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VARİSLİK  
VƏ  

YENİLİYİN VƏHDƏTİ, 
yaxud 

“60-cılar” nəslinin ustad uşaq şairi Zahid Xəlil 
və 

XXI əsr uşaq ədəbiyyatının yaradıcılarından Zaur Ustac (bənzərliklər, bənzərsizliklər) 
♦♦♦ 

O qələm sahibi xoşbəxtdir ki, onun ədəbiyyata gətirdikləri qeyri 
qələm sahibləri tərəfindən də qəbul oluna, yaşadıla. Necə ki, biz 
Z.Xəlil yaradıcılığında xalq ədəbiyyatının ruhunun, folklorun 
ilıq nəfəsinin, Abdulla Şaiq üslubunun, dəst-xəttinin aşkar 
müşahidə edildiyini qeyd edirik.  
 
Uşaq yazıçısı, ədəbiiyyatşünas Zahid Xəlil  
“Uşaq ədəbiyyatının başlıca vəzifələri” adlı məqaləsində yazır: 
“90-cı illərin əvvəllərində (XX əsrin 90-cı illəri nəzərdə tutulur 
– A.İ.) uşaq ədəbiyyatı bütövlükdə yaşlı sənətkarların ümidinə 
qaldı. Sonralar yavaş-yavaş yeni qüvvələr yarandı”.  
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Müəllifin ünvan göstərmədən qeyd etdiyi “yeni qüvvələr”dən - 
qələm sahiblərindən biri, mənim qənaətimə görə, imzası 1988-
ci ildən mətbuatda özünə yer alan Azərbaycan Jurnalistlər 
Birliyinin üzvü, “Qızıl qələm” mükafatı laureatı, 2019-cu ildən 
Prezident təqaüdçüsü, “Yazarlar” jurnalının və saytının 
təsisçisi və baş redaktoru Zaur Ustacdır. 

Hansılardır bu bənzərliklər, bənzərsizliklər? Bu məzmun-
da beş məqalə mühakimənizdə: I yazı: Zaur Ustacın uşaq dün-
yası və bu dünyanın “Güllünün şeirləri” söz çələngi; II yazı: 
Zaur Ustacın şeirlərində uşaq obrazları (“Gülüzənin şeirləri” kita-
bından “Sətirlərdə uşaq obrazları” bölümü tədqiqat müstəvisində); 
III yazı: Azərbaycan uşaq şeirində sərlövhə-adlar sistemi (Zahid 
Xəlilin və Zaur Ustacın yaradıcılığı nümunəsində); IV yazı: Zaur 
Ustacın öyrətmə yöntəmi, yaxud “Uşaq boxçası” kitabına yazılan 
söz; V yazı: “Gülüzənin şerirləri” necə oldu ki yarandı?  

 
Oxucu mühakiməsinə verilən “Gülüzənin şeirləri” (“Gü-

lünün şeirləri”, “Güllünün şeirləri”) Z.Ustacın iki uşaq ədəbiy-
yatı nümunəsindan birincisidir. 

 
♦♦♦ 

I YAZI 
 

ZAUR USTACIN UŞAQ DÜNYASI VƏ BU DÜNYANIN 
“GÜLLÜNÜN ŞEIRLƏRI” SÖZ ÇƏLƏNGI 

GİRİŞ 
Məqalədə Z.Ustacın “60-cılar” və “70-cilər” nəslinin  

yolunu hansı özünəməxsusluqları ilə davam etdirdiyindən bəhs 
olunur. XX əsrin 70-80-ci illər uşaq ədəbiyyatı ilə (fakt olaraq, 
Z.Xəlilin uşaq şeirləri ilə) XXI əsrin ilk onillikləri uşaq ədəbiy-
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yatının (burada, Z.Ustacın uşaq şeirlərinin) oxşar cəhətləri və 
inkişaf xüsusiyyətləri öyrənilir. 

 
Ədəbiiyyatşünas Z.Xəlil “Uşaq ədəbiyyatının başlıca 

vəzifələri” məqaləsində yazır: “90-cı illərin əvvəllərində (XX 
əsrin 90-cı illəri nəzərdə tutulur – A.İ.) uşaq ədəbiyyatı bütöv-
lükdə yaşlı sənətkarların ümidinə qaldı. Sonralar yavaş-yavaş 
yeni qüvvələr yarandı” [1. s.10].  

Z.Xəlilin ünvan göstərmədən ümumi qeyd etdiyi qələm 
sahiblərindən biri də, mənim qənaətimə görə, imzası 1988-ci 
ildən mətbuatda özünə pərəstişkarlar qazanan Azərbaycan 
Jurnalistlər Birliyinin üzvü, “Qızıl qələm” mükafatı laureatı, 
2019-cu ildən Prezident təqaüdçüsü, “Yazarlar” jurnalının təsis-
çisi və baş redaktoru Zaur Ustacdır. Bu çağacan 26  kitabı nəşr 
edilib. Onlardan yalnız biri uşaq kitabıdır: “Güllünün şeirləri” 
(“Gülüzənin şeirləri”). 

Və “Güllünün şeirləri” “uşaq ədəbiyyatı” istilahının tələb-
lərinə cavab verdiyindən oxucu mühakiməsinə çıxarırıq. 

İlk dəfə sosial şəbəkədə rəqəmlərdən bəhs edən şeirləri ilə 
rastlaşdım. Bu şeirlər “Güllünün şeirləri” kitabından imiş. Və 
həmin əsərlər, içində uşaq dünyası görünən ədəbiyyat nümunəsi 
olduğundan diqqətimi cəlb etdi. 

İlk görüşümüzdə işlətdiyi cümlə əsərləri ilə ünsiyyət 
bağlamağım üçün bir növ “açar” oldu: “Vur-tut bir uşaq kitabım 
var: “Güllünün şeirləri”. O şeirlərin ilk nümunələrini 2004-cü il 
dekabrın 12-də dünyaya gələn qızım Gülüzə 6-7 yaşda olanda 
yazmışam. Məktəbəqədər hazırlıq qrupları üçün metodik vəsait 
kimi də təsdiq olunub... Bir də özüm uşaq yaşımda yazdığım 
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bir-iki uşaq şeirim var, vəssalam. Güman ki, bir də yəqin gələ-
cəkdə nəvəm üçün yazmış olaram”. 

Z.Ustac bundan sonra həqiqətən uşaqlar üçün yazmaya-
caqsa, təəssüf! Niyə təəssüf? Bu sorğumuza cavab “Güllünün 
şeirləri” haqqında düşüncələrimiz bitən yerəcən zaman-zaman 
mühakimənizdə.  

*** 
Diqqət yetirdinizmi, hər üç zaman kəsiyi uşaq yaşının 

içində görünür: 1. Özü uşaq yaşında olanda yazdığı şeirlər; 2. 
Beş-altı yaşlı qızı üçün yazdığı şeirlər; 3. Nəvəsi körpə yaşında 
olacağı illərdə onun üçün yazacağı şeirlər.    

Beləliklə, qətiyyətli olaraq qəbul etməyimiz gərəkir ki, 
uşaq ədəbiyyatı - uşaqlar haqqında yazılan əsərlər deyil, içində 
uşaq dünyası görünən əsərlərdir.  

Uşaq ədəbiyyatı – uşağı dərk etdiyimiz andan, uşaq 
dünyasını içimizə hopdurub onu təzədən yaşadığımız anlar 
qələmə alınan əsərlərdir. Körpəsinə əluifbanı necə öyrətmək, 
bütün elmlərin açarı olan riyazi biliklərə övladını necə isiniş-
dirmək istəyi ataya Gülüzənin uşaq dünyasını təzədən yaşadıb. 
Ata altı yaşlı körpəsinin həyata baxışı ilə Azərbaycan əlifbası-
nın söz dünyasına baş vurub, riyazi biliklərin cəngəlliklərinin 
hələ bəsit mərhələsində o sirli dünyaya sahib durmağın mətləb-
lərini anlatmağa səy göstərib övladına.  

“Güllünün şeirləri” bu zərurətdən yaranıb. Müəllif kitabın 
2011-ci ildəki nəşrinin “Ön söz”ündə bu barədə yazıb: “Gülü 
xanım təzə-təzə birinci sinfə gedirdi. Mən də həmişəki kimi 
işdə idim. Evdən zəng gəldi, cavab verəndə Gülü mənə sevinə-
sevinə dedi ki, ata, “ A” hərfini keçdik, müəllim evə “A”-ya aid 
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şeir tapşırıb, gələndə hərflərə aid şeir kitabı al gətir. Dedim ki, 
oldu. Məhdud vaxt içərisində ora-bura baxdım. Belə bir kitab 
tapa bilmədim. Çox maraqlıdır ki, bütün köşklərdə başqa dillər-
də maraqlı, əyləncəli uşaq şeir kitabları olsa da, bizim dilimizdə 
yox idi” [8. s.126].  

Daha sonra müəllif yazır: “…birinci, ikinci sinif şagird-
lərinin böyük əksəriyyəti hərfləri ayrı-ayrılıqda tanısalar da, 
ilkin vaxtda hecadan sözə keçəndə böyük çətinliklə üzləşirlər. 
Sayı çox, sanbalı yox dərsliklər və iş dəftərləri uşaqları həddin-
dən artıq yükləsə də bu tələbatı qarşılamır. Üstəgəl, ilk gündən 
başlayaraq hər gün ildırım sürətli proqramla irəliləyən tədris 
yükü uşaqları sıxır, yorur. Bunun kökündə isə onun sərbəst 
oxuya bilməməsi dayanır. Bəlkə də ən ciddi problem tapşırıq-
ların özlərinin deyil, şərtlərinin olduqca çətin anlaşılan və 
alternativdə asan bir-iki hecalı söz olsa da, çətin, üç-dörd hecalı 
sözlərdən ibarət olmasıdır. Aydın məsələdir ki, belə olduqda 
istər oxu olsun, istər hesab - uşaqların vəziyyəti çətinləşir [8. 
s.127]. 

“Güllünün şeirləri” bütün bu tələblər nəzərə alınaraq 
qələmə alınıb. Kitabda mövzular üzrə seçim edilməsə də, 
məktəbə hazırlıq yaşında olan uşağın “qolundan tuta biləcək”, 
onlara bilgi verə biləcək şeirlər toplanıb: əlifbaya aid şeirlər, 
rəqəmlərə, aylara, ilin fəsillərinə, uşaqlara, təbiətə aid və 
vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər. Hansı ki, valideyn himayəsi 
olmadan da uşağın özü bu şeirləri oxuyub dərk etmək, onlarla 
“dil tapmaq” imkanında ola bilir. 2016-cı ildə nəşr olunmuş 
kitabın titul səhifəsində oxuyuruq: “...kitab bilavasitə körpə, 
fidan balalara şeir öyrədənlərə kömək məqsədi ilə qələmə 
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alınmışdır. Kitabda əlifbamızın hər bir hərfinə aid əyləncəli, 
məzəli, uşaqların asan əzbərləyə biləcəyi olduqca axıcı, yüngül 
hecalı şeirlər və 1-dən 10-dək rəqəmlərdən bəhs edən tapmaca-
lar toplanmışdır. Kitab məktəbəqədər uşaq müəssisələrində 
tərbiyəçi-müəllimlər üçün əvəzedilməz vəsait olmaqla yanaşı, 
ibtidai məktəblərin birinci siniflərində əlifbanı öyrənərkən hər 
yeni hərf və rəqəm keçildikcə müəllimlərin “hərfə aid şeir 
əzbərləyin” tapşırığın da qarşılamaq iqtidarındadır” [7. s.4]. 

 
Z.Xəlil şeiriyyətinin ruhu 
Z.Ustacın uşaq şeirlərində 

Z.Xəlilin mükəddər uşaq poeziyası müstəvisində  
Z.Ustacın şeirlərini doğmalaşdıran, paralel tədqiqat 

müstəvisinə çıxaran hansı səbəblərdir? 
Hər haldan öncə şeirlərindəki sadəlik, təbiilik, səmimiy-

yət, doğmalıq!   
Oxuyursan, baxırsan ki ilk baxışdan hamısı sənə tanışdır, 

amma bu zamanacan oxumadıqların, eşitmədiklərin, görmədik-
lərin təsiri bağışlayır. Hər kəlməsində sənə doğma olduğunu 
xatırlatmaqla hansı tərzdəsə təzə nə isə deyir, başa salır, 
öyrədir. O səmimiyyətlə ki, sənə “öyrədilən” bu “təzə nə 
isə”nin həqiqətən yeni olduğunu qəbul edirsən. Məsələn, “1” 
rəqəmi. Baxırsan ki, “1” rəqəmi sənə tanışdır. Amma yadında 
qalacaqmı ki, hansı hallarda “1” ilə qarşılaşa bilərsən? Bax, 
Z.Ustac məktəbə getməyə hazırlaşan uşağa bunu öyrədir. daha 
hər hansı bir ədəd əşyanı göstərib demir ki, “1” bu görkəmdə 
olur. “1”-i azyaşlının yaddaşında möhkəmlətməyin daha üstün 
vasitələrinə əl atır və bunun üçün toplama yox, yaddaşı daha 
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çevik düşünməyə sövq edən “çıxma” əməlindən bəhrələnir.  
Məsələn, üçdən iki çıxanda neçə qaldığının yolunu uşağa 

belə öyrədir:  
Asan bir sual verim, 
İnan, yoxdur beləsi. 
Üçdən iki çıxanda  
Söylə, qalır neçəsi? 

Şeiri oxuyan azyaşlı da həmin sualı özünə verir: “Üçdən 
iki çıxanda neçə qalar?” Cavabı tapmaqda valideyn körpəsinə 
yardımçı ola bilər. Məsələn, hər hansı əşyadan üç ədəd stolun 
üzərində yerləşdirər, sonra onlardan ikisini kənarlaşdırıb övla-
dından soruşar: “ Stolun üzərində neçəsi qaldı?” Uşaq stolun 
üzərində bir ədəd əşya qaldığını görüb sualı cavablandırar. 

Şeiri oxuyanda ilk olaraq müəllifin “güman, bir də yəqin 
gələcəkdə nəvəm üçün yazmış olaram” kəlmələri xatirimə 
gəldi. Deməli, Zaur balaca Gülüzəsini məktəbə hazırlaşdırarkən 
qızına nələri və necə öyrətdiklərini qələmə alıb. Ki, bu kitabı 
oxuyan gənc ailə başçıları, yaxud məktəbəhazırlıq qruplarında, 
ya da birinci siniflərdə dərs deyən müəllimlər şair atanın 
üzləşdiyi çətinliklərlə üzləşməsinlər, ata Zaurun Gülüzəsini 
məktəbə hazırlaşdırarkən bəhrələndiyi cəhdlərdən örnək olaraq 
istifadə etsinlər.  

Bəzi müəllimlərə haqlı olaraq həmişə irad tutmuşam ki, 
məsələn, riyazi hesablama zamanı uşağa aparılan əməlin 
nəticəsini, başqa sözlə, 2+2-nin hazır cavabının 4 olduğunu 
demək düzgün mövqe deyil. Məktəbli hesablamanı bu yöndə 
“öyrəndiyi” halda digər məqamlarda yenə kömək üçün kimə isə 
möhtac olacaq, ona əməliyyatın nəzəriyyəsi öyrədildikdə isə... 
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Nəzəriyyə elmdir, qanundur – ömürlük yaddaşa yazılarsa, 
ömürlük əlindən tutmuş olacaq. İstəyirsən yüz yaşa, istəyirsən 
milyonlar üzərində hesablama apar, fərq etməz. 

Adətən məktəbliyə hesablama plyusdan (üstəgəl əməlin-
dən) istifadə etməklə öyrədilir. Hamının bildiyi və müəllimin də 
tədris prosesi zamanı ilk olaraq istifadə etdiyi bu variantdır. 
Z.Ustac isə fərqli mövqedədir. O, azyaşlıya azdan çoxa yox, 
çoxdan aza hesablamağı öyrətməyə səy göstərir.  

Biliyə bu sayaq yiyələnmə isə insanı daha çevik düşün-
mək qabiliyyətinə, daha güclü məntiqi təfəkkürə sahib olmağa 
sövq edir. 

“Təkrar biliyin anasıdır”. “1” rəqəminə həsr etdiyi ikinci 
şeirdə də şair həmin vasitədən bəhrələnir. Şeirdə daha iki rəqə-
min adı çəkilir. Bununla azyaşlı oxucunun diqqətinə çatdırılır 
ki, ilk “1”, “2” və “3” rəqəmlərindən savayı nisbətən çətin 
tələffüz edilən “5”  və “6” rəqəmləri də var. Və “6”-nı nə qədər 
azaltmaq lazımdır ki, “5” alınsın?  

İndi bir az da  
Çətinləşdi iş. 
Neçə azalsa  
“Altı”,  
qalar “beş”?            

Cavab yenə də “1”-dir (6-5=1). 
 
...Uşaq yaddaşı ağ kağız kimidir, ora nəyi yazdın, necə 

yazdın, o cür də qəbul edəcək. 
Z.Ustaca görə, rəqəmləri, hərfləri, dilaçma ərəfəsinin ilk 

kəlmələrini məktəb yaşına çatan uşağın yaddaşına “yazmaq” 
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üçün rahat vasitələrdən biri də şeirdir. Axı şeir dilinin içində 
gizli pıçıltı ilə “oxunan” nəğmə var, bu nəğmənin adamın 
vücudunda cövlan edən ritmi var, bu ritmi “hərəkətə gətirən” 
musiqi var. Musiqi ilə öyrədilən söz isə yaddaşa tez həkk olur, 
asanlıqla və əbədilik hopur. Z.Ustac elə buna görə körpəsinə 
əlifbanı və rəqəmləri öyrətmək üçün poeziyaya üz tutub.  

Z.Ustaca görə, “A” hərfi ən müqəddəs hərfdir. Hər haldan 
öncə ona görə ki, Azərbaycan övladı üçün insanlığın zirvəsində 
qərar tutan “ana” və “Azərbycan” kəlmələri “a” hərfi ilə 
başlayır: 

“A” ilə “Ana” deyə 
Aləmə səs salırıq. 
“Azərbaycan” sözünə  
“A” ilə başlayırıq.     [6. s.6]. 
 

Hələ bu azmış kimi, Z.Ustac Azərbaycan əlifbasının “A” 
hərfi ilə başlayıb “Z” ilə sonlandığı, həmçinin “ana”, “ata” 
kəlmələrində iki “a” hərfi olduğu və “a” hərflərinin “n” və “t” 
hərflərini əhatəyə aldığı haqqında da azyaşlı oxucusuya infor-
masiya ötürür: 

Baxın “ana” sözünə, 
Hərfləri kim sayar? 
“N” ortada tək durub, 
Hər tərəfdə bir “A” var. 
 

Ata, Ana tək sözlər 
A-nın nəfis ilməsi. 
A-dan Z-ya hərflər 
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Əlifbanın töhfəsi. 
“N” hərfinə aid sözdə isə tədris prosesi zamanı əlifba 

sırasının pozulmasının səbəblərinə  aydınlıq gətirilir: 
“N” iyirminci hərfdir, 
Düşüb qabağa amma. 
Çünki onu bilməsək  
Yaza bilmərik “ana”. 

“N” hərfinə aid başqa bir bəndlik şeirdə isə uşaq ona 
doğma olan daha üç sözlə (“ninni”, “nehrə” və “nəvə” sözləri 
ilə) özünün lüğət fondunu zənginləşdirmiş olur: 

“N” nənəmin ninnisi, 
“N” nənəmin nehrəsi, 
“N” nənəmin şipşirin 
Noğul kimi nəvəsi. 
 

Z.Xəlil yaradıcılığındakı kimi , Z.Ustacın da rəqəmlərə 
aid tapmaca xislətli şeirləri var. Məktəbəqədər yaşda olan, hələ 
əlifbanı bilməyən, rəqəmlər haqqında bəsit təsəvvürə malik 
uşaqlar üçün yazılıb. 

Müqayisə üçün diqqət yetirək: Z.Xəlilin tapmaca-şeir-
lərində cavab ya şeirin sərlövhəsində, ya da şeirin içində 
axtarılır, Z.Ustacda isə sual oxucuya müəllifin özü tərəfindən 
ünvanlanır. Həm də olduqca asan, hələ hesablama əməlindən 
zərrəcə anlayışı olmayan azyaşlının sualı dərk edə biləcəyi 
tərzdə: 

Hansı qoçaq tez deyər, 
Söyləyin, ay uşaqlar? 
Xor-xor yatan pişiyin, 
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Neçə xumar gözü var? 
 

İt və pişik uşağın ən çox sevgi, məhəbbətlə əhatə etdiyi ev 
heyvanlarındandır. “Pişiyin neçə gözü ola bilər?” sualını 
müəllifdən qəbul edən azyaşlı öncə hər gün evdə gördüyü pişiyi 
göz önünə gətirir. İnsanda da, pişikdə də iki göz olduğunu yəqin 
edir və beləliklə, cavab tapılmış olur. 

Bu sıralanma 10 rəqəminə qədər davam edir.  
Diqqət yetirək:  

Eşitdim, öyrənmisən 
İndi daha saymağı, 
Adamın bir əlində 
Neçə olur barmağı? 
 

Artıq istiqamət verilib. Uşaq bir əlindəki barmaqlarını 
sayır və məlum olur ki, insanın bir əlində 5 ədəd barmaq var.  

Yaxud, “6“ya aid şeir-tapmaca: 
Cavabını kim verər, 
Belə asan sualın; 
Dörd ayağı, qulağı 
Neçə edər ulağın? 

Şeirdə ulağın ayaqlarının sayı müəllif tərəfindən artıq 
qeyd olunub (4), qalır ulaqda neçə qulaq olduğunu xatırlamaq. 
Ulağı daha yaxından tanımaq imkanı olan kənd uşaqları ulaqda 
neçə qulaq olduğunu yaxşı bilir, şəhərli uşaqlar da bunu, 
güman, cizgi filmlərindən görməmiş olmazlar. Beləliklə, uşaq 
4-ün üstünə 2 rəqəmini gəlir və cavab məlum olur: 4+2= 6. 

At yanında balası, 
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Gəzirdi otlaqları. 
İkisinin bir yerdə 
Neçədir ayaqları?  
 

“8“-ə aid bu şeir-tapmacanı cavablandırmaq o qədər də 
çətinlik törətmir. Çünki 4-ə aid şeirdə dəvənin ayağının dörd 
olduğunu yəqin etmişdik. At da eynilə dəvəyə bənzər bədən 
quruluşunda olduğundan, uşaq atın da ayağının dörd olduğunu 
təxmin edir. Elə isə atın ayaqlarının sayı ilə balasının 
ayaqlarının sayı birlikdə nə qədər edər? 4+4=8. 

Bir cəhətə də  diqqət yetirməyi unatmayaq. Z.Xəlilin 
yaradıcılığında uşaq poeziyasının tələbini ödəyən bütün şeir 
nümunələri ilə qarşılaşdığımız halda,  Z.Ustacın şeirləri əsasən 
bir bənddən (dörd misradan), yaxud iki, ya üç bənddən ibarət 
olur. Özünün ifadə tərzi ilə desək, uşağın şeiri daha rahat və tez 
qavraması üçün.  

Yaradıcı ömrünü bütünlüklə uşaq ədəbiyyatına həsr etmiş 
Z.Xəlilin də hərflər və rəqəmlər haqqında əsərləri var: “Hərf-
lər”, “İki yumurta”, “Hesab”, “Hesab dəftəri”, “2” əhvalatı” 
şeirləri və “Sıfırın nağılı” mənzum nağılı. Bu şeirlərdə 
hərflərdən və riyazi əməliyyatlardan, onların ümumi görünüşün-
dən, bənzər, yaxud fərqli əlamətlərindən bəhs olunur. Yazıçı 
uşağa sadəcə bilgi verməklə kifayətlənmir, eyni zamanda 
məktəblini məntiqi cəhətdən düşünməyə də sövq edir.  

