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ON DÖRDÜNCÜ YAZI

QƏLƏM HAQQI VƏ YA MÜRƏKKƏB PULU
(HESABAT)

Salam, dəyərli oxucum... Uca Yaradana şükürlər olsun ki, Bizə
qarşı çox səxavətlidir və hər dəfə Sizinlə yeni görüşə gələndə
bu şükrü-sənanı qeyd etməyi özümə borc bilirəm. Hər
yaşadığımız an üçün şükürlər olsun... Min şükür... Mətləbə
keçməzdən əvvəl onu qeyd edim ki, nə qədər çalışsam da yenə
yazıma bir sözdən ibarət ad seçə bilmədim... Söz addan
düşmüşkən, artıq ad öz-özlüyündə oxucuya söhbətin nədən
gedəcəyi barədə ipucu verir. Necə deyərlər əldə qələm 30 – a
gəlib çatdıq.
2018 – ci ilin Mayın 24 –də ilk yazımın rəsmi şəkildə mətbu
orqanda işıq üzü görməsinin 30 ili tamam olur. 24 May 1988 –
ci il “Əməyə məhəbbət” adlı məqaləm, Ağdamda nəşr olunan
“Lenin yolu” (sonralar “Ağdam”) qəzetinin 62-ci (7194)
sayında, 4-cü səhifəsində dərc edilib. ("OTUZ İLDİR ƏLDƏ
QƏLƏM" adlı kitabın üz qabığına çıxarılmış foto - cild
“Ağdam” qəzetinin Zaur Ustacın şəxsi arxivində saxlanılan
həmin bu nömrəsindən istifadə olunaraq hazırlanmışdır.) Və ilk
qələm haqqımı deyim, mürəkkəb pulumu deyim - qonorar aldığım vaxtdan 30 il keçir... Təfsilata keçmədən sadəcə onu
qeyd etməyi özümə borc bilirəm ki, həqiqətən də çox
keşməkeşli bir həyat yaşamaq qismət oldu Bizlərə...
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Sözüsüzki, yaradıcılığımız həyatımızın inkası olduğundan –
“qabda nə var çıxar üzə” (Z.U)- bu anlamda mən nəzmi deyil,
məhz nəsri nəzərdə tuturam ... Yaşadıqlarımız yazdıqlarımıza
çox təsir edir. Hətta, yəqin ki, yaşadıqlarımız yazdıqlarımızı
yaradır... Yəni, belə uzun və keşməkeşli bir zamanın
müqabilində Biz heç nə yazmamışıq... Adları qoyulmuş,
içəriyi də məlum sayı 10 –dan artıq kitab – roman, povest və
hekayələr – yazılacağı günü gözləyir... Və gözləyə-gözləyə
zənginləşir, dərinləşir, vacibləşir... Yəqin elə buna görədir ki,
kəlmələr kağız üzərinə köçməyə tələsmir, hələ bir az da qələmə
naz edirlər... Nəsə, yazılmamışları qoyaq bir kənara, keçək
yazılmışlara... 30 il əvvəl bir məktəbli məqaləsi ilə başlayan
sərgüzəştlərim Uca Yaradanın izni ilə davam etməkdədir və
inanıram ki, istədiklərimin hamısını yazıb Sizlərin ixtiyarına
verməyə vaxtım olacaq. Bu günə qədər yazdıqlarımdan işıq üzü
görən kitablarım aşağıdakılardır:
"GÜNAYDIN" ("AĞÇİÇƏYİM") Bakı - 2010. (Bu günə qədər
bir dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.) PDF: – ELEKTRON
NƏŞR.: ZU — GAC

