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                                ÖN  SÖZ 

 

Əvvəllər şairlərin, yazıçıların əsərləri çap 
olunduqdan sonra respublikamızın ərazisində 
fəaliyyət göstərən kitab satış mərkəzlərinə 
göndərərdilər, kitabların satışı təşkil olunardı və hər 
kəs şair və yazıçıları tanıyardı, öz sevdiyi yazarının 
kitabını əldə edərdi. Lakin indi, şeriləri ürəkləri fəth 
edən, hər kəsin sevimlisinə dönən şairlərimizin 
kitabını əldə etmək, onun yaradıcılığı ilə yaxından 
tanış olmaq üçün, onların şer kitablarını tapmaq çox 
çətin olub. Elə gözəl şeriləri ilə ürəkləri fəth edən, 
vətənimiz Azərbaycanın hər bir guşəsini poetik 
düşüncələri, lirik duyğuları ilə oxucularına qarış-
qarış tanıdan, sevgi şeriləri ilə qəlbləri, ürəkləri 
duyğulandıran Zaur Ustac belə şairlərdəndir və nə 
yaxşı ki, müasir vasitələr, – internet resursları – 
sosial şəbəkələr, elektron qəzet və jurnallar var… 
Yoxsa, adamın heç dünyadan xəbəri olmaz… Zaur 
Ustacı kimi istedadlı bir şairi kəşf etməkdə, onun 
gözəl şerlərindən yararlanmaqda mənə də belə 
elektron vasitələri yardımçı olub. Zaur Ustacın 
yazdıqları şerilərində onun istedadı, təbi ilə yanaşı, 
həm də, gecəli-gündüzlu çəkdiyi zəhməti, 
şerilərindəki sözləri inci dənələri kimi, sözlərin 
içindən seçməsi oxucunun istər-istəməz nəzərini 
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cəlb edir və Zaur Ustacı oxucusunun sevimlisinə 
çevirir. “Qələmlə elə yaz,qoy izi 
düşsün”misrası,onun “Söz” şerindəndir ki, bu da, 
dediyimə sübut ola bilər və həm də bu şeridə hər bir 
yazarı məsuliyyətə səsləyir Zaur Ustac. “Yağı 
cövlan edir,dağıdır yenə, Qoynunda 
büsatı,cəlalı,dağlar!”-deyən Zaur Ustac gözəl 
Qarabağımızın yağı düşmən tərəfindən işğalını 
poetik duyğuları ilə oxucularına çatdırır,hər bir 
vətənini sevənini Gözəl Qarabağımızın işğaldan 
azad edilməsi üçün canini belə verməyi hazır 
olduğunu bəyan edir. Zaur Ustac poeziyası, müasir 
Azərbaycan ədəbiyyatında sevilən və seçilən 
poeziyalardan biridir və o, hər şeri ilə 
Azərbaycanımızı, onun gözəlliyini, qüdrətini 
tərənnüm etməklə bərabər, həm də, onun dərdini, 
sevincini poetik duyğuları ilə oxucular çatdırır. 
Onun hər bir yeni şerində poetik tapıntıları ilə, 
yeniliyi ilə oxucunu özünə bağlayır və oxucularının 
sevimlisinə çevirir. 
Zaur Ustaca yaradıcılığında uğurlar arzu edir və 
onun yeni, gözəl şerilərini gözləyirik! 
20.04.2018 – Beyləqan –Kəbirli. 
İldırım Akberoğlu 

MYK-nin fəxri sədri,  şair. 
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                      YARADANLA  BAŞ-BAŞA 

                             (İyirmi  üçüncü  yazı) 

Salam olsun, çox dəyərli oxucum! Hər bir 

yaranmışın öz səbəbi və məqsədi olduğu kimi, bu 
yazının da özünəməxsus yaranma şəraiti, təyinatı 
var. Tanınmış şair-publisist Qələndər Xaçınçaylının 
təklifi üzrə yaranmış və onun tərtib etdiyi “Taclı 
şair”, mənim müəllifi olduğum “Yaradanla baş-

başa”, “Qələmdar” eyni zamanda Gülü xanımın 
tərtibçisi olduğu “Zaur Ustac” kitablarında yer 
alacaq bu yazı Qələndər müəllimin dediyi kimi, elə 

olmalıdır ki, mən kiməm, hardan gəlib, hara 

gedirəm bütün bu qəbildən olan sualların hamısını 
cavablandırmalı və arxada qalan 45 ilə dönüb 

baxanda qaranlıq heç bir sual olmamalıdır. Bəli, bu 

yazı məni tanıtmaq, oxucularıma və maraqlı 
şəxslərə anlatmaq kimi mühüm bir vəzifə ilə 

mükəlləfdir. Beləliklə, mən – Zaur Ustac 

(Mustafayev Zaur Mustafa oğlu) 1975 – ci ildə 

yanvar ayının 8 – Bakı şəhərində səhər saat 6:15 də 

anadan olmuşam. Ancaq nədənsə bu tarix 

sənədlərdə 14 yanvar kimi qeyd olunub. Dünyaya 

gözümü açandan, anlayandan yadımda qalan ilk 
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rənglər atamın mənə aldığı, minilə biləcək 

plasmasdan olan  çəhrayı rəngli oyuncaq təkərli atın 
rəngi, çəhrayı və qonşu uşağın şar kimi üfürülərək 

şişirdilən yaşıl rəngli balon atın rəngi, yaşıldır. Tale 
elə gətirdi ki, kəndə köçməli olduq. Maraqlısı odur 
ki, burada da yadımda qalan ilk epizod atla bağlıdır. 
Demək olar ki, hər axşam mal-qara örüşdən 

qayıdanda babamı doqqazda qarşılayar, oradan evin 
qabağına qədər onun Qarabağ cinsindən olan 

qumral – qaşqalı atının tərkində gələrdim. Bilmirəm 

bu yaxşıdır, ya pis 1979 – cu il mart ayının 21 –dən 

(tam təfərrüatı ilə xatırladığım ilk 
Qarqaraçıxılangündən – Novruz bayramı – bu gün 

həm də kiçik qardaşım Talış anadan olub) bu günə 

qədər (24.02.2020) baş verən bütün hadisələr, ən 

xırda detalları ilə birlikdə yaddaşıma həkk olunub. 

Yəni, yaddaşım mənə əziyyət verəcək dərəcədə 

güclüdür. Yazıb oxumağı dörd yaşım olanda 
Yamən əmimdən öyrənmişəm. İntensiv mütaliəyə 

atamın aldığı kitablarla 1981 – ci ilin payızından 
başlamışam. İlk oxuduğum kitab (Əlifbadan sonra) 

“Qızıl şamdan” adlı nağıl kitabı olub. 1981 – 1991 

Ağdam rayonu Yusifcanlı kənd orta məktəbində 
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təhsil illərində hazırlıqdan birinci sinfə və onuncu 

sinifdən on birinci sinfə keçirilmişəm. Yuxarı 
siniflər və gənclik illərim demək olar ki, 

müharibənin gətirdiyi fəsadlarla mücadilə içərisində 

keçib. Ancaq bu hal məni digərləri kimi o qədər də 

narahat etmirdi bütün baş verənlərə bir tarix, tarixi 

hadisə kimi normal baxırdım. Məni narahat edən 

tamam başqa məsələlər var idi. Uşaqlıq dövrümdə 

qeyri-adilik axtaran Qələndər müəllim və eləcə də 

Sizlər üçün maraqlı ola biləcək aşağıdakı bir neçə 

halı sadalaya bilərəm. Məsələn, artıq 10-12 

yaşlarımdan adi gündəlik məişətdə baş verəcək 

hadisələri qabaqcadan hiss edə bilirdim. Həddindən 

artıq  həssas idim. (Bu gün də belədir – hərdən çox 

əziyyət verir.) Təxminən 1986 – 87 ci illərdən abort 

əməliyyatları məni ciddi narahat edirdi. Bu necə baş 
verdi? – Atam “Elm və Həyat” jurnalına abunə idi 

və biz bu jurnalı müntəzəm olaraq alırdıq. 
Xatırlayanlar varsa, jurnalın son səhifəsində 

maraqlı faktlar yer alırdı. Bir gün orada amerikalı 
bir alimin abort əməliyyatı barədə qeydlərini 

oxuyanda çox sarsılmışdım. Yazıda alim qeyd 
edirdi ki, abort əməliyyatının hansı vaxt 
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aparılmasından asılı olmayaraq (ilk həftələr olsa 

belə) döl-rüşeyim bunu hiss edir və ona tərəf 

uzanan maqqaşdan qaçmağa çalışır. Uşaqların 
cinsini öncədən təyin etməklə ən azından cinsə görə 

baş verən qətliyamların qarşısını almaq olardı. Çox 
erkən yaşlarımdan ibadətə başlamışdım. Onu qeyd 
etmək istəyirəm ki, evdə hər iki tərəfdən qocalardan 

namaz qılan olsa da mənim ibadətə başlamağımın 
onlarla heç bir əlaqəsi yox idi. Yəni bu tam 

müstəqil qərar – daxili ehtiyac və cavabsız qalan 
sualların nəticəsi idi. Bir də maraqlı yuxular. Belə 

yuxugörmələr indi də davam edir. Bu barədə ayrıca 
“Yuxularım” kitabında hər bir yuxu haqqında ətraflı 
yazdığıma görə burada xırdalığa getmirəm. 1988 – 

ci ilin may ayının 24 də ilk yazım o vaxtlar 
Ağdamda çıxan “Lenin yolu” qəzetində dərc 

olunmuşdu. Bu orqanda müntəzəm olaraq məktəb 

və kəndin həyatında baş verən mühüm hadisələrlə 

bağlı yazılarla çıxış edirdim. İlk şeirləri çox erkən 

yaşda yazsam da, 1990 -91 – ci illərdə həm baş 
verən hadisələr, həm də artıq can evimin qapısını 
döymüş ilk məhəbbətin eşqi-havası ilə silsilə 

şeirlər, hətta bir neçə mənzum pyes yazmışdım. 
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Yəni artıq doxsanıncı illərdə yazdığım yazılar bu 
gün yazdıqlarımdan elə də fərqlənmirdi. Sizi çox 

maraqlandıran “Ustac” təxəllüsünü də məhz bu 

dövrlərdə ilk dəfə “Gözüm qaldı” şeirində 

işlətmişəm: 

Saçların var, qulac-qulac, 

Ustac olmuş sənə möhtac!!! 

