
 

1 

 

                                                                    Zaur  USTAC 

 

 

 

       

             GÜNAYDIN 

                            (AĞ ÇİÇƏYİM) 

 

                                    

 

 
                                   Bakı – 2018 

 

 

 



 

2 

 

Zaur USTAC 

“GÜNAYDIN” (AĞ ÇİÇƏYİM) EK 

Bakı, “USTAC.AZ” nəşrləri, 2018, 67 səh. 

Kod: EK-001-04- MZM-14 -20-18 

 

 

Elektron  Kitab  Zaur  Ustac  yaradıcılığının  “30”  illik 

yubley  tədbirləri  çərçivəsində   nəşr  olunur.  Bu  kitab  

müəllifin  ənənəvi  qydada  2010 – cu ildə  nəşr  olunmuş 
eyni  adlı  kitabının  elektron  variantıdır.  Kitabda  şairin  
2009 -2010 –cu illərdə  qələmə  aldığı şeirlər  yer 

almışdır.  (Y-30-EK-01-ZU) 

Müəllifə  yeni-yeni  yaradıcılıq  uğurları,  Sizə  isə  şairin  
ecaskar  şeir  dünyasında  mənalı,  xoş  istirahətlər  arzu  

edirik...  

 

 

İSBN:  978-9952-8298-9-1a 
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                  ON  DÖRDÜNCÜ  YAZI 

 

QƏLƏM   HAQQI  VƏ  YA  MÜRƏKKƏB  PULU 

                            (HESABAT) 

 

Salam, dəyərli oxucum... Uca Yaradana  şükürlər olsun 
ki, Bizə qarşı çox səxavətlidir və hər dəfə Sizinlə  yeni 
görüşə gələndə bu şükrü-sənanı qeyd etməyi özümə borc 
bilirəm. Hər yaşadığımız an üçün şükürlər olsun... Min 
şükür...  Mətləbə keçməzdən əvvəl onu qeyd edim ki, nə 
qədər çalışsam da yenə  yazıma bir sözdən ibarət ad seçə 
bilmədim...  Söz addan düşmüşkən, artıq ad öz-özlüyündə 
oxucuya söhbətin nədən gedəcəyi barədə ipucu verir. 
Necə deyərlər əldə qələm 30 – a gəlib çatdıq.  

2018 – ci ilin Mayın 24 –də  ilk yazımın  rəsmi şəkildə  
mətbu orqanda işıq üzü görməsinin   30  ili tamam olur. 
24 May 1988 – ci il  “Əməyə məhəbbət” adlı  məqaləm, 
Ağdamda nəşr olunan “Lenin yolu” (sonralar “Ağdam”) 
qəzetinin 62-ci (7194) sayında, 4-cü səhifəsində dərc 
edilib. ("OTUZ  İLDİR  ƏLDƏ  QƏLƏM"   adlı kitabın 
üz qabığına çıxarılmış  foto - cild “Ağdam” qəzetinin  
Zaur  Ustacın şəxsi arxivində saxlanılan həmin bu 
nömrəsindən istifadə olunaraq hazırlanmışdır.) Və ilk 
qələm haqqımı deyim, mürəkkəb pulumu deyim  - 
qonorar  - aldığım vaxtdan 30 il keçir... Təfsilata  
keçmədən sadəcə onu qeyd etməyi özümə borc bilirəm ki, 
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həqiqətən də çox keşməkeşli bir həyat yaşamaq qismət 
oldu Bizlərə... 

Sözüsüzki, yaradıcılığımız  həyatımızın  inkası 
olduğundan  – “qabda nə var çıxar üzə” (Z.U)- bu 

anlamda  mən  nəzmi deyil, məhz nəsri nəzərdə tuturam ... 
Yaşadıqlarımız yazdıqlarımıza çox təsir edir. Hətta, yəqin 
ki, yaşadıqlarımız  yazdıqlarımızı yaradır... Yəni, belə 
uzun və keşməkeşli bir zamanın müqabilində Biz heç nə 
yazmamışıq...  Adları  qoyulmuş,  içəriyi də məlum sayı 
10 –dan artıq kitab – roman, povest və hekayələr – 

yazılacağı günü gözləyir... Və gözləyə-gözləyə 
zənginləşir, dərinləşir, vacibləşir... Yəqin elə buna görədir 
ki, kəlmələr kağız üzərinə köçməyə tələsmir, hələ bir az 
da qələmə naz edirlər... Nəsə, yazılmamışları qoyaq bir 
kənara, keçək yazılmışlara... 30 il əvvəl  bir  məktəbli  
məqaləsi ilə başlayan sərgüzəştlərim Uca Yaradanın izni 
ilə davam etməkdədir və inanıram ki, istədiklərimin 
hamısını yazıb Sizlərin ixtiyarına verməyə vaxtım olacaq. 

Bu günə qədər yazdıqlarımdan işıq üzü görən kitablarım 
aşağıdakılardır:  

"GÜNAYDIN" ("AĞÇİÇƏYİM") Bakı - 2010. (Bu günə 
qədər bir  dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.) 

 

"İSTƏMƏZDİM  ŞAİR  OLUM  HƏLƏ  MƏN"  Bakı - 
2010. (Bu günə qədər bir  dəfə nəşr olunub və elektron 
variantı var.) 
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  "GÜLZAR" Bakı - 2011. (Bu günə qədər bir  dəfə nəşr 
olunub və elektron variantı var. ) 

 

  "MUM KİMİ YUMŞALANDA" Bakı - 2011. (Bu günə 
qədər  iki  dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.) 

 

  "MƏHDUD  HƏYATIN  MƏCHUL  DÜŞÜNCƏLƏRİ" 
Bakı - 2011. (Bu günə qədər iki dəfə nəşr olunub və 
elektron variantı var.) 

 

"ŞEHÇİÇƏYİM" Bakı -2011. (Bu günə qədər bir  dəfə 
nəşr olunub və elektron variantı var.) 