Məqamı ikən qeyd edək ki, Z.Xəlilin bu kimi şeirləri 
zamanında Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında yaranmış boşluğu 
dolduran azsaylı nümunələrdən olub və bu gün də əvvəlki 
təravətini, oxucu məhəbbətini qoruyub saxlamaqdadır. 
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Z.Xəlil şeirlərini əsasən XX əsrin 70-ci illərində qələmə 
alıb, Z.Ustac isə ondan illər sonra. İlk dəfə 2011-cu ildə nəşr 
olunan “Gülünün şeirləri” bağça və ibtidai sinif müəllimləri 
üçün dərs vəsaiti qismində tövsiyə edilmiş, 2019-cu ildə Təhsil 
Nazirliyi tərəfindən məktəbəhazırlıq qrupları üçün nəzərdə 
tutulmuş 3 hissəli dərsliyin “Məktəbə hazırlaşırıq” adlı həmin 
dərsliklər üzrə 2 hissəli metodik vəsaitinin I və II hissələrinə 
daxil edilmişdir. 2016-ci ilə qədərki nəşrlər “Gülünün şeirləri”, 
2019-cu və 2020-ci illərdəki təkmilləşdirilmiş nəşrlər isə 
“Güllünün şeirləri” adlandırılmışdır  

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Taleh Xəlilov kitaba 
yazdığı “Ön söz”də müəllifi haqlı olaraq “novator şair” adlan-
dırmış, kitaba daxil edilmiş şeirlərin “böyük dəyərə malik 
mütaliə materialı”, “müasir əhəmiyyətinə görə qiymətli” oldu-
ğunu qeyd etmişdir. T.Xəlilova görə, “vəsaitdə fənlərarası 
inteqrasiya da düzgün qurulmuşdur”. Məqalə müəllifi dərs 
vəsaitinə hərflərlə birlikdə rəqəmlərin də daxil edilməsini 
“Azərbaycan dili fənni ilə riyaziyyat fənni arasındakı inteqra-
siyanın bariz nümunəsi” qismində dəyərləndirmişdir: “Vəsaitdə 
Azərbaycan əlifbasının hər bir hərfi üçün tək-tək əyləncəli, 
uşaqların asan əzbərləyə biləcəyi dili asan, olduqca axıcı və 
yüngül hecalı şeirlər verilmişdir” [6. Xəlilov Taleh. “Ön söz” 
məqaləsi. s.3, 4 və 5].  

Tənqidçi-ədəbiyyatşünas, doktor-professor Qurban 
Bayramov Z.Ustac şeiriyyətinin “sirlərini” incələyib onları 
“ədəbi ştamplardan uzaq” adlandırıb: “Zaur Ustacın ədəbi 
fəaliyyəti çağdaşçılıqla bərabər ən çox gələcəyə, perspektivə 
yönəlikdir. Onun yaradıcılığı həm də yaxşı olacaq dərəcədə 
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sosialyönümlüdür”, - yazır, - “bezdirici deyil, maraq doğurur”, 
“impultiv deyildir, ardıcıllıq, mütəmadilik, məqsədyönlülük, 
prinsipiallaq üslubunu, yazı-mövzu yönümünü-yönəmini” şərt-
ləndirir. Müəllif, yazıçının “hər şeyi öz adı ilə çağırmaq”, 
türkçülüyü və azərbaycançılığı təkcə qanla, soyla deyil, həm də 
şüurla bağlamaq missiyasını, ənənəvi yolda qeyri-adiliyi 
tapmaq və müxtəlif ədəbi ölçülərdə (deyək ki, janrlarda)” şərh 
etmək bacarığını yüksək qiymətləndirir. 

Z.Ustacın ümumən yaradıcılığı haqqında deyilən bu 
qənaətlər şairin uşaq şeirlərində də aydın müşahidə olunur. 
Həyatın çox gərdişlərindən bixəbər böyüyən uşaqlar sadəlövh 
olduqları qədər də ağıllı və düşüncəli; şıltaq və dəcəl olduqları 
qədər də təmkinli, qayğıkeş, bir-birini başa düşən, qəbul 
edəndirlər. Yayı sevirlər – heç vaxt görmədikləri yerlərə 
səyahət edəcəklər axı. Qışı da sevirlər - qartopu oynayacaq-
larına, qardan şaxta baba, qar qız düzəldəcəklərinə, şaxtalı 
havada buz üzərində sürüşəcəklərinə görə. Yazin, payızın da 
özünəməxsus özəllikləri var onlar üçün. Birində uca Tanrının 
rəngkarı olduğu özəl bir dünyaya vurğun kəsilirlər, digərində 
Ulu Yaradanın son “şah əsəri” olan insanı yaşatması üçün 
yoxdan var etdiyi nemətlərin ətrini, dadını çıxarırlar özləri 
üçün. 

Bu sevgilər içərisində onları daha çox qayğılandıran 
Vətənə, Ana torpağa məhəbbətdir. Yanvarın, fevralın, martın öz 
özəlliyi olduğu kimi, payız aylarının da özünəməxsusluqlrı 
uşaqlar üçün cəlbedicidir. Onlar məktəbi, kitabı daha çox sevir-
lər. Axı yaxşı oxumasalar həyatda mükəmməl insan ola bil-
məzlər. Bunun üçünsə kimə minnətdar olmaq lazımdır? Müəl-
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limlərinə, kitablara, hər kəsdən öncə isə ömrünü övladlarına 
fəda edən valideynlərinə. 

Z.Ustacın uşaq şeirlərində gələcəyimiz olan balalara 
bunlar təlqin olunur. Və artıq qeyd etdiyimiz kimi, uşağın çox 
rahatlıqla dərk edəcəyi, qəbul edəcəyi anlamlı deyim tərzində.    

...Q.Bayramov Z.Ustacın yaradıcılığında bir cəhətə də 
xüsusi önəm yetirir. Yazıçının “baxımsız qalmış, gözdən-könül-
dən iraq salınmış, unudulmuş yox, unutdurulan mövzulara da 
ürəklə, cəsarətlə göz yetirməsinə, necə deyərlər, kölgədə saxla-
nılan həqiqətləri gün işığına çıxarıb yaddaşları dirildən kitaba” 
çevirməsinə. Z.Ustacın belə yadigarlarından biri unudulmaqda 
olan “USTAC” istilahına təzədən həyat verməsidir. Azərbaycan 
kişi adlarının izahlı lüğətində “sənətkar, öz peşəsinin bilicisi” 
mənasını daşıyır, Z.Ustacın öz qənaətinə görə isə, “qələmdar 
olmaq missiyası”nı.  

*** 
Əvvəldə Z.Xəlilin “Uşaq ədəbiyyatının başlıca vəzifələri” 

məqaləsinə istinad edərək XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində 
uşaq ədəbiyyatının bütövlükdə yaşlı sənətkarların ümidinə qal-
dığını, sonralar yavaş-yavaş yeni qüvvələr yarandığını diqqətə 
çatdırmış və bu yeni qüvvələr sırasında Z.Ustacın özünəməxsus 
yeri olduğun qeyd etmişdik... 

Z.Xəlil yaradıcılığından bəhs edəndə həmişə demişəm ki, 
o, xoşbəxt taleli yazıçılarımızdandır. Hər haldan öncə ona görə 
ki, Abdulla Şaiq yaradıcılığına, folklora, şifahi xalq ədəbiyya-
tına bağlılıq onu bu günkü uçalığında qərarlaşdırıb. Həmçinin 
bir də ona görə ki, Z.Xəlilin uğurla inkişaf etdirdiyi uşaq ədə-
biyyatımız bu gün Z.Ustac kimi qələmdarların yaradıcılığında 
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özünəməxsus yönümdə davam etdirilir. 
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II YAZI 
 

ZAUR USTACIN ŞEİRLƏRİNDƏ 
UŞAQ OBRAZLARI 

(“Gülüzənin şeirləri” kitabından “Sətirlərdə uşaq obrazları” 
bölümü tədqiqat müstəvisində) 

  
GİRİŞ: Uşaq ömrü öz dəcəlliyi, ərköyünlüyü, yaşının 

kiçik illərində bizi “əsəbiləşdirdiyi” məqamları ilə zaman 
ötdükcə şirinləşib əz əziz xatirəyə çevrilib yaddaşlara həkk olan 
bir dünyadır. Artıq baba, nənə olduğumuz illərdə övladımızın 
körpə yaşlarında “başımıza açdığı oyunlara”indiki günlərimizdə 
bir az bal-şəkər şirinliyi, bir az da məzə qatıb danışıb-gülür, 
həzz alır, xoşlanırıq.  

Məsələn, qəfil yadımıza düşə bilər ki... Oğlumla 
dostlaşmış iki sərçə vardı, hansı ki adına “Babəkin sərçələri” 
deyirdik. Oğlum eyvana çıxdımı, sərçələr əvvəlcə onun çiyin-
lərinə qonar, sonra qollarının üstü ilə yeriyə-yeriyə gəlib 
ovcundakı çörək qırıntılarından birini götürüb “pırr” edib 
havaya qalxardılar. Bu hal Babəkin ovcundakı çörək qırıntıları 
qurtarana qədər davam edərdi. 

Yaxşı dil açmadığı vaxtlardı. Bir də görürdün gözləri 
sevincdən parıldaya-parıldaya nəyi isə göstərirdi: “Bax, çənbə-
rənin yanında çepin üstündə mətənək donub”. Pəncərənin 
yanındakı çöpün üstünə kəpənək qonduğunu bizə belə başa 
salırdı.  

Yaxud, ilk dəfə işıqforun işığının yanıb-sönməsini 
görəndən sonra nəinki işıqforun, evdəki lampaların da yanıb-
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sönməsi onun üçün “danq” kəlməsilə ifadə olunurdu. Deyək ki 
demək istəyirdi ki, “lampanı yandırın”. Bu fikrini belə ifadə 
edirdi: “danq”. “Lampanı söndürün” tələbi də onun üçün 
“danq” idi. 

Olurdu ki, mənzilin girişindəki lampa unudulub 
söndürülməyib. Mənzilin girişində qoyulmuş şkafın sol qapısını 
açıb ustufca divara çırpırdı. Və qürurla bizə baxırdı: “danq”. 
Yəni ki, gördüz, işığı söndürdüm.  

O illərdən 40 ilə qədər zaman ötüb. İndi nəvələrimdə 
bunabənzər şirinlikləri müşahidə edəndə, 40 il  əvvəl oğlumda 
gördüklərimiz yada düşür və bu xatiratları xatırlayıb ürək 
dolusu həzz alırıq. 

 
ARAŞDIRMA: Z.Ustacın yeni təqdimatda və yeni 

tərtibatda işıq üzü görən “Gülüzənin şeirləri” kitabındakı “Sətir-
lərdə uşaq obrazları” bölümünə [4. s.83-96] daxil edilən şeirlər 
də beləcə real həyat hadisələrindən qələmə alınan əsərlər, bu 
əsərlərin qəhrəmanları isə özlüyündə müxtəlif xarakter bilməcə-
lərilə yaddaşlara hopası təxminən bir-birinin eyni olan oxşar 
təbiətli azyaşlılardır. Biri sadəlövh, digəri çoxbilmiş, üçüncüsü 
yox yerdən dava qoparan, sonrakı nəfsinə yiyəlik etməyi bacar-
mayan... Fakt olanı isə budur ki, onların hər biri həyatdan biz-
lərə tanışdır, adını xatırlaya bilmədiyimiz haçanca “qarşılaşdı-
ımız” uşaqlardan biridir. 

Məsələn, Etibarla Ehtiram bir-birini başa düşən, bir-birilə 
hesablaşan uşaqlardır. Hansı işi necə yerinə yetirmək lazım-
dırsa, hər ikisi eyni düşüncədə olur. Belə ki, qaranquşların hansı 
səbəbdən görünmədiklərindən anlaqsız olan uşaqlar havaların 
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soyumasından, qarlı-şaxtalı günlərdə quşların ac qala, yaxud 
xəstələnə biləcəklərindən narahatdırlar. Odur elan yazıb divara 
yağışdırırlar ki, kim qaranquşların yerini bilirsə, onlara desin: 

Etibarla Ehtiram 
Yazdılar belə elan: 
“Qaranquşlar itibdir, 
Varmı xəbəri olan?”            

    (“Etibar və Ehtiram”) 
Şeiri oxuyan hər hansı azyaşlı elə o andaca özünə sual 

edir ki, görəsən quşlar niyə qəfil yoxa çıxıblar? Təbii ki, uşaq 
(burada, Etibarla Ehtiram) sualı cavablandırmaq imkanında 
olsaydılar, qaranquşları elan vasitəsilə axtarmaq məcburiyətində 
qalmazdılar. Sualın cavabı müəllim, yaxud valideyn tərəfindən 
aydınlaşdırılır. Məlum olur ki, quşların başında heç bir qəzavü-
qədər yoxdur, onlar itməyiblər, sadəcə havalar soyuduğundan 
uçub isti ölkələrə gediblər, qaranquşların təbiəti belədir, onlar 
bu xislətdədirlər.  

Belə olan halda “o hansı quşdur ki, yaşadığı yeri heç vaxt 
tərk etmir” sualı meydana çıxa bilir. Sualın cavablandırılması 
məktəbliyə əlavə bilgi vermək şansı yaradır. Azyaşlı müəlli-
minin, yaxud valideynin köməyilə öyrənir ki, sən demə havalar 
soyuyanda yaşadığı yeri tərk etməyən quş da varmış və bu 
quşun adı sərçədir 

Müəllif Etibar və Ehtiram obrazlarını yaratmaqla eyni 
zamanda bəzi dəcəl uşaqlara onu da başa salmaq istəyir ki, 
quşları sevmək, onlara qarşı qayğıkeş olmaq lazımdır.  

Balaca qəhrəmanlar öz saflıqları, səmimiyyətləri ilə bir-
birlərinə bənzər olduqları kimi, fərqlilikləri də var. Məhz bu və 
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bunabənzər xarakterə malik olmaqlarıdır əsəri oxucuya sevdi-
rən, gündəmdə qalmasına yardımçı olan, yoruculuq, usanmaq 
kimi bir haldan oxucunun yaxasını qurtaran. Bu isə xüsusilə 
uşaq ədəbiyyatı üçün vacib şərtlərdəndir. 

Məsələn,  
Jalə, Damla və Şəbnəm 
Yola getmirdi heç vaxt. 
Bir gün Yağmur dillənib, 
Hamısını qoydu mat.           

(“Jalə, Damla, Şəbnəm və Yağmur”) 
Yaxud, Zümrüdlə Zamin heç vəhclə yola getmirlər. Prob-

lem isə Zümrüdün hərisliyindədir, gözü hər gördüyündən kirə 
istəyir. Hər dəfə də onların mübahisəsini n üstünə su səpmək, 
yoluna qoymaq Zəhranın öhdəsinə düşür: 

Zanbağı görən kimi, 
Zümrüd  dedi Zaminə, 
Paxıl deyilsən əgər, 
Zanbağını ver mənə. 
 
Zəhra  qarışdı  işə, 
Sonra dedi, bu qədər 
Tənbəl deyilsən əgər, 
Zəhmət çək, özün becər!               

      (“Zümrüd, Zamin və Zəhra”) 
Mirzə İbrahimovun “Sənət, sənətkar və zəmanə” 

məqaləsində yazdığı kimi.  obraz real həyat hadisələrinə əsasən 
yaranır, “həmişə təbiətin, varlığın, canlı insanın bədii inikasıdır, 
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onun əsas, tipik xüsusiyyətlərini saxlamaqla həm mənasını, həm 
də formasını doğru əks etdirir” [3. s.74]. Bu fikri bir qədər 
başqa tərzdə ifadə edən Xalid Əlimirzəyevə görə, “Yazıçının 
şəxsiyyəti, əqli mühakimələri və mənəvi dünyası onun yaratdığı 
obrazların, xarakterlərin ruhuna, varlığına hopur. Bu obrazlar 
ictimai varlığı, həyat həqiqətini əks etdirməklə bərabər, həm də 
sənətkarın zəkasının, dünyagörüşünün, ictimai ideal və amalı-
nın, vətəndaşlıq mövqeyinin, milli bəşəri duyğularının süzgə-
cindən keçərək formalaşır, onun dühasının, bədii təxəllüyünün 
işığında canlanır, həyata vəsiqə alır” [1. s.17]. 

Bölümə uşaq obrazlarına aidliyi yetən 28 şeir daxil edilib. 
Ancaq bu o demək deyil ki, “Sətirlərdə uşaq obrazları”nın 
qəhrəmanları cəmi 28 nəfərdir, xeyr. Elə şeir var onda iki, 
bəzən üç obrazla qarşılaşırıq. X.Əlimirzəyevin yazdığı kimi, 
yazıçı şəxsiyyətinin, əqli mühakiməsinin və mənəvi dünyasının 
məhsulu olan bu ədəbi qəhrəmanlar arasında təbiət etibarı ilə 
bir-birinin oxşarı olub bir-birilə yola gedənlər də var, xaraktercə 
bir-birindən fərqli olanlar da. Ancaq başlıca məziyyət bundadır 
ki, bu “İnsan xarakterlərinə, ehtiraslarına, fikir və arzularına biz 
hər şeydən qabaq həyatda rast gəlirik” [3. s.76]. 

Məsələn, “Vahid” şeiri I Qarabağ müharibəsində  şəhadət 
zirvəsinə ucalmış Vahid Abbasovun xatirəsinə həsr olunub.  
Cəmi dörd misradan ibarət şeirdə müəllif qətiyyətli, sözünün 
sahibi, vətənpərvər bir Azərbaycan övladının obrazını yaratma-
ğa müvəffəq olub. Azərbaycanlı xarakterinə sahib kişi obrazı,  

Vahid getdi əsgərə, 
Həmişə dedi: - “Oldu!” 
Postunu tərk etmədi, 
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Vətənçün şəhid oldu. 
Əsərdə “Vahid” adı hansı hərflə başlayır”, “V” hərfi ilə 

başlayan daha hansı insan adı bilirsiniz”, “Əsgər niyə həmişə 
“Oldu!” deyə cavab verməlidir”, “Vahid Abbasov kimdir, kim-
lərlə döyüşdə və hansı cəbhədə şəhid olub”, “Şəhid olmaq nə 
deməkdir və kimlərə “şəhid” deyilir”, “Vətən uğrunda şəhid 
olan hansı Milli Qəhrəmanlarımızı tanıyırsınız” sualları qoyul-
maqla şagirddə düşünmək qabiliyyəti formalaşdırmaq və onun 
əlavə bilgi əldə etməsi üçün tələbat doğuran şərait yaradılmış 
olur.  

Yetişməkdə olan nəsildə vətənpərvərlik duyğuları aşılayan 
başqa bir şeir isə “Ömər və Əsmər” adlanır.  Şeirdə vətənpərlik 
və vətəndaşlıq duyğularının Ömərin qanında-canında olduğu 
diqqətə çatdırılır: 

Söhbət edirdi, 
Ömərlə Əsmər. 
Ömər dedi ki, 
Olacaq əsgər! 

Yetişməkdə olan nəsildə vətənsevərlik duyğularının 
aşılanmasını qarşıya məqsəd qoyan müəllif yeniyetməyə aşağı-
dakı sualları ünvanlayıb: “Səncə əsgər olmaq nə deməkdir”, 
“Sən  böyüyəndə kim olacaqsan?” 

Azyaşlıya bu kimi duyğuların ruhən hakim kəsilməsi üçün 
əsgərlərin orduda istifadə etdiyi və uşaqlara da oyunlardan, 
cizgi filimlərindən, filimlərdən tanış olan  “tapança”,  “tank” 
kimi vasitələrdən  bəhrələnilir. 

Natiq tutdu Tofiqi, 
Əlində tapançası. 
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Tofiq təslim olmuşdu, 
Yer yox idi qaçası.                    

       (“Natiq  və Tofiq”) 
Yaxud, 

Tuncay topu tulladı, 
Tutu, topu tut görək! 
Top-top mənə yaraşmaz, 
Mən tankçı olum gərək!          

(“Tuncay”) 
“Sətirlərdə uşaq obrazları” bölümünə daxil edilən şeirlər 

üç yarımsərlövhə altında qruplaşdırılıb: 1 – “Bir ad bir şeir”; 2 -  
“İki və daha artıq şəxs adına ünvanlanan şeirlər; 3 – “Tam və 
bitkin şeirlər”.  

- “Bir ad bir şeir” yarımbaşlığı altında 16 şeir (“Tuncay”, 
“Nağı”, “Yusif”, “Leyla”, “Raul”, “Rəna”, “Malik”, “Qa-
çay”...);  

-  “İki və daha artıq şəxs adına ünvanlanan şeirlər”də 9 
şeir (“Natiq və Tofiq”, “Rahib və Əkbər”, “Fuad və Fərid”, 
“Jalə, Damla, Şəbnəm və Yağmur”...);  

- “Tam və bitkin şeirlər”də isə 3 şeir (“Ağıllı Gülər”, 
“Oyanın, bahar gəlib”, “Balaca reklamçı”) daxil edilmişdir. 

“Bir ad bir şeir” və “İki və daha artıq şəxs adına ünvan-
lanan şeirlər” bölgülərinə uşaq adlarına yazılan şeirlər daxil 
edilib. Həmin adın daşıyıcısı olan uşağın hansı təbiətdə olması, 
orta təhsilini başa çatdırandan sonra həyatda kim olacağı haqda 
düşüncələri gündəmə gətirilir. Şeirlərin sonluğunda hərflər və 
adlarla əlaqəli suallar, yaxud tapşırıqlar da verilir ki, bütün 
bunlar azyaşlının dünyagörüşünün genişlənməsinə, iti düşünmə 
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qabiliyyətinin formalaşmasına xidmət edən xüsusatlardır.  
 “Bir ad bir şeir” yarımbaşlığı altında qruplaşdırılan şeirlər 

əsasən dörd misradan ibarət olub birbəndlik şeirlərdir. Məsələn, 
“Uğur”, “Jalə”, yaxud “Zahir”. Adları çəkilən uşaqların hər biri 
özünəməxsus təbiətə malikdir. Müəllifin qarşıya qoyduğu 
məqsəd də elə budur: qəhrəmanının hansı isə bir cəhəti, yaxud 
məşğuliyyəti ilə oxucusunu tanış etmək.  

Məsələn, “Uğur” mühəndis, “Jalə” jurnalist olmaq 
niyyətindədir. Uğur bu arzusunu göylərlə bölüşür, Jalə isə 
babası ilə: 

Uğur baxıb göylərə, 
Dedi, usta olacam! 
Uca bir qüllə tikib, 
Ulduzlara çatacam! 

“Jalə” şeirində isə oxuyuruq: 
Jalə aldı jurnalı, 
Baba, ver baxacağam! 
Böyüyəndə istəsəm, 
Jurnalist olacağam!  

Zahir isə, öz kəlmələri ilə ifadə etsək, gəmiçi olmaq 
arzusundadır:  

Zahir düzəltdi, 
Balaca gəmi. 
Dedi: - Bu gəmi, 
Mən də gəmiçi.        

Tədris prosesi zamanı məktəbliyə “Uğur böyüyəndə usta, 
yaxud mühəndis, Jalə jurnalist, Zahir gəmiçi olmaq istəyir, sən 
böyüyəndə kim olmaq, yaxud hansı sənətə yiyələnmək 
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istəyirsən” suallarını ünvanlamaqla (şair Uğur, Jalə və Zahir 
obrazlarını şeiriyyət müstəvisinə gətirməklə) azyaşlı oxucusuna 
demək istəyir ki, heç də hamının ali təhsil alması vacib deyil, 
həyatda başqa peşələr, sənətlər də var. 

