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Zöhrə  Əliyevanın  “Unudulmayan  nəğmə” kitabı  şai-

rin  fərqli  güşüncələri,  zəngin  duyğuları,      ali  hiss-

ləri, gözəl  təbiət  təsvirləri  ilə  seçilir.   Şeirlərdə  poetik  

fikir  aydınlığı, dərin  məna, sətirlərdə   sevgi  və  həyat  

eşqi  duyulur.  İnsanın  dünyasını  zənginləşdirən  bu  

şeirlər  həsrət  yükü,  fəlsəfi  məna  çaları  ilə seçilir.   
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Zöhrə  xanım  Əliyeva – hiss və  həyəcanı  

aşıb- daşan, gülüşü  göz  yaşları ilə müşayiət  

olunan,  təbiət,  gözəllik  heyranı  bir  insandır. 

“Unudulmayan  nəğmə” ---- Zöhrə  xanımın  

şeirləşmiş həyəcanıdır,  həyata,  insanlara və  

Günəşə  bəslədiyi  sevgi  kitabıdır. 
 

 

 Prof. Hamlet   İsaxanlı 
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ÖN SÖZ 

 

Zöhrə  Əliyevanın  “Unudulmayan  nəğmə” kitabı  

şairin  fərqli  güşüncələri,  zəngin  duyğuları,      ali  hiss-

ləri, gözəl  təbiət  təsvirləri  ilə  seçilir.   Şeirlərdə  poetik  

fikir  aydınlığı, dərin  məna, sətirlərdə   sevgi  və  həyat  

eşqi  duyulur.  İnsanın  dünyasını  zənginləşdirən  bu  

şeirlər  həsrət  yükü,  fəlsəfi  məna  çaları  ilə seçilir.  

Zöhrə  xanımın  həyata,  təbiətə, insanlara,  dostluğa 

olan  sevgisini  ürəkdən  ona  olan  inamla  duyuruq.  

Onun  yazdığı    gözəl  şeirləri  yazmaq  üçün  şairdə  

çox  böyük  istedad  azlıq  edər,  bunun  üçün  insanda  

çox zəngin,  duyğulu  gözəl  bir  qəlb gərəkdir---- Zöhrə  

xanımın  qəlbi  kimi...  

   Zöhrə  Əliyevanın  şeirlərinin  ritmi, ahəngi,  sə-

mimiliyi,  yazdığı  mövzunu  musiqi  fonu  kimi   

müşayiət eyləyir.  “Xatirələr”,  “Yarpaqlar  tökülür”, 

“Soruş  məni”,  “Qumlu  sahillərdə”, “Duyan  varmı  

içindəki  yanğını”, “Dan  ulduzu”,  “Son  vida”, “Söylə, 

sən  hardasan” və  neçə--neçə  unudulmayan   şeirləri... 

              

                Yarpaqlar  tökülür, saralır—solur, 

                sonür  pıçıltısı  şən  ağacların. 

                Yarpaqlar  tökülür bir  xəzan olur, 

                 ümidi  kəsilir  uçan  quşların... 

                 Soyunur  ağaclar,  tökülür  yarpaq, 

                 ömürdən  ayrılan  günümüz  kimi. 

                 Quru  yarpaqları  tərk  edir  quşlar, 
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                 könülü  tərk  edən  sevgimiz  kimi. 

                 Yarpaqlar  tökülür  açacaq  yenə, 

                  qonacaq  sevdiyi  budaqlarına. 

                 Könül  budağından  düşən  yarpaqlar, 

                 Əbədi  çökəcək  qəm  yollarına..... 

 

Şairin  düşündürücü  və  məntiqli  zaman  şeirləri 

“Zaman”,  “Yol  günəşə  çataydı”, “Dəniz”, “Sonu  yox  

yolların”, “Layla  səsi”, “Həsrət  nəğməsi”,  ni  

oxuduqda  təsirlənməmək  mümkün  deyil. 

Şairin  həssaslığını,  duyğularının  nəcibliyini, 

insan   düşüncələrini  poetik  şəkildə necə  göstərməsini  

duymaq  üçün  təkcə  “Xatirələr”  şeirini  oxumaq  

kifayətdir. 

               

               Bozaran  buludlar,  axan  damlalar, 

              Oyadır  qəlbimdə  xatirələri, 

               Gözümdən  süzülən  axan  damlalar, 

               Gətirir   gözümə  xatirələri. 

 

               O  kövrək  buludlar, dolan buludlar, 

               Ağlayan  buludlar  həsrətim  mənim, 

               Qovuşub  buluda  sızladır  məni, 

                Yağmurla  ötüşən   xatirələrim. 

Onun  Azərbaycan—Türkiyə  dostluğuna,  qardaş-

lığına  həsr  etdiyi  şeirləri  bu  mövzuya  həsr  olunmuş  

ən  gözəl, dəyərli  nümunələr  hesab  etmək  olar. 

“Unudulmayan  nəğmə”  kitabında  hər  sözün   öz  

rəngi  var.  
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Sözləri  yanaşı düzəndə  gərək  onları  rənglərinin  

uyuşmasına görə  düzəsən. Bunları  bilmək  çox  

çətindir.   Bu  incə  çalarları  yaratmaq    Zöhrə  

Əliyevaya  nəsib  olmuşdur.  Bu  da  bir  xöşbəxtlikdir.    

 “ Dan  ulduzu” şeiri, sözlərin  rəngi və ümidin  

sonsuzluğu..... 

          Sərin  bir  axşamın   yalnızlığında, 

          Sükutlu  gecənin   sonsuzluğunda, 

          Ulduzlar   axışan   mavi  goylərdə, 

                    Ayı  axtarırdım,  çox  darıxırdım, 

                        sübhü    gözləyirdim... 

              Tükənməz  üfüqlər,  tükənməz  gecə... 

       

          İntizar  qəlbimə  təsəlli  verən, 

          Səmalar  gözəli  dan ulduzuydu, 

          Mənim  ümidimin   sonsuzluğuydu. 

 

           Həsrəti  ürəyimə  sığmayir  göyün, 

             Süzülür   səhərə  şəfəqi  sübhün... 

Zöhrə  Əliyevaya  yaradıcılığında,  şəxsi  həyatında  

böyük  uğurlar  diləyirəm. 

       

    Sahilə   Hacıyeva 
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Unudulmayan  nəğmə 

 

O an, o anı  tutub saxlamaq, 

dayandırmaq  istədim  zamanı... 

O səs—məsafələri, sədləri yaran qağayıların sevdiyi 

dəniz üçün oxuduğu əbədi sevgi nəğməsi...... 

Qovuşdu  nəğmələrə,  qəlbimin  

 gizli  səsi... 

Arzumu, istəyimi verdiyim  sonsuz  xəyallarım, öz- 

özümə qurduğum hekayələrim  nə  qədər  yaxın  idi.  Sanki  

şirin  bir  röya..... 

“ Təqvimlər  buludu yazırkən, bahar çiçəkləri  səpilmiş, 

əlçatmayan  “mənli  dünyam” mənim  olmuş, 

Əlimi  atsam toxunacağım  ümidlərim  intizardan  

titrəyən  əllərimi  isitmiş.... 

Xəyal  etdiyim anlar mənə  bu  qədər  yaxın  ikən---- 

Bir  çiçək  qoxusu “oyatdı” məni; 

Qoxusundan  doymadım, 

 nəfəsimə   çəkmədim.... 

Anladım  ki, bu  bir  roya  imiş--- yaşaya bilməyəcəyim, 

unuda  bilməyəcəyim-- 

Şirin  bir  röya... 

Heç unutmayacağım  

qağayıların, vurğunu  olduğu  

dənizə  söylədiyi  əbədi  sevgi, 

həsrət nəğməsini unutmayacağım  kimi.....  
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Dönsəydin  ümidsiz  sahillərimə 

 

Bir  həzin, susmayan  nəğmə  olardım, 

Eşitsəm, duyğulu   səsini  sənin. 

 Sevincin  rəngini tapardım      o an, 

Olsaydım  əbədi  könlündə   sənin. 

 

Sübh   şehi  olardım  tər  çiçəklərin, 

Alsaydım  o gözəl qoxunu sənin. 

Yığardım  dünyanın  bütün  güllərin, 

Duysaydım   çiçəkdən  ətrini  sənin. 

 

Yanardım, qalardım,  səhralarda mən, 

Versəydi   qəlbinin  istisin  mənə, 

Sahilə  sığmayan  dəniz  olardım, 

Dönsəydin  ümidsiz  sahillərimə. 

 

Sənsiz  sabahıma  duman  bürünüb, 

Bilirsən, ürəyim  necə  darıxıb, 

Indi  dünyam  mənim  sənsiz  boş qalıb, 

Susub  nəğmələrim, çiçəklər  solub... 

 

http://www.kitabxana.net/
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Son  vida 

 

Səssiz  bir  vida, 

Ayrılıq... 

Sonsuzluq   pərdəsi  sahillərə   çəkilmiş, 

məsafələr  çox  olurmuş  amansız, 

Ayrılıqlar,  vidalar 

ürəklərdə 

əbədilik  yaşarmış, 

Bu  son  görüş,  son  vida, 

gözlərimdə---- 

əbədi  bir  xəyalmış... 

Ağıl  unutmadığında  qalar, 

sahilsiz  bir  dəniz  ləpələrin  haraya  çırpar, 

Gözlərim   səni--- 

tək  səni  arar. 

 

Hər  axşam,  hər  səhər, 

hər  gündüz  yolunu  gözlər. 

http://www.kitabxana.net/
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Tənha  insan, tənha  çinar 

 

Tənha  günəş  nə yanırsan, belə sən, 

Tənhalıqmı   yandırıbdır   bağrını, 

- Söylə,  sənin bu pərişan halında.  

Duyan   varmı   içindəki   yanğını? 

 

Tənha çinar,  nədən qəmli durubsan, 

Sevənlərin    həsrətinmi    çəkirsən; 

Tənhalığı   taleyinə   bağlayıb, 

İntizardan  göz yaşımı  tökürsən? 

 

Tənha  dəniz  niyə  susub  suların, 

Pərişandır  o sönən  dalğaların, 

Sevdiyi  sahilə  cırpılmır  niyə, 

Yağmur  həsrətini  çəkən  suların? 

 

Tənha insan;  niyə nəmdir gözlərin, 

Niyə  donub,  urəyində  sözlərin; 

Haray salıb köksündə xatirələr... 

Həsrətmidir  sevdiyinə  gözlərin? 

Tənha insan, tənha  çinar... 

Gəl məni də qonaq eylə,  həsrətinə 

Uçub  gedək  xəyalların  sahilinə,  

O    sahildə  

Qağayılar   qanad  çalır, 

Nəmli  gözdən  narın—narın 

hey  yaş  axır...  

http://www.kitabxana.net/
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Məndən  uzaqlarda 

 

Sən  məndən  uzaqsan, həm  də  çox  uzaq, 

Uzaqdır  sevimli  gözlərin  mənə, 

Dalıb  xəyallara  görmək  istədim, 

O həsrət  qaldığım  üzünü  yenə. 

 

Səni  məndən  alıb  aparan  zaman, 

Qaytarsın  səsini,  sözünü  mənə, 

Dolaşdım  görünməz  məsafələri, 

Bəlkə  izlərinlə  çataram  sənə. 

 

Səndən  uzaqlarda  solub  rənglərim, 

Sükuta  bürünüb, sənyoxsan  səsim. 

Zamandan  xəbərsiz  saatda  donub, 

Yoxluğun  içində  susan  illərim. 

 

Gözlədim  mən  səni  intizarımda, 

İzlərin  də  itib,  dumanlı  yolda, 

İndi  xəzan  olub  getdiyin yol da, 

Saralmış  yarpaqlar  quruyub  ovcumda. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Zöhrə Əliyeva.                  “Unudulmayan nəğmə” 

14 

 

Olmasaydı  xatirələr 

 

Olmasaydı   xatirələr, 

bu  doğma   

                     xatirələr... 

