi, bura yazıçılar evidi. Yəqin ki, 
hansısa yazıçının evinə gedirsiniz? 

- Hə. Barto ilə görüşməliyəm. - Oğlan bayaq-
kından da heyrətlə üzümə baxdı və çox mülayim bir 
səslə dedi: 

-Sizi həmin ünvana aparacam. Orada göz-
ləyəcəyəm. Sonra hara istəsəniz aparacaq və sizdən 
pul almayacağam. Amma xahiş edirəm, Barto 
oğlum Sergeyə bir kitab bağışlasın. Cəmi 7 yaşı 
var. Amma Bartonun şeirlərini əzbər bilir. Bilirsən, 
nə gözəl şairdi?  

“Belə xalqı olan şair xoşbəxtdi”. Bu cümləni 
ürəyimdə dolandıra-dolandıra sürücüyə baxdım. O, 
səbirsizliklə məndən cavab gözləyirdi.  

- Çalışaram dedim. Doğrusu Barto ilə birinci 
dəfədir görüşürəm. Söhbətimiz alınacaqmı, deyə 
bilmərəm?! 

Düz saat 10 tamamda qapının zəngini bas-
dım. O zaman Bartonun 70 yaşı vardı. Qapını qoca 
bir qarı açdı.  

- Aqniya Lvovna sizsinizmi?  
- Xeyr. Otağa keçin, bu saat gələr. Məni bala-

ca bir otağa apardı. Divardan uşaqların çəkdikləri 
şəkillər asılmışdı. Mən uşaq rəsmlərini çox 
sevirəm. Uşaqlar ətraf-aləmdəkiləri qeyri-adi bir 
fantaziya ilə çəkirlər. Adamın boynunu və ayaq-
larını, bəzən də qollarını o qədər uzun çəkirlər ki, 
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onlara təbəssümsüz baxmaq olmur. Buna görə də 
divardan asılmış bu rəsm əsərləri məni cəlb etdi. 
Rəsm əsərlərinin birinin müəllifinin adı diqqətimi 
cəlb etdi. Orada yazılmışdı: Elenora Rodari. Şəkil 
çox məzəli idi. Mən ona heyrətlə baxırdım. Bu 
zaman dəhlizdən iti addım səsləri gəldi. A. Barto 
içəri girdi. O, qaşqabaqlı idi. Mənə elə gəldi ki, 70 
yaşlı bu qadın heç zaman gülməyib. Onunla söh-
bətə necə başlayacağımı aydınlaşdırmağa çalışdım.  

 - Aqniya Lvovna deyə bayaqdan baxdığım 
uşaq şəklini göstərdim və dedim:  

- Bu Elenora Rodari yəqin Canni Rodarinin 
qızıdı? 

- Siz Canni Rodarini tanıyırsınız? 
- Əsərlərini oxumuşam. “Çipollinonun başına 

gələnlər”, “Celsemino yalançılar ölkəsində”, “Mavi 
oxun səyahəti”, “Telefonla danışılan nağıllar” ki-
tablarını oxumuşam. Çox zəngin fantaziyası var. 
Azərbaycan uşaqları onu çox sevir.  

Bartonun siması tamam dəyişmişdi. Elə bil 
ki, o, birdən birə xoş bir xəbər eşitmişdi. Üzündə 
bayaqkı ciddilikdən əsər-əlamət qalmamışdı.  

- Özünüz haqqında danışın.  
- Jurnalistsən-dedim. -Televiziyada verilişlər 

aparıram. Növbəti verilişi sizə həsr etmək istəyirik. 
Şeirlərinizin demək olar ki, hamısını oxumuşam. 
Hətta bəzilərini Azərbaycan dilinə tərcümə də 
eləmişəm.  

- Deməli şairsən. 
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Mən Barto kimi nəhəng bir sənətkarın qar-
şısında şair olduğumu söyləmək fikrində deyildim. 
Lakin daha keçmişdi. Azacıq gülümsünərək dedim: 

- Hərdənbir uşaqlar üçün yazıram.  
O zaman artıq altıncı kitabım nəşr olun-

muşdu. Barto sevincək dedi: 
- Uşaqlar üçün yazırsınız? Bu lap maraqlıdır. 

Bəlkə bir şeir oxuyasınız. 
Bax, bu təklifi qətiyyən gözləmirdim. Çünki 

mənim rus dilində bir misram da çap olunmamışdı.  
- Axı, mən.... Azərbaycan dilində yazıram. 
- Eybi yoxdur dedi. Sən şeirini oxu. 
O saat başa düşdüm ki, Barto şeirin ritminə 

qulaq asmaq istəyir. Axı, onun şeirlərinin əksə-
riyyətində xüsusi bir ritm var və həmin ritm onun 
poeziyasını bu qədər sevimli edib. Mən ona belə bir 
şeir oxudum: 

 
Qazanı  
qaza asdılar. 
Qazana  
bir qaz  
basdılar.  
Qazın 
qılçı 
qırıqdı  
Qazanın  
qulpu  
sarıqdı. 
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Barto şeirə çox diqqətlə qulaq asdı və sonra 
başını qaldırıb dedi: 

Bir şeir də oxuyun. 
- Oxudum: 

Süleymanın 
Sarı kəhəri 
var idi 
Sarı kəhərin 
sarı yəhəri 
var idi. 
Süleymanın  
sarı kəhəri 
satıldı. 
Sarı yəhər 
samanlığa  
atıldı. 
 

Gözəl şeirlərdir, - deyə Barto  mənə baxdı. 
Mən özümü itirmişdim. Ayaqqabılarımın ucuna 
baxırdım.  

Barto telefonun dəstəyini götürüb harasa 
zəng etdi: 

- Yuri Naumoviç, dedi. Mənim yanımda çox 
maraqlı bir şair var. Onunla tanış olmağı sənə 
məsləhət bilirəm.  

Yuri Naumoviç sonralar mənim bütün kitab-
larımı rus dilinə tərcümə edən Yuri Kuşak idi. Mən 
onun haqqında ayrıca xatirə yazmalıyam.  
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Barto mənə məsləhət bildi ki, şeirlərimi 
Kuşaka göstərim: 

- O çox istedadlıdır. Həm də təxminən yaşıd 
olarsınız. Mən Kuşakı ona görə sevirəm ki, onun 
tərcümələri rus dilində çox gözəl səslənir. Kuşakın 
ünvanını yazıb mənə verdi. Sonra Azərbaycan 
uşaqlarına televiziyada göstərmək üçün bir sıra 
kitablarını gətirdi. Onların xeyli hissəsini mənə, 
qızlarımın adına yazdı. Mən isə hələ də çöldə 
gözləyən həmin taksi şofirini yaddan çıxartmadım.  

- Aqniya Lvovna, xahiş edirəm bir kitabınızı 
da Sergeyə bağışlayasınız. Sonra vəziyyəti izah 
etdim. Barto bir söz demədi. Sergeyin adına da 
kitab yazdı.  

Taksi şofiri maşında səbrlə əyləşib məni 
gözləyirdi.  

 
                              *            *            * 
 

Barto ilə ikinci görüşümüz bir neçə ildən 
sonra oldu. Azərbaycanda “Ədəbiyyatların dostluğu 
xalqların dostluğudur” devizi altında maraqlı 
tədbirlər keçirilirdi. SSRI–nin müxtəlif şəhərlərin-
dən Azərbaycana qonaqlar gəlmişdi. Mən bu 
tədbirə qatılmamışdım. Yazıçılar birliyində adım 
hələ də gənclər siyahısında gedirdi. Eşitdim ki, 
tədbirdə Barto da iştirak edir. Onu görmək üçün 
indiki Şəhriyar adına klubun qarşısına gəldim. 
Amma məni içəri buraxmadılar. Dedilər ki, tədbir 
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iştirakçılarına xüsusi dəvətnamələr verilir. Məcbur 
olub qapının ağzında gözlədim. Fikirləşirdim ki, 
əgər Barto məni tanısa hökmən görüşəcəyəm. Yox, 
əgər tanımasa daha ona görüşümüzün tarixini 
danışmağım üçün imkanım olmayacaq. Elə təzəcə 
dayanmışdım ki, bir də gördüm qapılar açıldı, Barto 
Heydər Əliyevlə birlikdə çıxdı. Məni polislər xeyli 
uzaqlaşdırdı. Xoşbəxtlikdən Barto mənə baxdı və 
tanıdı. O, bir anlıq dəstədən ayrılıb mənə tərəf 
gəldi. Görüşdük. Mənə dedi ki, qabaqda 1nömrəli 
maşında oturum. Sonra qayıdıb yenə də dəstəyə 
qoşuldu. Mən gördüm ki, qara rəngli “Volqa” 
maşınlarının qabaq şüşələrinin altına dairələrin 
içində nömrələr vurulmuşdu. 1 nömrəli maşını tapıb 
düz sürücünün yanında əyləşdim. Sürücü mənə bir 
qədər şübhəli nəzərlərlə baxdı, lakin bir söz 
demədi. Bir azdan Barto gəlib çıxdı. Biz Moskva 
mehmanxanasına gəldik. Barto mənə başa saldı ki, 
söhbət etməyə vaxtımız demək olar ki, yoxdur. 
Əgər imkanım varsa sabah saat 12 – də Səməd 
Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram 
Teatrına gəlim. Bəlkə də söhbət etməyə vaxtımız 
oldu. Səhərisi gün həmin teatra gəldim. Lap qabaq 
cərgədə əyləşdim. Salon ağzına kimi uşaqlarla dolu 
idi. Barto səhnəyə çıxanda salonu alqış sədaları 
bürüdü. O, təxminən saat yarım şeir oxudu. 
Maraqlısı bu idi ki, Barto şeirin birinci misrasını 
deyib qurtaran kimi ardını uşaqlar xorla əzbər 
deyirdilər. Barto qəfildən mənə baxıb dedi: 
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- Zaxid, pomoqi pojaluysta! 
Mən bir anlıq özümü itirdim. Nə edəcəyimi 

bilmədim. Arxa cərgədən məni tələsdirdilər ki, tez 
səhnəyə çıxım. Mən Bartonun Azərbaycan dilinə 
çevirdiyim şeirlərini oxudum. Bu şeirlərin 
içərisində rus dilində “Zina” adlanan və 
Azərbaycan dilinə “Rezin qız” adı ilə tərcümə 
olunan şeir xüsusi maraq doğurdu. Mən şeiri 
əvvəlcə rus dilində oxudum. Buradakı “z” 
səslərinin alleterasiyası hamının diqqətini cəlb etdi. 
Sonra şeirin Azərbaycan dilinə tərcüməsini 
oxudum: 

 
Bazar günü bazardan 
Bir rezin qız aldılar. 
Zərli, bəzəkli qızı 
Zər zənbilə saldılar. 
Bu rezin qız sürüşdü, 
Zənbildən zığa düşdü. 
Zığıldadı rezin qız. 
Zığ-zığ zığıldayaraq, 
Bizi gətirsə zara, 
Zərli zənbilə qoyub 
Qaytararıq bazara. 
 

Salonda əyləşən uşaqların əksəriyyəti rus 
məktəblərində oxuyan azərbaycanlılar idi. Onlar 
tərcüməni alqışlarla qarşıladılar. Barto məni qucaq-
ladı və təşəkkür etdi. 
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Səhəri gün biz bir neçə saat bir yerdə ola 
bildik. Mən onu evimə apardım. Uşaqlarımla tanış 
etdim. Yeni yazdığım hekayələri Bartoya oxudum.  

Yeri gəlmişkən deyim ki, mən artıq nəsrə 
keçmişdim. Kiçik hekayələr və povestlər yazırdım. 
“Gənclik” nəşriyyatında “Ballıca” adlı kitabım nəş-
riyyat planına düşmüşdü. Lakin bu hekayələri 
bəyənməyən qələm yoldaşlarım var idi. Əmin ol-
maq üçün mən onları Bartoya oxuyurdum. Barto 
sadəcə başının işarəsi ilə hekayələri bəyəndiyini 
bildirdi.  

Barto Bakıdan təzəcə getmişdi ki, “Gənclik” 
nəşriyyatının direktoru, maraqlı uşaq yazıçısı, rəh-
mətlik Əzizə Əhmədova mənə zəng etdi. Xeyirdir-
mi, deyə Əzizə  xanımdan soruşdum. 

Mərdlikdə kişilərə nümunə ola biləcək Əzizə 
Əhmədova mənim yazılarımı çox sevirdi. Buna 
görə də böyük ürək nümayiş etdirib cavan bir 
yazıçının 15 çap vərəqi həcmində nəsr kitabını 
plana salmışdı.  

- Bu dəfə o qədər də xeyir deyil deyə Əzizə 
xanım kövrək bir səslə dilləndi. Nəşrkomda sənin 
kitabını plandan çıxarıblar. “Cavan yazıçıya birdən 
birə bu boyda meydan vermək olmaz” deyiblər.  

