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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, həqiqətən də çox 
keşməkeşli bir həyat yaşamaq qismət oldu Bizlərə... 
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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.) PDF: – ELEKTRON 

NƏŞR.: ZU — GAC 

"İSTƏMƏZDİM  ŞAİR  OLUM  HƏLƏ  MƏN"  Bakı - 2010. 
(Bu günə qədər bir  dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.) 
PDF: – ELEKTRON NƏŞR: ZU — İSOHM 

  "GÜLZAR" Bakı - 2011. (Bu günə qədər bir  dəfə nəşr olunub 
və elektron variantı var. ) PDF: – ELEKTRON NƏŞR:  ZU — G 

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

NƏŞR: .ZU — MKY 

  "MƏHDUD  HƏYATIN  MƏCHUL  DÜŞÜNCƏLƏRİ" Bakı 
- 2011. (Bu günə qədər iki dəfə nəşr olunub və elektron variantı 
var.) PDF: – ELEKTRON NƏŞR:ZU — MHMD 

https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-gac2.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-isohm.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-g1.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-mky.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-mhmd1.pdf
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"ŞEHÇİÇƏYİM" Bakı -2011. (Bu günə qədər bir  dəfə nəşr 
olunub və elektron variantı var.) PDF:  – ELEKTRON NƏŞR: – ZU — SC 

 "BALÇİÇƏYİM" Bakı - 2012. (Bu günə qədər bir  dəfə nəşr 
olunub və elektron variantı var. )  PDF:  – ELEKTRON NƏŞR: ZU — BC 

 "BƏRZƏXDƏ"  Bakı - 2014. (Bu günə qədər bir  dəfə nəşr 
olunub) PDF:  – ELEKTRON NƏŞR: ZU — B 

 "NİŞANGAH" Bakı - 2016. (Bu günə qədər  iki  dəfə nəşr 
olunub və elektron variantı var.) PDF:  – ELEKTRON NƏŞR: ZU — N 

"ORİYENTİR  ULDUZU" Bkı -2011. (Bu günə qədər  beş dəfə 
nəşr olunub və elektron variantı var.) PDF:  – ELEKTRON NƏŞR:  ZU — OU 

 "GÜLÜNÜN  ŞEİRLƏRİ" Bakı - 2011. (Bu günə qədər  üç  
dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.) PDF:  – ELEKTRON NƏŞR: ZU 

— GS 

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

"BAYATILAR" -      تاجزائـــور اوس " بایاتیالر " - Bakı -2014. (Bu 
günə qədər  iki əlifba ilə üç dəfə nəşr olunub və elektron variantı 
var. Təbrizdə yayımlanıb.) PDF:  – ELEKTRON NƏŞR:   ZU — BAY 

 "QƏLBİMİN  AÇIQCASI"  Bakı - 2016. (Bu günə qədər  bir   
dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.) PDF:  – ELEKTRON NƏŞR:ZU 

— QA 

 "USTADNAMƏ" Bakı - 2016. (Bu günə qədər  bir  dəfə nəşr 
olunub və elektron variantı var.) PDF:  – ELEKTRON NƏŞR:  ZU — U(KHK) 

"USUBCAN  ƏFSANƏSİ"   (MƏQALƏLƏR)  Bakı - 2017. 
(Bu günə qədər  bir  dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.) 
PDF: – ƏNƏNƏVİ NƏŞR: ZU — USUB 

https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-sc.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-bc.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-b1.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-n.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-ou.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-gs.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-gs.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-bay3.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-qa.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-qa.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-ukhk.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-usub.pdf
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"ÇƏHRAYI  KİTAB"  Bakı – 2017.  (Bu günə qədər  iki  dəfə 
nəşr olunub və elektron variantı var.)  PDF: – ƏNƏNƏVİ NƏŞR: ZU — CK 

"OTUZ  İLDİR  ƏLDƏ  QƏLƏM"  Bakı – 2018. 

(Bu günə qədər  bir  dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.)  
PDF: – ƏNƏNƏVİ  NƏŞR: 
 

 

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: 

“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.) PDF: – ƏNƏNƏVİ NƏŞR:HXA – M 

ASKEF-in  yayımladığı “KARABAĞD’AN, KERKÜK’DEN  
ÇANAKKALE’YE”  (şiir  seçkisi)   antologiyası.  Türkiye– 

https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/zu-e28094-ck.pdf
https://zaurustacinkitablari.files.wordpress.com/2018/04/hxa-m.pdf
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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.   

Son illər müntəzəm olaraq,  http://yazarlar.az/ ,  http://ustac.az/  , 
http://zaurustac.tr.gg/ saytlarında,   

"EV BAZARI" qəzeti (e-qəzet) yomoristik  e-qəzetdə, 
"MAKLER-VİP" jurnalı (e-jurnal) 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.  

 

http://yazarlar.az/
http://ustac.az/
http://zaurustac.tr.gg/
https://evbazar.wordpress.com/
https://maklervip.wordpress.com/
https://ustacaz.wordpress.com/
http://www.tezadlar.az/


 

8 

 

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 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.  

https://yazarlarsite.wordpress.com/
https://yazarlarsite.wordpress.com/
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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://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 

https://yazarlarsite.wordpress.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/
http://www.tehsilproblemleri.com/
http://ayb.az/
http://azeri.press/
http://www.tezadlar.az/
http://www.kitabxana.net/
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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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/zaur.ustac
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Bakı – 2014 ənənəvi nəşrindən: 

 

Bu kitabda Zaur Ustacın müxtəlif  illərdə yazdığı sevgi şeirləri 
toplanmışdır.... 
Müəllif   dünyadakı  bütün  müşküllərin  ancaq   və 
ancaq  sevgi  ilə  öz  həllini  tapacağına  inanır....  Odurki, 

necə  deyərlər – “sevin  ki, seviləsiz...” 
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HƏLƏ  MƏN 

Dedilər, eşitdim sevmirsən məni, 

Dedilər ki, unut məhəbbətini, 

Demək tapdamısan eşq çəmənini, 

Bizi qınamazmı o gül, o çəmən 

O, çəməndən doymamışdım hələ mən. 

  

Çox da ki, desinlər, sevməyirsən sən, 

Mənim saf eşqimi rədd eləyirsən, 

Bu ilk məhəbbəti unutmaram mən. 