 

1990-Yusifcanlı 

 Nə bu vaxta qədər, nə də bundan sonra ikinci bir 

təxəllüsüm olmayıb. İndi də əvvəllər olduğu kimi, 
ya atam verən “Zaur” - öz adımdan, ya da özüm 
seçdiyim soy-kökümə və durumuma işarət edən 

“Ustac” təxəllüsümdən istifadə edirəm. “Ustac” 

tarixdə mövcud olmuş Ustaclı tayfasına işarə edir, 

mənası-anlamı tacı ağıldan olan deməkdir. Həm 

ruhən, həm də maddi aləmin belə qarışıq olduğu bir 
dövürdə orta təhsilimi tamamlayıb Bakı Dövlət 

Universitetinin Kitabxanaçılıq fakültəsinə qəbul 

olundum. Ömrümü kitablarla bağlı sakit bir peşəyə 

həsr etmək niyyətində idim. (O vaxt son siniflərdə 

dəbdə olan xatirə dəftərlərində də uşaqların “kim, 

nəçi olacaqsan?” sualını məhz  belə 
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cavablandırırdım – sakit bir peşə istəyirəm.) Ancaq, 

necə deyərlər sən saydığını say, gör zaman nə sayır. 
Artıq BDU-nun əsas binasının girişindən qeydiyyat 

üçün girdiyim ilk gün bunun mümkün olmayacağını 
anlamışdım. Foyedə asılmış şəhid tələbələrinin 

əksəriyyəti dördüncü, beşinci kursda təhsillərini 

yarımçıq qoyaraq cəbhəyə yollanmış və şəhid 

olmuşdular. Belə bir vəziyyətdə Qarabağdan olan 
bir gəncin oxumağa gəlmişəm deyib, paytaxtda gün 

keçirməsi (o vaxtlar elə keyfiyyətli dərs keçən də 

yox idi, auditoriyalar, tədris korpusları, xüsusi ilə 

pilləkənlər zibilin içində itib-batırdı) nəsə mənə 

qəribə gəlirdi. Və ailədə də uzun söz-söhbətdən 

sonra döyüşən orduya qoşuldum. Yadımdadır, evdə 

son qərarımı verdiyim həmin gün axşam istixarə 

etmişdim və bu müharibədə mənə heç nə 

olmayacağına tam əmin idim. Nəsə hələ orduya 

qoşulmazdan əvvəl də səksəninci illərin sonları, 
doxsanın əvvələri atəşkəsə qədər (13-14 may 1994 

Tərtər, Qapanlı.) çox qarışıq dövrləri arxada 

qoyduq. Artıq təhsilimi davam etdirmək barədə 

düşünməyə başlamışdım. İlk olaraq 1994 –cü ilin 

dekabırında (sağ olsun p-k F. Şabanov N saylı 
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hərbi-hissədə qərərgah rəisim idi) BDU-ya belə bir 

arayış göndərdik ki, hərbi-hissə mənim təhsilimi 

davam etdirməyə etiraz etmir. 1995 – ci ilin mayına 
qədər onlardan bir cavab gəlməyincə, 

komandirlərin təşəbbüs və qərarı ilə bir qurup 

seçilmiş əsgərlərin təhsillərini davam etdirməsi 

üçün şərait yaradıldı. Biz əvvəlcə hazırlıq üçün 
məzuniyyətə sonra isə Bakıya ezamiyyətə 

göndərildik. Mən ilk olaraq BDU – ya gəldim və 

orada o vaxtlar prorektor olan Rasim müəllimlə 

görüşdüm (Rasim Süleymanov). Onu hələ 

Tərtərdən tanıyırdım. Sağ olsun, məni kabinetində 

qəbul etdi (indi daha foyedəki şəkillər məni narahat 

etmirdi – deməli bu təqdiri-ilahi imiş...), çay içə-içə 

ata-oğul kimi söhbət etdik. Ayrılanda məni binanın 
giriş qapısına qədər yola saldı. Onun da tövsiyə və 

xeyir-duası ilə sənədlərimi Bakı Ali Birləşmiş 
Komandanlıq Məktəbinə verdim. Və təhsilimi 

burada davam etdirdim. 1995 – 99 – cu təhsil 

illərimi başa vuraraq, artıq zabit kimi orduya 
qayıtdım. Ancaq, yenə çox keçmədi ki, məni 

narahat edən məsələlərin burada reallaşmayacağını 
anladım və ordudan ayrılmağa qərar verdim. Sağ 
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olsunlar komandirlərim məni anlayışla qarşıladı 
əvvəlcə p-k l-nt A. Seyidov, sonra isə p-k M. 

Rzayevin köməkliyi və bilavasitə təşəbbüsləri 

sayəsində ehtiyata buraxıldım. 2002 –ci ilin 12 mart 

tarixindən yenidən Bakı şəhərinə yerləşdim. Və indi 

məni narahat edən bütün məsələlərlə rahat məşğul 
ola bilərdim. Yenə qeyd edim ki, ədəbi yaradıcılıq 
bu günə qədər heç vaxt mənim üçün birinci məsələ 

olmayıb. Nəzmi cavabı olmayan sualları və ya etik 

normalara görə açıq deyilməsi mümkün olmayan 

məsələləri işıqlandırmaq üçün istifadə edirəmsə, 

nəsrdən tarixilik baxımından əhəmiyyətli hadisələri 

yaşatmaq, tövsiyə, məsləhət, maarifləndirici 

xarakterli yazılar yazmaq üçün istifadə edirəm. 

Ancaq, bu planlı şəkildə fəaliyyət növü olmayıb, 
müəyyən bir proqramlaşdırma nəticəsində özü 

ortaya çıxan işdir. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, 

məşğul olduğum, araşdırdığım, xidmət göstərdiyim 

sahədən asılı olmayaraq həmişə iş – fəaliyyət 

oblektim insan olub. İstər əsgər, peşəkar zabit olub, 

onu necə, hansı effektiv yollarlarla, üsullarla  
öldürməyin, məhv etməyin sirlərini öyrənmək 

olsun, istəsə də ordudan sonrakı illərdə onun 
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yaşamını yüngülləşdirmək, həyat tərzini 

yaxşılaşdırmaq yolunda etdiyim çabalar. Hələ hərbi 

təhsil aldığım illərdə ikinci bir təhsili ordudan sonra  

hüquq, din və ya pedaqoji olaraq alacağımı 
planlaşdırırdım. Psixoloji biliklərimi artırmaq 
həmişə aktual olaraq qalıb və qalır. Mütəmadi 

olaraq olduqca müxtəlif mövzuları əhatə edən 

əcnəbi və yerli mütəxəssislərin təşkil etdiyi 
psixoloji kurslara qatılır və bu sahədə olan 

biliklərimi artırıram. Xidmət zamanı rastlaşdığım 
gənclərin olduqca acınacaqlı vəziyyəti və 

xidmətdən sonra gündəlik fəaliyyətimlə əlaqədar 

olaraq ünsiyyətdə olduğum saysız-hesabsız 
müxtəlif səviyyəli təhsil görmüş, ayrı-ayrı 
zümrələrin nümayəndələri ilə söhbətlər zamanı 
gördüklərim məndə əməlli-başlı çaşqınlıq 
yaratmışdı. Bütün bunların təsiri ilə pedaqoji təhsil, 

özü də ən əsas saydığım ibtidai təhsil üzrə 

mütəxəsis olmağa qərar verdim. 2013 – cü ildə test 

imtahanlarında iştirak edib, Şamaxı Dövlət 

Regional Kollecində İbtidai Sinif Müəllimliyi 

ixtisası üzrə təhsilimi davam etdirmək imkanı 
qazandım. 2017 – ci ildə təhsilimi müvəffəqiyyətlə 
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başa vurub İbtidai Sinif Müəllimi ixtisasına 
yiyələndim. 2007 – ci ildən müstəqil yaradıcılıq və 

inkişaf məsələləri ilə məşğul olan “Yazarlar” 

jurnalını təsis etmişəm. Hələ bu məqsədlə Ədiliyyə 

Nazirliyinə müraciət edəndə niyyət ərizəsinin 

“Məqsəd” bölümündə qeyd etdiyimiz fikirlərə daim 

sadiq qalaraq yaradıcılıqla məşğul olan şəxslər 

arasında fərq qoymadan onların mətbuata çıxışını 
asanlaşdırmaq, həvəsləndirmək kimi amallara 

xidmət edirik. Bu işdə daha məhsuldar və 

məqsədyönlü olmaq üçün yazarlarımız Müstəqil 

Yazarlar Konfederasiyası və Yazarlar Dərnəyi adlı 
işçi qruplarda birləşiblər. Yazarlar jurnalı olaraq 
mütəmadi şəkildə xüsusi buraxılışlar, antalogiyalar 
və almanaxlar formasında yazarlarımızın əsərlərini 

nəşr edib yayımlayırıq. Eyni zamanda uşaqdan 
böyüyə onları həvəsləndirmək üçün müxtəlif 

mükafatlar təsis etmişik. Uşaqları  “Rövşən 

Hüseynov”, “Bəhmənyar”, “Kirkid”, böyükləri isə  

“Ziyadar”, “Vintsas”, “Ustac Milli Mükafatı”, 

“Bayram Bayramov”, “Tağıyev – Xeyriyyəçi”, 

“Napaleon – Mütaliəçi” diplomları ilə təltif edir, 

həvəsləndiririk. Və bütün bunların hamısı haqqında 
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istər ənənəvi, istərsə də elektron kütləvi 

informasiya vasitələrində məlumatlar dərc 

olunaraq, yayımlanır. Hal-hazırda ədəbi 

yaradıcılıqla yanaşı, hamiləlikdən əvvəl ailə 

planlamasının tərkib hissəsi olan uşağın cinsinin 

əvvəlcədən planlaşdırılması, uşaqlara onların 
gələcək həyatlarını müəyyən edəcək adların 
seçilməsi, kiçik yaşlı məktəblilərlə, onların 
valideyinləri olan gənc ata və analarla iş,  uşağın – 

ailənin yaşadığı ev-məkanların seçiməsi və təhcizatı 
kimi mühüm əhəmiyyətli məsələlərlə bağlı fərdi 

konsultant kimi də fəaliyyət göstərirəm. Bütün 

bunlardan əlavə müraciətlər olduqda özümün tərtib 

etdiyim xüsusi “39 – HƏFTƏ” adlı proqramla kiçik 
yaşlı məktəblilərə ingilis dili öyrədirəm.  Fəaliyyət 

sahələrim hələlik bunlardan ibarətdir. Bir sözlə 

çörəyimiz sözdən çıxır. Təhsil məsələsi əgər yenə 

nə vaxtsa gündəmə gəlsə, bu yəqin ki, dini təhsil 

olacaq. Kompüter biliklərim normaldır. Yəni, bütün 

kompüter, internet və idarə etdiyim saytların əsas 

işlərini özüm görürəm. Dil bacarıqlarım, ingilis və 

rus dillərində də eyni ana dilimizdə olduğu kimi 
mütaliə vərdişlərim var. Hətta ingilis dilindən bir-
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neçə uşaqlar üçün hekayələr də tərcümə etmişəm. 