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

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

"MƏHDUD HƏYATIN MƏCHUL DÜŞÜNCƏLƏRİ" Bakı
- 2011. (Bu günə qədər iki dəfə nəşr olunub və elektron variantı
var.) PDF: – ELEKTRON NƏŞR:ZU — MHMD
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"ŞEHÇİÇƏYİM" Bakı -2011. (Bu günə qədər bir dəfə nəşr
olunub və elektron variantı var.) PDF: – ELEKTRON NƏŞR: – ZU — SC
"BALÇİÇƏYİM" Bakı - 2012. (Bu günə qədər bir dəfə nəşr
olunub və elektron variantı var. ) PDF: – ELEKTRON NƏŞR: ZU — BC
"BƏRZƏXDƏ" Bakı - 2014. (Bu günə qədər bir dəfə nəşr
olunub)
"NİŞANGAH" Bakı - 2016. (Bu günə qədər iki dəfə nəşr
olunub və elektron variantı var.)
"ORİYENTİR ULDUZU" Bkı -2011. (Bu günə qədər beş dəfə
nəşr olunub və elektron variantı var.)
"GÜLÜNÜN ŞEİRLƏRİ" Bakı - 2011. (Bu günə qədər üç
dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.)
"SEVİN Kİ, SEVİLƏSİZ" Bakı - 2014. (Bu günə qədər bir
dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.)
"BAYATILAR" -  "بایاتیالر " زائـــور اوستاج- Bakı -2014. (Bu
günə qədər iki əlifba ilə üç dəfə nəşr olunub və elektron variantı
var. Təbrizdə yayımlanıb.) PDF: – ELEKTRON NƏŞR: ZU — BAY
"QƏLBİMİN AÇIQCASI" Bakı - 2016. (Bu günə qədər bir
dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.)
"USTADNAMƏ" Bakı - 2016. (Bu günə qədər bir dəfə nəşr
olunub və elektron variantı var.)
"USUBCAN ƏFSANƏSİ" (MƏQALƏLƏR) Bakı - 2017.
(Bu günə qədər bir dəfə nəşr olunub və elektron variantı var.)
PDF: – ƏNƏNƏVİ NƏŞR: ZU — USUB

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

YANDIRILMIŞ (LƏĞV OLUNMUŞ) KİTABLAR:

"93 – ün yayı və ya bir qaşıq qatıq", Roman, Bakı – 2011.
(Bərpa olunacaq.)
"2016", Povest, Bakı – 2011. (Bərpa olunacaq.)

Yuxarıda sadalanan müəllifi olduğum kitablardan əlavə,
dostların məsləhət bilib daxil etdikləri bir-neçə antologiya,
toplularda da yer almışam ki, onlardan Mənə məlum olanları
bunlardır:
“ZİRVƏ” antologiyası. Bakı – 2017. (Sona xanıma və Vüsal
bəyə təşəkkürlər.)
“RUHUMUZUN TURAN ƏTRİ” “Dədə Qorqud” kitabxanası
seriyasından. Bakı – 2017. (Balayar müəllimə, Sabir müəllimə,
Mehman müəllimə təşəkkürlər.)
“MƏQAM” Toplu. Bakı – 2017. (Hacıxanım Aidaya
təşəkkürlər.) PDF: – ƏNƏNƏVİ NƏŞR:HXA – M
ASKEF-in yayımladığı “KARABAĞD’AN, KERKÜK’DEN
ÇANAKKALE’YE” (şiir seçkisi) antologiyası. Türkiye–
2017. (Günel xanıma, Sayman Aruz bəyə, Sona xanıma və
Savaş Ünal bəyə təşəkkürlər.)
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Bu günə qədər ənənəvi qaydada nəşr olunmuş bütün
kitablarımın elektron variantları var. Hamı üçün tam pulsuz və
təhlükəsiz əlçatanlığı təmin etmək məqsədi ilə yaradıcılığın
30 iliyi yubley tədbirləri çərçivəsində təkrar EK nəsrlər
olacaq.
Son illər müntəzəm olaraq, http://yazarlar.az/ , http://ustac.az/ ,
http://zaurustac.tr.gg/ saytlarında,
"EV BAZARI" qəzeti (e-qəzet) yomoristik e-qəzetdə,
"MAKLER-VİP" jurnalı (e-jurnal) satirik e-jurnalda,
“MARALLAR” satirik bloqda yazılarımı yayımlayıram.
Bunlardan əlavə istər http://www.tezadlar.az/ saytı olsun,
istərsə də ənənəvi qaydada “TƏZADLAR” qəzeti Bizim üçün
Ağdamın bir parçasıdır, “AĞDAM” qədər doğmadır.
Onu qeyd etmək istəyirəm ki, istər ənənəvi qaydada qəzet və
jurnallarda, istərsə də elektron variantda bütün təkliflərə isti
yanaşıram. Heç bir müraciəti cavabsız qoymuram. Eyni
zamanda özüm də vacib bildiyim mövzularda yazılarım olanda
və şeirlərimi hər iki qayda ilə mətbu orqanlara göndərirəm və
yayımlanıram. Əlbətdə, vacib bildiyim mövzularda....
“YARADANLA BAŞ-BAŞA” kitabına daxil olan “QƏLƏM
HAQQI VƏ YA MÜRƏKKƏB PULU” (on dördüncü yazı)
adlı, hesabat xarakterli bu məqalə "OTUZ İLDİR ƏLDƏ
QƏLƏM" kitabında və yubley tədbirləri çərçivəsində
Elektron Kitab formatında nəşr olunacaq bütün kitablarda yer
alacaq. Ona görə məhz bu yazıda bir məlumatı da açıqlamaq
istəyirəm.
Çox düşündüm ki, bu yazılardan, kitablardan başqa nə edə
bilərəm... Bilirsiz ki, 2007 – ci ildən fəaliyyət göstərən
7