Bəs bizə nə deyər, eşidən, bilən 

İstəmirəm, dilə düşüm, hələ mən. 

  

Sən məni sevmirsən, mən ki, sevirəm, 

Sən həsrət çəkmirsən, mən ki, çəkirəm, 

Sənin həsrətini nəzmə çəkirəm, 

Ürəyimi boşaldıram qələmnən, 

İstəməzdim, şair olum hələ mən... 

  

06 noyabr 1990 Yusifcanlı 
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HƏLƏ  SƏN  

Bəs mənə nə deyər, dostlar, tanışlar? 

Söylə görüm, bu işi kim bağışlar? 

Dost qəmlənər, düşmən bunu alqışlar, 

Məhəbbətin nə olduğun get öyrən, 

Nabələdsən, böyük yolda hələ sən! 

  

Həvəs nədi, məhəbbət nə get öyrən, 

Səadət nə, hərislik nə get öyrən, 

Səxavət nə, xəbislik nə get öyrən, 

Bütün bunlar lazımdıki biləsən, 

Nabələdsən, böyük yolda hələ sən! 

  

Gözəl sima, heç gözəllik deyildir. 

İncə bədən, heç incəlik deyildir. 

Zərif tellər, heç zəriflik deyildir. 

Gözəl insan, sən daxilən gözəlsən, 

Nabələdsən, böyük yolda hələ sən! 

  

06 noyabr 1990 Yusifcanlı 
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BAXIŞIN  VAR... 

O, qara gözlərin öldürür məni, 

Gözlərin baxışı yandırır məni. 

Baxışından, baxışına fərq var yar, 

Hər baxışın mənə bir söz anladar. 

  

Baxışın var, mənə məni sev deyər, 

Baxışın var, məni dindirmə deyər. 

Baxışın var, canım alır sevgilim, 

Baxışın var, deyir:-“baxma sevgilim”... 

  

Baxışın var, məni döyər, incidər. 

Baxışın var, məndən incimə deyər. 

Baxışın var, mənə sevda çatırar, 

Baxışın var, dərdimə dərd artırar. 

  

Baxışlar, baxışlar mənası dərin, 

Onlar sözün deyər, siz gözəllərin... 

  

1990- Yusifcanlı 

  



 

15 

 

GECİKMİŞ ETİRAF 

  

Könlümü mən verdim sənə, 

Sən də onu aldın ələ, 

Bəs, eşqin nə verdi mənə? 

Onu sən deyə bilmərsən... 

  

Sənin eşqin mənə həsrət, 

Qanıma hopmuş vüsalət, 

Verdi mənə böyük bir dərd 

Onu sən duya bilmərsən... 

  

Ustac, bəsdir xiffət etdin, 

Ömrünü eşqə həsr etdin, 

Keçən ömrü bada verdin, 

Sən bunu niyə bilmirsən??? 

  

  

09 aprel 1991 Yusifcanlı 
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NƏ  İSTƏYİM? 

  

Mən vurğunam, qələm qaşa 

Şux qamətin bir tamaşa, 

Yanağında xallar qoşa, 

Daha səndən nə istəyim? 

  

  

Təkrarsızdı xətti-xalın 

Al rəngi var, yanağının, 

Qıvrım telin, qulac saçın, 

Daha səndən nə istəyim? 

  

  

Ustac deyər sözün düzün, 

Nə əksilməz, öyməz özün, 

İlham pərim qara gözün, 

Daha səndən nə istəyim? 

  

15 aprel 1991 Yusifcanlı 
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DİLBƏRİM 

Ay gözəl, amandır, getmə, dayan bir. 

Sinəmdə çırpınan ürək sənindir. 

Məhəbbət quyusu yaman dərindir. 

Dibinə çatmayır, neynim əllərim, 

Gülərüz, şirinsös, qəşəng dilbərim! 

   

Gəl mənim dərdimdən hali ol, ay qız. 

Aşiqi çoxdandır qoymusan, yalqız. 

İndi, elə vaxdır, hökm edir payız. 

Bahara uzalı qalıb, əllərim, 

Gülərüz, şirinsöz, qəşəng dilbərim! 

   

Nə vaxt gələcəksən, söylə görüşə, 

Qəlbimi yandırdın, sönməz atəşə, 

İnan, qurban dedim, bu cür gəlişə, 

Yollara dikili qalıb, gözlərim, 

Gülərüz, şirinsöz, qəşəng dilbərim! 

  

Yusifcanlı. 
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ÜMİD 

  

“Hər zülmət gecənin bir gündüzü var”, 

Yoxuşu yenişlə qoşa yeriyir. 

Gün doğur, Gün batır, Ay da həmçinin. 

Yağan yağış kəsir, qar da əriyir. 

  

Dünyada heç bir şey deyil, əbədi. 

Hər şeyi həll edən insan özüdür. 

Səbirdir, insanın indi qidası, 

İndi, ən müdrik söz “görək” sözüdür. 

  

Sən sözün  burdakı  hikmətinə var; 

Çayın mənbəyi də, mənsəbi də var. 

Yollar da nə qədər uzun olsa da, 

Müəyyən nöqtədə mütləq qurtarar... 

  

25.05.1994. Qapanlı. 
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TƏZAD 

  

Gəlmədim, həsrətdən yük tut mənimçün, 

Gəldim ki, bir sevinc bəxş eləyəsən... 

Gəlmədim, ayrılıq çələngi hör sən, 

Gəldim ki, xoşbəxtlik tacı verəsən... 

  

Gəldim ki, taledən payımı alım, 

Sevinc, xoş bir sevda qismətim olsun. 

Gəlmədim, görüşək, tez də ayrılaq, 

Qazandığım ancaq intizar olsun... 

  

Gəldim ki, həsrətin vüsalın görüm, 

Gəldim ki, saçını oxşayım, gülüm... 

Əlini, əlimdən de necə üzdün? 

“GEDİRƏM” kəlməsin sən dedin, gülüm... 

  

13.06.1994. Marağa. 
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ŞAİR 

  

Ay “həsrət” kəlməsin yazanda görüm, 

Barmaqların daşa dönəydi, şair! 