 

 "BALÇİÇƏYİM" Bakı - 2012. (Bu günə qədər bir  dəfə 
nəşr olunub və elektron variantı var. ) 

 

 "BƏRZƏXDƏ"  Bakı - 2014. (Bu günə qədər bir  dəfə 
nəşr olunub) 

 

 "NİŞANGAH" Bakı - 2016. (Bu günə qədər  iki  dəfə 
nəşr olunub və elektron variantı var.) 
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"ORİYENTİR  ULDUZU" Bkı -2011. (Bu günə qədər  
beş dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.) 

 

 "GÜLÜNÜN  ŞEİRLƏRİ" Bakı - 2011. (Bu günə qədər  
üç  dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.) 

 

 "SEVİN Kİ, SEVİLƏSİZ" Bakı - 2014. (Bu günə qədər  
bir   dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.) 

 

 "BAYATILAR" -      زائـــور اوستاج " بایاتیالر  " - Bakı -
2014. (Bu günə qədər  iki əlifba ilə üç dəfə nəşr olunub və 
elektron variantı var. Təbrizdə yayımlanıb.) 

 

 "QƏLBİMİN  AÇIQCASI"  Bakı - 2016. (Bu günə qədər  
bir   dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.) 

 

 "USTADNAMƏ" Bakı - 2016. (Bu günə qədər  bir  dəfə 
nəşr olunub və elektron variantı var.) 

 

"USUBCAN  ƏFSANƏSİ"   (MƏQALƏLƏR)  Bakı - 
2017. (Bu günə qədər  bir  dəfə nəşr olunub və elektron 
variantı var.) 
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"ÇƏHRAYI  KİTAB"  Bakı – 2017.  (Bu günə qədər  iki  
dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.) 

 

"OTUZ  İLDİR  ƏLDƏ  QƏLƏM"  Bakı – 2018. 

(Bu günə qədər  bir  dəfə nəşr olunub və elektron variantı 
var.) 

 

YANDIRILMIŞ  (LƏĞV OLUNMUŞ) KİTABLAR: 

 

"93 – ün yayı və ya bir qaşıq qatıq",  Roman,  Bakı – 
2011.  (Bərpa olunacaq.) 

 

"2016", Povest,  Bakı – 2011.  (Bərpa olunacaq.) 

 

 

Yuxarıda  sadalanan  müəllifi olduğum kitablardan əlavə, 
dostların məsləhət bilib daxil etdikləri bir-neçə 
antologiya, toplularda da yer almışam ki, onlardan Mənə 
məlum olanları bunlardır: 
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“ZİRVƏ”  antologiyası.  Bakı – 2017. (Sona xanıma və 
Vüsal bəyə təşəkkürlər.) 

 

“RUHUMUZUN TURAN ƏTRİ” “Dədə Qorqud”  
kitabxanası seriyasından.  Bakı – 2017. (Balayar 
müəllimə, Sabir müəllimə, Mehman müəllimə 
təşəkkürlər.) 

     

“MƏQAM”  Toplu.  Bakı – 2017. (Hacıxanım  Aidaya 
təşəkkürlər.) 

 

 

ASKEF-in  yayımladığı “KARABAĞD’AN, 
KERKÜK’DEN  ÇANAKKALE’YE”  (şiir  seçkisi)   
antologiyası.  Türkiye– 2017. (Günel xanıma, Sayman 
Aruz bəyə, Sona xanıma və Savaş Ünal bəyə təşəkkürlər.) 

 

Bu günə qədər ənənəvi qaydada nəşr olunmuş bütün 
kitablarımın elektron variantları var. Hamı üçün tam 
pulsuz və təhlükəsiz  əlçatanlığı  təmin  etmək  məqsədi 
ilə yaradıcılığın 30 iliyi yubley tədbirləri çərçivəsində  
təkrar EK nəsrlər olacaq.   
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Son illər müntəzəm olaraq,  http://yazarlar.az/ , 
http://ustac.az/  , http://zaurustac.tr.gg/ saytlarında,   

“EV BAZARI”  yomoristik  e-qəzetdə, “MAKLER-VİP”  
satirik  e-jurnalda, “MARALLAR”  satirik  bloqda  
yazılarımı yayımlayıram. Bunlardan  əlavə   istər 
http://www.tezadlar.az/  saytı  olsun, istərsə də ənənəvi 
qaydada “TƏZADLAR” qəzeti  Bizim üçün Ağdamın bir 
parçasıdır,  “AĞDAM” qədər doğmadır. 

Onu qeyd etmək istəyirəm ki, istər ənənəvi qaydada qəzet 
və jurnallarda, istərsə də elektron variantda bütün 
təkliflərə isti yanaşıram. Heç bir müraciəti cavabsız 
qoymuram. Eyni zamanda özüm də vacib bildiyim 
mövzularda yazılarım olanda və şeirlərimi  hər iki qayda 
ilə mətbu orqanlara göndərirəm və yayımlanıram. 
Əlbətdə, vacib bildiyim mövzularda.... 

 “YARADANLA  BAŞ-BAŞA”  kitabına  daxil  olan  
“QƏLƏM   HAQQI  VƏ  YA  MÜRƏKKƏB  PULU”  

(on dördüncü yazı) adlı,  hesabat xarakterli  bu  məqalə 
"OTUZ  İLDİR  ƏLDƏ  QƏLƏM"  kitabında  və  yubley 
tədbirləri  çərçivəsində  Elektron Kitab formatında  nəşr 
olunacaq bütün kitablarda yer alacaq. Ona görə məhz bu 
yazıda bir məlumatı  da  açıqlamaq  istəyirəm.  