Bundan da qara xəbər olmazdı. Mən “Bal-
lıca”nın yolunu necə də həvəslə gözləyirdim. Qanı 
qara evdə oturmuşdum. Birdən müəllim yoldaşım, 
dostum Bilal Muradov zəng etdi.  
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- Səni təbrik edirəm dedi. Bax, bu doğrudan 
da çox böyük uğurdur. Mən Bilal müəllimin nə 
dediyini başa düşmədim. Kitabın plandan çıxması 
nə vaxtdan uğur sayılır? O deyəsən mənim bir şey 
başa düşmədiyimi duyub dedi: 

- Bu günkü “Literaturnaya qazeta”nı oxu-
musan? Rusiya Yazıçılar Ittifaqının V qurultayında 
Bartonun çıxışına bax. Səni Azərbaycanın ən gözəl 
uşaq yazıçısı adlandırıb.  

Mən qəzet köşkünə qaçdım. Həmin qəzetdən 
bir neçəsini alıb evə gəldim. Bartonun nitqindəki 
mənə aid olan sözlərin altından cızıq çəkib “Gənc-
lik” nəşriyyatına getdim. Qəzeti direktor Əzizə Əh-
mədovanın qarşısına qoyub dedim: 

- Məni Moskvada Barto tanıyır. Azərbay-
canda isə tanımaq istəmirlər. Bəlkə də indiki yaşım 
olsaydı, belə deməzdim. Amma o zaman çox hə-
yəcanlı idim. Həyəcanım Əzizə xanıma da 
keçmişdi. O qəzeti götürüb nəşrkoma gedəcəyinə 
söz verdi. Bir neçə gündən sonra Əzizə xanım mənə 
zəng edib dedi: 

- Gözün aydın olsun, “Ballıca” çap olunacaq.  
Doğrusu kitabın çap olunacaq xəbərini eşi-

dəndə daha da həyəcanlandım. Çünki bu kitabın 
yazı üslubu Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı üçün təzə 
idi. Onun uşaqların başa düşüb düşməyəcəyinə tam 
əmin deyildim. Buna görə də həyəcanım günbəgün 
çoxalırdı. Günlərin birində kitabın redaktoru 
Məmməd Namaz zəng etdi: 
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- Ballıca çıxdı.  
Mən bir neçə gün nə kitab mağazalarına, nə 

də nəşriyyata gedə bildim. Elə bilirdim ki, məni 
görən kimi deyəcəklər: 

- O nə hekayələrdir yazmısan? Başa düşmək 
olmur ki, nə demək istəyirsən.  

Təxminən bir həftədən sonra qızlarım Şəlalə 
ilə Gülnur məktəbdən ağlaya-ağlaya gəldilər.  

Sizə nə olub? - deyə anaları soruşdu.  
- Heç nə. Mehriban bizə “Ballıca”nı 1 

manata satır. Amma qiyməti 50 qəpikdir.  
- Ballıca nədir?  
- Atanın kitabını deyirəm də. Məktəbdə hamı 

alıb. Biri 50 qəpiyə. Amma kitab köşkündə işləyən 
Mehriban xala onu 1 manata satır. Biz də ala 
bilmədik.  

Bu söhbət elə bil ki, məni birdən birə yuxu-
dan ayıltdı. Yaşadığım evin I mərtəbəsində böyük 
kitab mağazası var idi. Mağazanın müdirinin adı 
Pəri idi. Mən ona həmişə zarafatla “Altı qızın biri 
Pəri” deyirdim. Mağazaya gəlib Pəri xanıma dedim: 
- Altı qızın biri Pəri, “Ballıca” kitabını almısan? 
Pərinin gözlərində xüsusi bir mehribanlıq duydum. 
Mənə minnətdarlıq hissi ilə baxıb dedi: 

 300 dənə almışdıq. Qurtardı.  
Mən Bakının mağazalarını gəzməyə başla-

dım. Ballıca bir göz qırpımında yoxa çıxmışdı. Bu 
çox sevindirici idi. Amma kitabı satıb qurtarması 
məni həm də kədərləndirirdi. Axı, özümə kitab ala 
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bilməmişdim. Bakı mağazalarını gəzməyin faydasız 
olduğunu başa düşüb Yevlağa üz tutdum. Kitab 
mağazasının müdiri məni bağrına basıb dedi: 

- Afərin. “Ballıca”nı yaxşı yazmısan. Iki 
günə qurtardı.  

- Bəs mən kitab ala bilməyəcəyəm? 
- Sənə bir məsləhətim var-deyə mağaza mü-

diri çox mühüm bir sirr açırmış kimi astadan pıçıl-
dadı.  

-Şuşa kitab mağazası mallarını bu gün 
aparacaq. Təcili ora getsən, kitab əldə edə bilərsən.  

Daha gözləməyin mənası yox idi. Maşını bir-
başa Şuşaya sürdü. Mağaza müdiri ilə elə qapıda 
görüşdük. Gəlişimin məqsədini dedim. 

- O kitabdan sizə cəmi iyirmisini verə 
bilərəm. Məktəblərdən çoxlu sifariş var.  

Beləliklə iyirmi kitabla Bakıya qayıtdım. O 
zaman “Gənclik” nəşriyyatında direktor müavini 
işləyən Aslan Quliyevi minnətdarlıqla xatırlayıram. 
Öz hesabıma həmin kitabdan 500 ədəd nəşr edib 
mənə verdi.  

- Bax Aqniya Lvovna Bartonun mənim hə-
yatımda oynadığı rol belə oldu.  

1981-ci il aprel ayının 1 – də Rəsul Rza vəfat 
etdi. Biz onun dəfninə getmək üçün hazırlaşırdıq. 
Birdən Moskva televiziyası xəbər verdi ki, Barto 
rəhmətə getdi. Mən Rəsul Rzanın dəfnindən çıxan 
kimi gecə reysiylə Moskvaya uçdum. Yuri Kuşaka 
zəng etdim ki, dəfn mərasiminin ünvanını öyrənin. 
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Kuşak bir gün əvvəl, yəni aprelin 1–də mərasimdə 
iştirak etdikdən sonra Peredelkino yaradıcılıq evinə 
getmişdi. Başqa əlac yox idi. Peredelkinoya getməli 
idim. Aprelin 2–sində gündüz saat 2–də yaradıcılıq 
evinin həyətinə girdim. Həyətdə qoyulan skamyalar 
hələ də qar ilə örtülü idi. Uzun skamyanın iki ucu 
qardan təmizlənmişdi. Onun bir tərəfində görkəmli 
rus tərcüməçisi A. Tarkovski, o biri ucunda isə bir 
qadın əyləşmişdi. Mən bu məşhur tərcüməçini 
tanıyırdım. Bir il əvvəl yanvar ayında elə bu yara-
dıcılıq evində onunla tanış olmuşdum. Gözüm pis 
gördüyünə görə Yaradıcılıq evindəki aynabəndin iri 
şüşəsini görmədiyimə görə vurub sındırmışdım. 
Şüşə sınıb üstümə töküldü və mən bir anlıq huşumu 
itirdim. Sonra kimsə qolumdan yapışıb məni bir 
otağa apardı. əllərimin üstündəki qanı kəsmək üçün 
cürbəcür dərmanlardan istifadə etdi və tənziflə 
sarıdı. Alnımda da çapıq var idi. Onun da qanını 
sildikdən sonra mənə dedi: 

- Yaxşı ki, sağ əlin yaralanmayıb. O, bizə 
lazımdır. Sonra kağız-qələm gətirib stolun üstünə 
qoydu və dedi: 

-Yaz! 
Mən ömrümdə birinci dəfə gördüyüm bu 

adama heyrətlə baxdım. Üzündəki ciddilik məni 
məcbur etdi ki, qələm götürüm.  

- Ərizəni mənim adıma yazacaqsan.  
Indi başa düşdüm ki, bu adam mənim onu 

tanımadığımı bilmir. Sonralar bildim ki, o, 
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Azərbaycan ədəbiyyatının ən gözəl nümunələrini 
rus dilinə tərcümə edən Arsen Tarkovskidir.  

Sən demə, o, Yazıçılar Birliyi Həmkarlar 
Təşkilatının rəhbərliyində işləyirmiş. Ərizənin 
məzmununu özü diktə etdi. Ərizənin məzmunu belə 
idi  mən şüşəni sındırmağımın günahkarı, Yara-
dıcılıq evinin müdriyyətindən Həmkarlar Təşkilatı-
na şikayət edirdim - ki iri şüşənin üstündə heç bir 
şəkil çəkilmədiyinə görə mən onu görməmiş özümü 
yaralamışdım. Mənə dəymiş ziyanın ödənilməsini 
tələb edirdim. Sonra ərizəni səliqə ilə qatlayıb cibi-
nə qoydu və dedi: 

- Get, otağında istirahət elə. Axşamüstü 
görüşərik.  

Yaradıcılıq evinin rəhbərliyi bir-birinə dəy-
mişdi. Onlar tez-tez mənim yanıma gəlir, yaramı 
sarıyır və üzrxahlıq edirdilər. Axırda direktor gəlib 
çıxdı.  

- Siz narahat olmayın. Ehtiyatda şüşəmiz var 
idi. Yerinə salmışıq. Özünüzü necə hiss edirsiniz? 
Mən təşəkkür etdim. Direktor ayağını sürüyə-
sürüyə otaqdan çıxdı. Mənə nəsə demək istəyirdi. 
Amma cürət etmirdi. 

Axşam Tarkovski gəldi.  
- Necəsən dost? Direktor səni gördümü?  
- Hə dedim. Şüşəni yerinə saldığını bildirdi. 

Sonra da nəsə deyəcəkdi, amma cürət eləmədi.  
- Aydındır. Kələyimiz baş tutdu. Həmin şü-

şəyə görə azı 3000 manat verməli olacaqdın. Daha 
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ərizə öz rolunu oynadığına görə mən onu cırıb 
atıram.  

Deməli Tarkovski məni cərimədən xilas 
etmişdi.  

Indi yaradıcılıq evinin həyətində onu görəndə 
çox sevindim. Köhnə dost kimi qabağına yüyürdüm 
və əl verdim. O, məni tanımadı. Şüşə əhvalatını 
yadına salan kimi sevindi. - Gərək ki sən azər-
baycanlısan-dedi. Rəsul Rza necədir? 

Məni qəhər boğdu. Boğazımda nəsə ilişib 
qalmışdı. Xeyli öskürdükdən sonra dedim: 

- Dünən dəfn etdik.  
O, şəhadət barmağını dodaqlarına yaxınlaş-

dırıb dedi: 
- Sus! Qoy, bu qadın eşitməsin. Sonra 

qulağıma dedi: 
- Bax, bu qadın mənim həyat yoldaşımdır. O, 

Rəsulu çox sevirdi. Ürəyi xəstədir. Eşitsə birtəhər 
olar. Mən gizlincə qadına baxdım. O, bizim söh-
bətimizi dinləmirdi.  

Mən Yuri Kuşakı elə həmin saat tapdım. 
Birlikdə Moskvaya qayıtdıq. Bartonun qəbrini ziya-
rət etdik. Gül dəstəsini qəbrin baş tərəfinə qoyduq. 
Uzaqdan baxanlar elə bilərdi ki, iki qardaş öz 
anasının qəbrini ziyarətə gəlib. 

Bartonun əziz xatirəsini heç zaman unut-
maram.  
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TALEYIMDƏ MÜHÜM ROL OYNAYAN 
“XOSROV VƏ ŞIRIN” 

 
1954-cü ilin 5 sentyabrını bu günə kimi xatır-

layıram. Həmin gün sinfimizə təzə ədəbiyyat 
müəllimi gəldi. Orta boylu, gözəl çöhrəli, arıq bir 
qız idi. Universitetin filologiya fakültəsini təzəcə 
bitirmişdi.  

- Mənim adım Məhbubə müəllimədir dedi. 
Sizə ədəbiyyat dərsi keçəcəyəm.  

Səsində qəribə bir cingilti var idi. Mənə elə 
gəldi ki, o, danışmır, mahnı oxuyur. Deyəsən, onun 
oxuduğu bu “mahnı” nı hamı duydu. Ətrafıma 
baxdım. Uşaqlar heyrətlə müəllimə baxırdılar. Elə 
bil ki, bu saat nəsə bir möcuzə olasıydı. Məhbubə 
müəllimə kitabı açıb dedi: 

- Bu günkü dərsimiz  Nizami Gəncəvinin 
“Sirlər xəzinəsi” poemasından “Kərpickəsən kişinin 
dastanı” hekayəti olacaq. Sonra şeiri oxumağa 
başladı. Onun bayaqkı cingiltili səsi indi həqiqi bir 
melodiyaya çevrilmişdi. Məhbubə müəllimə elə 
gözəl oxyurdu ki, milçək uçsaydı, səsi eşidilərdi. 
Zəng vurulan kimi mən kitabı əlimə götürüb, 
müəllim kimi oxumağa başladım.  