Ümid körpüsünü söküb, tökəndə 

Qolların yanına düşəydi, şair! 

  

Haradan ağlına gəldi bu sözlər? 

“Həsrət”, “ayrılıq”, “nisgil”, “qəm”, “kədər” 

“Hicran” səni udsun, nə bilim nələr? 

Bu acı sözləri neynirdin, şair? 

  

Yandırıb, bağrımı eylədin köz-köz, 

Deyirəm; həsrət çək, vüsalətə döz! 

Deginən, başına qəhətdimi söz? 

Dilin lal olaydı, susaydın, şair!!! 

  

06.11.1994.   Tərtər. 
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AY  KAMAN  

Nədir, yenə nalə çəkirsən nədən? 

Aman, elə, fəryad qoparma, Kaman! 

Bəsdir,  diddin, parçaladın qəlbimi, 

Aman elə, ruhumu yorma, Kaman! 

  

Dərdli ürək bircə, himə  bənddi bil, 

Bir himə bənddi ki, o, ötsün dil-dil, 

Yatmış duyğuları oyatma qəfil, 

Gəl, sarı simlərə toxunma, Kaman! 

  

Onsuz da canımda elə bir hal yox, 

Beynimdə, qəlbimdə fikirlər nə çox, 

Dərdli ürəyimə dərman edən yox, 

Gəl, mənim qəsdimə durma, ay  Kaman! 

  

Yenə nalə çəkib, ah qoparırsan, 

Səsinlə qəlbimdə od qalayırsan, 

Ağır bir hava tək məni boğursan, 

Könlümə yaralar vurma, ay Kaman! 
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Nə edim, neyləyim, öldürdün məni, 

Ahın, fəryadınla sökdün qəlbimi, 

Heç, çəkə bilmirəm öz dərdlərimi, 

Yükümün üstünə yük vurma, Kaman! 

  

Kaman,  aman elə, batır səsini, 

Dindirib, sızlatma, sızlsr qəlbimi, 

Nalənlə artırma, nisgil, qəmimi, 

Nədən həsrətliyəm sorma, ay Kaman! 

  

Söylə, sənin səsin niyə belədir? 

Səsinin ahəngi kədərdir, qəmdir, 

Bütün qəmginlərin ilk həmdəmidir, 

Kədərimə şərik durma, ay Kaman! 

  

Sən, yalnız qəmimə qəm artırırsan, 

Dərdimin üstünə dərd artırırsan, 

Ay Kaman, özünü nahaq yorursan. 

Dünyayla aramı vurma, ay Kaman!!! 

Tərtər. 
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SƏNDƏN  ASILIDIR 

Daşıya bilmirəm, qəlbimin yükün, 

Çiynimdə dünyanın yükü var mənim, 

Heç bir ölçüylə ölçülə bilməz, 

Dünyanın özündən ağırdır yüküm! 

  

Araya ayrılıq düşdü, neyləyim? 

Elə bil, sinəmdə od qaladılar, 

Bəxtimə qaranlıq düşəndə mənim, 

Kaş sənin bəxtinə nur yazaydılar! 

  

Artıq qəlb dözməyir, bunca həsrətə, 

Qəlbin həsrət yükü yaman ağırdır. 

Təlatüm eyləyir, köksə sığmayır, 

İndi can evimin ağır çağıdır... 

  

Kaş, bu namələrin bir tacir olub, 

Səfərə çıxaydı, eşq bazarına. 

Alaydı qəlbimin intizar yükün, 

Qəlbin son qoyaydı, dərd azarına... 

 17.04.1995.  Marağa. 
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ANA 

Beşiyim üstündə layla çalanım, 

Gözümün işığı, dirəyim, ANA! 

Dünyalar durduqca, yaşayasan sən, 

Düşünən beyinim, ürəyim, ANA! 

  

Dünya yaranışdan Həvva anamız, 

Anadır, bacıdır qol-qanadımız, 

Özün demişdin ki, deyil babımız, 

Gör, nəyin dərdini çəkirsən ,  ANA! 

  

Heç fikir eləmə oğul sarıdan, 

Oğlunu bəxş etdi ulu Yaradan, 

Mərdlərə təsəlli olmaz nigardan, 

Vətənçün böyütdün oğlunu, ANA! 

  

Vaxt olar; baharda, açanda güllər, 

Yaxud da qocalar dadanda nübar, 

Sənin də üzünə təbəssüm qonar, 

Qayıdacaq oğlun, cəbhədən, ANA! 

Marağa.  
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DÜŞDÜ  

Nə deyim, talenin qisməti belə, 

Hərənin bəxtinə bir yazı düşdü. 

Kiminin bəxtinə sevib, sevilmək, 

Kiminin bəxtinə ayrılıq düşdü. 

  

Ürək səksəkəli, beyin dumanlı, 

Yol-iriz tutulu, qollarım bağlı, 

Günüm qara olub, sənsiz qalalı, 

Mənim də bəxtimə ayrılıq düşdü. 

  

Gələcək uğrunda döyünür ürək, 

Sabaha ümidlə yaşamaq gərək, 

Qismətimiz nədir, haradan bilək? 

Əzəldən bəxtimə çək-çevir düşdü. 

  

Üçtəpə. 
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ANA 

Sənsən xəyalların tuşlandığı yer, 

Ümdə arzuların məkanı, ANA! 

Nə qədər, möcüzəli, sirli bir dünya, 

Kəşf olunmamış dünyamsan, ANA! 

  

Nə deyim, nə yazım yaraşsın sənə, 

Yüksələ biləydim kaş mənsəbinə, 

Dünyalar sığınar mərhəmətinə, 

Özün boyda böyük dünyamsan, ANA! 

  

Bir, şirin kəlməni eşidəydim kaş, 

Kipriyim islanıb, oldu yenə yaş, 

Olaydım, ayağın altda qalan daş, 

Biləydim, başımın üstəsən, ANA! 

  

Elə, kövrəlmişəm, körpə uşaq tək, 

Qəlbimi yandırır odlu bir, istək, 

Ay Ana, saçıma yüngül sığal çək, 

Ən böyük dövlətim, qayğındır, ANA!!! 

 28.08.1995.  Üçtəpə.  
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QÖNÇƏLƏR 

Yenə də duyğular hər şeydən təmiz, 

Necə görmüşdünsə, elə də vardır. 

