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Uşaqlar üçün dəyərli kitab  
 
(Tanınmış şair İlham İlhaminin uşaq şeirləri haqqında) 
 
Xalq yazıçısı Elçin “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı” məqaləsində yazır: 



“Zaqreb Simpoziumunda Rumun yazıçısı Tiberd Utaq bir hadisə danışdı. 
Mənim dostumun qızı televiziya ilə göstərilən olimpiya oyunlarına baxırdı. 
Gimnast Konsilyaçinin çıxışından sonra qız atasına dedi: “Ata, bu qız gözəl 
quş ola bilərdi…” Elçin elə oradaca haqlı olaraq qeyd edir ki, məncə, bu 
gözəl misaldır. Bu kiçik və işıqlı bənzətmə bir daha sübut edir ki, xüsusən 
“uşaq ədəbiyyatının estetik simasından çox şey asılıdır”. 
Belə bir fakt o zaman yadıma düşdü ki, tanınmış şair İlham İlhaminin uşaq 
şeirlərini oxuyurdum, oxuduğum uşaq şeirlərinin bədii estetikası və 
bənzərsizliyi uzun illər yaddaşımın bir güncündə ilişib qalmış davalı uşaqlıq 
günlərimi yadıma saldı. Əgər bir şeir və ya hər hansı bir ədəbiyyat detalı 
nələrisə yada sala bilirsə, deməli, həmin həqiqət özündə çox şeyləri ehtiva 
edir. 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 12-ci qurultayında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Administrasiyasının Humanitar siyasi məsələləri şöbəsinin 
müdüri Fatma xanım Abdullazadə müasir uşaq ədəbiyyatımız haqqında 
dəyərli tənqidi fikirlər söylədi və hesab edirəm ki, bu gün İlham İlhaminin 
yeni şeirləri həmin qurultaydan sonra müasir uşaq şeirimizn uğurlu bir 
addımıdır.  
Etiraf etməliyik ki, uşaq şeiri yazmaq çox çətindir. Belinski deyirdi ki, uşaq 
şeiri yazmaq üçün uşaq şairi olmaq lazımdı. Vaxtı ilə uşaq olmaq çətindir 
deyən tənqidçi Allo Marçenko ilə mübahisə edən S.Mixaylov, M. Trilyayeva 
və L.Razqon birlikdə məqalə yazaraq deyirdilər ki, Allo Marçenko ilə 
razılaşmaq olmaz. Uşaq olmaq, xoşbəxt olmaq, şən olmaq, şirin olmaq 
deməkdir. 
Xalq yazıçısı Elçin üçlüyün arqumentlərinə qarşı öz haqlı sualını qoyur: 
“Məgər uşaq çətinliyi məfhumunun özündə uşaq xoşbəxtliyi yoxdurmu? 
Bəli, uşaq xoşbəxt olmaqla, şən olmaqla, şirin olmaqla bərabər, həm də 
çətindir”. 
Yenə də Elçinin haqlı sözü: “Uşaqlar üçün yazmaq da çətindir” və Elçinin 
haqlı nəticəsi: “Lakin bədii çətinlik olmayan yerdə bədii qələbə də yoxdur”. 
İlham İlhaminin uşaq şeirləri müəyyən bədii cətinlkdən sonra özündə uşaq 
xöşbəxtliyini əks etdirir, bədii əzabın, çətinliyin sahəsinədə yaranın 
xöşbəxtliyin həm dadı başqadır, həm də uşaqların özü qədər ömrü şirin və 
uzun olur. 
İlham İlhaminin uşaq şeirləriin əhatə etdiyi bilik dairəsi genişdir. Bu şeirlərin 
orta məktəbdə tədrisi uşaqların dünya görüşünə böyük təsir edə bilər. Onlar 
sosial həyat, elm, təbiət və dügər sahələrlə bağlı biliklər əldə etməsinə 
əyani vasitə kimi köməklik göstərər. Çünki Elham İlhaminin şeirlərinin həm 
adları, həm də bəhs etdiyi məsələlər müəyyən elm sahəsi ilə bağlıdır. Bu 
şeirlərdə həm uşaqlarda rabitəli nitqin inkişafı, dil qabiliyyətinin 
formalaşması, həm də obrazlı təfəkkürün yaranması üçün lazımı detallar 
var. “Su” şeirinə diqqət edək. 
 
Buludlara qovuşmaq  
İdi, onun arzusu, 



Buxar oldu, havaya 
Yer üzündən ucdu su. 
 
Qovuşdu buludlara, 
Yenə çevrildi suya, 
Yağış oldu, çiləndi 
Çöl-çəmənə, quruya... 
 
Bu şeirdə təbiətin su dövriyyəsi inandırcı misralarla göstərilir, təbiət 
hadisəsi uşaqlara çox asanlıqla sadə və aydın dildə öyrədilir. İlham 
İlhaminin uşaq şeirləinin adlarına fikir verin: “Cırcırama”, “Yarasa”, “Kirpi”, 
“Narınc xoruz”, “Sərçə və kəpənək”, “Qarışqa və fil”, “Avtobusam mən”, 
“Kalkulyator adımdır...”, “Kompüterəm...”, “Tozsoran”, “Dəmirağac taxtası 
və taxtaqurdu”, “Palıdağac”, “Dəmirağac”, “Sərv ağacı”, “Gəmi, okean və 
insan”, “Akula”, “Delfin”, “Qurbağa”, “İlan”, “Qaranquş”, “Bülbül”, “Tülkü”, 
“Fil”, “Canavar”, “Bəbir”, “Pələng”, “Zürafə”, “Kaftar”, “Keçi” və bu kimi adlar 
öz- özlüyündə kiçik yaşlı oxucular üçün müəyyən bilgilər verir. Şeirin 
qəhrəmanlarının əlamət və xüsusiyyətləri bədii lövhələrlə uşaqlara çatdırılır. 
Onlarda oxu və yazı vərdişləri yaradır. “Kompüterem” şeirində balaca 
oxucular bu elmi ixtiranın özəllyini, texniki imkanlarını daha yaxşı əxz 
edirlər. Heyvanlar haqqında şeirlər uşaqlarda təbiətə, ətraf aləmə sevgi, 
mərhəmət, təbiəti qorumaq hisslərini formalaşdırır. Heyvanların bioloji 
xüsusiyyətlərini şeirdə verməklə şair onları uşaqlara yaxınlaşdırır, tanış 
edir.  
 
Bir dəni çəkişdirdi, 
Üçmü, ya dörd qarışqa, 
Üçü üzüldü yerdən, 
Yerdə birindən başqa.  
 
Dən – üstdə üç qarışqa 
Qaldırdı başı üstə, 
Yerdə duran qarışqa 
Yeridi asta-asta. (Üç və bir qarışqa) 
 
Bu şeir yanıtmacdır. Həm qarşıqaların zəhmətsevərliyi, həm də maraqlı 
vərdişləri verilir, həm də uşaqlarının dilinin inkişafına müsbət təsir göstərir. 
Başqa bir şeirdə: 
 
Cavid alma ağacından  
Almaları beş-beş dərdi, 
Sonra da ki, almaları 
Beş uşağa beş-beş verdi. 
 
Diqqət etdi, gördü Cavid, 



Bu ağacda budaq beşdi, 
Hər budaqda alma beşdi, 
Düşündü, “qəribə işdi”! 
 
Deyin görək ay uşaqlar, 
Soruşsalar əgər, işdi – 
Cavidgilin ağacında  
Neçə alma yetişmişdi? (Neçə alma yetişmişdi) 
 
Bu şeir isə yanıltmac – hesablamadır. Uşaqlarının həm dilinin 
təkmilləşməsi, həm də yaddaşının möhkəmlənməsi üçün əvəzsiz şeirdir. 
İlham İlhaminin uşaq şeirləri əsl tədris kitabıdır. Bu tədris kitabı metotika, 
pedoqoji nöqteyi nəzərdən çox böyük ustalıqla müxtəlif istiqamətlərdən; 
yanaşma, anlaşma, öyrənmə, elmi mənbə, təhlükəsizlik, dil, hiss və düyğu 
baxımından uşaqlara öyrədilə bilər. Bu şeirlərdən uşaqlar riyazıyyatı 
mənimsəyər, beləliklə, onların riyazi təfəkkürü bədii təfəkkürü ilə paralel 
inkişaf edir. Aşağıdakı şeirə baxaq. 
 
Bir toyuqla onbeş bala 
Eşələnir kol dibində, 
Peynliyə yaxın yerdə, 
Cavigilin həyətində. 
 
Iki toyuq, beş-beş bala 
Eşələnir kol dibində, 
Peyinliyə yaxın yerdə, 
Cavadgilin həyətində. 
 
Toyuq orda, toyuq burda, 
Cücə orda, cücə burda, 
Yeri qazır, peyin eşir, 
Çatmaq üçün peyinqurda. 
 
Cavidgillə Cavadgilin  
Cücələri nə qədərdir?  
Toyuqlarla birgə onlar 
Hansı saya bərabərdir? 
 
(Hansı saya bərabərdir? Yanıltmac-hesablama) 
 
Bu şeir bədii dillə verilmiş riyazi məsələdir. Ona görə də İlham ilhaminin 
şeirləri özündən əvvəl yazıb yaradan və hal –hazırda müasiri olan uşaq 
şairlərinin yaradıcılığından tamamilə fəqrqlənir. Belə stil, üslub, elmi təhlil, 
aydın dil, yumşaq təkiyə müasir uşaq şeirimizi daha da dərinləşdirir. Dərslik 
tərtib edənlər belə vacib nüanslara diqqət yetirməlidilər. Böyüklər üçün şeir 



yazmaq uşaqlar üçün yazmaqdan daha asandır. Ona görə ki, artıq sən 
özünü yazırsan. Uşaq üçün yazanda gərək uşaq ola biləsən, daha doğrusu, 
uşaq olmağı bacarasan. Heç olmasa içində uşaqlığından bir parça təmiz 
hissləri qoruyub saxlaya biləsən. 
Qəribədir ki, İlham İlhaminin əksər şeirləri suallar üzərində qurulub. Bu, çox 
dəqiq bir başlanğıcdır. Çünki uşaqların həyata, təbiətə, ətraf aləmə 
baxışları suaalarla zillənib. Şeirdəki kimi:  
 
Səmid Səidi 
Çəkdi suala, 
Səid Səmidi  
Çəkdi suala. 
 
Səid də cavab  
Verdi Səmidə, 
Səmid də cavab  
Verdi Səidə. 
 
Siz də düşünün  
Əziz uşaqlar, 
Bu suallara 
Tapın cavablar: 
 
Bir kişinin iki oğlu, 
Hər oğulun iki oğlu, 
Varsa, deyin nəvələrin 
Neçə olur sayı doğru? 
 