Maraqlı alınıb. Hal-hazırda türk dili 
adlandırdığımız dlin bizim ana dilimizdən elə bir 

fərqi yoxdur (o da bizim ata dilimizdir). Odur ki, 

mən onu xarici dil hesab etmirəm. Yazılarımı 
adətən sübh vaxtı və ya gecə boyu yazıram. Şeirlər 

isə ani olaraq, bir – neçə dəqiqə ərzində yazılır. 
Özüm üçün və eyni zamanda gələcəkdə 

araşdırmaçılar üçün də maraqlı ola bilər deyə, 

adətən, son vaxtlar yazdığım şeirlərin sonunda vaxtı 
mütləq qeyd edirəm. “Qucağını geniş aç” şeirinin 
yazılma müddəti anbaan “Şeir necə doğulur?” 

filmində öz əksini tapıb. Həcm və ölçüsündən asılı 
olmayaraq, hər hansı bir istər nəzm, istərsə də nəsr 

əsərin yaranması ilkin olaraq ideyadan başlayır və o 

yaranır. İdeyadan yaranmaya qədər olan müddət ani 

də ola bilər, bir-neçə il də uzana bilər. Yenilik 

barədə onu deyə bilərəm ki, şeir də “Ustacı”  

adlandırdığım xüsusi bir qayda ilə yazılmış orijinal 
nəzm nümunələrinin müəllifiyəm. Bu haqda 

“Ustacı”- lar haqqında – adlı yazımda geniş 
məlumat vermişəm. Bir də araşdırmaçı – 

filoloqların yazdıqlarına görə “Şehçiçəyi”  çiçəyini 
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ədəbiyyat bağçasında mənə qədər görən olmayıb. 
Bu haqda Ülviyyə Hüseynlinin “Ədəbiyyat 

bağçasında öz çiçəyi olan şair” adlı maraqlı yazısı 
var. Hal-hazırda məni narahat edən yeganə məsələ 

torpaqlarımızın işğal altında olmasıdır. Bu barədə 

mətbuatda “Məcburi köçkün – qaçqın olmaq nə 

deməkdir?” adlı əhatəli yazı ilə çıxış etmişəm. Ona 

görə də burada çox xırdalığa getmədən sadəcə bir 

məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, son vaxtlar 

vaxtımın çox az qaldığını hiss edirəm. Bu məni çox 

sıxır. Yazmaq istədiklərimin hələ heç birini 

yazmamışam. Bir insan, fərd olaraq həyata 

keçməmiş heç bir arzum yoxdur. Min şükür Uca 
Yaradana!!! Yaradanla baş-başa keçən bütün 

həyatım boyu onu daim baş ucumda hiss etmişəm 

dilimə gətirməyə cürət etmədiyim, ancaq, nə vaxtsa 

ani olaraq xəyalımdan keçən bütün istəklərim də 

daxil omaqla arzularımın hamısı həyata keçib. 

İstədiyim hər şeyi mənə verib, ən ağır, çıxılmaz 
hesab etdiyim vəziyyətlərdə belə hifz edib, qoruyub 

yəqin ki, boynumuza düşən missiya bitənə qədər bu 

belə də davam edəcək. Və ümid edirəm ki, 

torpaqlarımız azad olunacaq, ata-baba yurduna 
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dönəcəyik və orada bütün yazılmalı, deyilməli 

sözlər bitəcək... Nəslimiz hər iki tərəfdən son beş 
yüz il ərzində -  Şah İsmayılın vaxtından bəri dəqiq 

Qaradağ – Ərdəbil, Qarabağ – Yusifcanlı, Zəngəzur 

– Göyçə - Sivas aralığı ərazilərdə yaşamışdır. Ana 

tərəfdən babalarımın adı Mürşüd, Ələkbər, 

Qəhrəman, ata tərəfdən Müseyib (Alagöz kişi), 
Mahmud, Mustafa, Quluya qədər dəqiq sıra ilə 

sonra isə ən çox təkrarlanan Mustafa, Mahmud və 

bir də Allah, Məhəmməd, Əli, Həsən, Hüseyn, Şah 
kimi müxtəlif adların sonunda “qulu” olmaqla adlar 

olub. Yadımdadır 1992 – ci ilin payızında Ağdam 
rayonu, Yusifcanlı kəndində rəhmətə getmiş 
Müseyib babamdan babalarımızın adını soruşanda 
həmişə Mahmud, Mustafa, Qulu deyib dayanardı. 
Bəs onun babasın adı nə olub? – soruşanda – 

Şahqulu – cavab verərdi. Baba, bəs onun babasın 
adı nə olub? – yenə soruşanda təbəssümlə 

Adınaqulu – deyə cavab verərdi. Bu cavab artıq 
söhbətin bitməsi anlamına gəlirdi. Bu hal biz balaca 

– qanmaz olanda dəfələrlə təkrar olunmuşdu. Bir də 

babam deyərdi ki, ulu babamız Mahmud şah 
qoşununda qoşunbaşı olub. Ulu babamızın adı uzun 
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illərdi nəsildə yaşadılır. Hal-hazırda 
əmioğlanlarından biri bu adı daşıyır. Dünya, həyat 

barədə fikirlərimin formalaşmasında Bəhmənyarın, 
Nəsiminin, Lev Nikolayeviç Tolstoyun, Vintsas 

Krevenin düşüncələrinin təsiri ola bilər. İbrət 

aldığım şəxslərin həyatı isə Şəhriyar, Əbdürrəhim 

bəy Haqverdiyev, Həsən bəy Zərdabi və yenə də 

Lev Nikolayeviç Tolstoydur. Bu iki qurup şəxslərin 

arasında göründüyü kimi Lev Nikolayeviç 
Tolstoyun adına iki dəfə rast gəlirik. Həqiqətən 

onun yeri bir başqadır. Onu özümə bütün hali ilə 

daha yaxın hiss edirəm. Başımıza gələn bütün 

bəlaların kökünü (adi məişət məsələlərindən tutmuş 
– dünya işlərinə qədər) cəhalətdə görürəm. Bütün 

anlaşılmazlıqların kökü məhz odur – CƏHALƏT!!! 

24.02.2020. Bakı ş. 

Zaur Ustac 

Şair-publisist. 
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“Əliş və Anna” kitabı bizi 700 il 
bundan əvvələ apardı 
  
Söz hikmətdir, Tanrının yaratdığı gözə 

görünməyən bir varlıqdır. O varlığı 
hər adam görüb, onu dərk 
edə bilmir. Söz də Quran kimi müqəddəs, bayra
q kimi ucadır. Sözün ucalığını söz sahibləri, 
sözdən qala tikənlər, çələng hörənlər 
bilər. Söz əsl yazarların, söz ustadlarının 
əlində mum kimi mütəhərrik bir şeydir. 

Hansı yana, hansı mərtəbəyə 
istəsə, onu o istəqamətə yönəldə bilər. 
Sözlə tarixi keçmişimizi, vətən-
torpaq yolunda canlarından keçən igid oğuların 
əfsanəvi qəhrəmanlığını, eləcə də gözəl sənət 
adamlarını qələmə alır, sözlə 
tarixə çevirib onu yaşadır. 
Bədii obrazlarla onu nağıllaşdırır... Bu tarixi qəhrə
manlar, tarixi şəxsiyyətlər poetik dillə gəlıcək 
nəsilərə çatdırılır. 
Tanınmış şair və publisist Zaur Ustac da məhz söz 
qədrini bilən 
ziyalılarımızdan. Söz sahiblərindən biridir. Onu qıs
a vaxtlarda tanısam da, amma yaradıcılığına çöxdan
 bələdəm. Zaur Ustacın özünə 
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məxsus poetik düşüncəsi, yaradıcılığı var. 
Nənələrimiz milli ənənəllərimizi ilmə-
ilmə xalçalarda toxuduğu kimi, şairlərimiz də 
hər bir sözü ilmə edib öz gözəl əsərlərini 
yazıb ortaya qoyurlar. Zaurun bir şair kimi digərləri
ndən fərqləndirən cəhət onun sözə qənaətlə 
yanaşmasıdır. Vətənə, torpağa olan hədsiz 
məhəbbətini sözə, poetik obraza çevirib qələmə 
almasıdır. O ən çox tarixi hadisələrə 
müraciət edir. Onun 18 kitabı nəşr olunub. 
Əsərləri Qarabağ döyüşlərində qəhrəmanlıqla 
şəhid olan Mübariz İbrahimov kimi qəhrəman 
oğullarımızın keçdiyi döyüş yollarından 
və Qarabağ ağrılarından bəhs edir. Eləcə də 
Azərbaycanın tanınmış tarixi şəxsiyyətlərinin, 
incəsənət adamlarının və 
memarlarının keçdiyi həyat yolunu bədii obraza çev
irib sadə dillə oxuculara çatdıra bilir. 

Qeyd edim ki, təzəcə işıq üzü görmüş ”Əliş 
və Anna” poeması da şairin 19-cu kitabıdır. 
Xatırladım ki, 
adıçəkilən kitab görkəmli memar Əliş 
bəy Sübhan oğlu Kərəmli-
Şirvaninin anadan olmasının 700 illiyi münasibəti 
ilə qələmə alınıb. Kitab yubley tədbirləri 
çərçivəsində nəşr olunub. Qısa şəkildə 
desək, bu kitab memarın keçdiyi həyat yolundan, 
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Moskvanın, Kremilin tikintisindən və eləcə də Əliş 
bəylə Annanın 
arasında mövcud olmuş nakam məhəbbətindən bəhs 
edir.9 fəsildən ibarət olan bu kitab iki dildə 
Azərbaycan və fars dilərində çap olunub. Bu əsər 
tamamilə klasik fikirlərə, Ulu Yaradanın 
böyüklüyünə, Insani dəyərlərə 
söykənir. Bir memarın əl işləri, 
yaratdığı Kreml kimi böyük bir sənət 
əsəri poemada geniş yer alır. Memar Əliş 
bəy bir Azərbaycanlı 
balasının böyük sənətkarlığından, yüksək 
memarlığından xəbər verir. Əsərdə Əliş bəylə 
Annanın saf məhəbbəti. onların nakam sevgiləri 
ustalıqla qələmə 
alınıb. Bu əsərdə sevginin böyüklüyü, 
heyrətəmizliyi, sevgi müqəddəsliyi Tanrı zirvəsinə 
qədər 
yüksəlir. Elə şairin yaradıcılığındakı üstün cəhət, bö
yüklük ondadır ki, dahi Nizaminin, Füzulinin, 
Xətainin yaradıcılığından 
bəhrələnməklə böyük bir sənət yolu keçməsidir, bir 
sözlə çağdaş ədəbiyyatımızın memarına 
çevrilməsidir. Bir müqqəddəs 
şəxsiyyət. söz adamı kimi onlara daim sitayiş edib, 
sözün böyüklüyü qarşısında baş əyir, ən 
əsası odur ki, müqəddəsliyi qoruyub saxlaya bilib. 
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İnanıram ki, bu kitab neçə-
neçə oxucunun qəlbinə yol tapacaq. 

Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Zaur Ustac həm 
də xeyriyyəçiliklə məşğul olur. Ona görə 
də Zaur Ustac bu il Milli Qəhrəman Mübariz İbrahi
movun 30 yaşı tamam olması ilə 
əlaqədar fevral ayında “Mübariz” anım-tanıtım 
xeyriyyə tədbirləri çərçivəsində biri cəbhə 
bölgəsində, biri rayon mərkəzlərinin birində, digəri 
isə paytaxtın tanınmış məktəblərinin 
birində olmaqla- 3 məktəbdə tədbirlər 
keçirəcək. Tədbirlər 
çərçivəsində Zaur Ustacın bizi Qarabağa səsləyən 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimov
un keçdiyi döyüş yolundan yazdığı 
“Oriyentir ulduzu” kitabının 5-ci nəşrin əsasında 
təkrarən nəşr olunmuş kitabı şagirdlərə. tədbir 
iştirakçılarına və həmin məktəblərin kitabxanasına 
hədiyyə ediləcək. 

  
Qələndər Xaçınçaylı, 
Şair-publisist. 
  

Həftə içi.- 2019.- 30 yanvar.- S.8 və digə mətbu 
orqanlarda. 
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"ORİYENTİR  ULDUZU" – BİZİ  
QARABAĞA    SƏSLƏYƏN KİTAB 

 
 

 
Zaur Ustac imzası daxil olduğu ədəbi nəslin 
digər nümayəndələri arasında bütün 
parametrlərinə görə seçilir. Yazarı qiyabi 
şəkildə əvvəllər oxuduğum “Məhdud həyatın 
məchul düşüncələri”, “Qəlbimin açıqcası” və 
digər şeir kitablarından maraqlı, özünəməxsus 
dəst-xətti, üslubu, ifadə forması, zəngin və 
rəngarəng dili olan bir qələm adamı kimi çoxdan 
tanıyırdım. 
 
Bu yaxınlarda - fevral ayında “Mübariz-31” anım-
tanıtım tədbirləri çərçivəsində onun “Oriyentir 
ulduzu” kitabı ilə tanış oldum. Haqqında söhbət 
açacağım uşaq və yeniyetmələr üçün nəzərdə 
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tutulmuş povest sözün əsl mənasında müəllifin 
kimliyini tam ortaya qoyur. “Oriyentir ulduzu” 
öncə Zaur Ustacın özünü tanıdır, onun kim 
olduğunu nişan verir. Kitab haqqında təfsilata 
keçməzdən əvvəl bildirmək istəyirəm ki, hər söz, 
hər cümlə müəllifin milli kimliyindən, geniş 
spektirli biliyindən, dərin və zəngin dünya 
görüşündən, peşəkar hərbçiliyindən, yenilikçi 
müəllimliyindən, vətənpərvərliyindən xəbər verir. 
 
Təhlilə əsərin adından başlayaq. Zaur Ustacın 
əsasən məktəblilər üçün sinifdənxaric oxu vəsaiti 
kimi nəzərdə tutub qələmə aldığı və elektron 
variantda bütün kitabxanalarda olmasına rəğmən 
dəfələrlə təkrar nəşr olunmuş bu kitabın adı elə 
seçilib ki, kitabı təşkil edən dörd fəsil olmadan belə, 
“Mübariz səmada bir oriyentir ulduzu kimi 
parlayaraq bizə doğru yolu, getməli olduğumuz 
səmti göstərir...” yazılsa idi, yenə ad kimi seçildiyi 
povestin məzmununu, qayəsini bizə çatdırmaq 
iqtidarında olardı. 
 
Kitab iki hissədən ibarətdir: birinci - bədii hissə; 
ikinci - praktik hissə. 
 
Müəllif bədii hissədə Azərbaycan Respublikasının 
Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun son iki 
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döyüş günündən bəhs edir. Bu hissədə iki əsas 
məsələ diqqətimi cəlb etdi. Birinci, müəllif 
hadisələri elə yüksək dəqiqliklə təqdim edir ki, 
onun peşəkar hərbçiliyi özünü göstərir. İkinci 
məsələ Zaur Ustacın təhkiyyəsi o qədər 
inandırıcıdır ki, kitaba başlayan kimi səni alıb 
götürür, özünü bir anın içərisində döyüşün 
ortasında hiss edirsən, povesti nə vaxt oxuyub 
qutardığının fərqinə varmırsan və o andaca ağlına 
ilk fikir gəlir: müəllif qəhrəmanın yanında olubmu, 
görəsən... Sanki yazar qəhrəmanla bir yerdə olub və 
bütün gördüklərini qələmə alıb. Əsgərlərin Seyid 
deyə çağırdığı Mübarizin xidmət etdiyi postun 
həyat şəraitindən tutmuş, döyüş səhnələrinin 
təsvirinə qədər hər şey mükəmməldir. Nəhayət, bu 
kiçicik povestdə ədəbiyyatın nəhəng hadisəsi - 
ədəbiyyatda agah olma - məsələsi baş verir. Məlum 
olduğu kimi, Zaur Ustac “Oriyentir ulduzu” 
povestini 2011-ci ilin fevral ayında qələmə alıb və 
həmn vaxtdan həm ənənəvi qaydada, həm də 
elektron qaydada nəşr olunaraq yayılmağa başlayıb. 
Müəllifin qeyd olunan tarixdə bir yol göstərən səmt 
ulduzu kimi Tərtər - Göranboy təmas xəttində Talış 
yüksəkliyi üzərində səmaya qaldırıb, burada sizləri 
gözləyirəm, vətən oğulları - deyə səslədiyi şanlı 
Azərbaycan Ordusunun mərd, qorxubilməz 
əsgərləri 2016-cı ilin Aprel döyüşlərində məhz 
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həmin istiqamətdə öz sözlərini dedilər. Mübariz 
hələ də orada bizləri gözləyir. Biz inanırıq ki, 
nəfərləri neçə-neçə hələ tanınmamış Mübariz kimi 
qəhrəman oğullardan ibarət olan Azərbaycan 
Ordusu cənab Ali Baş Komandan, möhtərəm 
Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bu 
misiyanı uğurla yerinə yetirəcək və o dağlarda 
Mübariz kimi bizi gözləyən neçə-neçə igidlərimizin 
ruhu dincliyə qovuşacaq. Zaur Ustacın şəhid olmuş 
əsgəri göylərə uçurtması həm qədim türk inancını - 
ölməyi, uçmaq kimi hərfi mənada təqdim edir, həm 
də dərin dini-fəlsəfi mənada ölümün heç də son 
olmadığını, yeni bir həyatın başlanğıcı olduğunu, 
bu hadisə baş verən zaman insanın sanki artıq 
əziyyətdən - ağır bir bədəni - cismi daşmaqdan azad 
olduğunu, - “O, quş kimi idi, sərhəd tanımırdı. Elə 
bil, bayaq bir səkinin əlində aciz qalan adam 
deyildi” - həyatın daha da asanlaşdığını, insanın 
yüngülləşdiyini, bir mərtəbə daha kamil olduğunu 
öz gənc oxucularına - formalaşmaqda olan 
vətəndaşlara, şəxsiyyətlərə çatdırır. Əlbəttə, bədii 
hissə barədə hələ kifayət qədər söhbəti davam 
etdirmək olardı. Ancaq bəzi əsas məqamları sizə 
çatdırdıqdan sonra praktik hissəyə keçmək 
istəyirəm. 
 
“Çalışmalar” adlanan bu bölmə demək olar ki, 



 

28 

 

povestin özü qədər önəmli olub, bədii hissənin tam 
açılmasına oxucu, şagird tərəfindən məqsədin, 
qayənin tam mənimsənilməsinə xidmət edir. Bədii 
hissədə qaldırılan bütün milli və vətənpərvərlik 
məsələləri praktiki çalışmalar vasitəsi ilə açılır. 
 
Kitabın bu formatda tərtib olunması və 
sinifdənxaric oxu vəsaiti kimi təqdim olunması 
müəllifin peşəkar hərbçi, yazar olduğu qədər də öz 
işini dəqiq bilən, usta bir müəllim-pedaqoq 
olduğundan xəbər verir. 
 
Zaur Ustaca yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzu edir. 
Gələcəkdə hər biri bu günümüzü andıran bir 
səlnaməyə dönəcək yeni əsərlər gözləyirik. 
 
19/3/2019 –Təzadlar qəzeti və digə mətbu 
orqanlarda. 
 
Afət Mürşüdqızı -  XƏLİLOVA, 
Respublikanın Əməkdar müəllimi, 
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 201 №-li məktəb. 
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“ORİYENTİR  ULDUZU” – MÜBARİZƏ  
LAYİQ  POVEST 

 
(Zaur Ustacın “Oriyentir ulduzu” povesti 

haqqında) 

 
Şair Zaur Ustacı neçə müddətdir ki, şair kimi 
tanıyır və yaradıcılığını izləyirəm. Lakin son 
vaxtlar onun “Oriyentir ulduzu” adlı povestinə 
gec də olsa, rast gəldim (povest 2011-ci ildə 
yazılıb) və onu həm də nasir kimi tanıdım. 
Əsərin həcmi kiçik olsa da, (cəmi 30-35 səhifə) 
hadisələrin dramatik gərginliyi, konkret 
situasiyalar, baş qəhrəmanın keçirdiyi psixoloji 
hallar, ön cəbhədəki vəziyyət, əsgərlərimizin 
həyatı və s. oxucuya həcmli əsər təsiri bağışlayır. 
 
Povestin qəhrəmanı hamımızın yaxşı tanıdığı və 
sevdiyi Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz 
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İbrahimovdur. Əlbəttə, yazıçı igidimizi yalnız 
cəbhənin ön xəttində təsvir edir. Lakin hərdən 
fürsət tapıb Mübarizin öz dili ilə bizi onun keçmişi 
ilə tanış etməyi bacarır. Aydın olur ki, hərbi xidməti 
başa vurmuş bu 22 yaşlı gənc vətənin tikə-parça 
vəziyyəti ilə barışa bilmir, vətənpərvərlik duyğusu 
onu yenidən ön cəbhəyə - əsgərlik həyatına çağırır. 
Müəllif Mübarizin dili ilə deyir; “Nə bilim e, 
vallah, bir şeyi başa düşə bilmirəm ki, bu 
şərəfsizlərin oyunbazlıqlarına nə qədər dözəcəyik? 
Qrajdanskidə dözmək olmur, deyirsən, gedim 
orduya. Orduda dözmək olmur. Deyirsən, ön 
cəbhəyə. Burda heç dayanmaq olmur. Şərəfsizlər 
hər gün gözünün qabağında min hoqqadan çıxırlar. 
Lap dəli oluram. Ya Allah, sən özün səbr ver!”. 
 