Ən zərif duyğuların ünvanı sənsən, 

Qəlbimdə ən geniş yer səninkidir... 

  

Zəriflik içində zəriflik gəzən, 

Ən incə duyğular qəlbimdə yaşar. 

Müdhiş gözəlliyə məftun olaraq, 

Ürək cəmalına nəğmələr qoşar... 

  

Zərif istəkləri qoruyub, inan, 

Ən yetkin Bahara saxlamışam, mən. 

Nələr düşünmüşəm, nələr çəkmişəm, 

Bilməyirsən, nələr keçir qəlbimdən??? 

  

Arzular içində arzu yaşayır, 

Səfinə düzülmüş durnalar kimi. 

İçimdən neçə min SABAH boylanır, 

Əsən mehə təşnə qönçələr kimi... 

 Bakı. 
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DOSTUM 

Dostum, haqq yoluna qayıt indidən, 

Sonra əməlindən olma peşiman. 

Gördüyün işlərə, dediyin sözə 

Bir gün, sorğu-sual olacaq inan! 

  

Yaşama, dünyanı hədər yerə, sən! 

Sabahkı gün üçün yaşa bugündən, 

Nəfsin güdazına vermə ömrünü, 

Sabahkı yaşayış doğur  bu, gündən! 

  

Xülyalar yolunda olma canfəşan, 

Arzu, istəyini inam üstə qur! 

Bugün elə yaşa, elə iş gör ki, 

Peşiman olma, çalınanda “sur”! 

  

Bakı. 
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HƏQİQƏT 

Nə qədər Günəş var, yaşayar insan, 

İnsan öz ömrünü son edə bilməz. 

Dünyasın dəyişər, nizamı ilə, 

O, bir varlıq kimi yox ola bilməz! 

  

Heçdən heç yaranmır, hrç nə heç olmur, 

Bulud göydə dolur, yerdə su olur, 

Sular buxar olub, göylərə uçur, 

Bu, “dünya” nizamsız qurula biməz! 

  

Gecələr, gündüzlər, Ay və ulduzlar, 

Səhradakı qumlar,  dəryada buzlar, 

Acılı, şirinli, rəngli dənizlər, 

Bir təsadüfdürmü? – bu ola bilməz! 

  

Bütün yaranmışın öz nizamı var, 

Canlılar, cansızlar, dərələr, dağlar, 

Bütün xəstəliklər, bütün bəlalar, 

Heçdən mövcud deyil, heç ola bilməz! 
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Dünyamız qurulmuş, bir nizam üstə, 

Daşları daş üstə, otu ot üstə, 

İnan ki, göz tökən acı tüstü də, 

Heçdən yaranmayıb, heç ola bilməz! 

  

*        *         * 

  

Dostum, yaxşı düşün, düşün bir az da, 

İnsan bu, mətləbi duymaya bilməz!!! 

  

Bakı. 
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DÜŞÜNCƏLƏR 

Arzular üzünə güləndə sənin, 

Elə bil,  yüz dəfə cavanlaşırsan. 

İşin bərkə düşüb, çətinləşəndə, 

O an qəm-kədərlə qucaqlaşırsan... 

  

Belə olmamalı düşün, ey insan! 

Səni xəlq edəndə ulu yaradan, 

Mayanı  tutmuşdu, “sabit” torpaqdan, 

Mənbəyin, mənsəbin torpaqdır, İNSAN!!! 

  

İradə bəxş etdi Yaradan sənə, 

İstiqamət alma, əsən yellərlə, 

Şüuru örnək tut, əməllərinə, 

Bir gün, bu işlərə hesabatçısan! 

   

Enib asimandan, yerdə qərar tut, 

Şirin xülyaları biryolluq unut, 

“Həsədi”,  “həvəsi” qəlbində ərit, 

Həvəsə aldanıb, uduzacaqsan! 
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Ümid et, həmişə xoş gələcəyə, 

Ümid et, tanrının mərhəmətinə, 

İlahi inama sədaqətinə, 

Bir gün mükafatın olacaq inan!!! 

  

Bakı. 
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ALDANMIŞAM 

Yadıma düşürsən, xəzan yeliylə, 

Min-bir söz deyirsən yarpaq diliylə, 

Oxşaya bilməzsən dükan gülüylə, 

Ruhumu aldadıb, gəlmə yaxına, 

Onsuz da üzünə gülən deyiləm! 

  

Həmişəyaşıl tək sünisən, Gülüm! 

Əlində soyuqluq duyubdur əlim, 

Deyəsən, xoşuna gəlməyib dilim, 

Üzünə təbəssüm qonmamış hədər, 

Bir daha üzünə baxan deyiləm! 

  

Aldatdın qəlbimi təbəssümünlə, 

Əzirsən ruhumu süniliyinlə, 

Xoşuma gəlmədin “gözəlliyinlə”, 

Soyuqluğun girdi aramıza bil, 

Əlini əlimə alan deyiləm!!! 

  

03.11.1996.   Bakı. 
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ANA 

Sönməz bir od kimi, adın qövr edər, 

İçimdən atəşlə boylanar, ANA! 

O, hansı duyğudur, hər şeydən uca, 

Qəlbimin yağıyla qovrular, ANA?! 

  

Nə qədər cismimdə dövr edər qanın, 

Nə qədər yaşayar, bir para canın, 

Özünün əmridir, Cənabi-haqqın, 

Borcluyam, qarşında daima, ANA! 

  

Ümidim, təsəllim sənin duandır, 

Həmişə çin olan röyalarındır, 

Ən yüksək mərtəbə analarındır, 

De, səni unutmaq olarmı, ANA?! 

  

Bakı. 

  

  

  

  



 

35 

 

BELƏDİR 

Elə bil, yüzillik yuxudayam mən, 

Dünyanın işləri pərdə dalında. 

İnsanlar yalançı, həyat kələkbaz, 

Dünya öz işində, qalmaqalında... 

  

Saxtalıq, dumduru göz yaşı kimi, 

Açıqdan açığa eləyir tüğyan... 

Qənşərində durub gözünə girir, 

Tay ehtiyac deyil, sağ-sola boylan... 