Təqdim olunan şeirin mövzusuna uyğun sualların tərtib 
edilməsi məktəblinin dünyagörüşünün genişlənməsinə diqqət 
çəkən vacib cəhətlərdən biridir. Məqamı ikən xatırlamaq yerinə 
düşər ki, XX əsri 60-70-ci illərində ümumtəhsil məktəblərində 
əlavə məşğələ saatları təşkil olunardı ki, bu proqram çərçivə-
sində məktəblilər əlavə biliklərə yiyələnmək imkanı əldə 
edərdilər. “Ülkər” adlandırılan şeirdə bu anlayışı şeir mövzusu 
seçməklə müəllifin nəyə işarə etdiyi, Ülkər və Günəş adlarının 
haradan götürüldüyü, “Jalə, Damla, Şəbnəm və Yağmur” şeirin-
də “mat qoymaq nə deməkdir” sorğusunun qoyulması, “Hüm-
mət”dən bəhs edən şeirdə “hümmət” istilahının hansı məna 
daşıdığı, Azərbaycanda hansı zaman kəsiyində “Hümmət” adın-
da təşkilat olduğu və bu təşkilatın hansı məqsədlərə xidmət 
göstərdiyi  (və s.) şagirdin əlavə bilgi əldə etməsinə, nəticə eti-
barı ilə dünyagörüşünü genişləndirməyə yönəlmiş imkanlardır. 

Hümmətin beş yaşı var, 
Hazırcavab uşaqdır. 
Həvəsi var yazmağa, 
Oxumaqda qoçaqdır. 

Şeirin sonunda məktəbliyə “Hümmət” kəlməsinə uyarlığı 
yetən suallar ünvanlanıb. Bu sualların cavablandırılması sayə-
sində şagird öyrənir ki, “Hümmət” sözü “cəhd”, “səy”, 
“qeyrət”, “əl-ələ verib çalışmaq”, “təşəbbüs” mənalarını verir. 
“Hümmət etmək” kömək etmək, yardım etmək, əlindən tutmaq 
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anlamlarında işlənir. “Hümmət” sözü vasitəsilə şagird başqa 
informasiya da əldə etmək imkanı qazanır. Məlum olur ki, 
1904-cü ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və onun dostları 
tərəfindən “Hümmət” Sosial-Demokrat Müsəlman Təşkilatı 
yaradılıb. Təşkilatın rəhbəri əvvəlcə M.Ə.Rəsulzadə olub, sonra 
Nəriman Nərimanov. Bundan əlavə, təşkilatın “Hümmət” 
adında qəzeti də çıxıb. İlk nömrəsi 1904-cü ilin oktyabrında 
nəşr olunub. Qəzetin cəmi 6 nömrəsi işıq üzü görüb. Qəzet 
1905-ci lin fevralında bağlanıb...  

Ədəbiyyatşünasların ümumi qənaətinə görə, qafiyə şeirin 
gözəlliyini artıran, poetik nümunəyə musiqilik, oynaqlıq, 
rövnəqlik gətirən vasitə, Rafiq Yusifoğluya görə, hər hansı fikri 
ifadə edən misraların bədii, emosional təsirini artıran, poetik 
əsəri zənginləşdirən bədii ünsürdür. “Qafiyə şeirin məzmunu-
nun açılmasını, bədii-məntiqi və obrazlılığın güclənməsini 
şərtləndirir” [2. s.222]. Bu məzmunda “Ağıllı Gülər” şeirində 
“sərçəcik”, “cik-cik” təkrar səsləri diqqət çəkir. Müəllif “sərçə-
cik” (4 dəfə) və “cik-cik” (4 dəfə) epiforalarından istifadə et-
məklə şeiri emosional tələffüz axarına salmış, təkrar yox, təkrir 
sayəsində yaranan ritm, intonasiya və bunların ahəngindən 
formalaşan ümumi ahəng təqdim olunan əsərə poetiklik bəxş 
etmiş, oxucunun (burada məktəblinin) yaddaşına asanlıqla 
“yazılmasına” yardımçı olmuşdur. 

Bizim balaca Gülər, 
Həm ağlayar, həm gülər. 
Günlərin bir günündə, 
Soyuq  qış səhərində, 
Gülər çölə çıxanda, 
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Əl-üzünü yuyanda 
Gördü kiçik sərçəcik. 
Sərçə edirdi “cik-cik”. 
Gördü üşüyür sərçə, 
Bayırda qalıb təkcə. 
Gülər istədi getsin, 
Gedib çörək gətirsin. 
Elə bu an sərçəcik, 
Yenə elədi:  

“Cik-cik”. 
 
Gülər tez evə qaçıb, 
Anadan çörək alıb 
Gəlib eyvana, ovdu.  
Yanına su da qoydu.                                                  
Yenidən  edib cik-cik, 
Ora qondu sərçəcik. 
 
Əvvəl çörəyi yedi, 
Sonra da suyu içdi. 
Bir dəfə sağa baxdı, 
Bir dəfə sola baxdı. 
Təşəkkür etdi: 

“Cik-cik” 
Uçub getdi sərçəcik. 

*** 
NƏTİCƏ 

 Z.Ustacın uşaq şeirləri haqda son olaraq bu qənaətə 
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gəlmək olar ki, nədən, yaxud kimdən yazmasından asılı olma-
yaraq təqdim etdikləri yeni görünür, diqqətə çatdırılanlar 
təbiidir, səmimidir, ürəyəyatımlıdır, obrazlar elə xarakterizə 
olunur ki, onlar haqqında deyilənlərin həqiqət olduğuna şəkk-
şübhən qalmır. Bunun bir səbəbi əgər yazıçının intellektidən 
irəli gəlirsə, digər səbəbi müəllifin ixtisas, peşə yönümü ilə izah 
oluna bilər. Axı Zaur Ustac müəllimdir, uşaq dünyasına hamı-
dan çox bələdliyi yetən bir ixtisas sahibi. 

Açar sözlər: uşaq şeiri; vətəndaş tərbiyəsi; ixtisas, peşə 
yönümü.  

♦♦♦ 
Zaur Ustac'ın şiirlerinde çocuk obrazları 

("Setirlerde çocuk obrazları" bölümü 
("Gülüzanin Şiirleri" kitabında) araştırma alanında) 

ÖZET 
Makalede "Gülüzanin Şiirleri" kitabının "Satırlardaki 

Çocuk rolleri" bölümündeki şiirler incelenmektedir. Bu şiirlerin 
kahramanlarının hayatta sıklıkla karşılaştığımız çocuklar olduğu 
belirtiliyor. Bunların her biri tuhaf bir doğaya sahipler. güzel, 
unutulmaz. Onların arasında saf olanlar var, sevecen, kavgacı 
ve inatçı olanlar da. Ama onlar saf, temiz oldukları için bu 
özelliklerile çevre tarafından kabul ediliyor ve seviliyor. 

Şiirler üç alt başlık altında toplanmıştır: 1 - "Bir isim, bir 
şiir"; 2 - "İki veya daha fazla kişiye hitap eden şiirler"; 3 - "Tam 
ve bitkin şiirler". İlk iki başlık altında toplanan şiirler, kişisel 
isimlerle ilgilidir. Adını taşıyan çocuğun liseden mezun 
olduktan sonra hayatta kim olacağı ortaya çıkar. Şiirlerin 
sonunda harflere ve isimlere ilişkin sorular, ya da görevler 
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verilir. Bunların hepsi çocuğun genel kültürünü genişletmeye, 
keskin düşünme becerilerinin oluşmasına hizmet eden özellik-
lerdir. Yazar, bu tür araçları kullanarak, "toplum için iyi bir 
vatandaş oluşturma" hedefine ulaşacağından emin olmuşdur. 

Son olarak, araştırmada yer alan şiirlerin, Z.Ustaj'ın ne 
veya kimden yazdığına bakılmaksızın, yeni, doğal, samimi ve iç 
açıcı göründüğü sonucuna varıldı. Çocuk rolleri onlar hakkında 
söylenenlerin doğru olduğuna hiç şüphe olmayacak şekilde 
karakterize edilir. Bunun bir nedeni eğer yazarın zekasından 
geliyorsa, bir nedeni de yazarın uzmanlığı, mesleki yönelimi ile 
açıklanabilir. Çünkü, Zaur Ustaj bir öğretmen, çocukların 
dünyasını herkesten daha iyi bilen bir profesyonel. 

Anahtar kelimeler: çocuk şiiri; yurttaşlık eğitimi; 
uzmanlık, profesyonel yönelim. 

♦♦♦ 
Children's obraz in Zaur Ustac's poems 
("Child obraz in setir" section (In the book  

"Gülüzanin Şiirleri" in the field of research) 
ABSTRACT 

The article examines the poems in the "Children's roles in 
the rows" section of the book "Gülüzanin Şiirleri". It is stated 
that the heroes of these poems are the children we often 
encounter in our lives. Each of these have a strange nature. 
beautiful, unforgettable. Among them there are the naive ones, 
as well as the loving, quarrelsome and stubborn ones. But 
because they are pure, clean, these qualities are accepted and 
loved by the environment. 

Poems are grouped under three subheadings: 1 - "A name, 
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a poem"; 2 - "Poems addressing two or more people"; 3 - 
"Complete and exhausted poems". The poems collected under 
the first two headings are related to personal names. It is 
revealed who the boy who bears his name will be alive after 
graduating from high school. At the end of the poems, questions 
or tasks regarding letters and names are given. All of these are 
features that serve to expand the general culture of the child and 
to form sharp thinking skills. Using such tools, the author was 
confident that he would achieve his goal of "creating a good 
citizen for the community". 

Finally, it was concluded that the poems included in the 
research seem new, natural, sincere and heartwarming, regard-
less of what or whom Z Ustaj wrote. Children's roles are 
characterized in such a way that there is no doubt that what is 
said about them is true. If one reason comes from the 
intelligence of the author, another can be explained by the 
author's expertise, professional orientation. Because Zaur Ustaj 
is a teacher, a professional who knows the world of children 
better than anyone else. 

Keywords: children's poetry; civic education; expertise, 
professional orientation. 
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III YAZI 

 
AZƏRBAYCAN UŞAQ ŞEİRİNDƏ  

SƏRLÖVHƏ-ADLAR SİSTEMİ 
(Zahid Xəlilin və Zaur Ustacın yaradıcılığı nümunəsində) 

1. GİRİŞ 
Məlumdur ki, hər hansı ədəbiyyat nümunəsi ilə tanışlıq 

əsərə verilən addan başlanır. Hər hansı film baş qəhrəmanın adı 
ilə, doğulan körpə valideynin övladını çağırdığı adla tanındığı 
kimi, - bədii əsər də yazıçının övladıdır, – müəllifin ona qoydu-
ğu adla tanınır, kataloqlara bu adla düşür, yaddaşlara bu adla 
həkk olunur. Uğurlu alınan əsər onu yazanın vizit kartına 
çevrilir. Bu üzdən qələm sahibi səy göstərir ki, əsərini adlandır-
dığı ad (sərlövhə, başlıq) Azərbaycan dilinin qrammatik 
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qanunauyğunluqlarına uyğun, leksik-semantik cəhətdən məz-
munlu və mənalı, bitkin, ürəyə və dilə yatımlı, asanlıqla 
yaddaqalan, qavranılan olsun. 

“Kitabi-Dədə Qorqud”da “Dirsə xanın oğlu Buğac 
boyu”nda adqoydu problemi ilə bağlı məqamı xatırlayaq. Dədə 
Qorqud xan oğlu Buğacı səciyyələndirən cəhətləri bir-bir 
sadalayır və sonda yeniyetməyə Buğac adı qoyduğunu bəyan 
edir: “Adını mən verdim, yaşını Allah versin” söyləyir. 

Tədqiqatçılar, xüsusilə dilçi alimlər adlar sistemi ilə 
əlaqəli araşdırmalarında bəzi nüansları nəzərə qaçırıb mövzuya 
“Xüsusi adlar” mövqeyindən yanaşaraq çox zaman əsərlərdəki 
insan ad və soyadlarının tədqiqinə yer verirlər. Belə tədqiqat 
işlərinə nümunə olaraq professor Həcər Hüseynovanın “Mir 
Cəlalın bədii əsərlərinin linq vo poetik xüsusiyyətləri” (Bakı-
ADPU-2018) və “Səməd Vurğunun bədii əsərlərində onomastik 
vahidlərin üslubi-linqvistik xüsusiyyətləri” (Bakı-“Elm”-2001) 
monoqrafiyalarını, “Bədii əsərlərdə onomastik vahidlərin rolu” 
dərs vəsaitini (Bakı-2017), eləcə də “Mir Cəlalın bədii 
əsərlərinin leksik-semantik xüsusiyyətləri haqqında” məqaləsini 
(“Onomastika” jurnalı, №2, Bakı-2007), H.Həsənovun “Adlar 
tarixin, xalqın milli nişanəsi kimi” (Bakı-2002), Q.Mustafa-
yevanın “Onomastik vahidlərin üslubi linqvistik xüsusiyyətləri” 
(Bakı-2001), Ceyhunə Hüseyn qızı Hüseynovanın “Mehdi 
Hüseynin romanlarında antroponim və toponimlərin linqvistik 
xüsusiyyətləri”. Avtoreferat. (Bakı-2017), Nəbi Əsgərovun 
“Areal türk onomastik vahidlərinin linqvistik xüsusiyyətləri” 
(Bakı-1999) əsərlərini və digərlərini göstərmək olar. 

Ancaq bütün tədqiqatlarda unudulur ki, insan ad və 
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soyadlarından savayı gül-çiçək, dağ-dərə, orman, bir sözlə, 
təbiət və təbiət hadisələrini əks etdirən (və s.) adlar da var ki, bu 
rubrikadan təqdim etdiyimiz “Ədəbiyyatda surət və obraz 
(fərqli baxış)” adlı yazımızda “surət” və “obraz” istilahlarını 
fərqləndirmiş, bu qism istilahların a) insandan bəhs edildiyi 
halda “surət”, b) digər canlılardan, təbiət və təbiət hadisələ-
rindən (və s.) bəhs edildiyi halda isə “obraz” anlamında 
təsnifatlandırılmasını məqsədəuyğun bilmişik.  

Bu mənada, adlar sisteminin təsnifatlandırılmasında da 
fərqli yanaşma tələbi meydana çıxır. Belə ki, bir var əsərin 
özünə verilən ad (jurnalistikanın qəbul etdiyi “sərlövhə” 
(başlıq) istilahı), bir də var hər hansı əsərdəki surət (insan 
adları) və obrazlar (gül-çiçək, dağ-dərə, orman, bir sözlə, təbiət 
və təbiət hadisələrini (və s.) təqdim edən adlar). Bu üzdən 
“adlar sistemi”nin də iki yönümdə təsnifatlandırılmasının 
məqsədəuyğun olduğu və aşağıdakı şəkildə adlandırılması 
qənaətindəyik: a) əsərin özünə verilən adlar - “sərlövhə-adlar 
sistemi”, b) hər hansı əsərdəki surət və obrazlara verilən adlar - 
“obraz-adlar sistemi”.  

Bu da unudulmamalıdır ki, sərlövhə-adlar problemi heç də 
əsərdəki surət və obraza verilən addan (“obraz-adlardan”) az 
önəm daşımır, əksinə, bəlkə onu üstələyir də. Əbəs deyil ki, 
Homer adı cəmiyyətdə “tanıma, fərqləndirmə nişanı” qismində 
dəyərləndirir [4. s.112]. 

Professor H.Hüseynova bədii əsərlərdə sərlövhə-adlar 
sistemindən bəhs edərkən yazır: “Hər bir əsərə verilən ad da 
sözdür. Bu söz adi söz deyil, poetik sözdür – yazıçının sözüdür. 
Bədii əsərə verilən ad əsərin çox mühüm komponentlərindən 
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biridir... Oxucu birinci növbədə sərlövhə ilə tanış olur” [5. 
s.285] ... “onomastik vahidlərin işlənmə zənginliyi əsərə bədii 
vüsət verir, müəllifi qələminin qüdrətini göstərən vasitəyə 
çevrilir” [5. s.289]. 

“Əsərin başlığı yazıçının oxuculara dediyi ilk sözdür” [3. 
s.56] ... “Hansı əsərdə olur-olsun, oxucunun ilk təsadüf etdiyi, 
ilk dəfə üz-üzə gəldiyi məsələ, mətləb sərlövhədir. Əsərin 
məzmunu ilə tanışlıqdan əvvəl oxucu sərlövhə ilə, əsərin adı ilə 
tanış olur. Əsərin adı insanın adı qədər mənalı, mühüm və 
vacibdir. Sənətkar əsərinə təsadüfi ad seçmir. Sərlövhə adın, 
əsərin məzmunu, ideyası, daxili münasibətləri ilə əlaqəli götü-
rülür” [3. s.455]. 

Klassik ədəbiyyatda şeir adlarına (sərlövhələrə) diqqət 
yetirək: “Ana və poçtalyon”, “Çapayev” (xalq şairi Süleyman 
Rüstəm), “Azərbaycan”, “Vaqif” (xalq şairi Səməd Vurğun) 
“Yenə o bağ olaydı (Mikayıl Müşfiq), “Qaytar ana borcunu”, 
“Pillələr”, “Səfərdən sonra”, “Qayıt”, “Ölüm sevinməsin qoy” 
(Əli Kərim), “Göy üzünə yazılan şeirlər” (Abbas Abdulla)... 

Məqalədə əsərə verilən addan, başqa sözlə, Azərbaycan 
uşaq şeirində sərlövhə-adlar sistemindən, bədii əsər adının 
(sərlövhəsinin, başlığının) hansı prinsiplər əsasında müəyyən-
ləşdirilməsi məsələlərindən və uşaq şairləri Zahid Xəlil ilə Zaur 
Ustacın şeirlərində bu qanunauyğunluqların necə gözlənildiyin-
dən bəhs olunur. 

 
2. ARAŞDIRMA 

Tədqiqatçı Adil Bağırov əsərə ad qoyulması problemin-
dən bəhs edərkən yazır: “... bədii əsər adları çox zaman rənga-
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rəng, özünəməxsus leksik-semantik və qrammatik xüsusiyyət-
ləri ilə xarakterizə olunan xüsusi adlardan biridir. Bu adların 
toplanması və elmi-linqvistik şəkildə tədqiqi ktematonimlərin 
öyrənilməsi və mahiyyətinin açılmasında mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Ona görə bədii əsər adları onomastik tədqiqatın daim 
diqqət mərkəzində olmalıdır” [2. s.10-16].  

Yəhya Seyidov bədii əsərə ad qoyulmasını yaradıcılıq işi 
səviyyəsində qiymətləndirir [8. s.487]. 

Afad Quirbanov əsərə ad müəyyənləşdirilməsi işində bir 
neçə halın gözlənilməsinin zəruriliyi qənaətindədir. Hansılardır 
bu prinsiplər: 1 – ad bədii əsərin ideyasını özündə əks etdirmə-
lidir; 2 – anlaşılan olmalıdır; 3 – milli (Azərbaycan) istilahları 
əsasında yaranmalıdır; 4 - əsərin mahiyyətindən doğmalı, 
məzmununu ifadə etməlidir; 5 – milli xarakter daşımalıdır və s. 
[7. s.440]. 

Tibb elmi haqqında belə bir mülahizə var: düzgün dioq-
noz müalicənin yarısıdır.  

Bizim də qənaətimizə görə, əsərin adının, təqribi olsa 
belə, öncədən yəqin edilməsi əsərin başlıca istiqamətinin müəy-
yənləşdirilməsində mühüm rol oynayır. Başqa sözlə, bədii əsərə 
öncədən ad qoyulması nəticəsində əsərin başlıca ideyası, ana 
xətti, hər kəsdən əvvəl, müəllifin özü üçün aydınlaşmış olur, 
yazılma prosesinin taktiki hədləri müəyyən edilir. 

Y.Seyidov bu problemə belə münasibət bildirir: “Əsər-
lərin əksərinin adları əvvəlcədən, yəni mövzu seçilərkən, əsərin 
əhatə dairəsi, planı yazıçının təxəyyülündə canlanarkən mey-
dana gəlir, təxminən əsərin yaranmağa başlaması ilə eyni ana 
düşür və kağızda ilk söz olur. Belə adlar, fikrimizcə, daha 
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uğurlu, bədii yaradıcılıq məhsulu olur. Bu vaxt ad nisbətən asan 
tapılır. Əslində onu axtarmaq lazım gəlmir, o, kəşf olunur” [8. 
s.487]. 

Biz də bu qənaətdəyik ki, bədii əsərə verilən ad (sərlövhə, 
başlıq) özlüyündə yığcam, lakonik olmalı, əsərin ideya və 
məzmununa xidmət etməli, bir, iki, ən çoxu üç-dörd kəlmədən 
ibarət olub əsərin məzmun və mövzusunun aydınlaşmasına 
istiqamətlənməli, bitkin bir fikir ifadə etməlidir. Bu isə 
özlüyündə yazıçıdan poetik duyum, az sözlə çox fikir ifadə 
etmək səriştəsi tələb edir. Xüsusilə uşaq ədəbiyyatında. 

Uşaqlar üçün kiçik ölçülü və kiçik həcmli əsərlər xüsusi 
önəm daşıdığı kimi, əsərə uşaq psixologiyasına uyğun kiçik 
ölçülü və mümkün qədər az sözdən ibarət ad qoyulması işi də 
vacib şərtlərdəndir. Ona görə ki, ad hər nəsnədən əvvəl bədii 
əsərin vizit kartıdır, başqa sözlə, mütaliə edəcəyi əsər haqqında 
ilkin təqribi anlatmanı oxucu əsərə qoyulan ad vasitəsi ilə alır. 
Elə yazıçı var ki, əsərin adını müəyyənləşdirmədən mövzunu 
işləməkdə çətinlik çəkir. Beləsi üçün əsərin adı bir növ süjet 
xəttinə giriş etmək üçün bir vasitədir. Elə qələm sahibi də var 
ki, əsəri tamamladıqdan sonra onun adı (sərlövhəsi) barədə 
düşünməyə başlayır. Ancaq bütün hallarda əsərin adı az sayda 
və kiçik ölçülü sözlərdən ibarət olmalı, oxucunu, qismən də 
olsa, əsərdə nələr baş verəcəyinə istiqamətləndirməlidir.  

Bu məziyyətlər nəzərə alınaraq uşaq şeirlərinə qoyulan 
adlar mənaca dolğun və aydın metodoloji əsasa malik olmalı, 
asan başa düşülməli, qısa, oxunaqlı, tez yaddaqalan və 
qavranılan olmalıdır.  

Bu mənada S.Krijijovskinin mülahizələri xüsusi diqqət 
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çəkir: “Ad papaq yox, başdır ki, onsuz bədənin varlığı qeyri-
mümkündür” [10]. 

Sovetlər zamanında nəşr olunan “Комсомольская прав-
да” qəzetində çapa gedən materialların sərlövhəsini təsdiq 
etmək, yaxud dəyişdirmək səlahiyyətində olan xüsusi ştat 
vahidi var idi. Bu vəzifə sahibi qəzetin nəşrə hazırolma ərəfə-
sində, məsələn, gecə saat 12-dən sonra redaksiyaya daxil olur, 
məqalələri bir-bir oxuyub məsləhət bildiyi yazının sərlövhəsini 
mövzuya uyğun dəyişir, yaxud təsdiq edirdi. 

Belə bir hüquq kitab nəşri ilə məşğul olan redaktorlara da 
verilirdi. 

Bütün bunlar ədəbi nümunəyə ad seçilməsinin necə ciddi 
məsələ olduğunun göstəricilərindəndir. 

A.Bağırov “Bədii əsər adları” məqaləsində əsərin adının 
müəllifin kimliyini xarakterizə etdiyi qənaətini irəli sürür: “... 
əsərin adı müəllifin ... yaradıcılıq potensialını, sənət dünyasının 
nəyə qadir olduğunu üzə çıxarır, əsərin ədəbi taleyini müəyyən-
ləşdirir. Ümumilikdə, bədii əsərin adı əsərin ən dolğun, mənalı 
hissəsi sayılır”, - yazır [2. s.10-16]. 