Qəlbimə  izlər   salan   silinməz   düşüncələr, 

heç  olmazdı  üzüntülər. 

 

Qürubun  kölgəsi, 

sakit  axşamlarda, 

Fikrim  uzaqlarda, 

keçmişin  yollarında, 

xatirələr  yanımda. 

 

 

 

 

Olmasaydı  xatirələr..... 

Səni  çoxdan  unudardım--- 

unudardım, 

gülüşünü,  duruşunu, 

sözlərini,  səsini, 

Bəlkə  də  unudardım, 

 gəzdiyimiz 

sahilləri, 

keçdiyimiz   yolları... 

Mənə   hədiyyən  olan 

sönməyən  ulduzları, 
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dənizi, 

tükənməz  səmaları— 

Unudardım.... 

 

Mən  indi  anladım  ki, 

unutmaq  mümkün  deyil, 

birgə  xatirələri... 
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Səni  xatırlayıram 

 

Səni  xatırlayıram, günəş şəfəqlərini, 

                          dalğalara   yayınca, 

Səni xatırlayıram, yağmur damlalarını, 

                         çiçəklərə səpincə, 

Səni  xatırlayıram, xəyallara qovuşub,  

                        uzaqlara  gedincə. 

                                            

Səni   düşünürəm, dərin gecələrdə, 

                         ulduzlar parlayınca, 

səssizlik  içində, hər şey susunca, 

 gecənin sükütunda, 

                       sonsuzluğa bağlanınca... 

 Səni  düşünürəm, dan  yeri   

ağarınca..... 

http://www.kitabxana.net/
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Soruş   məni 

 

Soruş məni buludlardan, 

hər   damlası  gözlərimdə, 

Rüzgarlardan  soruş  məni, 

həsrətim var qanadında. 

Ulduzlardan  soruş məni-  

intizarım  gecəsində, 

Sən  günəşdən  soruş  məni--- 

hicranımı, 

üzüntümü, 

atəş  edib,  o  bağrında. 

Səmalardan  soruş  məni, xəyallarım 

ümmanında... 

Ürəyindən soruş məni- Soruş mənim  ürəyimi,  

səndə  qalan  ürəyindən...  
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Bitməyən  nağılım 

 

Könül səhifəmə  yazılmış   

həsrət    hekayəm, 

Bitməyən  nağılım, 

ruhum,  fikrim, 

pərişan  düşüncələrim... 

Sızlar   sətirlərdə, 

hicran   da  sənsiz... 

Sel  olub  dəryanı  tutunca, 

arzularım,   duyğularım, 

səssizliyin  içində 

səni  necə  tapacaq  ümidlərim. 

Səssizliyin  içində 

səni  necə  tapacaq, 

işıqsiz  gecələrim... 

Sənsizlik.... 

Gecələr   qədər   qaranlıq... 
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Səninlə  sənsiz 

 

Bir   baxış  qaldı  gözlərimdə, 

həsrət  yüklü, 

söyləmələrlə  səssiz. 

  Duyğu  qaldı, 

ürəyimdə, 

qürbət  nəğməli, 

dəniz  nəfəsli, 

ləpələrlə  sahilsiz. 

 

Silinməz  bir  söz, 

qaldı  dodaqlarımda--- 

söyləyə  bilmədiyim, 

unuda  bilmədiyim, 

səsimin  içində  səssiz. 

Ayrılan  yollarda,   bir  vida, bir  həsrət, 

bir  intizar 

qaldı  ovuclarımda, 

ümidlərlə,  ümidsiz. 

Bir  sevgi  qaldı  xəyalımda, 

bir  nəfəs,  bir  səs,  bir  dünya 

səninlə  dolu  sənsiz. 

 İzin  qaldı  yollarımda... 

Yoxluğunla bu  yollar, 

sanki  tənha,  yalnız... 
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Darıxdım,  çox  darıxdım..... 

 

Darıxdım, 

gözlərin,  baxışların, 

                 səsin, 

sözün—söhbətin  üçün. 

Darıxdım  gülüşün 

                    üçün, 

həyacanın   üçün... 

Nəğmələrimiz  üçün, 

sənli  axşamlar, 

sənli  yuxular  üçün. 

Səni  xatırladan  hər şey  üçün  darıxdım... 

Çox  darıxdım... 

 

Bircə  sən  bilərdin....... 

Sənin  üçün--- 

 necə, 

darıxdığımı..... 
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Xatirələr 

 

O  kövrək  buludlar  dolubdur  yenə, 

Süzülüb  yağmurlar  tökülür  yerə, 

Könlündə  sıxdığı  həsrəti, qəmi--- 

Tökür  gözyaşların  axıdır  yerə. 

 

Bozaran  buludlar, axan  damlalar, 

Oyadır qəlbimdə  xatirələri, 

Gözümdən  süzülən,  axan damlalar, 

Gətirir  gözümə xatirələri. 

 

O kövrək  buludlar, dolan buludlar, 

Ağlayan  buludlar   həsrətim  mənim, 

Qovuşub  buluda sızladır  məni, 

Yağmurla  ötüşən   

xarirələrim. 
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Həsrətə  döndün 

 

Sən   getdin  indi  uzaqlarda..... 

 

Səni  sonsuz  yolda 

  yoldaş  sanırkən, 

adını  qəlbimə  

 ümid  yazırkən, 

ancaq  intizara,  həsrətə  döndün. 

Nəğmələrim olub, 

sədalanırkən, 

içimdə  boğulan  səsimdə  susdun. 

 

Zaman  susdu,  günlər  keçdi, 

aylar  axdı,  illər  ötdü, 

həsrət  küləkləri   qürbətdən  əsdi... 

Susdu  sənli  nəğmələr, 

Ruhuma  töküldü  sarı  yarpaqlar, 

saraldı  xatirələr... 

 

Bilirəm  qayıtmayacaqsan, 

               amma   nədən--- 

zamansız  yollarında, 

 intizar  düşüncələr... 
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Qağayı  nəğməsi 

 

Vurulub  dənizin  dalğalarına, 

Sönməyən  o   sonsuz   

ləpələrinə, 

Sevgi  nəğməsini  oxuyurdular, 

Dənizdən  doymayan   

qağayılarım. 

Fırtına,  çovğunlar  şiddət  etsə  də, 

Rüzgarlar  qumları  hey   

dağıtsa  da, 

Dalğa  tüğyan  edib, göyə  qalxsa  da, 

Dənizdən    dönməyən  qağayılarım. 

 

Dalğanın,  sahilin   ruhunu  duyub, 

Ayrılmaz  dənizdən   qağayılarım, 

Səmaya  yayılan  gözəl  səsləri, 

Qəlbimdə  sönməyən  sevgimdir  mənim... 
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Sənli   düşüncələri 

 

Qar  yağır, 

 bəyaz  dumanlar  uçuşur, 

Naxışlar  bəzəyir 

 ağacları, 

 dağları. 

Dərin  bir  səssizliyə  bağlayır  yeri... 

Soyuğu  uçurur  kəpənəkləri, quşları; 

boş qoyur  yuvaları; 

Soyudur  tənha  könülləri, 

üşüdür  torpağı, ağacları, dənizləri.... 

dağları  üşüdür. 

Üşüdür  sahilləri  oxşayan ləpələri... 

 

Qar  yağır, bəyaz naxışlar 

rüzgara qoşulunca əllərimi  üşüdür. 

Qar  üşüdür  əlimi, alnımı, yanağımı.... 

 təkcə  üşüdə  bilmir,  Sənli  düşüncələri... 
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Sənə    göndərəcəyəm 

 

Baharda   günəşi  alıb əlimə, 

sənə  göndərəcəyəm, 

Ulduzları   sərib sonsuz yollara, 

sənə  göndərəcəyəm, 

Çiçək   axtarıram,  çələng  hörməyə, 

sənə  göndərəcəyəm. 

Mavi  göy  üzündən   

     sevgilər  yığıb, 

sənə  göndərəcəyəm. 

 

Ümid  yağışının 

damlalarını, 

həzin  küləklərə süzüb, 

uzaq  sorağına  qoşub, 

sənə  göndərəcəyəm. 

Həsrətindən  üzülən, 

yollarını  gözləyən, 

intizarımı,  həyacanımı- 

məhəbbətimi 

  

sənə  göndərəcəyəm...  
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Qumlu  sahillərdə 

 

Səhərin    sükutlu  sərinliyində, 

Gözlərim  dənizin  sonsuzluğunda, 

Həsrəti  qəlbimə  damır  göylərin; 

Xəyalım    qərq  olur mavi 

sularda... 

Aparır  dalğalar  fikirlərimi, 

Sahillə  aramsız  görüşlərində. 

Kükrəyir  dalğalar, coşur  ləpələr, 

Dənizin  nəfəsin  çəkir  sahillər, 

Dalğa  sevgisiylə  susur  sahillər... 

 

Mənsə  oxşayıram  qum  dənəsini— 

qoruyub dənizin  fırtınasından, 

Sanki  axtarıram  bir  dənəsini....... 

Suskunluğuma  dalğalar  yağırkən,   

səmalardan   

səpilən  ümid  

 nəfəs  olur  ürəyimdə, 

duyğu  axır  köksümdə... 
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––Dənizə  sevinc   yayan  günəşli   

                               sabahdayam, 

 Fikirlərim   dolaşan,   

qumlu   sahillərdəyəm.... 

 

Üfüqdən  dünyaya  boylanır  səhər, 

Od  tutub  alışır   

göylərdə şəfəq, 

Seyr  edib,  cağlayır  gözəl  ləpələr. 

Çırpılır  sahilə  mavi  dalğalar. 

İçimdə  səslənir  həzin  nəğmələr... 

 

Nəfəsimə  şəfəq  dolur, 

əllərimə  qağayılar  qonur, 

ümidimə   sevgi  yağır... 

 

Qaranlığıma  aydınlıq  qatan  günəşim parlayır, 

Şəfəqləri--- qumsalların  ovcunda, 

Mənim  xəyalımın   sonsuzluğunda... 
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Solmuş  xatirələr 

 

Saralmış  vərəqlər, solmuş  xatirələr... 

Vərəqlər  arasına,  səhifələrə  hopan 

gözümdən  axan,   

damlalar--- 

Silirdi  yazdıklarımı; 

Ürəyimdən  

 yana- yana  silməyə 

məcbur  etdiyimi  

sildiyim  kimi... 

Silindi  deyəsən  hər şey, 

acı  gözyaşımın  həsrətiylə, 

ruhumun  donmuş sükunətiylə. 

--- Ürəyimə  

gücü  çatmayan  duyğularımdan, 

silə  bildimmi  səni?.... 
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Toxunmayın xəyallarıma 

 

Heç  bilmirəm, 

bu  gün  nədən, 

Pərişandır  fikirlərim, 

uzaqdadır  xəyallarım. 

fərqli  dünyadadır  düşüncələrim... 

Ruhum  tutmayır  qəlbimdə  qərar, 

tükənməz   yollarla bərabər. 

Həyacan  var   xatirələrimdə, 

kövrəlib  köksümdə, 

duyğularım  da..... 

 

Çox  şirin  yuxular   

həyatda  olmayan  anı  yaşadar, 

əlçatmayan   həsrətlər  xəyallarda   yaşanar. 

 

 İntizarı   yaşamaq  çox   

çətindir, 

toxunmayın  xəyallarıma  mənim   bəsimdir... 

sonsuzluğum, 

gercək  olmasa belə,   

şirin  dünyam,   gümanlarım... 
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Sevgilər  yollaram  göyün  üzünə 

 

Sevdanı  ürəyimə   

yükləsəm, 

kölgəni  özümlə  götürsəm, 

çəkilib  getsəm   uzaqlara, 

             dağlara, 

 dənizlərə, 

meşələrə... 

Gecələr  ulduzlar  yoldaşım  olsa, 

gündüzlər  mavi  göylər... 