  

Riyadır, yalandır büsbütün həyat, 

Ərşəmi çəkilib, itib həqiqət? 

Dünya belə qalmaz-işartı, ümid 

O Gün, haçan doğar, bilinmir fəqət?! 

  

Bakı. 
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                  *         *         *  

Özüm heç, özümdən baş açammıram, 

Qəlbin istəyi nə, həvəsi nədir? 

Dünyammı qaranlıq, ya mənmi koram??? 

Nədir ki, köksümü  dağıdıb, didir? 

  

Dünyanın işləri düşüb düyünə, 

Mən də itirmişəm kələfin ucun... 

Bilmirəm, harada, nə etmişəm ki?! 

Əzəl gündən mənim, nə olub suçum??? 

  

Yaxşıyla, yamanı qatmışam indi, 

Dərd alıb, qəm satıb nəf eyləyirəm... 

Xəyallar alıbdı məni qoynuna, 

Xülyalar içində kef eyləyirəm... 

  

Bakı. 
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GÜLÜM 

Ümidini üzmə, heç vaxt sabahdan, 

Ümidsiz düşmənin qoy olsun, Gülüm! 

Özünü sən qoru, nagahan ahdan, 

Sabahın gülərüz, xoş olsun, Gülüm! 

  

Aldım eşq badəsin, içdim əlindən, 

Öpdüm yanağından, sordum dilindən, 

Dirilik suyunu əmdim ləbindən, 

Gülə-gülə dedin: - “Nuş olsun”,  Gülüm! 

  

Vardı bu dünyanın acı, xoş günü, 

Vardı bu dünyanın quru, yaş günü, 

Hansıdır dünyanın yaranış günü? 

Dedin: - “Biz görüşən gün olsun”, Gülüm! 

  

 Culfa. 
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GƏZDİM 

  

Gəzdim, qarış-qarış VƏTƏN  TORPAĞIN, 

Hər dağda, dərədə izim var mənim! 

Hələ keçilməmiş, uca dağların, 

Uca zirvəsində gözüm var mənim! 

  

Gəzdim, yorulmadan aranı, dağı,  

Seyr etdim, ən ucqar çəməni, bağı, 

Heç vaxt qınamadım zamanı, çağı, 

Çox bulaq başında üzüm var mənim! 

  

Gəzdim, bu TORPAĞI,  mən oymaq-oymaq, 

Ən adi daşa da olmuşam qonaq, 

Hər otun, çiçəyin halın soraraq, 

Sinəmə yığdığım, sözüm var mənim!!! 

Batabat. 
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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 
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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 

Nə qədər nazənin, nə qədər həlim 

Bütün elmlərdən arif müəllim 

Bisavad Zaura dərs verərsənmi? 

 

06 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... 

  

Nə qədər gözəlsən, nə qədər şirin, 

Dünyamda şahısan sən gözəllərin, 

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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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. 

  

Buludların ağlamağı 

Boşa deyil, səbəbi var. 

Təmas etmir, gül hüsnünə 

Axı sənin çətirin var... 

06 dekabr 2009 
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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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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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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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 ŞEHÇİÇƏYİM 

Tacısan dünyamda tüm çiçəklərin, 

Köksündən bal süzən, tər Şehçiçəyim... 

Sehrinə düşmüşəm, nur ləçəklərin, 

Əqli başdan alan, zər Şehçiçəyim... 

 

Cəzbində qalmışam, tamam çar-naçar, 

Sağımda, solumda çox çiçək açar, 

Pərvanəyə dönüb, dövrəmdə uçar, 

Sərrafam, seçmişəm, dürr Şehçiçəyim... 

  

Bir kərə, bir anlıq olsa da, vüsal 

Ruhuma rahatlıq verməyir xəyal, 

Sonu ölümsə də, gəl qoynuna al, 

Həsrətdə yaşamaq, zor Şehçiçəyim... 

03.06.2010.      Bakı. 

  

  

 

 

  



 

48 

 

GECƏYƏ  DOĞRU 

Çox qəribə axarı var dünyanın, 

Çox dəqiq nizamla eyləyir gərdiş... 

Dərəylə eynidi, sayı dağların, 

Əzəldən nizamla qurulub, bu iş... 

  

“ Gecən xeyrə qalsın”- deyib, dalıram, 

Gecənin ən dərin qaranlığına... 

Min kərə dünyanı alt-üst edirəm, 

Bir, yol arayışı var, aydınlığa... 

  

Gecələr düzülür, sıraya bir-bir, 

Hər gecə, həsrətin yolu uzayır... 

Hər gecə, bir az da,  zaman qısalır, 

Beynimdə min cürə fikir dazıyır... 

  

Doğurdan da, nə qəribə hesabdır? 

- Hər ötən gün yolun üstə yol gəlir... 

Yol artıran gecələrsə, azalır, 

Ötən gecə, o gecəyə yaxındır... 

 Bakı. 
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BƏLKƏ 

Qalmışam, suallar məngənəsində, 

Bəlkələr beynimi kirayə edib. 

“Niyə”, “nə səbəbə”, “bəlkə” sözündə 

İnan, həriflər də məndən inciyib... 

  

Yaxşı ki, “haçansa” sözü də varmış, 

“Nə vaxtsa” da hərdən köməyə gəlir. 

“Qismət”-in özü də dada çatarmış, 

Adamın gümanı “ümidə” gəlir... 

  

Qalmışam, suallar məngənəsində, 

Bəlkə də bəlkələr həqiqət oldu. 

Bu “bəlkə” sözünün hər bir səsində, 

Təskinlik var idi, ümid də doğdu... 

 Bakı. 
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HANI  

Hanı bu dünyada nizam, ədalət? 

Ağ-qara bir yerdə yaradır vəhdət? 

Mənfinin tamamı, müsbətdi əlbət??? 

Budursa, olmasın belə ədalət! 

  

Həmişə razı salıbmı qismət? 

De, nədir məhəbbət, nədir xəyanət? 

Bu dünya, bu həyat tam bir rəzalət!!! 

Budursa, olmasın belə ədalət! 

  

Yenidən dünyaya gəlsəydik, şayət, 

İlk səni bulardım, etməzdik, xiffət, 

Evimizi yıxıb, inan cəhalət!!! 

Budursa, olmasın belə ədalət! 