Çox düşündüm ki, bu yazılardan, kitablardan başqa nə edə 
bilərəm... Bilirsiz ki, 2007 – ci ildən  fəaliyyət  göstərən 
YAZARLAR.AZ  - Yazarlar  jurnalının  yaranma  səbəbi, 
məqsədi, uşaq və gənclərə dəstək olmaq, ümumiyyətlə 
yaşından asılı olmayaraq  yayımlanmaq problemi olan hər 

http://yazarlar.az/
http://ustac.az/
http://zaurustac.tr.gg/
http://www.tezadlar.az/
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kəsə yardım etmək olub. Odur ki, yenə həmin ampuladan 
çıxış edərək,  yaradıcılığın 30 illik yubleyi münasibəti ilə 
“USTAC”  Milli   Mükafatını  təsis  etdim.  Mükafat   
diplomdan, nağd puldan  və laureatın  YAZARLAR.AZ –
da yayımlanmış yazılarından ibarət,  “Yazarlar” jurnalının 
xüsusi buraxılışı şəklində, 100 ədəd tirajla – pulsuz, 

kitabının  nəşr olunmasından  ibarətdir.  Pul mükafatının 
məbləği bütün dövrlərdə  stabil və inflyasiyaya  davamlı 
olması üçün təqdim olunacağı ildə qüvvədə olan 
Azərbaycan Respublikası Müharibə Veteranın bir aylıq 
tam müavinəti  həcmində  nəzərdə  tutulur. Pul mükafatı 
bir  dəfə, tam  həcimdə  ödənilir  və  qanunamüvafiq  
olaraq  bəxşiş - bağışlama,  hədiyyə  etmə  əsasında  
olduğuna görə  vergidən  azaddır. Mükafat ildə bir dəfə, 
yalnız  bir  nəfərə  28  May  Respublika  Günü  ərəfəsində 
- əvvəl, sonuncu Bazar günü – 2019 – cu ildən başlayaraq 
təqdim olunacaq. Kitab isə növbəti  ilin təltifinə  qdər çap 
olunub, laureata  təhvil veriləcək.  Mükafat barədə ətraflı 
məlumat YAZARLAR.AZ da elan olunacaq. 

Bu arada “AZAD  QƏLƏM”,  “HAQQIN  SƏDASI”, 

“ƏDƏBİYYAT” , “TƏZADLAR” qəzetlərinin, “YURD”, 

“ULDUZ”, “AZƏRBAYCAN”,  “KİRPİ”,  “MOLLA 

NƏSRƏDDİN   XXl   ƏSRDƏ”,  jurnallarının,  eləcə də  

http://azpress.az/ , http://senet.az/  , http://zaman24.net/  

http://www.yazar.in/ , http://take.az/ , http://siirvideo.com/ 

https://10yazar.wordpress.com/ ,  https://yazyarat.com/ ,  

http://azpress.az/
http://senet.az/
http://zaman24.net/
http://www.yazar.in/
http://take.az/
http://siirvideo.com/
https://10yazar.wordpress.com/
https://yazyarat.com/
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http://www.tehsilproblemleri.com/, http://ayb.az/  

 http://azeri.press/ ,  http://www.tezadlar.az/ ,   

saytlarının bütün işçi heyyətlərinə  və  rəhbərbərlərinə,  
ölkəmizdə  elektron  kitabçılığın və  kitabxanaçılığın 
əsasını qoymuş, günümüzdə olduqca zəngin, böyük  
həcmli e-kitab bazasına malik http://www.kitabxana.net/ 

saytının qurucusu, bir çox vacib ictimai işlərdə daim öndə  
fəallığı ilə seçilən,  gənclərə həmişə dəstək olan  Aydın 
Xan müəllimə  xüsusi  təşəkkürlər... Var olasız, Dostlar  
və əlbətdə,  Bizim tanımadığımız  digər   Qəhrəmanlar ... 
Kim cəhaləti ortadan qaldırmaq üçün bir kəlmə deyirsə, 
yazırsa çox xoşbəxt adamdır... Bu əməlin qəlbə verdiyi 
fərahlıq hissini ikinci bir iş bəxş edə bilməz.... 
Uğurlarımız bol olsun...  Amin... (Amen...) 

Düzü, bilmirəm nəsə  unutdum ya yox...  Ancaq,  yazımı 
yekunlaşdırmaq istəyirəm. 

Sağ olun! Var olun! Hamınıza xoş və əyləncəli günlər 
arzu edirəm! Arada kitab oxumağı da unutmayın!!!! 
“Mütailə orqanizmin kompleks müalicəsi, sağlam həyat 
deməkdir....” (Z.U) 

02.04.2018. Bakı. 

Müəllif: Zaur Ustac , 
© Zaur USTAC,2018. Bakı. 

 

http://www.tehsilproblemleri.com/
http://ayb.az/
http://azeri.press/
http://www.tezadlar.az/
http://www.kitabxana.net/
https://www.facebook.com/zaur.ustac
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AĞ  ÇİÇƏYİM 

  

Qış tüğyan edirdi ömür bağında, 

Hamı süst yatırdı ağ yorğanında, 

Qəfil gördüm səni bar budağında, 

Xoş gördük, GÜN AYDIN, ay Ağ  çiçəyim! 

   

Dümağsan, qar sənin yanında qara, 

Tanrım rüsxət verib, baxmayıb qara, 

Bu, qarlı qış hara, tər çiçək hara, 

Xoş gördük, GÜN AYDIN, ay Ağ  çiçəyim! 

  

Əllərim pak deyil oxşayım səni, 

Həddim o hədd  deyil qoxlayım səni, 

Bağbanam borcumdur yoxlayım səni, 

Xoş gördük, GÜN AYDIN, ay Ağ  çiçəyim!!! 

  

06 may 2010 

   



 

13 

 

İLK ŞEİR 

  

Gözüm yolda, görən haçan gələrsən, 

İlə dönüb indi dəqiqələr də, 

Nazla baxıb, şirin-şirin gülərsən, 

Sevinc gəlir sənin qədəmlərində! 