Dalıb   unudulmayan  düşüncələrə, 

bağlansam  buludsuz  adalara, 

alıb  aparsam   xəyalını 

yolların  bitmədiyi, 

tanımadığım, 

çox  uzaqlara.... 

 

Sən  ürəyimdə  olsan, 

sən  fikrimdə, 

sən  ruhumda---  

 Çiçək  yağar  üzümə, 

ümid  yağar   göy üzünə. 

Varlığın   könlümdə  yaşadıqca, 

Sevgilər   yollaram  göyün  üzünə.... 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Zöhrə Əliyeva.                  “Unudulmayan nəğmə” 

 

31  

 

 

Sənsiz  açan  səhərə 

 

Hardan  düşdün  sən  yadıma  bu  gecə, 

sakit   gəldin  düşüncəmə  gizlicə, 

Bu  səssiz  otağımda, 

nə   bir  səs,  

 nə  bir  nəfəs, 

sən  varsan  xəyalımda. 

Gecənin  səssizliyimi, 

yoxsa qarışıq düşüncələrmi, 

gətiribdir  səni, 

gecənin  qaranlığı   

soyudubdur   kölgəni... 

 

Hardan  düşdün  sən  yadıma bu  gecə, 

Sənsizliyin   qaranlığında  bitməsin  gecə. 

 

qovuşmaq  istəmirəm 

sənsiz   açan   səhərə 
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Yalnız  yol.... 

 

Uzun,  incə bir  yol... 

Kimsə  getməyir  o yoldan  artıq, 

düşmüş  sabahına, 

gecədən  üşümüş--  

bir qaranlıq, 

Yolun  fikri  zülmətdən- qara, 

susmuş   xatirələri, 

həsrət  qalıb  bahara. 

Xəzan  olmuş yarpaqları qoynunda, 

sevdiklərinin  xəyalı  var ruhunda, 

quşlar  daha  ötməyir  

ağacların  budağında. 

Təbəssümü   yalan  olmuş, 

çiçəkləri  çoxdan  solmuş, 

ağacları  qurumuş, 

yarpaqları  saralmış..... 

 

Rüzgarlar  bu  yolda çovğun  bağlayır, 

yağmurlar  səpilib,  

sakit   ağlayır... 

 

Yenə  yeni  bir  gecə, 

yenə  yalnızlıq, 

dərdi  çoxdur  yolun, 

gündüzü  də  qaranlıq... 
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Bu  yol  sevda  yoluydu, 

gül- çiçəklə  doluydu. 

Sevgilərin  şahidiydi  

hər  ağacı,  hər  kolu. 

güvəndiyi  sevdalar  

heç   buraxmazdı  onu, 

günəş də  saçağıyla 

örtərdi  gözəl   yolu... 

 

İndi   yalnız  yol  köksündəki  üsyanlar,   

ağlamaq  istəyir, 

həm  də  coşaraq... 

Ona  dost  olan 

tənha  gecələr, 

bir  də  yolda  qalan 

sirli  kölgələr... 

 

Yalnız  qalan  yollar  da, 

ağlayarmış, 

sevgi  yoxsa, yol  da 

xəzan  olarmış........  

Həsrətli  duyğuları, 

bitməz  hissləri 

Damla,  damla 

xəyal  olub  sönərmiş... 
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Səssiz   susuram 

 

Daha   səni  düşünməkdən  qaçıram, 

Ümidindən  uzaqlaşıb  gedirəm, 

Olacaq  sandığım  hər şeydən 

əlimi  çəkirəm. 

Bəlkələrdən, 

gözləməyi  unuduram. 

Səsimin  harayımda  səssiz  susuram, 

Zaman—zaman  sənə  yazdıqlarımı, 

əllərinlə  qaralayıb  silirəm, 

Bunca  həsrət  duyğuları, 

bitməz  hissləri, 

yanan  səhralara  itələyirəm, 

Damla—damla  

 xəyalımdan  getdiyini, 

içimdəki  acıyla  izləyirəm... 
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Nağıl  olmuş xatirələr 

 

Xatırladım  gülüşünü, 

gözlədim  şirin  səsini, 

Sənli  kövrək  xatirələr, 

soyuq  etdi   sevıncimi. 

Xatırladım  gözlərini, 

titrək  axan  sözlərini, 

İndi  sənsiz  düşüncələr, 

çəkə   bilmir  üzüntümü... 

 

Xatırladım,  xatırladım, 

nağıl  olmuş    xatirələr--- 

sənsizliyin  sükutuna, 

axıb  gedir  sıxıntılar, 

Şirin  olan  xəyallarım, 

indi  qəmli   xatirələr... 
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Yarpaqlar   tökülür 

 

Yarpaqlar  tökülür, saralır – solur, 

Sönür  pıçıltısı  şən  ağacların. 

Yarpaqlar  tökülür bir  xəzan  olur, 

ümidi  kəsilir  uçan  quşların. 

Soyunur ağaclar,  tökülür  yarpaq, 

ömürdən  ayrılan günümüz  kimi, 

Quru  yarpaqları  tərk  edir  quşlar, 

könülü  tərk  edən  sevgilər  kimi. 

Yarpaqlar  tökülür  açacaq  yenə, 

qonacaq  sevdiyi  budaqlarına. 

Könül  budağından  düşən  yarpaqlar, 

əbədi  çökəcək  qəm  yollarına... 
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Gözəldir  həyat 

 

Bir  uşağın  gülüşündə, 

Sevinc  yayan  gül üzündə, 

Sual  yağan gözlərində, 

Nağıl  kimi  sözlərində, 

Gözəldir  həyat... 

Quşların  nəğməsndə, 

Suların  zümzüməsində, 

Küləyin  pıçıltısında, 

Dalğaların  səsində, 

Yağmurun  damlasında, 

Gözəldir  həyat. 

 

Günəşin  atəşində, 

Çiçəklərin  ətrində, 

Sübhün  şəfəqlərində, 

Sevginin  həsrətində, 

Gözəldir  həyat. 

 

Mənim  nağıl   dünyamda, 

Uzaqda, çox  uzaqda, 

Sonsuz  xəyallarımda, 

Gözəldir  həyat.... 
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Məni   bağışla 
 

Duman  bağlayıbdı 

sonsuz  yolları, 

Yollar  bitirməyir 

  ayrılıqları, 

Saxla,  gözlərimdən  axan  yaşları, 

Mən  gələ  bilmirəm, məni  bağışla. 

 

Aylar  ilə dönər, 

 gözlərəm səni, 

İllər  ötsə  yenə, 

 gözlərəm  səni, 

Küləklər   gətirsin  mənə  nəfəsini, 

Mən  gələ  bilmirəm,  məni  bağışla. 

 

Ümidim qalıbdır bircə zamana 

Sabahım başlanıb tək bir gümana 

Gözlərim dalıbdır xəyallarına 

Mən  gələ  bilmirəm,  məni  bağışla. 
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Səni  görmək  istəyirəm,  tək səni 

 

Yaz  nəfəsi ürəyimə dolanda, 

Şirin,  həzin, xatirəyə   dalanda, 

Sevinc,   kədər  mənlə qoşa olanda, 

Səni   görmək  istəyirəm, tək  səni. 

 

Aylar  ötüb  ilə həmdəm  olanda, 

İllər  ötüb,  xatirəyə  dönəndə, 

Fikirlərdə, kövrələndə, solanda, 

Səni  görmək  istəyirəm,  tək  səni. 

 

Qaranlıq  öz  pərdəsini  çəkəndə, 

Ay  işiğın  yerlərə   bürüyəndə, 

Röyalarda,  şirin  yuxu görəndə, 

Səni  görmək  istəyirəm, 

tək  səni. 
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O  sənmisən 

 

Bir  sızı  var 

dilim- dilim  içimdə, 

Bir  həyacan, bir  həsrət, 

 O sənmisən. 

Bir  nəğmə  var  dodaqlarımda, 

Unutmaq  acısı  ürəyimdə  xəzan, 

Aşılmaz  dağlar  arasında  

qəlbimdəki   covğunlar, 

O    sənmisən. 

 

Bir  hüzün   var  könlümdə, 

Bir  yağmur  damlası, gizli  axır    

                           yanaqlarımda, 

O  sənmisən... 
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Axtarır  gözün 

 

Qurduğun  xəyallar  aparır  səni, 

mavi  səmaların  sonsuzluğuna, 

Aparır  xəyallar  ümidlərini, 

dənizin  tükənməz  aydınlığına........ 

Sonu  görünməyən  bu  səmalarda   

sabahın   sevincin  axtarır  gözün,  

Bəlkə  ürəyinin  ümid  səsində, 

kədərə  bürünən  nəğmədir  sözün. 

Axtarır, axtarır  gözün----- 

ümidi    axtarır  intizar  gözün... 
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Çəkə  bilmərəm  həsrətini 

 

Silmə   gözlərimdən   

xəyalını, 

Buraxma  əllərimdən, 

əlini, 

Pozma  cümlələrimdən 

adını, 

Dinc  buraxma   

fkirlərimi, 

üzmə  duyğularımı, 

Yalnızlıq  hissi  bürüyər  içimi---- 

boşluqda  qalsam, 

çəkə   bilmərəm  həsrətini... 
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Söylə sən hardasan.... 

 

Sevincimi  unutmuşam, 

Gümanlardan    yorulmuşam, 

Sənsiz, ümidsiz  qalmışam, 

Söylə, sən hardasan.  

 

Həyatımın  xoş  nəğməsi; 

Susub indi zümzüməsi, 

 Ürəyimin  səssiz  səsi, 

Söylə, sən  hardasan. 

 

Sən gözümdə  donan damla, 

Tək qalmışam  xəyalımla, 

Unutmamı asan  sanma, 

Söylə,  sən hardasan. 

 

Gözlərinə  həsrət  gözüm, 

Dodağımda  donub  sözüm, 

İntizara   dözmür könlüm, 

Söylə,  sən  hardasan. 

 

Dayanıbdır  sənsiz  zaman, 

Ömür  səyfəm  olub. xəzan, 

Həyatıma  nur  dolduran, 

Söylə, sən   hardasan... 
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Sanma  ki  silinəcək 

 

Gözlərin  sonsuz   dəniz, 

baxışların  nur,  yağış... 

Süzüldü   ürəyimə, 

mehriban  xəyal  kimi, 

damla--damla  bu yağış. 

Işıq  saldı  ruhuma, 

gözümə  yağan baxış, 

 

Sanma  ki  silinəcək, 

qəlbi sızladan  baxış,  

Bitməz,  bir  ömür  bitməz, 

xəyalımdan  o  baxış... 
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Unuda  bilmədim 

 

Yadıma  salınca  sənin  səsini, 

Unutdum  qəlbimi  üzən  acını, 

Gözlədim  yolunu  mən  həstət  ilə... 

Ruhumu  soyudur  payız  rüzgarı, 

Qarlı   qış dondurur  sükunətiylə... 

 

Sənsiz  acı  çəkdi, düşüncələrim... 

Məni   intizarda   saxlayan  dostum, 

Unutma  mən  səni  unutmamışam, 

 Unuda  bilmirəm, sirdaşımsan   sən, 

Unuda  bimədim,  həsrətim 

sənsən... 
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Əlçatmayan  ümmanımsan 

 

Sən  mənimçun  bir  dünyasan, 

günəş  adlı  bir  ulduzsan, 

əlçatmayan   ümmanımsan... 

Sən  mənimçün  bir  ümidsən, 

intizarlı  illərimsən, 

həyacanlı  günlərimsən, 

əlçatmayan   xatirəmsən. 

Sən  mənimşün  bir  röyasan, 

röya  kimi  çox  uzaqsan, 

əlçatmayan   xəyalımsan, 

Həsrətimsən,   

Hicranımsan. 
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Əlvida deməliyəm 

 

Qarlar düşdü dağlara, 

Sükut çökdu bağlara, 

Həsrət yağdı yollara, 

Əlvida deməliyəm. 

 

Sevgi yağan gözlərə, 

Duyğu axan sözlərə, 

Ümid  dolu  günlərə, 

Əlvida deməliyəm. 

