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                               ÖN  SÖZ 

Adətən söz adamlarının; yazıçıların, şairlərin 

əvvəlcə əsərləri ilə, sonra isə özləri ilə tanış 
olurlar. Ancaq, bizdə belə olmadı biz əvvəlcə 

tamam başqa, bu sahəyə heç bir aidiyyəti 

olmayan səbəbdən tanış olduq. Bir – birimizi 

tanımağa başladıq. Öncə onu qeyd edim ki, 

elə ilk söhbətlərdə adı danışıq zamanı da 
qafiyəli sözlərdən istifadə edən Zaur (o 

zaman onun Ustac təxəllüsü olduğundan 
xəbərsiz idim) çox gözəl həmsöhbət, istənilən 

mövzuda mükalimə aparmaq üçün tam 

münasib bir müsahibdir. Bizim ilk tanışlığımız 
2009 – cu ilin payızına təsadüf edir. Çox 

keçmədən mənim  qafiyə ilə danışan bu sirli 
müsahibim “Günaydın” adlı şeirlər kitabını 
mənə hədiyyə etdi. Bunula da Zaur Ustacla 

bir söz adamı kimi tanışlığım başladı. Burada 
onu da qeyd edim ki, mən də ona Əhməd bəy 
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Ağaoğlu haqqında olan kitabımı hədiyyə 

etdim. Əhməd bəy Ağaoğlu haqqında da 
fikirlərimizin üst-üstə düşməsi bizi daha da 

yaxınlaşdırmışdı. “Günaydın” – la başlayan 
şeir çələngləri bir-birini əvəz etməyə başladı. 
Bir dəfə o mənə “Bayatılar” adlı yeni kitabını 
hədiyyə etdi.  Kitab Azərbaycan dilində, 

paralel latın və ərəb qrafikasında  yazılmışdı. 
Bu kitabla Zaurun daha bir qabiliyyəti - ərəb 

əlifbasını bilməsi və əski əlifba ilə yazmaq 

bacarığı mənə məlum oldu. “Bayatılar” kitabı  
cildindən tutmuş, içərisindəkilərə qədər 

hamısı mükəmməl idi və bir-birini 

tamamlayırdı. Ümumiyyətlə Zaur Ustac 

mənim üçün maraqlı şəxsə çevrilmişdi və hər 

görüşdə ondan nəsə bir yenilik gözləyirdim. 

Bu günə qədər də bizim əlaqələr davam edir. 

Demək olar ki, onun işıq üzü görmüş bütün 
kitabları məndə var. Onunla həm canlı 
ünsiyyətdə olmaq, həm də şeirlərini oxumaq 
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mənim üçün maraqlıdır. Onun yazdıqlarını iki 
istiqamətdə ümumi şəkildə dəyərləndirmək 

istəyirəm. Birinci şeir həvəskarı oxucu kimi. 
İkinci isə bir dilçi-filoloq kimi. Şeir həvəskarı 
bir oxucu kimi yanaşdıqda onun yazdıqları 
həqiqətən oxucunu ovsunlayır. Zaurun xüsusi 
ibarələrlə, özünəməxsus ifadə vasitələri ilə 

zəngin şeirlərini oxuduqca, sanki müəllifin 

özü ilə söhbət edirsən. Onun yazdıqları o 
qədər səmimi və xalq dilinə yaxındır ki, valeh 
olmamaq mümkün deyil. Bir mütəxəsis kimi 

yanaşdıqda  isə onun şeirləri nə qədər axıcı, 
yüngül və sadə görünsə də, əslində bir o 

qədər mürəkkəb, diqqəti cəlb edən, bəzən 

hətta anlaşılmaz təsiri bağışlayır. Zaur Ustac 
şeirlərində indi artıq o qədər də yayğın 
şəkildə işlədilməyən köhnə və eyni zamanda 

Azərbaycanın olduqca müxtəlif bölgələrinə 

məxsus şivə sözlərindən istifadə edir. Bəzən 

bu hal şeirlərin oxunuş və tələffüzünə gözəllik 
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qatsa da, anlaşılmasında çətinliklər yarada 

bilər. Məncə, bir yaradıcı şəxs kimi onun ən 

əsas məziyyəti yenilikçi olması, ölçü və 

çərçivələrə sığmamasıdır. Zaur Ustac ənənəvi 

şeir formalarından istifadə etdikdə belə onun 

dəsti-xətti aydın sezilir. Bütün bunlardan 
əlavə artıq ədəbi mühitin nümayəndələrinə 

yaxşı məlum olan və mətbuatda haqqında 
geniş müzakirələr gedən “Ustacı” adlandırdığı 
xüsusi şeir formasında şeirlər yazır. Yuxarıda 
qeyd etdiyim kimi onun müəllifi olduğu 
kitabların çoxu mənim kitabxanamda var. 

Şeirlərinin çoxu ilə tanışam.  Bu yazıda ancaq 

bir şeirdən söhbət açaraq, onun əsasında 
Zaurun daxili dünyasına ayna  tutmağa və  

onun təfəkkür tərzinə, sözdən istifadə 

bacarığına, zəngin biliyinə,  geniş 
dünyagörüşünə bələd olmağa çalışacağıq.  
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Zaur Ustac  “Şehçiçəyim” adlandırdığı bu 
şeirdə təbiətdə mövcud olan Şehçiçəyi adlı 
çiçəyin təbii - bioloji xüsusiyyətlərinindən 

böyük məharət və ustalıqla istifadə etməklə 

bu günə qədər adət etdiyimiz formalardan 

kəskin şəkildə fərqlənən bədii nəzm 

nümunəsi yaratmışdır: 

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... 
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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. 
 

Birinci bəndin ikinci misrasına nəzər salaq: 

“Köksündən bal süzən, tər Şehçiçəyim...” 

 

Burada “Köksündən bal süzən”  ifadəsində 

şairin sətiraltı mənada nə demək 

istəməsindən asılı olmayaraq bu hal təbiətdə 

mövcud olan Şahçiçəyi adlı çiçəyin öz şikarını 
cəlb etmək üçün dadlı və ətirli nektar ifraz 

etməsi məqamı ilə tam uyğunluq təşkil edir.  
 

“Sehrinə düşmüşəm, nur ləçəklərin, 
Əqli başdan alan, zər Şehçiçəyim...” 

 

Bu halda da eyni ilə yuxarıdakı kimi çiçəyin 

təbii - bioloji xüsusiyyəti öz əksini bədii dildə 
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tapıb. Şehçiçəyi əlvan rəngli, ətirli ləçəkləri ilə 

həşaratları cəlb edərək tələyə salır. 
 

“Bir kərə, bir anlıq olsa da, vüsal 
Ruhuma rahatlıq verməyir xəyal, 
Sonu ölümsə də, gəl qoynuna al, 
Həsrətdə yaşamaq, zor Şehçiçəyim...” 

 

Geniş izahatdan sonra sonu əvvəlcədən 

məlum olsa da Şehçiçəyinin qurbanları 
ləçəklər arasında sıxılaraq məhv olduğu kimi,  
 

“Sonu ölümsə də, gəl qoynuna al,” 

 

Deyən şair çiçəyin təbii – bioloji 

xüsusiyyətindən bu məqamda da məharətlə 

istifadə etmişdir. Şeirdən belə ayrı-ayrı 
məqamları nəzərinizə çatdırsam da,  əslində 

elə vahid  və bütöv şəkildə yazılıb ki, onu belə 

hissələrə ayırıb izah etməyin tərəfdarı 
deyiləm. Bu üç bəndlik şeir tam  olaraq  çox 
gözəl bir bədii nümunə və söz dünyasında, 
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ədəbiyyat aləmində yenilik kimi qəbul 

olunmalıdır. Bu günə qədər müxtəlif statuslu 

söz adamların ədəbiyyata gətirdiyi çoxlu 

çiçəklər; ağçiçək, bənövşə, nərgiz, yasəmən, 

lalə və s.  olduğu halda Şehçiçəyi çiçəyini, 

kəlməsini  ədəbiyyata ilk dəfə  Zaur Ustac 

gətirib. Həm də bu elə - belə sadəcə söz, 

kəlmə kimi deyil, çiçəyin bütün təbii- bioloji 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla baş verib. 
Zaur Ustacın Şehçiçəyi çəmənlikdən dərilərək 

söz süfrəsini bəzəmək üçün gətirilən çiçəklərə 

bənzəmir. Əksinə onun Şehçiçəyi ədəbiyyat 

bağçasında bitmiş, söz dünyasın dərinliklərinə 

rişələr atmışdır. Bu səbəbdən o solmayan bir 

çiçəkdir. Şairin şeirin əvvəlində özünün qeyd 

etdiyi kimi:  

 

“Tacısan dünyamda tüm çiçəklərin,” 
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Və ya ikinci bənddə: 

 

“Sağımda, solumda çox çiçək açar, 
Pərvanəyə dönüb, dövrəmdə uçar, 
Sərrafam, seçmişəm, dürr Şehçiçəyim...” 