A.Bağırovun bu mülahizəsinin birinci qatı ilə müəyyən 
mənada razılaşmaq mümkündür ki, əsərin adı müəllifin yara-
dıcılıq potensialının nəyə qadir olduğunu üzə çıxarır. Ancaq 
“əsərin adının müəllifin ədəbi kimliyini xarakterizə edir”, 
“müəllifin sənət dünyasının nəyə qadir olduğunu üzə çıxarır”, 
“əsərin ədəbi taleyini müəyyənləşdirir”, “ümumilikdə, əsərin ən 
dolğun, mənalı hissəsi sayılır”  kimi fikirləri ilə bitkin mənada 
razılaşmaq mümkün deyil. Çünki ola bilər müəllif əsərə ad 
qoymaq (sərlövhə seçmək) məsələsində xüsusi səriştəyə malik 
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olsun, ancaq bu heç də təqdim olunan əsərin ədəbi cameə 
tərəfindən sənət nümunəsi səviyyəsində qəbul oluna bilməsi 
demək deyil.  

Şair, nasir yaradıcılığınığın potensialı problemi  ədəbiy-
yatşünaslıqda xüsusi mövqe sərgiləyən məsələdir.  

K.Qasımova “Dram adları və bədii qayə” adlı məqaləsin-
də əsərə ad seçmək problemindən bəhs edərkən yazır: “Dram 
əsərlərinin adı bir növ reklam, tamaşaçını cəlb etmək funksi-
yasını da yerinə yetirir” [1].  

K.Qasımovanın “... əsərin adı reklam xarakteri daşıyır” 
mülahizəsi ilə də razılaşmaq mümkün deyil. Tədqiqatçının 
mülahizələrinə rəğbətlə yanaşır, fəqət bunu da qeyd etməyi 
vacib bilirik ki, nə hadisə olan bədii ədəbiyyatın özünün, nə də 
onun adının (sərlövhəsinin) heç vədə reklama ehtiyacı olmayıb. 
Sənət nümunəsi olan ədəbiyyat özü öz oxucusunu tapır. Hər 
hansı ədəbiyyat nümunəsinə verilən ad  heç də oxucuda yazılanı 
oxumağa çağırış xarakteri daşımır, bədii əsərə ad reklam 
məqsədi ilə qoyulmur, əksinə, hansı məzmunda olan əsəri 
oxumağa hazırlaşdığı barədə oxucunu məlumatlandırmaq məq-
sədi daşıyır.  

Sərlövhə-adlara verilən tələblər Z.Xəlilin və Z.Ustacın 
uşaq şeirlərində necə gözlənilir. 

 Z.Xəlilin uşaq şeirlərinin sərlövhə-adlarına diqqət yeti-
rək: “Seçilmiş əsərləri”nin I cildinə daxil edilmiş 258 şeirdən 
128-i bir, 73-ü iki, 50-si üç, 5-i dörd, 2-si 5 sözdən, 2016-ci ildə 
nəşr edilən “Ağ leyləklər” kitabındakı şeirlərdən 119-u bir, 60-ı 
iki, 15-i üç, 4-ü dörd, 2-si 5 sözdən ibarətdir.  

Yaxud özünün də qeyd etdiyi kimi, yaradıcılığında bir 
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uşaq şeir kitabı qərar tutan Zaur Ustacın “Gülüzənin şeirləri” 
toplusu beş bölümdən ibarətdir və bölmələr, elə bil məqsədli 
olaraq, mövzumuzun tələbinə uyğun qruplaşdırılıb: “Hərflərə 
aid şeirlər”, “Rəqəmlərə aid şeir-tapmacalarlar”, “İlin fəsillərinə 
və aylara aid şeirlər”, “Sətirlərdə uşaq obrazları” və “Tam və 
bitkin şeirlər”. Kitaba ümumilikdə 95 şeir daxil edilib. Şeirlərin 
sərlövhə-adlarına diqqət yetirək: “Hərflərə aid şeirlər” bölümü-
nə daxil edilən şeirlər vasitəsi ilə azyaşlı hərflərin ardıcıllığı 
gözlənilməklə Azərbaycan əlifbasını qısa bir zamanda və 
olduqca rahat şəkildə öyrənmək imkanı əldə edir. Şeirlərin 
sıralanma xəttinə diqqət yetirək: “A”, “A və N”, “B”, “C”, “Ç” 
......... “Z”. “Rəqəmlərə aid şeir-tapmacalarlar” bölümündə “1”-
dən “10”-a qədər,  həmçinin “İlin fəsillərinə və aylara aid 
şeirlər” bölümündə də (“Yaz”, “Yay” ......... “Qış”, yaxud 
“Yanvar”, ........... “Dekabr”) sıralanma gözlənilib. “Sətirlərdə 
uşaq obrazları” adlanan dördüncü bölüm iki hissədən ibarətdir: 
“Bir ad bir şeir” və “İki və daha artıq şəxs adına ünvanlanan 
şeirlər”. Bu bölümdə ən uzun adlı bircə şeirlə rastlaşmaq 
mümkündür ki, həmin şeir cəmi dörd kəlmədən ibarətdir: 
“Zümrüd, Zəminə və Zəhra”.   

Məsələn, Z.Xəlilin sərlövhəsi iki sözdən ibarət olan 
“Uzun yol” kəlmələri ilə qarşılaşan oxucu ilk anda uzaq səfərə 
çıxan kimdənsə, yaxud nədənsə söhbət gedəcəyini fəhmlə hiss 
edir. Oxuduqda sərlövhənin əsərin məzmunu ilə səsləşdiyi ilk 
misralardan aydınlaşır. Dialoq şəklində qələmə alınan şeirdən 
məlum olur ki, yola çıxan bu “səyyah” damcıdır, yer üzünə 
həyat bəxş edən su. Səfərə çıxan damcılar əvvəlcə birləşib 
Bulaq əmələ gətirirlər. Ancaq yenə dayanmaq bilmirlər. Sonra 
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bu Damcı ˂ Bulaq axıb-axıb Kür çayına qovuşur. Dinclik 
bilməyən Damcı ˂ Bulaq ˂ Kür çayı birliyi bu dəfə boz çöllərə 
həyat vermək üçün zəmilərə, bağlara üz tutur. Düz-dünya 
yaşıllığa bürünür. Taxıl zəmiləri, meyvə ağacları bar-bəhərdən 
başını yerə qoyur:  

- Damcı hara gedirsən? 
- Bulağa qarışmağa.  
..................... 
...Bulaq hara gedirsən? 
- Kür çayına çatmağa.  

......................  

...A Kür hara gedirsən? 
Zəmilərə, bağlara! 
Kür axdı boz çöllərə,  
Yaşıllaşdı dağ-dərə. 

Damcı məhz bu zaman, şərti olaraq. məsələn, albalı 
ağacının meyvəsi olan gilas yumurlananda toxdaqlıq tapır: 

Maarifçilik mövqeyinə daim sədaqət nümayiş etdirən sair 
təbiəti “işini” bu sonluqla bitirmir, başqa sözlə, azyaşlı oxucu-
sunu gilas meyvəsinin hansı görkəmdə olduğu barədə məlumat-
landırmaq qənaətində israrlıdır. İlkin anında sadəcə bir damcı 
olan suyun günəşin hərarətindən ağacda möcüzəli bir meyvənin 
yetişməsində vasitə olduğunu qələmə alır. Gilasın hansı quru-
luşda (görkəmdə) olduğunu azyaşlı oxucunun yaddaşına həkk 
etmək üçün metonimiya yaradaraq, onları  qız-qadınların zinət 
əşyası olan “lola sırğa” üzərinə köçürür: 

Bu dağın lap başında 
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Onu keyfi saz oldu. 
Sallandı başaşağı 
Yumru bir gilas oldu.  
Gün vurdu sırğalandı, 
Meh əsdi, yırğalandı.                    [6. s.3]. 

Zaur Ustacın “Ağıllı Gülər” adlı şeirində də oxucu eyni 
əhvalla qarşılaşır. Şeirin sərlövhəsi ilə tanışlıq zamanı istər-
istəməz sual oyanır ki, görəsən Gülər hansı fərdi keyfiyyətlərə 
malikdir ki, şair şeirinə belə bir sərlövhə seçib? Səbəb ikinci 
bənddə bəlli olur: 

Gördü üşüyür sərçə, 
Bayırda qalıb təkcə. 
Gülər istədi getsin, 
Gedib, çörək gətirsin.  
Elə bu an sərçəcik 
Yenə elədi: 

“cik-cik”. 
Şeiri oxucuya doğmalaşıran ən mühüm keyfiyyət şairin 

xalq ədəbiyyatına istinadıdır. Burada şair “mən”i nağılçı 
obrazında təzahür edir. Və fərəhidir ki, bu ruh, bu nəfəs 
oxucunu sonuncu misraya qədər müşayiət edir:  

Günlərin bir günündə, 
Soyuq qış səhərində 
Əl-üzünü yuyanda 
Gördü kiçik sərçəcik. 
Sərçə edirdi “cik-cik”. 

Azhecalı qafiyələnmələrin (4+3=7, 3+4=7) və üç bənddən 
ibarət kiçik bir şeirdə hər bəndin sonunda “sərçəcik, cik-cik”, 
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yaxud “cik-cik, sərçəcik” təkrirlərinin 4 dəfə qafiyələnməsinin, 
eləcə də, “c” və “ç” alliterasiyalarının (samit səslərin təkrarlan-
masının) yaratdığı xoş ovqat, oynaq, ecazkar ritm, musiqilik 
oxucunu ovsunlayır. Bircə andaca nəinki azyaşlının, yaşlı nəslin 
də ruhuna höpur. Yekun misralar - təkrirlər  (Təşəkkür etdi: 
“cik-cik”. // Uçub getdi sərçəcik) şeirdə yekun marşı kimi 
səslənməklə yaddaşlara hopur: 

Gülər tez evə qaçıb, 
Anadan çörək alıb, 
Gəlib eyvana, ovdu. 
Yenidən edib “cik-cik”, 
Ora qondu sərçəcik. 
Əvvəl çörəyi yedi, 
Sonra da suyu içdi. 
Bir dəfə sağa baxdı, 
Bir dəfə sola baxdı. 
Təşəkkür etdi: 
“cik-cik”. 
Uçub getdi sərçəcik.                      [9. s.109]. 
    

Şeir sərlövhə-adlarını şərti olaraq əsasən aşağıdakı kimi 
qruplaşdırmaq olar:  

1 – Sərlövhəsi əsərin baş qəhrəmanının adı ilə 
adlandırılan şeirlər. Bu qisim şeirlər Z.Xəlil yaradıcılığında 
xüsusi çəkiyə malikdir: “Çiyələk”, “Arı və kəpənək”, ”Qatır”, 
“Bildirçin”, “Qırqovul”, “Hacıleylək”, “Bülbül”, “Kəklik”, 
“Güllüt”, “Qurbağa”, “Alça”, “Yaxma”, “Qazayağı”, “Gilas”, 
“Dovşan və köpək”, “İydə”, “Keçi və Əziz”, “Şəlalə”, “Qartal”, 
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“Şanapipik”, “Qaranquş”, “Gicirtkan”, “Kəpənək”, “Ağacdə-
lən”, “Qanqal”, “Baldırğan”, “Quşəppəyi”, “Zoğal”, “Çəpiş”, 
“Ayauçan”, “Çobanyastığı”, “Sırğaçiçəyi”, “Qaymaqçiçəyi”, 
“Qantəpər”, “Lalə”, “Ciciçiçəyi”, “Cincilim”, “Günəş”, “Günə-
baxan”, “Göyqurşağı”, “Palma”, “Kirpi”, “Ulduz”, “Sona”, 
“Qələmə”, “Mayak”, “Fil”, “Qatar”, “Araba”, “Barmaq”, “Qır-
ğılar”, “Qağayılar”, “Duman”, ”Anqut”, “Tutu”, “At”, Qırx-
buğum”, “Dələ”, “Göbələk”, “Boranı”, “Çərkəz”, “Telefon”, 
“Ceyran”, “Dovşan”, “Canavar”, “Tülkü”.  

Zaur Ustacda əsərin baş qəhrəmanının adı ilə adlan-
dırılan şeirlərin sayı 25-dir. “Sətirlərdə uşaq obrazları” adlanan 
bölümə xüsusi adlara ünvanlanan 16 şeir daxil edilib: “Ülkər”, 
“Vahid”, “Tuncay”, “Hümmət”, “Yusif”, “İlqar”, Qaçay , “Ma-
lik”, “Uğur”, “Şamil”, Vaqif., “paşa”, “Həsən”, “Nağı”, 
“Zahir”.  

2. Qəhrəmanın xarakterinə uyğun qoyulan şeir adları: 
Z.Xəlildən nümunə: “Davakar sərçə”, “Dalaşan dolaşalar”, 
“Yalançı meşə”, “Nərə çəkdi dalğalar”, “ Şəffaf cığır”, “Uşaq-
ların səhvi”, “Səbrli ol, səbrli”, “Yalançı İmran”, “Dəcəl bala”, 
“Uçağan böcək”. “Siçanların kələyi”. 

Z.Ustacdan nümunə: “Ağıllı Gülər” (“Tam və bitkin 
şeirlər” bölümündən), “Yanvar”, “Fevral”, “Mart”, “Aprel”, 
“May”, “İyun”, “İyul” “Avqust”, “Sentyabr”, “Oktyabr”, 
“Noyabr”, “Dekabr” (İlin fəsillərinə və aylara həsr edilmiş 
şeirlər” bölümündən). 

3. Hadisələrin cərəyan etdiyi yerlərlə bağlılığı olan, 
yaxud həmin yerlərin adını daşıyan şeir adları. Z.Xəlildən 
nümunə: “Uzun yol”, “Təyyarə”, “Dənizə axşam düşür”, 
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“Körpü ilə söhbət”, “Gölməçə”, “Oynayıram beşikdə”, “Məktəb 
yolları”, “Uşaqlar dərsə gedir”. 

4. Obrazın zahiri görünüşünə görə ad verilən şeirlər. 
Z.Xəlildən nümunə: “Yeddirəngli muncuq”, “Qaraqulaq ağ 
küçük”, “Şəffaf cığır”, “Qızıl qaz”, “Gil pişik”, “Qırmızı”, 
“Narıncı”, “Yaşıl”. 

5. Adı rəmzi-simvolik məna daşıyan şeirlər. Z.Xəlildən 
nümunə: “Uçan çıraqlar”, “Ayının teleqramı”, “Dovşanın 
teleqramı”, “Çaqqalların teleqramı”, “Tülkünün teleqramı”, 
“Canavarın teleqramı”, “Atəşböcəyinin teleqramı”, “Sərçələrin 
nəğməsi”. 

Z.Ustacın uşaq şeirlərindən bu bölgüyə Azərbaycan 
əlifbasındakı bütün hərflərə, 1-dən 10-a qədərki bütün rəqəm-
lərə, eləcə də ilin fəsillərinə aidliyi yetən bütün şeirləri, o 
cümlədən “Tam və bitkin şeirlər” bölümündən “Balaca reklam-
çı”nı aid etmək olar.   

  
NƏTİCƏ    

Baxmayaraq ki, son onilliklərdə bədii əsərə bütöv cümlə 
şəklində ad qoyulması tendensiyası da özünü göstərir, ancaq biz 
bu qənaətdəyik ki, bu kimi hallar elmi məqalələr, elmi-tədqiqat 
işləri və dissertasiya işləri üşün məğbul sayıla bilər, bədii 
ədəbiyyatda isə əsər adları adlıq cümlə şəklində olmalıdır. 
Uşaqlar üçün kiçik ölçülü və kiçik həcmli əsərlər xüsusi önəm 
daşıdığı kimi, uşaq şeirlərinə qoyulan adlar da uşaq psixo-
logiyasına uyğun, mümkün qədər az sözdən ibarət, yığcam, 
lakonik, asan başa düşülən, tez yaddaqalan və qavranılan 
olmalı, əsərin ideya və məzmununun aydınlaşmasına xidmət 
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etməli, bitkin bir fikri ifadə etməli, oxucunu, qismən də olsa, 
əsərdə nələr baş verəcəyinə istiqamətləndirməlidir. Ona görə ki, 
ad hər nəsnədən əvvəl bədii əsərin vizit kartıdır, başqa sözlə, 
mütaliə edəcəyi əsər haqqında ilkin təqribi anlatmanı oxucu 
əsərə qoyulan ad vasitəsi ilə alır. Bu isə özlüyündə yazıçıdan 
poetik duyum, az sözlə çox fikir ifadə etmək kimi xüsusi səriştə 
tələb edir.  

Elə yazıçı var ki, əsərin adını müəyyənləşdirmədən möv-
zunu işləməkdə çətinlik çəkir. Beləsi üçün əsərin adı bir növ 
süjet xəttinə giriş etmək üçün vasitədir. Elə qələm sahibi də var 
ki, əsər tamamlanandan sonra onun adı (sərlövhəsi) barədə 
düşünməyə başlayır. Ancaq bütün hallarda qeyd edilən 
məziyyətlər uşaq ədəbiyyatinda zəruri amil kimi gözlənil-
məlidir. 

Açar sözlər: adlar sistemi, sərlövhə, uşaq şeiri. 
*** 

Azerbaycan çocuk şiirinde  
başlik-isim sistemi 

ÖZET 
Herhangi bir edebiyat örneğiyle tanışma adla başlar. Bir 

filmin kahramanının adıyla bilinmesi gibi, yeni doğan bebeğe 
de ebeveynin çocuğunun adı verilir - sanat eseri yazarın 
çocuğudur - ona yazarın verdiği adla bilinir. Başarılı çalışma, 
yazarın kartviziti olur. Bu nedenle kalem sahibi, eserinin adını 
(başlığını) Azerbaycan dilinin gramer kurallarına uygun, 
sözlüksel ve anlamsal olarak anlamlı, içerik olmalı, yorucu 
olmayan, samimi ve kolayca akılda kalıcı olmalıdır. 

"Kitabi-Dada Korkut"de "Dirsa Han'ın oğlu Bugaj 
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Boyu"nda adgoydu konusuna değinilen noktayı hatırlayalım. 
Dada Korkut han oğlu Bugaj'ı karakterize eden özellikleri tek-
tek sıralar ve son olarak gence Bugaj adını verdiğini söyler: 
"Adını ben verdim, yaşını Allah korusun". 

Retro edebiyatta adlara dikkat edelim: "Anne ve postacı", 
"Çapayev" (halk şairi Süleyman Rüstem), "Renkler", "Lenin 
şiiri" (halk şairi Rasul Rza), "Azerbaycan" (halk şairi Samad 
Vurgun) "Yine o bah olurdu (Mikail Müşfig), "Annenin 
borcunu iade et", "Merdiven", "Yolculuktan sonra", "Dönüş", 
"Ölüm sevinmesin koy"(Ali Kerim), "Gökyüzüne yazılmış 
şiirler” (Abbas Abdulla) ... 

Ancak ne yazık ki “sanat eserlerinde isim sistemi” konusu 
araştırmacılar tarafından unutulmuş, daha açık bir ifadeyle 
ihmal edilmiş, gelişmemiş veya üzerinde yeterince durulmamış 
bir alandır. 

Makale, sanat eserlerinin başlığını belirleme ilkelerini 
tartışıyor. 

Anahtar kelimeler: isim sistemi, başlık, çocuk şiiri. 
*** 

Title-name system  
in Azerbaijani children's poetry 

ABSTRACT 
Acquaintance with any literary sample begins with the 

name. Just as a movie's protagonist is known by the name, the 
newborn baby is named after the parent's child - the artwork is 
the author's child - known by the name given to it by the author. 
Successful work becomes the author's business card. For this 
reason, the owner of the pen must have the name (title) of his 
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work in accordance with the grammatical rules of the 
Azerbaijani language, lexically and semantically meaningful, 
content, non-tiring, sincere and easily memorable. 

Let's remember the point mentioned in "Kitabi-Dada 
Korkut" in "Bugaj Boyu, son of Dirsa Khan". Dada Korkut lists 
the features that characterize his son Bugaj, one by one, and 
finally says that he named the young man Bugaj: "I gave his 
name, God forbid his age". 

Let's pay attention to the names in retro literature: 
"Mother and postman", "Chapayev" (folk poet Sulayman 
Rustam), "Colors", "Lenin poetry" (folk poet Rasul Rza), 
"Azerbaijan" (folk poet Samad Vurgun) ) "It would be that bah 
again (Mikail Müşfig), "Repay your mother's debt", "Ladder", 
"After the trip", "Return", "Let death not rejoice"(Ali Kerim), 
"Poems written in the sky ”(Abbas Abdulla) ... 

However, unfortunately, the subject of "name system in 
works of art" is a field that has been forgotten by researchers, in 
other words neglected, underdeveloped or not emphasized 
enough. 

The article discusses the principles of determining the title 
of works of art. 

Keywords: noun system, title, children's poetry. 
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IV YAZI 
 

ZAUR USTACIN ÖYRƏTMƏ YÖNTƏMİ, 
yaxud 

“Uşaq boxçası” kitabına yazılan söz 
 

Müasir uşaq ədəbiyyatının yaradıcılarından olan “Zaur 
Ustac” imzası valideynlərə, müxtəlif təyinatlı uşaq müəssisə-
lərinin tərbiyəçilərinə, ibtidai sinif müəllimlərinə və ümumiy-
yətlə, uşaq şeiri ilə maraqlanan, ömründə heç olmasa bircə dəfə 
də olsa övladı üçün şeir nümunəsi axtarmış hər kəsə yaxşı 
tanışdır. Onu ədəbi cameədə tanıtım ünvanlı edən isə əsasən 
“Gülüzənin şeirləri” (“Gülünün şeirləri”, “Güllünün şeirləri”) 
kitabı olmuşdur.  

“Uşaq boğçası” “Güllünün şeirləri”ndən (“Gülüzənin şeir-
ləri”ndən) sonra müəllifin kiçikyaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutul-
muş ikinci kitabıdır. Toplunu əlinə götürən hər kəsə müraciətlə 
başlayan “Uşaq boxçası” “Mənim dünyam” və “Mən kiməm?” 
adlı iki bölümdən ibarətdir.  
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“Mənim dünyam”. Bu bölümdə şair balacaları gözlərinə 
ilk görünən əşya və digər nəsnələrlə tanış edir. Bu kitabında da 
(“Gülüzənin şeirləri” kitabında olduğu kimi) Zaur Ustacın 
maarifləndirmə metodunun fərqliliyi, üstün cəhəti özünü aydın 
göstərir. Bu halı xüsusi qeyd etməliyəm ki, Z.Ustac balacaları 
asan yadda qalan və tez mənimsənilən anlayışlarla öyrətməyə 
səy göstərir. Azyaşlı oxucu bu bölmədə sadədən mürəkkəbə - 
gözünün önündən küçəyə, məktəbə qədər hər nə varsa, asanlıqla 
öyrənib-qavrayır.  

“Mənim dünyam”da dünyanı, eləcə də dünyadakı yerini 
qismən dərk edən azyaşlı “Mən kiməm?” bölümündə bu 
dünyada kim olduğunu öyrənmək imkanındadır. Azərbaycanı-
mızın tarixi keçmişinə bir növ “səyahət” təriqli olan “Mən 
kiməm?” bölümündə müəllif azyaşlını vətəni Azərbaycanla, 
Tomris ana, Babək Xürrəmi, Şah İsmayıl Xətai, Nadir şah 
Əfşar, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Ümummilli lider Heydər 
Əliyev, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Azərbaycan Res-
publikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva 
kimi görkəmli şəxsiyyətlər ilə tanış etmiş və qarşısına qoyduğu 
vəzifənin öhdəsindən ustalıqla gəlmişdir.  