 

Sevdalı duyğulara, 

Sevimli röyalara, 

O şirin xəyallara, 

Əlvida deməliyəm. 

 

Nədən döndü rüzigar, 

Olmaz belə intizar, 

Yazılanı kim pozar, 

Əlvida deməliyəm. 

 

      Dönməyəcək  anlara, 

      Son  vida  deməliyəm. 

      Solan  xatirələrə, 

      Əlvida  deməliyəm 
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Daha “çox  sevirəm” söyləmə  mənə 

 

Zaman  ötüşdükcə  yad  oldun  mənə, 

İnana  bilmirəm  mən  dünənimə, 

Saxta  sözlərini   bəxş  etdin  mənə, 

Daha  “çox  sevirəm “ söyləmə  mənə. 

 

Həsrətə  hicrana  dözmüşdüm  sənsiz, 

Demək  gözləmişdim  səni   gərəksiz, 

Indi  olacaqsan; hər  zaman  mənsiz, 

Daha  “çox  sevirəm”  söyləmə  mənə. 

 

Sanırdım  sevgimiz  tükənməz - sönməz, 

Sanırdım, heç   zaman  ürəyim  dönməz. 

Toz  səpdin  sevgimə  daha  qayıtmaz, 

Daha  “çox  sevirəm”  söyləmə  mənə. 

Xatirən    özündən    daha    əzizdir , 

Yalan     sözlərini   sandım   təmizdir,  

Şirin  xəyallarım  daha   sənsizdir, 

 Dönmə get, bir  daha  dərd  vermə mənə, 

Daha  “çox  sevirəm”  söyləmə  mənə. 
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Xatırlayarsan   məni 

 

Qərib bir axşamın 

yalnızlığında, 

Əlçatmaz  gecənin 

dərinliyində, 

Tənha  ulduzlara sirdaş  olanda, 

Xatırlayarsan   məni. 

Dənizlə görüşüb 

  dalğayla  danışanda, 

Qağayılar  nəğməylə 

 xatirənə  dolanda, 

Həsrətin  damlaları  ürəyinə  axanda, 

Xatırlayarsan  məni. 

 

Düşüncələr  ruhunu, 

keçmişə  bağlayanda, 

pərişan  xəyalların 

göylərə  yayılanda, 

Fikrin uzaq, çox  uzaq, 

günlərə  qovuşanda,                           

Xatırlayarsan  məni. 

  

Ötən  anlarını  yada salanda 

Xatırlayarsan  məni...   
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Mənimləsən 

 

Xəyallarım  ucub  gedir, 

heç  bilmirəm  haralara. 

Dənizdə   dalğalara, 

baş-başa   qayalara. 

Yoxsa  ki  buludlara- 

sakit  axan  yağmurlara; 

Yoxsa  açan  çiçəklərə-- 

ya  da  ki,  şəfəqlərə. 

 

Bilmirəm  ki, haralarda, 

axtarır  gözüm  səni. 

Bəlkə  axan  göz  yaşımda, 

bəlkə  baxışlarımda, 

bəlkə  lap  yanımdasan; 

Xəyallarla  birlikdə 

hər  zaman   mənimləsən..... 
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Unuda bilmədim 

 

Yaman darıxmışam, səninçün yaman, 

Unutmaq deyilmiş o qədər asan, 

Sənli günlərimin xatirəsiylə, 

Yaşamaq çətindir, heç keçmir  zaman. 

 

Ayrılsam  da sənin, şirin  səsindən, 

Xəyalın ayrılıb getmir gözümdən, 

Gözümü mən necə çəkim yolundan, 

İzlərin çəkilib, silinmir yoldan. 

 

Aldatdım sözlərlə özüm – özümü, 

Aldatdım, unutdum özüm – özümü, 

Unutmaq sözünü söyləmək asan. 

Mən necə unudum, sənin özünü. 

 

Silməyə çalışıb könlümdən səni, 

Taleyin hökmündən qopardım səni. 

Bu ağır hökm ilə heç barışmadım, 

 Səni  unuda  bilmədim. 

 

Elə hey gözlərim axtarır  səni, 

Xatirən bağlanıb, buraxmır məni. 

Bilirəm hər zaman  axtaracağam, 

Özüm  görməsəm də, qəlbimdə səni. 
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Pəncərədə   işıq 

 

 Tələbə oğlanın   sevgisi.... 

 

Pəncərəndə, işığınla  görüşürəm, 

Gizli-gizli xəyalınla danışıram,   

Zamana  sığmayan  gümanlarımla, 

Səadəti    pəncərəndə  tapıram. 

 

Dörd ildir ki, burda donub qalmışam, 

Pəncərəni  sanki  dünyam  sanmışam, 

Gecələrim  ulduzların  yanında.... 

Həsrətini  göylərə  paylamışam. 

 

İntizarın  yandırıbdır   qəlbimi, 

Fikrin sanki,  bağlayıbdır  nitqimi, 

Pəncərəni  lap yerindən  qoparıb, 

İstəyirəm,   bir  uzadım   əlimi. 

 

İllər  keçdi, əllərindən  tutmadım, 

Səni unudacaq 

kimsə    tapmadım 

Pəncərəndə  indi  yadlar  dayanıb, 

O  işığı   bilki,  heç unutmadım. 

 

Sahiləm,  dalğanı   tuta  bilmədim, 

 Səni  ürəyimdən silə bilmədim, 

İllərdir   işığın   isidir   məni, 

Pəncərən  önündən keçə bilmədim. 
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Eyni  anda,  kim  bilir... 

 

Bir  taleyin  kölgəsində 

qoşa  gəzmişik, 

sən  dünyanın  harasında, 

          mən  harasında. 

Eyni  anda  kim bilir, 

nələri   düşünmüşük, 

sevinclər  paylamışıq, kədərləri   

                              duymuşuq. 

Kim bilir  eyni  anda, 

ulduzları seyr  edib, xəyallara  dalmışıq, 

günəşin  şəfəqini  köksümüzə almışıq. 

 

Bir  zaman  işığında  ümidi  axtarmışıq-- 

eyni  ruhu  daşıyıb,  

illərlə   görüşməyib,  

eyni  səmtə  baxmışıq. 

Sən  dünyanın harasında,  

                              mən harasında.... 
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Xəyallarda  oxşayacağam 

 

Sən  mənim  ruhumun şirin  nəğməsi, 

Səni  xatirəmdə  qoruyacağam. 

Şirin  röyalarda  axtaracağam, 

Adını  qəlbimdə  saxlayacağam, 

Səsini, sözünü,  mən salıb  yada, 

Səni     xəyallarda  oxşayacağam... 

Səni  arzularda  gözləyəcəyəm. 

         Sonsuz  bir   həsrət  var 

         mənim  ruhumda,  

Onu  sənin  üçün  qoruyacağam, 

Ömrümə  yazılan  ən  gözəl  anı, 

Səni  görməyimə  saxlayacağam. 
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Dan  ulduzu 

 

Sərin  bir  axşamın  yanlızlığında, 

Sükutlu  gecənin  sonsuzluğunda, 

Ulduzlar  axışan  mavi  göylərdə, 

ayı  axtarırdım, 

çox  darıxırdım, 

sübhü   gözləyirdim..... 

 

Tükənməz  üfüqlər, tükənməz  gecə--- 

 

İntizar  qəlbimə  təsəlli  verən, 

Səmalar  gözəli  

 dan  ulduzuydu, 

Mənim   ümidimin  sonsuzluğuydu. 

 

Həsrəti  ürəyimə  sığmayır göyün. 

Süzülür  səhərə  şəfəqi  sübhün... 
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NAĞIL   

İSTƏYİRƏM 
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Nağıl  istəyirəm 

 

Nağıl  istəyirəm  ümidlərimi, 

qanadına  alıb, gətirsin  mənə, 

Nağıl  istəyirəm, 

sehirli  nağıl,   

xəyallar  dünyamı  göstərsin  mənə. 

 

 

Qayğılarla dolu bu dünyadan  mən, 

Nağıl dünyasına getmək istədim. 

Sevgilərlə dolu bir dünyada  mən, 

       Axtarıb, xöşbəxtlik  

       tapmaq  istədim. 

 

Xəyal da  nağıldır, arzu da nağıl, 

İnsanı  yaşadır, bəlkə də nağıl. 

Bu  dünya özü də, sanki bir nağıl, 

Bir nağıl  yaradıb,  sevmək istədim. 
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Sonu  yox  yolların 

 

Zaman   keçir, 

  ömür  axır. 

su  kimi,  külək  kimi, 

Günlər  ötür,  

 yuxu  kimi, 

 an  kimi, 

Yol  gedirik  tükənməyən   

xəyalla, 

Sonsuz  yollar  görünmür  duman  kimi. 

 

İstər  düşün  yolunu, 

istər  xəyala  qapıl, 

Uzanır,  uzanır  heç 

sonu  yox  yolların, 

Bəzən  də  yanılırsan, 

yolun  önündə  dağmış, 

Sevimli  bir  xəyala  

açılırkən  qolların. 

 

Ey  qaranlıqda  mənə 

yoldaş  olan  gözəl  ay, 

Geriyə  dönüşüm  yox, 

keçməliyəm dağları. 

 Keçməliyəm...... 

 İçində  mən olduğum, 

 bu  sonsuz  ümmanları... 
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Günəşim 

 

Həyatın  sevgisi, səadəti,  gözəl  günəşim... 

Səmalarda  od  tutub  alışmanı  yenidən  izləmək,  

ruhunu  duymaq—dünyanın  ən  böyük  sevinci.... 

 

 

Günəş  al  boyayır  gur  dalğaları, 

Görüşüb  oxşayır  lal qayaları, 

Sevgiyə  qərq  edir  qağayıları, 

Ləpəyə  bürünüb, sarılır  suya. 

 

Günəş  od  ələyir  bütün  cahana, 

Şəfqətin  gətirir o  yana-yana, 

Atəşin  bürüyüb  saçaqlarına, 

Məhəbbət  paylayır səmalarına. 

 

Günəş  həyat  verir  gözəl  bahara, 

Könlünü  bağlayır xoş  ruzigara, 

Zülməti  dağıdıb, nur  yayır yerə, 

Süzür  şəfəqlərin, sabahlarına. 

 

Yox  edir  dumanı, çiskini, çəni, 

Boyayır  çəməndə  qızıl  laləni, 

Bitirir  ellərdə  gözəl  səməni, 

Yasəmən,  nərgizi  gətirir  çölə. 
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Bərabər  paylayır  şöləsin  yerə, 

Fərq  qoymur fikana, yarpağa,  gülə, 

Dağların  qarını  döndərir  selə, 

Sevinclər  gətirir  torpağa, yerə, 

Ümidlər  qovuşur  gözəl  səhərə. 
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Zaman 

 

Arzunu,  xəyalı, eşqi  toz  kimi, 

Səmaya  sovurub,ötüşür  zaman. 

Ən  xoşbəxt  anları  bir  külək  kimi, 

Alıb  əlimizdən  qoparır  zaman. 

 

Zaman  yola  salır  gecə-gündüzü , 

Zamanla  açılır, səhərin  gözü. 

Ayları, illəri, milyonu  yüzü, 

Çəkib  arxasınca  aparır  zaman. 

 

Zaman  qaysaq  qoyur  acı  yaraya, 

Günləri, ayları, qoyur  araya. 

Zaman  yola salır, heç  vermir  ara, 

Hökmünü  cahana  yeridir  zaman. 

 

Zamanın  qəribə  oyunu  varmış, 

Yaxşını  zalıma  möhtac  edərmiş, 

Zamanın  çox  böyük  sınağı  varmış, 

Zalımın cəzasın  özü  verərmiş. 
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Zaman  axır, axır, heç  dayanmadan, 

O qalmır  bır  anlıq  öz  axarından. 

Bu  gündən  sabahı  gözləyir  güman, 

Bağlanıb  zamanın  ətəklərindən. 