 

Zaur Ustac özünəməxsus lirizmi və ədəbiyyat 

bağçasında solmayan bir çiçəyi olan şairdir. 
Onun müəllifi olduğu , “Şehçiçəyim” şeiri 
təkdir və düşündürücüdür. O bu şeiri 
yazmaqla ədəbiyyat aləminə yeni bir çiçək 

qazandırmış və söz dünyasını təkrarsız bir 
nümunə ilə bəzəmişdir. Bütün bunlardan 
sonra böyük əminliklə demək olar ki, Zaur 

Ustac söz  bağında, ədəbiyyat bağçasında öz 
çiçəyi olan şairdir. Və o çiçək ... . 

 

Ülviyyə Hüseynova – Nərimanqızı, 
 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. 
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AĞ ÇİÇƏYİM 
Qış tüğyan edirdi ömür bağında, 
Hamı süst yatırdı ağ yorğanında, 
Qəfil gördüm səni bar budağında, 
Xoş gördük, günaydın, ay Ağ çiçəyim! 
* * * 

Dümağsan, qar sənin yanında qara, 
Tanrım rüsxət verib, baxmayıb qara, 
Bu, qarlı qış hara, tər çiçək hara, 
Xoş gördük, günaydın, ay Ağ çiçəyim! 
* * * 

Əllərim pak deyil oxşayım səni, 
Həddim o hədd deyil qoxlayım səni, 
Bağbanam borcumdur yoxlayım səni, 
Xoş gördük, günaydın, ay Ağ çiçəyim!!! 
06 may 2010 
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İLK ŞEİR 
Gözüm yolda, görən haçan gələrsən, 
İlə dönüb indi dəqiqələr də, 
Nazla baxıb, şirin-şirin gülərsən, 
Sevinc gəlir sənin qədəmlərində! 
* * * 

Şair deyib, bu bəllidir hamıya: 
“Qurban olum,səni doğan anaya, 
Səni doğdu,məni saldı bəlaya” 

Sənin üçün bu söz qalıb qüvvədə 

* * * 

Zaur deyər, az adama mailəm, 
Yaxşısından, yamanından haliyəm, 
Görən gündən sənə hail-mailəm, 
Tüm gözəllər qalır sənin kölgəndə! 
23 oktyabr 2009 
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İLK TƏSÜRAT 

Nədən yorulmusan, mənə demədin, 
Yeknəsəq dünyamız yorubmu səni? 

De, sən yorulmusan, yoxsa , həyatın? 

Yoxsa, bomboş dünya incidir səni? 

* * * 

-Yəqin, düşünürsən boş vaxt olanda 

Heç bir məna yoxdur,bu boş dünyada, 
Çox zaman yatağa tək uzananda, 
Duyumsuz bir dünya bezdirir səni? 

* * * 

Doğrudur, dünyamız dərin bir quyu, 
Məkanı vahiddir, müxtəlif suyu, 
Hərdən şirin olur, bəzən şor suyu 

Məgər, kankan özü bilmir səhvini? 

04 noyabr 2009 
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ELƏ BAXMA 

Bildim dincəlirsən, qıymadım sənə 

Dövran çox incidib, mən incitməyim 

Sualdan demişdin, heç sualım yox 

Nə versən qəbuldu, mən istəməyim. 
* * * 

Belə də, boş burax dünyanın başın 

Qəmə de, ətəkdən boşaltsın daşın 

Az tərif et, şiti çıxar bu aşın, 
Sən “püf” elə, mən qorlanım susmayım. 
* * * 

Yenə nə xəyala dalmısan orda, 
Yəqin, fikrin gəzir aranda, dağda 

Bütün arzuların yetər murada 

Tanrıdan sən istə, mən də diləyim. 
04 noyabr 2009 

**** 

Nədən söhbət açaq, nədən başlayaq? 

Dünyanın işində kimi suçlayaq? 

İndi mən küskünəm, sən də narazı 
Qəzəvü-qədərdə kimi qınayaq? 

04 noyabr 2009 
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MƏLƏKSƏN 
İki gün illərdən betərdi mənə, 
Bir anlıq görüşün yetərdi mənə, 
Hər ötən dəqiqə neştərdi mənə 

Sənin buralardan ötmədiyin gün! 
* * * 

Hardan peyda oldun, hardan gəlmisən? 

Elə bil məxsusi göndərilmisən 

Həmişə ötəndə şirin gülürsən 

Günüm bir başqadır, gülmədiyin gün! 
* * * 

Haçandır bu yazıq söz deməyirdi, 
Elə hey susurdu heç dinməyirdi, 
Bir kimsə halını dinləməyirdi, 
Zaur çox qəmgindi görmədiyin gün! 
06 noyabr 2009 
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GƏL ÖYRƏT MƏNİ 
Düşmüşəm hüsnünün sehrinə inan, 
Çox azdır bu incə mətləbi qanan, 
De görüm qövr edib, alışıb yanan 

Odlu bir yaraya su səpərsənmi? 

* * * 

İncə bir təbəssüm aparır məni, 
Qovursan dünyamdan dumanı, çəni 
Allahım bir mələk göndərib səni 
Şəfalıq bir kəlmə söz deyərsənmi? 

* * * 

Xəstənin dərdinə dərman təbibim, 
Ağzında dili bal, şəkər həbibim, 
Səndən nə gizlədim, var bir eyibim, 
Bisavad Zaura dərs verərsənmi? 

06 noyabr 2009 
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YAĞIŞ 
Yağış yağır, 
Göydən yerə nur çilənir, 
Damla-damla, 

Qətrə-qətrə, 
Şırıl-şırıl! 
Göydən düşən damlalardan 

Biri də mən olaydım, 
Külək qovaydı məni 
Sənin aynana qədər, 
Tanrıdan pay alaydım, 
Sənə əl sallayaydım... 
Sanki, bunlar baş verir, 
Birisi şirin-şirin 

yataqda mürgüləyir. 
Oyan artıq sabahdır, 
Oyan, sabahın xeyir!!! 
08 noyabr 2009 

 

***** 

Nə gözəl ad verib, sənə verənlər, 
Ən ülvi hisslərin məcmususan sən. 
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Mayanı “Ağ dağdan” tutub yaradan, 

Mənə də nurundan əta edirsən! 
* * * 

Bizimlə nə oyun , oynayır fələk? 

Niyə illər öncə görüşmədik biz??? 

10-11 noyabr 2009 

 

***** 

Üzün gülür, 

Bir hüzün var, 

Gözünün kölgəsində 

Kəlmələrin şirindi, 
Titrəyiş var 

Səsində… 

Ancaq mənə heç demədin, 
- nədəndir? 

Gəl nəyin var, 
Söylə mənə 

Açıq-aşkar, 

Birbəbir… 

16 noyabr 2009 
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BU QİSMƏTMİ? 
Elə sözlər dedin yandım, alışdım 

Üç-dörd gün nədirki, illər ötəcək, 
Bizim təsəllimiz ani görüşlər... 
Zaman axarında davam edəcək. 
* * * 

Bəlkə də qismətdə başqa yazı var?- 

Gərdişi-dövranın qışı, yazı var, 
İlahi payının çoxu, azı var, 
Kimə nə düşübdü, onu yeyəcək... 
* * * 

Ancaq, nə olsa da, dəyişsə illər 

Zaur heç dəyişməz, zaman dəyişər. 
Mən bilmirəm, sənin qəlbin nə deyir, 
Sənin adın qəlbimdə ev tikəcək! 
20 noyabr 2009 
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GƏLİB 
Sənsizliyin üstünə, bir sənsizlik də gəlib, 
Sən gəlib keçməmisən, xəyal süstlükdə gəlib. 
* * * 

Hər gün gəlib keçərdin, qovardın şəri, bədi. 
Sən gəldiyin vaxt ötüb, səs səsizlikdə gəlib. 
* * * 

Sənsiz gələn bu səda, hüzünlü bir ney səsi 
Ney özü çox uzaqda, sədası yükdə gəlib. 
* * * 

Ətrafda şəndir hamı, onların var səbəbi 
Zauru üzən nədir, o sənsizlikdə gəlib. 

21 noyabr 2009 

 

***** 

Doğrudan ağırdı, ayrılıq dərdi, 
Çəkməyən nə bilir,nədir intizar... 
Bu gün açılmayır, könlüm nədəndi 
Gözümün önündə durub, xəyallar... 
22 noyabr 2009 
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**** 

Nə çoxdur, dünyanın sirri, əmması 
Sualın cavabı yoxdur qadası. 
Bizim söhbət bizə aid olası, 
Ya cavabsız, ya cavablı qadası. 
24 noyabr 2009. 

 

***** 

Bu gecəm atəşdən don geyər, yəqin 

Ruhumu eylədin inan didərgin 

Heç vaxt olmamışdım bu qədər qəmgin 

Gərək içindəkin deyərdin mənə, 
Niyə içindəkin demədin mənə? 

