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ÖN SÖZ ƏVƏZİ

SÖZ MÜQƏDDƏSDİR

Dostum, kəmənd ilə tutmazlar sözü,
Cələ qur, dilinə qoy özü düşsün...
Oynama, qələmlə huydurma – ağac,
Elə tut, əlinə qoy izi düşsün...
*

*

*

Qələm müqəddəsdir, müqəddəsdi söz,
Onların nazın çək, möhnətlərə döz,
Gör, sənin ağzına baxır neçə göz,
Qələmlə uslu ol, qoy üzə düşsün...
*

*

*

Gəldin bu aləmə, ərkanı gözlə,
Yaxşı bax ətrafa, dövranı izlə,
Ustac əmanəti, aram ol sözlə,
Qələmlə elə yaz, qoy izi düşsün...

01.05.2017. Şamaxı.
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GƏZDİM
Gəzdim, qarış-qarış Vətən torpağın,
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 torpağı, mən oymaq-oymaq,
Ən adi daşa da olmuşam qonaq,
Hər otun, çiçəyin halın soraraq,
Sinəmə yığdığım, sözüm var mənim!!!
01.12.2000. Batabat.
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DAĞLAR
(Ruhuna min rəhmət dədə Ələsgər...)
Nədəndi, ürəyim çırpınır yenə,
Gördükcə hüsnündə məlalı, dağlar?!
Yağı cövlan edir, dağıdır yenə,
Qoynunda büsatı, cəlalı, dağlar!
***
De, çoxmu çəkərik zülüm-zilləti????
Mövcud hal -vəziyyət üzür milləti,
Onsuz da düşmənin puçdu niyyəti,
Ordumun beşiyi, vüsalı, dağlar!
***
Dünya belə qalmaz, dəyişər zaman,
Yenə dövran olar, həmənki dövran,
Bulaqlar başında məclislər quran,
Oğullar ərsəyə gələli, dağlar!
***
Ustac bulud kimi dolub, ağlamır,
Köksünün yarası qaysaq bağlamır,
Bir bilsən, ruhumu nələr çuğlamır,
Doğacaq nə zaman Hilalın, dağlar?!
07.05.1995. Marağa.
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BU BELƏDİR...
(Əsgər haqqında ballada...)
Nədir yenə, ümman kimi,
çalxalanıb, coşdun, ürək?
İçindəki bu təlatüm,
bu oyanış de nə demək?
Həsrətdənmi, nisgildənmi,
Ürək, yenə çağlayırsan?
Anasına həsrət qalmış,
Körpə kimi, ağlayırsan…
İçindədir; ümid adlı,
qığılcımın od-alvu,
tərslik etmə, dəli könül,
intizara alış, yovu!!!
Həqiqətlər qarşısında,
Biz gücsüzük, biz heç nəyik,
Dinlə məni deyim, ürək,
Biz nəçiyik; şan-şöhrətli,
– “hüququndan keçmiş əsgər”,
həmdəminə həsrət canıq,
bəzən canlı, bəzən cansız,
biz “robotuq”, biz “əşyayıq”…
6

Bu torpaqdan yoğrulmuşuq,
Bu torpaqdan doğulmuşuq,
Yardan əfsəl, anamızın
Qulluğuna buyrulmuşuq!!!
15.04.1995. Marağa.
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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 bu gündən,
Nəfsin güdazına vermə ömrünü,
Sabahkı yaşayış doğur bu gündən!
***
Xülyalar yolunda olma canfəşan,
Arzu, istəyini inam üstə qur!
Bu gün elə yaşa, elə iş gör ki,
Peşiman olma, çalınanda “sur”!
06.10.1996. 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!
***
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!!!
18.10.1996. 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!!!
***
Şükür bəzək olsun şirin dillərə,
Ağıl çəpər olsun əsən yellərə,
Düzlük mayak olsun, tüm əməllərə,
Bir gün, bu işlərə hesabatçısan!
***
Enib asimandan, yerdə qərar tut,
Şirin xülyaları biryolluq unut,
“Həsədi”, “həvəsi” qəlbində ərit,
Həvəsə aldanıb, uduzacaqsan!
***
İnam et həmişə axirətinə,
Ümid et, tanrının mərhəmətinə,
İlahi inama sədaqətinə,
Bir gün mükafatın olacaq inan!!!
20.10.1996. Bakı.