 
Şam şəhərində xeyli qoca bir kişi vardı, 
Pəri kimi, cin kimi adamlardan qaçardı. 
Toxuyardı özünə yaşıl otlardan köynək 
O, ruzi qazanardı, hər gün kərpic kəsərək. 
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Birdən mənə elə gəldi ki, kimsə yaxınlaşır.     
Gözümün altı ilə baxanda Söhbəti gördüm.  
 
Bizim sinfimizdə bir qardaş-bacı oxuyurdu. 

Söhbət və Yüzlük. Söhbət bizim yaşıdımız idi. 
Amma Yüzlük çox yekəydi. Yaşıdlları onuncuda 
oxuduğu halda, bizim sinifdə V-də oxuyurdu. Biz 
hamımız ondan qorxurduq. Çünki bədəncə çox 
yekə idi. Bacısının qorxusundan Söhbətə bir söz 
deyə bilmirdik. Söhbət isə bizə tez-tez sataşırdı. 
Indi mənə yaxınlaşanda başa düşdüm ki, nəsə pis 
bir hərəkət edəcək. Bu zaman Yüzlüyün səsini 
eşitdim: 

-Ehey, geri çəkil deyə qardaşına əmr etdi. 
Mənə isə dedi: 

- Yazı taxtasının qabağına gəl, buradan oxu!  
Bütün şagirdlər skamyalarda öz yerlərini 

tutdular. Mən kərpickəsən kişinin dastanını oxuma-
ğa başladım. Özümü Məhbubə müəlliməyə oxşa-
dırdım. Kərpickəsən qocanın və ona yaxınlaşan 
cavanın obrazını yaratmağa çalışırdım.  

Bu kərpicin qəlibini yansın deyə oda at, 
Başqa bir sənət tapıb, işlə muradına çat.  
Sözlərini amiranə şəkildə dedim. Hətta 

mimikamda da özümü şahzadələrə oxşatdım. 
Kərpickəsən qocanın; 
Ona görə əlimi öyrətdim bu sənətə 
Bir gün sənə əl açıb düşməyim xəcalətə 
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Sözlərini isə yazıq bir görkəm alaraq dedim. 
Həm də bu görkəmimdə və sözlərimin intona-
siyasında əyilməz, başqasına əl açmaq niyyəti 
olmayan məğrur bir qocanın obrazını yaratmağa 
çalışdım. 

Şeiri oxuyub qurtarandan sonra Yüzlük dedi: 
- Çox gözəl oxuyursan. Lap Məhbubə müəl-

limə kimi. Sonra əl çaldı, uşaqlar da əl çaldılar. 
Mənim isə uçmağa qanadım yox idi. Çünki məni 
məhz Yüzlük tərifləmişdi.  

Dərsdən çıxan kimi düz rayon kitabxanasına 
getdim.  

- Mənə Nizami Gəncəvinin əsərləri lazımdır 
– dedim.  

Kitabxanaçı məni başdan-ayağa süzdü. “Bu-
nun boyuna bax, bizdən Nizami Gəncəvinin əsərlə-
rini istəməyinə bax”. Yəqin ki, kitabxanaçının ürə-
yindən belə sözlər keçdi. O, qətiyyən yerindən 
tərpənmədi. Əlini uzadıb, yaxınlıqdakı kitablardan 
birini göstərib dedi. 

- Ala bax, Nizaminin əsərlərindən də 
maraqlıdır.  

- Yox-dedim. Mənə Nizami Gəncəvinin 
əsərləri lazımdır.  

Kitabxanaçı qadın çətinliklə ayağa qalxdı və 
gedib Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” 
poemasını gətirdi. 

-Kitabı qaytaranda məzmununu soruşacam. 
Əgər oxumasan, bir də buralara gəlmə!  
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Kitabxanaçı qadının qəzəblənməsinə qətiy-
yən əhəmiyyət verməyib “Xosrov və Şirin”i sinəmə 
basdım və evə qaçdım.  

Hər gün bu əsəri oxumağa başladım. Böyük 
həyətimiz vardı. Uca səslə əsəri oxuyur və ondan 
ləzzət alırdım. Bu minvalla poemanı düz dörd il 
oxudum. Axırda məlum oldu ki, mən onun çox 
böyük hissəsini əzbər bilirəm.  

Sənədlərimi indiki Bakı Dövlət Univer-
sitetinin filologiya fakültəsinin jurnalistika bölmə-
sinə vermişdim. O zaman burada ən böyük konkurs 
var idi. Mən də imtahanlardan müxtəlif qiymətlər 
almışdım. Axıra ədəbiyyat imtahanı qalmışdı. 
Ədəbiyyat imtahanında mənə Cəfər Cabbarlının 
“Almaz” pyesi, N. Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” 
poeması və bir də bir cümlə təhlili düşmüşdü. Iki 
nəfər müəllim (mən onları sonralar da tanımadım) 
stolun arxasında əyləşib tələbələri dinləyirdi. Bir 
nəfər isə aralıqda gəzir, uşaqların suallarına cavab 
verirdi. Mən aralıqda gəzən müəllimi barmağımla 
çağırıb dedim: 

- Ə, bura gəl! O yaxın gəlib, sağ əliylə 
kürəyimə vurub dedi. - Nə var ə? 

Mən indi də həmin dialoqu xatırlayanda 
ədəbli müraciəti bizə öyrətməyən müəllimlərimi 
qınayıram. Sonralar başa düşdüm ki, “ə” deyərək 
müəllimə müraciət etməyim yaxşı olmayıb. Müəl-
lim isə öz “ə” si ilə mənə cavab verib. Ancaq o za-
man bunun fərqinə varmadım. Mənə düşən cümləni 
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oxudum: “Əgər Sabir axundları, mollaları tənqid 
edirdisə bu özü heç də kiçik cəsarət deyildi”. Bu 
cümlədəki mübtəda,  xəbər tamamlıq və başqa 
cümlə üzvlərini göstərdim və onun üzünə baxdım. 
O, başı ilə təsdiqlədi və başqa uşaqların yanına 
getdi.  

Suallarıma cavab verməyə gələndə müəl-
limimdən soruşdum: 

- Zəhmət olmasa, deyin: Mən bu poemanı 
təhlil edim, yoxsa əzbər söyləyim?  

Müəllimlərdən biri cavan, birisi ağsaçlı qoca 
idi. Cavan müəllim tapança kimi açıldı: 

- Sən heç nə danışdığını bilirsən? Sən heç o 
kitabı görmüsən?  

Mən sakitcə dilləndim: 
- Bax, bu qalınlıqda, bu enlilikdə boz üzlü ağ 

hərflərlə yazılmış kitabdır. 1947-ci ildə çıxıb.  
Cavan müəllimin bayaqkı hirsindən əsər-

əlamət qalmadı. 
- O kitabı mən də görmüşəm-dedi. Qocaman 

professor: 
- Buyur, de görək nə bilirsən? - deyə mənə 

baxdı. Mən poemanın bir hissəsini əzbər söyləməyə 
başladım. Əsərin hansı yerindəydimsə, orası yadım-
da deyildi, yumruğumu stola vurub, ayağa qalxdım. 
Özümü müəllifin yerində hiss edirdim. Sanki bu 
gözəl misraları mən yazmışdım. Birdən professorun 
cavan müəllimin qulağına dediyi sözləri aydınca 
eşitdim: 
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- Nə universitet tələbəsidir! Beş yazsaq qəbul 
oluna bilər.  

Birdən üzünü bayaq mənim “Ə” deyə 
müraciət etdiyim bir qədər qozbel təsiri bağışlayan, 
lakin üzündən nur tökülən bayaqkı kişiyə müra-
ciətlə dedi: 

- Aydın müəllim, bu uşağın Azərbaycan 
dilindən biliyi necədir?  

Indi başa düşdüm ki, bu adamın adı Aydın 
müəllimdir. Çox sonralar onun gözəl dilçi alim Ay-
dın Əbilov olduğunu bildim.  

- Mən ona “5” vermişəm-deyə Aydın 
müəllim dilləndi.  

Mənə “5” yazdılar. Əgər bu imtahandan “4” 
alsaydım universitetə qəbul ola bilməzdim. Çünki 
bir neçə gündən sonra universitetə qəbul olunan-
ların siyahısında mənim adım lap axırıncı idi. De-
məli məni universitetə qəbul etdirən N. Gəncəvinin 
“Xosrov və Şirin” poeması idi.  

Təxminən 15 il sonra Politexnik institutunun 
yeməkxanasında Aydın Əbilova rast gəldim. Artıq 
elmlər namizədi idim. Mərkəzləşmiş komissiyanın 
tərkibində Politexnikdə qəbul imtahanları götü-
rürdük. Aydın müəllim məni tanıdı və soruşdu: 

- Sən Zahidsən? 
Mən onun əllərini sıxıb qarşısında təzim 

etdim. Bu, həm Aydın müəllimin ədalətinə, həm də 
yaddaşına təzim idi. Bir də o zaman ona “Ə” deyə 
müraciət etdiyimin xəcaləti idi.  
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TƏSADÜFI GÖRÜŞLƏR 

 
Bütün ömrüm boyu qarşıma çıxan bu 

təsadüfi adamların çoxunu minnətdarlıq hissi ilə 
xatırlayıram. Mən onlara təsadüfi adamlar deyirəm. 
Lakin bəlkə də belə deyil. Bəlkə də onlar allahın 
mənim qarşıma çıxartdığı insan cildinə girmiş 
xeyirxah qüvvələrdir. Axı, biz mələklər haqqında 
çox eşitmişik. Lakin onları görməmişik. Bəlkə elə 
mələklər adamın qarşısına insan cildində çıxır. Bir 
dəfə ekstrasens bir xanım mənə baxıb dedi: 

- Sən necə də xoşbəxtsən! Çiynində mələklər 
oturub. Hansı işin ardınca getsən bu mələklər 
səndən əvvəldə gedib o işi düzəldirlər. Sən onun 
hazırına gedirsən. 

Əlbəttə, bu xanımın sözlərini mən qulaqar-
dına vurdum. Onu cəfəngiyat hesab etdim. Lakin 
indi ömrümün 67 – ci payızında ötən günlərimi xa-
tırlayarkən, qarşıma çıxan təsadüfi adamları yadıma 
salarkən bu sözlərdə bir həqiqət olduğuna inandım.  

V sinifdə oxuyurduq. Sinfimizə təzə bir 
müəllim gəldi: 

-Şteyn auf! Dedi. Biz bir-birimizin üzünə 
baxdıq. Heç kəs heçnə başa düşmədi. Müəllim qaş-
qabağını sallayıb ciddi şəkildə dedi:  

- Mən sizin alman dili müəlliminizəm. 
Sabahdan almanca danışacağıq.  
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Axı biz almanca bir kəlmə də bilmirdik. 
Həmin dildə necə danışaydıq? Müəllim dedi: 

- Adım Raisdir.  
Elə bu zaman sinif otağındakı lampalar bir-

dən-birə parlaqlığını itirdi və zəif-zəif şölələndi. 
Otaq qaranlıqlaşdı. Rais müəllim tərəddüd etmədən 
stolu lampanın altına çəkdi və onun üstünə çıxdı. 
Birtəhər lampadan yapışıb onu tərsinə çevirdi və 
üstündən yüngül bir yumruq vurdu. Lampa yenidən 
parıldadı. Sinif işıqlandı. Biz müəllimimizin bu 
çevikliyinə heyran qaldıq. O, bizə qəti tapşırdı ki, 
mən jurnalda adlarınızı oxuyarkən “bəli” deməyin, 
“ya” deyin. Ayrılanda “afu derzeyn” deyin.  