06 noyabr 2009 

 

**** 

Nəsə narahat göründün mənə, 
Ya nəsə bir şey demək istədin, 
Ya, mən qəribə göründüm sənə. 
Dalğın getdin, məni də dalğın etdin... 
25 noyabr 2009. 
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YOL GÖSTƏR 
Əcəb xalın var, imiş tər sinədə 

Gözəlliklər tək-tək çıxır aşkara. 
Xoş vaxtına düşüb, qələm çəkəndə 

Heçnə əskiltməyib, şükür Muxtara... 
* * * 

Mələklər darayıb, qara tellərin, 
Nabatdan yonulub, şümşad əllərin, 
Sənintək gülərüz, gözəl dilbərin 

Hüsnündə eyib yox, adam axtara. 
* * * 

Deyirlər xalların olur xatası, 
Sirlidir Zaurun yeni butası, 
Bir dəryasan, naməlum çox adası, 
Səyyah naşı, çətin tapıb qurtara... 
24 noyabr 2009. 
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**** 

Gözlərim dikilib, yoluna sarı, 
Nə olar, tez gəlsin bu dəfə barı 
Soyuq zimistanın ilıq baharı 
Bir bilsən, nə qədər intizardayam... 

29 noyabr 2009. 

 

HARALARDASAN? 
Atəşdən don geyib gecəm, gündüzüm 

Tanrım səbr versin, həsrətə dözüm... 
De, səni incidib, hansısa sözüm? 

Ya ki, bilmədiyim, ixtilafmı var? 

29 noyabr 2009 

 

*** 

Nə gəlmədin, nə getmədin 

Fəqət, elə yanımdasan. 
Demirəm, dündən qalmısan, 
Sən o, gündən yanımdasan... 
08 dekabr 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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BƏLKƏ 
Fikrində qalmısan, yol ayrıcında, 
Aranda istidi, dağda sərindi... 
Az adam qismətdən olur razı, 
Şikayətin çoxu zəmanədəndi... 
* * * 

Fikrində dolaşır, min cür xəyallar 

Bilmirsən yaxşı nə, ya pis hansıdı... 
Dövrədə bir həlqə çatışmayanda, 
Görürsən halsızlıq kefə yansıdı... 
08 dekabr 2009 

 

SÖZ ACİZDİR 
Salam. Necəsən? İKİ gündür görüşmürük. 
Darıxmışam... 
15:13:43 

De, darıxmaq nədir ki, 
Keçirdiyim hisslərin 

Yükünü, 

Çəkə bilməz... 
Dağdan ağır gəmilər... 
* * * 
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Bu halimlə səhraya 

Varid olam, 

Bilmədən, 
Səhra od tutar, yanar... 

* * * 

Ya ki, düşəm buzlağa, 
Buz da üşüyər, 
Donar... 

De darıxmaq nədir ki, 
Keçirdiyim hissləri 
Yükləməyə, 
Söz hanı? 

09 dekabr 2009 

 

 

İXTİYARSIZ 
Qalmışam ağacın kölgəsində mən. 
Əlim budağına çatmayır, heyhat... 
Cənnət ağacının barı yeyilməz... 
Olar kölgəsi xoş, car abu-həyat. 
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* * * 

Qalmışam ağacın kölgəsində mən. 
Ruhum pıçıltısın oxşamaq istər... 
İxtiyarsız olmaq yaman çətinmiş, 
Bəklərsən, haçansa bir yarpaq düşər... 
09 dekabr 2009 

 

**** 

Bu dəfə əfv elə, bağışla məni, 
İnan istəməzdim, incidim səni. 
* * * 

Nə qədər tələsdim, yetə bilmədim. 
Ən gözəl anlardan birin itirdim... 
* * * 

Təəssüf dənizində batıram indi, 
Məyusluq atıbdı, xilas ipini... 
28 dekabr 2009 
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**** 

Dünəni birtəhər vermişəm yola, 
Bu günün çarəsi qalıb Allaha, 
Hər günün astarı üzündən baha, 
Ömrün bu döngəsin, dönə biləydim... 
* * * 

Dünyam çoxdan çıxıb, öz məhvərindən, 
Əzalar qan almır, tay ürəyimdən, 
Heç kəs agah deyil, tək diləyimdən, 
Həsrətin qalasın sökə biləydim... 
30 dekabr 2009 

 

**** 

Səndən əvvəl bu, dünyanın 

Varlığına varmamışdım... 
Bir kimsənin həsrətilə, 
Heç bu qədər yanmamışdım... 
Bir gün belə məchul işə 

Düşəcəyi sanmamışdım... 
Gözü bağlı yaşamışdım, 
Ötüb keçən tüm illəri... 
20 dekabr 2009 
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...indi isə... nə?...20.12.09. 20:54:42 

**** 

Cismini tərk etmiş, 
Bir ruham indi. 

Bərzəxdə yaşamaq, 

Çətinmiş yaman... 
Arzular yükünü 

Saxlayan ipdi. 

Üzülər, üzülməz, 
Qismət Tanrıdan... 
21 dekabr 2009 

 

 

GÜNAYDIN 

Çün “Gün aydın” yazmayanda, 

Günüm yarımçıq qalır. 
Fərzilərdən biri budur, 
Sənə “Gün aydın” yazım... 
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* * * 

Soruşum əhvalı, bilim, 
Vəziyyət necədir. 

Edim türbətür xitablar, 
Gülüm, baharım, yazım... 
* * * 

Zimistanda keçən ömür, 
“Gün aydınla” yaz olur. 

Sənə “Gün aydın” deməklə, 
Hər günüm olur, yazım. 
* * * 

Bir “Gün aydın” kölgəsində, 
Yatır neçə arzular... 
İstəyirəm, bütün günü 

Sənə “Gün aydın” yazım... 

10 dekabr 2009 
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GÜMAN 
Söhbət darıxmaqdan düşübdü yenə, 
Darıxa, darıxa darıxmışıq biz... 
Zərlər çaşbaş düşüb,oyun yarımçıq, 
Nərdin ortasında karıxmışıq biz... 
* * * 

“Darıxmaq”, ümumi sözdü gözəlim, 
Nə olar, mərəzin söylə ki, bilim. 
Çox şeyi deməyə gəlməyir, dilim. 
Bir şey, dilsiz məlum, alışmışıq biz... 
* * * 

Mənim təxminimcə yəqin belədir, 
Boşluq içimizi içindən yeyir, 
Minbir istək bu, boşluğa meyl edir, 
Bu anlamda yamanca qarışmışıq biz... 
11 dekabr 2009 
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BU BELƏDİR 
Yenə də, gəlmədin görüş yerinə, 
Qoyduğun iz, izin salıb gözümə. 
Baxışlar zillənib həmin nöqtəyə, 
Daha düşüncələr baxmır, sözümə. 
* * * 

Qəm yüklü karvanın, sarbanıyam mən. 
Xəyallar səfində, çıxmaz cərgədən, 
Sənin gülüşündən, təbəssümündən 

Xəyali cizgilər axır üzümə... 
* * * 

Deyir, yeməkdənsə, ümid yaxşıdır. 
Hər cisim birinin yükün daşıyır, 
Ruhumsa, ruhunla qoşa yaşayır. 
Cismidə canım da, baxmır sözümə... 
14 dekabr 2009 
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SİRR 
Səni səndən ayrı gördüm bu gecə... 
Yanıma gəlmişdin, gizli, xəlvətcə. 
Sözləri düzmüşdün səfə çox incə, 
Baxışlar danışır, dilsə, susurdu... 
* * * 

Durmusan qarşımda, duruşun məsum, 
Almısan əqlimi, gedibdi, huşum, 
Bilmirəm, danışım, yoxsa ki, susum? 

Cisim candan, can cisimdən küsürdü... 
* * * 

Yuxu imiş, yoxsa, olub bu belə, 
Bədənlər uyurkən, ruhlar əl-ələ 

Dünyanın çox sirri naməlum, hələ. 
Sirr, Sahibə məlum, qalan yozurdu... 
23 dekabr 2009 

**** 

Təbiblər sükutu dərman buyurub, 
Sənin bu sükutun dərd oldu mənə, 
Təbəssüm məlum ki, imkandan xaric 

Bir kəlmə şirin söz qıymadın mənə... 
01 yanvar 2010 
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**** 

Beş dəqiqə onbeş ildən çox oldu, 
Hər saniyə neştər oldu, ox oldu, 
Zaman durdu, məkan itdi, yox oldu, 
Ayaq yerdən, əllər göydən üzülüb... 
* * * 

Bilirəm ki, durum əldən dışqarı, 
Çoxu istər, qış günündə xoş qarı, 
İndi harda, yaxşı qoca, xoş qarı? 

Bu dünyanın aşı belə süzülüb... 