Z.Ustac özünün maarifçilik ənənəsinə sadiq qalaraq cava-
bı öyrənənlərə hazır şəkildə təqdim etmir, uşağın “Mən 
kiməm?” sualına cavab tapması üçün onu yalnız ipucuları ilə 
tanış edir. Bu “ipucuları”nın cavabı isə hələ anlaqsız yaşları-
mızda əl uzatdığımız məşğuliyyətlərdən, tez-tez dəyişdiyimiz 
oyunlardan, yaxud oyun tərzlərindən hər birimizə “tanış”dır. O 
yaş dövrümüzdə nəyi nə üçün etdiyimizi düşünməmişik, amma, 
sadəcə, etmişik. Dərk etmədən, kimliyimizi axtardığımızı bil-
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mədən özümüzü axtarmışıq oynadığımız oyunların hər birinin 
içində.  

*** 
Mən kiməm? Bu sualı adətən iri yaş mənsubları özünə 

ünvanlayır. Yaradıcılığında həmişə özünəməxsusluğu ilə diqqət 
çəkən Z.Ustac isə bu yeni kitabında istədiklərini azyaşlıya (elə 
iri yaş mənsublarına da) bu sualı cavablandırmaqla çatdırmaq 
istəyində olub.  

...Kim olduğumuza soraqçı düşüb ömür boyu kimliyimizi 
axtarırıq. Özümüzdən sonra qoyacağımız İZİN KİMLİYİNƏ, 
özümüzdən sonra bizdən qalacaq ADA SORAQÇI. Ancaq tapa 
biləcəyikmi? Çətin. Çünki arzu – sən ona çatana qədər əlyet-
məzlik zirvəsində olur. Əlin yetdimi dəyərindən düşür, adidən-
adi olur, axı, o artıq sənindir. Sonra yenidən yeni bir “kimliyi-
nin” sorağına düşürsən, daha sonra bir özgə yenisinin... Beləcə, 
ömrün müdrik yaşlarında bir də baxırsan ki, illərlə dayanıb 
durduğun, bir yol “dur!” deyib toxdaqlıq tapıb dayandığın 
olmayıbsa da, hələ də kimliyinə soraqçısan. Haqlı axtarışdı? 
Həyatın, kamil insan ömrünün həzzi də elə bundadır: daim 
özünə soraqçı düşüb özünü axtarmağında.  

*** 
...Bizdən sonra bizdən nə qalır Yer üzündə? Əgər nə vaxt-

sa bir anlıq toxdaqlıq tapıb bu sualı cavablandırmaq cəhdinə 
dözümümüz çatsaydı, o zaman bizlərə aydın olardı ki, sən 
demə, elə kimliyimizi axtara-axtara xəbərimiz olmadan kimliyi-
mizi özümüz üçün “kəşf” edibmişik. Sən demə sorağında oldu-
ğumuz kimliyimiz, hər birimizin hansı zaman civarında isə 
dayanacaq nöqtəsi olmuş arzularımızın yetdiyi məqam imiş. Biz 
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sadəcə onları “görməmişik”, yaxud “görmək istəməmişik”. Hə-
yat, yaşamaq belədə daha şirin, həzzverici olur. Axı insanı yaşa-
dan məhz arzulardır. Əbəs deyilmir ki, “sonuncu ölən ümid-
lərdir”.  

Kitabı səhifələyin, Zaur Ustacın demək istədikləri, təlqin 
etmək arzusunda olduqları məqam-məqam gözlərimiz önündə.  

...Sən kimsən? Özünü tanı, kimliyini öyrən, bil, ruhuna 
hopdur. Toplu bunabəznər sorğuların cavablandırılmasında 
azyaşlılar üçün mənbə olmaq imkanındadır.  

 

“Yazarlar” jurnalı,  
yanvar 2022-ci il, səh. 16-2 

 
♦♦♦ 

V YAZI 
 

“GÜLÜZƏNİN ŞEİRLƏRİ”  
NECƏ OLDU Kİ YARANDI?! 

 

AYƏTXAN ZİYADDAN:  
Kitab 2011-2016-cı illərdəki nəşrlərdə  

“Gülünün şeirləri”, 

2019-2020-ci illərdəki nəşrlərdə  

“Güllünün şeirləri”adı ilə çap edilib. 

2021-ci ildəki nəşrdən isə kitab “Gülüzənin şeirləri” adlanır. 

Bu qaynaq hardandır? 
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AÇIQLAMA   
ZAUR USTACIN  
DEDİKLƏRİNDƏ:  

Kitabın “Gülünün şeirlə-
ri” adlanması təsadüfi deyil. 
Belə ki, Gülü xanım (qızı Gü-
lüzə nəzərdə tutulur-A.Z.) tə-
zə-təzə birinci sinfə gedirdi. 
Mən də həmişəki kimi işdə 
idim. Evdən zəng gəldi. Cavab 
verəndə Gülü mənə sevinə-se-
vinə dedi ki, ata, “A” hərfini 
keçdik. Müəllim evə “A”- ya 
aid şeir tapşırıb, gələndə hərf-

lərə aid şeir kitabı al gətir. Dedim ki, oldu. Məhdud vaxt 
içərisində ora-bura baxdım, belə bir kitab tapa bilmədim. Çox 
maraqlıdır ki, bütün köşklərdə başqa dillərdə maraqlı, əyləncəli 
uşaq şeir kitabları olsa da, bizim dilimizdə yox idi. Bir az da 
internetdə axtardım, ürəyə yatan bir nəticə olmadı.  

“A” ilə “ana” deyə aləmə səs salırıq” kəlməsi dilə gəldi və 
ardınca bütün digər şeirlər öz növbəsində sıralandı. Onu da 
mütləq qeyd etməliyəm ki, Gülü xanım bu şeirlərin hər birisi 
üçün öz birinci sinif müəllimi Əzizə xanımdan “ƏLA” 
qiymətdən əlavə üstəlik “AFƏRİN” də alıb.  

Kitabın adındakı dəyişiklik isə sırf texniki səbəblə bağlı 
olub. Belə ki, adı “GÜLÜNÜN ŞEİRLƏRİ” olsa da, həm 
istifadəçilər, həm də vaxtaşırı kitab haqqında mətbuatda fikir 
bildirən mütəxəssislər ya “Güllünün şeirləri”, ya da “Gülüşün 
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şeirləri” deyə kitabdan bəhs edir, yazılar yazırdılar. Belə 
olduqda, biz də, Gülü xanımın da öz razılığı ilə, kitabın adında 
texniki dəyişiklik edib onu hamının daha çox adlandırdığı kimi 
“Güllünün şeirləri” adlandırdıq.  

 
AYƏTXAN ZİYADDAN:   

Biz azırbaycanlılarda övladını əzizləyib onu istədiyi adla 
çağırmaq ənənə halını alıb. Gülüzə də uşaq yaşlarında onu 
sevib-oxşayanlar tərəfimdən “Gülü” adı ilə əzizlənib. Kitabın 
ilk adı bu istəyin nəticəsi olaraq “Gülünün şeirləri” adlandırılıb.  

Sonradan kitabın adının dəyişdirilməsi oxucuların kitabı 
öz aralarında “Güllünün şeirləri” adlandırmalarının nəticəsi 
olaraq yaranıb.  

Amma əslində artıq məlum olduğu kimi, şeirlər fakt 
olaraq nə Gülünün, nə də Güllünün adına yazılmayıb. Şair 
azyaşlı uşaqlar üçün qələmə aldığı şeirləri ailənin sevinci, 
sevimlisi Gülüzənin adını nəzərdə tutub qələmə alıb.  

Nəhayət, 20 illik fasilədən sonra da olsa, yanlışlığı aradan 
qaldırmaq niyyətində olduq.  

 
ZAUR USTACIN  
QEYDLƏRİNİN DAVAMI:  

Əlifbamızın bütün hərflərinə, eləcə də rəqəmlərin 
hamısına aid maraqlı şeir və tapmacaların yer aldığı kitab ilk 
dəfə 2011-ci ilin sentyabrdan Bakı şəhər Arif Hüseynzadə adına 
tam orta məktəb-liseyin Gülünün oxumağa başladığı müəllimə 
Əzizə Abdullayevanın sinfində şeir-şeir, tapmaca-tapmaca 
istifadə olunub və tezliklə əl yazısı surət çıxarma vasitəsi ilə 
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əldən-ələ, məktəbdən-məktəbə yayılıb. Vəsaitə olan ciddi təla-
bat və Əzizə müəllimənin istəyi nəzərə alınaraq kitab ilk dəfə 
2011- ci ilin dekabırında nəşr olunub.  

...Bu birinci nəşrdən sonra tələbat artıqca 2016-cı ilə qədər 
kitab cüzi texniki dəyişikliklərlə (bir dəfə də DVD əlavə ilə ) 
dəfələrlə nəşr olundu.  

Kitab 2011-ci ilin sonlarından həm internet üzərindən 
müxtəlif portallarda, həm də ənənəvi qaydada kitab şəklində 
körpə olan valideynlər, uşaq bağçası tərbiyəçiləri, ibtidai sinif 
müəllimləri arasında ən populyar, demək olar ki, alternativsiz 
vəsait olaraq dövriyyədədir. Kitabın tam pulsuz internet 
üzərindən daim fasiləsiz və təhlükəsiz fəaliyyət göstərən portal-
lar vasitəsi ilə əlçatan olması onun qısa bir müddətdə geniş 
yayılmasına səbəb olan amillərdən biri, bəlkə də ən başlıcasıdır. 
Kitab tam variantda və internetdə pulsuz olmasına rəğmən 
ənənəvi kitab variantına da həmişə ehtiyac olub və bu gün də 
var. Nəhayət, 2019-cu ilin avqustunda əsər rəsmi olaraq Azər-
baycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış 
məktəbəhazırlıq qrupları üçün nəzərdə tutulan “Məktəbə hazır-
laşırıq” adlı metodiki vəsaitə daxil edilmişdir:  

Çap edilib:  
1. Zaur Ustac. Gülüzənin şeirləri.Bakı-US-2021.116 s.45-48 

2. yazyarat.com 14 yanvar 2021. 
https://www.yazyarat.com/yazi/guelluenuen-seirlerinece-

yarandi-zaur-ustac 
3. yazarlar.az 14 fevral 2021. 

https://yazarlar.az/2021/02/14/gullununseirl%c9%99rinec%c9%
99-yarandi-zaur-ustac/ 
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QƏLƏMDAR OLMAQ MISSIYASI 
(tənqidçinin xəfif eksklüziv münasibəti...) 

 
QURBAN BAYRAMOV, 

Azərbaycan yazıçılar 
birliyinin  

üzvü, tənqidçi-
ədəbiyyatşünas,  

doktor-professor 
 

 
 

 
 
Tanıdığım istedadlı gənclər sırasında olduqca işgüzar, 

zəhmətkeş, obyektiv, prinsipial, hər cür manipuliyasiyadan uzaq, 
sözə-qələmə bağlılıq, həssaslıq, sözü-qələmi müqəddəs hesab 
edən və bu müqəddəsliyi hər məqamda qorumağa çalışan, 
içində klassik, modern maarifçilik ruhu daşıyan, bir sözlə, 
qələmdar olmaq missiyasını Heraklsayağı çiyinlərinə götürən, 
yaradıcılığın Sizif cəfasına qatlaşan gənclərdən biri də Zaur 
Ustacdır. Olduqca səmimi, təvazökar qələmdardır və bu yeni 
sözü, yeni anlayışı da ədəbiyyat cameəsinə gətirən odur. 

Zaur Ustacın müasir ədəbiyyatımızda vicdanlı, tərəfsiz, 
liberal - azad, sərbəst ədəbi davranışı təqdirəlayiqdir və 
deyərdim ki, yenidir, müasir ədəbi gəncliyə örnəkdir. Zaur 
Ustac radikalizmdən uzaq, sözün səmimiyyətinə sığınan 
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qələmdardır. Zaur Ustac gənc olmasına baxmayaraq (hər halda 
məndən çox gəncdir), o, özündə elə bir yaradıcılıq gücü tapıb 
və ədəbi sifera yaratmağa müvəffəq olub ki, artıq onun özgür 
ədəbi nüfuzu, özgür yaradıcı çəkisi haqqında çəkinmədən 
danışmaq olar. Mənim qənaətim belədir və bu qənaəti 
ictimailəşdirməmək günah olardı. İstedadı və istedadlı ədəbi 
gücü məqamında görmək və qiymələndirmək, fikrimcə, mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Bizim ədəbi tənqid üçün belə yanaşma 
prioritet olmalıdır. 

Zaur Ustac maraqlı həyat yolu keçib, hərbçidir, istefada 
olan zabitdir. Onda hərbçi peşəsindən ədəbi yaradıcılığına sızan 
bir yaradıcılıq intizamı, ədəbiyyata yansıyan hərbçi “geosiyasi 
marağı” olduğunu sezirəm. Yaxşı bildiyini müdafiə etmək, onu 
ədəbi fikrə gətirmək, yeni nəsilə, gəncliyə əlahiddə 
vətənpərvərlik ruhu aşılamaq və bu işi maarifçilik səviyyəsinə 
yüksəltmək – onun ən ümdə “geosiyasi marağı” budur və bu da 
yenidir. Və bu, Zaur Ustacda istək, arzu deyil, deyərdim ki, 
onun şəxsi xarakterinə tamamilə yad, amma yaradıcılığına xas 
olan ədəbi ambisiyadır, ədəbi-bədii fəaliyyətinin nüvəsini təşkil 
edən amildir, ona məxsus ədəbi statusdur. Elə buna görə də 
onun yaradıcılığı çoxsahəli, çoxyönlü, çoxsəsli, polofondur... 

Zaur Ustacın ədəbi fəaliyyəti çağdaşlıqla bərabər, ən çox 
gələcəyə, perspektivə yönəlikdir. Onun yaradıcılığı, həm də 
yaxşı olacaq dərəcədə sosialyönümlüdür. Zaurun fəaliyyəti 
səmərəli fəaliyyətdir, praktik iş görür, həyatın olaylarından çıxış 
edərək özünün yazılarında olaya çevrilir, olay içində olay 
yaradır. Yaddaşı çağdaşlığa daşıyır. Bir az obrazlı desək, 
qədimliyə bürünmüş yenilikdir, istər ədəbi mövzüda, istərə də 
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ədəbi janrda... Onun yaradıcılığı impultiv deyildir, ardıcıllıq, 
mütəmadilik, məqsədyönlülük, prinsipiallıq üslubunu, yazı-
mövzu yönümünü-yöndəmini şərtləndirən amillərdəndir. Ona 
görə də Zaur Ustacın yaradıcılığı bezdirici deyil, maraq doğurur, 
fəaliyyətə sövq edir, ədəbi zərurət olur... 

Zaur Ustacın ədəbi fəaliyyətinin bir yönü də onun mövzu 
seçimidir. O, əksərən baxımsız qalmış, gözdən-könüldən iraq 
salınmış, unudulmuş yox, unutdurulan mövzulara da ürəklə, 
cəsarətlə göz yetirir, necə deyərlər, kölgədə saxlanılan 
həqiqətləri gün işığına çıxarır, yaddaşları dirildən kitaba çevirir. 
Bu da onun vətənsevərliyini fərqləndirən cəhətlərdəndir. Çünki 
o, sosial-ictimai maraqla mənəvi marağın kəsişmə bucağını 
müəyyən etməyi bacarır. O, ədəbi ştamplardan uzaqdır. Tarixi-
mənəvi müstəvimizdə gəzişmələr edir. Maraqlı, aktual bədii 
konsepsiyalar, orijinal ədəbi konfiqurasiyalar axtarışındadır. 
Total azərbaycançılıq tərəfdarıdır. Bütün bunları, - hələ bizim 
sosial durumumuzu əyən bazar iqtisadiyyatının ərkəsöyün 
diqtəsi dövründə etməyin çətinliyini demirəm, - əzabını, 
məşəqqətini göz önünə gətirin... Amma şükürlər ki, onda qara 
duyğular yoxdur, dan şəfəqinin duruluğu, lacivərdliyi var. Bir 
də ki, onun yazılarında hər şeyi öz adı ilə çağırmaq istəyi 
üstündür və bu, ədəbi yaradıcılıq üçün vacib şərtlərdəndir. 
Yazıçı məşşatə olmamalıdır. 

Zaur Ustacın qələmi kənarda yox, özəkdə, nüvədə 
gəzişmələr edir. O, həmişə çalışır ki, standart və ehkamlar 
yaradıcılığına yansımasın. Diqqətimi çəkən müsbət bir cəhət də 
odur ki, Zaur Ustac azərbaycançılıqla türkçülüyün sinergizmin-
dən çıxış edir, yəni söhbət sosial-fəlsəfi mənada özünütəşkildən 
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gedir. Burada eyniyyət yox, biri-digərinin qüvvətləndiricisi 
olmaq şərtdir. Yəni, türkçülük və azərbaycançılıq biri-digərinin 
tərkibidir, amma biri o biri deyil, hər ikisi müstəqildir. Bunların 
dərkində paralellik və ya qəti oxşarlıq axtarmaq sosiallaşmada 
ziyanlıdır, bu metodda qeyri-xəttilik üstündür (Lütfi Zadə meto-
du). Zaur Ustac ədəbi-metodoloji cəhətdən sinergetik yanaşma 
paradiqmanın metodoloji plüralizminə daha çox meyillidir. 
Əlbəttə, bu, onda hələ rüşeym halındadır, amma inanırıq ki, 
təməldə olan dinamikadadır, inkişafdadır. Belə ki, ədəbi 
yaradıcılıq mexanizmlərin ardıcıl fəaliyyətini nəzərdə tutan bu 
metod, insan varlığının hərtərəfli inkişafı, şəxsiyyətin özünü-
ifadə və özünütəsdiq imkanları və bütövlükdə yaradıcılıq qabi-
liyyətlərinin reallaşdırılması üçün ən əlverişli şərait yaradır. 
Zaur Ustacda türkçülüyü və azərbaycançılığı təkcə qanla, soyla 
bağlamır, həm də şüurla bağlayır. Bu, əslində, Əli bəy 
Hüseynzadə, Məmməd Əmin Rəsulzadə və Əhməd bəy 
Ağaoğlunun konsepsiyasıdır. Biz qanla, soyla türkük, amma 
şüurla, düşüncəcə, təfəkkürcə Azərbaycanlıyıq! Bu, populizm 
deyil, həqiqətdir! 

Zaur Ustacın qələm yoldaşları yazılarında orijinallığı 
qeyri-ənənəvi yollarda axtarırlar, amma onun məni qane edən 
cəhətlərindən biri də ənənvi yolda qeyri-adiliyi tapmaq və 
müxtəlif ədəbi ölçülərdə (deyək ki, janrlarda) şərh etmək 
bacarığıdır. Xalq həyatının müxtəlif məqamlarında, ən ağır 
anlarında, millətin şərəf və ləyaqəti naminə ayağa qalxmış, 
onun oğulları vətən yolunda qorxmadan dirigözlü ölümə gedən, 
“şər yuvalarına”, az qala əliyalın hücum çəkən oğulları – 
kişiləri, ərənləri, igidləri barəsində (məsələn, mərdliyin, 



    Yaradıcılığı ədəbi-tənqid müstəvisində 

 
63

igidliyin, qəhrəmanlığın oriyentir ulduzu olan Mübariz 
İbrahimov haqqında) bədii-publisist yazıları da belə xoş 
məramın nəticəsində ortaya gəlir, “yazıya pozu yoxdur” 
yaddaşına çevrilir, yaddaş kitabı olur: “Oriyentir ulduzu” 
(povest), “Gülünün şeirləri”, “Otuz ildir əldə qələm”, “Əliş və 
Anna” (poema), “Sevin ki, seviləsiz”, “Qəlbimin açıqcası”, 
“Çəhrayı kitab” və s. kimi iyirmidən çox kitabı kimi... 
Doğrudan da bu kitabları bir yerə cəm etsək, elə adını “Qəlbin 
açıqcası” qoyardım, çünki bu əsərlərin, demək olar ki, hamısı 
Zaur Ustacın oxucuya ünvanladığı ədəbi-bədii açıqcalardır, özü 
də səmimiyyətlə yoğrulmuş, ürəkdən, qəlbdən süzülüb gələn 
gizlinlər yox, məhz açıqcalar. Bir bayatısında dediyi kim, onun 
“can evindən qopub düşən” namələrdir. Bundan əlavə, o, 
ümumtəhsil məktəbləri üçün metodik vəsaitlərin, dərsliklərin, 
proqramların da maarifçi müəllifidir. 

Bu məqamda, onun milliliyə, vətənsevərliyə, 
yurdabağlılığa söykənən bilgisi, axtarış və tapmaq şövqü 
məmnunluq doğurur. Bu, əslində, müasir Azərbaycan 
zehniyyətinin bənzərsiz xüsusiyyətindən irəli gəlir – unutqanlıq 
sindiromundan qurtuluş yolunu tapmaq və bunu şahrah yola 
çevirmək cəhdi. Bunu mənəvi ehtiyacları ödəyən, əsrarəngiz 
Azərbaycan ruhunu bərpa edərək epik bir prinsipə çevirmək 
cəhdi kimi də qəbul etmək olar. Əslində, indi bu prinsipi 
yaratmağa əşəddi ehtiyac var! Mənə elə gəlir ki, Zaur Ustac 
müstəqillik dövrü ədəbiyyatımızın, xüsusən, tarixi mövzularda 
qələmə alınan nəsr nümunələrinin yaratdığı ovqatdan güc alır, 
“Əliş və Anna” poemasında olduğu kimi, özünün istehlak 
enerjisinə çevirir, bu günün praqmatizmindən çıxış edir, 
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yuxarıda qeyd etdiyim kimi, qədimliyə bürünmüş yenilik 
yaradır. 

Gerçəyi dərk etməyin üsulu təkcə ağılla deyil, gərək 
ürəklə – hiss və duyğuylarla da dərk edəsən. Bu cəhət, hələlik 
embirional səviyyədə onun bədii təfəkkürünün dominantına 
çevrilməyə başlayıb və inanıram ki, tam dominantlıq alınacaq. 
Zaur Ustacın bir xoş prinsipi də var, ətrafına, mühitinə əlindən 
gələn yaxşılığı et! Bu deviz onundur: ”Yaxşılıq əlindən gəlmir, 
heç olmasa pislik eləmə!” O, həyatının bu çağına qədər hər cür 
formatda təzahür edən, min bir cildə girən pisliyə qarşı Ustac 
qələmini sipər edərək Qələmdar olmağı bacarıb, qələmin 
yükünü, sözün müqəddəsliyini dərk etdiyindəndir ki, “Söz 
müqəddəsdir” şeirində yazır: 

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

 Zaur Ustacın (Mustafayev Zaur Mustafa oğlunun) 45 yaşı 
var, ardıcıl olaraq Bakı Dövlət Universitetində, Bakı Ali 
Birləşmiş Komandanlıq Məktəbində, Beynəlxalq İxtiraçılıq və 
Biznes İnstitutunda və Şamaxı Humanitar Kollecində təhsil alıb. 
Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı və hazırda ehtiyatda 
olan zabitdir. 1988-ci ildən yaradıcılığa başlayıb, 32 ildir ki, 
ədəbi cameənin əli qələmli nümayəndəsidir. Ləqəbi “Ustac”dır; 
AJB-nin üzvü, “Qızıl Qələm” mükafatı laueratı, “Yazarlar” 
jurnalının təsisçisi və baş redaktoru, “Ustac.az” fərdi inkişaf və 
yaradıcılıq mərkəzi”nin təsisçisi, naşir, müasir dövrün maarifçi-
demokratıdır. İntellektualdır, kreativ təfəkkürlü, qüvvətli və 
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sağlam məntiq sahibidir. Mən onu təmiz qəlbli, doğru sözlü, 
mətanətli, tam mənası ilə dürüst, fikir və yoluna dərin bir inam 
bəsləyən, fədakar bir gənc yazıçı-publisist, şair, nasir, tərcüməçi, 
naşir, ən ümdəsi, ziyalı kimi görür və belə də qiymətləndirirəm... 
Və bir yazıçı olaraq Zaur Ustacın gələcək çəki-düzənini bu 
sadaladıqlarımda, konkret mövqeində, QƏLƏMDARLIĞINDA 
görürəm. Eyni zamanda, toz qonmayan Qələmdar qürurunda, 
təmkinində görürəm! Çünki bilirəm ki, təmkin və qürur 
mənəviyyatı hər zaman bütün fəsadlardan, yanlışlıqlardan 
qoruyar... ALLAH QORUSUN! 