Rais müəllim bizə təxminən 5-6 ay dərs dedi. 
Sinfin yaxşı oxuyanları tənəffüsdə bir-birilə alman-
ca danışırdı. Rais müəllimin hara getdiyini bil-
mədik. Lakin sinif yoldaşlarım hələ də onu min-
nətdarlıq hissi ilə xatırlayır. Sonralar bizim alman 
dili müəllimlərimiz zəif oldu. Hiss olunurdu ki, 
onlar yalnız başlarını girləyirlər. Amma Rais müəl-
limdən 6 ay ərzində aldığımız biliklər orta məktəbi 
qurtarana qədər bizə bəs etdi. Hətta mən sonralar 
Almaniyada olarkən köhnə biliyimlə başımı girləyə 
bilirdim. Rais müəllim mənim qarşıma çıxan belə 
işıqlı şəxsiyyətlərdən biri idi. Hər dəfə onun sinif 
otağında öləziyən lampanı necə parıldatdığını 
xatırlayanda elə bilirəm ki, Rais müəllim bizi də 
həmin lampa kimi parıldatdı... 
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                     *           *       * 
 
Indiki Bakı Dövlət Universitetinə qəbul 

imtahanları vermək üçün Bakıya gəlirdim. Ən zəif 
bildiyim fənn tarix idi. Müəllimimiz özündən razı 
olduğuna görə heç kəs dərs oxumurdu. Əlaçı 
olmağıma baxmayaraq mən də bu fənni pis 
bilirdim. Qatarda bir kişi ilə rastlaşdım. O, mənim 
universitetdə imtahan verəcəyimi və tarixdən 
qorxduğumu biləndə ürək-dirək verdi. Geyimindən 
adi insanlardan fərqlənməyən bu qoca deyəsən 
müharibə iştirakçısı olmuşdu. Çünki o, Böyük 
Vətən Müharibəsi adlandırdığımız 1941-45 il 
savaşından, almanların məğlubiyyət səbəbindən adi 
dillə danışırdı. Amma mənim bilmədiyim çox 
mətləbləri aydınlaşdırdı. Elə səhərisi gün tarixdən 
qəbul imtahanı verirdim. Imtahanı qəbul edən 
professorun adı indi də yadımdadır. Yusif Yusifov. 
O, stolda əyləşib düz tavana baxırdı. Abituriyentlər 
cavab verəndə üzündə bir dənə də reaksiya hiss 
olunmurdu. Suallarımdan biri Böyük Vətən 
Müharibəsində Hitlerin məğlubiyyətlərinin səbəb-
ləri idi. Kəsiləcəyimə əmin idim. Çünki o biri 
suallarımı demək olar ki, bilmirdim. Ona görə də 
axşam qatarda eşitdiyim həmin söhbəti eynilə 
danışmağa başladım. Rusiya ərazisinin böyüklüyü, 
qoşunların manevr etmək imkanlarından, sürətlə 
irəliləyən alman qoşunlarının arxa cəbhə ilə 
əlaqəsinin kəsilməyindən danışırdım. Yusif 
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müəllim qətiyyən üzümə baxmırdı. O tavanda bir 
nöqtəni tutmuşdu. Elə bil ki, bu saat həmin 
nöqtədən gözlərini çəksə almanlar deyil, ruslar 
məğlub olacaqdı. Xeyli danışdım. Birdən Yusif 
müəllim sözümü kəsib dedi: 

- Yaxşı analitik təfəkkürün var. Bu sözlər 
tarix kitablarında yazılmayıb. Amma sən doğru 
deyirsən. Bir sual da verəcəm. Bilsən “5” ni yaza-
cam.  

Yaxşı bilirdim ki, ən asan suala belə cavab 
verə bilməyəcəm. Ona görə də dedim: 

- Müəllim, “4” düşürsə, yaz gedim.  
- Axı sənə “4” yazmağa əlim gəlmir. Əsl ta-

rixçi ola bilərsən. Aydın məsələdir ki, onun sualına 
kifayətləndirici cavab verə bilmədim. Tarixdən “4” 
aldım.  

Bu “4” mənim qiymətim deyildi. Axşam 
qatarda gələn, indi də adını bilmədiyim lakin bu 
qiyməti almaqda mənə misilsiz köməyi dəyən o 
insanın qiyməti idi. Allah onun işinə faraş versin.  

1966 – cı il idi. Yevlaxda çıxan “Təşəbbüs” 
qəzetində işləyirdim. Dursun Məmmədov adlı bir 
müəllimlə dostluq edirdim. Ara-sıra qəzetdə onun 
məqalələrini nəşr edirdim. Bir dəfə Dursun yanıma 
gəlib dedi: 

- Sabah Bakıya gedirəm. Aspiranturaya. 
Orada Kamal Qəhrəmanov adlı bir müəllim var. 
Mənə kömək edəcəyinə söz verib.  
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- Çox yaxşı dedim. Rayonda qalmağın 
mənası yoxdur. Sənin də ki, savadın yaxşıdır. Uğur 
olsun! Bir qədər fikirləşib soruşdum: 

- Bəs dostunun yanına əliboş gedirsən? 
- Neyləyim? - dedi. -Hələ mer-meyvə çıxma-

yıb. Kamal müəllim çox toxgöz adamdır. Məndən 
heç nə ummur. Tələbə vaxtı hərdən pul da verirdi. 
Çox yaxşı adamdı. 40 yaşı var, hələ evlənməyib.  

Mən bir qədər fikrə gedib dedim: 
- Hər halda dostun yanına əliboş getməzlər.  
- Nə aparım? Bazarda da heç nə yoxdur.  
- Mən bu saat bir şey fikirləşərəm - dedim.  
Varvara SES-in müdirinə zəng etdim. Bu 

müdir həmişə mənə deyirdi ki, sənə həmişə balıq 
lazım olsa, bir zəngin kifayətdir. Mən də ona öm-
rümdə zəng etməmişdim. Mənim xahişimi eşidən 
kimi müdir dedi: 

- Balıq saat neçəyə lazımdır? 
- Qatar axşam gedir. Saat altıya kimi 

göndərsən pis olmaz.  
Düz saat altıda balığı gətirdilər. O, 1 metrdən 

uzun nərə balığı idi. Evdən köhnə bir çamadan 
tapıb, balığı ona zorla yerləşdirdik. Ağzını bərk-
bərk bağlayandan sonra Dursuna dedim: 

- Götür görək, ağır deyil ki? 
Dursun arıq bir oğlan idi. Fiziki işlə məşğul 

olmadığına görə lap zəif idi. Nə qədər güc vurdusa 
çamadanı yerindən tərpədə bilmədi. Ikimiz də 
əyləşib dərin fikrə getdik. 
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- Indi biz neyləyək? Mən səni buradan yola 
sala bilərəm. Amma vağzaldan o tərəfə necə gedə-
cəksən?  

- Heç necə. Mən bu balığı aparmayacam.  
Indiki kimi yadımdadır. Həftənin V günü idi. 

Iki gün işə getməyəcəkdik. Mən qəti qərar verdim: 
- Mən də səninlə gedirəm. Dursunun uçmağa 

qanadı yox idi.  
Biz Kamal müəllimgilə gələndə səhər saat 

doqquz olardı. Kamal müəllim məni göstərib dedi: 
- Bəs bu oğlan kimdir? 
-Heç, jurnalist dostumdur. Bunu gətirim-

deyib çamadanı göstərdi.  
Onun içində nə var-deyib Kamal müəllim 

maraqlandı.  
- Balıq. Biz çamadanı açıb balığı stolun 

üstünə qoyduq. Kamal Qəhrəmanov balığa xeyli 
baxıb dedi: 

- Axı bunu kim bişirəcək?  
Doğrusu ömrümdə balıq bişirməmişdim. 

Mən bu adamlara baxıb dilləndim. - Onu bişirməyə 
nə var ki? Mən! 

Elə güman edirdim ki, Kamal müəllim 
kimisə çağıracaq, balığı bişirtdirəcək. Mənim belə 
cəsarətlə danışmağım onun xoşuna gəldi.  

-Buyur dedi və qab- qacaq gətirdi. Manqalın, 
kömürün yerini göstərdi. Kavab bişən zaman balıq 
tikələrinin böyür-başından ağ köpüklər qalxmağa 
başladı. Sən demə, balığın zəhərli damarını çıxart-
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mamışam. Birtəhər səhər yeməyini yeyib instituta 
gəldik. Kamal müəllim dedi: 

- Sən jurnalistsən? Bəlkə bizə bir köməklik 
edəsən. Bizim API-də “Gənc müəllim” adlı bir 
qəzet çıxır. Mən onun redaktoruyam. Doğrusu lap 
canımı boğazıma yığıb.  

Məni redaksiyaya gətirdi. Qəzetin məsul 
katibi Aydın Hacıyevlə tanış etdi. Tapşırdı ki, hazır 
materialları mənə versin. Kamal müəllim Dursunla 
harasa getdi. 

O zaman “Gənc müəllim” qəzeti cəmi iki 
səhifə çıxırdı. Mən hazır materialları götürdüm. 
Diqqətlə nəzərdən keçirdim. Amma bu məqalələrlə 
qəzet çıxartmaq olmazdı. Aydın müəllimə xahiş 
etdim ki, məni qiraət zalına aparsın. Bütün günü 
müxtəlif qəzetlərlə məşğul oldum. Səhərisi gün də 
eyni həvəslə işlədim və nəhayət dörd səhifədən 
ibarət həm məzmunu, həm də xarici görünüşü ilə o 
vaxtın tələbə qəzetlərindən fərqlənməyən, əksinə 
tərtibatına görə diqqəti cəlb edən gözəl bir qəzet 
çıxartdım. Kamal müəllim qəzeti görəndə gözlərinə 
inanmadı. O, qəzeti tərifləmək üçün söz tapa 
bilmirdi. Sadəcə dedi: 

- Çox sağ ol! Gözəl qəzetdir. Qəzetdən bir 
nüsxə götürüb institutun rektoru Şövqü Ağayevin 
yanına getdi. Rektorla Kamal müəllimin arasında 
nə söhbət olmuşdusa bilmirəm.  Qayıdanda Kamal 
müəllim dedi: 

- Sən bizim qəzetdə işləyərsənmi? 
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Elə bil ki, arzularım çiçəkləməyə başladı. 
Axı, mən Bakıya gəlmək, şeirlərimi burada çap 
etdirmək üçün can atırdım. Bundan da gözəl fürsət 
olmazdı.  

Əlbəttə gələrəm-dedim.  
-Onda gəl, mənimlə rektorun yanına gedək.  
Şövqü müəllim çox mülayim təbiətli, gözəl 

bir insan idi. Həm rusca, həm də azərbaycanca çox 
savadlı idi. Yolda Kamal müəllim mənə dedi ki, sən 
Yevlağın özündənsən? 

- Hə. Orada doğulmuşam - dedim.  
-Ə, bu Yevlax Qarabağa baxır? - Qarabağ 

ləhcəsində müraciət etdi. 
- Vallah nə bilim. O elə Şəkiyə də yaxındır, 

Gəncəyə də. Rektorun otağının qabağında bir anlıq 
ayaq saxlayıb dedi: 

- Yevlaxda elə bir kənd yoxdurmu ki, o, 
Şirvan zonasına düşsün? 

Qəzetdə işlədiyimə görə Yevlax kəndlərini 
əla tanıyırdım. Əlbəttə kəndlərin xeyli hissəsi 
Şirvana düşür.  

- Bax, Şövqü müəllim səndən hansı kənddə 
doğulduğunu soruşsa, Şirvana düşən kəndlərdən 
birinin adını çəkərsən. Qoy, elə bilməsin ki, mən 
Qarabağlıları bura yığıram. Sonra rektorun otağına 
daxil olduq. Biz otağa daxil olana qədər Şövqü 
müəllim Mərkəzi Komitəyə zəng edibmiş. Orada 
rayon qəzetlərinə baxan iki inspektor var idi. Islam 
Fərzəliyev və Rəşid Mahmudov. Rəşid Mahmudo-
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vu mən şəxsən tanımırdım. Lakin sonralar bildim 
ki, o, mənim haqqımda Şövqü müəllimə yaxşı söz-
lər deyib. Çünki içəri girəndə rektor bizi çox 
yüksək səviyyədə qarşıladı və Kamal müəllimə 
dedi: 

- Ay Kamal, sən onsuz da institutun dosen-
tisən. Özünün də xətrini bütün Azərbaycan istəyir. 
“Gənc müəllim”də redaktor olub neyləyəcəksən? 
Gəlsənə, bu cavan oğlanı birbaşa redaktor təyin 
edək.  

Kamal müəllim azacıq tərəddüd etdikdən 
sonra dedi: 

- Lap yaxşı. Mənim də canım qurtarar! 
 O gündən mənim ali məktəb həyatım 

başlandı.  
                         

*           *         * 
                 
 Mən  Pedaqoji instituta gələndə bir sıra 

görkəmli alimlərlə tanış oldum. Onlardan biri də 
professor Dəmirçizadə idi. Dəmirçizadə şəxsiyyət 
etibarilə çox sadə təbiətə malik, dərin zəkalı bir 
alim idi. Mühazirə söyləyəndə səsi güclə eşidilərdi. 
Mən isə əksinə, mühazirə deyərkən hündürdən 
danışar, nəyisə sübut etmək üçün səsimə güc 
verərdim. Bir dəfə auditoriyanın qapısı açıldı və 
Dəmirçizadəni gördüm. O, məni yanına çağırıb 
dedi: 



_______________Milli Kitabxana___________________ 

 
403 

- Necə bilirsən? Mən böyük alim olaram, 
yoxsa sən? 

Çaşdım. Bu necə sual idi belə? Məgər 
Dəmirçizadə bilmirdi ki, o dağın başında, mən isə 
dərənin dibindəyəm. Dəmirçizadə çaşdığımı görüb 
dedi: 

- Yadında saxla ki, səsin sənə hələ bundan 
sonra bir 50 il də lazım olacaq. Onu qorumalısan. 
Sonra dedi: 

_-Özün də hazırlaş, Şəkiyə gedirik.   
- Şəkiyə? Deyə heyrətlə soruşdum.  
- Hə də, Şəkiyə. Orada Nəsiminin yubileyini 

keçirirlər. Məndən soruşdular ki, kim yaxşı məruzə 
edə bilər, sənin adını verdim! 