10

GEDƏ BİLİRSƏNSƏ, GET
- “... mən gedim...”
...Gedirsən, get,
ancaq
elə, get ki,
arxanca izin qalmasın,
bütün olub - keçənləri, özünlə apar!!!
Yox əgər, sən getsən,
bütün bunlar;
( olub-keçənlər )
qalsa, mənimlə
döyünməz ürəyim,
damarda qan donar!!!
Getmək istəyirsən,
elə, get ki,
qəlbimdə yerin qalmasın,
hər nə var,
yaddaşımdan sil,
apar!!!
Qəlbimdə qaladığın ,
o, “ocağın” közü nə,
külü də qoyma qala,
o, “ocağın” yerini ürəyimdən,
dart, qopar!!!
Sən gedəndən sonra,
elə, olmalıdır ki,
sanki, heç nə olmayıb;
nə, sən məni sevmisən,
nə, mən səni görmüşəm...
Tamam yad adamlarıq...
Sonra məni görəndə,
yanımdan düz keçəsən...
Necə, başqalarının yanından ötdüyün tək;
utanmadan,
çəkinmədən,
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qorxmadan – vicdanın töhmətindən.
Heç nə olmayıbmış tək,
Heç nə xatıtlamadan...
( bu, mümkünmü görəsən? )
Əgər, bacarırsansa,
bax beləcə, çıxıb, get...
Nə sən xatırla məni,
Nə mənim yadıma düş!!!
Gedirsən get,
elə, get ki,
yaddaşımdan silin sən...
Ağ kağız tək;
yazdığın,
pozduğun,
saf qəlbimin ləkəsini,
pozub, get...
Necə ki, o,
sən gəlməmiş var idi;
hər qayğıdan azad idi,
təmiz idi,
saf idi...
Əgər, belə, gedirsənsə,
di, dayanma,
durub, get!!!
Yorma məni,
dincəlməyə həsrət qalmış,
qəlbimi...
Bilirəm ki, gedə bilməzsən belə;
söylə,
necə ola bilər,
mən görəndə bənövşəni,
yasəməni,
indi açmış qızılgülü,
ya da ki,
tər qönçəni
yadıma düşməyəsən,
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xatırlamayam səni???
Əgər, yadına salsan,
Günəşin dan yeri də,
qürub etdiyi vaxt da,
həzin əsən küləklər...
Gördüyün bütün nə var;
səni xatırladırlar,
səni yada salırlar,
saydığımın hamısın,
yığ gözümün önündən,
hara gedirsənsə, get!!!
İlim, ilim olub, it!!!
Əgər, bacarırsansa,
bax, bu cür gedirsənsə,
onda durma, çıxıb, get...
Məni yorma,
Gülüm get...
Get, get...
Elə, get ki,
sanki, heç olmayıbsan,
yaddaşımdan silin sən,
sonra həyatım boyu,
bir qorxunc kabus kimi,
məni izləməyəsən...
Bu cür gedə bilirsən?
Onda,
gözləmə, dur get...
Sıxma, sıxıq qəlbimi...
Tez ol,
qəlbimi tərk et!!!
Elə, et ki,
qəlbimdə yerin qalmasın,
hər nə var,
yaddaşımdan sil, apar!!!
Qəlbimdə qaladığın,
o, “ocağın” közü nə,
külü də qoyma qala,
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o, “ocağın” yerini,
ürəyimdən dart,
qopar!!!
Durma,
tərk et qəlbimi,
könlümü rahat burax...
Ruhum da azad olsun,
Gülüm, məni tərk elə,
qəlbimi rahat burax...
Get,
gözləmə, daha!!!
Görürəm, tələsirsən...
Qəmgin olmaq nə üçün?
Gülə-gülə get barı;
sevindirmə düşməni,
qəmgin etmə dostları...
Gülə-gülə get, Gülüm.
Elə, get ki,
bir daha,
geriyə dönməyəsən!
Rahat olmuş qəlbimi,
narahat etməyəsən...
Əgər, belə gedirsən?
Onda,
dayanma,
tez get!!!
Xəyallarımı tərk et!!!
Elə, et ki,
baş qaldırıb,
asimana baxanda;
Ayın,
mirvari tək
ulduzların
seyrinə dalanda,
sən yada düşməyəsən...
Dur!
Dediyimin hamısına əməl et,
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daha məni rahat burax,
ilim, ilim olub, it...
Bax, belə bacarırsansa,
bax, bu cür gedirsənsə,
onda,
məni rahat burax...
Onda,
məni yorma get...
16.08.1996. Xanabad.
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YARIM BARDAQ

O yarım buraxdığın
Bardaq, de yadındamı????
Sən gedəndən düz üç gün
Söndürübdü yanğımı….
***
Dodağın dəyən yerdən
Öpmüşəm, neçə kərə….
Dadsız şüşə o gündən
Dönüb bala, şəkərə….
***
Sənin tutduğun yerdən
Çalışmışam tutmağa….
İz tapanda izindən
Qanad olmur uçmağa….
***
Bütə dönüb, bu bardaq
Bəzəyidir evimin….
Üstündə barmaq-barmaq
Bəzəyi var əlinin….
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***
Qalan son damlaları
Qıymadım içəm özüm….
Qonaq etdim gülləri,
Belə bulundu çözüm…
***
Dibçəklər Yer kürəsi,
Güllər Mən, Sənsə susan…
Heç nə yox itirəsi,
Tay canıma hopmusan…..

01.08.2016. 15:40 (40′ ) Bakı.
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YOL GÖSTƏR
Əcəb xalın var imiş, tər sinədə
Gözəlliklər tək-tək çıxır aşkara.
Xoş vaxtına düşüb, qələm çəkəndə
Heç nə 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...
24.11.2009. Bakı.
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NƏDƏNDİ
Yanağına 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. Bakı.

19

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?
06.11. 2009. Bakı.
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TUR ALACAM
(Şəhidi iz Tural Əh ədovu oğlu Turalı dili dən)
Dədəm Qorqud səhv ad verməz,
Doğul uşu tu al ağa!!!!
Od ərənlər öc saxlamaz,
Doğul uşu ö al ağa!!!!
***
Gözlərimin içinə bax,
Gözü üzü o a ağa !!!!
Hünərin var, tur düzənlə,
Tü tu la ı ala ağa !!!!
***
Sa a, a ı ala e də,
Törə izdi , ala ağa !!!!
Tək ata ı a ı de il,
Ha ı ızı ala ağa !!!!
***
Yağ u lu gü ü sal ada,
Yenə taxtu-tac alacam!!!!
Tarixdə yüz il, bir gündü,
Geci- tezi bac alacam!!!!
.

.

Bakı.
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DÜNYA

Ey dünyaya yaman dünya deyənlər,
Halva deyib, ağız şirin edənlər,
Ayaq üstə min yuxuya gedənlər,
Dünya həmən, həm də gözəl dünyadı….
*

*

*

O, bizik ki, dondan-dona düşərik,
Motal kimi şorlu-şorsuz şişərik,
Ocağımız köz tutmamış bişərik,
Dünya həmən, həm də gözəl dünyadı….
*

*

*

Ustac deyər, us ilk gündən qayıbdı,
İnsan oğlu, insanlığa ayıbdı,
“O” neynəsin, kim yolundan cayıbdı????
Dünya həmən, həm də gözəl dünyadı…….

14.08.2016. 09:44 (14’).