  

Şair deyib, bu bəllidir hamıya: 

“Qurban olum,səni doğan anaya, 

Səni  doğdu,məni saldı bəlaya” 

Sənin üçün bu söz qalıb qüvvədə 

  

Zaur deyər, az adama mailəm, 

Yaxşısından, yamanından haliyəm, 

Görən gündən sənə hail-mailəm, 

Tüm gözəllər qalır sənin kölgəndə! 

  

23 oktyabr  2009 
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İLK TƏSÜRAT 

  

Nədən yorulmusan, mənə demədin, 

Yeknəsəq dünyamız yorubmu səni? 

De, sən yorulmusan, yoxsa , həyatın? 

Yoxsa, bomboş dünya incidir səni? 

  

-Yəqin, düşünürsən boş vaxt olanda 

Heç bir məna yoxdur,bu boş dünyada, 

Çox zaman yatağa tək uzananda, 

Duyumsuz bir dünya bezdirir səni? 

  

Doğrudur, dünyamız dərin bir quyu, 

Məkanı vahiddir, müxtəlif suyu, 

Hərdən şirin olur, bəzən şor suyu 

Məgər, kankan özü bilmir səhvini? 

   

04 noyabr 2009 
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ELƏ BAXMA 

  

Bildim dincəlirsən, qıymadım sənə 

Dövran çox incidib, mən incitməyim 

Sualdan demişdin, heç sualım yox 

Nə versən qəbuldu, mən istəməyim. 

  

Belə də, boş burax dünyanın başın 

Qəmə de, ətəkdən boşaltsın daşın 

Az tərif et, şiti çıxar bu aşın, 

Sən “püf” elə, mən qorlanım susmayım. 

  

Yenə nə xəyala dalmısan orda, 

Yəqin, fikrin gəzir aranda, dağda 

Bütün arzuların yetər murada 

Tanrıdan sən istə, mən də diləyim. 

   

04 noyabr 2009 

  



 

16 

 

  

**** 

  

  

Nədən söhbət açaq, nədən başlayaq? 

Dünyanın işində kimi suçlayaq? 

İndi mən küskünəm, sən də narazı 

Qəzəvü-qədərdə kimi qınayaq? 

  

04 noyabr 2009 
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MƏLƏKSƏN 

  

İki  gün  illərdən  betərdi mənə, 

Bir  anlıq  görüşün yetərdi mənə, 

Hər ötən dəqiqə neştərdi  mənə 

Sənin buralardan ötmədiyin gün! 

  

Hardan peyda oldun, hardan  gəlmisən? 

Elə bil  məxsusi göndərilmisən 

Həmişə ötəndə şirin gülürsən 

Günüm bir başqadır, gülmədiyin  gün! 

  

Haçandır bu yazıq söz deməyirdi, 

Elə hey susurdu heç dinməyirdi, 

Bir kimsə halını dinləməyirdi, 

Zaur çox qəmgindi görmədiyin gün! 

  

06 noyabr 2009 
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GƏL ÖYRƏT MƏNİ 

  

Düşmüşəm hüsnünün sehrinə inan, 

Çox azdır bu incə mətləbi qanan, 

De görüm qövr edib, alışıb yanan 

Odlu bir yaraya su səpərsənmi? 

  

İncə bir təbəssüm aparır məni, 

Qovursan dünyamdan dumanı, çəni 

Allahım  bir mələk göndərib səni 

Şəfalıq bir kəlmə söz deyərsənmi? 

   

Xəstənin dərdinə dərman təbibim, 

Ağzında dili bal, şəkər həbibim, 

Səndən nə gizlədim, var bir eyibim, 

Bisavad Zaura dərs verərsənmi? 

  

06 noyabr 2009 
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***** 

  

Bu gecəm atəşdən don geyər, yəqin 

Ruhumu eylədin inan didərgin 

Heç vaxt olmamışdım bu qədər qəmgin 

Gərək içindəkin deyərdin mənə, 

Niyə içindəkin demədin mənə? 

  

06 noyabr 2009 
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YAĞIŞ  

 

Yağış yağır, 

Göydən yerə nur çilənir, 

Damla-damla, 

Qətrə-qətrə, 

Şırıl-şırıl! 

Göydən düşən damlalardan 

Biri də mən olaydım, 

Külək qovaydı məni 

Sənin aynana qədər, 

Tanrıdan pay alaydım, 

Sənə əl sallayaydım... 

Sanki, bunlar baş verir, 

Birisi şirin-şirin 

yataqda mürgüləyir. 

Oyan artıq sabahdır, 

Oyan, sabahın xeyir!!! 

08 noyabr 2009  
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***** 

  

Nə  gözəl ad verib, sənə verənlər, 

Ən ülvi hisslərin məcmususan sən. 

Mayanı “Ağ dağdan” tutub yaradan, 

Mənə də  nurundan əta edirsən! 

  

Bizimlə nə oyun , oynayır fələk? 

Niyə illər öncə görüşmədik biz??? 

  

10-11 noyabr 2009 
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***** 

  

  

Üzün gülür, 

Bir hüzün var, 

Gözünün kölgəsində 

Kəlmələrin şirindi, 

Titrəyiş var 

Səsində… 

Ancaq mənə heç demədin, 

- nədəndir? 

Gəl nəyin var, 

Söylə mənə 

Açıq-aşkar, 

Birbəbir… 

  

16 noyabr 2009 
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BU QİSMƏTMİ? 

  

Elə sözlər dedin yandım, alışdım 

Üç-dörd gün nədirki, illər ötəcək, 

Bizim təsəllimiz ani görüşlər... 

Zaman axarında davam edəcək. 

  

Bəlkə də qismətdə başqa yazı var?- 

Gərdişi-dövranın qışı, yazı var, 

İlahi payının çoxu, azı var, 

Kimə nə düşübdü, onu yeyəcək... 

   

Ancaq, nə olsa da, dəyişsə illər 

Zaur heç dəyişməz, zaman dəyişər. 

Mən bilmirəm, sənin qəlbin nə deyir, 

Sənin adın qəlbimdə ev tikəcək! 