Qələmə alınıb: 28.04.2020. 
Çap olumub: 

Kitablarda  ön  söz  kimi: 
1. Zaur Ustac. "Qədimliyə bürünmüş yenilik" (şeirlər). 

Qələndər Xaçınçaylı "Taclı şair" (Zaur Ustac haqqında). 
2. Zaur Ustac "Qələmdar-2" (məqalələr). 

Yayınlandığı  mətbuat  orqanları: 
1. "Təzadlar" qəzeti: 5 may 2020-ci il. s. 14, 

2. "Həftə  İçi" qəzeti: 5-6 may 2020-ci il. s. 8, 
3. "Ədalət" qəzeti: 16 may 2020-ci il. s. 11 və 14, 

4. "Kredo" qəzeti: 1 oktyabr  2020-ci il. s. 10, 
5. "Ədəbiyyat  qəzeti": 17 oktyabr 2020-ci il. s. 29, 

6. “Yazarlar” jurnalı, yanvar - 2022,  say: 01 (13), s.4-10. 
Və bir sıra saytlar. 
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ÇİÇƏKLƏR, DAĞLAR … və XUDAYAR DASTANI 
(Zaur Ustac sözünün sehrində) 

 
 
                                                 

 
VAQİF YUSİFLİ, 
filologiya üzrə elmlər 
doktoru,  
professor 
 
 
 
 
 
 
Şairlər çiçəklərə, güllərə sevgi dolu şeirlər həsr edərlər. Əsrlər 
boyu bənövşə, lalə, qərənfil, qızılgül poeziyamızın əbədi 
obrazlarına çevriliblər. Qurbaninin «Bənövşə»si yüzlərlə 
bənövşələrin şeirimizdə ətirli sərgisinə dönüb, «Heç yerdə 
görmədim düz bənövşəni» deyib ustad. Xətai qızılgülü candan 
əziz tutduğu sevgilisinə bənzədib: «Qızılgül, bağü-bustanım, nə 
dersən, Fəda olsun sənə canım, nə dersən?». Xan qızı Natəvan 
qərənfili çiçəklərin ən gözəlinə bənzədib, qərənfillər 20 Yanvar 
faciəsi günləri bütün Azərbaycanı matəm çiçəkləri kimi 
bəzədilər: «Qərənfil, şəhid qanı, Ağla, qərənfil, ağla». Lalə isə 
çöllərimizinn, düzlərimizin qırmızı xalısı kimi hamımıza 
gözəllik bəxş edirlər, Rəşidin mahnısında yaşayır o lalələr.  
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Şair Zaur Ustac da çiçək sevgilərini şeirlərində dönə-dönə vəsf 
edir. Onun poeziyasında güllərin, çiçəklərin ayrıca bir hüsnü, 
lətafəti var- bu güllər, çiçəklər insan qəlbinin təbiətlə vəhdətini 
əks etdirir. İnsan niyə gül-çiçək aşiqidir, niyə bənövşə ilə 
həmdərddilər, niyə laləyə – onun gözəlliyinə baş əyirlər, niyə 
qızılgülləri sevgililin gözəlliyi ilə bir tuturlar? Bu milli-mənəvi 
dəyərlərimizin bir kriteriyası deyilmi? Poeziyamızda insan-
təbiət paraleli – insanda təbiəti, təbiətdə insanı təcəssüm 
etdirmək klassik poeziyanın da, müasir şeirimizin də aparıcı bir 
xəttinə çevrilib və bu missiyanı həyata keçirmək Zaur Ustaca 
da həvalə olunur. 
 
Zaur Ustac «Ağçiçəyim» və «Şehçiçəyim» şeirlərində özünün 
çiçək sevgisini mütləqləşdirir. Əslində, o, bu çiçəkləri vəsf 
edirkən, metaforik bir üsula əl atır- əslində, onun vəsf etdiyi 
çiçəklər gözəlliyin özüdür, təbiətin gözəllikdə təcəssümüdür. 
 
Dümağsan, qar sənin yanında qara, 
Tanrım rüsxət verib, baxmayıb qara, 
Bu qarlı qış hara, tər çiçək hara, 
Xoş gördük, günaydın, ay Ağçiçəyim! 
 
«Şehçiçəyim» şeirində isə həm təbiətin bu nadir çiçəyinin-bu 
canlı gözəlliyin tərənnümü ilə qarşılaşırıq, həm də bu çiçəyin 
bir sevgili timsalına döndüyü ifadə olunür. 
 
Tacısan dünyamda tum çiçəklərin, 
Köksündən bal süzən, tər Şehçiçəyim… 
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Sehrinə düşmüşəm nur ləçəklərin, 
Əqli başdan alan zər Şehçiçəyim… 
Cəzbində qalmışam, tamam çar-naçar, 
Sağımda, solumda çox çiçək açar, 
Pərvanəyə dönü, dövrəmdə uçar, 
Sərrafam, seçmişəm, dürr Şehçiçəyim. 
Bir kərə, bir anlıq olsa da vüsal, 
Ruhuma rahatlıq verməyir xəyal, 
Sonu ölümsə də, gəl qoynuna al, 
Həsrətlə yaşamaq, zor Şehçiçəyim… 
 
Çiçəklərə sevgi «İnci, qərənfil» şeirində başqa bir məna kəsb 
edir. «Ağçiçəyim» və «Şehçiçəyim»də gözəlliyə vurğunluq 
hissi ön plana keçirsə, «İnci, qərənfil»də məhzunluq, çiçəyin 
halına acımaq duyğusu ilə qarşılaşırıq. Bu da heç şübhəsiz, 20 
Yanvar qərənfillərinin təəssüratından irəli gəlir. 

 
Olsan da bu işdə ən son müqəssir, 
Gəl, məndən incimə, inci qərənfil. 
Utanc çiçəyisən, utanc çiçəyi, 
İstəsəın lap məndən inci, qərənfil. 

Şeirdə inci sözü iki məna daşıyır, həm ən bahalı zinət 
(inci), həm də incimək sözünün kökü (incimək, küsmək) kimi. 
Şair niyə qərənfilə «qaxınc çiçəyi» deyir? Bəlkə də bu deyimlə 
razılaşmamaq olar, amma bu «həya örpəyi»nin şəhid qəbirlərinə 
düzülməsi onu mütəəsir edir. Nəhayət, çiçəklərə sevgi onun 
«Matah çiçək» şeirində daha bariz nəzərə çarpır. «Matah» sözü 
burada sırf müsbət mənada işlənir və bütün çiçəklərə aid olur: 
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Əzəldən ağ çiçək dedim, 
Cəzbində Şehçiçək dedim, 
Gözlədim, Balçiçək dedim, 
Bərzəx ruha dağ, çiçəyim, 
Ay mənim matah çiçəyim. 
 
Zaur Ustacın dağlara həsr etdiyi şeirlər də insan-təbiət vəhdətini 
əks etdirir. «Dağlar» şeiri «Ruhuna min rəhmət, Dədə Ələsgər» 
epiqrafI ilə başlayır və hiss olunur ki, bu qoşma ustadın poetik 
ənənəsini davam etdirmək cəhdindən yaranıb. Zaur Ustac 
təbiətin – gül-çiçəyin zərifliyindən onun zirvəsinə-dağlara yol 
alır. Amma bu şeirdə Dədə Ələsgər ruhu dolaşsa da, Zaur Ustac 
dağlara müasir bədii təfəkkürlə yanaşır. 
 
Nədəndi, ürəyim çırpınır yenə, 
Gördükcə hüsnündə məlalı, dağlar?! 
Yağı cövlan edir, dağıdır yenə, 
Qoynunda büsatı, cəlalı, dağlar! 
Dünya belə qalmaz, dəyişər zaman, 
Yenə dövran olar, həmənki dövran, 
Bulaqlar başında məclislər quran, 
Oğullar ərsəyə gələli, dağlar! 
 
«Dağlar» adlı başqa bir şeirdə isə kövrəklik notları qürur 
hissləri əvəz edir. Artıq işğalda olan dağlar da azad olunub. Və 
şair Azərbaycan tarixinin zəfər dolu səhifələrini yada salır: 
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Xətai qırmadı könül bağını, 
Nadir unutmadı hicran dağını, 
İlhamın silahı əzdi yağını 
Dəmirdən yumruğun mübarək, dağlar! 
 
Təbiətin adicə bir yarpağı da şeirə gələ bilər və Zaur Ustac 
«Yarpaq və torpaq» şeirində Yarpağın və Torpağın obrazlarını 
yaratmaqla maraqlı bir şeir ərsəyə gətirmişdir: 
 
Bizə can verənin canın almayaq, 
Bu iki aşiqin yolun burmayaq, 
Yarpağı torpağa həsrət qoymayaq, 
Yarpaq elə torpaq, torpaqdır yarpaq. 
 
Zaur Ustac bu günün, yaşadığımız gerçəkliklərin şairidir. Biz  
onun güllərə, çiçəklərə, dağlara həsr elədiyi şeirlərlə söhbətə 
başladıq.Yəni şairin zəriflik, kövrəklik hisslərinin təbiət 
gözəllikləri ilə necə qaynaqlandığını nəzərə çarpdırdıq. Amma 
Zaur Ustac bir-birindən fərqli müxtəlif mövzularda şeirlər yazır. 
Bu şeirlərin bir qismi vətənpərvərlik, yurdsevərlik motivləri 
üzərində köklənib. Onun Mübariz İbrahimova, Polad Həşimova, 
İlqar Mirzəyevə həsr elədiyi şeirlər bu Milli Qəhrəmanlarımıza 
poeziyanın bir az hüznlü, amma daha çox qürurla söylənilən 
xitablarıdır. «Can ay ana» şeində şair Polad Həşimovun 
anasının oğlunun məzarı önündə düşüncələrini təqdim edir. 
«Can ay Ana, bu baxışda nələr var… Bu baxışda Poladının 
mərdliyi, Ərənliyi, cəsurluğu, qürur var». Onun İlqar Mirzəyevə 
həsr elədiyi bir neçə şeiri var və bu şeirlərin hər birində 
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qəhrəmanlığın tərənnümü ilə qarşılaşırıq: 
 

Hər şey belə başladı, 
Gülə-gülə getmişdin. 
Döndün üzdə təbəssüm, 
Çöhrənə həkk etmişdin. 
Tək getmişdin gedəndə, 
Yüz min olub qayıtdın. 
Özün getdin yuxuya, 
Milyonları oyatdın. 

 
İkinci Qarabağ müharibəsinin dillərdə dastan olan qəhrəman-
larından biri də Xudayar Yusizadə idi. Ölümündən qabaq 
Xudayar sözləri Əliağa Vahidin olan bir mahnı oxuyur. İndi bu 
mahnı-təsnif «Xudayar təsnifi» adlanır. Zaur Ustac Xudayar 
haqqında sonetlər çələngi düzüb-qoşub. Sonetlər çələngi düzüb-
qoşmaq şairdən istedad tələb edir, gərək bu şeir növünün formal 
tələblərinə əməl edəsən, həm də on beş sonetdə məzmunu, irəli 
sürdüyün qayəni, məqsədi sonadək eyni ardıcIllıqla davam 
etdirəsən. Hər sonetin axırıncı misrası sonrakı sonetin ilk 
misrasına çevrilir və axırda-on beşinci sonetdə yeni bir sonet 
yaranır. Fikir tamamlanır. On beşinci soneti (italyan soneti 
formasında) sizə təqdim edirik: 

 
Xudayar çağırdı anan adını, 
Şəfqətlə əyilib öpdü üzündən. 
Səni məhəbbətlə bağrına basdı, 
Oğul ətri gəldi kövrək sözündən. 
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Böyüdün həyatda ər oğlu ərtək, 
İstədin yurddaşın olsun bəxtiyar. 
Qarabağ uğrunda gedən savaşda, 
Adını tarixə yazdın, Xudayar. 
Şəhidlik köynəyi geydin əyinə, 
Düşməni almadın heç vaxt eyninə, 
Qartaltək uçduğun zirvəyə döndün. 
Səsindən qələbəətri ələndi, 
Zəfər sevincinə torpaq bələndi, 
Vətəndə əbədi nəğməyə döndün. 

 
Bu yazıda Zaur Ustacın bir sıra şeirlərinin adını çəkə bilərik ki, 
bu şeirlər onun fərdi üslubu barədə müəyyən təsəvvür yaradır. 
Fikrimizcə, onun təbiətə, onun ayrı-ayrı fəsillərinə və 
gözəlliklərinə həsr etdiyi şeirlər daha uğurludur. Hiss olunur ki, 
Zaur Ustac təbiəti yaxşı duyur, təbiətlə insan akrasındakı 
vəhdəti də şeirlərinə gətirir. Onun Ali Bavş Komandan İlham 
Əliyevə, üçrəngli bayrağımıza həsr etdiyi şeirlər də poetik 
baxımdan sanballıdır. «45» şeirlər kitabında toplanan sevgi 
şeirləri barədə də xoş sözlər söyləməfk olar, belə ki, Zaur Ustac 
sevgi şeirlərində yaşanılan, duyulan hissləri qələmə alır. Bu 
şeirlərin birində onun sevgiyə, sevilən qadına, gözəl qadına 
münasibəti dolğun şəkildə öz ifadəsini tapır: 

 
Gözəl sima, heç gözəllik deyildir, 
İncə bədən, heç incəlik deyildir, 
Zərif tellər, heç zəriflik deyildir, 
Gözəl insan, sən daxilən gözəılsən! 
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«Bütöv Azərbaycan» qəzetində (6 may nömrəsində) Zaur 
Ustacın yeni şeirləri ilə tanış oldum. «Elə ad verin ki, bəxti yar 
olsun!!!» şeirində üzünü atalara tutub deyir ki, qız uşaqlarınız 
dünyaya gələındəonlara uğurlu adları əsirgəməyin, «Ya Humay 
çağırın, ya Sona deyin, Elə ad verin ki, bəxti yar olsun!». Rəşad 
Məcidə ünvanladığı «Ağ adam» şeirində Ağdam və Ağcabədi 
adlarının kökünə varır. Vaqif Mustafazadəyə həsr etdiyi və 
ingilis soneti formasında yazdığı şeiri də Vaqifin sənətkar 
portretini yaratmaq mənasında uğurludur. Və biz Zaur Ustaca 
belə gözəl şeirlər yazmaqla yolunu davam etməyi arzulayırıq! 

 
Çap olunub: 

Kitablarda  ön  söz  kimi. 
1. Zaur Ustac "Çiçəklər, dağlar...  

və  Xudayar dastanı" (şeirlər); 
2.Zaur Ustac."Xudayar dastanı" (şeirlər); 
3. Zaur Ustac. "Yulğun çiçəyi" (şeirlər). 

1. Yayınlandığı  mətbuat  orqanları. 
1. “525-ci qəzet”, 26.05.2022,s.14; 

2.“Həftə içi”, 26 may-01 iyun 2022, s.7; 
3.“Yazarlar” jurnalı, iyul, 2022, s.29-37. 

Və bir sıra saytlarda. 
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ZAUR USTACIN “ƏLİŞ VƏ ANNA” POEMASINDA  
ƏXLAQİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR 

(“Əliş və Anna” poeması Zaur Ustacın  
yaradıcılıq pasportudur) 

 
 

 
KAMAL CAMALOV, 
Pedaqogika üzrə elmlər 

doktoru, professor,  
Əməkdar müəllim, 

Azərbaycan yazıçılar birliyinin 
üzvü 

 
 
 

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, sevi-
ləsiz”, “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 yaddaşına nəzər salır. Zaur 
Ustac da keçmişə, tarixi yaddaşa nəzər salaraq “Əliş və Anna” 
poemasını görkəmli memar Şamaxılı Əliş bəy Sübhan oğlu Kə-
rəmli-Şirvaninin anadan olmasının 700 illiyi münasibətilə qələmə 
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alıb (Bakı: Ustacaz.nəşr, 2018, 67 səh.). Öncə qeyd edək ki, poe-
mada 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, ümumilikdə, 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 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 
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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. 
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 ta-
mamlamışdır. 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, 
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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 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... 
Salam olsun Sənə ey Əhli-beyt, 
Allahım bu yolu daha rəvan et (səh.6). 
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«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 müəl-
lif 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, 
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, müdrik, kamil və əxlaqlı insan” 
yetişdirməkdə görür. 
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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 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, 
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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 ya-
radıcılığında bəşəri dəyərlər, 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 qiymətləndirirsə, İmadəddin 
Nəsimini də xalqının dini etiqadlarını yaşadan ulu insan kimi 
tərənnüm edir. Sanki Şamaxının hər döngəsində, tinində 
Nəsiminin ayaq izləri və ruhu yaşamaqdadır. Şair, həmçinin, 
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. 
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Şairlər şəhəri, təbiblər eli, 
Yurda çıraq tutan ülama əli... 
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. 

Onu düşündürən bircə amaldı, 
Qurub yaratmaqdı əzmi, amalı. 
Məqsədi bir idi - memar olmalı. 
Qəlbində niyyəti, dilində Allah, 
Amalı yolunda etdi Bismillah.              (səh.18) 
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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, 
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 qəra-
ra 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”.  
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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 mənalan-
dırır: 

Anna saçın yolub verdi yellərə, 
Getdi ibadətə qürbət ellərə... 
Məzarı başına gələrək hərdən, 
Hədiyyə gətirdi güldən, çiçəkdən... 
Uzun zaman oldu çəkdilər həsrət, 
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 iztirabları, 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 
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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 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 cın elm, ürfan, təlim, əql, idrak, zəka, 
kamillik, gözəlliyi qiymətləndirməyi bacarmaq kimi fikirləri də 
vardır ki, bunların ciddi elmi-tədqiqata ehtiyacı var. 

 
Çap olunub.  

Ayrıca kitab kimi:  
K.Camalov. "Əliş və Anna haqqında" Bakı. 2019; 

Kitablarda  ön  söz  kimi:  
Zaur Ustac  "Əliş və Anna" (poema). Bakı. 2020. 

Yayınlandığı  mətbuat  orqanları:  
“Ədalət”, 26.11.2019, s.6.  

 “Təzadlar”, 03.12.2019, s.13. 
Və bir sıra saytlar. 
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ƏDƏBİYYAT BAĞÇASINDA ÖZ ÇİÇƏYİ OLAN ŞAİR 
(Zaur Ustacın yaradıcılığı haqqında) 

 
  
 
ÜLVİYYƏ 
HÜSEYNOVA –     
              NƏRİMANQIZI, 
filologiya üzrə fəlsəfə 
doktoru 
 

 
 

 
 
 

 
Adətən, söz adamlarının -- yazıçıların, şairlərin əvvəlcə 

əsərləri ilə, sonra isə özləri ilə tanış olurlar.  
Ancaq bizdə belə olmadı. Biz əvvəlcə 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 
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payızına təsadüf edir. Çox keçmədən mənim qafiyə ilə danışan 
bu sirli müsahibim “Günaydın” adlı şeirlər kitabını mənə 
hədiyyə etdi. Bununla da Zaur 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 həvəs-
karı, 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 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 
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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, 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... 



                                                                                                    Zaur Ustac 

 
88

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. 

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, 
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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, 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: 
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“Tacısan dünyamda tüm çiçəklərin.” 
 
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... . 
 

Çap edilib. 
Kitablarda  ön  söz  kimi: 

Zaur Ustac.  "Ülyahəzrət" (sevgi  şeirləri). Bakı-2020; 
Zaur Ustac. "45" (şeirlər). Bakı-2020; 

Zaur Ustac.  "Seçilmiş əsərləri" (birinci cild). Bakı-2022. 
Yayınlandığı  mətbuat  orqanları: 

“Söz bağında öz çiçəyi olan şair”, “Təzadlar”,03.03.2020, s.13. 
“Ədalət”, 30.04.2020, s.5;  

 ”Həftə içi”, 9-10.06.2020, s.8. 
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SEHİRLİ KİTAB – “GÜLÜNÜN ŞEİRLƏRİ” 

 
 

TALEH XƏLİLOV, 
pedaqogika üzrə fəlsəfə 
doktoru, 
AR Təhsil Şurasının üzvü 

 
 
 
 
 
 

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 Elmi məsləhətçiləri 
Əməkdar müəllim Afət Xəlilova, Əzizə Abdullayeva və Gözəl 
Quliyeva olan vəsaitdə hərf və rəqəmlər haqqında əyləncəli şeir 
və tapmacalar verilmişdir.      
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Qeyd edək ki, vəsait əsasən ümumi təhsil müəssisələrinin I sinif 
şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Vəsaitdə Azərbaycan 
əlifbasının hər bir hərfi üçün tək-tək əyləncəli, uşaqların asan 
əzbərləyə biləcəyi dili asan, olduqca axıcı və yüngül hecalı 
şeirlər verilmişdir. Kitabda həmçinin hərflərlə yanaşı, kiçik 
məktəb yaşlı uşaqlarda riyazi bacarıqların inkişaf etdirilməsi 
üçün rəqəmlər haqqında da şeirlər yazılmışdır.  

Həmçinin, bu vəsait dərnək-
lərdə və bədii qiraət klubla-
rında kiçik yaşlı uşaqlara şeir 
öyrədən müəllimlər üçün də 
əlavə köməkçi vəsaitdir. Ona 
görə ki, azyaşlı uşaqlar hərf-
ləri yaxşı tanıya bilmir, şeir-
ləri oxuyub əzbərləməkdə çə-
tinlik çəkirlər. Zaur Ustacın 
yazdığı bu şeirlər isə o qədər 
asan və yaddaqalandır ki, hər 
hansı hərfə və rəqəmə aid 
olan şeiri uşağa yalnız bir ne-
çə dəfə təkrar etdirməklə əz-
bərlətmək olar.  

Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, kiçik yaşlı məktəblilər üçün 
nəzərdə tutulmuş bu vəsait, eyni zamanda 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 
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əzbərlədə bilərlər. Məsələn, müəllifin A hərfi ilə bağlı vəsaitin 4 
səhifəsində yazdığı 
aşağıdakı şeirə diqqət 
yetirək: 
 
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 vəsaitdə hərflərlə 
yanaşı, rəqəmlər haqqında da şeirlər yazmışdır. Həmin 
şeirlərdən 1 rəqəmi ilə bağlı yazılmış şeirə nəzər yetirək: 
 
Asan bir sual verim, 
İnan, yoxdur beləsi. 
Üçdən iki çıxanda 
Söylə qalır, neçəsi? 
 
Qeyd edək ki, müəllif bu şeir vasitəsilə uşaqlarda 1 rəqəmi və 
sadə riyazi əməllərlə (toplama və çıxma) bağlı təsəvvürlər və 
bacarıqlar formalaşdırmışdır. 
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Onu da qeyd edək ki, bu vəsait məktəbəqədər və kiçik 
məktəbyaşlı uşaqlarda məntiqi təfəkkürün və yaradıcılıq 
qabiliyyətinin formalaşmasına, həmçinin uşaqların asudə 
vaxtlarının səmərəli keçirmələrinə də köməklik edəcəkdir. 
 
"Gülünün şeirləri” kitabı həm məktəbəqədər və kiçik 
məktəbyaşlı uşaqlar, həm də onların təhsili, təlim-tərbiyəsi ilə 
məşğul olanlar üçün çox qiymətli vəsaitdir, eləcə də böyük 
dəyərə malik mütaliə materialıdır. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, 
ümummilli lider Heydər Əliyev mütaliəyə yalnız savad, bilik 
qazanmaq, elm öyrənmək imkanı və vasitəsi kimi baxmamış, 
bütövlükdə, hər bir insanın həyatını düzgün qurmasında, fəal 
vətəndaş mövqeyinin formalaşmasında, cəmiyyətdə gedən 
tərəqqi prosesində yaxından iştirak etməsində təhsilin son 
dərəcə vacib əhəmiyyət daşıdığını önə çəkərək demişdir: "İndi 
bizim təhsilimizin məqsədi gənc nəslə, uşaqlara təhsil verib 
onları gələcəyə hazırlamaqdır. Amma bununla yanaşı, ən böyük 
məqsədi Azərbaycan vətəndaşı hazırlamaqdır, müstəqil 
Azərbaycan cəmiyyətinin ləyaqətli üzvünü hazırlamaqdır”. 
 