YAZARLAR.AZ - Yazarlar jurnalının yaranma səbəbi,
məqsədi, uşaq və gənclərə dəstək olmaq, ümumiyyətlə yaşından
asılı olmayaraq yayımlanmaq problemi olan hər kəsə yardım
etmək olub. Odur ki, yenə həmin ampuladan çıxış edərək,
yaradıcılığın 30 illik yubleyi münasibəti ilə “USTAC” Milli
Mükafatını təsis etdim. Mükafat diplomdan, nağd puldan və
laureatın YAZARLAR.AZ–da yayımlanmış yazılarından
ibarət, “Yazarlar” jurnalının xüsusi buraxılışı şəklində, 100
ədəd tirajla – pulsuz, kitabının nəşr olunmasından ibarətdir.
Pul mükafatının məbləği bütün dövrlərdə stabil və inflyasiyaya
davamlı olması üçün təqdim olunacağı ildə qüvvədə olan
Azərbaycan Respublikası Müharibə Veteranın bir aylıq tam
müavinəti həcmində nəzərdə tutulur. Pul mükafatı bir dəfə,
tam həcimdə ödənilir və qanunamüvafiq olaraq bəxşiş bağışlama, hədiyyə etmə əsasında olduğuna görə vergidən
azaddır.
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Mükafat ildə bir dəfə, yalnız bir nəfərə 28 May Respublika
Günü ərəfəsində - əvvəl, sonuncu Bazar günü – 2019 – cu ildən
başlayaraq təqdim olunacaq. Kitab isə növbəti ilin təltifinə qdər
çap olunub, laureata təhvil veriləcək. Mükafat barədə ətraflı
məlumat YAZARLAR.AZ da elan olunacaq.
Bu arada “AZAD QƏLƏM”, “HAQQIN SƏDASI”,
“ƏDƏBİYYAT” , “TƏZADLAR” qəzetlərinin, “YURD”,
“ULDUZ”, “AZƏRBAYCAN”, “KİRPİ”, “MOLLA
NƏSRƏDDİN XXl ƏSRDƏ”, jurnallarının, eləcə də
http://azpress.az/ , http://senet.az/ , http://zaman24.net/
http://www.yazar.in/ , http://take.az/ , http://siirvideo.com/
https://10yazar.wordpress.com/ , https://yazyarat.com/ ,
http://www.tehsilproblemleri.com/, http://ayb.az/
http://azeri.press/ , http://www.tezadlar.az/ ,
saytlarının bütün işçi heyyətlərinə və rəhbərbərlərinə,
ölkəmizdə elektron kitabçılığın və kitabxanaçılığın əsasını
qoymuş, günümüzdə olduqca zəngin, böyük həcmli e-kitab
bazasına malik http://www.kitabxana.net/ saytının qurucusu, bir
çox vacib ictimai işlərdə daim öndə fəallığı ilə seçilən,
gənclərə həmişə dəstək olan Aydın Xan müəllimə xüsusi
təşəkkürlər... Var olasız, Dostlar və əlbətdə, Bizim
tanımadığımız digər Qəhrəmanlar ... Kim cəhaləti ortadan
qaldırmaq üçün bir kəlmə deyirsə, yazırsa çox xoşbəxt
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adamdır... Bu əməlin qəlbə verdiyi fərahlıq hissini ikinci bir iş
bəxş edə bilməz.... Uğurlarımız bol olsun... Amin... (Amen...)
Düzü, bilmirəm nəsə unutdum ya yox... Ancaq, yazımı
yekunlaşdırmaq istəyirəm.
Sağ olun! Var olun! Hamınıza xoş və əyləncəli günlər arzu
edirəm! Arada kitab oxumağı da unutmayın!!!! “Mütailə
orqanizmin kompleks müalicəsi, sağlam həyat deməkdir....”
(Z.U)
02.04.2018. Bakı.
Müəllif: Zaur Ustac ,
© Zaur USTAC,2018. Bakı.
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2014-cü il ənənəvi nəşrindən:

Əgər sən deyirsən, o gün gələcək;
O gecə, mənim də xəyalım da var...
Bu görüş sənin də arzunsa əgər,
Onda xəyallara nə ehtiyac var???

03.01.2014. BAKI
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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

13

*

*

*

Əzizim beləsinə,
Dolan gəl beləsinə,
Canı qurban edəsən
Yenə az, beləsinə.
24.05.2013. BAKI
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*

*

*

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
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*

*

*

Mən aşiqəm bu vaxta,
Bu zamana, bu vaxta,
İnan, ruhum gəlməyir
Cismim olduğu taxta.
10.11.2014. BAKI
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*

*

*

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

20

*

*

*

Mən aşiq, Nar bulağa,
Daş düşər, Nar bulağa,
Görən gözlər qan ağlar
Yaş düşər, Nar bulağa.
05.12.2013. BAKI

21

*

*

*

Mən aşiq Gül, özünə,
Bal dilə, bal sözünə,
Yatıram ki, röyada
Üz qoyam, gül üzünə.
06.12.2013. BAKI

22

*

*

*

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

23

*

*

*

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

24

*

*

*

Mən aşiq gül üzünə,
Ay oldun, Gün üzünə,
Hərdən niqabın qaldır
Qoy düşsün Gün üzünə.
10.12.2013. BAKI

25

*

*

*

Mən aşiq gül üzünə,
Nisbət yox, gül üzünə,
Hərdən çıx yel tutana
Meh dəysin gül üzünə.
10.12.2013. BAKI

26

*

*

*

Mən aşiq gül üzünə,
Həsrətəm gül üzünə,
Gəl rəhm eylə aşiqə
Üz qoyum gül üzünə.
10.12.2013. BAKI

27

*

*

*

Əzizim dizin üstü,
Nə isti dizin üstü,
Baş qoysam dizin üstə
Arzumun olmaz üstü.
11.12.2013. BAKI

28

*

*

*

Mən aşiq güllər incə,
Nazın çək bircə-bircə,
Göz önündə, əl çatmaz
Halımı bilə bircə...
18.12.2013. BAKI

29

*

*

*

Mən aşiq gül üzünə,
Həsrətəm gül üzünə,
Ruhum rahatlıq tapar
Üz toxunsa üzünə...
19.12.2013. BAKI
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*

*

*

Mən aşiq gülüz yara,
Xoş sima, gül üz yara,
Elə sehrə düşmüşəm
Sonu qalıb rüzgara...
19.12.2013. BAKI
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*

*

*

Mən aşiq bu gecəyə,
Gecə bənzər gecəyə,
İstərəm tez yetişəm
Bənzərsiz o, gecəyə...
20-21.12.2013. BAKI

32

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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*

*

*

Əzizim, günlər keçməz,
Dolanar, dönər keçməz,
Ruhun həmdəm istəyi
Yanar, tüstülər keçməz...
13.01.2014. ŞAMAXI
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*

*

*

Mən aşiq, belə yara,
Yar verməz, cəfa yara
Sevən də sevdiyini
Çəkərmi bunca dara???
13.01.2014. ŞAMAXI
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*

*

*

Əzizim səsi gəlməz,
Görsənməz, səsi gəlməz,
Gərəksizlər göz tökər
Gərəklidən səs gəlməz...
13.01.2014. ŞAMAXI
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*

*

*

Mən aşiq bu gözələ,
Bxmam özgə gözələ,
Tanrım, mənə yardım et
İnsaf ver bu gözələ.
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.
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*

*

*

Alma, heyva, nar tamam,
Şam, şamdan, nar tamam,
Şam da zülmətdə qalar
Çün, olmasa nar tamam...
07.06.2014 BAKI.
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*

*

*

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...
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*