Zaur Ustaclı bu gənc oğlanın blindajdakı bir günlük 
həyatını, eləcə də, əsgərlərimizin həyatını, döyüş 
xəttini, 1-ci, 2-ci, 3-ü oriyentirləri, səngərləri, 
düşmən tərəfin mövqeyini və s. olduqca inandırıcı 
təsvir edir. Düşmən tapdağında olan kəndlərimizin, 
çaylarımızın, dağlarımızın dəqiqliklə verilən adları 
oxucuda döyüş mövqeyi haqqıda geniş təəssürat 
yaradır. Gizir Mübarizin hərbi qaydalara necə 
diqqətlə əməl etdiyini, özündən rütbəcə aşağı olan 
əsgər yoldaşları ilə isti münasibətləri, təbii ki, 
oxucunun gözlərində qəhrəmanımızın unudulmaz 
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portretini yaradır. Mübariz qarşısına məqsəd 
qoymuşdur; düşmənlə təkbətək üz-üzə durmaq, 
əsrlərlə bizə qənim kəsilən, torpaqlarımızda at 
oynadan, Xocalı kimi dəhşətli qırğınlar törədən 
erməni faşizminə dərs vermək, onlardan xalqımızın 
intiqamını almaq. 
 
Əsərdə təsvir olunan sonrakı hadisələr Mübarizin 
silahlanaraq təkbaşına düşmən tərəfə keçməsi ilə 
davam edir. Gücünə və ləyaqətinə arxalanan 
Mübariz ata-anasına məktub qoyur. O, bu məktubda 
bir seyid kimi Allaha sığındığını, ermənidən qisas 
alaraq şəhid olmaq arzusunu ifadə edir. Axı 
Mübariz üçün tarixi örnəklər var. Axı Çanaqqala 
savaşında Seyid Çavuş 200 kiloluq mərmini topa 
yeritməklə döyüşdə ciddi dönüş yaratmışdı. 
 
Ədib düşmənlə təkbaşına döyüşən qəhrəmanın 
keçirdiyi hissləri, düşmənə nifrətini, onlarla 
amansız döyüşünü, saysız-hesabsız erməni 
faşistlərini məhv etdiyini elə dolğun təsvir edir ki, 
oxucu qəhrəmanı ilə qürurlanır, onun apardığı 
döyüşü həyəcanla izləyir. Yazıçı Mübarizin dili ilə 
deyir; “Həmişə bu yolla düşmən mövqeyinə ya 
əsgər gələr, ya da yoxlama. Həmişə onların 
tərkibində çoxlu generallar, polkovniklər olan 
komissiyalar yoxlayıb “5” verərdilər. İndi bu yolla 
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onları “yoxlamağa” Azərbaycan ordusunun peşəkar 
giziri gəlirdi. Özü də bu yoxlama qəfil yoxlama idi. 
Görəsən, bu şərəfsizlərin döyüş hazırlığı nə 
yerdədir, neçə alacaqlar bu imtahandan? 
 
Yoxlamaya bizim Mübariz gedirdi, “Mübariz” 
 
(Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz 
İbrahimova həsr edirəm) 
 
Zirvədə yurd salan qartallar kimi 
Səngərdə düşməni izləyirdi o. 
Qəlbinə yığmışdı qəzəbi, kini, 
Vulkan püskürməsi gözləyirdi o. 
 
Hələ iyirmi iki yaşı var idi, 
Hələ iyirmi iki bahar görmüşdü. 
Hələ qəlbində eşq körpə bar idi, 
Həm də bu yaşda o, nələr görmüşdü. 
 
Onun qan yaddaşı haray salaraq 
Bütöv bir tarixi deyirdi ona. 
Yurda “qonaq” gələn erməni alçaq 
İndi sahib çıxıb Qarabağıma. 
 
Qəzəbi sıyrılıb çıxdı qınından, 
Düşmən sədlərini yardı Mübarız. 
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Xətai imanı axdı qanından, 
Önünə çıxanı qırdı Mübariz. 
 
Bir can minə qarşı - budur möcüzə 
Qaya fırtınayla çarpşdı o gün. 
Dünya heyran qaldı bu eşqə, gücə. 
Rembolar ekrandan yığışdı o gün. 
 
Şəhid zirvəsində haqqa sığınıb, 
Vətəni qürurla süzdü Mübariz. 
Bütövlük hayqıran bayrağa dönüb, 
El-el, oba-oba gəzdi Mübariz. 
 
Ey Milli Qəhrəman, alqış bu ada 
Adına yaraşır bu fəxri adın. 
Mübariz adını atan qoysa da, 
Qəhrəman adını özün qazandın. 
 
Yurdun bütövlüyü dinin imanın 
Gec-gec yox olacaq bu duman, bu çən. 
İndidən görürəm, ey qəhrəmanım, 
Şuşada ucalan heykəlini mən. 
 
Mübariz “məğlubedilməz erməni ordusu” mifinə 
son qoydu. Öz ölümü ilə belə düşməni lərzəyə 
saldı. 
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Povest qəhrəmanın həlakı ilə başa çatsa da, yazıçı 
onun əbədiyaşar insan olduğunu oxucuya təlqin 
etməyi bacarır. 
 
Ancaq bir oxucu kimi məni qane etməyən bəzi 
məqamları da diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Düşmən 
kazarmasına girən Mübarizdə hərdən mərhəmət 
hissi də baş qaldırır, hətta bəzi düşmən əsgərini 
öldürməkdən vaz keçir. Məncə, bu, inandırıcı deyil. 
Xocalı dəhşətini oxuyub öyrənən, televiziya vasitəsi 
ilə bu faciəni izləyən Mübariz amansız olmaya 
bilməzdi. 
 
Bir də istərdim kİ, Mübarizin düşmənlə qarşılaşdığı 
zaman konkret erməni obrazı olsaydı, yaxşı olardı. 
Məsələn; erməni komandiri, erməni zabiti və s. 
 
Povest yüksək ideya daşıyıcısı kimi dəyərə 
malikdir.Yeniyetmə və gənclərimizin Mübariz kimi 
qəhrəmanlarımızı öyrənməyə böyük ehtiyacı var. 
Axı qarşıda Böyük Qarabağ Savaşı durur. 
 
28/4/2019  - Təzadlar qəzeti və digə mətbu 
orqanlarda. 
Tofiq QƏBUL, 
Müəllim-şair. 
Naxçıvan. 
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”GÜLÜNÜN ŞEİRLƏRİ” – SEHİRLİ KİTAB 

Bu gün Azərbaycanda başqa sahələrdə: sosial-
iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni 
həyatda olduğu kimi, xalq maarifi sahəsində 
də ciddi inkişaf dövrü başlanmış, təhsilin əhatə 
dairəsi əhəmiyyətli dərəcədə genişlənmişdir. 
Ölkənin qabaqcıl ziyalı dəstəsini təmsil edən 
maarifpərvər ziyalıların regionda ictimai-
mədəni mühitin inkişafına, xüsusən təhsilə həmişə 
diqqət yetirməyə və qayğı 
göstərməyə sövq etmişdir. 

Bu baxımdan, tanınmış yazıçı Zaur Ustacın 
"Gülünün şeirləri” adlı sinifdənxaric əlavə tədris 
vəsaiti maraq doğurur, elmi-nəzəri 
və praktik dəyərliliyi ilə diqqəti cəlb edir. 

Elmi məsləhətçiləri Azərbaycan Respublikasının 
Əməkdar müəllimi Afət Xəlilova, 
Əzizə Abdullayeva və 
Gözəl Quliyeva olan vəsaitdə hərf və rəqəmlər 
haqqında əyləncəli şeir və tapmacalar verilmişdir. 

Qeyd edək ki, vəsait əsasən ümumi təhsil 
müəssisələrinin 
I sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Vəsaitdə Azərbaycan əlifbasının 
hər bir hərfi üçün tək-tək əyləncəli, 
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uşaqların asan əzbərləyə 
biləcəyi dili asan, olduqca axıcı və yüngül hecalı 
şeirlər verilmişdir. Kitabda həmçinin hərflərlə 
yanaşı, kiçik məktəb 
yaşlı uşaqlarda riyazi bacarıqların inkişaf etdirilməs
i üçün rəqəmlər haqqında da şeirlər yazılmışdır. 

Həmçinin, bu vəsait dərnəklərdə və bədii qiraət 
klublarında kiçik yaşlı uşaqlara şeir öyrədən 
müəllimlər üçün də əlavə köməkçi 
vəsaitdir. Ona görə ki, azyaşlı uşaqlar hərfləri yaxşı 
tanıya bilmir, şeirləri oxuyub əzbərləməkdə çətinlik 
çəkirlər. Zaur Ustacın yazdığı bu şeirlər 
isə o qədər asan və yaddaqalandır ki, hər hansı 
hərfə və rəqəmə aid olan şeiri uşağa yalnız bir neçə 
dəfə təkrar etdirməklə əzbərlətmək olar. 

Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, kiçik yaşlı 
məktəblilər üçün nəzərdə tutulmuş bu vəsait, eyni z
amanda məktəbəqədər və ümumi təhsil 
müəssisələrində dərs deyən müəllimlər üçün də 
əvəzedilməzdir. İbtidai siniflərdə dərs 
deyən müəllimlər şagirdlərə əlifbanın hər 
hansı bir hərfini öyrədərkən bu vəsaitdən həmin 
hərf haqqında 
yazılmış şeiri də uşaqlara asan əzbərlədə bilərlər. 
Məsələn, müəllifin A hərfi ilə bağlı vəsaitin 4 
səhifəsində yazdığı aşağıdakı şeirə diqqət yetirək: 
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A ilə Ana deyə, 

Aləmə səs salırıq. 

Azərbaycan sözünü, 

A ilə başlayırıq. 

  

Bu şeir vasitəsi ilə müəllim uşaqlara həm A hərfini 
öyrədə, həm də onlarda vətənpərvərlik hissi aşılaya 
bilər. 

Təqdirəlayiq haldır ki, Zaur Ustac həmçinin vəsaitd
ə hərflərlə yanaşı, rəqəmlər haqqında da şeirlər yaz
mışdır. Həmin şeirlərdən 1 rəqəmi ilə bağlı yazılmış
 şeirə nəzər yetirək: 

  

Asan bir sual verim, 

İnan, yoxdur beləsi. 