O, kəsin ki, atası var, 
Atasının atası var, 
Babasının atası var – 
O, kəs necə adlanar? (İki sual. Hesablı yanıltmac) 
 
İlham İlhaminin mənə təqdim etdiyi uşaq şeirləri əsasən təmsil, təmsil-nağıl, 
yanıltmac, yanıltmac -hesablama, hesablı yanıltmac, tapmacalı- yanıltmac, 
hesablı yanıltma, hesablı şeir, yanıtmalı hesablama, yanıltmaclı sual, 
hesablı-tapmaca və monoloqlardan (avtobusun, kompüterin, kalkulyatorun, 
velosipedin, qatarın, tozsoranın monoloqları) ibarətdir. Tərkibində elm, 
ifadəsində musiqi və dil dayanan bu şeirlər nəinki uşaqlar üçün, həm də 
böyük oxucular üçün əhəmiyyət daşıyır. Ilham ilhamı bütün şeirlərində 
vətəni, torpağı, insanları sevməyə səsləyir.  
Baxın, şair Zürafəni necə təqdim edir?  
 
Zürafənin boyuna bax – 
Başı buluda dəyir. 



Ağacın təpəsindən 
Yarpaq qoparır, yeyir. 
 
Onun dərisi xal-xal, 
Geyinibdir al-əlvan,  
Hamıya üstdən baxır, 
Qəribədir bu heyvan. (Zürafə) 
 
Uşaq ədəbiyyatında həmişə mübahisə doğuran bir məsələ var; bəzən uşaq 
yazarları və dərslik tərtib edənlər uşaq şeiri ilə, uşaqlar haqqında yazılan 
şeiri dəyişik salırlar. Uşaqlar haqqında yazılan şeiri uşaq şeiri hesab edirlər. 
Mən İlham İlhaminuin şeirlərini əsl uşaq düşüncələrindən və uşaq 
heyrətindən yaranan şeirlər kimi oxudum, və ümid edirəm ki, bu şeirlər 
müasir uşaq ədəbiyyatımızda yeni bir xətdir. Onun bütün uşaq şeirləri uşaq 
heyrətinin cavabıdır. Uşaq valideynindən soruşa bilər ki, niyə suya şəlalə 
deyirlər? 
 
Çay axdı, axdı, axdı, 
Dərin dərəyə aşdı, 
Köpükləndi suları 
Coşdu, qaynadı, daşdı. 
 
Maraqlı bir mənzərə  
Gəldi orda əmələ, 
Çay tökülən dərəyə  
Ad qoydular – “şəlalə”... (Şəlalə) 
 
Şairin nar haqqında yazdığı şeir uşaqlara vacib bir bilgini verir. Aydın və 
sadə bir dildə yazılmış bu şeir nardan qaçan uşaqların iştahasını artırır. 
 
Turşaşirin dadlı gilə 
Düzülübdür nizam ilə 
Nar içində gilə-gilə 
Ağzınızdan su axacaq 
Bu gilələr dəysə dilə. 
 
İç qırmızı, çölü sarı 
Bağ-bağçanın varı, barı 
Sağlam edər uşaqları 
Qan artırar yesən narı. (Nar) 
 
İlham İlhami təkçə uşaqlar üçün yazmır. Onun böyüklər üçün çox maraqlı 
şeir kitabları var. İstər uşaqlar, istərsə də böyüklər üçün dəyərli şeirlər 
yazan İlham İlhaminin yaradıcılığının mayasında dayanan üç vacib şərt var. 
İstedad, halallıq və zəhmət. 



Onun uşaq şeirlərində göz qamaşdıran, şişirdilmiş, saxta yalançı uşaq 
obrazları yoxdur. Onun obrazları həyatsevər, dünyaya heyrətlə baxan, daim 
öyrənməyə can atan, vətəni, təbiəti, heyvanları sevən və qoruyan təmiz 
qəlbli uşaqlardır. Bu uşaq şeirləri M.Ə. Sabir, A. Şair, İlyas Tapdıq, 
Xanımana Əlibəyli, Zahid Xəlil şeirinin yeni quruluşda və yeni üslubda 
davamıdır. Inanıram ki, haqqında yazdığım bu uşaq şeirləri gələcəyimiz 
olan gül balalarımızın stolüstü kitabı olacaq. 
 
Qəşəm Nəcəfzadə, 
Şair, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü, Uşaq Ədəbiyyatı 
bölməsinin rəhbəri “Azərbaycan”jurnalının poeziya şöbəsinin müdiri, 38-ci 
Beynəlxalq Poeziya Festivalının iştirakçısı. 

  

 

Balaca nağılçı 

 

Babaya nağıl 

Danışır Cavid, 

Çox həvəslə bu  

Balaca “igid”. 

Deyir, ova mən 

Meşəyə getdim, 

Orda kiçik bir  

Talaya yetdim 

Gizlənmək üçün  

Bir koma qurdum,  

Tüfəng əlimdə  

Pusquda durdum.  

Bir də gördüm ki,  

Gəlir bir tülkü,  

Quyruğu iri,  

Bir şələ, tüklü. 

Part! Part! tülküyə  

Atəş açdım mən, 

Sənin aldığın  

Bax, bu tüfəngdən. 

Patron boş idi, 

Bərkdən səs etdi, 

Tülkü qorxudan  



Tez gözdən itdi... 

                            27.06.2006 

 

Üç və bir qarışqa 

(yanıltmac) 

 

Bir dəni çəkişdirdi, 

Üçmü, ya dörd qarışqa, 

Üçü üzüldü yerdən, 

Yerdə birindən başqa.  

 

Dən – üstdə üç qarışqa 

Qaldırdı başı üstə, 

Yerdə duran qarışqa 

Yeridi asta-asta. 

                            29.05.2006 

 

Heydər Baba yoluyla 

(Təngərüd kəndində məktəb binasının açılışı  

münasibətilə qızım Mədinə üçün) 

 

Xalqını çox sevirdi 

Ulu Heydər Babamız 

Ona min rəhmət deyir 

Xalqımız, el-obamız.  

 

Məktəb inşa etdirmiş 

Əziz Mehriban ana,  

Bütün uşaqlar, hamı 

Saq ol! söyləyir ona. 

 

 

Bizim də borcumuzdur 

“Əla” qiymət alaq biz, 

Olmalıyıq işgüzar, 

Tərbiyəli və təmiz.  

 

Əziz Mehriban ana 

Sizi əmin edirik: 



Gələcəyə fərəhlə, 

Heydər baba yoluyla, 

Addımlarıq şərəflə! 

                       25.09.2005 

 

Böyüsün maral 

 

Bizim buzovun 

Adıdır – Maral, 

Rəngi qəhvəyi, 

Başında var xal. 

 

Məni görəntək 

Yanıma qaçır, 

Həm də mələyir 

Sanki, dil açır.  

 

Yaşıl otlardan  

Biçirəm ona, 

Sığal çəkirəm 

Onun boynuna. 

 

Istəyirəm tez  

Böyüsün Maral, 

Balası olsun – 

Adı da Qumral... 

                        19.07.2006 

 

Kənd həyatından lövhə 

 

Ildırım çaxdı, sanki, 

Parçaladı göyləri, 

Yağış möhkəm başladı 

Islatdı dağ, köyləri. 

 

Bir küncə qısıldılar 

Tövlədəki buzovlar, 

Anasına sığındı 

Köp-körpəcə quzular. 



 

Ildırımdan diksindi 

Qaşqa inək böyürdü, 

Nənə əlində badya 

Süd sağmağa yüyürdü.  

 

Qaşovladı inəyi, 

Yumşaltdı yelinini. 

Ona bayatı qoşdu, 

Tumarladı belini 

 

Evə qayıtdı nənə 

Badya dolu süd ilə, 

Südü bişirdi, tökdü 

Nəvələrə ad ilə:  

 

- Aşur, Mədinə, gəlin, 

Isti-isti süd için,  

Sabahkı dərsləri də 

Öyrənin nənə üçün... 

                          21.07.2006 

 

Toplanın yuxusu 

 

Yatmışdı it damında  

Balaca xallı toplan, 

Mırıldanırdı hərdən,  

Yuxu görürdü bu an. 

 

Bir-neçə it yuxuda  

Hücum çəkirdi ona,  

Qıcırdaraq dişini 

Batırırdı canına. 

 

Bu zaman dostu Orxan 

Ona köməyə qaçdı, 

Oyuncaq avtomatla 

Itlərə “atəş” açdı... 

 



... Toplan! Toplan! Eşidib 

Gözünü açdı Toplan, 

Gördü onu çağırır 

Balaca dostu Orxan. 

 

Qaçdı Orxana sarı  

Quyruğunu buladı,  

Sevincək öz dostunun 

Əllərini yaladı... 

                         21.07.2006 

 

Cırcırama 

(uşaqlar üçün təmsil) 

 

Cırcırama torpaqda 

Qışı keçirmiş idi, 

Öz ömründən altı ay  

Orda itirmiş idi. 

 

Yayın lap əvvəlində  

Çıxdı torpaqdan çölə, 

Özünü günə verdi 

Həm də küləyə, yelə . 

 

Qurudu əynindəki 

Onun köhnə “paltarı” – 

Çatladı tən ortadan  

Göründü qanadları. 

 

Uçdu qondu ağaca  

Bu ilki cırcırama. 

Oxuduğu mahnısa  

Keçən ilkiydi amma... 

 

Yarasa 

 

Çəyirtgə ilə  

Girdi savaşa, 

Ona güc gəldi 



Ana yarasa. 

 

Qopartdı onun 

Ayaqlarını,  

Yerə söykənən  

Dayaqlarını. 

 

Sonra leşini 

Dişinə aldı, 

Balalarıyçün 

Koğuşa saldı. 

 

Həşəratları 

Məhv edəndir o, 

Yadda saxlayın 

Uşaqlar, bunu! 

                      22.07.2006 

 

Kirpi 

 

Öz belinə iynələri 

Kirpi düzdü bircə-bircə, 

Gündüz yatdı, ov etməyə 

Yuvasından çıxdı gecə. 

  

Payız idi, ağaclarda  

Alma, armud yetişmişdi, 

Yerə düşmüş bəziləri, 

Kol-tikana ilişmişdi.  

 

Bir armuddan yedi kirpi, 

Almadan da dişlək aldı, 

Meyvələrdən aparmaqçün  

Min-bir hiylə işə saldı. 

 

Belindəki iynələri 

Sancdı armud, almalara, 

Yuvasına gətirərək 

Verdi dəcəl balaları. 



 

Sonra getdi ilan tutdu, 

Bir-iki də siçan tutdu, 

Yedizdirdi balalara 

Özü də tox, xoşbəxt yatdı... 

                                     23.07.2006 

 

Narınc xoruz 

 

Cəngavərə bənzəyir 

Dimdiyi qılınc xoruz, 

Quyruğunda lələklər 

Rəngbərəng – narınc xoruz. 

 

Dırnaqları itidir, 

Möhkəmdir caynağında, 

Maraq həm də zəhmi var, 

Diqqətlə baxmağında. 

 

O sayıqdır, izləyir 

Həyətin hər küncünü, 

Peyinlikdən çıxarır 

Cücələrə cücünü. 

 

Vay halına pişiyin, 

Cücə tutmaq istəsə,  

Hökmən qanı axacaq – 

Gərək özündən küsə. 

 

Qonşu xoruz, ya da it 

Girə bilməz həyətə,  

Hamı heyran qalıbdır 

Bu xoruzda cürətə... 

                             23.07.2006 

 

Jalə, Lalə, Şəlalə 

 

Gözünə eynək  

Taxmışdı Lalə, 



Dedi, “ver baxım”, 

Kiçik Şəlalə. 

 

– Verə bilmərəm! 