Bakı.
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OLUB
Qurbani babamdı, Ələsgər dədəm!
Söz bizə müştaqdı, biz sözə müdəm!
Naşılıq sözündən məlumdur, didəm!
Qanmazın pendiri təkədən olub!!!!
***
Çox bəşər görmüşəm, şəsti yerində,
Baxırsan insandı, büstü yerində,
Vidi var, forsu var, postu yerində,
Qabının qapağı ləçəkdən olub....
***
Ustac, min hikmət var, bir damla suda,
Bütün arzulara yetdin, nəmxuda,
Nöqsandı dünyaya, qəbul et, bu da
Çoxunun mayası lüləkdən olub....
17.05.2016. Bakı.
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MİN ŞÜKÜR

Bir yaqut gizlidi sədəf dalında,
Misli yox ölçülə sərraf dalında,
Min kəlmə şəlləyib əlif dalında,
Dildən dilə süzdürənə min şükür...
* * *
Dədəm, babam nəğmə deyib, söz qoşub,
Kəsə gedib, doğru deyib, düz qoşub,
Məclis qurub, min oxuyb, yüz qoşub,
Teldən telə gəzdirənə min şükür...
* * *
Ustac deyər, hardan gələr bilinməz,
Ha deyilə, yeri dolar bilinməz,
Gülər gözdən qəm süzülər bilinməz,
Eldən elə gəzdirənə min şükür.....

20.10.2016. 12:57 (16’) Bakı.
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GÖZÜN GÖZÜ

Gülən gözün gözəlliyi gözəldir,
Gülən gözü görünməyən göz görər….
Gözün gülür, gözün gözü gülməyir,
Gözdə gözü görünməyən göz görər….
***
Gözü gözdən gözün gözü gizlədir,
Gözdə gözü gözün gözü gizlədir,
Gözün gözü gözümüzdə gizlidir,
Gizli gözü görünməyən göz görər….
***
Göygöz giryan, gözü gülməz, gülümsər,
Gülən gözün gözü gözdən gülümsər,
Gülməyən göz, gözə gözdən gülümsər,
Giryan gözü görünməyən göz görər……
21.09.2015. Bakı

* QEYD: "Göygöz" dedikdə Zaur USTAC nəzərdə tutulur.
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SEV
Sən sev, səni sevəni, seçibdi sevgi səni,
Sevməyəni sevənlər sevgisində suçludur….
Sevdiyini söyləyən seçibdi sevgisini,
Sevgisin sezdirməyən sevgisində suçludur….
***
Sevgi, sevib-sevilmək, sevənin sevincidir,
Sevgi, sonsuz səxavət, sevdanın sonucudur,
Sevgi, sona sərmayə, sabahın sulqucudur,
Sevgisin sevdirməyən sevgisində suçludur….
***
Sevdalının sevgisi, sirli, sonsuz, sınırsız,
Sevib, sezdirməməyi sultanlıqmı sanırsız????
Sevməyəni sevməyi sədaqətmi sayırsız????
Sevdiyini, sevdirən sevgisində suçludur….
23.09.2015. Bakı.
* QEYD:
“Sevdalı” dedikdə Zaur USTAC nəzərdə tutulur.

26

VURĞUN VƏTƏNDİ...
(Vurğuna)
Vurğunam, Vurğunun vurğunluğuna,
Vətən varlığıydı, Vətən varıydı...
Vətəndə vətənsiz Vurğunluğuyla,
Vətənin varlığın vurğulayırdı....
***
Varam, Vurğunumun vurğunluğuna,
Varıynan varmışdı varılmayana,
Vətənin vəkili Vəkiloğluna,
Vətən vüqariydı, Vətən varıydı....
***
"Vurğunam", Vətənin varı varımdı,
Vecsizlər vulqarlıq vurğulayırdı,
Vurğunsa, Vətənə Vətən verirdi,
Vətən Vurğunuydu, Vurğun Vətəndi....
24.04.2016. Bakı.
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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.
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GÜLSÜN
Bir baxıb, baxmamaq olurmu, Gülüm?
Dil qəlbin oxusun, göz gözə gülsün...
Qaynayıb, axmamaq olurmu, Gülüm?
Sözlər gül qoxusun, göz gözə gülsün...
*

*

*

Al rəngli tər qönçə bəzək gül üzə,
Ruhun mehman ola, gəzək gül üzə,
Süz dolsun qədəhlər içək, gül üzə,
Üz üzə toxunsun, göz gözə gülsün...
*

*

*

Ustacam, söyləməm, heç zaman yarın,
Çoxdan cəzbindəyəm, sənin tək yarın,
Əgər, inanmırsız bu qəlbi yarın,
Arzular qovuşsun, göz gözə gülsün...
22.05.2015. Bakı.
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NƏ GÖZƏL...
(Fəridə xanıma)
Dünyamızı çiçək görən,
Gözlər nə gözəl, nə gözəl...
Ruhumuza şəfa verən,
Sözlər nə gözəl, nə gözəl....
***
Gül əkənlər, gül dərəcək,
Qəlb deyəni, dil deyəcək,
Düz əyrini, düz görəcək,
Düzlər nə gözəl, nə gözəl....
***
Ustac olub sözə məftun,
Daim gülən üzə məftun,
Qəlbdə qalan izə məftun,
İzlər nə gözəl, nə gözəl....
27.09.2016. Bakı.
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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...
***
Sən gələn gün vaxt sataşdı gözümə,
Zaman adlı yoldaş tapdım özümə,
Həmən gündən sərhəd yoxdu sözümə,
Səndən əvvəl kəlmələr də bic idi...
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***
“Vav” yovuşub, yoldaş olub “zəbər”- lə,
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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PAYIZ
(Fəridə xanıma)
Təbiiətin möcüzəsi,
Bizə olan sözdü payız....
Dağ-dərədə deyib-gülən,
Düzdə dolan gözdü payız...
* *

*

Sarı yarpaq gör nə gözəl,
Kimə güldü, kimə xəzəl,
Həzin-həzin, gözəl-gözəl,
Cıbrıq olan qozdu payız...
* *

*

Ustac dəyər verər sözə,
Qabda nə var, çıxar üzə,
Aram-aram, məzə-məzə,
Ömrə düşən izdi payız...