Üçdən iki çıxanda 

Söylə qalır, neçəsi? 
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Qeyd edək ki, müəllif bu şeir vasitəsilə uşaqlarda 1 
rəqəmi və sadə riyazi əməllərlə (toplama və çıxma) 
bağlı təsəvvürlər və bacarıqlar formalaşdırmışdır. 

Onu da qeyd edək ki, bu vəsait məktəbəqədər və kiç
ik məktəbyaşlı uşaqlarda məntiqi təfəkkürün və yar
adıcılıq qabiliyyətinin formalaşmasına, həmçinin uş
aqların asudə vaxtlarının səmərəli keçirmələrinə də 
köməklik edəcəkdir. 

"Gülünün şeirləri” kitabı həm məktəbəqədər və kiçi
k məktəbyaşlı uşaqlar, həm də onların təhsili, təlim-
tərbiyəsi ilə məşğul olanlar üçün çox qiymətli vəsai
tdir, eləcə də böyük dəyərə malik mütaliə materialıd
ır. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, ümummilli lider He
ydər Əliyev mütaliəyə yalnız savad, bilik qazanmaq
, 
elm öyrənmək imkanı və vasitəsi kimi baxmamış, b
ütövlükdə, hər bir insanın həyatını düzgün qurması
nda, fəal vətəndaş mövqeyinin formalaşmasında, cə
miyyətdə gedən tərəqqi prosesində yaxından iştirak 
etməsində təhsilin son dərəcə vacib əhəmiyyət daşı
dığını önə çəkərək demişdir: 
"İndi bizim təhsilimizin məqsədi gənc nəslə, uşaqla
ra təhsil verib onları gələcəyə hazırlamaqdır. Amma
 bununla yanaşı, ən böyük məqsədi Azərbaycan vət
əndaşı hazırlamaqdır, müstəqil Azərbaycan cəmiyy
ətinin ləyaqətli üzvünü hazırlamaqdır”. 
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Ulu öndər ölkənin və xalqın gələcəyinin yeni nəsill
əri necə və hansı ruhda savada yiyələndirməkdən, tə
rbiyə etməkdən asılılığını məxsusi vurğulayırdı: 
"Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimizi nə cür
 tərbiyə edəcəyiksə, böyüdəcəyiksə, ölkəmizin, mill
ətimizin, dövlətimizin gələcəyi bundan asılı olacaqd
ır”. 

Yenicə çapdan çıxmış "Gülünün şeirləri” kitabı mə
hz böyüməkdə olan nəsillərin layiqli vətəndaş kimi 
formalaşmasına xidmət göstərən materialları özünd
ə cəmləşdirməklə yanaşı, geniş elmi-
pedaqoji və didaktik imkanlara malikdir. 

Uşaqlara təlim-
tərbiyə vermək və onları maarifləndirmək baxımınd
an da novator yazıçı Zaur Ustacın "Gülünün şeirləri
” kitabı dəyərli bir vəsaitdir. 

Onu da qeyd edək ki, vəsaitdə toplanılan şeir və tap
macalar müasir əhəmiyyətinə görə də qiymətlidir. 
Vəsait hər bir məktəbəqədər və kiçik məktəbyaşlı u
şaqların bacarıqlı, yaradıcı və savadlı şəxsiyyət kim
i inkişafına və gələcəkdə vətənpərvər bir gənc kimi 
formalaşmasına xidmət edəcək. 

Ümid edirik ki, gələcəkdə bu vəsait daha da təkmill
əşdiriləcək, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirli
yinin müvafiq şurasından keçərək sinifdənxaric tədr
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is vəsaiti kimi ölkənin bütün ümumi təhsil müəssisə
lərində tədris olunan fənlərin siyahısına daxil ediləc
ək. 

  

Taleh XƏLİLOV, 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Şurasının üzvü. 

Ədalət 2019.- 14 noyabr.- S.6. və digə mətbu 
orqanlarda. 
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“ƏLİŞ VƏ ANNA”POEMASINDA  ƏXLAQİ-
MƏNƏVİ   DƏYƏRLƏR 

 
Poema Zaur Ustacın yaradıcılıq pasportudur 

 
Zaur Ustac “Günaydın” (“Ağçiçəyim”), 
“İstəməzdim şair olum hələ mən”, “Gülzar”, 
“Şehçiçəyim”, “Məhdud həyatın məchul 
düşüncələri”, “Mum kimi yumşalanda”, 
“Bayatılar”, “Balçiçəyim”, “Bərzəxdə”, 
“Gülünün şeirləri”, “Sevin ki, seviləsiz”, 
“Qəlbimin açıqcası”, “Ustadnamə”, “Nişangah”, 
“Çəhrayı kitab”, “Otuz ildir əldə qələm” şeir 
kitablarının müəllifi, “Qızıl qələm” mükafatı 
laueratıdır. 
 
Zaman keçdikcə nəsillər bir-birini əvəz edir, 
dünyaya gələn hər yeni nəsil öz keçmişinə, tarixi 
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yaddaşına nəzər salır. Zaur Ustac da keçmişə, tarixi 
yaddaşa nəzər salaraq “Əliş və Anna” poemasını 
görkəmli memar Şamaxılı Əliş bəy Sübhan oğlu 
Kərəmli-Şirvaninin anadan olmasının 700 illiyi 
münasibətilə qələmə alıb (Bakı: Ustacaz.nəşr, 2018, 
67 səh.). Öncə qeyd edək ki, poemada mənəvi-
əxlaqi kamilliyə, insani davranışa çağırış və əxlaqi 
keyfiyyətlərin təbliği ilə bağlı mövqe 
müəyyənləşdirilib. “Əliş və Anna” poeması öz 
bədii-emosional və əxlaqi-estetik məziyyətləri ilə 
seçilir. Həmçinin, əsərin dili təbii, aydın və səlisdir. 
 
Poemanı oxuyan zaman Zaur Ustacı dini və 
dünyəvi elmlərə dərindən bələd olan bir şair kimi 
tanıyırıq. Belə ki, poemada Dədə Qorqudun, Şah 
İsmayıl Xətainin, İmadəddin Nəsiminin, ümu-
milikdə, əcdadların adının çəkildiyini görürük. 
 
Doqquz fəsildən ibarət olan əsərdə ciddi fəlsəfi 
mülahizələrə, sirlərlə dolu olan göy haqqında dərin 
təsvir və müqayisələrə rast gəlirik. Göstərilir ki, 
Günəşin donu ağ ipəkdən, gündüzdən ibarətdirsə, 
Ayın donu isə qaranlıq gecədəndir. Tanrı gecəni, 
gündüzü elə bir hüsnlə yaratmışdır ki, ona bənzər 
ikinci bir yaradılış olmayıb və olmayacaq da. 
Gövhəri sapa necə düzürlərsə, Ulu Tanrı göyə 
ulduzları eləcə düzmüş, gecənin qara saçlarına sığal 
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çəkərək, yoxluq tozunu silmiş, varlığı yaratmışdır. 
 
Günəşin saatı, ayın saatı, 
Çox dəqiq döndərir tüm kainatı. 
Elə qurulub ki, nizam məhvəri, 
Gecəylə gündüzün səhv düşməz yeri. 
Zərrədən ən böyük ulduza qədər, 
Bir “ol”a bağlısa, onda nə kədər... 
Həmd olsun Allaha, tanırıq onu, 
Hər kəlmə başında anırıq onu (səh.4). 
 
Şair oxucuların varlığın gizli sirləri ilə tanış 
olmasını istəyir. İstəyir ki, hər insan nə üçün 
yarandığını, niyə yaşadığını başa düşsün, yaşam 
mahiyyətini anlasın. 
 
Adil Allahın mərəhəmətindən bəhs edən şair yazır 
ki, Allah nadir dürdanəsi hesab etdiyi insana bütün 
canlılardan üstün olaraq ağıl verib. Bütün başqa 
varlıqlardan fərqli olaraq bizə düşünmək və dünya 
bilməcələrini qavramaq, anlamaq istedadı verib. 
Hər bir pay sahibi də öz qismətindən razı qalır. 
 
Şükür Yaradanın ədalətinə, 
O Adil Allahın mərhəmətinə. 
Elə bölüşdürüb, elə paylayıb, 
Hamı qismətindən çox razı qalıb. 
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Ağlı elə bölüb, verib Yaradan, 
Heç kim öz ağlından deyil bədgüman (səh.5). 
 
“Nübuvvət” (Peyğəmbərlik) adlandırılan bölmədə 
cəhalət qaranlığından dünyaya öz mərifət günəşi ilə 
işıq saçan və kainatın son əfəndisi Məhəmməd 
peyğəmbəri salamlayan şair peyğəmbəri dünya 
üzüyünün qaşı sayır. Bildiyimiz kimi, Ulu Tanrı 
Məhəmməd peyğəmbərə gələn vəhyi (gizli səs və 
ya gizli danışığı) “Qurani-Kərim” adı ilə təxminən 
23 il müddətində tamamlamışdır. Şair qeyri-adi 
zəka qüdrətinə malik peyğəmbəri haqlı şəkildə haqq 
sayır, eləcə də ona sonsuz sevgi və minnətdarlığını 
belə bildirir. 
 
Salam olsun Sənə, ey “Haqqın səsi”, 
Cəlal sahibinin seçkin bəndəsi. 
Məhəmməd Mustafa (s.ə.v.), Haqqın nəbisi, 
Bütün kainatın son əfəndisi. 
“Qurani-Kərim”i bizə gətirən, 
Haqqın kəlamını bizə yetirən, 
Xatəmül-Ənbiya hökm edibdi Haqq, 
Höküm sahibinə məxsus hökm, haqq (səh.5). 
 
“İmamət” (imamlıq edən, məzhəb işlərinə rəhbərlik 
edən) bölməsində isə Həzrəti Əlini nübüvvətdən 
(peyğəmbərdən) nur alan işıq kimi mədh edir. Şair 
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belə təsvir edir ki, Həzrəti Əli (ə.) Peyğəmbər 
əfəndimizin eşsiz tərbiyəsi altında böyümüş və 
onun inanc və davranışlarından dərs almışdır. 
Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s.) Adəm peyğəmbərin 
elmini, Nuh peyğəmbərin hikmətini və İbrahim 
peyğəmbərin həlimliyinin Həzrəti Əlidə (ə.) cəm 
olduğunu qeyd edərək buyurur: “Kim istəsə ki, 
Adəmə (s) - elminə görə, Nuha (s.) - hikmətinə 
görə, İbrahimə (s.) - hilminə görə nəzər salsın, o 
şəxs Əliyyibni Əbu-Talibə baxsın”. Şair elm və 
hikmət, şücaət və ülviyyət sahibi olan Həzrəti Əlini 
(ə.) Məhəmməd Peyğəmbərin sözlərinə əsaslanaraq 
(s.ə.s.) elmin qapısı adlandırır. Rəsuli-Əkrəmin elm 
haqqında dürüst düsturu belədir: “Mən elmin 
şəhəriyəm, Əli də o şəhərin qapısıdır. Şəhərə 
girmək istəyən o qapıdan girsin”. Şair isə Həzrəti 
Əlinin (ə.) təlimini bəşəri mahiyyət daşıyan təlim 
adlandırıraq yazır: 
 
Nübuvvət odundan nur alan işıq, 
Atadan, babadan belə duymuşuq. 
Rəsulun dizinin dibindən çıxan, 
Çeşmədir, heç kimə gəlməyib ziyan. 
Nümunə olubdur cümlə cahana, 
Əlbəttə, aiddir arif olana. 
Elmin şəhərinin təkdir qapısı, 
Bu işin belədir təməl, yapısı... 
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Salam olsun Sənə ey Əhli-beyt, 
Allahım bu yolu daha rəvan et (səh.6). 
 