Bax indi boğazım həqiqətən qurudu. Nə 
qədər udğundumsa, bir söz deyə bilmədim. Haçan-
dan-haçana özümə gəlib dedim: 

- Axı, mən Nəsiminin mütəxəssisi deyiləm. 
Onun şeirlərini izah etmək üçün klassik ədəbiyyat 
bilicilərini aparsanız yaxşı olardı.  

- Mən səni məsləhət bilmişəm. Iki gündən 
sonra orada olmalıyıq.  

Dərsdən sonra kitabxanaya qaçdım. Nəsimi 
haqqında yazılan elmi ədəbiyyatları topladım. Bir 
məruzə hazırladım. Biz Şəkiyə çatanda məclisin 
başlanmasına hələ çox qalırdı. Qocaman ədəbiyyat 
müəllimləri məni çaya qonaq etdilər. Mən onların 
öz aralarında Nəsiminin beytlərini necə izah 
etdiklərinə qulaq asdım. Onlar Nəsimini doğrudan 
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da gözəl bilirdilər. Onların qarşısında mənim məru-
zə etməyim çox gülünc görünəcəkdi. Fikrimi Də-
mirçizadəyə dedim: 

- Sən narahat olma, deyə, Dəmirçizadə məni 
arxayınlaşdırdı.  

Məclis həqiqətən də çox gurultulu keçdi. 
Mən müxtəlif mənbələrdən götürdüyüm elmi 
müddəaları səliqə ilə bir-birinin ardınca söylədim. 
Bəzi şeirləri hətta əzbər dedim. Orasını yaxşı 
bilirdim ki, dənizin üstündə gəzən yelkənsiz qayıq 
kimiyəm. Külək məni hansı səmtə istəsə apara 
bilər. Əgər Nəsiminin fəlsəfəsindən, və ya poezi-
yasının hər hansı bir cəhətindən sual verən olsaydı, 
yəqin ki, tribunada boğazım quruyacaqdı. Amma 
Dəmirçizadə buna imkan vermədi. Məruzə qurtaran 
kimi o, ayağa durub dedi: 

- Məruzəçimiz cavandır. Ona sual verməyə 
ehtiyac yoxdur. Nəsimi haqqında daha kim 
danışmaq istəyirsə, buyura bilər. 

 Mən filologiya elmləri namizədi almaq üçün 
dissertasiya müdafiə edəndə Dəmirçizadə Elmi 
Şuranın sədri idi. Rəhmətlik Məmmədhüseyn Təh-
masib bu şuranın üzvü olmasa da lap qabaqda 
əyləşmişdi. Mən “Uşaq ədəbiyyatı və folklor” prob-
lemindən müdafiə edirdim. Sonralar mənə dedilər 
ki, Məmmədhüseyn Təhmasibi kimsə öyrədib, Elmi 
Şuraya göndərib. Ona deyirlər ki, mənim folklordan 
ümumiyyətlə xəbərim yoxdur. Mən isə çıxışımda 
gətirdiyim bütün misalları əzbərdən söyləyir, elmi 
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müddəaları sərbəst şərh edirdim. M. Təhmasib 
məni diqqətlə dinlədikdən sonra qabaq cərgədən 
durub arxaya keçdi və sona qədər mənə heç bir sual 
vermədi. Axırda gəlib əlimi sıxdı və dedi: 

- Sən yaxşı folklorşünas olacaqsan. Onun bu 
sözlərini Dəmirçizadə də eşitdi və keçirdiyi fərəh 
hissi gözümdən yayınmadı.  
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MIKAYIL RZAQULUZADƏ 
 
Mikayıl Rzaquluzadə ilə ilk tanışlığım 1967-

ci ildə oldu. Pedaqoji unuversitetin “Gənc müəllim” 
qəzetində redaktor işləyirdim. Mikayıl Rzaqulu-
zadəni tələbələr ilə görüşə çağırmışdılar. O zaman 
universitetdə uşaq ədəbiyyatından Sədi Əfəndiyev 
adlı bir müəllim dərs deyirdi. Uşaq ədəbiyyatını 
yaxşı bilirdi. Məruzəsi də xoşuma gəldi. Mən də 
çıxış etdim. Sonra M. Rzaquluzadəni evlərinə qədər 
ötürdüm. Sonralar tanışlıq dostluğa çevrildi. 
Mikayıl Rzaquluzadə şeirlərimi çox sevirdi. Mən 
namizədlik dissertasiyası müdafiə edəndə əsərim 
haqqında rəy də yazdı. Əslində mənim Azərbaycan 
televiziyasında veriliş aparmağımda da onun rolu 
oldu. Şair Tofiq Mahmud televiziyada “Sizin se-
vimli yazıçılarınız” adlı veriliş aparırdı. Bu veriliş-
lərdən birini M. Rzaquluzadənin yaradıcılığına həsr 
etmişdi. Verilişdə mən də iştirak edirdim. Tele-
viziyanın o zamankı sədri Elşad Quluyev həmin ve-
rilişə baxırmış. O, mənim M. Rzaquluzadə haq-
qında çox sərbəst danışdığımı görüb uşaq verilişləri 
redaksiyasının baş redaktoru Kamran Ibrahimova 
deyib: 

- Bu oğlanı niyə verilişə cəlb etmirsiniz? 
Imkan olsa, onun üçün veriliş açın.  

Iş belə gətirdi ki, Tofiq Mahmud “Göyərçin” 
jurnalına baş redaktor keçdiyinə görə daha veriliş 
aparmadı, həmin verilişi mən aparası oldum.  
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Mikayıl Rzaquluzadə son dərəcə zəhmətkeş 
bir yazıçı idi. Bir dəfə pedaqoji fakültədə açıq 
dərsim olmalı idi. Həmin dərsi M. Rzaquluzadənin 
həyat və yaradıcılığına həsr etdim. Mikayıl müəl-
limdən xahiş etdim ki, yazdığı və tərcümə etdiyi 
kitabları seçsin. Onlardan açıq dərsdə istifadə edə-
cəyəm. Səhərisi gün Mikayıl müəllimgilə gəldim. 
Böyük bir zaldan ibarət olan iş otağının bir küncünə 
çoxlu kitab qalanmışdı.  

- Bu nədir? dedim. Köçürsünüz? 
- Sən demədin ki, kitabları seç? Bu elə həmin 

kitablardır da. Mikayıl müəllim izahat verdi.  
Mən bu kitab qalağına baxıb, heyrət etdim.  
- Siz bu qədər kitab yazmısınız?  
- Hamısı mənim deyil, çoxu tərcümədir - 

dedim.  
Bu qədər kitab tərcümə etmək bir insan 

ömrünə sığışan iş deyildi.  
- Ən çox hansı kitabın tərcüməsi yadınızda 

qalıb? – deyə soruşdum.  
Bizim söhbətimizə qula asan yazıçının həyat 

yoldaşı Cəmilə xanım dedi: 
- Zahid, oğul, qoy mən danışım - dedi.  
- Bu kitabların hamısını  makinada mən yaz-

mışam-dedi. Ən çox yadımızda qalan Rəşad Nuri 
Güntəkinin “Çalıquşu” romanıdır. O, çox təsirli 
əsərdir. Bəzən ağlamalı yerlərində hələ cümləni 
tərcümə etməmiş Mikayıl doyunca ağlayırdı, sonra 
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cümləni tərcümə edirdi. Mən ağlamağa başlayır-
dım. Sonra Mikayıl deyirdi: 

- Cəmilə, sən ağlayıb qurtardın? 
- Hə, deyə başımla təsdiq edirdim. 
- Mən də qurtardım. Işimizi davam et-

dirəkmi? 
Bu romanın tərcüməsini heç zaman 

yadımızdan çıxartmayacağıq.  
Mikayıl Rzaquluzadənin həyat və yara-

dıcılığına həsr etdiyim açıq dərsim çox yüksək 
səviyyədə keçdi. Mən o kitabların hamısını audi-
toriyaya gətirə bilməmişdim. Gətirdiklərim tələbə-
ləri də, müəllimləri də heyrətləndirdi. Onlar Mika-
yıl Rzaquluzadəni belə tanımamışdılar. Mikayıl 
müəllim çox hazırcavab bir kişi idi. Gözəl ovçu, 
həm də ağsaqqal idi. Bir dəfə görüşə getmişdik. 
Mikayıl müəllim xahiş etdi ki, məktəb kitab-
xanasından onun kitablarının birini gətirsinlər. 
“Ölkəmin çiçəkləri” kitabını gətirib şairə verdilər. 
Elə oradaca məlum oldu ki, bu kitabda bəzi 
vərəqlərin bir tərəfi ağdı. Biz hamımız bu məsələni 
təəssüflə qarşıladıq. Mikayıl müəllim dedi: 

- Yəqin mətbəədə fikirləşiblər ki, çap olunan 
şeirlər lazımlı, çap olunmayanlar isə gərəksizdir.  

Kitabxanaçı isə dedi: 
- Çap olunan şeirlər bizim bəsimizdir. O 

qədər gözəl yazırsınız ki, çap olunan vərəqlərdəki 
şeirlər bizi doyuzdurur. 
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M. Rzaquluzadə həm də gözəl pedaqoq idi. 
Azərbaycan dilinin keşiyində dayanan, onu təbliğ 
etməyi bacaran gözəl bir söz ustası idi. O bir dəfə 
mənə danışırdı ki, indi Azərbaycanın gözəl yazı-
çıları olan Rüstəm və Maksud Ibrahimbəyov qar-
daşları Mikayıl müəllimlə ova gedirdilər. Onlar rus 
dilində təhsil almışdılar. Mikayıl müəllim onlarla 
belə şərt kəsib ki, kim gündə Azərbaycan dilində 
neçə təzə söz öyrənsə, o qədər güllə atmağa icazə 
verəcək. Beləliklə bir ov mövsümündə uşaqlar 
Azərbaycan dilində əməlli-başlı danışırmışlar.  

1984 – cü il idi. Televiziyanın baş redaktoru 
Kamran Ibrahimovla alim dostumuz Firidun Hüsey-
novun xəstəxanada yanına getmişdik. Mənim bir 
xasiyyətim var. Sürətlə yeriyəndə sol qolumu 
yellədirəm. Indi də Firidun Hüseynovun yanından 
çıxanda beləcə qolumu yellədə-yellədə dəhlizlə 
gedirdim. Birdən kimsə qolumdan yapışdı. Çevrilib 
baxanda M. Rzaquluzadəni gördüm. O, xəstəxana-
nın dəhlizində divanın üstündə əyləşmişdi. Əvvəlki 
kimi üzündən nur tökülürdü. Biləyimi bərkdən 
sıxıb dedi: 

- Mən heç xəstəyə oxşayıram? 
Mikayıl müəllim çox güclü idi. Biləyimi elə 

sıxmışdı ki, sızıltısı xeyli kəsmədi.  
- Əşi, maşallah, sən pəhləvansan ki, dedim.  
- Əgər doğrudan da belədirsə, onda məni 

xəstəxanadan qaçırt. 
- Səni bura kim gətirib ki? 
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- Sevinc. Deyir ki, guya mən burada 
yatmalıyam.  

Doğrudan da Mikayıl müəllimdə xəstəlikdən 
əsər-əlamət yox idi. Biz onunla xeyli danışıb-
güldük. Mikayıl müəllimi xəstəxanadan qaçırtmaq 
üçün planlar hazırladıq, “Məşədi Ibad” filmini yadı-
mıza saldıq. Başımız elə qarışdı ki, Sevinc xanımın 
bizə necə yaxınlaşdığını görmədik. 

Sevinc M. Rzaquluzadənin böyük qızı idi. 
Çox ağıllı və tədbirli bir insan idi. Mənə başa saldı 
ki, kişini tərpətmək olmaz. O, ciddi xəstədir. Biz 
ayrılıb gedəndə Mikayıl müəllim bir az inciyən 
kimi oldu. Cəmi bir neçə həftədən sonra Mikayıl 
müəllim dünyasını dəyişdi. Başa düşdük ki, o, 
doğrudan da ciddi xəstə imiş. M. Rzaquluzadənin 
parlaq xatirəsi heç zaman yadımdan çıxmaz.  
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YURI KUŞAK VƏ IQOR MOTYAŞOV 
 

Mənim yaradıcılıq həyatımda Yuri Kuşakın adı 
xüsusi yer tutur. Çünki o, mənim yazdığım əsərləri rus 
dilinə yüksək səviyyədə tərcümə etmişdir. Bir dəfə 
başqurd yazıçısı Mustay Kərim mənə dedi: 

- Yuri Kuşak çox böyük söz ustasıdır. Onun-
la əməkdaşlıq etməyin məni çox sevindirir. Kuşak 
bir şəxsiyyət kimi bütöv adamdır. Lakin xaraktercə 
mənə qətiyyən oxşamır. Onun gözəlliyi tikanların 
içindəki gülə bənzəyir. Adama çox əti acı təsiri 
bağışlayır. Ilk kitabımı tərcümə edəndə məni çox 
incitdi. Tez-tez yoxa çıxırdı. Böyük çətinliklə kitab 
tərcümə olundu və çap edildi. Kitab haqqında 
Moskva mətbuatı yaxşı fikirlər söylədi. Amma 
mənim Kuşakla əməkdaşlıq edəcəyimə inanmırdım. 
Günlərin birində Moskvadan zəng etdilər ki, Yuri 
Kuşakı Bakıda qarşılayım. O, mənim yeni kitabımı 
tərcümə edəcək.  