07.10.2016. 11:15 Bakı.
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GÜLÜZƏ
Yaradan göndərib, səni bir mələk,
Deyib, bu gül gərək, ancaq, gül üzə...
Ata sözü haqdı, bunu haqq bilək,
Ata nəsihəti, çalış, gül üzə...
***
Kaş dilin, dodağın daim bal süzə,
Abırın, ismətin üzə al düzə,
Min budaq, çox yaşa, ilmə sal yüzə,
Yolunda üzünə hər vaxt gül üzə...
***
Sözün şirin olsun, söhbətin məzə,
Qoyma, yanağından əksilə qəmzə,
Bu gözəl dünyanı bir az da bəzə,
Ustac əmanətin qoru, Gülüzə...

12.12.2016. Şamaxı.
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TUNCAYA
Tanrı tutub, ağ torpaqdan mayanı,
Gündoğandan Günbatana sənindi!
Nişan verib, yeddi günlük Ayını
Əksi düşən tüm torpaqlar sənindi
***
Xəzəri ortaya düz qoyub nişan,
Boynuna dolanan Hilal sənindi!
Ən uca zirvələr, ən dərin göllər
Ormanlar, dəryalar, düzlər sənindi!
***
Tanrının payıdı, lütf edib sənə,
Tanrıya sarsılmaz inam sənindi!
Ataya, Anaya, qocaya hörmət
Sirdaşa sədaqət, güvən sənindi!
***
Zamanla hökm etdin tüm yer üzünə
Hakimiyyət sənin, höküm sənindi!
Aman istəyəni kəsmədin heç vaxt,
Ən böyük ədalət, güzəşt sənindi!
***
Unutma ki, lap binədən belədi,
Mərhəmətli, yuxa ürək sənindi!
Xilas etdi, bağışladı ənamlar,
Yamana yaxşılıq, ancaq sənindi!
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***
Döyüşdə, düşməni alnından vuran,
Süngüsü əlində ərlər sənindi!
Savaşda, uçağı kəməndlə tutan,
Qüvvəsi qolunda nərlər sənindi!
***
Dəli-dolu Türk oğullar cahana
Bəxş etdiyi şərəfli ad sənindi!
Adı gəlsə, yeri-göyü titrədən
Qorxu bilməz, şanlı əsgər sənindi!
***
Çöldə simgə etdin Qurdu sancağa,
Kəhər Atın ən yaxşısı sənindi!
Ay-yıldızı nişan tikdin Bayrağa,
Zəkalar, dühalar tümü sənindi!
***
Tutduğun yol tək Tanrının yoludu,
Aydın zəka, tər düşüncə sənindi!
Çoxu deyir, tay dünyanın sonudu,
Fəqət bilməz, yeni dünya sənindi!!!
10.10.2011. Bakı.
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EY QOCA QURD
Ey Qoca Qurd, çaqqalların ulamağı boşa deyil,
Qızıl qanlı boz pəncəni yalamağa tələsirlər!!!!
Kaftarların umacağı sür-sümükdən artıq deyil,
Üzdə hürüb, sürüsündən ayrı düşcək tir-tir əsər!!!!
* *

*

Çaqqalların adı çaqqal, tulaların adı tula….
Səndən olub, atam Qurddu deyənlərə nə deyəsən????
Üzü dönük, səndən olan bizdən deyil onu tulla!!!!
Unut getsin, boz dünyanın boz üzünü çox görmüsən….
* *

*

Üzdən sənə oxşasa da, yerişini yerisə də
Hərdən Qurda girişsə də, köpəyə köpək deyərlər!!!!
Lap ağaca dırmansa da, köpək oğlu köpəkdir də
Aqillər də yaxşı deyib: – “itlər hürər, karvan keçər”!!!!
* *

*

Ey Qoca Qurd , karvanının yolun üstdə duranların,
Heç biri yox – adı itib, qalmayıbdı izi-tozu….
Keçidlərdə, pusu qurub, tülkü kimi yatanların,
Hiylələri boşa çıxıb, oyulubdu tülkü gözü!!!!
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* *

*

Ey Qoca Qurd, mənzilini düz seçmisən – duruş gətir….
Gecə sirdaşın Ay, Ulduz, gündüz pənahın Günəşdi….
Nələr gördün bu dünyada, bunlar da sənə vız gəlir….
Ürəyin saf ırmak suyu, ruhun sönməz bir atəşdi!!!!
22.11.2015. Bakı.
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QUCAĞINI GENIŞ AÇ…
(Gizir Pəncəli Teymurova həsr olunur.)
Qucağını geniş aç, gəlirəm Ana Torpaq,
Çox döymüşdüm qapını, səhər-axşam taq-taraq,
Hər gəlirəm deyəndə, əlimdə vardı bayraq,
O qutsal əmanətin, ünvanına yetibdi…. ….
Sancmışam Sancağımı, rahat gəlirəm indi….
***
Səhər-axşam deyərdim, bu canım sənə fəda,
Nə olur mənə olsun, təki sən görmə qada,
“Komandir yaxşı olsa, ordunu verməz bada”,
Komutanım öndədir, gül-çiçək düz yoluna….
Sıra ilə gəlirik, yer ver girək qoynuna….
***
Çox dilək diləmişdim, Bayraq olsun kəfənim,
Xəyalım gerçək olub, sevinməsin düşmənim,
Dualarım qəbuldu, ağlamasın sevənim,
Ana, sən də gözünün qorasını sıxma ha…
Oğulun adı üstə, qurban gedər torpağa!!!
12.04.2016. Bakı.
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QARABAĞ ATI
Anası Günəşdi, atası Aydı,
“Qıratdı”, “Düratdı” Qarabağ Atı!!!!
Tanrı ərmağanı, butadı, paydı,
Baratdı, muraddı, Qarabağ Atı!!!!
***
Rəngini veribdi, ana-atası,
Hələ görünməyib, ola xatası,
Telinin əksikdi, şana, fatası,
Namusdu, iffətdi, Qarabağ Atı!!!!
***
Cahanı edibdi, özünə heyran,
Utanar baxmağa üzünə ceyran,
Tüm aləm səkməyən gözünə qurban,
Hörmətdi, izzətdi, Qarabağ Atı!!!!
***
Qumralı, səkili, məxsus qaşqası,
Bu dərdi anlamaz, əfsus başqası,
Gəzir oylağında donuz çoşqası,
Küskündü, incikdi, Qarabağ Atı!!!!
***
Bir dünya incisi çəkir əziyyət,
Əriyir, yox olur, itir məziyyət,
Ustaca tanışdır təbir, vəziyyət,
Köçkündü, qəribdi Qarabağ Atı!!!!
21.07.2016. 23:45(15′) . Bakı.
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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. Bakı.
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YARADAN