Ulu öndər ölkənin və xalqın gələcəyinin yeni nəsilləri necə və 
hansı ruhda savada yiyələndirməkdən, tərbiyə etməkdən 
asılılığını məxsusi vurğulayırdı: "Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. 
Gələcəyimizi nə cür tərbiyə edəcəyiksə, böyüdəcəyiksə, 
ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin gələcəyi bundan asılı 
olacaqdır”. 
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Yenicə çapdan çıxmış "Gülünün şeirləri” kitabı məhz 
böyüməkdə olan nəsillərin layiqli vətəndaş kimi 
formalaşmasına xidmət göstərən materialları özündə 
cəmləşdirməklə yanaşı, geniş elmi-pedaqoji və didaktik 
imkanlara malikdir. 
 
Uşaqlara təlim-tərbiyə vermək və onları maarifləndirmək 
baxımından da novator yazıçı Zaur Ustacın "Gülünün şeirləri” 
kitabı dəyərli bir vəsaitdir. 
Onu da qeyd edək ki, vəsaitdə toplanılan şeir və tapmacalar 
müasir əhəmiyyətinə görə də qiymətlidir. Vəsait hər bir 
məktəbəqədər və kiçik məktəbyaşlı uşaqların bacarıqlı, yaradıcı 
və savadlı şəxsiyyət kimi inkişafına və gələcəkdə vətənpərvər 
bir gənc kimi formalaşmasına xidmət edəcək. 
Ümid edirik ki, gələcəkdə bu vəsait daha da təkmilləşdiriləcək, 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin müvafiq 
şurasından keçərək sinifdənxaric tədris vəsaiti kimi ölkənin 
bütün ümumi təhsil müəssisələrində tədris olunan fənlərin 
siyahısına daxil ediləcək. 

Çap edilib: 
Kitablarda  ön  söz  kimi: 

Zaur Ustac  "Güllünün şeirləri" . 
Zaur Ustac  "Gülüzənin şeirləri" . 

Mətbuat  orqanları: 
1.“Sehirli kitab”, “Həftə içi”, 7-8.11. 2019-cu il, 

2.“Gülünün şeirləri-sehirli kitab”, “Ədalət”, 14.11.2019, 
3. “Sehirli kitab”, “Təzadlar”, 19.11.2019. 
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II Bölüm 
Dost sözü, 

həmkar sözü 
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ZAUR USTACIN “UŞAQ BOĞÇASI”  
KİTABINA RƏY 

 
 
 

    AKİF ABBASOV  
 

pedaqoji elmlər doktoru, 
professor 

 
 
 
 

 
Biz Zaur Ustacı bir nasir, bir şair, bir vətənpərvər şəxs 

kimi tanıyırıq. Əsərlərində yüksək mənəvi keyfiyyətlərin təbli-
ğatçısı kimi çıxış edir, uşaqları, təhsilalanları, gəncləri əxlaqi 
saflaşma və kamilliyə səsləyir. Yaxşı haldır ki, Zaur Ustac eyni 
zamanda təhsilimizin inkişaf etdirilməsi, şagirdlərin, məktəbə-
qədəryaşlıların tərbiyə olunması istiqamətində də fəaliyyət 
göstərir. Uşaqlar üçün şeirlər yazır, onlara vətənpərvər, doğru-
cul, sadə, xeyirxah, nümunəvi davranış və rəftarlı olmağı məs-
ləhət görür.  

Zaur Ustac balacalarda, məktəblilərdə yoldaşlıq və dost-
luq, böyüyə hörmət, humanistlik,  biliklərə yiyələnmək və s. bu 
kimi müsbət keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsini vacib hesab 
edir. 

Kitab “Ön söz əvəzi” ilə başlanır. Burada “Uşaq boğ-
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çası”nın meydana gəlməsini şərtləndirən cəhətlər, dərs vəsaiti-
nin müsbət məziyyətləri diqqət mərkəzinə gətirilir. 

“Uşaq boğçası” iki bölməni özündə birləşdirir: “Mənim 
dünyam” və “Mən kiməm?”. “Mənim dünyam”   bölməsinə 
Zaur Ustacın “Otaq”,  “Əşyalar”, “İkinci evim”, “Küçədə”, 
“Məktəb”, “Ev”, “Mənzil”, “Ailə”, “Dostlarım”, “Anamın 
dostları”, “Günəş ipək”:  “Mən kiməm?” bölməsinə isə “Tomris 
ana”, “Mən Babəkəm”, “Şah İsmayıl”, “Nadir şah”, “Məhəm-
məd Əmin Rəsulzadə”, “Heydər Əliyev”, “Azərbaycan”, 
“İlham Heydər oğlu”, “Zəfər döyüşü”, “Qarabağ Azərbaycan-
dır”, “Mehriban xanım” şeirləri daxil edilib. 

44 günlük Vətən müharibəmizin ilhamvericisi, düşmən 
üzərində qələbəmizin təşkilatçısı, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevə həsr edilmiş şeir əzəmətlə səslənir. 

Tutdu ata yolunu, 
Babalardan güc aldı. 
Əzdi yağının başın, 
Düşmənlərdən bac aldı. 

***  
Silkələdi yumruğun, 
Xainlərdən öc aldı! 
Azad oldu Qarabağ, 
Ululardan tac aldı! 

Zaur Ustacın məktəbyaşlı uşaqlar üçün hazırladığı “Uşaq 
boğçası” adlı vəsaitin təhsilləndirici və tərbiyələndirici 
imkanlarını nəzərə alaraq, onun nəşrini məqsədəuyğun hesab 
edirik. 
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AĞACƏFƏR HƏSƏNLİ  
 

Yazıçı, jurnalist, 
Azərbaycan yazıçılar və 

jurnalistlər birliklərinin üzvü 
 
 

 
Zaur Ustac (Mustafayev Zaur Mustafa oğlu) səmimi və 

lirik ovqatı ilə seçilən şairdir. Poetik nümunələri ilə çoxdan 
tanışam və imzasını həmişə izləyirəm. 

Onun şeirlərində əxlaqi-mənəvi mövzular lirik qəhrəma-
nın hiss və həyəcanlarını, duyğu və düşüncələrini əks etdirmək-
lə yanaşı, həmçinin şeirin estetik prinsiplərini də əyaniləşdirir. 
Lirik qəhırımanın məhəbbət, sevgi axtarışları, onun imtahan-
lardan, emosional sarsıntılardan keçən və möhkəmlənən insani 
keyfiyyətlərinin təsdiqini, həm də şeirlərin məzmun və 
mündəricəsini təşkil edir. Şairin bədii-ictimai şeirlərində sərrast 
poetik deyimlər uğurlu və yaddaqalandır. 
 

Dünya belə qalmaz, dəyişər zaman, 
Yenə dövran olar, həmənki dövran, 
Bulaqlar başında məclislər quran 
Oğullar ərsəyə gələli, dağlar! 

Yaxud: 
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Ustac bulud kimi dolub, ağlamır, 
Köksünün yarası qaysaq bağlamır, 
Bir bilsən ruhumu nələr çuğlamır, 
Doğacaq nə zaman hilalın , damlar?! 

Şair ruhunun güzgüsü lirikadır. Çox zaman bu lirik 
nümunələr qələm sahibinin həyat və cəmiyyət haqqında düşün-
ələri, fərdi xarakteri, həmçinin şəxsiyyəti barədə dolğun təəs-
sürat yaratmağa imkan verir. Lirik əsərlər obyektiv gerçəklik 
haqqında şair duyğularının obrazlı ehtivasıdır. Unutmaq lazım 
deyil ki, şeirin, bütövlükdə lirik əsərlərin bədii sanbalını təmin 
edən başlıca amillərdən ən önəmlisi səmimiyyətdir . 

Bu mənada Zaur Ustacın yaradıcılığı öz səmimi poetikası 
ilə maraq doğurur. Onun şeirdən-şeirə püxtələşməsi, yaradıcı-
lığındakı forma və məzmun əlvanlığı, poetik imkanlarının 
getdikcə zənginləşməsi diqqətdən yayınmır. 

Zaur Ustacın yaradıcılığındakı lirik qəhrəmanın vətən-
daşlıq mövqeyi, yurdsevərliyi,fəallığı mühüm önəm daşıyır. 
Onun poetik nümunələrində təqdim olunan haqq-ədalət sevgisi, 
vətən məhəbbəti, inam və xeyirxahlıq duyğuları, həmçinin 
Qarabağ ağrısı bütövlükdə onun vətəndaş şair obrazının 
ehtivasıdır. İnanıram ki, bədii-ictimai və poetik düşüncələri ilə 
diqqəti cəlb etməyi bacaran , doğma yurdu Ağdam həsrətini 
poeziyasında əks etdirir  və qələbəyə inamı təbliğ edir. 

 
Saytlarda dərc olunub. 
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HİKMƏT MƏLİKZADƏ  Şair, publisist, prezident təqaüdçüsü, Azərbaycan 
yazıçılar birliyinin üzvü 

 
 
 
 

Zaur Ustacın (Mustafayev Zaur Mustafa oğlu) imzasını 
çoxdan izləyirəm. Mətbuatda mütəmadi çıxış etsə də, şeirləri 
səmimi poetik ovqatlı, bədii məziyyəti ilə diqqətdən yayınmır. 
Poeziya aləmində elə şairlər var ki, onların bədii qüdrəti 
mücərrəd, mürəkkəb poetik obrazlar silsiləsində deyildir. 
Onların poetik ruhunun mayası folklor zənginliyindən 
qaynaqlanaraq, insanın arzusunu, ümidin, kədərini, sevincini, 
bütövlükdə mənəvi aəmini aydın, rəvan və öznəməxsus 
səmimiyyətlə əks etməsindədir. Bu aspektdə özünü doğruldan, 
yaradıcılığının təbii, səmimi və ahəngdar ovqatı ilə oxucu 
marağını qazanan vətənpərvər qələm sahibdir Zaur Ustac.  

Yurdumuzun gözəllikləri şair qəlbində özünəməxsus 
səmimyyət və həzin bir ahənglə, poetik avazla tərənnm olunur. 
Turan sevgisi, Azərbaycanın Qarabağ ağrısı bədii sözün 
aynasında səmimi duyğularla ehtiva edir. 

Cahanı edibdi, özünə heyran, 
Utanar baxmağa üzünə ceyran, 
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Tüm aləm səkməyən gözünə qurban,  
Hörmətdi, izzətdi Qarabağ Atı! 
 
Qumralı, səkili, məxsus qaşqası, 
Bu dərdi anlamaz, əfsus başqası, 
Gəzir oylağında donuz çoşqası, 
Küskündü, incikdi Qarabağ Atı! 
 
Bir dünya incisi çəkir əziyyət, 
Əriyir, yox olur, itir məziyyət, 
Ustaca  tanışdır təbir, vəziyyət, 
Köçkündü, qəribdi Qarabağ Atı!  

Zaur Ustacın şeirlərndə yurd, vətən, doğma ocağa balılıq 
hissi məxsusi poetik ovqatla səciyyələnir. Milli-mənəvi 
dəyərləri, el-oba sevgisinin, övlad-valideyn məhəbbətinin, 
insanpərvərlik duyğularının bədii tərənnümü onun poetik 
nümunələrində səmimi bir kaloritlə ifadəsini tapır. 

Zaur Ustacın şeirlərinin səciyyəvi cəhətlərdən biri də 
onların müasirliyidir, yəni şair müasir həyatın və müasir insanın 
qarşlıqlı münasibətlərini, bədii məzmunda ehtiva edərək, onun 
poetik müstəvidə yeni məna çalarları ilə zənginləşdirməyə 
çalışır. 

Saytlarda dərc edilib  
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BALAYAR SADİQ 
 “Yurd” jurnalının baş redaktoru, şair, publisist, Azərbaycan yazıçılar və Jurnalistlər birliklərinin üzvü  

 
 
 
 

Zaur Ustacın (Mustafayev Zaur Mustafa oğlu) imzasını 
çoxdan izləyirəm. Onun poeziyasının əsas mövzusu Vətənpər-
vərlik duyğularının, həmçinin ləyaqətli insan şəxsiyyətinin 
səmimi və obrazlı təbliğidir. 

Şairin şeirləri poetika, obrazlı düşüncə baxımından maraq 
doğurur. Səmimi ahəngdarlığı, rəvanlığı ilə seçilən şeirləri 
vətəndaşlıq möhürü ilə təsdiqlənir. Zaur Ustacın şair kimi fərdi 
yaradıcılıq manerasını səciyyələndirən önəmli xüsusiyyət onun 
vətəndaşlıq qayəsinin səmimiyyəti və dolğunluğudur. Şairin 
müxtəlif mövzularda yazılan şeirlərini səmimiyyət, həyat hadi-
sələrinə fəlsəfi baxış, xeyirxahlıq duyğularının təbliği, saf sevgi 
kimi amillər birləşdirir. Bütün bu məziyyətlər Zaurun sözə 
məsuliyyətlə yanaşmasının nəticəsi olmaqla bərabər, həm də 
sənətə həvəsə yiyələnməsinə zəmanət verir. 

Şiirin ədəbi uğurunu şərtləndirən cəhətlərdən biri də onun 
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qələmə aldığı mövzuların  mahiyyətinə dərindən vaqif olması-
dır. Onun şeirlərində yalnız milli ağrılarımız göstərilmir, həm 
də bu bəlaları doğuran səbəblər bədii sənət güzgüsündə 
işıqlandırılır. Z.Ustacın poetik nümunələrində Vətən, insan, 
təbiət və zamanla bağlı fikir və düşüncələr təqdim olunan 
mahiyyətin mühüm tərkib hissəsi kimi üzə çıxır. 

Vətən sevgisi, yurd məhəbbəti onun yaradıcılıq kredosu-
nun əsasını təşkil edir. Özünəməxsus obrazlar yaratmaq baca-
rığı, sözü yerində və ustalıqla işlətmək məharəti, həmçinin sadə 
deyimlə zəngin poetik məna ifadə edə bilməsi istedadlı şair 
olmasını əyaniləşdirir. 

Saytlarda dərc olunub 
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İYİ  DOST, İYİ  ŞAİR, İYİ  QƏZETƏÇİ 
 

SAVAŞ ÜNAL.  
Avrasya sanat kültür edebiyat ve  

bilim federasyonu (askef) genel başkanı. 
Türkiyə. 

Değerli kardeşim Zaur Ustac’a - Sizleri tanıdığım günü 
hatırlıyorum Azerbaycan’a geldiğimizde Birlikte aynı masada 
oturmuş sohbet etmiştik. Zaur Ustac bana göre iyi bir dost,iyi 
bir şair,iyi bir gazetecidir. Bizlerin Türk dünyasında yaptığı her 
tedbiri,her güzel çalışmayı hemen haber yapar tüm dünyaya 
duyurur bu konuda kendisine minnettarız. Şiirlerini okudum 
duygu ve düşüncelerini oldukça güzel bir anlatma tarzı var. 
Şiirlerinde sevgi, nasihat ve vatan konularına ağırlık veriyor:  

Sən sev, səni sevəni, seçibdi sevgi səni,  
Sevməyəni sevənlər sevgisində suçludur…  
Sevdiyini söyləyən seçibdi sevgisini,  
Sevgisin sezdirməyən sevgisində suçludur...  
Diyerek sevgiyi anlatmış, 
 Göylər bizə qahmar, Yer bizə mənzil,  
Qəlbin dolanmasın, ey Vətən oğlu...  
Nəsimi, Bəhmənyar gör nə vaxt olub???  
Vətən də unutmur haqq tapan oğlu....  

Diyerek vatanı anlatan örnekler çok güzel olmuş. Değerli 
kardeşim; kalemin hiç susmasın, içinde ki vatan sevgisi her 
daim kalsın. Seni tanıdığıma dost olduğuma şad oldum. 
Dostluğumuzun , kardeşliğimizim daim olması dileğiyle Allah 
seni ve aileni korusun. 
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DAİMİ  OXUCUSU,  EL  AĞSAQQALI 
  
 
 
HACI  
ƏFRƏDDİN   
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Zaur Ustac sözü haqqında söz demək, fikir söyləmək elə 

də asan iş deyil. Əksinə çox məsuliyyətli və çətindir. Mən necə 
böyuk Nizaminin hikmətinə qiymət verim, necə Nəsiminin, 
Xəyyamın, Səmədin, Mikayilın haqqında fikir bildirim, Ustad 
Şəhriyarı şeerlərinə nə deyə bilərəm?!  Bəli bu isimləri boşuna 
çəkmədim. Bütün bu dühaların hamısını Zaur Ustac sözündə, 
kəlamında tapmaq olar. İndiki, adını şair qoyub sərsəm-sərsəm 
ağlına gələni yazanlardan fərqli olaraq Zaur gənc olsa da 
özündən əvvəlki ustadlara kəc baxmır, əksinə onlardan 
bəhrələnir. Təkrar edirəm, onları yamsılamır, sadəcə bəhrələnir. 
Təkrarsız bədii nümunələr yaradır. Onun yazdıqları o qədər 
seçilir ki, indiki qarışıq dövürdə - bu qədər şeir oğrusu olduğu 
bir vaxtada – müəllifin təhlükəsizliyin tam təmin edir. Odur ki, 
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Zaur Ustac inamlı və arxayın şəkildə yazdıqlarını bütün 
mümmkün vasitələrlə təmənasız olaraq oxucuları ilə paylaşır. 
Mən şəxsən daimi bir oxucu kimi onun nəsə yeni bir şeir 
paylaşmasını-yayımlamasını gözləyirəm. Zaur bir neçə bəndlik 
şeirdə dövrün bütün məsələlərini, problemlərini göstərməyi 
bacarır. Onun işlətdiyi hər bir sözün məlumat yüklülüyü 
maksimum səviyyədə olmasına baxmayaraq oxucunu yormur. 
Əksinə öz axıcılığı ilə ruh verir. Bütün bunlardan əlavə Zaur 
Ustac bəsirət gözü açıq olan bir şəxsdir. Allahın sevimli 
bəndəsidir. Mən onun hər yeni şeirini sətir- sətir oxuyuram. 
Çünki, hər sözdə, hər cümlədə Ürfan var, Əxlaq var, Sufi 
fəlsəfəsi var.. Onun şeirlərində Quran ayələrin təsviri var. 
“Nəhcül Bəlağə"- nın şərhi var. Sizi inandırım ki, onun  Aprel 
şəhidlərimizə həsr etdiyi  “Ey Vətən Oğlu” 

Seirini oxuyandan sonra uzun müddət təsirindən çıxa 
bilmədim. Əslində şeirdə elə qeyri-adi heç bir məlumat yoxdur 
hamımızın bildikləridir. Ancaq  Zaur göz önündə  olan 
görmədiklərimizi bizə elə bir dillə göstərir, xatırladır ki, adama 
sadəcə heyrətlənmək və bacarana isə əhsən demək qalır... Mənə 
qismət oldu bu şeiri müəllifin öz ifasında dinlədim və bir daha 
valeh oldum. Şairin özünü şeirdəki hər bir xarakterin yerinə 
necə qoyduğunu. Onların acısını yaşadığını hiss etdim. (Kimə 
maraqlı olsa şeirə buradan qulaq asa bilərlər.- red.): 
https://www.youtube.com/watch?v=6kRl4ofpGi8 

Bütün bu sadaladıqlarımla bərabər, Zaur zəmanə 
adamıdır. Gəncdir. Sevilir, sevir... Onun şeirləri nə qədər məna 
yüklü olsalar da, bir o qədər müasir, axıcı və yadda qalandır... 

 Lənkaran rayonu 
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Etibar HƏSƏNZADƏ 
 
 
 
 
Şair-publisist 
Daşkəsən 

 
 
 
 
 
 
 

Dəyərli sənət dostum Zaur bəyin şeirlərinə fikir söyləmək 
mənim üçün böyük məsuliyyətdir. Çünki, Zaur bəy həm 
sənətdə, həm də yaşda məndən böyükdür. Zaur bəyin təklifi ilə 
mən də, məmnuniyyətlə öz təəssüratlarımı bölüşürəm: 

Qələmlə elə yaz, qoy izi düşsün. 
Bu bir sətirdə ayların, illərin əziyyətli, yuxusuz gecələri, 

yaşanmış hisslərin ürəkdən gələn ifadəsi var. Ancaq belə 
yazılan şeirlər əsrlərə iz salar.  

Hər otun, çiçəyin halın soraraq,  
Sinəmə yığdığım sözüm var mənim!!! 

Bu misralarda bütün otların, çiçəklərin ruhunu duyan, 
nədən belə gözəl və xoş ətirli olduğunu bilən bir şairin 
duyğuları var. Ən gözəl və ən xoş ətirli çiçəklər Əli (ə)-ın 
vilayətini qəbul edənlərdir. Qızıl gülə peyğəmbər gülü də 
deyirlər, ləçəklərinin düzülüşündə peyğəmbərimizin və onun 
ailə üzvlərinin adı yazılıb. Məncə Zaur bəyin bu mənada 
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sinəsinə yığdığı çox sözləri var. 
Bu gün elə yaşa, elə iş gör ki,  
Peşiman olma, çalınanda “Sur”!   

Bu misralarda əsil insan necə yaşamalıdır, bu günün 
əməlləri ilə öz axirətini necə qazanmaq lazımdır deyə bir mesaj 
var. Çünki, insan bü günki yanlış addımlarının haqq-hesabını, 
zamanı çatanda mütləq verəcəkdir. Bu mənada Zaur bəyin 
şeirlərində çox ibrətamiz nəsihətlər var. 

Gülər gözdən qəm süzülər, bilinməz.    
Şeirdən göründüyü kimi, Zaur bəy insan psixologiyasını 

gözəl bilir. Hər zaman həyatda ən çox dərdi olan insanlar, onu 
ətrafındakılardan gizlətmək üçün çox gülərlər. Çünki, qəmini, 
kədərini bəlli edərsən, dost kədərlənər, düşmən sevinər. 

Küskündü, inçikdi Qarabağ atı, 
Köçkündü, qəribdi Qarabağ atı.   

Bu ağrılı misralar Qarabağın sağalmaz, qara dərdlərinin 
ən gözəl ifadəsidir. Atsız qalan Qarabağ igidlərinin 
çarəsizliyinin, yurd, el-oba, Vətən dərdlərinin ifadəsidir. Bu iki 
misra 26 ilin ağrı, acısının ifadəsidir. Bu mənada Zaur bəyin 
yaradıcılığı çox diqqət çəkicidir, az sözlə, çox şeyləri ifadə edir. 

Zərrədə var olan gücdü Yaradan... 
Tək bu cümlədən cildlərlə kitab yazmaq olar.... 

Zaur Ustacın yaradıcılığı - şeirləri çoxşaxəli və 
düşündürücüdür. Mən Zaur Ustaca yaradıcılığında uğurlar 
arzulayıram. 
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ZAUR USTAC VƏTƏNPƏRVƏR ŞAİRDİR 
 
 

ELNUR QƏRARI 
 
Şair, Azərbaycan  
yazıçılar birliyinin üzvü 
 

 
 
 
 

Dünya qloballaşır, bəşər düşüncəsi kosmopolit yön alır, 
lakin bütün bu sürətli hadisələrin fonunda uzaqdan bir işıq 
görünür – Vətən.  

Torpağa tapınmaq, vətənin qoxusu ilə nəfəs almağın 
həzzini yaşamaq hər insana nəsib olmur. Bu mübarək hissi 
yaşamağın özü bir şərəfdir.  