Təyyarə meydanında onu qarşıladım. Çox 
qaşqabaqlı idi. Həm də deyəsən yorğundu. Elə bil 
işləməyə gəlməmişdi. Mənim vəziyyətim pələngi 
əhliləşdirməyə çalışan sirk aktyorunun vəziyyətində 
idi. Biz Bakıya qədər çox az danışdıq. Bu müddətdə 
fikirləşirdim. Belə əhval-ruhiyyə ilə yaxşı bir kitab 
ortalığa qoymaq çətin məsələ idi. O, həm mənim 
şeirlərimi, həm də hekayələrimi tərcümə etməli idi. 
Səhər yeməyini bizim evdə yedik. Bir azca kefi 
duruldu. Mən onun gözləmədiyi bir təklif etdim: 
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- Yuri Naumoviç dedim. Bizim ölkə qeyri-
adi təbiətə malikdi. Təklif edirəm ki, işə başlama-
mışdan qabaq üç günlük səfərə çıxaq.  

Çox gözəl-deyə Kuşak dilləndi. Mən, bu gün 
yorğunam. Işimi gecə saat 12-də bitirmişəm ki, 
Bakıya gəlim.  

Aprel ayının əvvəlləri idi. Azərbaycanın 
bütün bölgələrində təbiət cana gəlmişdi. Mən onu 
Şuşaya apardım. Şuşanın dağları, dolamalar, buz 
kimi suları və insanları onun çox xoşuna gəldi. 
Şuşada bizə qırxbuğumlu aş dəmlədilər.  

Mənim yaradıcılıq taleyimdə xüsusi rol 
oynayan Yuri Kuşak Rusiyanın ən böyük sənət-
karlarından biridir. Mustay Kərim, A. Barto, S. 
Mixalkov, O. Süleymanov, Ç. Aytmatov, Ç. Hüsey-
nov Yuri Kuşakdan söz düşəndə onu “sözün ustadı” 
adlandırırdılar.  

Biz Bakıda Mərdəkan yaradıcılıq evində 
təxminən 4 ay işlədik. Yuri Kuşak da mənim kimi 
yaşlı uşağa bənzəyirdi. Çox zaman bir-birimizin 
fantaziyasına təsir edərək tərcümənin istiqamətini 
dəyişirdik. “Salam Cırtdan” kitabı şeirlərdən və 
hekayələrdən ibarət idi. Əgər Kuşak şeirləri və 
hekayələri adi qaydada tərcümə etsəydi, ona bəlkə 
də bir-iki ay bəs edərdi. Lakin biz özümüzdən 
hoqqa çıxartdıq. Kuşak dedi: 

- Gəlsənə, bu şeir və hekayələri adi qaydada 
deyil, başqa cür tərcümə edək.  
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- Necə yəni başqa cür? - deyə mən soruş-
dum. 

- Bu şeir və hekayələrin hamısını bir süjet 
ətrafında birləşdirək. Bu çox orijinal bir iş olar.  

Mən də elə Kuşak kimi bu məsələyə çox 
sadəlöhv baxdım. 

- Nə olar, - dedim, qoy sən deyən olsun.  
Bir-birindən fərqli müxtəlif mövzulara həsr 

olunan bu əsərləri bir süjet ətrafında birləşdirmək o 
qədər də asan deyilmiş. Mən o əsərləri yazmağa 
sərf etdiyim əziyyətdən daha çox zəhmətə düşdüm. 
Mən də Kuşakla birlikdə Yaradıcılıq evinə köçdüm. 
Hərəmizin ayrıca otağımız var idi. Hər gün səhər 
tezdən durub Xəzərin sahilində qaçar, sonra da 
Mərdəkan bazarına gedərdik. Müxtəlif göy-göyərti 
alıb gətirərdik. Nahar yeməyində həmin göyərtiləri 
doğrayıb supun içinə tökərdik.  

Bir yerdə işləməyimizin əhəmiyyəti böyük 
idi. Mən onun başa düşmədiklərini izah edir, o da 
mənə təzə yazdığım ümumi süjetin ayrı-ayrı his-
sələrinin müzakirəsində yardımçı olardı. Beləliklə, 
“Salam Cırtdan” kitabı 1987-ci ilin mayında çapdan 
çıxdı. Elə həmin il Moskvada keçirilən Ümum-
dünya Kitab Satış yarmarkasında həmin kitab da 
nümayiş etdirildi. 

O zaman möhtərəm liderimiz, ulu öndərimiz 
Heydər Əliyev SSRI Nazirlər Soveti sədrinin birinci 
müavini vəzifəsində işləyirdi. Rusiyada Heydər Əliye-
vin hörməti rəhbərlərin hamısınkından çox idi.  
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Kitab yarmarkasına məni də dəvət etmiş-
dilər. “Detskaya literatura” nəşriyyatının kitabları 
gözəl bir otaqda idi. Mənim kitabım isə sərginin lap 
aşağı rəfindəki sırada idi. Bu mənə əvvəlcə pis təsir 
etdi. Sonra baxıb gördüm ki, mənim kitabımın 
yanında Moldaviyanın dünyada tanınmış yazıçısı S. 
Vangelinin Iqor, Mazninin və digər sənətkarların da 
kitabları bu cərgədədir, səsimi çıxartmadım. 
Təxminən saat 11-də xəbər yayıldı ki, yuxarılardan 
kimsə gəlir. Biz yazıçılar dayanıb söhbət edirdik. 
Bizim şöbəyə rəhbərlik edən nəşriyyatın direktoru 
Tatyana Mixaylovna Şatunova idi. Bir də gördüm 
ki, Tatyana Mixayovna sürətlə içəri girdi və mənim 
kitabımı rəfdən götürdü. Bu mənə çox təəccüblü 
göründü. Görəsən o, nə etmək istəyirdi?  

Gördüm ki, uzaqdan bir neçə nəfər bizim 
tərəfə gəlir. Bunların içərisində bir nəfəri o saat 
tanıdım. Bu o zaman Sov. IKP MK-nın katibi 
işləyən Yakovlev idi. Onun yanındakı adam çox 
kiçik addımlarla irəliləyirdi. Amma ətrafdakıların 
hərəkətindən hiss olunurdu ki, bu adam daha hör-
mətlidir. O zaman mən -15 eynək taxdığıma görə 
onu tanıya bilmədim. Lap yaxına gələndə gördüm 
ki, bu Heydər Əliyevdir. Onun bu qədər zəifləməsi 
mənə pis təsir etdi. Hətta bu əhvalatı evdə uşaq-
larıma danışanda özümü saxlaya bilmədim. Çünki 
mən Heydər Əliyevi həmişə məğlubedilməz bir 
pəhləvan kimi görmüşdüm. O, danışanda salonlar 
titrəyirdi.  



_______________Milli Kitabxana___________________ 

 
415 

Tatyana Mixaylovna qonaqları qarşıladı, 
nəşriyyatın işlərindən danışdı və axırda dedi: 

- Heydər Əliyeviç, sizin Cırtdan da burdadır. 
Sonra əlindəki hədiyyə şəklində çap olunmuş “Sa-
lam Cırtdan” kitabını ona verdi. Heydər Əliyev ki-
tabı vərəqləyib gülümsündü.  

- Müəllifini də dəvət etmişik. Arxanızda 
dayanıb. Heydər Əliyev arxaya çevrilib mənə əl 
verdi. Kefimi soruşdu.  

- Azərbaycandan təkcə sənmi gəlmisən? -
dedi.  

- Bəli-dedim-uşaq ədəbiyyatından təkcə 
mənəm. Azərbaycan nəşriyyatlarının sərgisi ayrı-
cadı. Orada xeyli yazıçı var. Heydər Əliyev əlimi 
sıxdı və müvəffəqiyyətlər arzuladı.  

Şatunova Heydər Əliyevin xatirinə mənim 
kitabımı yuxarı cərgələrin birində yerləşdirdi.  

“Salam Cırtdan” 1987-ci ildə SSRI üzrə keçi-
rilən “Ilin ən yaxşı uşaq kitabı” müsabiqəsində 
qalib gəldi. Bu kitabdan götürülən şeirlər və heka-
yələr dünyanın bir sıra dillərinə tərcümə olundu. 
SSRI – nin tərkibinə daxil olan bütün Respublika-
larda çap olundu.  Bu müvəffəqiyyətin böyük hissə-
si Yuri Kuşakın payına düşür.  

Kuşak mənim əsərlərimi sanki özününkü 
hesab edirdi. Daim çalışırdı ki, bu əsərlər hardasa 
çap olunsun. 1992-ci ildə Kuşak tərəfindən tərcümə 
olunan “Günəbaxanlar böyüyəcək” adlı şeirlər 
kitabım iki milyon tirajla çap olundu. Bu kitabın 
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həmin seriyadan çıxmasında Kuşakın zəhməti 
danılmazdır.  

1981-ci il idi. Azərbaycan Yazıçılarının VII 
qurultayında məruzə edirdim. Məruzəni edib aşağı 
düşəndə mənə bir məktub göndərdilər. Orada yazıl-
mışdı ki, tənəffüsdə direktorun otağına gedim. Qu-
rultay indiki Şəhriyar adına klubda keçirilirdi. Mən 
direktorun otağına gələndə orada cavan bir rus 
qadını gördüm. Başqa heç bir kəs yox idi. Qadın 
ayağa durub mənimlə salamlaşdı və adını dedi: 

- Lüdmila Ivanovna! – Sonra əlavə etdi. Sizi 
yaxşı tanıyıram. Gözəl şair və nasirsiniz. Bu günkü 
məruzəniz çox xoşuma gəldi. Mən Detskaya lite-
ratura nəşriyyatının ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinin 
müdiriyəm. Siz bizim nəşriyyat üçün “Azərbaycan 
uşaq ədəbiyyatı” adlı bir kitab yazarsınızmı?  

O zaman mənim çap olunmaq problemim 
yox idi. Kitablarım böyük tirajlarla nəşr olunurdu. 
Buna görə də həmin qadının təklifini saymazyana 
qəbul etdim və zarafatla dedim: 

- Əgər yaxşı qonorar versəniz yazaram.  
- Nə qədər istəyirsiniz-deyə qadın dilləndi.  
Çap listinə 500 manat! – O zaman bu çox 

böyük bir qonorar idi. Mən əlbəttə bu sözü də 
zarafatla demişdim.  

Lüdmila Ivavovna sakitcə çantasını açdı və 
oradan müqavilə blankı çıxartdı. 12 çap vərəqi 
həcmində kitabı bir il müddətinə nəşriyyata verməli 
idim. Doğrusu b kitabı yazmaq o qədər də ürə-
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yimdən deyildi. Çünki elmi işdənsə bədii yazılarla 
məşğul olmağı daha üstün hesab edirdim. Lakin 
müqavilə bağlanmışdı. Daha geriyə yol yox idi... 

Mən müqaviləni evə gətirib qoydum və o 
saat da unutdum. Təxminən üç aydan sonra Mos-
kvadan zəng etdilər. Danışan Lyudmila Ivanovna 
idi. O, məndən kitabın nə vəziyyətdə olduğunu 
soruşdu. Mən müqaviləni yalnız indi xatırladım və 
yalandan dedim: 

- Kitab yazılır. Vaxtında hazır olacaq.  
Dəstəyi yerə qoyandan sonra bədənimdə bir 

istilik hiss etdim. Həmin gecəni yata bilmədim. 
Səhər saat 5- də durdum. Iş otağına keçdim. Elə 
belə  bir neçə cümlə yazdım. Yadındadı ki, belə 
cümlələr yazmışdım: “Təsəvvür edin ki, indicə 
əlinizə aldığınız bu kitab qədim tarixə malik olan 
böyük bir ölkənin qapılarıdır. Siz onu açıb bu 
qəribə taleli bir diyara daxil olursunuz. Bu 
torpaqdan kimlər keçmişdir? Bu torpaq uğrunda 
kimlər ölmüşlər? Bu torpağın nəhəng yazıçıları 
kimlərdir? Siz bu suala kitabda cavab 
tapacaqsınız”. Həmin gün təxminən 12 səhifə 
yazdım. Bu səhifələrin hamısı olmasa da təxminən 
7-8-i kitaba daxil oldu. Beləliklə düz doqquz aydan 
sonra kitab hazır idi. Mən onu nəşriyyata təqdim 
etdim. 