Kimi yerdə gəzir, kimisi göydə,
Qüdrət nə yaşılda, nə də ki, göydə,
Yer də ona möhtac, asılı göy də,
Zərrədə var olan gücdü Yaradan....
*

*

*

Biz bilən ölçülər büsbütün yaddır,
Çoxunun bildiyi quruca addır,
Sərhədsiz, hüdudsuz qurucu zatdır,
Bir “ol” – da var olan gücdü Yaradan....
*

*

*

Ruhuna min rəhmət, ya Seyyid Əli!
Yol açdın Ustaca olmadı dəli,
Dedin ki, hər insan özünə vəli,
Feli bizdən alan gücdü Yaradan....

11.11.2016 (11:11) Bakı.
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QƏHƏTDİ
(Zahir qardaşa.)
Zahir qardaş deyir, dünya yamandı;
“Çobanın əlindən çomaq alandı”,
Bütün bunlar, bəhanədi, yalandı,
Çomağı bərk tutan, bilək qəhətdi....
*

*

*

Vaz keçməyə bir bəhanə gəzərik,
Zəif varsa, orda Ağa – Nəzərik,
Qüvvətlini təriflərik, bəzərik,
Qaməti şax tutan, ürək qəhətdi....
*

*

*

Ustacam, keçmişəm kip tərəcədən,
Söz gərək çıxmasın heç dərəcədən,
Çoban ibrət alsın, qoy Qaracadan,
Gözləri tox tutan, dilək qəhətdi....

13.03.2017. Bakı. (13.00. 13’)
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BİLSİN.

Mən dünyaya pis demərəm,
Kim nə deyir özü bilsin...
Dünya sənsən, dünya mənəm,
Aşuqqalar* düzü bilsin....
*

*

*

Kəkələmə, kəlmə üstə,
Kimi altda, kmi üstə,
“Ot da bitər kökü üstə”,
Söz deyənlər sözü bilsin...
*

*

*

Seçə bilmir sazla sözü,
Ayırammır odla közü,
Qarışdırıb suyla buzu,
İz sürənlər izi bilsin...
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*

*

*

Hərə gəzir bir bəhanə,
Bu dünyanın “günahı” nə?
Çoxu bilmir heç kahı nə,
Deyir, bunu qazı bilsin....
*

*

*

Ustac dəyər verər sözə,
Gücü salmaz heç vaxt dizə,
Dünyadan nə gəlsə bizə,
Arar bizi, bizi bilsin...

25.03.2017. Bakı. (16.00. 15’)

Aşuqqa*- səhv, səhv düşən deməkdir. “Aşuqqalar” sözün asanlıqla
“səhv düşənlər” sözü ilə əvəz etmək olardı. Bilərəkdən bunu əvəz
etməmişəm. Çünki, bu söz indi işlənmməyən bir çox digər sözlər kimi
ötən əsrin 70-80 – ci illərində 100-ü haqlamış qocaların dilində çox
yayğın şəkildə işlənirdi. Bu sözün yəqin ki, Rus-dilindəki “оши к ”
sözü ilə nəsə əlaqəsi var. Ya digər bir çox sözlər kimi Rus-dilinə
qədim Türk xalqlarının dilindən keçib, ya da sadəcə dilimizdə digər
rus mənşəli sözlər kimi təhrif olunmuş formada işlənib. Ancaq,
ruslarla, Rus-dili ilə heç bir əlaqəsi olmayan qocaların, xüsusi ilə,
nənələrin dilində məsələn bu formada işlənməsi araşdırma tələb edir:
“Az, aşuqqa düşüb bala, heylə şey olmaz...” Bu barədə, bu qədər.

45

VƏTƏN OĞLU
(Aprel Şəhidlərinin ili günü Bakıda bərk yağış yağdı...)

Göylər də hönkürüb, ağladı bu gün,
Buludlar göz yaşın saxlaya bilmir....
Damından göz yaşı axıdan koma,
Kövrəlmiş ananı ovuda bilmir....
*

*

*

Hardasa, bir bala ata gözləyir,
Əlində bir Bayraq gələydi bu gün....
Müəllim istəyib stol üstünə,
Anası alaram, söyləyir hər gün....
*

*

*

Bir Ata istəyir oğlu bu gün də,
Həyətə tələsik girsin nə olar....
Arxaya baxmadan sürüb maşını,
Bütün gül-çiçəyi əzsin nə olar....
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*

*

*

Elə bilirsən ki, bitər siyahı
Dolabda islanıb bir cib dəsmalı....
Asılqan saxlamır çim su mundiri,
Havadan asılıb bir ər sığalı....
*

*

*

Bir otaq küncündə bacı naləsi,
Birində qardaşın hıçqırtısı var...
Məhəllə uşağı, qrup yoldaşı,
Bu gün qəmgin durub meyvə satanlar....
*

*

*

Adi çörəkçi də xiffət eyləyir,
Çəkməçi çəkməsin görüb ağlayır....
Alışqan verdiyi bardakı qızın,
Bu yağış qəlbində tonqal qalayır....
*

*

*

Körpə uşaqlar da haçandır qəmgin,
Boylanır həyətə, ancaq görməyir....
Ana paltar ipin kəsibdi çoxdan,
Fəxrlə sərdiyin, daha sərməyir....
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*

*

*

Göylər yas saxlayır, Yer qəribsəyib,
Təşnədir mərdlərin yeni nəşinə....
Torpaq əkənindir, əkən də bizik,
Göylərdə gəzənin Yer nə işinə....
*

*

*

Göylər bizə qahmar, Yer bizə mənzil,
Qəlbin dolanmasın, ey Vətən oğlu....
Nəsimi, Bəhmənyar gör nə vaxt olub???
Vətən də unutmur haqq tapan oğlu....

