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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...
Sözüsüzki, yaradıcılığımız həyatımızın inkası olduğundan –
“qabda nə var çıxar üzə” (Z.U)- bu anlamda mən nəzmi deyil,
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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
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"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.)
"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" -  "بایاتیالر " زائـــور اوستاج- 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.)
"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.)
PDF: – ƏNƏNƏVİ NƏŞR: ZU — USUB

"ÇƏHRAYI KİTAB" Bakı – 2017. (Bu günə qədər iki dəfə
nəşr olunub və elektron variantı var.) PDF: – ƏNƏNƏVİ NƏŞR: ZU — CK
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"OTUZ İLDİR ƏLDƏ QƏLƏM" Bakı – 2018.
(Bu günə qədər bir dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.)
PDF: – ƏNƏNƏVİ NƏŞR:ZU — OƏQ

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
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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.
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
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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 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 8

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://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
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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.
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-Bir ox atdın, yayı dəymir gözümə,
Üzmə məni, əqlim baxmır sözümə,
İçindəkin açıq söylə üzümə,
Bir eyhamın min üzü var, gözəlim...

14 may 2010

-kaş ki,başqa bir zamanda və başqa
şərtlərdə qarşılaşaydıq...

14 may 2010

11

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.
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*

*

*

Günəşin al şəfəqi nur çiləsin, gününə!
Od, istilik, hərarət, bəxş eləsin, ömrünə!
Əlvida de, buz kimi, tük ürpədən dününə!
Aynadan bax! – Günün özü sənə “gün aydın” deyir!

Bakı.
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*

*

*

Yaxşı ki, gecənin yuxusu varmış,
Ən azı, qarqaşa itir bir ara...
Fikirlər, xəyallar çəkmirlər dara,
Ruhlar sərgərdan düşür yollara...

Yaxşı ki, gecənin yuxusu varmış,
Yaxşı ki, o, özü tapır bizləri...
Yuxudaca görürük, çox həsrətli üzləri,
Yuxudaca eşidirik, şirin-şirin sözləri...

Nə yaxşı ki, gecə varmış,
Nə yaxşı ki, yuxu varmış,
Nə yaxşı ki, sən varsan,
Röyaların qonağısan...

Bakı.
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*

*

*

Bu sözlərin qarşısında acizəm,
Daş qayaya, rast olub ki, deginən...
Görən gündən anlamışam halını,
Çox ağırdı, bu hicranın vüsaləti, bilginən...
Həsrət dənizinin sənsən, Zöhrəsi,
Gözlərəm, buludlar haçan itəsi,
Dünyanın ən rahat, sakit guşəsi,
Mən tanımam, tanırsansa, deginən...
Sənin yerin, başım üstə,
Göyün yeddi qatında,
Hərarətin, ürəyimin içində,
Mənim üçün dünya varkən,
Sən də varsan bilginən...
Lap əslində,
Tüm dünyanın,
Özü sənsən,
DUYGİNƏN!!!

Bakı.
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*

*

*

Çöhrəndən təbəssüm əskik olmasın!
Gəldin, ruhumun Günəşi doğdu...
Min şükür, Tanrının ədalətinə!
Haqq yalnız onundu, belə buyurdu!

Elə, məqamlarda qəfil gəlirsən,
Deyirəm, məxsusi göndərilmisən,
Dərd-qəmi qovursan, sevinc verirsən,
Dindin, ürəyimin başı oyuldu...

Atıram, üstümdən kədəri, qəmi...
Bir anlıq da olsa, görəndə səni,
Ruhum təzələndi – duydum səsini,
Güldün, sanki, Zaur indi doğuldu...

Bakı.
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*

*

*

Həsrətəm o gecəyə,
O günə, o gecəyə,
Əridirəm günləri
Tez yetəm o gecəyə...

Bakı.
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*

*

*

Çox istədim, yüklənməyim, bu yüklə,
Bir anamdan, bir həyatdan keçmədim...
Bulaq üstə, xeyli susuz oturdum,
Yandı bağrım, o bulaqdan içmədim...

Bakı.
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Qururam, xəyalını
Hər gecə, o gecənin...
İstərəm, ətrin alım
Bir dəfə o gecənin...

26.06.2010.

23:50:15

Bakı.

.......Dəli........
26.06.2010.

23:50:43
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Bakı.

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...
20

*

*

*

Ayla, ulduz qonağımdı bu gecə,
Pəncərəmdən boylanırlar sakitcə,
Ulduz, Aya sığınıbdır, gör necə,
Gecə yarı, yuxum ərşə çəkilib...

Bakı.
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*

*

*

Bugecə də birtəhər,
Yerin verdi gündüzə.
Adil Tanrım qoy, özü,
Mərhəmət etsin bizə...

Yusifi ürcah etdi,
Çün gözəl Züleyxaya,
- Səbirdə, mətanətdə
Örnək olsun dünyaya...

Yəqin, o gün gələcək?
Yox olacaq, itəcək,
- Bu yuxusuz gecələr,
Yerində gül bitəcək!

01.08.2010.