Söylədi Lalə, 

Bu gün almışam,  

Təzədir hələ. 

 

Bunu eşidən 

Qonşu qız Jalə 

“Gəl bura”! dedi, 

“Quzum, Şəlalə”. 

 

O, öz gözündən  

Eynəyi aldı, 

Şəlalə qızın  

Gözünə taxdı. 

 

Saqqız da verdi 

Hər ikisinə, 

Sıxdı onları, 

Öz sinəsinə... 

                    27.07.2006 

 

Su 

 

Buludlara qovuşmaq  

İdi, onun arzusu, 

Buxar oldu, havaya 

Yer üzündən ucdu su. 

 

Qovuşdu buludlara, 

Yenə çevrildi suya, 

Yağış oldu, çiləndi 

Çöl-çəmənə, quruya... 

 

Sərçə və kəpənək 

 

Kəpənəyi qovdu sərçə 



Az qala ki, çatacaqdı, 

Əyri-üyrü uçmasaydı 

Yəqin onu tutacaqdır.  

 

Uçdu, güllü baxcaya  

Güclə çatdı kəpənək, 

Qondu güllər üstünə 

Sanki, o bir gül-çiçək. 

 

Sərçə itirdi onu 

Ordan uçdu uzağa, 

Uçdu çölə-çəmənə 

Böcəklərdən tutmağa... 

                             20.08.2006 

 

 

 

Şəlalə 

 

Çay axdı, axdı, axdı, 

Dərin dərəyə aşdı, 

Köpükləndi suları 

Coşdu, qaynadı, daşdı. 

 

Maraqlı bir mənzərə  

Gəldi orda əmələ, 

Çay tökülən dərəyə  

Ad qoydular – “şəlalə”... 

                             18.09.2006 

 

Mərc 

(yanıltmac) 

 

Mərc qoşdular, fil – qarışqa: 

Güclü varmı məndən başqa? 

 

Bəlkə bir onbeş qarışqa 

Çimdi noxud qabığında, 

Çəlləyi bir üskük sandı 



Nəhəng fil öz qabağında.  

 

Özü boyda başqa fili  

Az qaldı ki, qaldıra fil, 

Bir qarışqa beş qarışqa 

Qaldırdı, – bir çöp, elə bil... 

 

Ayırd edin, biz də bilək, 

Kim güclüdür, deyin görək? 

                                  04.12.2006 

 

Dəniz 

 

Dəniz şordur, təşnədir 

Bir odum şirin suya, 

Neçə-neçə çayları  

Içir ki, sudan doya... 

06.02.2007 

 

Əlifbanı öyrəndik 

(Əlifba bayramı münasibətilə  

Nilufər bala və başqa balalar üçün) 

Proloq:  

 

A ilə başlanır Allah və ana, 

B – yəni şirindir baldan da bala. 

Bax belə düzülür hərflər yan-yana, 

Min cavab düzəlir min bir suala. 

                                   (İlham İlhami) 

 

 

Öyrəndik hərfləri biz çox həvəslə, 

Oxuyur, yazırıq şən, uca səslə.  

Əlifba açardır, elmə xəzinə, 

Düşmüşük biz artıq elmin izinə. 

 

Gələcək bizimdir, olsaq da fidan, 

Fəxr etsin bizimlə qoy Azərbaycan. 

Vətənə olarıq layiqli övlad, 



Cənnətə döndərib, eylərik abad. 

 

Qarışqa və fil 

(təmsil, uşaqlara) 

 

Qarışqa dost olmaq istədi fillə, 

Fikrini bildirdi şirin bir dillə. 

 

Fil dedi, sənlə dost olardım, ancaq, 

Vücudun ayağım altda qalacaq! 

 

Mən nəhəng, sən isə kiçik bir varlıq, 

Aramızda bizim yoxdur uyarlıq.  

 

Dost-dosta dünyada tən ola gərək, 

Tarazlıq yoxdursa gen ola gərək... 

                                         14.02.2007 

 

Neçə alma yetişmişdi 

(yanıltmac-hesablama) 

 

Cavid alma ağacından  

Almaları beş-beş dərdi, 

Sonra da ki, almaları 

Beş uşağa beş-beş verdi. 

 

Diqqət etdi, gördü Cavid, 

Bu ağacda budaq beşdi, 

Hər budaqda alma beşdi, 

Düşündü, “qəribə işdi”! 

 

Deyin görək ay uşaqlar, 

Soruşsalar əgər, işdi – 

Cavidgilin ağacında  

Neçə alma yetişmişdi? 

                                 30.07.2007 

 

 

 



Hansı saya bərabərdir? 

(yanıltmac-hesablama) 

 

Bir toyuqla onbeş bala 

Eşələnir kol dibində, 

Peynliyə yaxın yerdə, 

Cavigilin həyətində. 

 

Iki toyuq, beş-beş bala 

Eşələnir kol dibində, 

Peyinliyə yaxın yerdə, 

Cavadgilin həyətində. 

 

Toyuq orda, toyuq burda, 

Cücə orda, cücə burda, 

Yeri qazır, peyin eşir, 

Çatmaq üçün peyinqurda. 

 

Cavidgillə Cavadgilin  

Cücələri nə qədərdir?  

Toyuqlarla birgə onlar 

Hansı saya bərabərdir? 

                                30.07.2007 

 

Dəftər qaldı, ya qurtardı? 

(yanıltmac-hesablama) 

 

Nərgiz xala uşaqlarçün  

Onbeş və beş dəftər aldı, 

Hər uşaqçün hər çantaya 

Dəftərləri beş-beş saldı. 

 

Təkcə dəftər-qələm deyil,  

Daha nələr, nələr aldı... 

Bütün pulları xərclədi, 

Əlində beş qəpik qaldı.  

 

Bu xalanın, ay uşaqlar, 

Bir oğlu, bir qızı vardı, 



Deyin görək evdə neçə 

Dəftər qaldı, ya qurtardı? 

                                    30.07.2007 

 

Fatmanisə gül aldı... 

(yanıltmac-hesablama) 

 

Fatmanisa baxdı gülə, 

Mağazada gülə-gülə, 

Gülsatandan gül istədi, 

Dedi, gül ver, beş-on gilə... 

 

“Üç çəngə gül bağla! dedi, 

Ikisi beş, bir on gilə... 

Ad günündə təbrik edər, 

Verəcəyəm gül, Nazgülə” 

 

Hər birisi beş qəpikdən 

Bu güllərə hesab ilə, 

Fatmanisə nə qədər pul 

Xərc eylədi, neçə gülə?  

                        31.07.2007 

 

Mədinənin gülləri 

 (Yanıltmac-hesablama) 

 

Mədinə qız gül becərdi 

Dibçəklərdə neçə-neçə, 

Qulluq etdi zəhmətkeş qız  

Bu güllərə hər gün, necə?! 

 

Güllər açdı dibçəklərdə  

Ətir yaydı incə-incə, 

Hər baxanı məftun etdi, 

Oldu onun ürəyincə. 

 

Əvvəl iki, sonra iki, 

Əlində gül, dərsə getdi, 

Mədinə qız məktəbə də  



Dibçəklərdən bəxşiş etdi. 

 

Evdə qalan dibçəklərin 

Sayı indi ona yetdi, 

Deyin görək Mədinə qız  

Neçə dibçək bəxşiş etdi? 

                                31.07.2007 

 

İki sual 

(hesablı yanıltmac) 

 

Səmid Səidi 

Çəkdi suala, 

Səid Səmidi  

Çəkdi suala. 

 

Səid də cavab  

Verdi Səmidə, 

Səmid də cavab  

Verdi Səidə. 

 

Siz də düşünün  

Əziz uşaqlar, 

Bu suallara 

Tapın cavablar: 

 

Bir kişinin iki oğlu, 

Hər oğulun iki oğlu, 

Varsa, deyin nəvələrin 

Neçə olur sayı doğru? 

 

O, kəsin ki, atası var, 

Atasının atası var, 

Babasının atası var – 

O, kəs necə adlanar?  

                                  02.08.2007 

 

Kim güclüdür? 

(tapmacalı yanıltmac) 



 

Bəhsə girdi Cəmil, Cəlil: 

Dedi Cəmil, güclüdür fil! 

Hec bir canlı qarışqadan  

Dedi Cəlil, güclü deyil! 

 

“Güclü deyil fil özündən!” 

Bu sözləri dedi Cəlil, 

“Güclü deyil o canlı ki, 

Öz-özündən güclü deyil!” 

 

O bəhs etdi, bu bəhs etdi, 

Mübahisə çox tərs getdi. 

Deyin görək həqiqəti 

Axırda kim sübut etdi? 

                                  02.08.2007 

 

 

 

“Susuzdur güllər...” 

(yanıltmac) 

 

Böyük bacıdır 

Gülərə Güllər, 

Güllər bacını 

Çox sevir Gülər. 

 

Gülləri sevir 

Güllərlə Gülər, 

Hər iki bacı 

Becərir güllər. 

 

Əyninə güllü  

Don geyir Gülər, 

Onu gül bilir 

Baxçada Güllər. 

 

Səsləyir onu, 

“Hardasan Gülər? 



Tez gəl, sulayaq,  

Susuzdur güllər...” 

                         02.08.2008 

 

Suyu kim içibdir? 

(yanıltmac) 

 

Bərk acıqlıydı, 

Əli Vəlini 

Çağırdı, Vəli 

Dilləndi, “Bəli, 

Nədir ay Əli?” 

 

Danladı Əli  

Vəlini xeyli, 

Dedi ki, kəli 

Suvarmamısan 

Niyə, ay dəli? 

 

– İki vedrə su  

İçibdir, Əli, 

Dilləndi Vəli, 

Günahkar kimi 

Dolaşdı dili.  

 

Indi söyləyin, 

“İçibdir, Əli” 

Deyəndə Vəli 

Kimi deyirdi, 

Su içib kəli, 

Yoxsa ki, Əli? 

 

Səbəb nə idi? 

(yanıltmac) 

 

Əli, Vəli oyun yapdı, 

Qarğa atı çapdı, çapdı. 

Əliyə Vəli, Vəliyə Əli – 

Gah o çatdı, gah bu çatdı. 



 

“At çapanlar” bərk yoruldu, 

Qana batdı, tərə batdı, 

Bir kölgəlik yerə çatdı, 

Atdan düşdü, atı atdı, 

Hər ikisi orda yatdı. 

 

Deyin görək bu atlılar 

Nəyə görə tərə batdı? 

                               03.08.2007 

 

Qaragilə 

(hesablı yanıltmac) 

 

Qızlar getdi meşəyə 

Oynaya, deyə, gülə, 

Gördülər bir ağac var, 

Üstündə qara gilə. 

 

Jalə, Lalə, Şəlalə 

Bir də kiçik Cəmilə, 

Dərdilər qaragilə, 

Böldülər gilə-gilə.  

 

Üç beş düşdü Jaləyə, 

Beş beş düşdü Laləyə, 

Dörd beş aldı Şəlalə, 

İki beş də Cəmilə. 

 

Deyin görək neçə say 

Dərildi qaragilə? 

                         03.08.2007 

 

Əlifba bayramı və sair tədbirlər üçün 

 

Mən qataram 

(qatarın monoloqu) 

 

“Mən qataram, qataram, 



Dəmir yolda çaparam. 