02.04.2017. Bakı. (14. 30. 1 0’)
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MATAH ÇİÇƏK

Hə gü a dı , i pərvə iş,
Bu uş uşdu tağ, çiçəyim...
Ruhu

düşdü oş öv ağa,

Günüm oldu ağ, çiçəyim,
Ay mənim matah çiçəyim,
Ay mənim matah çiçəyim...
*

*

*

Verdin bir parç abi-gövsər,
Dü a da

al adı əsər,

Talesiz bəxtindən küsər,
Qismətə a , Ağçiçəyim,
Ay mənim matah çiçəyim,
Ay mənim matah çiçəyim...
*

*

*

Dedim, bu göz çoxdan müstər,
Aç sinə i
Zə

u

a ı göstər,
o a , alı istər,

Qo du gö dü, Şehçiçəyim,
Ay mənim matah çiçəyim,
Ay mənim matah çiçəyim...
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*

*

*

Əzəldə Ağçiçək dedim,
Cəzbində Şehçiçək dedim,
Gözlədim, Balçiçək dedim,
Bərzəx uha dağ, çiçəyim,
Ay mənim matah çiçəyim,
Ay mənim matah çiçəyim...
*

*

Ya alı i

*
əlbdə bitdin,

Hardan gəldin, hara getdin...
Usta ı sərfnəzər etdin,
Cücə t işəm ah, çiçəyim,
Ay mənim matah çiçəyim,
Ay mənim matah çiçəyim...

14.05.2017. Şa a ı.
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DOQQUZU ON BEŞ KEÇİR...
(Mayakovskidən danışan Xanıma)

Danışdıq, gələcəksən...
Sən dedin: - “Çalışaram...”
Mən dedim: - “Gözləyəcəm...”
Səkkizi on beş keçir...
Kirpiklərim asılıb, saniyə əqrəbindən
Baxışlar mədət umur, saatın məhvərindən...
Zamanın kəfkirində yellənir neçə xəyal...
Doqquzun yarsı oldu...
İstəyirəm, diksinim qəfil qapı zəngindən
Ta ki, yaxam qurtarsın bu zamanın əngindən...
Çık-çık saat səsində ələnir neçə istək...
Daha doqquz olubdur...
Eşikdə şər qarışıb...
Fikirlər də dolaşıb...
Çöl işığı yandırım, yolun işıqlı olsun...
Doqquzu on beş keçir...
Danışdıq gələcəksən...
Sən dedin: - “Çalışaram...”
Mən dedim: - “Gözləyəcəm...”
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Yəqin ki, çalışırsan...
Mən də ki, gözləyirəm...
Kirpiklərim dolaşıb, əqrəbi izləməkdən,
Baxışlarım əzilib, zamanı “bizləməkdən...”
Onun da yarsı oldu...
Zaman sürəsi doldu...
Bundan sonra hər bir an, artıq, zamana yükdü...
Durum, eşiyə baxım...
İşıq sönməyib, barı...
Birdən qəfil gələrsən, gözün görməz kandarı...
On oldu, torba doldu...
On birdir, - gözləyirəm...
Çalışırsanmı, sən də...
On iki, bir, iki, üç...
Əlim gəlmir, söndürüm, bayırdakı işığı...
Dilimdə bitən budu: - “Xoş gəldin içəri keç...”
Dörd yoldaş sirdaş olub,
Belə qovuşduq sübhə...
Daha gələ bilməzsən,
Buna qalmadı şübhə...
İndi saat doqquzdur, hətta onu beş keçir...
Qulaq qapı zəngində, göz ilişib əqrəbə...
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Dünya şən, zaman məzə...
Təkcə bizik qəribə...
Doqquzu on beş keçir...
Yəqin, indi yoldasan, işə tələsən vaxtdır...
Çalışırsan çatasan gecikmədən işinə...
Mən də durum, söndürüm, qoy bayırın işığın...
Çalar saatla oyaq, alım gözün acısın...
Zaman kimə istəyir qoy dişini qıcasın...
Düz qoqquzun yarsıdır...
Əlim qopmur qələmdən...
İstəyirəm biləsən, bunlar hamısı deyil...
Bu sözləri yazmağa ən ağ vərəq seçmişəm...
Hələ, neçə kəlmənin üstündən vaz keçmişəm...

31.07.2017. Bakı. (09:40)
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ƏLDƏ ÇIRAQ GƏZƏCƏKSƏN...

Əldə çıraq gəzəcəksən,
Ruhun haçan gəzsə məni...
Qəm gölündə üzəcəksən,
Bir gün qəhər üzsə məni...
***
Sapı, ipdən ayrı tutan,
Qəmi dosta baha satan,
Tüm qəlblərdə gizli yatan,
Bir gün durub çözsə məni...
***
Ov bərədə, tacı taxtda,
Nə günah var acı baxtda?
“İldə bir yol atar taxta”,
Atəş yaxmaz görsə məni…
***
Əldə çıraq gəzən vaxtı,
Gəl, qınama heç vaxt baxtı,
Yaradan qurubdu taxtı,
Bil, yıxacaq əzsə məni...
***
Pirim Nəsimi, Ustacam,
Bəhmənyar elminə acam,
Burdayam, sənə möhtacam,
Mən gedincə gəzmə məni...
03.07.2017 12:45 (19’) Bakı.
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BƏNÖVŞƏ

Kimi öyər, bə övşəni,
Kimi qara, qara yaxar...
Bə övşənin od həsrəti,
Qa ı da a dı ı , a a ...
*

*

Bula

*
aşı uz, sı sı a,

Əli düşə, köz ısı a,
Rəbbim yol verməz qüsura,
İçi də
*

*

a

al ı , a a ...
*

Ustacam, xeyməm laməkan,
Rusqat* verə, ıla i ka ,
Tər bə övşəm olar kankan,
Qar içində çı ı , o a ...
.