Bakı.
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*

*

*

Mən aşiq gülə bəndəm,
Obama, elə bəndəm,
Dünya düşüb, gözümdən
Bir, şirin dilə bəndəm...

Bakı.

Mən aşiqəm, bu mehə,
Bu səhərə, bu şehə,
Dodaq istər, toxunsun
Quzeydəki o zehə...

Bakı.
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*

*

*

Mən aşiq bu gecəyə.
Bu günə, bu gecəyə,
Günlər səfə düzüldü
Tez çata, o gecəyə...

Bakı.

Mən aşiq Şehçiçəyim,
“Gün aydın”! – Şehçiçəyim,
Sükut sənə yaraşmır.
Bir, dillən Şehçiçəyim...

Bakı.

24

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.

25

*

*

*

Gecələr yuxusuz, gündüzlər duzsuz,
Dünyamın nizamı pozulub, sənsiz...
Bunun bir adı var; söhbətsiz, sözsüz,
Yaşam, anlamını itirib, sənsiz...

Bakı.

26

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.

27

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.

28

*

*

*

Öz əlimdə deyil ki,
Mən istəyim, baxanda,
Gözüm məndən xəbərsiz,
Növbə tutar yolunda...

Bakı.

29

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.

30

*

*

*

Bu elə, dalğadı, alıb qoynuna,
Olmayan sahilə aparır məni...
Yanımdan ötəndə çəkir ardınca,
Bu namərd dünyadan qoparır məni...

Günləri üst-üstə yığıb, il etdim,
Bir çözüm aradım, tükəndim, bitdim,
Axtara-axtara özüm də itdim,
Yəqin ki. indi o, axtarır məni...

Çözümü-çözümə calamaq çətin,
Bu fani dünyanı anlamaq çətin,
Bu işdə kimisə, qınamaq çətin,
Özləmim, özümdən qoparır məni...

31.08.2010.

Bakı.

31

*

*

*

Gəl, belə gizləmə üzünü məndən,
Yenicə doğulmuş, bayram Ayı tək...
Qov, getsin buludu, açılsın çöhrən,
O hüsnü-qəmərə bir, salam deyək...

Bakı.

32

*

*

*

Qələm qaşlarını çatmısan, nədən?
Hüzünlü bu görkəm yaraşmır sənə...
Hər dəfə gül açan cəmalın nədən,
Bu gün solğun kimi göründü mənə?

Bakı.

33

*

*

*

Qəlb evimi duman alıb, çən alıb,
Bağrımın başına qəfil qar yağıb,
Ruhumun gəzdiyi çöllər saralıb,
Sən gəl ki, xəzanı qovaq biryolluq...

Bakı.

34

NİYƏ

Qəlbimin ən məhrəm, isti guşəsi,
Naməhrəm qonağın öhdəsindədir.
Ən vacib sirr kimi gizlənib orda,
Aşkarı ağlımın ötəsindədir...

Ey bütün sirlərdən hali Yaradan!
Mənə bir işarət yolla, oradan!
Olmayım, sonrakı peşimanlardan,
Hər kəsin bəlası zətasındadır...

Nədən damla-damla süzür bulağım?
Niyə bivaxt gəlib, məchul qonağım?
Necədir, taledən gələn sorağım?
Əminlik dünyanın harasındadır?!

12.10.2010.

Bakı.

35

*

*

*

Yamyaşıl gözlərin dərinliyində,
Dünyamın ürəyi döyünür bəlkə?!
Yamyaşıl gözlərin dərindi, inan!
Masmavi Göylərin özündən bəlkə!!!

Bakı.

36

*

*

*

Kiminin əvvəli, kiminin sonu,
Düşünüb, daşınıb, deyib Atalar...
Əvvəli boş ver ki, salmısan yola,
Sonunda bar verər bütün arzular...

Bakı.

37

DƏRS

Dünyanı ələdim, öz ələyimdə,
- Gözəl Züleyxanın eşqi bir ibrət;
Məşuqu gözünün önündə varkən,
İllərcə qəlbini yaxdı vüsalət...

Eşqi, ehtirası çəkdirdi zillət,
Ad-sanı, şöhrəti etdirdi möhnət,
Sarayı zindandı, ömrü xəyalət,
Sonunda, son buldu, odlu vüsalət...

Ustacın məqsədi, budu əslində;
Düşüb, qalmayasan xəyal içində,
Dünyanın nizamı, öz biçimində,
Var-yoxa dəng gəlir, vüsal-vüsalət...

Bakı.

38

*

*

*

Sən naxoşam, deyəndə,
Naxoşlayır ürəyim...
Bəd nəzərdən kənar dur,
Naxoşlama, Ürəyim...

Bakı.

39

*

*

*

İlk bahar yeli tək, ötüb keçirsən,
Xoş ətrin burnumun ucunda qalıb...
Nə Bənövşə deyil, nə də Yasəmən,
Adı lap, dilimin ucunda qalıb...

Bakı.