 

Zaman  səninkidir, məkan  özgənin 

Tutduğun  məkan  da  bir  gün  özgənin. 

Zamana  sığmayan  sətirlər, sözlər— 

Tutduğu  məkanda  sənindir, sənin...... 
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        Qəlbim 

 

Bir nağıl istəyən uşaqlar kimi, 

Xəyallar içində cağlayır  qəlbim, 

Dünyaya  sığmayan  arzularımı, 

Köksünə  sıxaraq saxlayır  qəlbim. 

 

Arzular  xəyala  qovuşur  uçur, 

Arzular  ürəkdə  tükənmir  coşur. 

Şaxtada, bürküdə, yazda, payızda, 

Arzular  dayanmır, arzular uçur.` 

Könlümün  arzusu  sonsuz,  tükənməz, 

Ümid  işığını  

            qoruyur     qəlbim. 

      Gözəl  sabahları  gözləyir qəlbim... 
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Yol  günəşə  çataydı 

 

Qışdan  bahara  gedən,   

yol  olmaq  istəyirəm...... 

Quşlar  gəlib  ötəydi, 

günəş  gecə  saçardı, 

yaz  suları  axardı... 

 

Bu  yol  sonsuz  olardı, 

solmayan    bahar  kimi... 

 

Gül - çiçəklər  açardı, 

bülbüllər  oxuyardı, 

durnalar,  göyərçinlər, 

sərçələr  ötüşəydi. 

Yol  günəşə çataydı.... 

Səmalarda  süzərdim, 

Sübhün    şəfəqlərinə,  

qarışıb  süzüləydim, 

günəşdən  sevgi  alıb, 

yerlərə  gətirəydim. 

 

Bu   yol    sonsuz    

           olardı, 

sevgi    sonsuz   olardı... 

 

İstədiyim  bu  yollar,   

xəyalımın  yoludur, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Zöhrə Əliyeva.                  “Unudulmayan nəğmə” 

 

65  

diləyimin  yoludur. 

 

Bu   sakit  otağımda, 

gör  nələr  istəyirəm, 

Bu  sonsuz  səmalarda- 

hey  süzmək  istəyirəm. 
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Layla  səsi 

 

Sahildəyəm, əsir  külək, 

Axan  səslər  duyulur  tək.... 

           Bu  dalğanın  gur   

           səsidir, 

          ləpələrin  nəfəsidir. 

        Külək  səsi,  dalğa  səsi, 

        bir—birinə qarışıbdır, 

        onların  soyuq  nəfəsi, 

         buludlara  qovuşubdur 

       Səslər  gəlir  səmalardan, 

Şimşək  çaxır  buludlardan, 

Yağış  yağır  gözyaşıtək,  

guruldayan  buludlardan. 

 

Səslər gəlir  ürəklərdən- 

Sevinc  səsi, kədər  səsi, 

Axır  qəlbdən,  diləklərdən, 

Sevgi   səsi, arzu  səsi. 

 

Səslər  gəlir  qulağıma, 

Dönüb  baxıram  bağıma. 

Bu  bülbülün şən  səsidir, 

Nəğmə  axır  dodağıma. 
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Bir  səs  axır  nəfəsimə, 

Ümid  dolur   ürəyimə. 

Bu, həyatın  sevinc  səsi, 

Ana  səsi, lala  səsi.--- 

Dünyamızın  saf  nəfəsi, 

Ana  səsi,  layla  səsi... 
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Xəbərsiz 

 

Sonsuz   səmaların   yollarındayam, 

Bahar  küləyinin  qanadındayam, 

Sanki  ulduzların  lap  yanındayam, 

Gecədən  xəbərsiz,aydan  xəbərsiz. 

 

Göylə  yerin  arasında  durmuşam, 

Üfüqlərin   sahilinə çatmışam, 

Uzaq   fəzalarda xəyal qurmuşam, 

Zamandan  xəbərsiz,  gündən  xəbərsiz. 

 

Bəzən  zirvədəki bulud  kimiyəm, 

Bəzən  qayadakı  sükut kimiyəm, 

Ümid  qanadında işıq kimiyəm, 

Dumanlar  içində,   çəndən  xəbərsiz.. 
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İllər  ötəcək 

 

Gün  keçib,  ay  keçib, 

  illər  ötəcək, 

Tənha  könüllərə 

  bulud  çökəcək, 

Həsrətli  gözlərdən   

yaşlar  axacaq, 

Dərdlərə  ortaqlıq  etməyir  illər. 

 

Kimisi  sevilər, 

  kimisi  sevər,  

Kimi  arzusunda  

 nağıllar qurar, 

Kimi  sabahında  

 sevinc  axtarar, 

Səhərin  rəngini  dəyişməz  illər. 

İllər  dəyişsə  də,  ürək dəyişməz, 

Könülə  salınan  izlər  silinməz, 

Kimsələr  duymadan  gizlicə  ağlar, 

Qəlblərin  səsində  yox  olan   illər.  
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Şəfəqin  vurğunuyam 

 

Duyğularım  səssiz axır, 

Xəyalımla  soraqlaşır, 

Fikrim  səmada  dolaşır, 

 Səmaların vurğunuyam. 

 

Gecəlrim  çox  nigaran, 

Pərişanam, çox  pərişan, 

Gözləyirəm,  pünhan-pünhan, 

 Səhərlərin vurğunuyam. 

 

Dünyanın  sevinc  rəngi, 

Sabahların xoş  ahəngi, 

Səmaların  od  çələngi, 

 Şəfəqlərin  vurğunuyam. 

 

Tənha  qalıb  dan  ulduzum-- 

Göz  yaşıdır  səhər  şehım; 

Açılsın   gözəl   səhərim, 

Günəşimin   vurğunuyam. 

 

 
       
 
 
 
 
 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Zöhrə Əliyeva.                  “Unudulmayan nəğmə” 

 

71  

 

  Yeni  bir  gün  doğub 
 

Açılıb  gözəl  səhər— 

Günəşin  şəfəqləri, 

yayılıb  sacaqları; 

Köksüm  dolu uduram, 

şəfəqin  istisini,  səhərin  havasını, 

Sonra  da gözüm  gəzir, 

ağacın  budağını, quşların yuvasını. 

Istəyirəm oxşayım, 

paylayım, 

Çiçəklərin  qoxsunu, 

           cəmənlərin  ətrini, 

Tanrının  bəxş  etdiyi, 

          gözəllik  şəfqətini. 

 

Acılan  hər  səhərin, 

saçan  gözəl  günəşin, 

                qığılcım  şəfəqlərin 

qucaqlayıb  bağrıma, 

dua  etdim  Tanrıma. 

 

Yeni  bir  gun  doğub, 

sabahlara  qovuşub, 

ürəyimə, diləyimə 

yeni  arzular dolub..... 
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Sevgidir həyatın sirli nəfəsi 

 

Sevgidir həyatın ən gözəl sözü, 

Sevgidən yaranıb həyatın özü, 

Sevgilə duyulur ilhamın gözü, 

Alova çevirər sevgilər közü. 

 

Çox gözəl şeirlər, böyük dastanlar, 

Sevgilə yarandı gözəl hər nə var. 

Sevgilə dayandı böyük savaşlar, 

Sevgidir həyatda solmayan bahar. 

 

Otun pıçıltısı, küləyin ətri, 

Torpağın nəfəsi, çiçəyin ətri, 

Bülbülün cəh-cəhi, quşların səsi, 

Dağların havası, su zümzüməsi, 

Sevgidir həyatın sirli nəfəsi. 

 

Görə bilmirsənsə gözəllikləri, 

Duya bilmirsənsə gözəl sözləri, 

Sevə bilmirsənsə gözəl gözləri, 

Sevə bilməyəcək kimsələr səni. 

 

Qəlbinə, hissinə daim arxalan, 

Sev bütün həyatı, sev insanları. 

Bilin ki, sevginin işıqdır yolu, 

Sev çox ucalanı, sev yıxılanı. 
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Dünya,  nağıl  dünya 

 

Zaman  axdı  bir  su  kimi, 

Ömür  keçdi  yuxu  kimi, 

Xoşbəxtliyin  ömrü  qısa, 

Ötdü  keçdi  röya  kimi. 

 

Yaşananlar  yalan  oldu, 

Qəlb  evinə  nələr  doldu, 

Xəyalların   sahilində,   

Xatirələr  gültək  soldu. 

 

Dünya  sanki  bir  nağıldı, 

Qurulanlar  hey  dağıldı, 

 

Sabahları   gözlədilər, 

Dünənimiz  xəyal 

oldu. 
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Kimlər gəldi, kimlər  getdi dünyadan 

 

Kimlər  gəldi, kimlər  getdi  dünyadan,  

Zülm  eyləyən  şahlar  getdi  dünyadan. 

Kasıb  oldu, varlı  oldu  fərqi  yox, 

Yoldaş  olub, eyni  getdi  dünyadan. 

 

Kimlər  gəldi,  qanlar  tökdü, axıtdı, 

Çox  elləri  viran  qoydu,  dağıtdı, 

Şahzadələr  torpaq  tutdu, zülm  etdi, 

Zülm  edənin  ruhu  getdi  dünyadan. 

 

Kimlər  gəldi  yaxşılıqla  ad  qoydu, 

Kimsəsizə,  ümidsizə  can  qoydu. 

Köməksizi  qaldırıb,  dayaq  oldu, 

Yaxşı  adı  qoyub,  getdi dünyadan. 

 

Kimlər  gəldi  sevdi  bütün  cahanı 

Gözəl  gördü  ağı, siyah  qaranı, 

Məlhəm  qoydu, kəsdi  qanı-ağrını, 

Ruhu  qaldı, cismi  getdi  dünyadan. 
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Kimlər  gəldi  hakim  bildi  özünü, 

Çaldı, çapdı  taladı  yer  üzünü,  

Hər  zamanın  tacı  bildi  özünü, 

Məkan  qaldı,  zaman  keçdi  dünyadan. 

 

Kimlər  gəldi  sirr  açmağa  çalışdı, 

Çox  arayıb,  dahilərə  yol  açdı. 

Min  illərdir,  qəlblər  yandı – alışdı, 

Sirlə  gələn,  sirlə  getdi  dünyadan. 

 

Gələn  birdir,  gedən  birdir  dedilər, 

Bir  əvvəl  var  bir  axır  var  dedilər, 

Dünya  sirdir,  yox  əvvəli  axırı 

Əvvəl - axır  hər  kəs  getdi  dünyadan. 
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   Gözəl  bahar 

 

Bahar  gəldi,  cana   gəldi   təbiət, 

Quşlar  gəldi,  bayram  etdi gül-ləçək. 

Gözəl  bahar,  darıxmışdı  hər  ürək, 

Nəğmə  qoşub   gəlişinə  gül-çiçək.   

 

Sular  axdı,  yatan   torpaq  oyandı, 

Yağan  qarlar, şaxta-soyuq  dayandı,  

Gözəl  bahar, darıxmışdı buz sular - 

 Gən  gəlincə,  şəfəqlərə boyandı. 

 

Külək   əsdi,  alov  etdi   közləri, 

Çərşənbəyə  gətirdi  xoş sözləri, 

Gözəl bahar  axtardın bülbülləri - 

Oxudular,  sən  gətirən  sözləri. 

 

 

Qaranquşlar söylədi şən nəğməni, 

Novruz  gəldi,  çox  sevindi  səməni. 

Gözəl  bahar  gəzdin  çölü - çəməni, 

Nəğmə  deyib, oxşadın  yasəməni. 

 

Nəfəsinlə   isindirdin    bağları, 

Qələminlə  boyadın  ağaçları; 

Gözəl  bahar sevindirdin gülləri - 

Çiçək  açıb,  çağırdılar  quşları. 
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Dəniz 

 

Dəniz  qucaqlayıb  gur  dalğaları, 

Şəfəqlə  görüşür  mavi  suları; 

Dənizə  baxıram,  görunmür  sonu, 

Dumanlar  bürüyüb  mavi  suları. 