“Məad” (qayıdış yeri), “Namaz”, “Oruc”, “Zəkat”, 
“Xüms”, “Həcc”, “Cihad”, “Əmr-bə-məruf”, 
“Nəhy-əz-münkər”, “Təvəlli”, “Təbərri”, 
“Münacat”, “Üsuli-iltimas” kimi bölmələrdə Zaur 
Ustac haqlı olaraq elm və əxlaqa bir-birini bağlayan 
motivlər kimi baxır. Şair yaxşılıq, düzlük, pislik, 
yalançılıq, ikiüzlülük və s. kimi mənfi və müsbət 
əxlaqi keyfiyyətlər haqqında da geniş, qiymətli 
fikirlər söyləmiş və əxlaq tərbiyəsinin böyük bir 
sistemini yaratmışdır. Z.Ustac bu təsvirlərlə hər 
şeyi gözəl görmək istəyir və bunların da bərqərar 
olması üçün elmə, biliyə üstünlük verir. Hamını 
savadlı, bilikli, xalq üçün gözəllik yaradan görmək 
istəyir. Buna görə də müəllif maarifpərvər şair kimi 
gözəlliyin əmələ gəlməsini elmə, biliyə 
yiyələnməkdə və ağılda görür. 
 
Həqiqi elmdən bir damla dadan, 
Heç zaman dönməyib bu doğru yoldan (səh.7). 
 
Yaxud: 
 
Çevrəndə dostların dinsə elmdən, 
Hər dəm dürr tökülsə əgər dilindən, 
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Nə xoş halımıza, bəxtəvərik biz, 
Allahın dostların dost seçərik biz... (səh.11). 
 
Dini-fəlsəfi baxışlarını real nəzərlərlə tərənnüm 
edən Z.Ustac qorxmazlıq, cəsurluq, iradə sahibi 
olmaq, səxavətlilik, düzgünlük, “Mərifət kəsb 
et”mək, “Özünü bilməz insanlardan uzaq ol”maq, 
“kamal sahibləri ilə dost olmaq”, dostluq, 
sədaqətlilik, etibarlılıq, yoldaşlıq, “zülmə boyun 
əyməmək” və s. kimi əxlaqi keyfiyyətlərdən geniş 
bəhs edir və tərbiyənin məqsədini “ağıllı, müd-rik, 
kamil və əxlaqlı insan” yetişdirməkdə görür. 
 
Cəlal sahibinə şərik qoşanlar, 
Onun dostlarına pis yanaşanlar, 
Əndazəni pozub, həddin aşanlar, 
Yersiz körüklənib, coşub-daşanlar, 
Belə adamlardan uzaq dolan, gəz, 
Hədsizdən kimsəyə bir xeyir gəlməz... (səh.12). 
 
Tərbiyə carçısı Zaur Ustac oxucusuna qızıla, vara 
arxalanmamağı, şahlar kimi dünya malına, 
cəvahirata uymamağı məsləhət görür və insana öz 
əməyi ilə şöhrətlənməyi tövsiyə edir. Tərbiyəçi-şair 
şöhrət üçün dostbazlıq edənləri tənqid edir, çörək 
üçün, aş üçün əldən getmələrini, dar gündə uzaq 
qaçdıqlarını, tez dost olub, tez doyduqlarını, varın 
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olarsa dost olduqlarını, yeyib qurtardıqdan sonra 
atıb getdiklərini, dostun puluna göz tikdiklərini, 
yemək verəndə dostluq edənləri, verməyəndə isə 
düşmənçilik bəsləyənləri və s. birbəbir təhlil, şərh 
edərək üzünü yaradana tutur: 
 
Səndən istəmirəm nə şöhrət, nə şan, 
Səndən istəmirəm beş günlük ad-san. 
Var-dövlət, saraylar deyil şakərim, 
Öz əlim, ayağım olsun nökərim... 
Niyətim bəllidir, istəyim dəqiq, 
Ustac heç istəməz nə altun, əqiq... 
Mustafa oğlunun istəyi təkdir, 
Zaurun arzusu dəqiqdir, yekdir... 
Elmin qapıların üzümüzə aç, 
O güllü bağçandan bir az ətir saç. 
Ruhumuz məst olsun, olsa da anlıq, 
Dili tərk etməsin bir an şükranlıq... (səh.14). 
 
Z.Ustacın Dədə Qorquda üz tutaraq ondan mədəd 
ummasını xüsusi qeyd etmək istərdik. Şairin 
yaradıcılığında Dədə Qorqudun əxlaqi dəyərlərə 
yanaşması, xalqımızın milli xüsusiyyətlərini 
öyməsi, vətənin - ananın müqəddəsliyi, ailəyə və 
dosta sədaqət, namus və ismətin toxunulmazlığı, 
qopuza, saza yüksək ehtiram və s. öz əksini tapır. 
Görürük ki, şairin yaradıcılığında bəşəri dəyərlər, 
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əxlaqi keyfiyyətlər hər şeydən öndə gəlir. 
 
Sinəmdə Qopuzum yoxdu, neyləyim, 
Simlərə toxunub mədət umardım... 
Dədəm Qorqud ruhu, kömək ol mənə, 
Qopuzun namına, sazın xətrinə... 
Ərlərə ad verib, san saylamısan, 
Boylara yol verib, boy boylamısan... 
Kamanın xətrinə, oxun xətrinə, 
Əslində var olan yoxun xətrinə (səh.15). 
 
Şair Zaur Ustac Xətaini görkəmli şəxsiyyətlərin 
mütərəqqi ənənələrinin nəticəsi kimi qiymət-
ləndirirsə, İmadəddin Nəsimini də xalqının dini 
etiqadlarını yaşadan ulu insan kimi tərənnüm edir. 
Sanki Şamaxının hər döngəsində, tinində Nəsiminin 
ayaq izləri və ruhu yaşamaqdadır. Şair, həm-çinin, 
Şamaxını şairlər eli, təbiblər yurdu kimi tərənnüm 
edir. Poetik dillə deyir ki, Əfzələddin Xaqani, 
İmadəddin Nəsimi, Seyid Əzim Şirvani, Mirzə 
Ələkbər Sabir, Abbas Səhhət, Məhəmməd Hadi 
kimi görkəmli şair və maarifçilər təkcə 
Azərbaycanın deyil, bütün Yaxın və uzaq Şərqin 
mütəfəkkirləri olmuşlar. 
 
Şairlər şəhəri, təbiblər eli, 
Yurda çıraq tutan ülama əli... 
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Nə qədər alimi, sənətkarı var, 
Şamaxı həmişə olub ziyadar... 
Əfzələddin Xaqanisi bir düha, 
İmadəddin Nəsimidən yox daha, 
Seyid Əzim Şirvanidir tək ancaq, 
Kim nə bilir, bir də Sabir olacaq? 
Abbas Səhət, ya da Hadi bu yerdə, 
Könüllərin fatehidir zirvədə... (səh.16). 
 
Şair bəhs edilən subyektin (Əlişin) mənəvi təmizlik, 
əxlaqi saflıq kimi keyfiyyətlərini ön planda göstərir, 
digər müsbət cəhətləri də bu prizmadan oxucusuna 
göstərməyə çalışır. Poemanın I fəslində oxuyuruq 
ki, bahar bayramından bir ay keçmişdi ki, Sübhan 
kişinin ocağına böyük şadlıq üz verir. Oğul atası 
olan Sübhan kişinin sevincinin həddi-hüdudu 
yoxdur. Körpəni görənlərin hamısı bir ağızdan “Əli 
(ə.) köməyi olsun” deyərək öz xeyir-dualarını verir. 
Atası da uşağa Əliş adını verir. Şair burada həm də 
Sübhan kişini mahir tərbiyəçi və səxavətli biri kimi 
təqdim edir. Göstərilir ki, Əliş sanki anbaan, 
saatbasaat, günbəgün böyüyür, “pərvaz” edir. Əliş 
məntiqi, hesabı və digər fənləri mükəmməl öyrənsə 
də, elmini, biliyini daha da təkmilləşdirmək istəyir. 
Bu minvalla Təbrizə, İraqa, Dəməşqə, Bağdada 
gedir. Çünki Əliş memar olmaq istəyir. 
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Onu düşündürən bircə amaldı, 
Qurub yaratmaqdı əzmi, amalı. 
Məqsədi bir idi - memar olmalı. 
Qəlbində niyyəti, dilində Allah, 
Amalı yolunda etdi Bismillah (səh.18). 
 
Poemanın bir gözəlliyi də ondadır ki, müəllif təsvir 
etdiyi hadisələrə, söylədiyi fikirlərə öz daxili 
hisslərini hopdurmağı bacarır. Göstərir ki, Əliş artıq 
44 yaşına çatıb. İstedadının şöhrəti Moskva 
Knyazına qədər gedib çatmışdır. Knyaz ilk olaraq 
daşdan imarət qurdurmaq üçün elçilərini Şirvanşah 
Şeyx İbrahimin üstünə göndərib ondan izin istəyir. 
Şirvanşah Şeyx İbrahimin tərəddüd içində qaldığını 
görən Kərəmli Şeyx İbrahim Əliş təklifi 
dəyərləndirməyi xahiş edir və sonda Əlişin 
getməsinə razılıq verilir. İmarətin (“Kərəmli 
Qalası”nın və ya Kremlin) tikilərək başa çatması 
müqaviləsini dörd ilə imzalasalar da, üç il üzərində 
tamamlanmasına çalışan Əlişin qalacağı mənzil 
Annanın evi olacaqdı. Əlişin zil qara saçları, şəvə 
bığ-saqqalı, boy-buxunu, xoşhal, gülərüz sifəti 
Annanı sanki məst edir. 
 