* * * 

Yeddi yolun ayrıcında qalmışam, 
Neçə kərə boşalmışam, dolmuşam, 
Hər ötən an , bir işartı ummuşam, 
Əncamsız nişanlar səfə düzülüb... 
* * * 

Yaman gündə yetişirsən haraya, 
Bir, təbəssüm məlhəm olur yaraya, 
Beş dəqiqə yaman düşüb araya, 
Şəfa boxçasının ağzı büzülüb... 
27 fevral 2010 
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HEKAYƏ 
Gecəylə, Gündüzün qovuşmağını, 
Seyr etdim bu gecə, 
Dan üzü Ayla, 

Gecəyə ulduzlar çalırdı layla, 
Gündüz oyanırdı işvəylə, nazla... 
Elə həzin-həzin, çox ustufluca 

Qaranlıq, aydınlıq oldu yavaşca. 
Ətrafda quşların gəlirdi səsi, 
Artıq hiss olunur yazın nəfəsi. 
Ay da qərib-qərib süzürdü göydən 

Elə bil xəbəri var idi yerdən... 
Sanki hiss edirdi baxıram ona, 
Anbaan ağarıb, solan oğlana. 
Günəşi bir yerdə olsa da Ayla, 
Ani görüşürlər, incə eyhamla. 
Günəşi bir anlıq görsə də ancaq, 

Bütün gün gizlindən ona baxacaq. 
Ayın iltifatı öz Günəşiylə, 
İnan lap eynidir mənim səninlə... 
07 mart 2010 
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HÖKM 
O, gündən bu, günə ümid çırağı 
Qəlbimi içindən işıqlandırır. 
Xəfif bir soyuqdan üşüyür çölüm, 
Bir atəş içimi içdən yandırır... 
* * * 

Tərəfi olmayan, gözə dəyməyən, 
Dadı da bilinməz, iyi gəlməyən, 
Hər anı mənimlə tən yarı bölən, 
Bir varlıq deyir ki, yolun yarıdır... 
* * * 

Yolun yarısını gəldiyim, Həyat! 
Könül həmdəmini bulmadın heyhat, 
Bilə də bilmirəm, olummu rahat? 

Ya ki, tale payım lap o yandadır?! 
* * * 

Solumdan bir ağrı duyuram hərdən, 
Yara ya güllədən, ya da neştərdən, 
Acılar içimi, dağıdır içdən, 
Soldan içimə bir şey saplanır... 
* * * 
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Son vaxtlar gəlişin həmişə sağdan, 
Qoy tanrım qorusun xəta-bəladan, 
Yeganə istəyim budur Tanrıdan, 
Almasın, verdiyi tək ərmağandır! 
* * * 

Sağımda sən varsan, solumda hökm... 

Başıma haranın külünü töküm?! 
İnan ki, ağırdan, ağırdır yüküm, 
Ağırlıq çiynimdə, beynim ağrıyır. 
* * * 

Ay mənim, məxsusi gələn Mələyim! 
Dünyanın gərdişi, kəsib kələyim, 
İnan ki, bilmirəm daha neyləyim, 
Solum çox uzaqda, sağ yaxındadır... 
10 mart 2010 

 

“ƏZİZİM” 
Bir “əzizim” kəlməsinin istisi, 
Gözlərimdən könlüməcən yayıldı. 
Ruhun ani eşidildi cikkəsi, 
Təlatümdən cismim tamam bayıldı... 
* * * 
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Bir kəlmənin hərarəti buncasa, 
Əl əlimə dəysə, canım yandırar... 
Təlatüm yanında təzad da varsa, 
Göz gözümə baxsa, ruhum dondurar... 
03 yanvar 2010 

 

SƏN ANLARSAN... 
Elə bir haldayam anlayar yalnız 

Günü mənim kimi başa vuranlar. 
Yanında adam çox, özüsə, yalqız 

Tək ümid oxunu daşa vuranlar. 
* * * 

Ömür yolum düşüb, yenə dumana, 
Bel bağlamaq istəmirəm, gümana, 
Dərdim aşdı, daşdı, döndü ümmana 

Məni anlar, tənha yaşa dolanlar... 
* * * 

Yeganə təsəllim güc verir mənə, 
Şükür o, günə ki, rast oldum sənə, 
Bundan o tərəfi gəlmir eynimə, 
- Nə xoşbəxtdir, ruhu qoşa olanlar... 
15 matr 2010 
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ÖNÜNDƏ 
Bənövşələr boyun büküb önündə, 
Üzünə baxmağa, üzü gəlməyir. 
Hüsnünə baxmağa, cəsarəti yox, 
Üzür diləməyə, sözü gəlməyir. 
* * * 

Eşitmişdi, - “dərib döşə taxarlar” 

İnanmazdı, heç, önünə çıxarlar, 
Qısqanc-qısqanc, altdan-altdan baxarlar, 

Düzünə baxmağa gözü gəlməyir. 
* * * 

Əyib qamətini, təzim edərlər, 
Nəinki, bənövşə, bütün çiçəklər, 
Üzünü gizlədər, bütün gözəllər, 
Hamısı bikefdir, üzü gülməyir. 
16 mart 2010 

“haycan, canım...” 

Can deyən dilinə, tüm dünya qurban, 
Ülfətsiz, dünyanın bir heç dəyəri... 
Canın əziz mənə, bil öz canımdan 

Tanrım hifz eyləsin, şirin dilləri... 
22 aprel 2010 
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İSTƏK 
Saatlardır bir nöqtəyə baxırkən, 
Min nöqtədə, gül üzünü görürəm. 
Düşüncələr dənizində üzürkən, 
Şərqdə, Qərbdə ancaq səni görürəm. 
* * * 

Zülmət gecələrin tək işıltısı, 
Uzaq üfüqlərin tək parıltısı, 
Bumbuz otağımın tək hənirtisi, 
Zərrətək işıqda səni görürəm. 
* * * 

Bunlar ya, ilğımdır, aldadır məni, 
Ya da ölməzliyin tək nişanəsi, 
Ancaq, eşidilir, qəlbimin səsi... 
-Uzaqdakı xoş həyatı görürəm. 
27 mart 2010 
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GÜN 
Yuxudan oyanıram, 
Yenə başım üstəsən. 
Yəqin mən yatan zaman, 
Keşiyimi çəkmisən? 

* * * 

Sənə “GÜN AYDIN” deyib, 

Günə başlayıram mən. 
Dəqiqələr sürünür, 
Mənə çox gəlir ildən... 
* * * 

Səni görmədiyim gün 

Günüm olur ahu-zar. 

Günəşli gün qaranlıq, 
Geniş dünyam olur dar... 
* * * 

Yaxşı ki, gecə varmış, 
Mən yatağa girəndə, 
Yenə də sən gəlirsən, 
Durursan başım üstə. 
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* * * 

“GECƏN XEYRƏ” – qalsın... 
İstəyirəm, mən yatam. 
Ruhum arxayın, sakit, 
Dünyanı unuduram... 
05 aprel 2010 

 

XAHİŞ 
Xahiş etdim, dün günəşdən, 
Bu gün səni salamlasın, 
İndi baxır pəncərəndən, 
İstəyir səni oyatsın... 
* * * 

Sənə oyan, oyan deyən, 
Səhərin al şəfəqidir, 
Günəş özü şəxsən gəlib, 
Sənə “GÜN AYDIN” deyir... 

04 may 2010 
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BİLMİRƏM 
Zauru unutdun deyən biryolluq, 
Ümidi günlərin birinə qalıb. 
Çar-naçar oturub, naməlum sonluq, 
Əlacı fələyin felinə qalıb... 
* * * 

Günləri atmısan, günlərin üstə, 
Demirəm, xürrəmsən, günü ahəstə, 
Düzü mat qalmışam, səndəki şəstə, 
Demirsən, bu, yazıq nə günə qalıb? 

* * * 

Fələk yaman oyun oynayır bizlə, 
Oğulsan, felin tut, gərdişin izlə, 
Bilmirəm, nə deyim heç hansı üzlə, 
Nə olub, nə olar tək sənə qalıb... 
19 aprel 2010 
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NİYƏ 
Bir gülüzlü alıb, başdan əqlimi, 
Görən gündən lap olmuşam, sərsəri, 
Bir baxışla dəyişibdi iqlimi, 
O, baxandı, daha baxmır, heç bəri... 
* * * 

Tanrı bəxş edibdi, hər şeyi bir-bir, 

Bütün gözəlliklər yalnız sənindir, 
Əfsus ki, insafın bir azca kəmdir, 
İnsaf et, nəzər sal, bu yana pəri... 
* * * 

“Gözəl nazsız olmaz”- deyib atalar, 

Adətdir, söz alıb, işvə satarlar, 
Pozulmaq üçündür, bütün qaydalar, 

Nazı qoy kənara, bir də bax bəri... 
20 aprel 2010 
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MİYANƏ 
Qalmışam od ilə su arasında, 
Su ilğımdır, od yandırmır nədəndir? 

Bahar gəlib, bütün güllər açsa da, 
Mənim gülüm hələ sirli qönçədir... 
* * * 

Tər qönçəmin ətri gəlir uzaqdan, 

Tanrım hifz eyləsin, min bir duzaqdan, 
Yəqin heç xəbəri, yox bu yazıqdan, 
Bəs, bilməz haçandır, gözləməkdədir? 

* * * 

Zaur, nə düşmüsən, yenə fərağa? 