Zaur Ustac şeirlərdə vətən torpağının ətrində məst olan 
bir insan kimi misralarını da vətən rənginə boyayıb. 

Nədəndi, ürəyim çırpınır  yenə, 
Gördükcə hüsnündə məlalı, dağlar!   

deyir şair və vətən aşiqi olduğunu isbat edir, göstərir ki,vətən 
həsrəti çəkmək insanlığın bariz göstəricisidir. 

 
Yağı cövlan edir, dağıdır yenə, 
Qoynunda büsatı, cəlalı, dağlar! 

Bu mirsalarda nəfəsi ilə, misraları ilə düşmənə hayqırır, ona 
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hücum edir. Əslində şair silahı onun çılğın misralarıdır. 
 

Nədir yenə, ümman kimi, 
çalxalanıb, coşdun, ürək? 
İçindəki bu təlatüm, 
bu oyanış de nə demək. 

 
 Bu sətirləri oxuduqca şairin romantik zənginliyinə enirsən, 
onun ekzistensial aləmini kəşf edirsən. Ürəyin-qəlbin ahəngini 
vəsf edir şairimiz. 
 

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

deyir şair və əslində bununla dərin bir həqiqət aşılayır 
oxucusuna. 

Tanrı həqiqəti. Ta qədimdən bu günə qədər "Uca 
Yaradan" ədəbiyyatın ən ehtişamlı mövzularından olub və bəlkə 
də klassik ədəbiyyatın ən fundamental mövzusu olub. Bizim 
şair də bu möhtəşəm reallığa biganə qalmayıb və Tanrıdan 
savayı bütün varlıqların əslində yad olduğunu, təkcə Uca 
Rəbbimizin bizə doğma olduğunu gözəl ibarələrlə dilə gətirib, 
təsbit edib. 
  Ümumiyyətlə Zaur Ustac şeirlərinin milli ruhu güclüdür, 
səmimidir, aydın və işıqlıdır.      

Arzumuz budur ki, şair bu cür vətəncanlı, torpaq ürəkli, 
insan düşüncəli şeirlərini mütəmadi qələmə alsın. Ümüdvaram 
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ki, tezliklə Zaur Ustac  doğulduğu vətən torpağına qayıdacaq, 
yeni təsüratlarla yeni duyğularla daim yazıb yaradacaq. Bu 
bizim müqəddəs amalımızdır. 
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ƏJDƏR ƏLİZADƏ 

 
 
Şair-publisist, həkim. 
SSRİ jurnalistlər ittifaqının və  
Azərbaycan jurnalistlər 
birliyinin üzvü,  
“Qızıl Qələm” mükafatı 
laureatı 

 
 
 

Zaur Ustac öz dəsti-xəti ilə, şeir yazmaq üslubu ilə, özü-
nəməxsus şairlik istedadı ilə müasir Azərbaycan ədəbiyyatına 
artıq püxtələşmiş bir şair kimi daxil olacaq şairlərdəndir. Zaur 
Ustac yaradıcılığı çox maraqlı, çox zəngin və oxucunun ürəyinə 
yol tapandır. Şairin vətənpərvər, hərbi vətənpərvər və müqəddəs 
anaları vəsf edən şeirlərini xüsusi qeyd etmək istərdim. Zaur 
Ustacın bu qəbildən olan dərslik kitablarına daxil edilə biləcək 
çoxlu sayda əsərləri mövcuddur. Qarabağımız, şəhidlərimiz və 
şəhid analarına həsr olunmuş şeirləri daha önəmlidir. 

Şairin təbiəti vəsf edən şeirlərini oxuduqca insan qeyri-
ixtiyari xəyal qanadlarına yüklənərək həmin dağlara, yamaclara, 
mənzərəli yerlərə səyahət edir. 

Şairin sevgi şeirləri də çoxdur. Onun lirik şeirlərini 
oxuduqda keçmişdə sinədəftər, bədahətən deyişmələr edən şair 
və aşıqları, hətta Dədə Ələsgəri xatırlamamaq olmur. 
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“ƏLIŞ VƏ ANNA” 
BIZI  700 IL BUNDAN ƏVVƏLƏ APARDI 

  
 
 
 
QƏLƏNDƏR 
XAÇINÇAYLI ,  
 

sair,  
publisist 
 

 
 

 
 

Söz hikmətdir, Tanrının yaratdığı gözə görünməyən bir 
varlıqdır. O varlığı hər adam görüb dərk edə bilmir.  

Söz də Quran kimi müqəddəs, bayraq 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. 
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Tanınmış şair və publisist Zaur Ustac da məhz söz qədrini bilən 
ziyalılarımızdan. Söz sahiblərindən biridir. Onu qısa vaxtlarda 
tanısam da, amma yaradıcılığına çöxdan bələdəm. Zaur Ustacın 
özünə məxsus poetik düşüncəsi, yaradıcılığı var. Nənələrimiz 
milli ənənəllərimizi ilmə-ilmə xalçalarda toxuduğu kimi, şairlə-
rimiz də hər bir sözü ilmə edib öz gözəl əsərlərini yazıb ortaya 
qoyurlar. Zaurun bir şair kimi digərlərindən 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 Azər-
baycanın tanınmış tarixi şəxsiyyətlərinin, incəsənət adamlarının 
və memarlarının keçdiyi həyat yolunu bədii obraza çevirib 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-Şirvani-
nin anadan olmasının 700 illiyi münasibəti ilə qələmə alınıb. 
Kitab yubley tədbirləri çərçivəsində nəşr olunub. Qısa şəkildə 
desək, bu kitab memarın keçdiyi həyat yolundan, 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 
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alır. Memar Əliş bəy bir Azərbaycanlı balasının böyük sənət-
karlığından, 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, böyüklük ondadır ki, dahi 
Nizaminin, Füzulinin, Xətainin yaradıcılığından bəhrələnməklə 
böyük bir sənət yolu keçməsidir, bir sözlə çağdaş ədəbiyyatı-
mızın 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. 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 İbrahimovun 30 yaşı tamam olması ilə 
əlaqədar fevral ayında “Mübariz” anım-tanıtım xeyriyyə tədbir-
ləri 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 Qəhrə-
manı Mübariz İbrahimovun keçdiyi döyüş yolundan yazdığı 
“Oriyentir ulduzu” kitabının 5-ci nəşrin əsasında təkrarən nəşr 
olunmuş kitabı şagirdlərə. tədbir iştirakçılarına və həmin 
məktəblərin kitabxanasına hədiyyə ediləcək. 

Çap edilib: 
 “Həftə içi”. 30 yanvar 2019-cu il 
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BİZİ QARABAĞA SƏSLƏYƏN KİTAB 
(Z.Ustacın “Oriyentir ulduzu” kitabı haqqında) 

 

Zaur Ustac imzası daxil olduğu ədəbi nəslin digər nüma-
yəndələri 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 tutulmuş povest sözün əsl mənasında müəllifin kim-
liyini 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 olma-
sına 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 iqti-
darında olardı.  

Kitab iki hissədən ibarətdir: bədii və praktik hissə. Müəllif 
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bədii hissədə Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı 
Mübariz İbrahimovun son iki 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, po-
vesti nə vaxt oxuyub qutardığının fərqinə varmırsan və o andaca 
ağlına ilk fikir gəlir: müəllif qəhrəmanın yanında olubmu, görə-
sən… Sanki yazar qəhrəmanla bir yerdə olub və bütün gördük-
lərini qələmə alıb. Əsgərlərin Seyid deyə çağırdığı Mübarizin 
xidmət etdiyi postun həyat şəraitindən tutmuş, döyüş səhnə-
lərinin təsvirinə qədər hər şey mükəmməldir. Nəhayət, bu kiçi-
cik 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 olu-
nan tarixdə bir yol göstərən səmt ulduzu kimi Tərtər – Göran-
boy 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 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 Müba-
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riz 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 yüngülləşdiyi-
ni, bir mərtəbə daha kamil olduğunu öz gənc oxucularına – 
formalaşmaqda olan vətəndaşlara, şəxsiyyətlərə çatdırır. Əlbət-
tə, bədii hissə barədə hələ kifayət qədər söhbəti davam etdirmək 
olardı. Ancaq bəzi əsas məqamları sizə çatdırdıqdan sonra prak-
tik hissəyə keçmək istəyirəm. 

“Çalışmalar” adlanan bu bölmə demək olar ki, povestin 
özü qədər önəmli olub, bədii hissənin tam açılmasına oxucu, 
şagird tərəfindən məqsədin, qayənin tam mənimsənilməsinə 
xidmət edir. Bədii hissədə qaldırılan bütün milli və vətənpərvər-
lik 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 yaradıcılıq uğurları arzu edir, ondan hər biri 
bu günümüzü andıran bir səlnaməyə dönəcək yeni əsərlər göz-
ləyirik. 

Afət Mürşüdqızı-Xəlilova, 
Əməkdar müəllim. Bakı şəhəri  201saylı  məktəb. 
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 “ORİYENTİR ULDUZU” 
MÜBARİZƏ LAYİQ POVEST 

(Z.Ustacın “Oriyentir ulduzu” povesti haqqında) 
 
 
 

TOFIQ QƏBUL, 
 

 
 
 
 
 
 

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 
səh.) 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 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, 
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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 oyunbaz-
lıqlarına nə qədər dözəcəyik? Qrajdanskidə dözmək olmur, 
deyirsən, gedim orduya. Orduda dözmək olmur. Deyirsən, ön 
cəbhəyə. Burda heç dayanmaq olmur. Şərəfsizlər hər gün gözü-
nün qabağında min hoqqadan çıxırlar. Lap dəli oluram. Ya 
Allah, sən özün səbr ver!”. 

Zaur Ustaclı bu gənc oğlanın blindajdakı bir günlük həya-
tını, 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 kənd-
lərimizin, 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 portretini 
yaradır. Mübariz qarşısına məqsəd qoymuşdur; düşmənlə təkbə-
tək üz-üzə durmaq, əsrlərlə bizə qənim kəsilən, torpaqlarımızda 
at oynadan, Xocalı kimi dəhşətli qırğınlar törədən erməni faşiz-
minə dərs vermək, onlardan xalqımızın intiqamını almaq. 

Əsərdə təsvir olunan sonrakı hadisələr Mübarizin silahla-
naraq 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. 
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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 həyə-
canla izləyir. Yazıçı Mübarizin dili ilə deyir; “Həmişə bu yolla 
düşmən mövqeyinə ya əsgər gələr, ya da yoxlama. Həmişə 
onların tərkibində çoxlu generallar, polkovniklər olan komissi-
yalar yoxlayıb “5” verərdilər. İndi bu yolla onları “yoxlamağa” 
Azərbaycan ordusunun peşəkar giziri gəlirdi. Özü də bu yoxla-
ma 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. 
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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. 
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. 
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Mübariz “məğlubedilməz erməni ordusu” mifinə son 
qoydu. Öz ölümü ilə belə düşməni lərzəyə saldı.  

Povest qəhrəmanın həlakı ilə başa çatsa da, yazıçı onun 
əbədiyaşar insan olduğunu oxucuya təlqin etməyi bacarır. An-
caq bir oxucu kimi məni qane etməyən bəzi məqamları da diq-
qətə çatdırmaq istəyirəm. Düşmən kazarmasına girən Müba-
rizdə 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 za-
man 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. 

Naxçıvan 
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XƏZƏR DELTASINDA GÖYQURŞAĞI 
(Zaur Ustacın yeni kitabı haqqında) 

 
  
 

 
 

KƏNAN HACI,  
                                       
yazıçı,  
tərcüməçi 
 

 
 
 
 
 

 
Dilin gözəlliyi onun ilkinliyində, təravətində, kökündədir. 

Bu gün yazılan ədəbi mətnlərdə (istər poeziya, istər nəsr nümu-
nələrində) sanki yad cisimlər dolaşır, dilin substansionallığı 
qondarma, hibrid sözlərə qurban verilir. İnsan əşyaları sözlər 
vasitəsilə tanıyır, özünü sözün batinindəki mənalarla formalaş-
dırır.  

Söz həm də arxetiplərin övladıdır. Bədii mətnlər arxetip-
lərdən sızan elementlərlə yaranır.  

Mən Zaur Ustacın formaca ənənəyə bağlı, məzmunca yeni 
şeirlərini oxuyanda şairin bu fikir akrobatlığı məni yaxşı məna-
da təəccübləndirdi. Şeir qeybdən bizə ötürülən xəbərlərdir, bu 
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informasiyaları poetik düşüncələrlə süsləmək istedadın göstəri-
cisidir. Zaur bəyin şeirlərində ustadlardan bizə əmanət qalan 
dastan estetikası səma pıçıltılarını öz içindən keçirərək yeni 
biçimdə XXI əsr oxucusuna təqdim edir. 

Zaurun bu kitabı, sanki sakit axan çayın coşub-çağlayan 
dənizə – Xəzər deltasına qovuşduğu yerdir. Hissin, duyğunun 
müxtəlif çalarları, rəngləri bu şeirlərdə göyqurşağı kimi birləşir. 
Şeirlərdən alınan təəssüratları ümumən bu cür ifadə etmək olar: 
Xəzər deltasında göyqurşağı. 

 
Çiçək açsa, haçan həyat ağacın, 
Yaz çağındır, o çağını yaza yaz! 
Qan qaynasa, qışın oğlan çağında, 
Qışa deyil, o çağını yaza yaz… 
 
Araz dağdır, haldan hala hal eylər, 
Sakit axar, eldən elə yol eylər, 
Dost-aşina, taydan taya əl eylər, 
Ayaq açsa, o çağını yaza yaz! 

Bu misralar “Şahi-cahan” şeirindəndir. Şair “kamera”sını 
(poetik görüm bucağı) Araza tuşlayıb, bu kamerada Araz 
çayının coğrafi təyinatından əlavə milli identifikasiyasına da 
işarələr sezmək mümkündür.  

Milli Qəhrəman İlqar Mirzəyevin xatirəsinə həsr olunmuş 
şeirdə bu iki misra məni tutdu: 

Özün getdin yuxuya, 
Milyonları oyatdın… 
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Olduqca tutumlu ifadədir, yaddaşa həkk olunur. Həqiqə-
tən, İlqar Mirzəyev, Mübariz İbrahimov, Polad Həşimov kimi 
oğullar Zaur bəyin təbirincə desək, “yuxuya” getsə də xalqın 
milli şüurunun oyaq qalması üçün canlarından keçdilər. 

Başlanan yol qapından, 
Şuşayadək uzandı… 
Vətən oğlun itirdi, 
Torpağını qazandı… 

Can-torpaq qiyaslanması şeirdə orijinallığı ilə seçilir, 
yadda qalır. Şəhadət məqamına yetişən əsgər Vətənə, Vətənin 
şəklinə çevrilir, Vətənləşir. İnsan yoxdursa, Vətən də yoxdur, 
Vətən yoxdursa, insan da mövcud deyil. İnsanı ayaqda saxlayan 
üstündə durduğu torpaqdır. “Ana” torpaq ifadəsi əbəs yaran-
mayıb. Hamımız onun bağrından qopmuşuq, sonda yenə də 
onun qucağına düşəcəyik. Bu qəbil şeirlər Vətən sevgisinin əlif-
basıdır. Vətən sevgisi imanla müqayisə olunur. İmansız adam 
üçün Vətən anlayışı yoxdur. Bu anlayışların konkretləşməsində 
poeziya çox böyük rol oynayır. Səməd Vurğunun “Azərbaycan” 
şeirini xatırlayın. Uşaqların ürəyinə Vətən sevgisini bu şeirlə 
toxum kimi əkmişik. Abbas Səhhətin “Vətən” şeirini yada salaq. 
“Vətəni sevməyən insan olmaz, olsa ol şəxsdə vicdan olmaz”. 
Ana südü kimi qanımıza hopan bu şeirlər zaman-zaman içimiz-
dəki yurd sevgisini körükləyib. 

Zaur Ustacın şeirlərini fərqləndirən həm də bu kompo-
nentlərdir. Həmin komponentlər dilin folklor qatından maya-
lanaraq həmin şeirlərin sanbalını, çəkisini birə beş artırır. Ədəbi 
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genetika burada öz sözünü deyir. Zaur bəy estafeti öz sələflə-
rindən alıb gənc nəsilə ötürür. Bu mənada şairlər, qələm adam-
ları keçmişlə gələcək arasında möhkəm körpülər quran körpü-
salanlardır.   

“Xəzər deltasında göyqurşağı” adı altında toplanmış bu 
şeirləri bircə-bircə təhlil etmək fikrim yoxdur. Bu şeirlərdə 44 
günlük Vətən savaşının da izləri var, didaktikanın ötəsində olan 
misralar da var, şəraitin diktə etdiyi (gərəkli və lazımlı!) pafos 
da var. Rənglər spektrində qovuşan hislər, duyğular oxucunun 
qan yaddaşına xitab edir. 

Özü demiş, “bu yol ərənlər yoludur”. Yolun uğurlu olsun, 
Zaur Ustac! 

Qələmə alınıb:  
11.01.2022. Bakı. 
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ZAUR USTAC HAQQINDA 
 
 
 
 
XALİQ RƏHİMLİ, 
Şair, publisit  
 
 
 
 
 
 
 

Çoxu deyər tay dünyanın sonudu 
Fəqət bilməz yeni dünya sənindi  

deyən Zaur Ustacın şeirləri öz nikbinliyi, həyat eşqinin zəngin-
liyi ilə məndə maraq oyatdı. Zaurun şeirlərində şifahi xalq 
ədəbiyyatının ətri, ustad nəfəsi var. Yaxşı cəhətlərdən biri budur 
ki, şair min illərin əzəli və əbədi mövzularına özünəməxsus 
şəkildə yanaşmağı bacarır, həmkarlarından fərqlənməyə çalışır 
və buna nail olur. Zaur Ustacın şeirlərinə işıq salan eyni zaman-
da onun səmimiyyətidir, sözə məsuliyyətlə yanaşmasıdır. O 
kəmiyyətdən çox keyfiyyətə fikir verir və zəhmətsiz, havayı 
şöhrətdən uzaqdır. Bu da özündən əvvəlki söz ustadlarının 
ruhuna hörmət əlamətidir.  

İstedadı verən Allahdır. Bu mənada Zaurun Yaradanın 
nəzərində olmağına inanıram. Sözündən tanıdığım şair dostuma 
yeni- yeni uğurlar diləyirəm. 
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 TANRI EVİNDƏ GİZLƏNƏN SEVGİ 
 
 
 
 
 

Səma Muğanna 
Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvü  

 
 
 
 
 
 

 “Yuxular gerçək olmadığı kimi yaşanan hadisələr də bir 
parça xoşbəxtlikdə gizlidir. Qalanları sadəcə yalandır” 

 
Həyatımızda baş verən hadisələr qarışıq duyğularımızdan 

doğulan kabusdur. Bu kabuslar bəzən yaralayır, incidir, bəzən 
də gücləndirir. Neçə-neçə şahid olduğumuz “sevgi tarixçələri”  
bu dediklərimə misaldır. Baxın, “sevgi macəraları” söyləmə-
dim, “tarixçə” dedim, çünki sevginin yaşı olmur. Onun yaşı 
olarsa, demək, sevgililərin ayrılıq günü gəlib çatıb. Sevginin 
yaşı olmadığı kimi hadisələrin də bəzən səbəbi olmur. Səbəbsiz 
hadisələr sonsuz sevgilər kimi gizlidir. Onların tarixçəsini bil-
mək üçün siz də bu qarışıq duyğuları yaşamalısınız… 

    Anlatdığım “qarışıq duyğuları”  şair Zaur Ustacın “Əliş 
və Anna” poemasında yenidən yaşadım. Bu qarışıq duyğuların 
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adı olmur. Düşünün, yaşanan hadisələrin adı varmı? Təbii ki, 
yoxdur! 

  Zaur müəllimin yaradıcılıq dünyasına səyahət etdikdə 
möcüzəli çərxi fələklə rastlaşdığımı söyləməliyəm. Bu gün 
məhz “Əliş və Anna”dan deyil, onların Tanrıya bağlanan sevgi-
sindən danışacam. 

    Onların sevgisinə mən də şahid  olduqda bir neçə dəqi-
qəlik Nizaminin “Leyli və Məcnun”una  səyahət etdim. Oxşar-
lıq deməyək, çünki mən heç vaxt iki müxtəlif sevgini bir-birinə 
bənzətmirəm. Sevgi tək varlıqdır. Hər insanın dünyasında 
yaşayan həmdəmidir, onun parasıdır. Baxın, başlıqda qeyd 
etdiyim kimi “hadisələr də bir parça xoşbəxtlikdə gizlidir” . 
“Bir parça xoşbəxtlik” dedikdə sevgini nəzərdə tutdum. Yəni ki, 
insan ömründə çox hadisələr baş verə bilər, bu bir insan, yaxud 
məzlum ola bilər. Ancaq onun “bir parça xoşbəxtliyi”  hamıdan 
xəbərsiz qəlbinin dərinliklərində gizlidir.  Bu dediyim “xoşbəxt-
lik”  Sevgidir. Əliş və Annanın da sevgisi qəlblərində gizlidir, 
həm də ən dərinlikdə. Əgər “sevgi” nəfəs alırsa, demək onlar da 
yaşayır. 

   Hamı çalışdı ki, Əliş və Annanı bir-birindən ayırsın. 
Unutmayın ki, Anna Əlişin qollarında olmasa belə qürbət əllər-
də olsa da, qəlbinin evində SEVGİ var. O hələ də yaşayır! Əgər 
Sevgi ölməyibsə, onlar ölə bilməz! 

   Ən təsirli səhnə də Əlişin başının boynundan ayrılması 
idi. Yenidən bu səhnəni qələmə aldıqda dediyim “qarışıq duy-
ğuları” yaşayıram. Bu duyğuların hər birində Əliş və Annanın 
sevgisi xatırlanır. Zaur müəllimin qələmi bu hayqırışı elə 
söyləyib ki, səsi duyulmur bu ah-nalənin. Annanın ah-naləsini 
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duyan yalnız Əliş və qəlb evində gizlənən Sevgidir!  
   Siz bilirsinizmi ki, hər dəfə hayqırışınız, üsyanınız, 

kədər-qəminizi duyan Sevgi çiçək kimi ömründən bir ləçək 
qoparır? Bu qopan ləçəklər geri dönmür… 

    “Yalana sarılmış insanlar” düşündülər ki, Əliş və Anna-
nı ayıracaqlar. Bəlkə bu fani dünyada qovuşa bilmədilər, ancaq 
Tanrı onlara qollarını açdı… Onların ölü bədənindən qorxub 
qaçan Sevgi Tanrının evində gizləndi. Beləliklə, Əliş və Anna-
nın sevgisi ölümsüzləşdi! 

                  Çap edilib: 
 “Həftə içi”, 7 - 13 iyul 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Yaradıcılığı ədəbi-tənqid müstəvisində 

 
133

SÖZÜN ZAUR USTAC ZİRVƏSİ 
 
 

İLDIRIM 
ƏKBƏROĞLU  

     (FÜZULİ) 
 

şair, Müstəqil Yazarlar 
Konfederasiyasının 
sədri 

 
 
 

 
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, FB, Zaur Ustacı kimi istedadlı 
bir şairi kəşf etməkdə, onun gözəl şerlərindən yararlanmaqda 
mənə yardımçı olub.                                                                                  
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Zaur Ustacın yazdıqları şerilərində onun istedadı, təbi ilə 
yanaşı, onun, həm də, gecəli-gündüzlu çəkdiyi zəhməti, onun 
şerilərindəki sözlərin, inci dənələri kimi, sözlərin içindən 
seçməsi oxucunun istər-istəməz nəzərini 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 
sevəninin Qarabağın işğaldan azad edilməsi üçün canini belə 
verməyi hazır olduğunu bəyan edir.                 

Zaur Ustac poeziyası, müasir Azərbaycan poeziyasında 
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. 
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