  

20 noyabr 2009 
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GƏLİB 

  

Sənsizliyin üstünə, bir sənsizlik də gəlib, 

Sən gəlib keçməmisən, xəyal süstlükdə gəlib. 

   

Hər gün gəlib keçərdin, qovardın şəri, bədi. 

Sən gəldiyin vaxt ötüb, səs səsizlikdə gəlib. 

   

Sənsiz gələn bu səda, hüzünlü bir ney səsi 

Ney özü çox uzaqda, sədası yükdə gəlib. 

  

Ətrafda şəndir hamı, onların var səbəbi 

Zauru üzən nədir, o sənsizlikdə gəlıb. 

  

21 noyabr 2009 
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***** 

  

Doğrudan ağırdı, ayrılıq dərdi, 

Çəkməyən nə bilir,nədir intizar... 

Bu gün açılmayır, könlüm nədəndi 

Gözümün önündə durub, xəyallar... 

  

22 noyabr 2009 
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**** 

Nə çoxdur, dünyanın sirri, əmması 

Sualın cavabı yoxdur qadası. 

Bizim söhbət bizə aid olası, 

Ya cavabsız, ya cavablı qadası. 

24 noyabr 2009. 
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YOL GÖSTƏR 

  

Əcəb xalın var, imiş tər sinədə 

Gözəlliklər tək-tək çıxır aşkara. 

Xoş vaxtına düşüb, qələm çəkəndə 

Heçnə əskiltməyib, şükür Muxtara... 

  

Mələklər darayıb, qara tellərin, 

Nabatdan yonulub, şümşad əllərin, 

Sənintək gülərüz, gözəl dilbərin 

Hüsnündə eyib yox, adam axtara. 

   

Deyirlər xalların olur xatası, 

Sirlidir Zaurun yeni butası, 

Bir dəryasan, naməlum çox adası, 

Səyyah naşı, çətin tapıb qurtara... 

24 noyabr 2009. 
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**** 

Nəsə narahat göründün mənə, 

Ya nəsə bir şey demək istədin, 

Ya, mən  qəribə göründüm sənə. 

Dalğın getdin, məni də dalğın etdin... 

  

25 noyabr 2009. 
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**** 

  

Gözlərim dikilib, yoluna sarı, 

Nə olar, tez gəlsin bu dəfə barı 

Soyuq zimistanın ilıq baharı 

Bir bilsən, nə qədər intizardayam... 

  

29 noyabr 2009. 
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HARALARDASAN? 

  

Atəşdən don geyib gecəm, gündüzüm 

Tanrım səbr versin, həsrətə dözüm... 

De, səni incidib, hansısa sözüm? 

Ya ki, bilmədiyim, ixtilafmı var? 

  

29 noyabr 2009 
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MƏQAM 

   

Bircə əsən meh olaydım, 

Toxunaydım, yanağına. 

Ya da, Kürün suyu olub, 

Üz qoyaydım, ayağına. 

  

Deyirəm ki, nə xoşbəxtdir, 

Sizin evin daş-divarı, 

Səhər, axşam seyr eləyir, 

Sənin kimi xoş gülzarı. 

  

Hətta Günəşin özü də 

Xoşbəxt saya bilər özün... 

Necə olsa gündə bir yol 

Görür əsil Nurun özün. 
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Buludların ağlamağı 

Boşa deyil, səbəbi var. 

Təmas etmir, gül hüsnünə 

Axı sənin çətirin var... 

  

06 dekabr 2009 

  

  

  

**** 

  

Nə gəlmədin, nə getmədin 

Fəqət, elə yanımdasan. 

Demirəm, dündən qalmısan, 

Sən o, gündən yanımdasan... 

  

08 dekabr 2009 
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BƏLKƏ 

  

Fikrində qalmısan, yol ayrıcında, 

Aranda istidi, dağda sərindi... 

Az adam qismətdən olur razı, 

Şikayətin çoxu zəmanədəndi... 

  

Fikrində dolaşır, min cür xəyallar 

Bilmirsən yaxşı nə, ya pis hansıdı... 

Dövrədə bir həlqə çatışmayanda, 

Görürsən halsızlıq kefə yansıdı... 

  

08 dekabr 2009 
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İXTİYARSIZ 

  

Qalmışam ağacın kölgəsində mən. 

Əlim budağına çatmayır, heyhat... 

Cənnət ağacının barı yeyilməz... 

Olar kölgəsi xoş, car abu-həyat. 

  

Qalmışam ağacın kölgəsində mən. 

Ruhum pıçıltısın oxşamaq istər... 

İxtiyarsız olmaq yaman çətinmiş, 

Bəklərsən, haçansa bir yarpaq  düşər... 

  

09 dekabr 2009 
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SÖZ  ACİZDİR 

  

Salam. Necəsən? İKİ gündür görüşmürük. Darıxmışam... 

15:13:43 

  

De, darıxmaq nədir  ki, 

Keçirdiyim hisslərin 

Yükünü, 

Çəkə bilməz... 

Dağdan ağır gəmilər... 

  

Bu halimlə səhraya 

Varid olam, 

Bilmədən, 

Səhra od tutar, yanar... 
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Ya  ki, düşəm buzlağa, 

Buz da üşüyər, 

Donar... 

De darıxmaq nədir  ki, 

Keçirdiyim  hissləri 

Yükləməyə, 

Söz hanı? 

09 dekabr  2009 
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GÜNAYDIN 

  

Çün “Gün aydın” yazmayanda, 

Günüm yarımçıq qalır. 

Fərzilərdən biri budur, 

Sənə “Gün aydın” yazım... 

  

Soruşum əhvalı, bilim, 

Vəziyyət necədir. 

Edim türbətür xitablar, 

Gülüm, baharım, yazım... 

  

Zimistanda keçən ömür, 

“Gün aydınla” yaz olur. 

Sənə “Gün aydın” deməklə, 

Hər günüm olur, yazım. 
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Bir “Gün aydın” kölgəsində, 

Yatır neçə arzular... 