Gecə-gündüz yol gedər, 

Şəhərlərə çataram. 

 

Mən qataram, qataram, 

Özümlə apararam, 

Yaşlı, uşaq, cavanı, 

Seyr edərlər cahanı. 

 

Təkcə adamları yox,  

Yük də daşıyıram mən, 

Dəmir atam, relslərdə 

Çapıb, yaşayıram mən!” 

 

 

 

“Mən gedirəm...” 

(velosipedin monoloqu) 

 

“Mən gedirəm, gedirəm, 

Ikicə təkər üstə, 

Bəzən böyük sürətlə, 

Bəzən də asta-asta. 

 

Velosipeddir adım,  

Yarışlarda “uçuram”, 

Rezin ayaqqabımla 

Hamıdan bərk “qaçıram”. 

 

Kiçik uşaqlar üçün 

Məndə təkər üç olur, 

Məni sürən hər kəsdə 

Möhkəm bədən, güc olur. 

 

Idmanı sevənlərə 

Dostam, bir yoldaşam mən, 

Səyahət zamanında  

Sadiq əməkdaşam mən.” 

                                04.08.2007 



 

“Avtobusam mən” 

(avtobusun monoloqu) 

 

“Avtobusam, içimdə 

Çoxlu oturacaq var, 

Mənə minir, yol gedir 

Rahatlıqla adamlar. 

 

Yol gedəndə gecələr 

Gözlərim işıq saçır, 

Yollar nura boyanır, 

Qaranlıq qorxur, qaçır. 

 

Bütün sirr motordadır, 

Mənə o verir gücü 

Idarə edir məni 

Təcrübəli sürücü. 

 

Uşaqları məktəbə,  

Böyükləri də işə, 

Vaxtında, təhlükəsiz, 

Aparıram həmişə!” 

                           04.08.2007 

 

 

 

 

 

“Kalkulyator” adımdır... 

(kalkulyatorun monoloqu) 

 

“Kalkulyator” adımdır, 

Məni tanıyır hamı, 

Rəqəmlərin dilini  

Mən qədər bilən hanı? 

 

Neçə-neçə rəqəm ver, 

Yazılsın ekranımda, 



Bölüm, vurum, toplayım,  

Cavab verim bir anda. 

 

Tənbəl məktəbliləri  

Doğrusu heç sevmirəm, 

Onlar öyrənsin deyə, 

Hər vaxt kömək edirəm. 

 

Ən ağıllı canlıdır 

Məni yaradan insan, 

Insanın xidmətində 

Hazır durmuşam hər an... 

                                    05.08.2007 

 

Kompüterəm... 

(kompüterin monoloqu) 

 

Kompüterəm, ekranda, 

Min-bir çertyoj çəkərəm, 

Lazım gəlsə bir anda 

Möhtəşəm ev tikərəm. 

 

Dünyanın hər yerindən 

Verə bilirəm xəbər, 

Mənim dilimi hər kim 

Öyrənə bilsə əgər. 

 

Oyunlar oynamağı 

Sevir uşaqlar məndə, 

Uşaqlarla dostluğu, 

Vacib bilirəm mən də. 

 

İndi mənsiz yaşamaq  

Çətindir insanlara, 

Gələcəkdə daha çox 

Gərəyəm mən onlara! 

                               06.08.2007 

 

 



 

Tozsoran 

(tozsoranın monoloqu) 

 

Məişət əşyasıyam 

Bir çox evdə varam mən, 

Tozları ev-eşikdən 

Sormaqda pərgaram mən. 

 

Məni xəttə qoşdunmu,  

Bütün his-pas qaçacaq, 

Evin içi parıldar, 

Sanki, işıq saçacaq. 

 

Süpürgədən daha tez,  

Yaxşı süpürürəm mən, 

Öz işimi səliqə- 

Vicdanla görürəm mən. 

 

Nümunəvi hər işim- 

Adlanıram tozsoran, 

Insanlara xidmətdə 

Hazıram mən hər bir an. 

                                  11.08.2007 

 

Dəmirağac taxtası və taxtaqurdu 

(uşaqlara təmsil) 

 

Dəmirğac taxtasını 

Taxtaqurdu gəmirdi, 

Bir neçə dişi sındı,  

Dedi, “Bu ki, dəmirdi?!” 

                             04.10.2007 

 

 

 

Bahar gələndə 

 

Yaşıl don geyir 



Çöl, çəmən, meşə, 

Hər yana ətir 

Yayır bənövşə -  

Bahar gələndə.  

 

Köçəri quşlar 

Qayıdır geri, 

Əkinçi əkir, 

Tarlada yeri – 

Bahar gələndə. 

 

Çöldə mələşir 

Qoyun-quzular, 

Çağlayır, daşır,  

Arxlarda sular –  

Bahar gələndə 

 

Zövqlə bəzənir 

Novruz xonçası, 

Açılır qızıl 

Gülün qönçəsi –  

Bahar gələndə 

 

Quş kimi qanad  

Açmaq istəyir, 

Insan səmada 

Uçmaq istəyir –  

Bahar gələndə 

                    23.11.2007 

 

Payız gələndə 

 

Yağış yağır şırhaşır, 

Sellər-sular qaynaşır, 

Çeşmələr, çaylar daşır, 

Bəndi-bərəni aşır –  

Payız fəsli gələndə 

 

Dağ başını qar alır, 



Hava erkən qaralır, 

Qatar-qatar durnalar 

Səmada qanad çalır –  

Payız fəsli gələndə. 

 

Yaşıl-yaşıl yarpaqlar 

Qızıl kimi saralır, 

Həyətlərdə, bağlarda 

Min bir meyvə, bar olur –  

Payız fəsli gələndə. 

 

Öz tükünü, yununu 

Uzadırlar heyvanlar, 

Hiss edirlər qarşıda 

Qarlı-şaxtalı qış var –  

Payız fəsli gələndə.  

 

Isti paltarlar alır, 

Qışa ata-analar, 

Üşüməsin şaxtada 

Gözəl-göycək balalar –  

Payız fəsli gələndə. 

                               28.11.2007 

 

Qorxsun şaxta 

 

Necə ki, gəldi yanvar,  

Hər tərəfə yağdı qar. 

Bəyazlaşdı çöl-çəmən, 

Sevindi qız Yasəmən. 

Dedi, Məhəmməd, Əli, 

Cavid, çağır Kamili. 

Gəlin qarla oynayaq,  

Qardan buz heykəl qoyaq. 

Başında olsun vedrə, 

Əlində də süpürgə 

Saqqal qoyaq at tükü, 

Burnu olsun yerkökü. 

Çöldə, eşikdə dursun, 



Gecə keşikdə dursun. 

Onu görəndə şaxta, 

Qorxsun, dursun uzaqda!.. 

 

Quşlar xeyir verir 

 

Məktəbdən evə 

Gəlirdi Cavid. 

Dostu Cahangir,  

Bir də ki, Səid. 

 

Yuvadan yerə  

Düşmüş sərçəcik, 

Divar dibində 

Edirdi cik-cik 

 

Səid tez qaçdı  

Quşu tutmağa, 

Heç şübhəsiz ki,  

Itə atmağa... 

 

Amma ki, Cavid 

Səiddən aldı, 

Quş balasını 

Yuvaya saldı. 

 

Həm də danladı 

Səidi Cavid: 

- Tamam körpədir 

Bu quş, ay Səid, 

Onun nəyini 

Yeyəcəkdir it?! 

Anası ona  

Cücü yedirir, 

Cücülər isə 

Ziyan yetirir: 

Taxıl, zəmiyə, 

Hər cür bitkiyə. 

Faydası çoxdur 



Quşun insana, 

Çalış ki, sən də  

Dayaq dur ona! 

                       19.12.2005 

 

Bizim Pələngimiz var... 

 

Səs-səsə verdi çöldə 

Neçə çaqqal uladı, 

Balacı qız Şəfiqə 

Səsdən qorxdu, ağladı: 

- Ana, qapını bağla! 

Ana öpdü balanı: 

- Ağlama, mənim balam, 

Bizim “Pələngimiz” var, 

Ondan qorxur çaqqallar.  

Gecə-gündüz həyətdə 

Keşik çəkir Pələng, it, 

Qorxma, qızım, rahat yat! 

 

Pələng “ham-ham” edəntək 

Çaqqallar qaçdı, getdi, 

Qorxu da Şəfiqənin  

Ürəyini tərk etdi... 

                               22.03.2008 

  

         Elamin 

 

Babasına bənövşə 

Dərdi,verdi Elamın, 

Babası dedi ,”Səni, 

Allah saxlasın,amın!” 

 

Özü də ətirlidir, 

Elamın bir gül kimi, 

Dili şirin,danışır, 

Nəğməkar bülbül kimi...   

 

     Həyat dərsı 



 

Təpə üstdə,aşırımda 

Bitibdir bir palıd ağaç, 

Örtülubdur kol-tikanla 

Aşağıda yaşıl yamac 

 

O bitibdir göyərçinin 

Dimdiyindən düşən dəndən, 

Asimana ucalır, bu 

Nəhəng palıd ana yerdən. 

 

İlk dəfə o məskən salıb 

Aşırımda,təpə üstdə, 

Kiçik palıdlar göyərib 

Ətrafında asta-asta. 

 

Cavan palıdlar boylanır 

Ona altdan hörmət ilə, 

Sankı,dərsdə müəllimə 

Şagird baxır diqqət ilə. 

 

Həyat dərsı keçir palıd 

Elə bil ki,fidanlara-  

Dözüm,iradə və səbr 

Öyrədir bu cavanlara  

 

Öyrədir o,cətin gündə 

Yaşamağın qaydasını, 

Bir-birinə arxa durub 

Birləşməyin faydasını... 

 

“Ağac seyrək bitsə,-deyir, 

Şaxta,quraqlıqda solur, 

Six bitirsə,birləşirsə 

Balta batmaz meşə olur!..” 

 

 

 

 



 Şəlalə 

 

Sankı dağlardan küşmüş 

Hirs ilə axırdı çay,  

Daşlara çırpılaraq 

Suları salır haray. 

 

Ucurum bir dərəyə 

Rast gəldi o,nəhayət, 

Aşdı üzu aşağı  

Görənlər etdi heyrət: 

 

Dalğa-dalğa sacları 

Sallanmışdı dərəyə, 

Macal tapa bilmirdi 

Saclarını hörməyə... 

 

    Vətənim 

 

Bağım,bağcam,gülşənim, 

Daşında gül bitənim, 

Sən necə də gözəlsən 

Doğma ana vətənim! 

 

Hər məktəbdə gör neçə 

Balaların gül-qönçə, 

Sevir səni gör necə 

Doğma ana vətənim! 

 

Sənə layıq-mərd,təmiz  

Övlad olacağıq biz, 

Sənsən bizə ən əziz- 

Doğma ana vətənim! 

 

    Şaxta baba 

 

Ayrılığın həsrətindən 

Darıxıbdır,kövrəlibdir, 

Uşaqların görüşunə  



Şaxta baba tez gəlibdir. 

 

Ağardaraq çöl-çəməni  

Kecib gəlmiş dağ-dərədən, 

Sacları qar,bəmbəyazdır 

Saqqalı var sırsıradan. 