Gəl sən bu sevdanı, qoy bir qırağa, 
İndi, bu qönçə də möhtac qıdığa, 
Gülə bilsə, gülməzdimi, - gülərdi... 
22 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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SƏBƏB VƏ NƏTİCƏ 
Günlərin bir günü, heç gözləmədiyim anda, 

ümid çırağımı yandıran bir MƏLƏK endi 
göylərdən.... O, gündən təxminən bir il ötür, 
o, günün təxminən bir yaşı var... Bu gün o, 
Mələyin ad günüdür... Ad günün mübarək 

ey mənim məxsusi göndərilmiş mələyim... 
Yerin sonsuz səmanın ənginlikləri, nəsibin 

sevgi dolu həyat olsun... Tanrının nəzərindən 

düşməyəsən... Sən olmasaydın bu şeirlər də 

olmazdı... Bu kəlmələr sənin riqqətə gətirdiyin 

qəlb tellərinin səsi olduğundan yalnız və 
yalnız sənə aiddir, ey zəriflik, paklıq, bakirəlik 
mücəssiməsi- bütün ülvi hisslərin 

məcmusu- AĞ ÇİÇƏYİM.... 
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                  İKİNCİ  KİTAB       

                           

          

ŞEHÇİÇƏYİM 
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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 
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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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* * * 

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! 

 

* * * 

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... 
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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!!! 
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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... 
 

* * * 

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

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

 

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 Bakı. 
 

GECƏYƏ DOĞRU 
Çox qəribə axarı var dünyanın, 
Çox dəqiq nizamla eyləyir gərdiş... 
Dərəylə eynidi, sayı dağların, 
Əzəldən nizamla qurulub, bu iş... 
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* * * 

“ 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... 
* * * 

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

Bu gecə 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. 
* * * 

Mən aşiq gülə bəndəm, 
Obama, elə bəndəm, 
Dünya düşüb, gözümdən 

Bir, şirin dilə bəndəm... 
Bakı. 
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Mən aşiqəm, bu mehə, 
Bu səhərə, bu şehə, 
Dodaq istər, toxunsun 

Quzeydəki o zehə... 
Bakı. 
* * * 

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. 
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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. 
* * * 

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

* * * 

Öz əlimdə deyil ki, 
Mən istəyim, baxanda, 

Gözüm məndən xəbərsiz, 
Növbə tutar yolunda... 
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 eyləyirəm, 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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* * * 

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. 
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* * * 

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

Qələm qaşlarını çatmısan, nədən? 

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

* * * 

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

Nədən damla-damla süzür bulağım? 

Niyə bivaxt gəlib, məchul qonağım? 

Necədir, taledən gələn sorağım? 

Əminlik dünyanın harasındadır?! 
12.10.2010. Bakı. 
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* * * 

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

* * * 

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

Bakı. 
 

* * * 

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

* * * 

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

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

İçim içdən yıxır məni... 
* * * 

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

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

Əzizinəm o günə, 
O gecəyə, o günə, 
Tanrıya qurban dedim, 

Tez yetirə o günə... 
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* * * 

Mən aşiqəm bu günə, 
Bu işığa, bu Günə, 
Bulud girib araya, 

Ay həsrətdir Gününə... 
* * * 

Əzizinəm Gülxətmi, 
Dərdə dərman, Gülxətmi, 
Nə yazılıb Əlada? 

Kaş biləydim bəxtimi?! 
* * * 

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

Mən aşiq bu cəmala, 
Bu hüsnə, bu cəmala, 
Tanrım eyləsin aynan, 

Həsrət qalmam cəmala... 
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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 sütun 

Qıysan sənin əlindədir?! 
* * * 

Dil quruyar, dodaq təpər, 
Həyatdan qalmayıb əsər, 

Tək cam, dolu abi-gövsər 

Qonaq etsən əlindədir?! 
Bakı. 
* * * 

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

Son həddinə dolan qoram, 
Odlu, atəşə təşnəyəm... 
İldırım da kar eləməz, 
Qaynar, 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!!! 
* * * 

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

* * * 

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

                                                                            

               

BALÇİÇƏYİM 
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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 
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. 
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* * * 

İlahi naxışını salıb üzünə, 
Aydan pay almısan, Gün tək ağ olsun! 
Tanrı ərmağanı şərəfdi, şandı 
Qoy arxan, köməyin, uca dağ olsun! 
06.06.2011. 

 

* * * 

Mən aşiq Balçiçəyim, 
Qəlbimdə xal çiçəyim, 
Şəkər, nabat qəhətdi 
Yet dada bal Çiçəyim! 
13.09.2011. 

 

* * * 

Mən aşiq Balçiçəyim, 
Əlçatmaz dal çiçəyim, 
Mehlə gələrdi sədan 

Olmusan lal Çiçəyim! 
16.09.2011. 
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* * * 

Mən aşiq Balçiçəyim, 
Bağrı xal-xal çiçəyim, 
Tanrıdan bir arzum var 

Solma, şux qal, Çiçəyim! 
17.09.2011. 

 

* * * 

Mən aşiq Balçiçəyim! 
Ləçəyi al çiçəyim, 
Bəd yellərdən uzaq ol 
Daim ucal, Çiçəyim! 
18.09.2011 

 

* * * 

Əzizim bal çiçəkdi, 
Qönçədi, tər çiçəkdi, 
Düzü heç inanmazdım 

Bunca çəkdirəcəkdi. 
20.09.2011. 
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* * * 

Mən aşiq Balçiçəyim, 
Hərdəmxəyal çiçəyim, 
Gəl, heç olma bədgüman 

Cahu-cəlal çiçəyim! 
21.09.2011. 

 

* * * 

Əzizinəm Balçiçək, 
Çiçəyim ləçək-ləçək, 
Ay üzün görsətsənə 

Biz də bir bayram edək! 
22.09.2011. 

 

* * * 

Mən aşiqəm Balçiçək, 
Hər ləçəyi bir çiçək, 
Tər tacının şəbnəmi 
Dərdə dərman ver içək! 
22.09.2011. 
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* * * 

Mən aşiq Balçiçəyim, 
Yanağı al çiçəyim, 
Dərya düşüb araya 

Yoxdu bir sal Çiçəyim! 
24.09.2011. 

      

* * * 

Əzizinəm Balçiçək, 
Gəl baxma, ürkək-ürkək, 
Qismət öz əlindədir 

İstə, Tanrı verəcək! 
25.09.2011. 

 

* * * 

Əzizinəm Balçiçək, 
Sağım çiçək, sol çiçək, 
İstəmirəm heç birin 

Tək sən mənim ol, Çiçək! 
26.09.2011. 
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* * * 

Mən aşiq Balçiçəkdə, 
Min büyü hər ləçəkdə, 
Divin canı şüşədə 

Mənim canım, çiçəkdə. 
27.09.2011. 

 

* * * 

Əzizinəm Balçiçək, 
Müşkü qoxar hər ləçək, 
İzin ver ətrin alıb 

Dünyadan rahat köçək. 
28.09.2011. 

 

* * * 

Əzizim Balçiçəkdi, 
Həm incə, həm incikdi, 
Əsən yellər qarsıyıb 

İndi yaman ürkəkdi. 
28.09.2011. 
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* * * 

Əzizinəm Balçiçək, 
Nəfisdi, nəfis çiçək, 
Tanrımın möcüzəsi 
Görünməmiş bir gerçək! 
01.10.2011. 

 

* * * 

Əzizinəm Balçiçək, 
Matah çiçək, bal çiçək, 
Qulağıma düşən səs 

Haçan olacaq gerçək?! 
23.10.2011. 

 

* * * 

Əzizinəm Balçiçək, 
Bağrıma xal düşəcək, 
Sükutun əzab verir 

Olmuşam bihal, Çiçək! 
29.10.2011. 
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* * * 

Əzizinəm Balçiçək, 
Həm gözəlsən, həm göyçək 

Deyirəm, nə olardı 
Röyam olardı gerçək?! 
30.10.2011. 

 

* * * 

Əzizinəm Balçiçək, 
Dümağ çiçək, al çiçək, 
Təzadlar üzdü məni 
Gəl, canımı al, Çiçək! 
17.11.2011. 

 

* * * 

Əzizinəm Balçiçək, 
Şəkər çiçək, bal çiçək, 
Bilirsən qulaq səsdə 

Neçin oldun lal çiçək?! 
26.12.2011. 
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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, 
İncilər birincisi, 
Çiçəklərin incəsi, 
Sinəsi xal-xal çiçək, 
Şəkər çiçək, Balçiçək! 
* * * 

Həyat xoş ətrində, 
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. 

 

 



 

89 
 

Məsaj 
Bayatılar kərpic-kərpic 

Qopub düşdü can evimdən. 
Hər birisi bir namədi 
Anındakı o, halimdən... 
16.06.2012. 
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                           DÖRDÜNCÜ  KİTAB 

 

  

      BƏRZƏXDƏ 
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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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* * * 

Gecələr yeksənək, gecələr adi... 
Gəl, adi gecəmin, Ali qonağı, 
Bir yol, bu dünyadan qoparım səni... 
Olaq, bir gecənin adi qonağı... 
08.10.2012. BAKI 

 

* * * 

Əzizim beləsinə, 
Dolan gəl beləsinə, 
Canı qurban edəsən 

Yenə az, beləsinə. 
24.05.2013. BAKI 

 

* * * 

Mən aşiq beləsinə, 
Can qurban beləsinə, 
Xalı, Haqq qələmindən 

Kimdə var belə sinə? 