.

. Bakı.

:

’

Qeyd:
Rusqat – Rüsxət, icazə, izin.
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İNCİ, QƏRƏNFİL...
(Qərənfilə azığı

gəlir...)

Olsa da, u işdə ən son müqəssir,
Gəl, məndən incimə, inci qərənfil...
Utanc çiçəyisən, utanc çiçəyi,
İstəsən lap məndən inci, qərənfil...
*

*

Ruhu

*
u halı da ço

ütəəssir,

Yenə döşənmisən küçəyə, daşa...
Qa ı

çiçəyisə , a ı

çiçəyi,

Qaxanc örf-adətə, öfkəyə, aşa,
*

*

*

Bu işdə bilmirik, kimdi müqəssir,
Bizi

üz a a ız, ı

ızı ızsa ...

Həya örpəyisən, güvənc ləçəyi,
Sə

izi

*

*

dü a a ı ı ı ızsa ...
*

Ustac tək oğulla ço

ütəəssir,

Üz-üzdə uta ı , dözü ağ ı a...
Əla sız-əla sız ödü
Silah əvəzinə sı ı
.

.

. Bakı.

çiçəyi,
ağ ı a...
:

)
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LAZIM GƏLSİN...
gəlsə...)

(Lazı

Ya ağ olu , a da a a,
İstəyirəm, bozum gəlsin...
Da

u a la , salı to a,

İstəyirəm, çözüm gəlsin...
*

*

*

Cümlə- aha

atı

a a,

Təbiət də çəkib dara,
İ sa oğlu

öhta

İstəyirə , Yazı
*

*

o a,

gəlsin...

*

Bixəbər, nanəcib gəlib,
Soylu gəlib, nəcib gəlib,
Haram gəlib, vacib gəlib,
İstəyirəm, Lazı
*

*

gəlsin...

*

Bəşər itirib həvəsi,
Yox hal, tükənib nəfəsi,
Bizi yorub tütək səsi,
İstəyirə , sazı

gəlsin...
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*

*

*

Ustac verər, düzə dəyər,
Haqq bildiyin, üzə deyər,
Sazı ö ər, sözü öyər,
İstəyirəm, bizim gəlsin...

16.01.2018. (13:00 – 10’ Bakı.
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AYŞƏNİM

Zəmanə çətindir, sən tək gözəli,
A a a la ul a ol u , A şənim...
Utancaq, baməzə həm də oşsifət,
Rə

i i

*

*

üsu u ol u , A şənim...
*

Uca Yaradandan bir istəyim var,
Sənin tək gözələ olsun bəxti yar,
Taledən istəyən, qismətdən alar,
A zu u sı ı ı ol u , A şənim...
*

*

*

Cahan uzun yollar, dörd bir tərəfə,
Dü a i
Allahı

a adı , Sən bir tərəfə,
ol aça , hər bir tərəfə,

Nasılı, e əsi ol u , A şənim...
*

*

*

Arzudan - arzuya uçasan, gülüm,
Ya ı, istəklini qucasan, gülüm,
Şənlikdən - şənliyə qaçasan, gülüm,
Ərilməyən istək ol u , A şənim...
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*

*

*

Namə di, a sızı gö

əsin, Səni,

Əyrisi, yönsüzü əyməsin, Səni,
Həyatda heç kimsə üzməsin, Səni,
Əyrini düzəltmək ol u , A şənim...
*

*

*

Dəryada dürr olu çı asa üzə,
İ i gərəkdir ki, inciylə üzə,
Yedəkdə yol almaq vurular üzə,
Yolunda özünə güvə , A şənim...
Əmin ol, özünə i a , A şənim...

.

.

. Bakı.

:
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DÜNYA BİR PƏNCƏRƏDİR...
(Fərid Əh ədovun əziz xatirəsinə ithaf olunur...)

Dünya bir pəncərədir , pəncərə olsa, a daş...
De, heç va tı oldu u, pəncərədə
Bir-iki, tələm-seyrək, o la

a

ağı sa

ağa,
asa ...

Yuxunu görmək üçü va t lazı dı at ağa,
O da, Sən də o idi, işi -gücün çox idi...
Çoxunun gözü ackən, Sənin gözün tox idi...
*

*

*

Yuxusuz gözündəki bu hüzn nədi, a daş???
Yeddi ürək lazı dı, a ışı a a
Qəl adlı əza ızı, a vu

ağa,

ağı sa

Bizdə ürək nə gəzi , gözü üz o

asa ...
a

ağa,

O ürək Səndə idi, a ışla ı o idi...
Çoxunun ha
*

*

ı o kən, Sə i ha

ı ço idi...

*

Nə atdı ki, ə yuxu , görəsən, əziz a daş....
Ya ada

a at ışdı, Sə i o a

al ağa,

A a üstü, sı ada, göz ı p ağı sa

asa ...
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Ya a

ışdı süz əyə, a a

ışdı dal ağa,

Düşü ə, dərin ümman, zehin, iti ox idi...
Ço u da eş- eş ola , Səndə biri yox idi....
*

*

*

Da a da oşdu a ı , ü ək dözmədi, a daş...
Dizindəki təpərin bəs eylədi al

ağa,

Dostla ı ı to u da o a ağı sa
Toy-düyün də görmədi , otu
Ərgənlə

iş ər idin, bə otağı

asa ,

ağa- al
o idi...

Ço u sa ı

il i di, Sənin biri yox idi...

*

*

*

İgid oğlu, ər idin, bilənlə

ağa,

ili , a daş...

Sənin etdiklə i i ehti a

o sa

Arada qəmli-qə li u a

ağa,

ağı sa asa ,

Eyibin də yox idi, barmaq ilə sa

ağa,

Yan-yörədə bildiyin, nacis, naqis çox idi...
ili

Bilə

.

.

a daşı , Sənin mislin yox idi....

. Bakı.

:

-15’)
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DÜŞÜNÜRƏM...