İstəyirəm, bütün günü 

Sənə “Gün aydın” yazım... 

  

10 dekabr 2009 
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GÜMAN 

  

Söhbət darıxmaqdan, düşübdü yenə, 

Darıxa, darıxa darıxmışıq biz... 

Zərlər çaşbaş düşüb,oyun yarımçıq, 

Nərdin ortasında karıxmışıq biz... 

  

“Darıxmaq”, ümumi sözdü gözəlim, 

Nə olar, mərəzin söylə ki, bilim. 

Çox şeyi deməyə gəlməyir, dilim. 

Bir şey, dilsiz məlum, alışmışıq biz... 

  

Mənim təxminimcə yəqin belədir, 

Boşluq içimizi içindən yeyir, 

Minbir istək bu, boşluğa meyl edir, 

Bu anlamda yamanca qarışmışıq biz... 

  

11 dekabr 2009 
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BU BELƏDİR 

  

Yenə də,  gəlmədin  görüş yerinə, 

Qoyduğun iz, izin salıb gözümə. 

Baxışlar zillənib həmin nöqtəyə, 

Daha düşüncələr baxmır, sözümə. 

  

Qəm yüklü karvanın, sarbanıyam mən. 

Xəyallar səfində, çıxmaz cərgədən, 

Sənin gülüşündən, təbəssümündən 

Xəyali cizgilər axır üzümə... 

  

Deyir, yeməkdənsə, ümid yaxşıdır. 

Hər cisim birinin yükün daşıyır, 

Ruhumsa, ruhunla qoşa yaşayır. 

Cismidə canım da, baxmır sözümə... 

  

14 dekabr 2009 
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**** 

  

Səndən  əvvəl bu, dünyanın 

Varlığına varmamışdım... 

Bir kimsənin həsrətilə, 

Heç bu qədər yanmamışdım... 

Bir gün belə məchul işə 

Düşəcəyi sanmamışdım... 

Gözü bağlı yaşamışdım, 

Ötüb keçən tüm illəri... 

  

20 dekabr 2009 
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...indi isə... nə?...20.12.09. 20:54:42 

  

  

**** 

  

Cismini  tərk etmiş, 

Bir ruham indi. 

Bərzəxdə yaşamaq, 

Çətinmiş yaman... 

Arzular yükünü 

Saxlayan ipdi. 

Üzülər, üzülməz, 

Qismət Tanrıdan... 

  

21 dekabr 2009 
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SİRR 

  

Səni səndən ayrı gördüm bu gecə... 

Yanıma gəlmişdin, gizli, xəlvətcə. 

Sözləri düzmüşdün səfə çox incə, 

Baxışlar danışır, dilsə, susurdu... 

   

Durmusan qarşımda, duruşun məsum, 

Almısan əqlimi, gedibdi, huşum, 

Bilmirəm, danışım, yoxsa ki, susum? 

Cisim candan, can  cisimdən küsürdü... 

  

Yuxu imiş, yoxsa, olub bu belə, 

Bədənlər uyurkən, ruhlar əl-ələ 

Dünyanın çox sirri naməlum, hələ. 

Sirr, Sahibə məlum, qalan yozurdu... 

  

23 dekabr 2009 
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**** 

  

  

Bu dəfə əhv elə, bağışla məni, 

İnan istəməzdim, incidim səni. 

  

  

Nə qədər tələsdim, yetə bilmədim. 

Ən gözəl anlardan birin itirdim... 

  

  

Təəssüf dənizində batıram indi, 

Məyusluq atıbdı, xilas ipini... 

  

28 dekabr 2009 

  

  

   



 

45 

 

  

**** 

  

Dünəni birtəhər vermişəm yola, 

Bu günün çarəsi qalıb Allaha, 

Hər günün astarı üzündən baha, 

Ömrün bu döngəsin, dönə biləydim... 

  

Dünyam çoxdan çıxıb, öz  məhvərindən, 

Əzalar qan almır, tay ürəyimdən, 

Heç kəs agah deyil, tək diləyimdən, 

Həsrətin qalasın sökə biləydim... 

  

30 dekabr 2009 
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**** 

  

  

Təbiblər sükutu dərman buyurub, 

Sənin bu sükutun dərd oldu mənə, 

Təbəssüm məlum ki, imkandan xaric 

Bir kəlmə şirin söz qıymadın mənə... 

  

01 yanvar 2010 
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“ƏZİZİM” 

  

Bir “əzizim” kəlməsinin istisi, 

Gözlərimdən könlüməcən yayıldı. 

Ruhun ani eşidildi cikkəsi, 

Təlatümdən cismim tamam bayıldı... 

  

  

Bir kəlmənin hərarəti buncasa, 

Əl əlimə dəysə, canım yandırar... 

Təlatüm yanında təzad da varsa, 

Göz gözümə baxsa, ruhum  dondurar... 

  

03 yanvar 2010 
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**** 

  

  

Beş dəqiqə onbeş ildən çox oldu, 

Hər saniyə neştər oldu, ox oldu, 

Zaman durdu, məkan itdi, yox oldu, 

Ayaq yerdən, əllər  göydən  üzülüb... 

  

Bilirəm ki, durum əldən dışqarı, 

Çoxu istər, qış günündə xoş qarı, 

İndi harda, yaxşı qoca, xoş qarı? 

Bu dünyanın aşı belə süzülüb... 

  

Yeddi yolun ayrıcında qalmışam, 

Neçə kərə boşalmışam,  dolmuşam, 

Hər ötən an , bir işartı ummuşam, 

Əncamsız  nişanlar  səfə  düzülüb... 
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Yaman gündə yetişirsən  haraya, 

Bir,  təbəssüm  məlhəm  olur  yaraya, 

Beş  dəqiqə yaman  düşüb araya, 

Şəfa  boxçasının  ağzı  büzülüb... 