 

Hədiyyə də gətiribdir 

Yun köynəklər,isti əlcək, 

Geyimini möhkəm etsin 

Hər bir uşaq qışda gərək. 

 

 

  Balaca Xədicə 

 

Gəlinciklə oynayır  

Balaca qız Xədicə, 

Ona şeir soyləyir, 

Laylay çalır gör necə: 

-Gəlinçiyim,yat balam, 

Min arzuya cat,balam, 

Yaşlılara hörmət et, 

Qayğı göstər,ver salam!..   

    

 

       Kim  kimdir ? 

                                (yanıltmac-tapmaca) 

 

   Babaya nağıl 

   Danışır  Şamil, 

   Atdanır düşür 

   Qardaşı Kamil. 

 

   Qoymur danışa 

   Şamili Kamil, 

   Duruxur, baxır 

   Kamilə Şamil. 

 

   “Nağıl danışsın 



   Qoy  baba  Şamil,” 

   Təkidlə  deyir 

   Şamilə  Kamil. 

 

   Deyin, uşaqlar 

   Kimdir bu Şamil, 

   Kimdir o  Şamil 

   Hansı Şamillə 

   Dalaşır Kamil ? 

        28.11.2012. 

 

        Palıdağac 

 

   Ağaca bax, ağaca 

   Pərçimlənib yamaca 

   Dağ-daşda kökü dərin, 

   Yayda kölgəsi sərin. 

 

   Möhtəşəm,  vüqarlıdır, 

   Qışda dümağ  - qarlıdır. 

   Onun adı palıddır, 

   Canı sanki, poladdır. 

        28.11.2012. 

          

 

    Dəmirağac 

 

   Yaz fəslində göyçəklənər, 

   Qıpqırmızı çiçəklənər. 

   Yarpaq açar, ləçəklənər, 

             Dəmirağac. 

 

   Yayda durmaz o, bekara 

   Toxumlanar xırda – qara 

   Atmaq üçün uzaqlara 

   Cücərəcək düşsə hara,  

            Dəmirağac. 

   Payızda sarı, əlvan, 

   Xal-xal, qızılı, mərcan 



   Bəzək salar meşəyə 

   Hər tərəf, hər guşəyə 

           Dəmirağac. 

 

   Qışda tamam soyunar 

   Gövdəsiylə öyünər – 

   Dəmir kimi görünər 

           Dəmirağac. 

                         29.11.2012 

 

    Qaya 

 

   Heç nəyi qaya 

   Salmayır saya 

   O, məğrur durur 

   Dağ yamacında 

   Düzdə, dərədə 

   Olsa harada. 

   Meydan oxuyur 

   Küləyə sanki, 

   Odur, deyərlər: 

   “Külək qayadan 

   Nə aparar ki ! “        

  

 

       Su 

 

   Buxar, buluda 

   Yağışa, qara 

   Dönər, dövr edər 

   Gör hardan hara 

 

   Dərəylə, çayla 

   Dənizə axar, 

   Ağac kökündən 

   Yarpağa qalxar. 

 

   Allahın Yerdə 

   Möcüzəsidir o, 



   Həyat bəxş edir 

   Canlılara su ! 

        29.11.2012. 

 

 

    Sərv  ağacı 

 

   Sərv ağacı ucaldı, 

   Başı dəydi buluda. 

   Kökləri qaldı yayda, 

   Quraqlıqda, quruda. 

 

   Buluddan aldı suyu 

   Sərv ötürdü  kökünə, 

   Köklər də yardım etdi 

   Sərvin həyat yükünə. 

        29.11.2012. 

 

    Gəmi, okean və insan 

 

   Gəmini atdı-tutdu, 

   Çox oynatdı okean. 

   Gəmi təslim olmadı 

   Okeana bicə an. 

 

 

   Çünki nəhəng gəmini 

   İdarə edir insan, 

   İnsansız hər gəmini 

   Asan udar okean. 

        30.11.2012. 

     

     

    Akula 

 

   Qarşısına nə keçdi 

   Uddu onu Akula 

   Tısbağa, ilan – çayan, 

   Ziyad, külmə,  kambala. 



 

   Çox ac idi bir dəfə 

   Uddu zəhərli balıq 

   Az qala öləcəkdi – 

   Xəstə düşdü bir aylıq... 

 

   Akula yırtıcıdır 

   Yeməkdən doymur gözü, 

   Özü  öz  iştahından 

   Tamam bezibdir, düzü. 

        30.11.2012. 

 

 

    Delfin 

 

   O çox gözəl balıqdır, 

   Yaraşıqdır okeana, 

   Akuladan xeyirxah, 

   Delfin dostdur insana. 

 

   Batan bir adam dəysə 

   Əgər delfin gözünə, 

   Kömək edib qaldırar 

   Onu suyun üzünə. 

 

 

   Bir uşaq sadəliyi 

   Vardır bu canlılarda 

   Hamıya mehribandır 

   Uşaqlartək onlar da ! 

        30.11.2012 

 

 

 

    Qurbağa 

 

   Çox da aciz bilməyin 

   Uşaqlar, qurbağanı, 

   Elə qurbağa var ki, 



   Tutub udur ilanı.        

   

   Tropik qurşaqalarda 

   Yaşayır bu canlılar, 

   Daha iri, qəhvəyi 

   Rənglərdə olur onlar. 

 

   İlan iri olsa işdi, 

   Yel tökürlər özünə, 

   Görünürlər yekə bir 

   Daştək ilan gözünə... 

        30.11.2012. 

    İlan 

 

   İlanlardan hamı qorxur, 

   Axı onun zəhəri var, 

   Ehtiyatsız  tərpənəntək 

   Hər canlını sancar, çalar. 

 

   Əlbəttə ki, ilanların  

   Bəziləri zəhərsizdir, 

   Bu canlıdan uzaq olmaq 

   Daha yaxşı  xətərsizdir. 

 

   Təhlükəli olsalar da 

   Xeyri dəyir təbiətə, 

   Zəhərilə dərman verir 

   Yardım edir təbabətə. 

        30.11.2012. 

 

    Qaranquş 

 

   Yayın əvvəllərində 

   Bizə qaranquş gəlir, 

   Uzaq-uzaq ellərdən 

   Uçub  yorulmuş gəlir. 

 

   İnsanlara sığınaraq 

   Eyvanlarda qurur yuva, 



   Uçan kiçik həşəratlar 

   Mığmığalar qova-qova. 

 

   Qaranquşu sevir hamı 

   Ona müqəddəs baxır, 

   Gec gələndə qaranquş 

   Uşaqlar çox darıxır...       

   

 

 

 

    

         Bülbül 

 

   Sanki, cənnət sədasıdır 

   Bülbülün min zəngüləsi, 

   Nəğməsindən hiss olunur 

   Ürəyinin titrəməsi. 

 

   Oxuduğu bir nəğməni 

   O bir daha təkrar etmir, 

   Çox qüdrətli bəstəkardır, 

   Mahnıları sona yetmir. 

 

   Məni gördü bu gözəl quş 

   Cəh-cəhini zilə çəkdi, 

   Əsil sevgi nəğməsini 

   Bağda qızıl gülə çəkdi. 

       01.11.2012 

 

 

         Tülkü 

 

   Tülkü yuvadan 

   Çıxdı ov etsin, 

   Düşündü toyuq 

   Tutmağa getsin. 

 

   Toyuq  tutmamış 



   Kənddəki hindən 

   İtin səsini 

   Eşitdi gendən. 

 

   Xəbərdar idi 

   İtin işindən, 

   Güclə qurtardı 

   Onun dişindən. 

       02.12.2012 

 

 

 

    Yenot 

 

   Yenot pişikdən böyük, 

   İtdən bir az kiçikdir. 

   Görkəmindən elə bil, 

   O, kimdənsə incikdir. 

                      

   Axşamdan səhərədək 

   Yem axtarır, dolaşır, 

   Meyvə yeməkdən ötrü 

   Ağaca da dırmaşır. 

 

   Hər nə tapsa yeyəndir: 

   Əncir, armud, yumurta, 

   Yemiş, qarpız, yerkökü, 

   Siçan, qurbağa hətta... 

       03.12.2012 

    Fil 

 

   Dağ boyda fil gedirdi 

   Üstündə kiçik insan, 

   İdarə eyləyirdi 

   İnsan onu çox asan. 

 

   Hətta heyvanlar şahı, 

   Şir də şəkinir ondan, 

   Filsə qurtula bilmir 



   Onu minən insandan... 

 

   “Ağıl  gücdən üstündür ! ” 

   Məsəli düşür yada 

   Ağıldan  üstün olan 

   Bir güc yoxdur dünyada. 

       03.12.2012 

 

 

    Canavar 

 

   Acgöz, zalım  yırtıcıdır 

   Yalquzaq – boz canavar, 

   Sürüyə hücum çəkər 

   Birə-beş, yüzün boğar. 

 

   Onlar dəstə halında 

   Çöl, meşədə dolaşır, 

   Çox vaxt kənddə, yaylaqda 

   Heyvanlara daraşır.. 

   Nə qədər zalımsa da 

   Ziyankar boz canavar, 

   İnsanların da dostu – 

   İtləri var – “Qurdbasar”. 

       03.12.2012 

             

    Bəbir 

 

   Meşədə, çöldə 

   Bəbir ov edir 

   Ovu ağaca 

   Qaldırır, didir. 

 

   Yoxsa ovunu 

   Şirlər, kaftarlar 

   Ondan alacaq, 

   Yazıq bəbir ac, 

   Şamsız qalacaq... 

      03.12.2012 



 

    Pələng 

 

   Sürətli yırtıcıdır, 

   Pişiyə bənzər pələng, 

   Tənbəl pişiklər kimi 

   Pələng tərpənməyir ləng. 

 

   Şirdən sonra pələngdir, 

   Meşədə, çöldə hakim. 

   Kimin ağzı nədir ki ?!, 

   Ona güc gəlməz heç kim! 

      03.12.2012 

 

    Zürafə 

 

   Zürafənin  boyuna bax – 

   Başı buluda dəyir. 

   Ağacın təpəsindən 

   Yarpaq qoparır, yeyir. 

 

   Onun dərisi xal-xal, 

   Geyinibdir al-əlvan,  

Hamıya üstdən baxır, 

Qəribədir bu heyvan. 

   04.12.2012. 

     

    Qoyun 

 

   Məzlum heyvandır, 

   Xeyirli, qoyun 

   Pendiri dadlı, 

   Üstü dolu yun. 

 

   Qoyun bəslənir 

   Çöldə, çəməndə, 

   Ormanda, düzdə, 

   Yaylaqda, kənddə. 

 



   Uşaqlar sevir 

   Körpə quzunu, 

   Hətta öpürlər 

   Onun üzünü. 

      04.12.2012. 

 

 

    İnək 

 

   Səhərlər  bizim  nənə 

   Qaşqa inəyi sağır, 

   Balaca Elamin də 

   Yaxında durub baxır. 

 

   “Ayağını dinc saxla, 

   İnəyim, ay inəyim. 

   Yelininə əl dəyim, 

   Sağım, dolsun sənəyim.” 

 

   Nənə qaşqa inəyə 

   Bayatılar söyləyir 

   Nəvə nənə sözünə 

   Maraq, diqqət eyləyir. 