24.05.2013. 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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* * * 

Yaxşı ki, mən hər gün görmürəm səni 
Yoxsa, dəftər-qələm yetməzdi dada, 
Hardadı, o qədər qələm, kağız ki, 
Bu qədər, gözəllik bəxş edib, Xuda... 
02.10.2013. BAKI 

 

* * * 

Mən aşiqəm bu vaxta, 

Bu zamana, bu vaxta, 

İnan, ruhum gəlməyir 

Cismim olduğu taxta. 
10.11.2014. BAKI 

 

* * * 

Mən aşiq, sübh çağına, 
Enəydim yar bağına, 
Alma cavan saxlayır 

Nar daddı damağına... 
05.12.2013. BAKI. 
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* * * 

Mən aşiq Nar bulağa, 
Təşnəyəm, Nar bulağa, 
Təmasdan dodaq yanar 

Toxunsa Nar bulağa. 
05.12.2013. BAKI 

 

* * * 

Mən aşiq, Nar bulağa, 
Daş düşər, Nar bulağa, 
Görən gözlər qan ağlar 

Yaş düşər, Nar bulağa. 
05.12.2013. BAKI 

 

* * * 

Mən aşiq Gül, özünə, 
Bal dilə, bal sözünə, 
Yatıram ki, röyada 

Üz qoyam, gül üzünə. 
06.12.2013. BAKI 
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* * * 

Əzizim Şənbəgülü, 
Dərmandı, Şənbə gülü, 
Sabahın xeyir, Gülüm! 
Bu özəl Şənbə gülü. 
07.12.2013. BAKI 

 

* * * 

Mən aşiq Bazar gülü, 
Görməsin azar gülü, 
Hər gülün öz anlamı 
İştə, bir yazar gülü. 
08.12.2013. BAKI 

 

* * * 

Mən aşiq gül üzünə, 
Ay oldun, Gün üzünə, 
Hərdən niqabın qaldır 

Qoy düşsün Gün üzünə. 
10.12.2013. BAKI 
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* * * 

Mən aşiq gül üzünə, 
Nisbət yox, gül üzünə, 
Hərdən çıx yel tutana 

Meh dəysin gül üzünə. 
10.12.2013. BAKI 

 

* * * 

Mən aşiq gül üzünə, 
Həsrətəm gül üzünə, 
Gəl rəhm eylə aşiqə 

Üz qoyum gül üzünə. 
10.12.2013. BAKI 

 

* * * 

Əzizim dizin üstü, 
Nə isti dizin üstü, 
Baş qoysam dizin üstə 

Arzumun olmaz üstü. 

11.12.2013. BAKI 
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* * * 

Mən aşiq güllər incə, 
Nazın çək bircə-bircə, 
Göz önündə, əl çatmaz 

Halımı bilə bircə... 
18.12.2013. BAKI 

 

* * * 

Mən aşiq gül üzünə, 
Həsrətəm gül üzünə, 
Ruhum rahatlıq tapar 

Üz toxunsa üzünə... 
19.12.2013. BAKI 

 

* * * 

Mən aşiq gülüz yara, 
Xoş sima, gül üz yara, 
Elə sehrə düşmüşəm 

Sonu qalıb rüzgara... 
19.12.2013. 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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* * * 

Mən aşiq bu gecəyə, 
Gecə bənzər gecəyə, 
İstərəm tez yetişəm 

Bənzərsiz o, gecəyə... 
20-21.12.2013. BAKI 

 

* * * 

Mən aşiq, belə yara, 
Yar verməz, cəfa yara 

Sevən də sevdiyini 
Çəkərmi bunca dara??? 

13.01.2014. ŞAMAXI 
 

* * * 

Əzizim səsi gəlməz, 
Görsənməz, səsi gəlməz, 
Gərəksizlər göz tökər 

Gərəklidən səs gəlməz... 
13.01.2014. ŞAMAXI 
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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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* * * 

Mən aşiq Nar çiçəyə, 
Gün düşə Nar çiçəyə, 
Zənbur həsrətlə gözlər 

Qovuşa Nar çiçəyə. 
07.06.2014 BAKI. 

 

* * * 

Alma, heyva, nar tamam, 

Şam, şamdan, nar tamam, 
Şam da zülmətdə qalar 

Çün, olmasa nar tamam... 

07.06.2014 BAKI. 

 

* * * 

Əzizinəm Gün düşüb, 
Nar çiçəyə Gün düşüb, 
Zənbur burda tamarzı 
Qarışqa kefə düşüb... 
27.06.2014 Şamaxı. 
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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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* * * 

Kor aşiqin, zəki adı, 
Qonaq olub; 

Dilə, dişə 

Ustaclının Ustac təni, 
Çəkilibdi çoxdan şişə... 
Teşt-nəleyin 

Sular udan, 

Bu xəmirim nə vaxt bişə? 

Bu oruca iftar yoxmu? 

Üzülübdü 

Lap, ürəyim... 
17.05.2014.BAKI. 

 

* * * 

Mən aşiq bu gözələ, 
Baxmam özgə gözələ, 
Tanrım, mənə yardım et 
İnsaf ver bu gözələ. 
13.01.2014. ŞAMAXI 
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                               BEŞİNCİ KİTAB 

 

 

       NİŞANGAH 
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ÇIX 
Biçarə aşiqdə qalmayıbdı can, 
Dilə çıx, fayda yox ürək sözündə.... 
Bərzəxdə yaşamaq zordan zor inan, 
Felə çıx, işartı görüm üzündə.... 
* * * 

Nədən gen qaçırsan, bilməm ki, məndən, 
Görsət gül üzünü, Gün çıxsın çəndən, 
Qəlbinin səsini duyuram bəmdən, 
Zilə çıx, arzular gülsün gözündə.... 
* * * 

Ustacı qoymusan çölün düzündə, 
Sarı güllər bitib, çoxdan izində, 
Haçansa talemiz gülər bizim də, 
Fala çıx, hikmət var elin sözündə.... 
23.07.2015. Bakı. 
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FİTNƏKAR 
Dodaqların baldır, dedim 

Arı kimi sancdın məni…. 
Yanaqların aldır, dedim 

Alov kimi sardın məni…. 
* * * 

Atəşi əli ucunda, 
İynəsi dili ucunda. 
Kəməndi teli ucunda, 
Felə fəda etdin məni…. 
* * * 

Ustac olub, xal əsiri, 
“Fitnə” quran fel əsiri, 
Qəlbi şirin dil əsiri, 
Ruhu talan etdin məni…. 
06.12.2015. Bakı. 
 

 

 

 



 

113 
 

GÖRÜM 
Üzünü üzümə uzaq tutmusan, 
Görüm, üzün üzə üz ilə gülsün.... 
Gözünü gözümə duzaq qurmusan, 
Görüm, gözün gözə naz ilə gülsün.... 
* * * 

Yaradan yadını yad tutub mənə, 
Yadım heç, yadını yad tutub mənə, 
Doğmam, doğmalığın yad tutub mənə, 
Görüm, gül cəmalın nur ilə gülsün.... 
* * * 

Zaur zəvvarlıqdan qalıb kənarda, 
Həcərül Əsvədim, Zəm-zəm iraqda, 
İhramım bükülü qalıb qıraqda, 
Görüm, arzuların üzünə gülsün.... 
17-24.05.2015. 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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GÖR 
İçimi içindən yeyən arzular 

Qorx, bir gün yığışıb canımı üzə, 
Neyləyim, bu könül səni arzular 

Bax, nələr gözümdə çıxıbdı üzə... 
* * * 

Demirəm, özünü gəl unut tamam, 
Bunu istəmirəm, mümkünsüz, tamam, 
Səndən istəmirəm, bir baxış tamam, 
Gözucu bir nəzər ayıbmı üzə??? 

* * * 

Gör, işin harası dil açıb Ustac, 
Xəfif təbəssümə qalıbdı möhtac, 
Əlacı onadı eləyib merac, 
Günəşin səmt tutub, yön alıb üzə... 
24.05.2015. 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. 
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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, sevilməməyi sultanlıqmı sanırsız? 

Sevməyəni sevməyi sədaqətmi sayırsız? 