 

Dənizə  baxıram, sakitdir  dəniz, 

Bağrına  basıbdır  o  dalğaları. 

Bəlkə  də taleyin   fırtınasından   

Sığınıb  qoruyur  lal  dalğaları. 

 

Dənizə  baxıram,  danışmır  nədən, 

Hər  zaman  titrəyib,  coşan  dalğalar. 

Sevdiyi  sahilə  cırpılmır  nədən, 

Bulud   həsrətindən  sönən  dalğalar. 

 

Hər  zaman  çalxalan,  susma  ey  dəniz ! 

Yaraşmır   dincəlmək  gözəl  hüsnünə; 

Qüdrətin  fırtına,  çalxalan  dəniz, 

Sevdiyin  qayalar  dayaqdır  sənə. 
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DOĞMA  

 TÜRKIYƏM 
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GÜNƏŞTƏK ƏBƏDI SÖNMƏDIN CAVID 

Hüseyn  Cavidin  əziz  xatirəsinə. 

 

RUHUNDA TANRININ GÖZƏLLIK TACI 

GÖZƏLLIK AXTARIB, SƏN TAPDIN ACI, 

SƏN OLDUN ELINININ  BAŞININ TACI 

RUHUNU SEVGIYƏ BAĞLADIN CAVID. 

 

``MƏDƏNIYYƏT, TURANA MƏDƏNIYYƏT, 

TURANA QILINCDAN ÖNƏMLI QÜVVƏT ,, 

-SÖYLƏDIN, BUDUR AMAL, BUDUR NIYYƏT 

SÖYLƏDIN, DÖNMƏDIN FIKRINDƏN CAVID. 

 

GÖZƏLLIK AŞIQI, SEVGI AŞIQI, 

TURANIN AŞIQI, TÜRKÜN AŞIQI, 

SƏN OLDUN ƏBƏDI HAQQIN AŞIQI, 

KÖNLÜNDƏ BIR MƏŞƏL YANDIRDIN 

CAVID. 

 

 

GÖZƏL NAXÇIVANIN HIKMƏTI SƏNDƏ, 

YENILMƏZ DAĞLARIN QÜDRƏTI SƏNDƏ, 

O GÖZƏL DIYARIN   ŞÖHRƏTI  SƏNDƏ, 

YARATDIN,  GETMƏDIN QƏLBLƏRDƏN 
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CAVID. 
 

Qəlbinin ağrısı-türkün ağısı, 

HƏR ƏSƏRDƏ ÜRƏYININ YANĞISI, 

SƏNI ÇOX YANDIRDI TÜRKÜN  AĞRISI, 

TURANI ƏBƏDI ISITDIN CAVID. 

 

SÖYLƏDIN DƏRDINDƏN BU CAHAN AĞLAR, 

ƏTRAFI SARIMIŞ BIR MƏLAL AĞLAR; 

DƏRDINDƏN BÜLBÜLÜN KÖKSÜ QAN  

BAĞLAR, 

MƏHZUN KÖNÜLLƏRI AĞLATDIN CAVID. 

 

RUHUN ASIMANDA, SEVGIN TURANDA, 

XƏZINƏN  DOLANIR BÜTÜN CAHANDA, 

TURAN  SƏNINLƏDIR BIRLƏŞƏN ANDA; 

HƏR QƏLBDƏ BIR ÇIRAQ YANDIRDIN  

CAVID, 

GÜNƏŞTƏK , ƏBƏDI 

SÖNMƏDIN CAVID. 
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Azərbaycan 

 

Azərbaycan  igidlərin  tacısan, 

Odla çoşur, atəş sacır,  torpağın. 

Yaradanın  odla gələn payısan, 

Əsrlərdən gəlir, səsin-sorağın. 

 

Azərbaycan mübarizə taleyin, 

Sarsılmadı dəyanəti bu elin, 

Qəhrəmanlıq səlnaməsi taleyin, 

Acı  çəkdi, yenilmədi, bu elin. 

 

Gözəl yurdum, nələr gəldi başına, 

Kimlər gəldi, kimlər çıxdı qarşına, 

“Sirdaş” olub dolandılar başına, 

Göz tikdilər torpağına, daşına. 

 

Əziz vətən qış oldu çox baharın, 

Acı  oldu yanvarında səhərin, 

Yaxındadır sabah gələn zəfərin, 

Yaxındadır Qarabağa səfərin. 

 

Odlar yurdum, ürəyində şəfqətin, 

Hər kəsə var sədaqətin, ülfətin, 

Mərhəmətdi hər diləyin, niyyətin, 

Müqəddəsdir üç rəngli, bayrağın. 
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Gözəllikdə yoxdur sənin bənzərin, 

Yüz illərdir, “Qız qalası” bəzəyin. 

Tayı yoxdur, qızıl saçan Xəzərin, 

Tayı yoxdur, bu sudan çoşan zərin. 

 

İndi sənin dünyada var şöhrətin, 

Tükənməzdir, zənginliyin, sərvətin. 

Qürurludur əzmkardır millətin, 

Sabahına güvənlidir dövlətin. 

 

And yerimiz, dalğalansın bayrağın, 

Yenilməzdir, bu müqəddəs torpağın. 

Heç solmasın, bircə kolun, yarpağın, 

Bülbülləri səsləsin Qarabağın. 
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Mənim doğma Türkiyəm 

 

Əzəldən qardaşın güvənc yerisən, 

Ulu yaradanın şah əsərisən, 

Sən ümid yerisən, inam yerisən, 

Ulduzusan  səmaların Türkiyəm. 

 

Atatürk amalı bələdçin oldu, 

Səmalarında  süzən göyərçin oldu, 

Sülh yolu amala getdiyin yoldu, 

Sirdaşısan,  mərhəmətin Türkiyəm. 

 

Ərzurum yolları dumandı, çəndi, 

Ağrıdağ yanında sipər çəkəndi, 

Torpağın türklərə şəfa, məlhəmdi, 

Qüdrətisən  igidlərin Türkiyəm. 

 

Qarsda var dağların sərin havası, 

İğdırda qovuşur Türkün yuvası, 

Doğmadır elinin köyü, obası, 

Diyarısan, sultanların Türkiyəm. 

 

Çırpınırdı Qara dəniz sinəndə, 

Suları şeh salıb çöldə, çəməndə, 

Şahinlər kök salıb, uca zirvəndə, 

Vüqarlısan,  cəsarətli  Türkiyəm. 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Zöhrə Əliyeva.                  “Unudulmayan nəğmə” 

84 

İstanbul sehrli, sirli nağıldır, 

Qəlbləri coşduran, sirli aləmdir, 

İstanbul; qucağı şirin noğuldur, 

 İstanbuldur  dünya  tacın Türkiyəm. 

 

Antalya gözəldir, dünya gözəli, 

Burdadır həyatın ilkin əzəli, 

Suyuna bal qatıb türkün gözəli, 

Cənnətisən  mələklərin Türkiyəm. 

 

Çanaqqala zəfərlərin səyfəsi, 

Orda qalıb şəhidlərin and səsi, 

Çanaqqala xilaskarlıq nəğməsi, 

Sədasısan, zəfərlərin Türkiyəm. 

 

Anadolu sevdi şirin dilini,  

Sevdirdi dünyada şirin dilini, 

Şirin  layla  bildik, sənin  səsini, 

Nəğməsisən  könüllərin Türkiyəm. 

 

Açdı  Eskişəhər  öz  qucağını, 

Yandırdı  şıraqtək elm  ocağını, 

Yaydı  kainata  xoş  sorağını, 

Hikmətisən  biliklərin  Türkiyəm. 

 

Ankara  könlümün  sevgi nəğməsi, 

Karabuk ömrümün  sevinc  səyfəsi, 

Doğmadır  ruhuma  “Avaz”ın səsi, 

Qanadımsan, baharımsan Türkiyəm. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Zöhrə Əliyeva.                  “Unudulmayan nəğmə” 

 

85  

 

Göz oxşayan minarələr, qalalar, 

Əzəmətli, möhtəşəmdir  qayalar, 

Tayın yoxdu, səndə olan harda var, 

İşığısan sabahların Türkiyəm. 

 

Müqəddəs bayrağa canını verdin, 

Qardaşa, dostuna qanını verdin, 

Sayğını, sevgini dünyaya yaydın, 

Qürurusan milyonların Türkiyəm. 

 

Tanrı  qoruyacaq  amallarını, 

Nura  boyayacaq  saf  yollarını, 

Sevgin  buruyubdu Türk ellərini, 

Sevgisisən  ürəyimin  Türkiyəm. 

 

Vəsf  etdim tükənməz gözəlliyindən, 

Doymadım  füsünkar gözəl üzündən. 

Cəngavər  görkəmin  sanki sehrdən 

Şöhrətisən  tarixlərin  Türkiyəm. 

 

Səni sevdim  ürəyimlə, canımla, 

Damarımda eyni axan  qanımla, 

Bilki qəlbim hər gün, hər an səninlə, 

Dayağısan, sən yurdumun Türkiyəm, 

Mənim gözəl, mənim doğma Türkiyəm 
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Dünyanın nuru Atatürk 

 

Hər türk mənim bir parçamdır, 

- Söylədi ulu Atatürk. 

Türk dünyası səninlədir, 

Sevinsin ruhun Atatürk. 

 

Türk elinin qürurudu, 

Qəlbimizin  sevgisidi, 

Nəsillərin  and yeridi, 

Müqəddəs  adın  Atatürk. 

 

Xilas etdin  torpağını, 

Uca  etdin bayrağını, 

İşıq  etdi  qaranlığı, 

Yenilməz  eşqin Atatürk. 

 

Azadlığa  gedən  yolun, 

Məşəliydi  yanan qəlbin. 

Zəfərlərə  gedən elin, 

Coşqusu  oldun  Atatürk. 

 

 

Çırpınan   qəlb, axan  qansan, 

Başdan—başa  sən Turansan, 

Şəfəq  sacan  bir  ümmansan, 

Dünyanın  nuru  Atatürk. 
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Əbədisən  işıq   kimi, 

Tükənməyən  üfüq  kimi 

Alovlanan  günəş kimi 

Sönməyən   sevgim  Atatürk.   
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Qırmızı   bayraqlı  gəmilər 

  

Gəmilər, 

yelkənli  gəmilər— 

dənizlə  görüşürlər. 

Gəmilər, 

qəlbi  dəniz, 

qırmızı  bayraqlı  gəmilər— 

zəfər  nəğmələrini, 

dalğalara  yayırlar. 

Uca  Türk  bayrağıyla, 

dalğalanıb, 

dalğalanıb, 

ləpələri  yarırlar, 

qırmızı  bayraqları, 

ulduzlara  taxırlar... 
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Qardaş elə xoş gəldin, Cənab Səfir 

 

Qardaş elə sədaqətdir hər anın, 

Azərbaycan olub sənin heyranın. 

Məhəbbətdir, mərhəmətdir, həyanın, 

Qardaş elə xoş gəldin, Cənab Səfir. 

 

Can yandırdın qardaşına, oğluna, 

Güllər əkdin bağçasına, bağına. 

İşıq saldın qardaşlığın yoluna, 

Qardaş elə xoş gəldin, Cənab Səfir. 

 

Həssas qəlbin duydu sevinc, kədəri, 

Xoş sözünlə etdin sevinc kədəri, 

Qılınc kimi kəsdi sözün qəhəri, 

Qardaş elə xoş gəldin, Cənab Səfir. 

 

Türkiyəmiz səmaların aynası, 

Türk deyəndir, zəfərin nişanəsi, 

Türk səsidir könlünün təranəsi, 

Qardaş elə xoş gəldin, Cənab Səfir. 

 

 

Gəlişinlə, gör necə bahar oldu, 

Gözəl qəlbin qardaşına yar oldu, 

Sevgi dolu ürəyimiz bir oldu, 

Qardaş elə xoş gəldin, Cənab Səfir. 
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Yarışlarda, sərgilərdə, görüşdə, 

Səni gördük hər yerdə, hər görüşdə, 

Sevdi səni tələbə də, görüşdə, 

Qardaş elə xoş gəldin, Cənab Səfir. 