Soy, o soydur, kök, o kökdür, qan, o qan...
Lap, bir-iki i ala ı at gözə.
Boy, o boydur, qol, o qoldur, can, o can...
Təkəm-seyrək, kəm-kəsiri sat sözə.
Sual doğu , o da ədir çatmayan???
Cavab budur: - Atilla ı öfkəsi !!!
Bizdə çat ı , dədələrin hikkəsi!!!
*

*

*

Ça , o ça dı , göl, o göldü , da , o da ...
Ufaq-təfək ol a a ı keç izə.
Toy, o toydur, çöl o çöldür, xan, o xan...
Biraz böyük, biraz kiçik, keç sözə.
Qürub da o, onda nədir çatmayan???
Cavab sadə: - Çi giz a ı öfkəsi !!!
Bizdə çat ı , dədələrin hikkəsi!!!
*

*

*

Ha , o ha dı , u , o u du , iz, o iz...
Tərliyinə apışa ı ve

elə.

Sa , o sa dı , o , o o du , diz, o diz...
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Tutuşa da aş a a ı ve

elə.

Bəs beləsə, onda nədir çatmayan???
Cavab təkdir: - Sultan Fateh öfkəsi !!!
Bizdə çat ı , dədələrin hikkəsi!!!
*

*

*

Rey, o Reydir, Şa , o Şa dı , ol, o ol...
İ sa hə i , ada la o, düş düzə.
Köy, o köydür, kənd, o kənddir, el, o el...
Əsl qədim, tarix zə gi , oş izə???
Ha lı sual, o da ədir çatmayan???
Cavab birdir: - Xətainin öfkəsi !!!
Bizdə çat ı , dədələrin hikkəsi!!!
*

*

Me , o

*
e di , a , o a dı , di , o di ...

Əyri-müyrü düzəlişi az düzə.
Pa , o pa dı , e , o e di , hi , o hi ...
Zaval gəlməz doğ u sözə, yaz düzə...
Fəqət sual, onda nədir çatmayan???
Cavab yekdir: - Şah Qa a ı öfkəsi !!!
Bizdə çat ı , dədələrin hikkəsi!!!
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*

*

*

Le , o le di , sa , o sa dı , vağ, o vağ...
Ya asa ı

i i ətlə yaz mizə.

Hu , o hu du , gül, o güldü , ağ, o ağ...
Də i oş ve , o u kəsir yaz bizə.
Sual həmin, onda nədir çatmayan???
Cavab netdir: - Atatürkün öfkəsi !!!
Bizdə çat ı , dədələrin hikkəsi!!!

.

.

. Bakı.

:

– 19’)
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OLACAQ
(...sözünüz ağzınızda qalmasın...)
Ağzı dakı söz ol asa,
Ürəyində köz olacaq...
Dediyin söz düz olmasa,
Boğazı da oz olacaq...
*

*

*

Ağız dilə dar olarsa,
Düz əyriyə yar olarsa,
Haqq nahaqdan xar olarsa,
Silinməyən iz olacaq...
*

*

*

Məncə yox, bundan betəri,
Dəyə , ha ı a ətəri,
Heç nəyə baxma ötəri,
Yatağı da iz ola a ...
*

*

*

Dü a ı ə a ı dərdi,
Sı dı ı dı, eçə mərdi,
Ha ı dinmədikcə, mərddi,
Quş uçu tsa, az ola a ...
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*

*

*

Ağızda söz gəvələmək,
Ə a ı dərd, - böylə bilək,
Nəsimidən alaq örnək,
Ustac desə, az olacaq...

.

.

. Bakı.

:

- 9’)
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SON SÖZ ƏVƏZİ
OTUZ İLDİ ƏLDƏ QƏLƏM...

Otuz ildi əldə qələm,
Söz mülkünə iz salmışam...
Çox əskidən qalma odam,
İndi-indi köz salmışam...
*

*

*

Heç qorxmadım əziyyətdən,
Yazdım mövcud vəziyyətdən,
Bil, agah ol məziyyətdən,
Əyri geyib, düz qalmışam...
*

*

*

Nəsimiyəm, Bəhmənyaram,
Hər doğruya, düzə yaram,
Yetərincə olub param,
Artımayıb, az qalmışam...
*

*

*

Çoxları kükrədi, daşdı,
Aylar ötdü, il dolaşdı,
Fəsillər dəyişdi, Qışdı,
Dəyişməyib, Yaz qalmışam...
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*

*

*

Ustacam, məndən deməkdi,
Qutsal bildiyim, əməkdi,
Bəşərə qalan, köməkdi,
Həp vacibdən söz salmışam...

22.11.2017. (15’) Bakı.
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MARAQ ÜÇÜN
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, 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
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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
"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
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"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.) PDF: – ELEKTRON NƏŞR: ZU — SKS
"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.) 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
"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: 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.)
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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– 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, "MAKLERVİP" 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.
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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.
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/ ,
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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)

Qeyd:
“Mütailə” edərkən mütalibinizi düzgün seçin… Hörmətlə: Zaur Ustac
02.04.2018. Bakı.
Müəllif: Zaur Ustac ,
© Zaur USTAC,2018. Bakı.
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ƏLAVƏLƏR: (Sənədlər)
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TƏŞƏKKÜRNAMƏ

----------------------------------------------------------------------------------------------U a Yarada ı əşər övladı a ə ş etdi i ən dəyərli nemət va tdır. Ço
qiymətli va tı ızı Bizi üçü a ırı , u tədbirdə iştirak etdi i izə və sona
qədər həmsöhbət olduğu uza görə Sizə öz dərin minnətdarlığı ızı
ildiririk. Var olasız !!! Uğurları ız ol olsu !!! TƏŞƏKKÜRLƏR !!!

Hörmətlə:

Zaur USTAC, -----------------il, -----------------ş/k.
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Kitab Yazarlar -ı ko püte
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Kitab tədbir iştirakçıları və kitabxanalar üçün məhdud sayda Zaur Ustac
yaradıcılığının 30 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində nəşr olunur.
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