  

Bakı. 
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MÜTLƏQ 

İlahi nurundan pay alan gözəl, 

Görsən ki, nurundan pay alaq biz də... 

Lütf eylə, bu səmtə bir, pişvaza gəl, 

Görsən ki, hərarət qalmayıb, sözdə... 

  

Ay Yerin cəzbində, təşnə Günəşə, 

Bülbül Gülə möhtac, qəfəs nə işə? 

Adam lap, mat qalır inan, gərdişə, 

Görsə ki, ötəsi olur yüzün də... 

  

Zaur bir, qonaqdı, külli-cahana, 

Niyəti bəllidi, tək Yaradana, 

Sürünə-sürünə yetişər xana, 

Görsə ki, taqəti yoxdu dizində... 

  

Bakı. 
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GÖRÜNCƏ  

İntizar dumanı çöküb, gözümə, 

Ruhun iztirabı hopub, üzümə, 

İçimin acısı çıxıb, üzümə, 

Üzüm gülər, gül üzünü görüncə... 

  

Günlərin hamısı dandan, qüruba, 

Minnət eylətirəm, min yol turaba, 

Qaçmasın ayağım altdan, iraqa, 

Gözüm gülər, gəldiyini görüncə... 

  

Zaur qalıb, bu dünyada biçarə, 

Loğman, təbib edə bilmir bir, çarə, 

Fələyin cidası, Vallah naçarə, 

Ruhum şəfa tapar, səni görüncə... 

  

27.08.2010.         Bakı. 
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*         *         * 

Həsrətdən qəlbə iz düşüb, 

Bu həsrətdən qurtar məni... 

Həmişə səhv düşən fələk, 

Bəlkə, bu dəfə düz düşüb, 

Qorx, bu həsrət alar məni?! 

  

Lap, yapışıb xirtdəyimdən, 

Bu həsrətdən qopar məni... 

Qoyma həsrət məni boğa, 

Lap, az qalıb canım çıxa, 

Qorx, bu həsrət udar məni?! 

  

Aman vermə, qalxa şahə, 

Gəl bu atdan düşür məni! 

Götrüldümü, tutmaq çətin, 

Durar, durmaz deyil yəqin, 

Qorx, bu həsrət yıxar məni!? 

 Bakı. 
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*         *         * 

Qədəri, Tanrı yazıbsa, 

Qismət, sənin əlindədir. 

Cüt piyalə, məsti-xumar 

Versən, sənin əlindədir?! 

  

Tanrı sözü: - “Haqqı tutun”! 

Mayasıdı, inan, qutun! 

İncə, boğma, şümşad sütün 

Qıysan sənin əlindədir?! 

  

Dil quruyar, dodaq təpər, 

Həyatdan qalmayıb əsər, 

Tək cam, dolu abi-gövsər 

Qonaq etsən əlindədir?! 

  

Bakı. 
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*         *         *  

Hər gəlişin bir nəğmədi, mənimçün, 

Vəhy mələyi səninlə qoşa gəlir... 

Hər gəlişin ərmağandı mənimçün, 

Sən gəlirsən, ürək də cuşa gəlir... 

  

Gəlişinlə, dəyişirsən iqlimi, 

Bir, aydınlıq, şövq verirsən əqlimə, 

İlk baxışdan,  kök atmısan qəlbimə, 

Hər gələndə, təzə-tər rişə gəlir... 

  

Hər gəlişin əfsanədi, nağıldı, 

Bir də gördün, Vallah Zaur bayıldı, 

Bilirsən ki, çoxdan hayıl-mayıldı, 

Qələm qalır, əlinə tişə gəlir... 

  

Bakı. 
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BALÇİÇƏYİM  

Çox da ki, həsrət acıdı, 

Hər kəlməsi bal Çiçəyim! 

Ayrılıq dişin  qıcadı, 

Yetdin dada, Balçiçəyim! 

  

Nə yaxşı ki, gəldi səsin, 

Tək qalmışdı kimsəsizin, 

Sirri olur, hər bir kəsin, 

Mənim sirrim, Balçiçəyim! 

  

Səhv düşmüşdü sübhü, şəri 

Xəstəhaldı tüm günləri, 

Zaurun tək ümid yeri, 

Dərdə dərman, Balçiçəyim! 

  

26.05.2011. 
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NƏDƏNDİ  

Yanağina qəmzə atan gülüşün, 

Ürəyimə nizə atır nədəndi?! 

Ədasıyla meh gətirən yerişin, 

Ürəyimi közə atır nədəndi?! 

  

Sən gələndə yoxa çıxır dərd, ələm 

Cismim dəftər olur, ruhumsa qələm, 

Bir baxış atəşli gözümə məlhəm, 

İynə tək dizimə batır nədəndi?! 

   

İstədim deyəm ki, olasan agah, 

Mat qaldım, bu işə özüm də Billah, 

Ustacın işləri Vallahi dəsgah, 

Qan-tər içrə buza batır nədəndi?! 

  

07.06.2011. 
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*     *     * 

  

Tay deyil marağında, 

Qalmışam fərağında, 

Fələyin darağında 

Əlçim-əlçim olmuşam! 

  

Aramla  ötür zaman, 

Hökmə işləyir hər an, 

Dilim gəlməz, deyəm yan, 

Yanıb köz-köz olmuşam! 

  

Rəvac verdiyin sükut, 

Ustacı edib şil-küt, 

Canımda  qalmayıb qut, 

Ruhu pul-pul olmuşam! 

  

05.12.2011. 
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*     *     * 

  

İncilərin incisi, 

Incilər birincisi, 

Çiçəklərin incəsi, 

Sinəsi xal-xal çiçək, 

Şəkər çiçək, Balçiçək! 

  

Həyat  xoş  ətirində, 

Şan-şöhrəti   ünündə, 

Əl  çatmaz, göz önündə, 

Uca,  kövrək dal çiçək, 

Şəkər çiçək,  Balçiçək! 

  

Bağrının  başı qandı, 
İtib tərsi,  oyandı, 

Ustacın işi zaydı, 

Olmusan xəyal, Çiçək! 

Şəkər  çiçək,   Balçiçək! 

  

30.12.2011. 
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CƏZAMI ? 