 

İmza atdın uğurları böyütdün, 

Şirin günü, sevincləri bir etdin. 

Xeyirlisi nə oldusa, sən etdin, 

Qardaş elə xoş gəldin, Cənab Səfir. 

 

Türkiyəsiz bahar olmaz, yaz olmaz, 

Bilsinlər ki, sevən ürək heç dönməz. 

Bilsinlər ki, düz andımız pozulmaz, 

Bilsinlər ki, sizsiz günümüz olmaz. 

Bu elə xoş gəlmisiz – Hulusi  Kılıç 
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Mənim  general  qardaşım 

 

General—mayor  Heydər  Piriyevə 

 

Azərbaycan  qürur  duyur  adınla, 

Qoruyursan  torpağını  canınla, 

Kursantların  öyünür  məramınla, 

Yenilməzsən,  sən general  qardaşım. 

 

Sadiq  oldun  sözlərinə,  andına, 

Cəsarəti  bağlayıbsan  adına, 

Örnək  oldun  xalqının  övladına, 

Sarsılmazsan,  sən  general qardaşım. 

 

Məşəl  oldun  azadlığın  yolunda, 

Mərd igidsən  vətəninin qoynunda, 

İstəyirəm  şəfəq  saçsın  yolunda, 

Əyilməzsən,  sən general  qardaşım. 

 

Tükənməzdir, cəsarətin  qüvvətin, 

Amalınla  ucalıbdır  qüdrətin, 

Qalacaqdır  zirvədə  rəşadətin, 

Fədakarsan, sən general  qardaşım. 

 

Nur  gətirən  al səhərlər  sənindir, 

Qələbəyə  aparan  yol sənindir, 

Səni  sevən  zabitlər  dayağındır, 

Qəhrəmansan,  sən general   qardaşım. 
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“Xəzər”in  çırağı 

 

Professor  Hamlet  İsaxanlıya 

 

Səni  gördüm insanlıq zirvəsində, 

Sevgi axır ruhunun çeşməsində. 

Duyğu vardır sözlərində, səsində, 

Xoş  niyyət ocağı, Hamlet müəllim. 

 

Varlığında şəfəq saçan ürək var, 

Çıraq üçün pərvanətək dolanar, 

İlhamından sətirlərə iz salar, 

Şeirin  sorağı,  Hamlet müəllim. 

 

Rəqəmləri hecaya bağlayırsan, 

Xəyalınla göylərdə çağlayırsan, 

Ömür yolun bircə anlıq sanırsan, 

Hər anın bir ömür, Hamlet müəllim. 

 

 

 

 

Ana dedin gözlərində doldu yaş, 

Ana səsi ömrünə oldu yoldaş, 

Yada salıb sözünü etdin sirdaş, 

Ananın dayağı, Hamlet müəllim. 
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 “Xəzər”inin gur bulağı çağlayır, 

“Dünya” ona  ilqarını bağlayır, 

Tələbələr çox qürurla söyləyir: 

“Xəzər”in çırağı - Hamet müəllim.  
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İlhamın  səsi 

 

Xalq  artisti  İlham Əsgərova 

 

Sızlayan ürəyin, ahın nəfəsi,  

Kədərli ellərin,    fəryadın səsi, 

Qəlblərə süzülən həsrət nəğməsi, 

Tar səsi, ney səsi, İlhamın səsi. 

 

Xatırlatdı, ötən, keçən günləri, 

Qərib qalıb, qəmə batan elləri, 

Qədər yükü ağır olan illəri, 

Tar səsi, ney səsi, İlhamın səsi. 

 

Sevən aşiqlərin bir coşqusudur, 

Sevən ürəklərin xoş duyğusudur. 

Könül ovsunlayan ümid səsidir, 

Tar səsi, ney səsi, İlhamın səsi. 

 

Rəşadətli igidlərə hay dedi, 

Haray saldı, qələbəyə səslədi, 

Güvənc verdi, igidlərə gəl dedi, 

Tar səsi, ney səsi, İlhamın səsi. 

 

Cəngavər türklərin qəlb nəğməsidir, 

Bu səs əzizlərin öz doğmasıdır, 

Hicranın, həsrətin bir yanğısıdır, 

Tar səsi, ney səsi, İlhamın səsi. 
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Oxuma  bülbül, dayan oxuma, 

Gələn səsi dinlə, sən də bir oxşa. 

Yaralı könlünü, ovudar bəlkə, 

Tar səsi, ney səsi, İlhamın səsi. 
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Həsrət   nəğməsi 

 

Mənim  babam həsrət çəkdi, 

Könlü  yandı,  illər  keçdi... 

Türkiyəm, vətənim, diyarım  dedi, 

O  yerlərdə  mənim  ocağım  dedi;  

Fikri  qaldı   

 Obasında... 

Qəlbinə  don  biçdi  qəm  dəryasıyla, 

Yazdı  ürəyinə  həsrət  oduyla -  

Vətən  torpağını, 

        Çiçəyini,  daşını. 

Xəyal  etdi  qovuşacaq  elinə, 

Sarılacaq  anasının  qoluna. 

 

Babamın  həsrəti  heç  tükənmədi, 

Fikri  qaldı  uzaqlarda,  bitmədi, 

Vətən  ücün,  torpaq  üçün, 

Göynədi  için - için....... 

 

Hey  danışdı,  doğma  əzizlərindən, 

Söhbət   açdı,  nənəsindən,  kəndindən. 

Yada  saldı   gül - çiçəkli  bağını, 

Çox  gəzdiyi  zirvəli  dağlarını, 

Xatırladı  uşaqlıq  cağlarını; 

 

Həsrət  qaldı  anasının  fətrinə, 

Rəngarəng  çiçəkli  həyətinə. 
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Anasının  dərdlərindən  danışdı, 

Acılardan köksü yandı, alışdı. 

Vətən  girdi  yuxusuna  babamın, 

heç  getmədi  xəyalından  babamın. 

Çoçukluğu çıxmaz oldu başından, 

O danışdı  dostundan,  qardaşından. 

Göz  yaşıyla  boğdu  babam  sözünü, 

Kədər ilə sildi  babam  gözünü. 

 

Torpaq  dərdi  əydi,  qırdı  babamı, 

Xəyalları  gəzdi eli, obanı-- 

- Vətənim,  torpağım, ürəyim  dedi, 

Yurdumun  havasın  udaydım  dedi, 

Quş  olub  uçaydım  bircə  gün  mən kaş, 

O  gözəl   torpağa  qonaydım,  dedi. 

 

Hey  soruşduq  baba  söylə, 

- O yerlərdə  nəyin  qalıb, 

Ürəyinə  qəm,  kədəri   

--- Söylə  baba,  de kim  salıb? 

 

Babamın  həsrəti  bağrını  yardı, 

Könlünün bağçası qurudu, yandı, 

Vətən  həsrətilə, koz olan yarasıyla, 

Dəyişdi dünyasını; vətənin  yanğısıyla. 

Bir  ümid  körpüsü  açdı  yolları, 

Doğmalar,   qardaşlar  yardı  sədləri. 

Qovuşdu  həsrətin  uçan qolları, 

Qovuşdu  türklərin  bütün  elləri. 
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--Vətəninin  torpağından götürdük, 

Həsrət  çəkən  babamıza  gətirdik.... 

əbədi  uyuyur  babam -  

qəlbinə   tökülən   

Vətən  torpağı  ilə  birlikdə... 
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Sevgi Körpüsü 

 

Teleaparıcılar Saleh Bağırov və  

 Cüneyt  Cakovaya 

 

Sevimli Salehin   sabahı  xeyir, 

Sevimli  Cüneytin  sabahı  xeyir. 

Məhəbbət  gətirdi  dünyaya  xeyir, 

Salehin,  Cüneytin  avazı  xeyir. 

 

Eynidir  Salehin, Cüneytin  sözü, 

Eynidir  nur  saçan, mehriban üzü, 

“Avaz”ın  səsilə  oyanır  səhər, 

Sevincdən  nur saçan  günəşin  özü. 

 

Ortaq yayımların coşqusu, eşqi, 

Yaratdı  Cüneytdə  bir qürur eşqi. 

Verdi   könüllərə  səadət  ruhu 

Salehin,  Cüneytin qardaşlıq eşqi. 

 

Türk elləri sevdi sizi ürəkdən, 

Candan gələn hərarətdən, diləkdən, 

Məhəbbətə, sədaqətə güvənib, 

İlham aldız  bir döyünən ürəkdən. 

 

 “Avaz” körpü oldu, sevgi körpüsü, 

Türkdilli xalqların birdir duyğusu, 

Vəfalı elləri ayırmadı heç 

İllərin  sönməyən  həsrət yanğısı. 
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Biz bizik, özgəyə  bənzər deyilik, 

Bütövü yarıya bölən deyilik, 

Sayğıdan, sevgidən çırpınan  eşqi, 

Əbədi sönməyə qoyan deyilik. 

 

Ayrılıq həsrəti olmasın daha, 

Sevgidən yanan od sönməsin daha, 

“Avaz”ı seyr edən qardaşlar, dostlar, 

Bir daha ayrılıq , görməsin  daha. 

21.08. 2010 
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Kuşadası  nəğməsi 

 

Günəşə  sevdalı, dəniz  nəfəsli, 

Açılan  sabahın  çiçək çələngli, 

Hissetdim  mən  sənin  gözəl  qoxunu, 

Doymadım  sehrindən,  

qağayı  səsli. 

Kuşadası,nəğmən--- 

ürəyimin 

   susmayan   səsi... 

 

Cağlayır dənizin, dalğalar  coşur, 

Ləpələr  titrəyir,  sahillər  susur, 

Gecələr  ulduzlar  dənizdə  yatır, 

Mavi  sularında  nağıllar  axır, 

Kuşadası--- qayaların, 

daşların, 

illərin  əfsanəsi 

 

Köksündən  tarixin  izləri  keçir, 

Səmanda  həsrətin   atəşi   yanır, 

Sevgi  məbədində   

savab  yazan  mələklər, 

uca  bayrağının  keşiyin  çəkir. 

Kuşadası— 

 işığın  məşəldir, 

dünyaya   yetir... 
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Səadət  quşudur  səmanda  uçan, 

Dağlardır səninlə məğrur  dayanan, 

Meşə  pıçıltını külək  oxşayan, 

Kuşadası--- Egeyə şəfəqlər  saçan... 

Sonsuz  xəyalımdır  sənə bağlanan..... 
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Karabük Üniversitəm 

 

Sən oğlumun naxışısan, 

Sabaha saf baxışısan, 

Yolunda nur yağışısan, 

Karabük Üniversitəm. 

 

Ümidimin sevinc qolu, 

Yollarındır sevgi yolu, 

Səni sevdim içdən dolu, 

Karabük Üniversitəm. 

 

Tələbələr səadətin, 

Müəllimlər əzamətin, 

Dayağısan cəsarətin, 

Karabük Üniversitəm. 

 

Cənnət bildim qucağını, 

Sevdim uca bayrağını, 

Öpəcəyəm torpağını, 

Karabük Üniversitəm. 
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Söylə Cüneyt, düşündünmü  bizləri 

 

Dəyərli  dostum  Cüneyt  Cakovaya 

 

Unutmaq  çətindir, ötən  günləri,  

Sevimli  günləri,  keçən  illəri,   

Səni  çox arayır  Turan  elləri, 

Söylə  Cüneyt, düşündünmü  bizləri. 

 

“Avaz” da  iz  saldın,  itməyəcəkdir, 

Bizim  dostluğumuz  bitməyəcəkdir, 

Sevgin  könlümüzdən  getməyəcəkdir, 

Söylə  Cüneyt,  düşündünmü  bizləri. 