40

GƏL

Bir rəqəm də artıdıq, rəqəmlərin üstünə,
Oduna qızınmadım, kor olmuşam tüstünə,
Nə vaxdır içəridən, həzin-həzin yanırsan,
Alovlanıb, Atəşlə bu hicranı ütsənə!!!
Arat olmuş könlümə tər fidanlar diksənə...

Ürəyinin hökmünün, gəl, dolanma əksinə,
Həp ağıllı qız idin, lap, dəlilik etsənə,
Bu mövsümü Bahar et, qoy çiçəyin çıtlasın,
Qəlbi sıxan nəyin var, əlin tərsi etsənə!!!
Arat olmuş könlümə tər fidanlar diksənə...

Bakı.

41

*

*

*

Bir qığılcım həsrətində,
Zülmət ortam sıxır məni...
Üzdə məni şax görsən də,
İçim içdən yıxır məni...

Bakı.

42

*

*

*

Ürəyinin səsi əgər,
Qulağına gəlirsə,
Sarı simə toxunmuşuq,
- bu səs onun səsidir...

Mizrab gözə görünəndə,
Sim xəyalə gəlirsə,
Simdən gələn, simin deyil,
- qəlbinin naləsidir...

Bakı.

43

*

*

*

Əzizinəm o günə,
O gecəyə, o günə,
Tanrıya qurban dedim,
Tez yetirə o günə...

Bakı.

44

*

*

*

Mən aşiqəm bu günə,
Bu işığa, bu Günə,
Bulud girib araya,
Ay həsrətdir Gününə...

Bakı.

Əzizinəm Gülxətmi,
Dərdə dərman, Gülxətmi,
Nə yazılıb Əlada?
Kaş biləydim bəxtimi?!

Bakı.

45

*

*

*

Mən aşiq od içində,
Hər yan sükut içində,
Bir hənirti bəklərəm,
Milyon səda içində...

Bakı.

Mən aşiq bu cəmala,
Bu hüsnə, bu cəmala,
Tanrım eyləsin aynan,
Həsrət qalmam cəmala...

Bakı.

46

*

*

*

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.
47

*

*

*

Mən aşiq aydın olsun,
Gün doğsun, aydın olsun,
Mən yanım, məşəl kimi,
Hər günün aydın olsun!!!

Bakı.

48

*

*

*

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.

49

*

*

*

Son həddinə dolan qoram,
Odlu, atəşə təşnəyəm...
İldırım da kar eləməz,
Qynar, nəfəsə təşnəyəm...

Yaşam, bir heçdi gözümdə,
İzin qoyubdu üzümdə,
Əyri dünyanın düzündə,
Eşqə, həvəsə təşnəyəm...

Fələk atıb, kor quyuya,
Yetən də yoxdu haraya,
Bulud da, girib araya,
Çoxdan, Günəşə təşnəyəm!!!

Bakı.

50

*

*

*

Susuz quyuya, su gəldi,
Səndən səda gəlmədi...
Kim belə qatdı başını,
Zaur heç, yada gəlmədi?!

Bakı.

51

*

*

*

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.

52

*

*

*

Yad adamın qucağında, partlayan bu körpəni,
Söylə, haçan alacaqsan, həsrətin ağuşundan???!!!
Yazıq, yaranandan, yarımadı heç,
Gəl, qurtar dünyanın kor koğuşundan...

Bakı.

53

ARZU VƏ NƏTİCƏ

Sən elə bir, arzusan ki,
vaz keçəməm, bil bunu...
İstəmirəm, boğam səni içimdə,
- içimin, içinin, içindən pöhrələnmisən...
İstəyirəm;
söküb, tökəm!
Vurub, yıxam – bütün əndazələri!!!
- gözümün, gözünün, gözündən şölələnmisən...
O, olmaz!
Bu, olmaz!
Yaxşıdır!
Pisdir!!!
- Aşmaq istəyirəm tüm çəpərləri!!!
İstərəm, bir, şölən qurum onunçün,
- götürəm illərin qadağasını...
Hiss edəm ruhumun təntənəsini...
(o gün, elə də, uzaqda deyil, yəqin ki...)

Bakı.
54
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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
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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 qullarıqqələmin sahibi də odur...
- Ustaclıyam, əlim ərşi-əlada,
Bu nə sitəm, millətim nə bəlada???!!!

55

Zaur USTAC
Mustafayev Zau Mustafa oğlu
“ŞEHÇİÇƏYİM”
Elektron nəş :
Texniki redaktor: Tunc AY
Tə tibatçı: Gülü
Kitab Yazarlar -ı ko püte

ərkəzində yığılıb.

Təşkilati dəstək: www.ustac.az (Qeyri- kommersiya)
Elektron Kitab Zaur Ustac yaradıcılığının “30” illik yubley
tədbirləri çərçivəsində nəşr olunan 8-ci kitabdır.
(Y-30-EK-08-ZU)
Bütün hüquqlar müəllifə məxsusdur.
Çapa i zala dı: 8. 4.

8.

Əlaqə: zauryazar@mail.ru
Pulsuz.
F/b: Zaur Ustac

56

Qeyd:

Üz abığı ı

üəllifi: Xa a i Əh ədov.

57