 

   Vedrə dolur süd ilə 

   İnəyin yelinindən, 

   Nənə evə yollanır 

   Tutub nəvə əlindən 

 

   “-Allah bərəkət versin, 

   Bizim qaşqa inəyə ! “- 

   Dua edir, süd süzür 

   Nənə kiçik nəvəyə 

         04.12.2012 

          

 

    Kaftar 

 

   Az-az hallarda 



   Ov edir kaftar, 

   Şirdən, pələngdən 

   Yemək axtarar. 

 

   Bilsə ovlanıb 

   Harda bir heyvan, 

   Çatdırar ora 

   Özünü o an. 

 

   Ovu alarlar 

   Bəbirdən birgə 

   Hətta sataşar 

   Pələngə, şirə. 

 

   Xoşa gəlməzdir 

   Doğrusu kaftar, 

   Murdar  heyvandır, 

   Həm də pis rəftar. 

       `    04.12.2012. 

    Keçi 

 

   Keçiyə bax gör 

   Harada gəzir... 

   Alpinist kimi 

   Qayada gəzir. 

 

   Dar sıldırımdan 

   Keçdiyi yerdən 

   Arxayın olar 

   Pələngdən, qurddan. 

 

   Başı üstündə 

   Buynuzu qoşa 

   Çıxar savaşa 

   Çırpar baş-başa. 

 

   Uzun saqqalı 

   Saçaq-saçaqdır. 

   Ayıq -sayıqdır, 



   Keçi qoçaqdır... 

           05.12.2012 

         

    Hörümçək 

 

   Künc-bucaqda, ağacda 

   Tor qurandır hörümçək 

   Tez atılar üstünə 

   Toruna bir ov düşcək. 

 

   Çox dəqiq  hörülübdür, 

   Etsən  toruna diqqət, 

   Veribdir hörümçəyə 

   Allah sənətdə qüdrət. 

 

   İndi də pusqudadır, 

   Gizlənibdir bir küncdə, 

   Sarımağa toru var 

   Ona kim çatar gücdə?! 

        05.12.2012 

    Xoruz 

 

   Səhər, günorta, axşam 

   Banlayır əlvan xoruz 

   Elamin də qışqırır: 

   -Banla, banla, can xoruz. 

   Əcəb edir banlayır 

   Edirsən əfqan xoruz, 

   Qoy oyansın tənbəllər 

   Açılmamış dan xoruz. 

 

   -“Gör necə də sərvaxtdır, 

   Vaxtı eyləyir təxmin,” 

   Xoruzu babasına 

   Təqdim edir Elamin... 

        05.12.2012 

 

 

 



    Meymun 

 

   Ağacdan ağaca o, 

   Gimnast kimi tullanır, 

   Quyruğuyla yapışır  

   Budaqlardan sallanır. 

 

   Tük ilə örtülüdür 

   Bədəni başdan-başa 

   Sanki sürmə çəkibdir 

   Başındakı göz-qaşa. 

 

   Həm də  ki, çox bənzəyir 

   Bu canlılar insana 

   “Meymun”  adı veribdir 

   İnsanlar bu heyvana. 

       05.12.2012 

    Zebr 

 

   Zolaq-zolaqdır onun 

   Dərisi başdan-başa 

   Qəribə görkəmi var, 

   Tamaşadır, tamaşa. 

 

   Alabəzək olmasa 

   Eşşəkdən fərq eləməz. 

   Onun da ağlı yoxdur, 

   Anlamaz, dərk eləməz. 

 

   Ta qədimdən insanlar 

   Zebr deyərlər adına, 

 Dünən otladığı yer 

Bu gün gəlməz yadına... 

    05.12.2012. 

 

       Külək və dəniz 

 

Savaşa girdi dəniz 

Küləklə bərk tutaşdı, 



Hirsindən, hikkəsindən 

Dalğalar coşdu, daşdı. 

 

Balaca bir qayığı 

Dalğa qovdu sahilə 

Daha üzə bilmədi 

Qayıq oturdu lilə. 

 

Bir qədər keçdi, külək 

Dəniz ilə barışdı, 

Ləpə dostu qayıqla 

Bəhsə girdi yarışdı. 

 

             

         Ağcaqanad  və  Cavid 

 

   Vızz-vızz... vızz-vızz... vızıldadı, 

   Ağcaqanad uçdu, uçdu, 

   Yatmaq istəyən Cavidin 

   Gözlərindən yuxu qaçdı. 

 

   Heştərini hey batırdı 

   Cavid balanın üzünə 

   Cavid bala qəzəb ilə 

   Şillə atdı üz-gözünə. 

 

   Az qala ki, öləcəkdi, 

   Ağcaqanad uçdu, qaçdı, 

   Bir az keçdi Cavidin də 

   Gözlərindən yuxu daşdı... 

       06.12.2012 

 

     Nar 

 

   Turşaşirin dadlı gilə 

   Düzülübdür nizam ilə 

   Nar içində gilə-gilə 

   Ağzınızdan su axacaq 

   Bu gilələr dəysə dilə. 



 

   İç qırmızı, çölü sarı 

   Bağ-bağçanın varı, barı 

   Sağlam edər uşaqları 

   Qan artırar yesən narı. 

       06.12.2012 

 

           Cavid və qarğa 

 

   Qarğa gilas ağacından 

   Gilasları hər gün yedi 

   “Sapand ilə vuracağam 

   Qarğanı mən !” Cavid dedi. 

 

   Ağac dibində gizləndi 

   Cavid qarğanı gözlədi 

   Qarğa isə ehtiyatla 

   Baxdı, Cavidi izlədi. 

 

Cavid evə gedən kimi 

   Gilasları qarğa yedi. 

                

         Dəcəl  Elamin 

 

   Kiçik Elamin 

   Dəcəldir yaman, 

   O, dinc durmayır, 

   Dayanmır bir an. 

 

   Ciblərində mıx 

   Əlində çəkic, 

   Evdəkiləri 

   Edibdir girinc. 

 

   Mıxları tikir 

   Qapı, stola, 

   Çəkici çırpır 

   Dolab, stula. 

 



   Deyir, “stulu 

   Edirəm təmir, 

   Boşalıb tamam 

   Stul tərpənir...” 

      07.12.2012 

 

 

    Pinqvin 

 

   O, sanki  dirijordur, 

   Ağ köynək, qara frak 

   Geyinibdir əyninə, 

   Diqqət elə, sən bir bax... 

 

   Buz üstündən şəst ilə 

   Ətrafa boylanır o, 

   Elə bil ki, hakimdir, 

   Məhkəmə zalında bu. 

 

   Həm heyvandır, həm də quş, 

   Eyləmək olur təxmin, 

   Adına da deyirlər 

   Bu canlının  “pinqvin”. 

      12.12.2012 

      

 

 

      

   Hiyləgər tülkü və ağıllı 

                                  meşəxoruzu 

 

    (Təmsil,nağıl) 

    

   Meşəxoruzu banladı, 

   Tülkü onu yanladı, 

   Xoruza baxdı, baxdı, 

   Ağzının suyu axdı: 

   -Meşənin dadı, duzu, 

   Müğənnilər ulduzu, 



   Vuruldum gur səsinə, 

   Zildən  zil nəfəsinə. 

   Mikrofonsuz, filansız 

   Oxuyursan həmişə. 

   Dinləyənlər mat qalıb 

   İstedada, bu işə. 

   Gəldim ki, boğazını 

   Göstərəsən baxım mən, 

   Sənin haqda qəzetdə 

   Yazılar buraxım mən. 

   -Səndən mənə yar olmaz, 

   Güldü, söylədi xoruz 

   Məni tərif etməklə 

   Özünü tutma ucuz. 

   Sənə boğazım deyil, 

   Dadlı ətim gərəkdir. 

   Yaxına gəlsəm dişin 

   Qanımı tökəcəkdir. 

   Get özünə siçan tut, 

   Ya da göldən qurbağa, 

   Axtar yağlı axmaq tap, 

   Məndən çəkil uzağa... 

   Tülkü möhkəm ac idi, 

   Yeməyə möhtac idi. 

   Bu sözlərdən duruxdu 

   Var-gəl etdi, burcuxdu. 

   Axır naəlac  qaldı 

   Gölə tərəf yol aldı, 

   Qurbağalar ovladı, 

   Meşədə tutdu siçan 

   Yedi cır armudlardan. 

   Aclıq əl çəkdi ondan...  

      

    Şəmirə 

 

   Şəmirə deyir : 

   “Götür qələmi 

   Mənə şeir yaz, 

   Ay İlham əmi!” 



 

   Şeiri çox sevir 

   Kiçik Şəmirə, 

   Kitabı əldən 

   Qoymayır yerə. 

 

 

   Bu qız bənzəyir 

   Bir qızılgülə, 

   Dərsi öyrənir 

   Çox diqqət ilə. 

 

   Deyir,böyüyüb 

   Yazacam şeir, 

   Mən də olacam 

   Sənintək şair! 

      15.01.2013 

                 

 

                            Kim  çəksə  zəhmət… 

 

    “Baba, ay baba, 

    Bilirsən nə var? 

    Oğru imiş ey, 

    Bu qarışqalar! 

 

    Konfetlərimi 

    Tamam yeyiblər, 

    Şax-şaxlar qalıb, 

    Çıxıb gediblər…” 

 

    Hirslə deyindi 

    Kiçik Elamin. 

    Babası ona 

    Dedi, “Ol əmin, 

    Qarışqa bilmir 

    Oğurluq nədir, 

    Azuqə üçün 

    Hər yerə gedir. 



    Ərzaq toplayır 

    Hər bir qarışqa, 

    Hazırlıq görür 

    Amansız qışa. 

    Kim ki, çalışır, 

    Çəkirsə zəhmət, 

    Evində yatır 

    Arxayın, rahət!” 

 

         25 may 2014 

 

 

 

                Balalar düzmü saydı? 

    (yanıltmac-tapmaca) 

 

    Körpə balalarına 

    Tülkü öyrətdi saymaq 

    Balalardan biri gic, 

    Bir axmaq, biri maymaq. 

 

    Gic saydı, “üç, altı, on”, 

    “Altı, beş”  dedi, maymaq. 

    Axmaq saydı, “səkkiz, on” 

    Dedi, bax budur saymaq! 

 

    Söyləyin siz, uşaqlar, 

    Hansı bala düz saydı, 

    Kim birdən ona qədər, 

    Kim də ki, lap “yüz” saydı? 

 

          04 iyun 2014 

 

    Dələnin meyvə payı… 

                                       (Hesablı tapmaca) 

 

           Ağacdan ağaca yol gələ-gələ 

           Quyruğu “bir şələ” olan bir dələ 

           Cürbəcür  meyvələr dərdi, gətirdi 



           Koğuşda yuvaya özünü yetirdi. 

           Yuvada var idi üç kiçik bala 

           Sevincək oldular, səs sala-sala 

           Balalar  aldılar cəmi üç palıd, 

           Hərəyə pay düşdü beş də şabalıd. 

           Uşaqlar söyləyin neçəydi sayı, 

           Dilənin  bu  günkü  mer-meyvə payı? 

 

          04 iyun 2014 

 

       Neçəsini tutdu, uddu? 