Sevdiyini sevdirən sevgisində suçludur... 
23.09.2015. Bakı. 
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BİLİRƏM 
Bilirəm qəlbində yuva qurmuşam, 
Bəlkə də sinənə yara vurmuşam, 
Bilmirəm heç yönü hara durmuşam, 
Səni görən gündən itibdi, qibləm .... 
* * * 

Verdiyin salamı ala bilmədim, 
Dedin qal yanımda, qala bilmədim, 
Sənin istədiyin ola bilmədim, 
Gərək əfv edəsən kəmdi, səriştəm .. 
* * * 

Ustacın ürəyi yuxadan yuxa, 
Nə vara inanır, nə də ki, yoxa, 
Tutuşub fələklə kim yıxa, yıxa, 
Sən qahmar durmasan inan ki, təkəm.... 
03.12.2015. Bakı. 
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İNDİ 
Oyanıb, yerimdə qalmışam, oyaq 

Əlimi “yerinə” sürtürəm, indi 
İndi burda idin, indicə, bayaq 

Haraya qeyb oldun, hardasan, indi? 

* * * 

“Xoşbəxtliyin tacı” əlimdə idi, 
Mataf “abi-kövsər” ovcumda idi, 

Ədndən bir “huri” yanımda idi, 
Əlimi yerinə sürtürəm, indi... 
* * * 

Diyən, “yerin” isti, məni qınama, 
Ustac sözdə bütöv, tanı, sınama, 
Bir mərrə ağlı yox, onu unama, 
Haraya qeyb oldun, hardasan, indi? 

22.02.2016(4:44) Bakı. 
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KƏLLƏ-MAYALLAQ 

Yenə ayılmışam, alayarımçıq, 
Sənsiz yuxularım kəmşirin olub, 
Dərin yuxularım, çox dayazlaşıb, 
Susuz quyularım, səpsərin dolub; 
* * * 

Ağaclar dayanıb, təpə aşağı, 
Nənələr tay yığmır, çöldə başağı, 
Babalar çirməmir, çayda qurşağı, 
Görməz baxışlarım, çəpərin olub; 
* * * 

Ustac işıqlıya həsrət biləsən, 
Bu dastan dünyaya ibrət biləsən, 
Dünya da dünyada nemət biləsən, 
Sevməz duyğularım, yavərin olub…. 
26.02.2016 (6:36). Bakı. 
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TUTQU 
(Qurbaninin ruhu şad olsun…) 
Qönçə dodaqların bal süzür indi, 
Kişmişin yaxşısı quşa qalan tək… 

Taclı tər çiçəyin, məs gəzir indi, 
Aranın al narı Muşa varan tək… 

* * * 

Qırmızı, gündöyən yeri almanın, 
Dümağdı, gündəyməz zehi heyvanın, 
Paçalı, bütövdən şirindi narın, 
Şərabın köhnəsi nuşa yatan tək… 

* * * 

Ustacın bir mərrə ağlı qalmayıb, 
Nə çox, dağlar yarıb, səhra dolanıb, 
Armudun yaxşısı ayıya qalıb, 
Naşının xırmanı qışa qalan tək… 

21-23.04.2016. (11:25) . Bakı. 
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PƏNCƏRƏ 
(baş:09:31) 
Bahar gəlib pəncərəmə, 
Ürəyimə gələ bilmir.... 
Lap dayanıb qəlb evimə, 
İçəriyə girə bilmir.... 
* * * 

O, zənn edir düz gəlməyib, 
Neçə yazdır naz eyləyir.... 
Deyirəm ki, düz tuş gəlib, 
Mən dediyim az eyləyir.... 
* * * 

Ustac, sənə düz eyləyir, 
Nə eləyir saz eyləyir.... 
Sən deyirsən naz eyləyir, 
Hər nə edir, az eyləyir.... 

(bit:09:39) 

28.04.2016. Bakı. 
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YELLƏNCƏK 
Çiçəklər ruhumun yelləncəyidir, 
Ruhumu asmışam nar çiçəyindən... 
Arzular dünyamın gələcəyidir, 
Arzumu tutmuşam bar çiçəyindən... 
* * * 

Paklığı görmüşəm, səhər şehində 

Saflığı görmüşəm, qəhər mehində 

Könül fərahlığı zəfər zehində, 
Kamımı almışam qar çiçəyindən.... 
* * * 

Ustacın diləyi əfv olacaqdır, 
Saf qəlbin meyvəsi saf olacaqdır, 
Ruhumun məskəni Qaf olacaqdır, 
İlhamı almışam yar çiçəyindən... 
02.08.2016. 07:47 (15') Bakı. 
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YAŞIL 
Mənim ürəyimin rəngi yaşıldı, 
Qolumda saatın rəngi də yaşıl... 
Yolumda işığın rəngi yaşıldı, 
Əynimdə köynəyin rəngi də yaşıl... 
* * * 

Yamyaşıl bu dünyam solmaya barı, 
Bu yaşıl dünyamda çəhrayısan sən... 
Yamyaşıl dünyamın çəhrayı barı, 
Yaşıllıq içində solmayasan sən... 
* * * 

Hələ dərilməmiş zərif çiçəksən… 

Budağın yaşıldı, yaşıl yatağın, 
Ləçəyi çəhrayı tuaf çiçəksən... 
Çoxmu gözləyəcək yaşıl qonağın? 

13.08.2016. 10:40 (20’) Bakı. 
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SEVGİ 
Dünyanın təməli sevgidir, Gülüm! 
Dərdin, ah-nalənin özü də sevgi.... 
Dünya beynimizdə qurulur, Gülüm! 

Qoy yağsın, sağ-sola gözündən sevgi.... 
* * * 

Atalar niyyəti saf tut deyibdi, 
Analar pis sözə çəpər çəkibdi, 
Ağacı nə yeyib, içdən yeyibdi, 
Min dərdə bir dərman olandı sevgi.... 
* * * 

Qəlbində yer vermə, qara yellərə, 
Ruhun qonaq olsun, xoşbəxt ellərə, 
Ustac adın belə salıb dillərə, 
Bilir ki, dünyada qalandı sevgi.... 
29.08.2016. 12:12(12’) Bakı. 
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SƏN OLMAYANDA 

Bir məclis qurulub, Gəncə qaşında, 
Mey-məzə yerində, adı, aşında, 
Yalnız sən yox idin süfrə başında, 
Sənin yoxluğunu heç nə ovutmur.... 
* * * 

Sözlərin şirindi, şəkər şərbətdən, 
Gülüşün şəfalı, ən pir türbətdən, 
Ruhum gəlişinlə dönər qürbətdən, 
Sənin yoxluğunu heç nə ovutmur.... 
* * * 

Sən yoxsan hər şeyin qaçıb ləzzəti, 
Çoxu unumsamaz ülfət-izzəti, 
Ustac çəkə bilməz bil bu zilləti, 
Sənin yoxluğunu heç nə ovutmur.... 
22.09.2016. 08:38. Bakı. 
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MİN ŞÜKÜR 
(Hüsnü pünhan göndərənə min şükür) 

Bu güllərin biri sənsən biri mən, 
Biz nəfis gül, dünya gözəl bir çəmən, 
Çox nadirdi indi halal süd əmən 

Səni mənə göndərənə min şükür..... 
* * * 

İsmipünhan çox olubdu, yazıblar, 
Çox olub ki, sevənlər yol azıblar 

Azmı olub mərdə quyu qazıblar, 

Hüsnü pünhan göndərənə min şükür 

* * * 

Bil, Ustacın ürəyi lap yuxadı, 
Bu aybının üstün örtən çuxadı. 
Tül örpəyin ata evi Nuxadı, 
Dürrü pünhan göndərənə min şükür... 
20.10.2016.12:18 (7'). Bakı. 
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MİN ŞÜKÜR 

(Dildən dilə süzdürənə min 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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TARIM (TAR) 
Sarı simə çox toxunduq, 

Daha tarda tel qalmayıb... 
Mizrab vurmaqdan yorulduq, 

Barmaqda da fel qalmayıb... 
* * * 

Tel incisə səs xoş çıxar, 
Fel kəm olsa səs boş çıxar, 
Mizrab çatsa lap quş çıxar, 
Çanaqda da hal qalmayıb... 
* * * 

Ustac, qınamır aşığı, 
Tanır, sınamır aşığı, 
Kəllə, saxlamır aşığı, 
Pərdə tutan qol qalmayıb... 
28.10.2016. (12:07) . Bakı. 
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GÖYLƏR YERƏ HƏSRƏT 

Göylər Yerə həsrət, Yer də Göylərə, 
Çox əllər, uzalı qalıb əllərə, 
Bülbülər, nəğmələr deyib güllərə, 
Sevda pətəyindən bal süzən çox az.... 
* * * 

Buludlar, göylərdə birikən həsrət, 
Cadarlar, torpağı yaxan vüsalət, 
Bir yağış damlası, torpağa “qismət”, 

Həşirli dağ çayı, varsa da çox az.... 