  

27 fevral 2010 
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HEKAYƏ 

 

Gecəylə,  Gündüzün  qovuşmağını, 

Seyr etdim bu gecə, 

Dan üzü Ayla, 

Gecəyə ulduzlar çalırdı layla, 

Gündüz oyanırdı işvəylə,  nazla... 

Elə həzin-həzin, çox ustufluca 

Qaranlıq, aydınlıq  oldu  yavaşca. 

Ətrafda quşların gəlirdi  səsi, 

Artıq  hiss olunur  yazın  nəfəsi. 

Ay  da  qərib-qərib  süzürdü  göydən 

Elə  bil  xəbəri  var  idi  yerdən... 

Sanki  hiss edirdi  baxıram  ona, 

Anbaan  ağarıb,  solan  oğlana. 
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Günəşi  bir  yerdə  olsa  da  Ayla, 

Ani  görüşürlər,  incə  eyhamla. 

Günəşi  bir  anlıq  görsə  də  ancaq, 

Bütün  gün  gizlindən  ona  baxacaq. 

Ayın  iltifatı öz Günəşiylə, 

İnan  lap  eynidir  mənim  səninlə... 

  

07 mart 2010 
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HÖKÜM 

 O, gündən bu, günə ümid  çırağı 

Qəlbimi  içindən  işıqlandırır. 

Xəfif  bir  soyuqdan  üşüyür  çölüm, 

Bir  atəş  içimi  içdən  yandırır... 

  

Tərəfi  olmayan,  gözə  dəyməyən, 

Dadı  da  bilinməz,  iyi  gəlməyən, 

Hər  anı  mənımlə  tən  yarı  bölən, 

Bir  varlıq  deyir  ki,  yolun  yarıdır... 

   

Yolun yarısını  gəldiyim,  Həyat! 

Könül  həmdəmini  bulmadın  heyhat, 

Bilə də  bilmirəm,  olummu  rahat? 

Ya ki, tale  payım lap o  yandadır?! 

  

Solumdan  bir  ağrı  duyuram  hərdən, 

Yara  ya  güllədən,  ya  da  neştərdən, 

 



 

53 

 

Acılar  içimi,  dağıdır  içdən, 

Soldan  içimə  bir  şey  saplanır... 

  

Son  vaxtlar  gəlişin  həmişə  sağdan, 

Qoy  tanrım  qorusun  xəta-bəladan, 

Yeganə  istəyim  budur  Tanrıdan, 

Almasın,  verdiyi  tək  ərmağandır! 

   

Sağımda   sən  varsan,  solumda  höküm... 

Başıma  haranın  külünü  töküm?! 

İnan  ki,  ağırdan,  ağırdır  yüküm, 

Ağırlıq  çiynimdə,  beynim  ağrıyır. 

  

Ay  mənim,  məxsusi  gələn  Mələyim! 

Dünyanın  gərdişi,  kəsib  kələyim, 

İnan  ki,  bilmirəm  daha  neyləyim, 

Solum  çox  uzaqda,  sağ   yaxındadır... 

  

10 mart 2010  
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SƏN   ANLARSAN... 

  

Elə  bir  haldayam  anlayar  yalnız 

Günü  mənim  kimi  başa  vuranlar. 

Yanında  adam  çox,  özüsə,  yalqız 

Tək  ümid  oxunu  daşa  vuranlar. 

  

Ömür  yolum  düşüb,  yenə  dumana, 

Bel  bağlamaq  istəmirəm,  gümana, 

Dərdim  aşdı,  daşdı, döndü  ümmana 

Məni  anlar,  tənha  yaşa  dolanlar... 

   

Yeganə  təsəllim  güc  verir  mənə, 

Şükür  o,  günə  ki,  rast  oldum  sənə, 

Bundan  o  tərəfi  gəlmir  eynimə, 

- Nə  xoşbəxtdir,  ruhu  qoşa  olanlar... 

  

15 matr 2010 
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ÖNÜNDƏ 

  

Bənövşələr  boyun  büküb  önündə, 

Üzünə  baxmağa,  üzü  gəlməyir. 

Hüsnünə  baxmağa,  cəsarəti  yox, 

Üzür  diləməyə,  sözü  gəlməyir. 

  

Eşitmişdi, - “dərib  döşə  taxarlar” 

İnanmazdı,  heç,  önünə  çıxarlar, 

Qısqanc-qısqanc,  altdan-altdan  baxarlar, 

Düzünə  baxmağa  gözü  gəlməyir. 

  

Əyib  qamətini,  təzim  edərlər, 

Nəinki,  bənövşə,  bütün  çiçəklər, 

Üzünü  gizlədər,  bütün  gözəllər, 

Hamısı  bikefdir,  üzü  gülməyir. 

  

16 mart  2010 
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İSTƏK 

   

Saatlardır  bir  nöqtəyə  baxırkən, 

Min  nöqtədə,  gül  üzünü  görürəm. 

Düşüncələr  dənizində  üzürkən, 

Şərqdə,  Qərbdə  ancaq  səni  görürəm. 

  

Zülmət  gecələrin  tək  işıltısı, 

Uzaq  üfüqlərin  tək  parıltısı, 

Bumbuz  otağımın  tək  hənirtisi, 

Zərrətək  işıqda  səni  görürəm. 

   

Bunlar  ya,  ilğımdır,  aldadır  məni, 

Ya  da  ölməzliyin  tək  nişanəsi, 

Ancaq,  eşidilir,  qəlbimin  səsi... 

-Uzaqdakı  xoş  həyatı  görürəm. 

  

27 mart  2010 
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GÜN 

  

Yuxudan  oyanıram, 

Yenə  başım   üstəsən. 

Yəqin  mən  yatan  zaman, 

Keşiyimi  çəkmisən? 

  

Sənə  “GÜN  AYDIN” deyib, 

Günə  başlayıram  mən. 

Dəqiqələr  sürünür, 

Mənə  çox  gəlir  ildən... 