          (Yanıltmaclı sual) 

 

    Hər iyirmi gündə bir 

    Bir qurbağa tutdu ilan… 

    Ay uçaqlar, deyin görək, 

    Dörd ayda neçə qurbağa 

    Tutdu ilan, uddu ilan? 

 

          04 iyun 2014  

           Cırcıramalar… 

               (yanıltmac, hesablama) 

 

    O ağacda, bu ağacda, 

    Beşi bizdə, beşi sizdə, 

    Budaq altda, budaq üstdə, 

    Cırcırama  fasiləsiz 

    Cırıldadı dəstə-dəstə, 

    Səslərindən düşdük xəstə… 

    

    Altısını sərçə tutdu, 

    İkincini qovdu, qatdı. 

    İkisi qorxudan əsdi, 

    Tezcə susdu, səsin kəsdi. 

    Səs azaldı, səslər yatdı, 

    “Konsertləri”  sona çatdı… 

 

    Deyin görək, ay uşaqlar, 

    Neçəsini sərçə qatdı, 



    Neçəsinin  səsi batdı, 

    Neçəsinin  səsi yatdı, 

    Qalan oldusa. söyləyin, 

    Onlar neçə saya çatdı? 

          04 iyun 2014 

 

       Quşlar balıq tutdu 

       (Yanıltmalı hesablama) 

 

       Dimdiyi uzun bir quş 

       Çayda balıq tuturdu, 

       Tutduğu balıqları 

       Bir andaca udurdu. 

 

       Bir az keçdi bu quşa 

       Daha beş quş qoşuldu 

       Beş quşun dimdiyində 

       Balıq sayı beş oldu. 

 

       Beş dəqiqə ərzində 

       Balıq tutdu hər quş beş, 

       Tutulan balıqların 

       Görən sayı neçəymiş? 

 

          13 oktyabr 2014 

 

         Cavid və Toplan 

      (Yanıltmalı hesablama) 

 

       Cavid  bala və Toplan 

       Oynadılar həyətdə, 

       Hər ikisi yoruldu- 

       Cavid də, küçük it də… 

 

       Cavid atdı kiçik topu 

       Toplan qaçdı, gətirdi, 

       On beş  dəfə getdi, gəldi 

       Taqətini itirdi. 

 



       Deyin görək ay uşaqlar, 

       Neçə dəfə küçük Toplan 

       Ora getdi, bura gəldi? 

       Getdi Toplan, gəldi topnan…          

            13 oktyabr 2014 

 

          Bülbüllər və güllər 

                                               (Hesablı yanıltma) 

 

       Bahar çağı yağış yağdı 

       Damla gilə, gilə-gilə, 

       Düşdü yerə yarpaq üstə 

       Su çiləndi hər bir gülə. 

 

       Nəğmə dedi neçə bulbul 

       Həvəs ilə, cəh-cəh ilə, 

       Bağda açmış iyirmi beş 

       Qırmızı gül, qızılgülə. 

 

       Hər gül üçün oxuyurdu 

       Bircə bulbul gur səs ilə, 

       Bir az keçdi bu bağçadan 

       On bir bulbul uçdu çölə. 

 

        Deyin görüm, ay uşaqlar, 

        Bu bağçada neçə gilə 

        Bülbül qaldı, nəğməsini 

        Həsr eylədi neçə gülə? 

          

         13 oktyabr 2014 

 

 

               Elmədin bala… 

    (Mədinə qızımın balası Elmədin üçün) 

 

        Elmədin bala hələ 

        Danışmır, dil açmayıb. 

        Həyətə də düşməyib, 

        Ora-bura qaçmayıb. 



 

        Təkcə “ana”  deməyi 

        Öyrənibdir bu bala, 

        Dili  şirindir, sanki, 

        Batıb şəkərə, bala. 

 

        Ata və anasının 

        Bircəsidir Elmədin, 

        Çılçırağı, işığı 

        Yaraşığıdır evin. 

 

         Bir azdan “vətən” sözü 

         Səslənəcək dilində, 

         Şad, xoşbəxt yaşayacaq 

         Azərbaycan elində. 

 

         O vətənlə, vətən də  

         Onunla fəxr edəcək, 

         “Belə gözəl nəvəm var” 

          Babası söyləyəcək. 

 

          13 oktyabr 2014 

     Saymaq öyrətdi… 

 

          Guya saymaq öyrətdi 

           Kiçik Hüseyn Həsənə, 

           Dedi, dinlə, saymağı 

           Qoy öyrədim mən sənə. 

            Barmağını qatladı: 

           -Bax, sayıram, bu birdir… 

           Sonra duruxdu, durdu, 

           Qardaşından soruşdu: 

           -Birdən sonar bəs nədir? 

 

          14 oktyabr 2014 

 

 

 

 



                Hesablayın bu işi… 

           (hesablı şeir) 

 

     Elmədin Elmailə 

     Bir-bir verdi kişmişi, 

     Saydı, bu bir, bu iki 

     Bu üç, bu dörd, bu beşi… 

 

     Elmail kişmişləri 

     Bir-bir ağzına atdı, 

     Yediyi kişmişlərin 

     Sayı qırxbeşə çatdı. 

 

     Elamin də payından 

     Elmailə pay Verdi, 

     Əvvəl otuz, sonra dörd, 

     Bir də ki, beş say verdi. 

 

     Bu uşaqlar yedilər 

     Üç yüz sayda kişmişi. 

     Hər kəs neçə say yedi? 

     Hesablayın bu işi… 

 

          14 oktyabr 2014 

 

                İnci  və  Əli 

     

     Gah ora qaçır, 

     Gah bura qaçır 

     Kiçik Əliylə 

     Oynayır İnci. 

     Uçağın aşır- 

     daşır sevinci. 

 

     İnci baladan 

     Kiçikdir Əli, 

     Hələ yaxşıca 

     Söz tutmur dili. 

 



     İnci bacısı 

     Ondan bərk qaçır, 

     Sanki havada 

     Göyərçin uçur. 

 

     Harda gizlənir 

     Gizlənsin İnci, 

     Əli tapmasa 

     Olmayır dinci. 

 

     Bir tamaşadır 

     Bu iki bala, 

     Allah, onları 

     Sən qoru, saxla!.. 

 

 

Üç  nəvə… 

(Şair Qəşəm Nəcəfzadənin dlindən) 

 

Bir-birindən ətirli 

Üç qızılgül nəvəm var, 

Hərənin öz cəh-cəhi, 

Evimdə bülbülüm var. 

 

Körpə cücələr kimi 

Civildəşir, salır səs, 

Onlara heyran olur, 

Görən, eşidən hərkəs! 

 

Aysu, Ayşə, Tabəs, 

Mənə verirlər nəfəs, 

Allah, bədnəzərlərin, 

Gözlərini bizdən kəs! 

 

Hamının balasını  

Özün qoru, ilahi, 

Hər kəsə övlad ver ki, 

Heç kim çəkməsin ahı! 

 



   24 iyul 2015 

 

Dostdur mənimlə 

 

-Ay Uğur, Uğur, 

A bala, dinc dur, 

Düşmə həyətə, 

Gəl evdə otur! 

Baba çağırır, 

Nənə çağırır, 

Atam da hərdən 

Hirslə bağırır… 

 

Evdən çıxmağa 

Qoymurlar məni, 

Deyirlər, inək 

Boynuzlar səni. 

 

Ancaq bilmirlər… 

 

Qaraca inək  

Dostdur mənimlə, 

Ona verirəm  

Ot, öz əlimlə… 

 

    24.11.2015 

 

Nənə və Həsən 

 

-Ay nənə, nağıl  

Danış sən mənə, 

Dünən danışdın, 

Bu gün de yenə!.. 

 

Həsənə nağıl  

Danışır nənə,  

Düzüb-qoşmağa 

Çalışır nənə… 

 



Nağıl qurtarır, 

Dayanır nənə, 

Həsən əl çəkmir; 

-Nağıl de yenə! 

 

Axırda yuxu  

Basır nənəni, 

Həsənə hərgün 

Nağıl deyəni.. 

 

Nənə və Həsən 

Bir yerdə yatır, 

Şirin yuxuda 

Nağıla batır… 

 

   28.11.2015 

 

 

Durna 

 

Durna göl sahilində 

Gəzişir asta-asta, 

Sanki sirk ustasıdır, 

İki tir ayaq üstə! 

 

Dimdiyi maqqaş kimi, 

Kiçik balıqlar tutur, 

Tutduğu balıqları 

Bir andaca o, udur. 

 

Dimdiyindən qurtula 

Bilməz ilan, qurbağa, 

Yaman dartır özünü , 

“Hacı leylək”, bu ağa! 

 

     02.11.2015 

 

 

 



Bizim Yağmur 

(Əli Nəcəfxanlının nəvəsinə) 

 

Heç aram tapmır, 

Bir yerdə durmur, 

Əli babanın  

Nəvəsi Yağmur… 

 

Evi-eşiyi 

 Silir,süpürür, 

Anası üçün 

Hər bir iş görür. 

 

Dərsələrini də 

Əla oxuyur, 

Hətta nənəylə, 

Corab toxuyur. 

 

Öz babasına 

Çay da gətirir, 

“Can babam, çay iç!” 

Şən səslə deyir. 

 

Babanı öpür 

Iki üzündən, 

Baba da öpür 

Onun gözündən… 

 

Bax, belə qızdır, 

Bizim bu Yağmur, 

Heç aram tapmır, 

Bir yerdə durmur… 

 

    27.12.2015 

 

Aşur kirpi gətirdi… 

 

Kirpi tutdu, gətirdi, 

Aşur meşədən evə, 



Elaminlə Elmail, 

Baxdılar sevə-sevə… 

 

Soruşdular, ay baba, 

Nə verək ona, yesin, 

Bizim ilə dostlaşsın, 

Evimizdən getməsin? 

 

Baba dedi, uşaqlar, 

Xeyirlidir, kirpi çox, 

Kirpi yaşayan yerdə,  

İlan, siçana yer yox! 

 

Onun qidası ilan, 

Hər cür meyvə, siçandır, 

Hətta ilbiz də yeyir, 

Kərtənkələ tutandır… 

 

Qonaq olsun, bu gecə 

Evimizdə qoy qalsın, 

Sabahsa onu Aşur, 

Meşəyə yola salsın… 

  

       10.04.2016 

 

Balaca Aydan   

 

Şirin baladır, 

Balaca Aydan, 

Gözəl siması  

Fərqlənmir aydan. 

 

Ana səsləyir,  

Aydan deyir, “can!” 

-Bura gəl, qızım, 

Gözləri mərcan! 

 

Yusiflə oyna, 

Yolur pişiyi, 



Tük götürübdür, 

Evi, eşiyi… 

 

Xörək bişirim 

Sizə, yeməyə, 

Tez ol, anaya  

Yetiş köməyə! 

 

    05.05.2016 

 

 

Ad günündə 

(Dostum Raqifin nəvəsinə) 

 

Bəzəndi hər yan, 

Oldu çıraqban. 

Ad günü, axşam 

Yandırdılar şam, 

Dinarın oldu  

Bir yaşı tamam. 

Dinarı öpdü  

Baba fəxr ilə, 

Ürək sözünü gətirdi dilə; 

-Böyük oğlan ol, 

Yaşa, ay Dinar, 

Uca ilahi  

Olsun sənə yar! 