* * * 

Ustac, sən külək bil, o Göyün əli, 
Ormanlar, çəmənlər torpağın teli, 
Dumduru irmaqlar, şipşirin dili, 
Şimşək, odlu öpüş, bilənsə çox az... 
22.11.2016. Bakı. 
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DƏYMƏZ 
Dəyməz, dəyərsiz, dəyərə. 
Haqq haqlının haqqıdır... 
Ümidsizə, ümid, ümdə. 
Vaxt, vaxtlının vaxtıdır... 
* * * 

Zaman, zamansız zamandır, 
Güman, gümansız gümandır, 
İnam, inamsız inamdır, 
Taxt, taxtlının taxtıdır... 
* * * 

Ülfət, ülfətlə ülfətdir, 
Nemət, nemətlə nemətdir, 
Qismət, qismətlə qismətdir, 

Baxt, baxtlının baxtıdır... 
03 .01. 2017. Bakı. 
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BİLİRSƏN 
Hər gecəmin yuxusuna haram qatan, 
Gəl, sən istə, göydən sənə ulduz üzüm... 
Halal nazı, bahasına haram satan, 
Bir cığıra nələr düzdün ? - Görməz gözüm... 
*** 

Bilirsən ki, nə istəsən, o sənindi, 
Bu sevdada səfa varsa, görənindi, 

Cəfasını soraqlama, o mənimdi, 
Bu nə inad ? - Könül boxçan büzüm-büzüm... 

*** 

Gəl, Ustacı üzmə bunca, ol əhlidil, 
Sonra bir gün deməyəsən, diliqafil, 
Xoş danış ki, deməsinlər, nə acıdil, 
Yoluna bax, tər çiçəklər düzüm - düzüm... 

13 .01. 2017. Bakı. 
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MATAH ÇİÇƏK 
Hər günaydın, bir pərvəriş, 
Buruşmuşdu tağ, çiçəyim... 
Ruhum düşdü xoş növrağa, 
Günüm oldu ağ, çiçəyim, 
Ay mənim matah çiçəyim, 
Ay mənim matah çiçəyim... 
* * * 

Verdin bir parç abi-gövsər, 
Dünyamdan qalmadı əsər, 
Talesiz bəxtindən küsər, 
Qismətə bax, Ağçiçəyim, 
Ay mənim matah çiçəyim, 
Ay mənim matah çiçəyim... 
* * * 

Dedim, bu göz çoxdan müstər, 
Aç sinənin barın göstər, 
Zənbur qonar, balın istər, 
Qondu gördü, Şehçiçəyim, 
Ay mənim matah çiçəyim, 
Ay mənim matah çiçəyim... 
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* * * 

Əzəldən Ağçiçək dedim, 

Cəzbində Şehçiçək dedim, 
Gözlədim, Balçiçək dedim, 
Bərzəx ruha dağ, çiçəyim, 
Ay mənim matah çiçəyim, 
Ay mənim matah çiçəyim... 
* * * 

Yaralı bir qəlbdə bitdin, 
Hardan gəldin, hara getdin... 
Ustacı sərfnəzər etdin, 
Cücərtmişəm ah, çiçəyim, 
Ay mənim matah çiçəyim, 
Ay mənim matah çiçəyim... 
14.05.2017. Şamaxı. 
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ÜLYAHƏZRƏT 

Könül sarayımın sultanı sənsən, 
Qəlbimdə qurduğun taxtın mübarək! 
Ruhum təbəəliyi özü üstənib, 
Biətin mübarək, andın mübarək! 
* * * 

Zaman neçə kərə dayandı, durdu, 
Adi təbəssümün bir dünya qurdu, 

Baxışın istidi viranə yurdu, 
Ocağın mübarək, odun mübarək! 
* * * 

Sözdən ilmə - ilmə toxunub tacın, 
Nəyim var, nəyim yox qoy olsun bacın, 
Bu yolda qurbanlıq özü Ustacın 

Məqamın mübarək, adın mübarək! 
18.03.2020. Bakı. 
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halhazırda ehtiyatda olan zabitdir. Zaur Ustac 
1988-ci ildən etibarən dövri mətbuatda çıxış 
edir. AJB-nin üzvü olan Zaur Ustac “QIZIL 

QƏLƏM” mükafatı laueratı, «Yazarlar» 
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ildən Prezident Təqaüdçüsüdür. Zaur Ustac 
«GÜNAYDIN“ («AĞÇİÇƏYİM”), “İSTƏMƏZDİM 
ŞAİR OLUM HƏLƏ MƏN”, “GÜLZAR”, 
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ŞEİRLƏRİ” “SEVİN Kİ, SEVİLƏSİZ…”, 

“QƏLBİMİN AÇIQCASI”, “USTADNAMƏ”, 

“NİŞANGAH”, “ÇƏHRAYI KİTAB” , 

yaradıcılığının “30” illiyi yubiley tədbirləri 
çərçivəsində nəşr olunmuş “OTUZ İLDİR, 
ƏLDƏ QƏLƏM” kimi şeirlər kitablarının, “Əliş 
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memar Şamaxılı Əliş bəy Sübhan oğlu 
Kərəmli-Şirvaninin anadan olmasının 700 illiyi 
münasibəti ilə qələmə alınmışdır.) “USUBCAN 

ƏFSANƏSİ”, “YARADANLA BAŞ-BAŞA”, 

“QƏLƏMDAR”adlı məqalə toplularının və 
Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı 
Gizir Mübariz İbrahimovun əziz xatirəsinə 
həsr olunmuş “ ORİYENTİR ULDUZU” kitabının 
müəllifidir. 
Bütün bunlardan əlavə ölkə daxilində və 
xaricində işıq üzü görmüş olduqca müxtəlif 
mövzulu antalogiyalarda, toplularda yer 

almışdır. İngilis dilindən uşaqlar üçün 
tərcümələrin və balacalara bu dilin tədrisi 
üçün nəzərdə tutulmuş “39 – həftə” adlı 
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xüsusi tədris proqramının müəllifidir. 
Müəllifin ən böyük uğurlarından biri 2011-12 

– ci tədris ilindən birinci siniflər üçün 
sinifdənxaric oxu vəsaiti kimi dövriyyədə olan 
“Gülünün şeirləri” kitabı 2019-20 – ci tədris 
ilindən etibarən Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirliyinin tərtib etdiyi məktəb və 
liseylərin məktəbə hazırlıq qrupları üçün 
nəzərdə tutulmuş 1,2,3-cü kitablar (hazırlıq 
qrupları üçün dərslik) üzrə iki hissəli 
“Məktəbə hazırlaşırıq” metodik vəsaitin I və II 
hissələrinə daxil edilməsidir. Şair 2019 – cu 

ilin yekunlarına görə Media Araşdırma 
Mərkəzi və Azər.KİVİHİ tərəfindən aparılmış 
sorğuların nəticələrinə əsasən Azərbaycan 
ədəbiyyatına tövhələri və yaradıcılığında 
vətənpərvərlik mövzusuna üstünlük verdiyinə 
görə “İLİN VƏTƏNPƏRVƏR ŞAİRİ” media 

mükafatına layiq görülmüşdür. 
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İDARƏÇİLİYİNDƏ OLAN SAYTLAR: 
WWW.USTAC.AZ və WWW.YAZARLAR.AZ 

HAQQINDA OLAN KİTABLAR: 
1. Hacıxanım AİDA “ÖMRÜN ANLARI ” Bakı – 

2018. 

2.Hacıxanım AİDA “OTUZ ŞEİR, OTUZ FİKİR ” 

Bakı – 2018. 

3. Gülü “Zaur Ustac” Bak; - 2020. 

4. Qələndər Xaçınçaylı “Taclı şair” Bakı – 

2020. 

 

Redaktordan. 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FWWW.USTAC.AZ%2F%3Ffbclid%3DIwAR0mmTWXrdgXa_xrZuKgyw71MzVwzN2l7lu6lrlxw6O1EcwyzN-FviWH0Gs&h=AT1Ky3AacDVnbXYea32RbQ_Qr3XFTRp_g9WpfYiaCQ5d_XLMwRehtH8yLOadSs3XxzJdLxOutpr7p5RoPpiazcTZvG0cqQl1w5sr2NMxa1j6oElHFpJv5O9C6xBGBy7Wjh87l3hrqq0R1nfEZJvlI3ESl2bxqgE0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FWWW.YAZARLAR.AZ%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Y6g7bEwCLrIRpRQdn0RuoKRZ3QguJ_9M9w1TRNSRdXQ_qPvSt38H9RKo&h=AT3FjXa5bDpS4qfWIPf06RtHksIWs80mKtBhx9JaY4fzdEYQFrnTrhsW2_dfs6aSxY3C0s0x-OLt-Knm-i4I4fjQ0ewzD5BBEUlysiOadrpQJfDHxH23QtMlbs_siziy44CwYa7zJAclKm_SkkM7ljIJkOmlL2-4
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                            MARAQ ÜÇÜN 
Zaur Ustac 1988- ci ilin May ayından etibarən, 
ehtiyac olan məqamlarda mütamadi olaraq, 
dövri mətbuatda və əsasən qapalı 
auditoriyalarda çıxış edir. Ara- sıra yenə, yeri 
gəldikcə şeirlər yazır. 
Ustaca görə, yazarlar, ancaq yazarlar... Yəni 
şübhəsiz ki, hikmət və söz Uca Yaradana 
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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“Meyvələrdən üç meyvə var...” (2013 – Bakı) 

Rəssam: Elmira Mustafayeva.  
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