Ədəbiyyat həvəskarlarına onu da deyim ki, 
bu doqquz ay ərzində bizim ailəmiz demək olar ki, 
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heç yerə gedə bilmədi. Toy, ad günləri, müxtəlif 
əyləncələr bizsiz keçdi. 

Kitab nəşriyyata təqdim ediləndən sonra yeni 
bir problem çıxdı. Onu kim tərcümə edəcək? 
Lüdmila Ivanovna dedi: 

- Iqor Motyaşov razı olsa əladır.  
- Siz Iqoru deyirsiniz? O hökmən razı olar? 
- Əgər Iqor Pavloviç sizin üçün Iqordursa, 

onda mümkündür.  
Mən şöbə müdirinin danışığında bir ironiya 

hiss etdim. O, demək istəyirdi ki, Motyaşov kimi 
görkəmli bir alimə sənin “Iqor” deməyin doğru de-
yil. Lakin o, mühüm bir şeyi bilmirdi. O, bilmirdi 
ki, biz Motyaşovla bir ay yoldaşlıq etmişik.  

Peredelkino Yaradıcılıq evində mən Məm-
məd Ismayıl, Əziz Şərif və arvadı, I.Motyaşov və 
arvadı düz bir ay bir stolun ətrafında oturmuşduq. 
Bir-birimizə adımızı deyirdik.  

Mən Motyaşova məktub yazdım. O, təxmi-
nən iyirmi gündən sonra mənə cavab göndərdi ki, 
artıq kitabı vərəqləyib və onu tərcümə etməyə hazırdır. 
Beləliklə, rus ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Iqor 
Motyaşov da mənim tərcüməçim oldu.  

Yuri Kuşak və Iqor Motyaşov yaradıcılıq 
taleyimdə xüsusi rol oynadıqlarına görə onların hər 
ikisi mənim üçün son dərəcə əzizdir.  
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SON SÖZ YERINƏ 

 
ZАHID ХƏLIL – ÖZÜ,  SÖZÜ  

VƏ IZI  
 

Həmişə bеlə оlur. Əvvəl mənə çох yахın 
оlаn, dоğmа оlаn mövzu gəlib düşüncələrimin, fikir 
dünyаmın qаpısını döyür. Sоnrа dа cаvаb gözl-
əməmiş içəri kеçir. Ərkyаnа, lаp bir аz dа iddiаlı-
iddiаlı. Mən də bаşlаyırаm о mövzunun nаzını 
çəkməyə, оnun ətrаfındа düşünməyə. Görürəm lаp 
dоğmаdı, yахındı, nəfəsim kimi istidi, qəlbim kimi 
munisdi. Nəbzimə uyğun çırpıntılаrımı еşidirəm, 
titrəyişlərini görürəm. Və dеyirəm ki, bundаn аsаn 
nə vаr? Bаşlа yаzmаğа. Di gəl ki, yаzmаğа bаş-
lаyаndа üz çеvirib gеdir. Bəlkə lаp bir оvuc dаrı 
оlub səpilir bаşımın içində qаynаşаn fikir mеşə-
lərimin içinə. Ахtar ki, birini tаpаcаqsаn. 

70-ci illərdən bəri uşаq ədəbiyyаtı аdlаnаn 
böyük yükü çiyinlərində dаşıyаn Zаhid Хəlil bizə 
uşаq ədəbiyyаtındаn dərs dеyirdi. Əlаvə bir pоеziyа 
dərnəyi də аpаrırdı. Dərnəyin məşğələləri mün-
təzəm оlmаsа dа, mаrаqlı kеçirdi. 

Zаhid müəllimin özünəməхsus şirinliyi, tələ-
bələrlə аrаsındаkı аyrılığı söz qоhumluğunа çеvi-
rən, gəncliyin ruhu ilə dоğmаlаşаn təbiəti оnu bizə 



_______________Milli Kitabxana___________________ 

 
420 

sеvdirmişdi. Zаhid müəllimin dərs dеdiyi 
tələbələrin hər biri оnu özünə qоhumu, dоğmаsı 
bilirdi. Bаşqаsını dеyə bilmərəm, mən özüm 
institutu qurtаrıb uşаqlаrın аrаsındа оlmuşаm, о 
əmаnəti qоrumаğа çаlışmışаm. Istəmişəm ki, bir 
uşаq dаrа düşəndə, çətinə düşəndə çəkinmədən 
mənə üz tutsun, mənə yахınlаşа bilsin. 

Əlbəttə, istəmişəm. Аmmа bunа nаil оlа 
bilmişəmmi? Bu, bаşqа söhbətdir. Bəzən həddimi 
аşıb sərtləşəndə də Zаhid Хəlilin ipək təbiəti, еlə 
uşаğаbənzər məsum, kövrək görkəmi gəlib gözü-
mün qаbаğındа durub. Bir əlyеtməzliyində, bir çаy 
qırаğındа, bir аrх kənаrındа bitən аğаcın budаğı 
kimi оndаn yаpışmışаm – zаmаnın sеli, suyu məni 
аpаrmаsın. 

Yəqin ki, hər аdаm uşаq dünyаsının pаk-
lığını, təmizliyini ахırаcаn qоruyа bilməz. Uşаq 
dünyаsındаkı müqəddəslik  gözəgörünməz, qеyri-
аdi təsir gücü оlаn mifik bir vаrlıq kimi, qаrаçuха 
kimi о аdаmlаrın bаşının üstündə dоlаnır, о аdаm-
lаrın ruhunа işıq sаlır ki, оnlаr bu müqəddəsliyi 
qоruyа bilirlər. 

Zаhid Хəlil uşаq dünyаsının müqəddəsliyini 
lаp еlə bu günəcən – ömrünün indiki kаmillik çаğı-
nаcаn qоrumuş sənətkаrdır. Elə bu səbəbdən də 
оnun yаrаdıcılıq dünyаsındа uşаq аləmi öz sər-
hədlərini, öz bütövlüyünü və ən bаşlıcаsı, pаklığını 
və təmizliyini qоruyub-sахlаyа bilmişdir, yохsа о 
dа çохdаn bu аləmdən üz çеvirərdi. 
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Təbii ki, Zаhid Хəlil uşаq ədəbiyyаtının kа-
mil mütəхəssislərindən biri kimi, həm də еlə uşаq 
dünyаsınа sədаqətin yеtirməsidir. Filоlоgiyа еlmləri 
dоktоru, prоfеssоr Zаhid Хəlil gеniş və əhаtəli еlmi 
yаrаdıcılıqdаn sаvаyı, həm də bütün ömrü bоyu 
uşаqlаr üçün yаzıb-yаrаtmışdır. 

Bir böyük həqiqət vаr. Bu həqiqətin mаhiy-
yəti nədir? Ən böyük sеvgi uşаqlаr üçündür – cаvа-
bının mübаhisəsiz оlduğunа inаnırаm və еlə bilirəm 
ki, Zаhid Хəlili zаmаn-zаmаn uşаq dünyаsının 
еkvаtоru bоyuncа mаnеəsiz gəzdirən, bu yоldа 
yоrulmаdаn, bеzmədən, аyаğındаkı dəmir çаrığın 
yırtılmаsındаn, əlindəki dəmir əsаnın yеyilməsin-
dən qоrхmаdаn və ən bаşlıcаsı, оnu uşаq kəh-
kəşаnındа yаşаdаn bu sеvgidir. 

Zаhid Хəlil uşаqlаrı yахşı tаnıyır. Bilir ki, 
оnlаrın süd şirinliyi оlаn dili, оnlаrın süd аğlığı 
оlаn dünyаsı pаkdır, ləkəsizdir. Dеmək, uşаqlаrdаn 
dаnışаndа dа о süd şirinliyinə və süd аğlığınа 
güvənməlisən. 

Təbiət Zаhid Хəlilin şеirlərində еlə uşаqlаrın 
dünyаsıdır. Təbiət bizi оnа görə öz qоynundа 
sахlаyır ki, biz də bir vахt uşаq оlmuşuq. Təbiətlə 
uşаq hаrmоniyаsı Zаhid Хəlilin uşаqlаr üçün 
yаzdığı əsərlərində çох аydın görünür. О, həmişə 
bu аhəngi gözləyir. Оnun əsərlərində uşаqlаr təbiət, 
təbiət uşаqlаr dоnundа təzаhür еdir. 

 
               Göy çəmənlər yаmаcа 
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Sərilmiş bir хаlıdır. 
 
Qızıl-qızıl lаlələr 
Yаnаğının хаlıdır. 
 

Bu misrаlаrı əzbərləmək üçün hеç bir uşаq 
əziyyət çəkməz. Və həm də hələ uşаq dünyаsınа 
məlum оlmаyаn «хаl» və «хаlı» sözlərinin dоğmа 
охşаrlığı dа оnlаrı çаşdırmır. Uşаq burаdа хаlını, 
хаlçаnı аydın təsəvvür еtdiyi kimi, qızıl-qızıl lа-
lələrin yаmаclаrın üstündəki çəmənlərdə хаl оldu-
ğunа dа inаnır. Və bu şеiri охuyаn hаnsı uşаq istə-
məz ki, о çəmənə qаçsın, о qızıl-qızıl lаlələri, о аl 
yаnаqdаkı хаllаrı öz gözü ilə görsün? 

Zаhid Хəlil hеç vахt təbiəti sеvin – dеmir. 
Аmmа təbiəti öz gözəlliyilə, öz dоnundа – аrtır-
mаdаn, əskiltmədən, uşаq səmimiyyəti, uşаq inа-
mının sоnsuzluğu ilə təqdim еdə bilir, göstərə bilir. 

Zаhid Хəlilin təbiət dünyаsınа bələd оlаn bir 
uşаq аsfаltın kənаrındа yеri dеşib üzə çıхаn bir оtu, 
bir çiçəyi аyаqlаmаq istəməz. 

Zаhid Хəlilin dünyаsındаn kеçən uşаq 
sərkərdə оlsа, qаnın qаbаğını kəsər, hаkim оlsа, 
hаqqı nаhаqqın аyаğınа vеrməz. 

Uşаq səsinin min bir çаlаrını аncаq böyük 
müəllim dərk еdə bilər. Zаhid Хəlil uşаq səsinin, 
uşаq həvəsinin, uşаq istəyinin ən müəmmаlı, ən 
sirli-sеhirli, ən gözəgörünməz tərəflərinə bеlə vаqif 
оlаn sənətkаrdır. Оnun yаrаdıcılığı, həm şеirləri, 
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həm hеkаyələri, uşаqlаr üçün yаzdığı еssеləri 
sеhirli bir аçаr kimi həm uşаq dünyаsının qаpısını 
аçа bilir, həm də təbiətin оt dilini, quş dilini – bir 
sözlə, təbiətin təbiətini öyrədir. 

Zаhid Хəlilin yаrаdıcılığı uşаqlаrа öyrədir ki, 
düzlük hаrdа qurtаrırsа, оrdаn yаlаn bаşlаyır. Zаhid 
Хəlilin səmimi аtа sözü, bаbа təmkini ilə dаnışаn 
dili uşаqlаrın yаlаnа dоğru gеdən yоlunun qаbаğını 
kəsir. Uşаqlаrın təbiətini təbiətə dоğru yönəldir. 
Nеcə ki, yаyın qızmаrındа yаğış tоrpаğın üstünə 
tоrpаğın istəyi kimi hоpur, оnun şеirləri də uşаq 
dünyаsınа еləcə yаyılır. 

Zаhid Хəlilin duyğulаrı uşаq dünyаsınа tо-
хum kimi səpilir və uşаq аləmində də bu tохumlаr 
münbit tоrpаğа səpilən dən kimi cücərir. Оnun 
ülvilik, sаflıq gətirən duyğulаrı uşаq dünyаsındа 
rişələnir, kök аtır, cücərir, хаrаktеrin qоllu-budаqlı 
аğаcınа çеvrilir. 

«Quşəppəyi yе, quş kimi оl» – еl аrаsındа 
quşəppəyi hаqqındа bеlə dеyirlər. 

 
Gülnur quşəppəyi ilə 
Dоldurdu ətəyini. 
Dеdi quş kimi mən də 
Sеvdim quşəppəyini. 
 

Zаhid Хəlil çаşırı, cincilimi, qırхbuğumu, 
əməköməcini, quzuqulаğını, çirişi, əvələyi, sаlmаn-
cаnı, unnucаnı... öz dаdı ilə, tаmı ilə, çiçəkləri ilə, 
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kökü, yаrpаqlаrı ilə tаnıdır, həm də оnu nеcə yе-
məyi, оnu nеcə tаpmаğı öyrədir. 

Dеyilənə görə, Sülеymаn pеyğəmbər üç yüz 
ildən çох yаşаyıb. Uzun ömürdə оnun qаzаncı о 
оlub ki, quşlаrın, hеyvаnlаrın dilini öyrənib. 