Dinar balaya  

Sürtdü özünü, 

Çəkmədi ondan  

Yaşıl gözünü. 

Təbrik eylədi  

Elə bil “məstan”, 

Dostundan ayrı 

Durmadı bir an. 

Öpdü həm ata, 

Öpdü də ana, 

Sual eylədi  

Hamıdan nənə; 



-Sevimli, gözəl 

Balamdır Dinar, 

Mənim nəvəmdən  

Deyin, harda var? 

    10.05.2016 

 

Kimdir bunlar? 

(Yanıltmaclı, suallı şeir) 

 

Əlimdə iki  

Oğlan şəkli var, 

Biri-birinə  

oxşayır onlar…  

Biri çağırır,  

Məni, “Ay baba!”, 

O birisi isə 

Çağırır, “Dədə!”… 

 

Söyləyin görüm  

Mənə, ay dədə, 

Dədə deyənlə  

Baba deyənin 

Dəxli nə mənə? 

Bu iki oğlan  

Biri-biriylə  

Qardaşdılarmı, 

Yoxsa nəmənə? 

    24.10.2016 

 

Elmail nələr aldı 

(Yanıltmalı hesablama) 

 

Beç manat pulla 

Konfet aldı Elmail, 

Konfet beş, dörd dənəydi 

Mağazadan, bir zənbil. 

 

Siçan yeyibmiş demə, 

Zənbilin içi deşik, 



Demə, demə bu sözü, 

Axı, eşidər pişik! 

 

Elmail iki konfet 

Yedi elə ordaca, 

Üç konfet də deşikdən 

Düşdü yerə, yoldaca… 

 

Uşaqlar, siz söyləyin, 

Mənə izah eyləyin, 

Mağazada nə aldı,  

Elmail, cəm nə sayda? 

Mən ki, bunu bilmərəm, 

Hesablasam bir ay da!  

     24.10.2016 

 

Yüz illər yaşa 

 

Bir ildir ona 

Qoyulmuş bu ad, 

Şirin baladır 

Balaca Renat. 

 

Renat çağırır, 

“Ana, ay ana!” 

Anası qucur,  

Sarılır ona 

 

Hamı çox sevir 

Bu gül balanı, 

Tanış, dostlara 

Əziz olanı… 

 

Sürətlə böyü, 

Ay Renat, boy at, 

Qismətin olsun 

Yüz yaşlı həyat! 

   

 



                                                    Ana və bala sərçə 

 

 Hava birdən-birə qaraldı, yağış yağmağa başladı. Yağış elə yağırdı ki, elə bil 

kimsə göydən yerə susəpənlə  su  səpirdi. 

 Kiçik quşlar uçub özlərini güclə ağacların və kolların sıx budaqarı arasına 

çatdıra bildilər. Orada səslərini kəsib qorxu içində yağışın necə yağdığını izləməyə 

və nə vaxt  səhləyəcəyini gözləməyə başladılar. Uzaqda ildırımın çaxması görünür, 

gurultusu eşidilirdi. 

 Meşədəki sıx yarpaqlarla örtülü  olan tikanlı bir kolun yağış tutmayan 

yerində ana və bala sərçə oturmuşdu. Yaxşı idi ki, ildırım uzaqda çaxırdı. 

Yaxınlıqda çaxmış olsaydı yazıq bala sərçənin qorxudan yəqin ki,  səsi tutular və o  

civildəyib ana sərçəni səsləyə, indiki yerə uçub gəlməkdən ötrü harada olduğunu 

ona xəbər eləyə bilməzdi. İndi isə o, anasının oturduğu budaqda ona sığınaraq 

oturmuş, başını onun sol qanadı altına salaraq gözlərini bərk-bərk yummuşdu. 

Anasının ürəyinin döyüntüsünü aydın eşidirdi. Ana sərçənin ürəyi bala sərçənin 

ürəyindən daha aram idi – bir qədər arxayın döyünürdü. 

 Bala sərçə gözlərini yumub heç nə görmək istəməsə də gözlərinin  önündə 

çox da uzaq olmayan körpəliyi canlandı. Həyatı dərk etməyə başladığı ən əvvəlinci 

an işıqdan başlanırdı. O, hər tərəfdən  işıq saçan nazik divarla əhatə olunmuşdu. 

Burada o tək-tənha olsa da ona təskinlik və arxayınlıq kimi hisslər yaşadan bir səs 

eşidirdi.  Bu səs üstdən gəlirdi, yumurta üstə oturan ana sərçənin ürək döyüntüləri 

idi. Bala sərçə üçün bu səs dünyanın ən xoş, ən istəkli və ən çox güvənib rahatlıq 

tapdığı səs idi. Hər dəfə bu səsi eşitməzdən əvvəl onu əhatə edən nazik, süd rəngli 

divarı xəfif bir qaranlıq, xoş bir istilik bürüyürdü. Bala sərçə ömrü boyu bu yerdə 

yaşasaydı bəlkə yenə də bu yeri tərk etməz, bu yerdən yorulub usanmazdı. Amma 

nə eləsin ki,  dünyanı hiss edib anladığı  andan heç bir gün keçməmiş nəfəsi 

daralmağa, boğulmağa başladı. Bağırsaqları da ona boş olduqlarını xəbər 

göndərirdilər. 

 Bala sərçəni maraq duyğusu rahat buraxmırdı. O bilmək istəyirdi ki, hər 

tərəfdən əhatəsində olduğu ağ divarlar onu niyə azadlıqdan  məhrum edir, qoymur 

ki, ora-bura hərəkət eləsin, bayırda, işıq gələn nazik divarın o tayında nələr 

olduğunu görə bilsin?! 

 Odur ki,  bala sərçə hələ çox da möhkəm olmayan sarıca dimdiyini işə saldı. 

Nazik divarı dimdiyi ilə bir nöqtədən döyməyə başladı. 

 -Taq…taq…taq… 

 Zərbələri zəif olsa da , bir-neçə dəfə döyəcləyəndən sonra nazik divarda  - 

yəni sərçə balasının həyata göz açdığı  yumurtanın qabığında çatlar əmələ gəlməyə 

başladı… 



 Bir-iki saatdan sonra o artıq azadlıqda idi, ana sərçənin  canına  sığınmışdı. 

Onun ürək döyüntülərini ona xitabən çıxardığı səsləri- sərçə civiltisini daha aydın 

eşidirdi. Sanki ana sərçə ona: 

 - “Mənim balam, necəsən?” 

          O da anasına civilti ilə: 

 “-Sağ ol ana, yaxşıyam...” deyirdi. 

 Ana sərçənin altında daha iki yumurta var idi. Təxminən  bir saatdan sonra 

həmin yumurtalardan da ətcəbala sərçələr çıxdılar, ana sərçəyə sığındılar. 

 Daha bir saat keçəndən sonra sərçə balaları qurulandılar. Yumurtadaykən 

yaş bədənlərinə yapışmış olan tiftik tükcüklər  pırpızlaşdılar və sərçə balalarının 

ora-buralarında sanki, alt  paltarıymış kimi  görünməyə başladılar...                                                                                                                          

 Qarınlarının acından verdiyi ağrı onları civildəşməyə sövq edirdi. Çox 

keçmədi ki,  ana sərçə xırdaca quru mamır, ot və orda-burda  tapdığı yumşaq quş 

tüklərindən dimdiyi ilə qurub düzəltdiyi yuvadakı balaları tərk edib onlara yem 

tapıb gətirməkdən ötrü uçub getdi. Az  sonra dimdiyində ovladığı milçəklə geri 

qayıdan ana sərçə növbə ilə balalarını yemləməyə başladı. Onları yemləyib 

doyurana qədər ana sərçə bəlkə yüz dəfə yuvadan uçdu getdi, uçdu gəldi. Balalar 

yaman qarınqulu idilər, asanlıqla yeməkdən doymurdular... 

 Bayaqdan göy uzaqda  guruldayırdısa indi səs yaxınlıqdan gəlməyə 

başlamışdı. Bu dəfə çaxan ildırım elə bərk səs saldı ki,  bala sərçənin gözləri açıldı-

yumuldu, bayaqdan gözlərində görünən xəyallar yox oldu. 

 O, başını qorxa-qorxa ana sərçənin qanadı altından çölə çıxartdı, baxdı. 

Yarpaqların arasından çox uzağı görə bilmədi. Artıq qaranlıq da düşmüşdü. Bala 

sərçə bayaqkından  daha çox qorxu ilə başını geriyə - ana sərçənin qanadı altına, 

dünyanın ən etibarlı, ən təhlükəsiz, ən rahat və sevimli yerinə çəkdi. Yenə də 

gözlərini bərk-bərk  yumub zəif  səslə civildədi . Gözlərini yummaqla qorxunu 

özündən uzaqlaşdırmaq istəyirdi. Bala sərçənin xəyalları yenə yaxın keçmişə -

bayaq göy gurultusunun  onu ayırdığı yerə calandı... 

 Bir-neçə gün keçirdi. Onlar – o və daha iki sərçə balası  - sürətlə 

böyüyürdülər. Hər dəfə ana sərçə  uçub gələndə hər üçü sarı dimdiklərini geniş 

açırdılar ki, ana sərçənin ovlayıb gətirdiyi  kiçik  kəpənəyimi, xırdaca çəyirtgə 

balasınımı  və  ya  iri   ağcaqanadla  çöl  milçəyini  onun dimdiyindən alıb 

udsunlar. Ana sərçə isə hər dəfə  gətirdiyini onlara növbə ilə yedirirdi.  

 Artıq bala sərçələrin dimdikləri möhkəmlənmiş, sarı rəngi şabalıdı rənglə 

əvəz olunmağa başlamışdı.  Bu isə onların ov edə biləcəklərinə lap az qaldığına 

işarə idi. Bir-neçə gündən sonra qanadlarında formalaşan lələklər onları uçura 

biləcəkdi.  Bala sərçənin lələkləri  o zaman o biri balaların lələklərindən  daha 

möhkəm idi. Uçmalarına lap az qalırdı... 



 ...Ana sərçənin  yaxınlıqda –yuvanın  üstündə həyəcanla uçaraq  

civildəşməsini balalar anlamağa macal tapmamış onlardan birini ilan tutub 

yuvadaca udmağa başladı.  Yuvadakı “bizim bala sərçə” və o biri sərçə balası 

özünü çölə atdılar. Uzağa uça bilməyib yerə qondular. Bu zaman yaxınlıqdakı 

ağacda  zaqqıldayan  sağsağan onlara tərəf şığıdı. Daha zəif balanı da o tutub 

apardı... 

 Sərçə balası anasının qanadı altında həmin günü xatırlayanda qorxusundan 

uçunub  titrəməyə başladı. Ana sərçə onun qorxduğunu hiss edib yavaşdan ona 

laylay çalırmış kimi  səslər çıxarmağa  başladı. Çox keçmədi bala sərçə sakitləşib  

yuxuya getdi. 

 Bir azdan göy gurultusu da , yağış da kəsdi. Balasını qanadları altına alan 

ana sərçə bir gözü açıq, bir gözü yumulu mürgüləyərək  səhərin açılmasını  

gözləyirdi... 

 

 

 

 