  

Səni  görmədiyim  gün 

Günüm  olur  ahu-zar. 

Günəşli  gün  qaranlıq, 

Geniş   dünyam  olur  dar... 
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Yaxşı  ki,  gecə  varmış, 

Mən  yatağa  girəndə, 

Yenə  də  sən   gəlirsən, 

Durursan  başım  üstə. 

  

“GECƏN  XEYRƏ” – qalsın... 

İstəyirəm,  mən  yatam. 

Ruhum  arxayın,  sakit, 

Dünyanı  unuduram... 

05 aprel 2010 
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BİLMİRƏM 

  

Zauru  unutdun  deyən  biryolluq, 

Ümidi  günlərin  birinə qalıb. 

Çar-naçar  oturub,  naməlum  sonluq, 

Əlacı  fələyin  felinə  qalıb... 

  

Günləri  atmısan,  günlərin  üstə, 

Demirəm,  xürrəmsən,  günü ahəstə, 

Düzü  mat  qalmışam,  səndəki  şəstə, 

Demirsən,  bu,  yazıq  nə  günə  qalıb? 

  

Fələk  yaman  oyun  oynayır  bizlə, 

Oğulsan,  felin  tut,  gərdişin  izlə, 

Bilmirəm,  nə  deyim  heç  hansı  üzlə, 

Nə  olub,  nə  olar  tək  sənə  qalıb... 

  

19 aprel  2010 
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NİYƏ 

  

Bir  gülüzlü  alıb,  başdan   əqlimi, 

Görən  gündən lap  olmuşam,  sərsəri, 

Bir  baxışla  dəyişibdi  iqlimi, 

O,  baxandı,  daha  baxmır,  heç  bəri... 

  

Tanrı  bəxş  edibdi,  hər  şeyi  bir-bir, 

Bütün  gözəlliklər  yalnız  sənindir, 

Əfsus  ki,  insafın  bir  azca  kəmdir, 

İnsaf   et,  nəzər  sal,  bu  yana  pəri... 

  

“Gözəl  nazsız  olmaz”-  deyib  atalar, 

Adətdir,  söz  alıb,  işvə  satarlar, 

Pozulmaq  üçündür,  bütün  qaydalar, 

Nazı  qoy  kənara,  bir  də  bax  bəri... 

  

20 aprel 2010 
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MİYANƏ 

  

Qalmışam   od  ilə  su  arasında, 

Su  ilğımdır,  od  yandımır  nədəndir? 

Bahar  gəlib,  bütün  güllər   açsa  da, 

Mənim   gülüm  hələ  sirli  qönçədir... 

  

Tər  qönçəmin  ətri  gəlir  uzaqdan, 

Tanrım  hifz  eyləsin,  min  bir  duzaqdan, 

Yəqin  heç  xəbəri,  yox  bu  yazıqdan, 

Bəs,  bilməz  haçandır,  gözləməkdədir? 

  

Zaur,  nə  düşmüsən,  yenə  fərağa? 

Gəl  sən  bu   sevdanı,  qoy  bir  qırağa, 

İndi,  bu  qönçə  də  möhtac   qıdığa, 

Gülə  bilsə, gülməzmidi,  - gülərdi... 

  

22  aprel  2010 
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“haycan, canım...” 

  

Can  deyən  dilinə,  tüm  dünya  qurban, 

Ülfətsiz,  dünyanın  bir  heç  dəyəri... 

Canın  əziz  mənə,  bil  öz  canımdan 

Tanrım  hifz  eyləsin,  şirin  dilləri... 

  

22  aprel 2010 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

63 

 

  

XAHİŞ 

  

Xahiş  etdim,  dün  günəşdən, 

Bu  gün  səni  salamlasın, 

İndi  baxır  pəncərəndən, 

İstəyir  səni  oyatsın... 

  

Sənə  oyan,  oyan  deyən, 

Səhərin  al  şəfəqidir, 

Günəş  özü  şəxsən  gəlib, 

Sənə  “GÜN  AYDIN”  deyir... 

  

04  may  2010 
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HAÇAN 

  

Bir  ümman  içinə  atmısan  məni, 

Yalqız  bir  adada  tənha  qalmışam... 

“Birdən”-siz,  filansız  səni  biləni, 

Ötən  hər  saniyə  oda  yanmışam... 

   

Günəşin  dan  yeri,  qürub  çağı  da, 

Yatağa  girəndə,  səhər  qalxanda, 

Əlimdəki  qələm,  hətta  kağız  da, 

Səni  andırırlar,  donub  qalmışam... 

  

İçindən  qor  edən  ocağam,  bəli, 

Közün  usta  qoyub,  bir  mələk  əli, 

Tək  özünə  məlum,  həm  fəndi,  feli, 

Bircə  püf  eləsə,  qora  dolmuşam... 

  

05 may2010 
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SƏBƏB VƏ NƏTİCƏ 

  

Günlərin  bir  günü,  heç  gözləmədiyim  anda, 

ümid  çırağımı  yandıran  bir  MƏLƏK  endi    

göylərdən.... O, gündən  təxminən  bir  il  ötür, 

o,  günün  təxminən  bir  yaşı  var...  Bu  gün  o, 

Mələyin  ad  günüdür...  Ad  günün   mübarək 

ey  mənim  məxsusi  göndərilmiş  mələyim... 

Yerin  sonsuz  səmanın  ənginlikləri,  nəsibin   

sevgi  dolu  həyat  olsun...  Tanrının  nəzərindən 

düşməyəsən... Sən  olmasaydın  bu  şeirlər də 

olmazdı... Bu kəlmələr  sənin  riqqətə  gətirdiyin 

qəlb  tellərinin  səsi  olduğundan  yalnız  və  yalnız  sənə  

aiddir,  ey  zəriflik,  paklıq,  bakirəlik  mücəssiməsi- 
bütün  ülvi  hisslərin 

məcmusu- AĞ  ÇİÇƏYİM....  
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