Fəhm istəyən, bilik tələb еdən, müşаhidə ilə 
bаşа düşülən, аnlаşılаn hikmətlərə «quş dili» dеyər-
lər. Оnu dа «Sülеymаn bilər аncаq». Zаhid Хəlil 65 
illik ömründə bu dili öyrənib. ХХ əsrin «Uşаq və 
buz» dili ilə dаnışаn Sаbiri, Аbbаs Səhhəti, Аbdullа 
Şаiqi və еlə bizim müаsirimiz оlаn Ilyаs Tаpdığı... 
və bir çох bаşqаlаrı kimi, çох аz-аz sənətkаrlаrın 
öyrənə bildiyi dildir bu. Uşаq dilidir, bizə аsаn 
gələn, аncаq çохlаrımızın öyrənə bilmədiyi bir 
dildir. О dildə dаnışmаq istəsək də, çохumuzа nəsib 
оlmur. Аmmа Zаhid Хəlil о sirrin, о fəhmin sаhi-
bidir. 

Uşаq ədəbiyyаtının çох güclü ənənələri vаr. 
Аzərbаycаn ədəbiyyаtının ən qüdrətli sənətkаrlаrı 
bu və yа digər dərəcədə uşаq аləmi ilə bаğlı оlub və 
Zаhid Хəlil bu ənənələrin ən güclü dаşıyıcısı kimi 
XXI əsrə cəsаrətlə kеçmişdir. 

Filоlоgiyа еlmləri nаmizədi Füzuli Əsgərli 
оnun zəngin yаrаdıcılığının tədqiqаtçısıdır. Sеvimli 
yаzıçılаrımız sеriyаsındаn «Sənətkаrın uşаq dün-
yаsı» tədqiqаt əsəri də Zаhid Хəlilin yаrаdıcılığını 
əsаslı şəkildə аrаşdırmаnın, tədqiqеtmənin bəh-
rəsidir. О, sənətkаr hаqqındа dаnışаndа çох dоğru 
оlаrаq dеyir: «Zаhid Хəlilin çаp оlunmuş şеir və 
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nəsr kitаblаrını хrоnоlоci аrdıcıllıqlа düzsək və yа 
оnlаrı dərindən təhlil еtsək görərik ki, о, böyük 
ədəbi inkişаf yоlu kеçmişdir. «Uçаn çırаqlаr» 
(1969), «Qаrışqаlаr» (1971), «Mən rəngləri tа-
nıyırаm» (1972), «Göydən üç аlmа düşdü» (1974), 
«Quşlаr, quşlаr» (1977), «Tоrаğаylаr охuyur» 
(1979), «Bаllıcа» (1981), «Çırаq nənənin nаğıllаrı» 
(1983), «Cırtdаnlа Аzmаnın yеni sərgüzəştləri» 
(1986), «Mаvi dəniz sаhilində» (1986), «Sаlаm, 
Cırtdаn!» (1986) və sаir əsərləri uşаqlаrın təlim-
tərbiyəsində, оnlаrın bədii zövqünün fоrmаlаş-
mаsındа, mənəvi-еstеtik dəyərlərin bütövləşmə-
sində mühüm rоl оynаmışdır. Uşаqlаr bu kitаblаrı 
охuduqcа özlərini Zаhid Хəlil pоеtikаsının sеhrin-
də, nаğıllаr dünyаsının sirli аləmində hiss еdirlər. 
Аyrı-аyrı еpik şеir və hеkаyələrdəki müхtəlif 
хаrаktеr və psiхоlоgiyаyа mаlik оlаn uşаq оbrаzlаrı 
ilə tаnış оlurlаr: Mətbəхdə gizlicə mürəbbəni 
yеyən, lаkin öz gördüyü işi pişiyin bоynunа аtаn 
Imrаn kimi uşаqlаr özlərini şаirin pоеtikаsının sirli 
аynаsındа görə bilirlər» (Füzuli Əsgərli. «Sənət-
kаrın uşаq dünyаsı. Bаkı, 2003, səh.8.). 

Qеyd еdək ki, F.Əsgərlinin sаdаlаdığı 
kitаblаr Zаhid Хəlilin yаrаdıcılığının çох cüzi bir 
hissəsidir. Оnun dаhа оnlаrcа kitаblаrı vаr ki, uşаq-
lаrın ən yахşı «dərslikləri» sırаsındаdır. 

Füzuli Əsgərli öz müəllimi Zаhid Хəlili 
Аzərbаycаn uşаq nəsrinin Аndеrsеni аdlаndırır. 
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Çünki Zаhid Хəlilin uşаqlаr üçün yаzdığı hеkа-
yələri, pоvеstləri bunа tаm hаqq vеrir. 

Аndеrsеnin çох mаrаqlı bir hеkаyəsi vаr. 
Hоmеrin qəbrinin üstündən götürülmüş gül hаq-
qındаdır о hеkаyə. Qəbrin üstündə bitən gül ləçəyi 
bir kitаbın аrаsındа qаlıb quruyаr. Аncаq оnun 
Hоmеr təəssürаtı yаddаşdаn silinməz. 

Zаhid Хəlilin də hər bir hеkаyəsi, nəşrinin 
hər bir pаrçаsı, təbiət hаqqındа, uşаqlаr hаqqındа 
hər bir misrаsı uşаq yаddаşlаrındа оnu yаşаdаcаq 
gücdədir. 

Zаhid Хəlilin «Gün çıхdı» şеiri vаr. Хаlq 
аrаsındа pаyızdа və yаzdа qаrа-sısqа yаğışlаr 
məhsulu bаtırаndа, əkini çürüdəndə qаrа-sısqаdаn 
bеzəndə uşаqlаrın охuduğu: 

 
Dаn söküldü, 
Səmа güldü. 
Gеcə qаçdı, 
Nеcə qаçdı? 
Bulud qаçdı, 
Dumаn qаçdı, 
Yаmаn qаçdı. 
Göy üzündə 
Günəş yаndı. 
Dəniz güldü, 
Göy аllаndı. 
Nur ələndi, 
Çəmənliklər 
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Sığаllаndı. 
Gündü, çıхdı! 
Gündü, çıхdı! 
Kəhər аtа 
Mindi çıхdı! 
 

Zаhid Хəlil öz şеirlərilə, оricinаl uşаq nəsrilə 
çохdаn dünyаnı dоlаşıb. Оnun vахtilə Mоskvаdа 
yüz min tirаclаrlа çаp еdilən kitаblаrı dünyа uşаq-
lаrının sеvimli sənətkаrı оlduğunа şəhаdət vеrən 
vəsiqədir. 

Füzuli Əsgərlinin məlum kitаbındа Zаhid 
Хəlilin özünün dаnışdığı çох mаrаqlı bir еpizоd 
vаr. Оnu təqdim еtməyim dünyа uşаqlаrının 
müəllimi оlаn Zаhid Хəlil оbrаzını bir qədər də 
dоlğun və аydın görmək istəyimdən irəli gəlir: «Zа-
hid Хəlil А.Bаrtо ilə görüşünü bеlə хаtırlаyır: 
«Mоskvаyа uçmаq üçün çох çətinliklə bilеt tаpdım. 
Səhər tеzdən аrtıq Mоskvаdа idim. Tаksiyə оturub 
ünvаnı dеdim. Sürücü bu ünvаndа kimə gеtdiyimlə 
mаrаqlаndı. Sən dеmə, bu ünvаnı Mоskvаdа bütün 
tаksi sürücüləri yахşı tаnıyırmış.  Mən А.Bаrtоnun 
аdını çəkəndə о məndən gеdiş hаqqı аlmаyаcаğını 
bildirdi. Məndən bircə хаhişi bu оldu ki, оnun 
Sеrgеy аdlı оğlu dünyаyа gəlib və mən Bаrtоyа 
dеyim ki, оğlunun аdınа özünün kitаbındаn birini 
yаzıb vеrsin. Mən bundаn hеyrətə gəldim. 

Mənzil bаşınа çаtdım. Məni uşаq rəsmləri ilə 
dоlu оlаn bir оtаğа dəvət еtdilər. Bir аzdаn аhəstə 
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аddım səsləri еşidildi və içəriyə 70 yаşlаrındа 
qаrаqаbаq, sərt bахışlı bir qаdın dахil оldu. Çох 
ciddi zаhiri görkəmi vаr idi. «Zаhid Хəlil sizsiniz?» 
– dеyə suаl vеrdi. Mən оnun suаlını cаvаblаndırıb, 
özüm suаlа kеçdim. Sоruşdum ki, оtаqdаkı uşаq 
rəsmlərinin аltındа yаzılаn Еliаnоrа Rоdаri Cаnni 
Rоdаrinin qızıdır? А.Bаrtо məni diqqətlə süzüb, 
оnu hаrаdаn tаnıdığımı sоruşdu. Mən оnа görkəmli 
itаlyаn yаzıçısı  Cаnni Rоdаri hаqqındа хеyli 
dаnışаndаn sоnrа о mənə dеdi ki, siz yа аlim, yа dа 
şаirsiniz. Mən yаlnız şаir оlduğumu bоynumа 
аldım və А.Bаrtо Аzərbаycаn dilində bir şеir 
охumаğımı хаhiş еtdi: 

 
Sülеymаnın sаrı kəhəri vаr idi, 
Sаrı kəhərin sаrı yəhəri vаr idi. 
lSülеymаnın sаrı kəhəri sаtıldı, 
Sаrı yəhər sаmаnlığа аtıldı. 

 
А.Bаrtо diqqətlə qulаq аsаndаn sоnrа: – 

Аllitеrаsiyаlı şеirdir, çох gözəl şеirdir, – dеdi və 
sоnrа tеlеfоn dəstəyini götürüb kiməsə zəng еtdi: 
«Yuri Nаumоviç, yаnımdа çох mаrаqlı bir аdаm 
vаr, istəyirəm sən də оnunlа tаnış оlаsаn». 

Аqniyа Bаrtоnun tеlеfоnlа dаnışdığı bu аdаm 
sоnrаlаr mənim kitаbımın tərcüməçisi Yuri 
Nаumоviç Kuşаk idi»  (Füzuli Əsgərli. «Sənətkаrın 
uşаq dünyаsı. Bаkı, 2003, səh.92.). 
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Zаhid Хəlil ruhən, təbiətən, bаşının tükündən 
аyаğının tоzunаcаn ziyаlıdır. Bir ziyаlı ömrü 
ахtаrışındа оlаnа Zаhid Хəlil örnəyi həmişə vаr. 
Həm də аdi bir insаndır, səmimi bir dоstdur. Yеddi 
bu yаnа yаd оlаnа dа dоğmаdır. 

Ilyаs Tаpdığın 70 illik yubilеyində Zаhid 
Хəlillə üzbəüz оturmuşdum. Təbii ki, dоğmа 
аdаmlаr kimi görüşdük. Еlə bilirdim ki, о, yеnə 
uşаq ədəbiyyаtındаn dərs dеyir, mən də qаbаq 
cərgədə bir аz çəkinəcəyi оlаn, utаncаqlığı ilə cəsа-
rəti öz qəlbində çаrpışаn tələbəyəm. Yеnə müəl-
limimi dinləyirəm. Dеdim ki, bizə uşаq ədə-
biyyаtındаn dərs dеməyinizdən bаşqа, həm də 
pоеziyа dərnəyimizin аpаrıcısı оlmusunuz. Sоruşdu 
ki, şеirlərini охuyurdun? Dеdim: – Хеyr. Özünə-
məхsus bахışı ilə, еynəyinin аrхаsındаn аydın görü-
nən gözlərilə səmimi bir gülüşlə dilləndi: 

– О vахt dеyəydin ki, mən rеdаktоr оlmаq 
istəyirəm. 

Еlə müəllimlərimiz vаr ki, оnlаr ömrümüzün 
sоnunаcаn bizimlədir. 

Bu günlərdə nəvəm Аmur dеdi ki, Vətən 
hаqqındа bir şеir yаz, охuyum. Еlə bu sözə bənd 
imiş kimi Vətən аğrılı düşüncələrimi kаğızа 
köçürdüm, vеrdim Аmurа. Bir-iki dəfə охuyub, tеz 
yаnımа gəldi: 

– Bаbа, bu şеiri Аğаlаr əmi tеlеviziyаdа dеsə 
yахşı оlаr. Sən bir-iki bəndlik Vətən hаqqındа еlə 
аsаn şеir yаz ki, mən özüm оnu dеyə bilim. 
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Və еlə həmin аndаcа Zаhid Хəlil yаdımа 
düşdü. Uşаqlаr üçün yаzmаq аsаn dеyil. 

Zаhid Хəlili hаmı tаnıyır və sеvir, hаrdаkı 
uşаqlаr vаr, оrdа dаhа yахşı tаnıyır, dаhа çох 
sеvirlər. 

Bu dа Zаhid Хəlil – özü, sözü və izi ilə. 
 

Əli Rzа ХƏLƏFLI 
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