*

*

Zaman ötüb özümə mat qalmışam,
Tay sayəndə zəngin adam olmuşam,
Bu halımdan inan tamam bihuşam,
Çox düşündüm bir yol olar gec idi...
*

*

*

Sən gələn gün vaxt sataşdı gözümə,
Zaman adlı yoldaş tapdım özümə,
Həmən gündən sərhəd yoxdu sözümə,
Səndən əvvəl kəlmələr də bic idi...
*

*

*

Varidatım saya gəlməz qələmlə,
Gecə mənim, gündüz mənim səhərlə,
Günəş mənim, ulduz mənim qəmərlə,
Tək olanım üzü qara sac idi....
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*

*

*

Uzatdıqca uzanacaq siyahı,
Yer götürməz, Göy götürməz bu ahı,
Ustac sorar nədə olub günahı,
Günahsızı dustaq etmək suç idi...
27.07.2014 Bakı
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MƏNCƏ
(Səfər Səfərliyə)
Həyat yolu, arzularla səs-səsə,
O, fürsətdir, aman verməz heç kəsə,
Dünya malı bu dünyada gərəksə,
O dünyaya keçməsində nə fayda...
*

*

*

O, Anadır bala üçün həp yanar,
Gecə-gündüz dövrəsində fırlanar,
Vədə sonu sıralanan yuvalar,
Nişan qalar balaları uçanda...
*

*

*

O, çevrədir, həm hərifdi, həm rəqəm
Tüm mövcudat məlum olar “O”, desəm,
Cavab budur, gərək yoxdu, düşünəm
Çün tərifi çox açıqdı hesabda...
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*

*

*

O tüfəngdir, boşu minin qorxudar,
O gecədir, səhər gəlsə yox olar,
O ağıldır, insanlığı ucaldar,
Burda deyim, rəhmət düşür ustada...
*

*

*

Ustac üçün ən asan bu sualdı,
Tək YARADAN tüm suala cavabdı,
Ən yaxşı dost həmsöhbətin olandı,
Söz, söz olar deyildiyi məqamda...
15.08.2014 BAKI.
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*

*

*

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.
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Maraq üçün
Zaur Ustac 8 yanvar, 1975-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuş,
ilk təhsilini Ağdam rayonunun Yusifcanlı kənd orta məktəbində
almış, ardıcıl olaraq Bakı Dövlət Universitetində, Bakı Ali
Birləşmiş Komandanlıq Məktəbində, Beynəlxalq İxtiraçılıq və
Biznes İnstitutunda və Şamaxı Humanitar Kollecində davam
etdirmişdir. Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı və
halhazırda ehtiyatda olan zabitdir. Zaur Ustac 1988-ci ildən
etibarən dövri mətbuatda çıxış edir. Zaur Ustac «Yazarlar»
jurnalının təsisçisi və baş redaktorudur. Zaur Ustac
«GÜNAYDIN“ («AĞÇİÇƏYİM”), “İSTƏMƏZDİM ŞAİR
OLUM HƏLƏ MƏN”, “GÜLZAR”, “ŞEHÇİÇƏYİM”,
“MƏHDUD HƏYDTIN MƏCHUL DÜŞÜNCƏLƏRİ”, “MUM
KİMİ YUMŞALANDA”, “BAYATILAR”, “BALÇİÇƏYİM”,
“GÜLÜNÜN ŞEİRLƏRİ” “SEVİN Kİ, SEVİLƏSİZ…”,
“QƏLBİMİN AÇIQCASI”, “USTADNAMƏ”, “NİŞANGAH”,
"ÇƏHRAYI KİTAB", "OTUZ İLDİR, ƏLDƏ QƏLƏM" kimi
şeirlər kitablarının, "USUBCAN ƏFSANƏSİ" adlı məqalələr
toplusunun və Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı
Gizir Mübariz İbrahimovun əziz xatirəsinə həsr olunmuş “
ORİYENTİR ULDUZU” kitabının müəllifidir.
Ustaca görə, yazarlar, ancaq yazarlar... Yəni şübhəsiz ki,
hikmət və söz Uca Tanrıya məxsusdur.
Biz sadəcə diktə olunanları qələmə alan, qələm tutan qullarıqqələmin sahibi də odur...
- Ustaclıyam, əlim ərşi-əlada,
Bu nə sitəm, millətim nə bəlada???!!!
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