Zil qara saçları, şəvə bığ-saqqal, 
Boy-buxun yerində, sifəti xoşhal. 
Zirəklik, çeviklik işdə məharət, 
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Annanı büsbütün eyləmişdi məst... 
Aşkarda, gizlində olmuşdu kölgə, 
Zirəklik, çeviklik işdə məharət (səh.25). 
 
Artıq memar Əliş imarəti tamamlamışdır. Ancaq 
Knyazın içinə şübhələr toxumu səpilmişdir. Ona 
görə ki, Əliş belə bir bənzəri olmayan imarətdən bir 
başqasını da tikə bilər. Son qərara gəlir ki, Əlişin 
başı bədənindən ayrılmalıdır. 
 
Şübhə toxumları düşdü qəlbinə, 
Qorxdu tay tikilə onun “Kreml”inə... 
Düşünüb, daşınıb verdi qərarı, 
Dedi: - “Sabah yola salaq memarı”. 
Tapşırdı bir gözəl məclis qurulsun, 
Sonunda memarın boynu vurulsun... (səh.26). 
 
Z.Ustac Memar Əlişin faciə dolu ölümünü və 
Annanın dəlilik dərəcəsinə çatdığını və sonda 
ölümünü çox mahir qələm fırçasıyla gözəl təsvir 
edir. Faciə dolu mənzərini belə mənalandırır: 
 
Anna saçın yolub verdi yellərə, 
Getdi ibadətə qürbət ellərə... 
Məzarı başına gələrək hərdən, 
Hədiyyə gətirdi güldən, çiçəkdən... 
Uzun zaman oldu çəkdilər həsrət, 
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Bir-birin duymayıb etdilər söhbət... 
Vüsal da var imiş demə qismətdə, 
Bir gün anlaşdılar qəfil söhbətdə... 
Hər dəfə Annaya yazıq deyənlər, 
Cansız bədənini yolda gördülər... (səh.29). 
 
Zaur Ustacın yaradıcılıq uğurlarından biri də Əliş 
və Annanı ölümsüzləşdirməsidir. Yəni başqa bir 
aləmin varlığına çevirməsidir. Əlişin başına gələn 
faciələr və Annanın uzun müddət çəkən iz-tirabları, 
nəhayət, sona çatır, onların ruhları azad-sərbəst 
olduqdan sonra qovuşurlar. Bu axirət səadətini - 
həyatın davam etməsini şair özünəməxsus bir 
poetik dillə oxucusuna çatdırır. Qəmli hekayəni 
nikbin və ya optimist sonluqla bitirir. Qəhrəmanlar 
sadəcə sözün əsl mənasında dünyalarını dəyişirlər, 
həyat isə davam edir: 
 
İndi həmin yerdə hər il qumrular, 
İyunda, iyulda nəğmə oxurlar... (səh.29). 
 
Kövrək bir əhvalat haqqında Zaur Ustacın hekayəsi 
oxucuya dərin təsir bağışlayır. Bu real hadisədə 
həyat qanununa çevrilən məhəbbətin, eşqin aydın 
təcəssümü verilmişdir. Yaxşı əməl, xeyirxahlıq, 
mənəvi saflıq, hikmət dolu sözlər və s. yüksək 
sosial-əxlaqi məzmunlu məsələlərin də poemaya 
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daxil edilməsi məqsədəmüvafiqdir. 
 
Z.Ustac “Əliş və Anna” adlı tarixi poemasında qeyd 
etdiyimiz kimi, ümumiləşdirmələri ruh yüksəkliyilə 
aparmışdır. Çünki keçmişə baxaraq tariximizi 
öyrənmək hər bir vətəndaşın borcudur. Sürücü 
irəliyə hərəkət etmək üçün avtomobilin yan 
güzgüsüdən arxaya baxmalı olduğu kimi, millət də 
inkişaf etmək, bəşər mədəniyyətinə töhfələr 
vermək, imzasını imzalar içində görmək üçün öz 
keçmişini, soykökünü öyrənmək, tarixini bilmək 
məcburiyyətindədir. Bunsuz təşəkkül, inkişaf və 
tərəqqi yoxdur. Zaur Ustac da bu tarixi əsəri 
yazmaqla öz keçmişinə, soykökünə sadiqliyini bir 
daha sübut etmişdir. 
 
Ümumiyyətlə, Zaur Ustacın elm, ürfan, təlim, əql, 
idrak, zəka, kamillik, gözəlliyi qiymətləndirməyi 
bacarmaq kimi fikirləri də vardır ki, bunların ciddi 
elmi-tədqiqata ehtiyacı var. 
 
3/12/2019 – Təzadlar qəzeti və digə mətbu 
orqanlarda. 
Kamal CAMALOV, 
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi, 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü. 
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SÖZ  BAĞINDA  ÖZ  ÇİÇƏYİ OLAN ŞAİR 

 

  
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 adi 
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. Bununla da Zaur 
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Ustacla bir söz adamı kimi tanışlığım başladı. Qeyd 
edim ki, mən də ona Əhməd bəy 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 mənim üçün maraqlıdır. Onun 
yazdıqlarını iki istiqamətdə ümumi şəkildə 
dəyərləndirmək istəyirəm. Birinci, şeir həvəskarı, 
oxucu kimi. İkinci isə, bir dilçi-filoloq kimi. Şeir 
həvəskarı və bir oxucu kimi yanaşdıqda, onun 
yazdıqları həqiqətən oxucunu ovsunlayır. Zaurun 
xüsusi ibarələrlə, özünəməxsus ifadə vasitələri ilə 
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zəngin şeirlərini oxuduqca, sanki müəllifin özü ilə 
söhbət edirsən. Onun yazdıqları o qədər səmimi və 
xalq dilinə yaxındır ki, valeh olmamaq mümkün 
deyil. Bir mütəxəssis kimi yanaşdıqda isə, görürsən 
ki, 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 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 dəst-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, 
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sözdən istifadə bacarığına, zəngin biliyinə, geniş 
dünyagörüşünə bələd olmağa çalışacağam. 
 
Zaur Ustac “Şehçiçəyim” adlandırdığı bu şeirdə 
təbiətdə mövcud olan Şehçiçəyi adlı çiçəyin təbii - 
bioloji xüsusiyyətlərindən 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... 

 

Bir kərə, bir anlıq olsa da, vüsal, 
Ruhuma rahatlıq verməyir xəyal, 
Sonu ölümsə də, gəl, qoynuna al, 
Həsrətdə yaşamaq, zor Şehçiçəyim... 
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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 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, 
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“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, 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... 
 
28/2/2020  2019 – Təzadlar qəzeti və digə mətbu 
orqanlarda. 
Ülviyyə Hüseynova, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. 
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SON  SÖZ 
 
İndi isə sizə Zaur Ustacın çoxlarına məlum 

olmayan bir – neçə maraqlı xüsusiyyətlərindən 
söhbət açmaq istəyirəm. Yuxarıda oxuduqlarınız 
onun yazdıqlarına əsasən hörmətli müəllim, alim 
və yazrlarlarımızın fikirləri idi. Ancaq, indi 
oxuyacaqlarınız çox az adama – yəni ancaq onun 
ən yaxın qardaş dediyi  şagird, tələbə, əsgər, 
kursant, zabit və olsa-olsa bir-iki qələm 
yoldaşlarına məlum ola bilər. Düşünürəm ki, 
indi yazacaqlarım geniş oxucu kütləsinə maraqlı 
və faydalı olacaq.  Zaur Ustacın maraqlı 
xüsusiyyətləri: 

- Olduqca cəmimi, bəlkə də çox sadəlöhvdür. 
- Çox həssasdır (kitab oxuyanda və ya filmə 

baxanda tez-tez ağladıını görmək olar), 
sanki, dünyanı bu adam xilas edəcək, 
hamının dəırdini öz dərdi bilir, kömək 
etməyə çalışır. 

- Cibindəki sonuncu manatı kitaba verib, çox 
uzaq məsafədən evə piyada gəlmək onun 
üçün adi haldır. 

- Uşaqlara xüsusi bir rəğbəti var və onlarla 
işləməkdən bir başqa cür zövq alır.  Bu 
xüsusda bir məsələni diqqətinizə çatdırım 
ki, bütün fənlərdən istənilən sinif şagirdinə 
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eyni dərəcədə kömək etməyi bacarır. 
İstənilən fənndən, hər hansı bir mövzunu 
elə maraqlı, elə yaddaqalan izah edir ki,  
məktəbdə müəllimlərimdən belə izhat 
görməmişəm. 

- Evdə hamıya qarşı qayğıkeşdir. Dilindən 
düşməyən bir misra var: “Bahar fəsli yaz 
ayları gələndə...” yerli-yersiz gün ərzində bu 
misraları dəfələrlə onun dilindən eşitmək 
olar. 

- Anamla çox zarafatlar edir.  Gün ərzində 
demək olar ki, onunla ancaq bayatı və şeirlə 
danışır.  Onu yerli-yersiz güldürməyə 
çalışır. Anam da sanki, bütün bunlardan 
əsəbləşir.  Ancaq , bu məzərələrə artıq 
hamımız adət etmişik. Uzun illərdir heç nə 
dəyişmir. 

- Məncə onun ən əsas fərqli xüsusiyyəti 
hamıya (doğma-yad fərqi qoymadan) eyni 
cür baxmasıdır. Bəlkə də mənə görə bu 
onun müsbət olan mənfi xüsusiyyətidir. Adi 
dayanacaqda birinci dəfə gördüyü adamla 
səni – yəni doğmaca övladını eyniləşdirməyi 
normal hal deyil deyə düşünürəm. Ancaq, 
bu belədir.  Məsələn adi bir halda o səni 
yola salıb. Tanımadığı bir adama kömək 
etmək üçün gedə bilər. 
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- Tanıdı-tanımadı hamıya qarşı çox 
mehriban və gülərüzdür.  

- Və sonda bizə övladlarına anamızdan daha 
çox qayğı göstərir və bütün suallarımız 
cavablandırır. Onun üçün həyatada cavabı 
olmayan sual və ya qaranlıq mövzu yoxdur.  
Nəsə belə bir hal olanda onu çözmədən 
rahatlıq tapa bilmir.  Saatlarla  iş masasının 
arxasından qalxmada oxuya və ya yza bilər.  
Bu hal bizə çox qəribə gəlsə də, “bütün 
bunlara siz yaşda məktəbli olanda vərdiş 
etmişəm ” – deyir. 

- Biz ilk dəfə məktəbə də o hazırlayıb. Sonra 
da bütün təhsil boyu ev tapşırıqlarımızın 
həllində daim kömək edib. 

- Şübhəsiz ki, mənim – yəni ailə üzvülərinin 
bilmədiyi daha fərqli xüsusiyyətləri və 
sirləri vardır... 
Gülü – Gülüzə Mustafayeva, 
Müəllif – tərtibçi. 
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