Ya inan, inanma  sənin öz işin 

Baxdığım hər yerdə səni görürəm... 

Elə istəyirəm, tutam əlindən 

Nə qədər mümkünsüz, bunu bilirəm!? 

   

Daim düşünürəm, sən də bir düşün! 

Harda səhv etmişik, nədədi yalnış!? 

Kimin istəyini qoyduq gözündə? 

Bəlkə də bir nakam eləyib qarğış??? 

   

Ustacı  salmısan, yaman çətinə 

Arzusu, istəyi qalıb gözündə... 

De görüm, o şirin təbbəssüm, nə vaxt, 

Boy alıb güləcək, o göz bu gözdə??? 

07.10.2012. BAKI 
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ATƏŞ 

Bütün inancların fövqündə, Pəri! 

Süzgün bir baxışla, nəzər sal bəri, 

Nədən mataf qılmış, Yaradan səni 

Niyyətim oduna qızınmaq narın... 

   

Günəşdən nur alan, gülüzlü dilbər, 

Çox uzun zamandı, yoxdu bir xəbər 

Sükutdan payını alıbdı əllər, 

Mizrabam, oylağım sinəsi tarın... 

  

Ustac  nagümana, əli göydədi, 

Gözəl nazsız olmaz, rufi-ədətdi, 

Ruhu, hüzurunda ərzi-biətdi, 

Təmənnası, olmaq qonağı yarın... 

14.07.2013. BAKI 
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HƏBİBİ 

 (Amr Diabın  mahnısına uyğulama) 

Bir gecəlik biz unudub, hamını 

Nə olar, ləzzətin duysaq sevginin??? 

Deyərdim, bir mələk  olub qonağım, 

Sən də bəhrəsini görərdin eşqin... 

   

Əzizim, bir  gecə unut, keçmişi 

Qollarım belində, qoy kəmər  olsun... 

Həyatın yeganə gecəsi kimi, 

Dünya  ikimizə  bir saray olsun... 

   

Yaşamın  səbəbi, qoy  eşqin olsun!!! 

Deyirsən, xoş  günlər  önümüzdədir... 

Hər  gün  əvvəlkindən daha xoş olsun!!! 

Əl-ələ tutuşmaq   əlimizdədir... 

03.01.2014. BAKI 
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GƏL 

Ümiddən bir çələng hörmüşəm, gülüm. 

Nə vaxtdır rəfində gözləməkdədir... 

Dünyamda bir dünya qurmuşam, gülüm. 

Haçandır üfiqdə bəkləməkdədir... 

   

Gəl, nazı-qəmzəni sən qoy boxçaya, 

Arzu-istəyini çıxar taxçaya, 

Bu nədir, dönmüsən əntiq axçaya, 

Cəmalın yad nəzər süsləməkdədir... 

   

Ustacı etmisən, özünə möhtac, 

Gözünün gülməsi, üzünə möhtac, 

Ruhunun dinməsi, sözünə möhtac, 

Həp ruhum, ruhunu izləməkdədir... 

11.05.2014. BAKI. 
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ÜRƏYİM 

Gəl aldatma nə özünü, nə məni 

Bunca sevə bilməz heç kim, bil səni 

O qədər, biləndən sevibdir səni 

Acımasız, bəlkə qansız ürəyim... 

   

Acımasız, çün dünyayə biganə, 

Bəlkə qansız, nədən böylə miyanə? 

Qiyası yox, çün sığışmaz nizamə, 

Nədənlərsiz sevib səni ürəyim... 

  

Sayəndə adım da qonaq dil-dişə, 

Ustacın təni də çəkilib şişə, 

Teşt-teşt su aparan bu xəmir bişə... 

Bu oruca iftar yoxmu, ürəyim??? 

17.05.2014. BAKI 
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SÜKUT 

 Özünü özündən qaçaq salmısan, 

Məskəni, sükutun zirvəsindədir... 

Görürəm, ruhunla qaça-qovdasan, 

Xəyallar, xülyanın ötəsindədir... 

  

Bəlkə, boğmayasan bunca özünü, 

Ruhunu azad et, tapsın özünü, 

Lap, bilmək istəsən sözün düzünü, 

Sözsüzlük, sözlərin itməsindədir... 

   

Sevdiyin mahnı da deyildiyi tək 

Həbibi, hamını bəlkə tərk edək??? 

Kimsələr olmayan diyara gedək... 

Yenilik, köhnənin bitməsindədir... 

17.05.2014. BAKI. 
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OXŞAMIR  

                       (Özünə təskinlik verib, ovutma...) 

Keçər deyib, ayran qatma aşına, 

Əldə barmaq, bir-birinə oxşamır. 

Əbəs yerə heç kim vurmaz başına, 

Teldə qarmaq, bir-birinə oxşamır. 

   

Bu dünyaya yumruq sıxıb, gələrik, 

Əli göydə, baş alovlu gəzərik, 

Gedəndə də göz yumulu gedərik, 

Üstə torpaq, bir-birinə oxşamır. 

   

Ustac deyər, söz gələn yer naməlum, 

Yaradan de, ya Tanrı de, ya Qəyyum, 

Dədələrin ibrətindən bu məlum; 

Xəstə, dabaq bir-birinə oxşamır... 

18.05.2014. BAKI. 
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BU  GÜNDÜ 

Keçər deyib, surat asma üstünə 

Keçməz dedim, demək keçməz, yəmindi. 

İçə atıb,  yükü alma üstünə 

Dəyməz dedim, demək dəyməz, əmindi. 

   

Qıyma, səni həzm eləyə xəyallar, 

Mülayimi yem eləyər xəyallar, 

Bir az sərt ol, ram olacaq xəyallar, 

Əyməz dedim, demək əyməz, həmindi. 

   

Ustac deyər, sözdü dedim, uca tut!!! 

İnanmırsan,  lap inanma, xoca tut!!! 

Keçən keçib, sabahı da heçə  tut!!! 

Yox bilinməz, sənin günün bu gündü... 

28.05.2014  BAKI 
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İNDİ 

Səndən  əvvəl nəyim  vardı dünyada? 

Dünya özü mənim üçün heç idi... 

Söylə görüm qalıbmı heç yadında 

Həmən  günün nişanəsi  üç idi... 

  

Dil açanda ata-ana demişdim, 

Ağzım üstə tərs şilləni yemişdim, 

Bağ-baxçada nəyim vardı dərmişdim, 

Sən gəlləndə gethagetdi, köç idi... 

  

Dayan dedin tərəddüdsüz dayandım, 

Oyan dedin  hövlank qalxdım oyandım, 

Nə gətirdin nə verdinsə həp aldım, 

Bunlar mənə həyat verən bac idi... 

  

Zaman ötüb özümə mat qalmışam, 

Tay sayəndə zəngin adam olmuşam, 

Bu halımdan inan tamam bihuşam, 

Çox düşündüm bir yol olar gec idi... 
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Sən gələn gün vaxt sataşdı gözümə, 

Zaman adlı yoldaş tapdım özümə, 

Həmən gündən sərhəd yoxdu sözümə, 

Səndən əvvəl kəlmələr də bic idi... 

  

Varidatım saya gəlməz qələmlə, 

Gecə mənim, gündüz mənim səhərlə, 

Günəş mənim, ulduz mənim  qəmərlə, 

Tək olanım  üzü qara sac idi.... 

  

Uzatdıqca uzanacaq siyahı, 

Yer götürməz,  Göy götürməz bu ahı, 

Ustac sorar nədə olub günahı, 

Günahsızı  dustaq etmək suç idi... 

27.07.2014  Bakı 
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MƏNCƏ 

                             (Səfər Səfərliyə) 

Həyat yolu, arzularla  səs-səsə, 

O, fürsətdir, aman verməz heç kəsə, 

Dünya malı bu dünyada gərəksə, 

O dünyaya keçməsində  nə fayda... 

   

 O, Anadır  bala  üçün həp  yanar, 

Gecə-gündüz dövrəsində  fırlanar, 

Vədə sonu sıralanan  yuvalar, 

Nişan qalar balaları uçanda... 

   

O, çevrədir,  həm hərifdi, həm rəqəm 

Tüm mövcudat məlum olar “O”, desəm, 

Cavab budur, gərək yoxdu,  düşünəm 

Çün tərifi çox açıqdı hesabda... 
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O tüfəngdir, boşu minin qorxudar, 

O gecədir, səhər gəlsə yox olar, 

O ağıldır, insanlığı  ucaldar, 

Burda deyim, rəhmət düşür ustada... 

   

Ustac üçün ən asan bu sualdı, 

Tək  YARADAN  tüm suala  cavabdı, 

Ən yaxşı dost həmsöhbətin olandı, 

Söz, söz olar  deyildiyi  məqamda... 

  

15.08.2014   BAKI. 
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                            Maraq üçün 

 

Zaur Ustac 8 yanvar, 1975-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuş, 
ilk təhsilini Ağdam rayonunun Yusifcanlı kənd orta məktəbində 
almış, ardıcıl olaraq Bakı Dövlət Universitetində, Bakı Ali 
Birləşmiş Komandanlıq Məktəbində, Beynəlxalq İxtiraçılıq və 
Biznes İnstitutunda və Şamaxı Humanitar Kollecində davam 
etdirmişdir. Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı və 
halhazırda ehtiyatda olan zabitdir. Zaur Ustac 1988-ci ildən 
etibarən dövri mətbuatda çıxış edir. Zaur Ustac «Yazarlar» 
jurnalının təsisçisi və baş redaktorudur. Zaur Ustac 
«GÜNAYDIN“ («AĞÇİÇƏYİM”), “İSTƏMƏZDİM ŞAİR 
OLUM HƏLƏ MƏN”, “GÜLZAR”, “ŞEHÇİÇƏYİM”, 
“MƏHDUD HƏYDTIN MƏCHUL DÜŞÜNCƏLƏRİ”, “MUM 
KİMİ YUMŞALANDA”, “BAYATILAR”, “BALÇİÇƏYİM”, 
“GÜLÜNÜN ŞEİRLƏRİ” “SEVİN Kİ, SEVİLƏSİZ…”, 
“QƏLBİMİN  AÇIQCASI”, “USTADNAMƏ”, “NİŞANGAH”, 
"ÇƏHRAYI  KİTAB",  "OTUZ İLDİR, ƏLDƏ QƏLƏM"   kimi 
şeirlər kitablarının, "USUBCAN  ƏFSANƏSİ" adlı  məqalələr 
toplusunun  və Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı 
Gizir Mübariz İbrahimovun əziz xatirəsinə həsr olunmuş “ 
ORİYENTİR ULDUZU” kitabının müəllifidir. 

Ustaca görə, yazarlar, ancaq yazarlar... Yəni şübhəsiz ki, 
hikmət və söz  Uca Tanrıya məxsusdur. 

Biz sadəcə diktə olunanları qələmə alan, qələm tutan qullarıq- 

qələmin sahibi də odur...  

- Ustaclıyam, əlim ərşi-əlada, 

Bu nə sitəm, millətim nə bəlada???!!! 
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                                 Zaur  USTAC 

                Mustafayev  Zaur  Mustafa oğlu  

                      “SEVİN Kİ, SEVİLƏSİZ...”   

                                (Şeirlər)                                 

Elektron nəşr:  
Texniki redaktor: Tunc AY 

Tərtibatçı:  Gülü 

Kitab Yazarlar -ı  ko püter ərkəzində yığılıb. 

Təşkilati dəstək: www.ustac.az (Qeyri- kommersiya) 

Elektron  Kitab  Zaur  Ustac  yaradıcılığının  “30”  illik yubley 

tədbirləri çərçivəsində  nəşr olunan 16-cü  kitabdır. 

                         (Y-30-EK-16-ZU) 

Bütün hüquqlar müəllifə məxsusdur.                                    

Çapa i zala dı: . 04.2018. 

Əlaqə: zauryazar@mail.ru 

Pulsuz. 

F/b:  Zaur Ustac 

  

  

http://www.ustac.az/
mailto:zauryazar@mail.ru
https://www.facebook.com/zaurustac?hc_ref=ARRs_PB7DaikNpwqeNIv1qmN1ZzF2hPHcVX9E_vnNzORA45nVZOXL4RfJIbPt3xgaX8&fref=nf
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Qeyd: 

 

Üzqabığının müəllifi, Gülü xanımdır. 
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