 

Dostların  gözləri  yollarda  qalıb,  

Sənsiz  könlümüzü  çən, duman  alıb, 

Mehriban  səsinçün  hər kəs  darıxıb, 

Söylə  Cüneyt, düşündünmü  bizləri. 

 

Xoş  səsli,   xoş  sözlü,  həssas  qəlblisən, 

Duyuram,  sən  necə  dəyanətlisən, 

Ümidini  qoru,  cəsarətlisən, 

Söylə  Cüneyt,  nədən  tərk  etdin  bizi,  

Dinlə  Cüneyt,  çox  sevirik,  biz səni. 

 

Noyabr  2010. 
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“AVAZ” günəşlə birgə əbədi 

  nur saçardın... 

 

“AVAZ” səni izləyirəm, 

“ Yeni gün”ü gözləyirəm. 

Bilki səni çox sevirəm... 

Ürəyimdən keçənləri, 

könlümdəki arzuları, 

sənlə bölmək istəyirəm: 

- İstəyirəm həmişəlik, 

məhəbbətim olardın. 

Sən əbədi diləyim, 

şah əsərim olardın. 

Həmişəlik yurdumda, 

bizi sevindirəydin. 

Sən bizim ruhumuzda, 

əbədilik olardın. 

“Yeni gün”lə səhərləri, 

dəniz kimi coşduraydın. 

Çiçək kimi, könülləri, 

sevgilərlə dolduraydın. 

“AVAZ” günəşlə birgə, 

əbədi nur saçardın... 

Türk elinin sevgisini 

bu dünyaya yayardın... 
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Şəhla, dünya gözəlisən... 

 

Teleaparıcı Şəhla Orucovaya 

 

Türk qızı, dünyanın ən gözəlisən, 

Göylərin parlayan bir şəfəqisən. 

Baharın ətrisən, gözəl  çiçəksən. 

Göydəmi yarandın, yoxsa mələksən. 

 

Camalın günəşdir, şəfəq salıbdır, 

Vurğun könülləri ovsunlayıbdır. 

Gözləri “Avaz”da - səndə qalıbdır. 

Heyranlar dərdindən yanıb - solubdur, 

 

Sabahın işığı gözəl üzündə, 

Günəşin damlası, dəniz gözündə, 

Sayğı, sevgi axır titrək səsində, 

Bülbül nəğmə qoşur xoş sözlərindən, 

Şəhla, sevgi yağır baxışlarından. 
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 İstanbul 

 

Sənin  hər daşına, köyünə qurban, 

Mənə qardaş deyən, səsinə  qurban, 

Gözəlliyin oldu könlümdə dastan, 

Oldumu görəsən,  sən  tək  parlayan, 

İstanbul,  

sehirli, 

 gözəl İstanbul. 

 

Nədir köksündəki bu od, həyəcan, 

Atəşlər ələyib, şəfəqlər saçan, 

Qoynunda       əbədi mələklər uçan... 

Oldumu  görəsən, səndən  bir  doyan, 

İstanbul, 

 sevimli, 

  gözəl  İstanbul. 

 

Nağıllar dolanır göy sularında, 

Zəfərlər çalınıb dalğalarında, 

Sultanlar  iz salıb qayalarında, 

Oldumu sənintək məğrur dayanan, 

İstanbul, 

  Boğaza sevdalı,  

 gözəl İstanbul. 
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Sənin taleyinə sevgi yazılıb, 

Qoynunda tarixin şöhrəti qalıb, 

“Dünyanın cənnəti” sənə deyilib, 

Oldumu görəsən, eşqindən  doyan, 

 

İstanbul, 

qağayı  nəğməli, 

    

gözəl  İstanbul..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

Zöhrə Əliyeva.                  “Unudulmayan nəğmə” 

 

109  

Səsin  Türkün  laylası 

 

Əhməd  Şəfəqə. 

 

Şəfəq  doğdu  günəşin  qucağında, 

Türk  yurdunun  sönməyən ocağında, 

Sevgi yaydı  müqəddəs  torpağında, 

Türk dünyası sevgisidir,  eşqidir. 

 

Ruhunun  vətəni sevgidir, eşqdir, 

Ruhunun  sevgisi  böyük vətəndir, 

Səsinin  ahəngi  qəlbə yetəndir, 

Nəğmələri  tükənməyən  dənizdir... 

 

Ürəyində sevinc, sevda  cağlayır,  

Sevincini  qardaşına  bağlayır, 

Kədərinə  şərik olub  ağlayır, 

Azərbaycan qardaşı, sirdaşıdır. 

 

Əhməd Şəfəq, səsin  türkün  laylası, 

Tanrının  bizlərə, gözəl  töhfəsi, 

Şirin  xəyalların,  həsrət  nəfəsi, 

Azərbaycan,  səsinin  heyranıdır. 

 

Səsini  dinlədim, ürəyim yandı, 

Gözümə  yağmurdan  damlalar  damdı, 

Bilsən, ürəyimdə  nələr yaşandı; 

Əhməd  Şəfəq, səsin kimi səs hanı— 

Bürüyübdü, indi bütün   Turanı. 
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Mənim  leytenant  oğlum 

 

Sən   ananın  qürurusan, 

Ürəyinin   parasısan, 

Vətəninin  dayağısan, 

Mənim  leytenant  oğlum. 

 

Cəsarətin    hünərindir, 

İradən   möhkəm  dəmirdir, 

Qabaqda   uğur  sənindir, 

Mənim   leytenant  oğlum. 

 

Proqramların   çoxalacaq, 

Ulduzların   hey   artacaq, 

General   rütbən   olacaq,   

Mənim   leytenant   oğlum. 
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Kırac oxuyurdu 

 

Günəş yardı buludları, 

Boylandı yerlərə  sarı, 

Göndərdi gözəl baharı, 

Bizim Kırac oxuyurdu. 

 

Ötən  quşlar dayandılar, 

Yerə sarı boylandılar, 

Səmaya sevgi yaydılar, 

Bizim Kırac oxuyurdu. 

 

Ötən  bülbül bir səs duydu, 

Sehrə  düşüb aşiq  oldu, 

Oxumayıb, o da  susdu, 

Bizim  Kırac oxuyurdu. 

 

Pıçıldadı gur dalğalar, 

Sakit   oldu qağayılar, 

Sanki  əridi qayalar, 

Bizim Kırac oxuyurdu. 

 

Yerə  həsrət qalmış yağış, 

Səsini  duyub dolarmış, 

Göz  yaşıtək  axdı yağış, 

Bizim  Kırac oxuyurdu.  
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Sevən  aşıqlər kövrəldi, 

Nəmli gözlərin  gizlətdi, 

Fikrim  xəyalla yükləndi, 

Bizim  Kırac oxuyurdu. 

 

Namiq  sevgidən  yazırdı, 

Namıq  durmadan  calırdı, 

Günəş  həsrətdən  yanırdı, 

Bizim  Kırac oxuyurdu. 

 

Səsin  tanrınn  vergisi, 

Səsin  dünyanın  sevgisi, 

Yayılır  türkümün səsi; 

Bizim  Kırac oxuyurdu— 

Cahan  sevgilə dolurdu. 
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Biz  sülhü  sevirik,  sülh istəyirik 

 

Bala ceyran anasına sarıldı, 

Göz yaşıyla  ağrısını sarıdı, 

Kədər  səsi  dərələrə  yayıldı, 

Fəryad çəkib insanları “səslədi”: 

-Biz sülhü sevirik,  bizi  qoruyun. 

 

Yaralı durnanın  gözləri  doldu, 

Körpə balaları pərişan qoydu, 

Göyləri seyr edib, gül kimi soldu, 

 Ağrıyan qəlbinin son sözün “dedi” 

--Biz sülhü sevirik,   bizi  qoruyun. 

 

Ovçunun torunda kiçik balıqlar, 

Çarəsiz, imkansız çapaladılar, 

Sevdiyi sularla vidalaşdılar, 

Göz yaşı axıdıb, sanki dedilər: 

-Biz sülhü sevirik,  bizi  qoruyun. 

 

Püskürən vulkanlar, coşan küləklər, 

Kəsilən ağaçlar, solan çiçəklər, 

Quruyan bulaqlar, qaynayan sellər, 

Çoşdular, daşdılar, hey dilləndilər: 

-Biz sülhü sevirik,  bizi  qoruyun. 

 

Dağılan obalar, sönən ocaqlar, 

Doğma yurdlarına həsrət insanlar, 
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Atasız, anasınız qalan uşaqlar –  

ümidi  qırmayıb yenə dedilər: 

-Biz sülhü sevirik, bizi  qoruyun. 

 

Gözəl göyərçinim məktub gətirdi, 

Qəlblərə süzülən sevgi gətirdi, 

Məktuba sülh yazdıq haqqa  yetirdi, 

Yurdumun səsini dünyaya yaydı: 

“Biz sülhü sevirik, sülh istəyirik.” 

 

Həyat çox gözəldir, sülh də gözəldir, 

İnsanlıq, ədalət ilkin əzəldir. 

Hər keçən bir vaxtın qiyməti vardır. 

Vaxtı ötürməyib, biz söyləyirik: 

“Biz sülhü sevirik, sülh istəyirik.”        
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Qız  qalası 

 

Qız  qalası,  sirr  daşı, 

Əfsanədir   hər  daşı,  

Sevənlərdir  sirdaşın, 

Hər  daşında  göz yaşı. 

 

Günəş  odun,  şəfqətin,   

Xəzərdır    səadətin, 

Bakının  vüqarısan,  

Mavi  sular  ülfətin. 

 

Əsrlərdir    sorağın, 

Cəngavərlər  qucağın, 

Yağıları  yandırıb, 

Atəş  sacan  ocağın. 

 

Hər  daşında  həsrət  var, 

Tarıxındə  şöhrət  var, 

Bakının  ulduzusan, 

Tükənməyən  sevgin    var. 
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Asəfi kəf dağı 

 

Bu  dağların sehrlidir hər  daşı, 

Min  illərin yatır burda yoldaşı, 

Hər qayası ürəklərin sirdaşı. 

Gozəl  Naxçıvanın ziyarətgahı, 

Ulu yaradanın, ulu dərgahı, 

Dünyanın sönməyən, nur   qibləgahı... 

Asəfi  kəf dağı--- 

Tarixin qüruru, şəfqət,  dərgahı... 

 

Əfsanələr axır, hər bir    daşından, 

Qayaları sehrlənib, başından, 

Milyonlara məlhəm olub, suyundan, 

 

Dünyanın ən ulu bir məkanıdır, 

Nuhun övladının ilk  obasıdır, 

Həyatın yaranan gözəl  anıdır. 

Asəfi kəf  dağı--- 

Tarixin    silinməz   yadigarıdır. 
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Torpağımı  istəyirəm 

 

Ayağımın  izi  qalan, 

Babamızın  ruhu qalan, 

Xəyalımı  çulğalayan, 

Torpağımı  istəyirəm. 

 

Şəhidlərin  ruhu  yatan, 

Viran  olub  yasa batan, 

Qüssəsindən  alovlanan, 

Torpağımı  istəyirəm. 

 

Bulağının  ğözü  sönən, 

Dağlarının  gülü  solan, 

Doğmalarsız  yetim  qalan, 

Torpağımı  istəyirəm. 

 

Duman  örtən  səmamızı, 

Xəzan  olan  bağımızı , 

Külə  dönən  evimizi, 

Torpağımı  istəyirəm. 

 

Qan  ağlayan  Qarabağı, 

Bübüllərin  susan  bağı, 

İndi  ürəklərin  dağı, 

Torpağımı  istəyirəm. 
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Ayrı  düşdük obalardan, 

Unudulmaz torpaqlardan 

Dualar  edib  tanrıdan 

Torpağımı  istəyirəm. 
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Doğma  torpaq  qoxusu 

 

Yol  qırağı.... 

Təbii ot  qoxusu, 

səssizliyin  sükutu... 

Bağlanıb  bu  səssizliyə, 

fikirlərim  paralanır, 

Xəyallarım dolaşır,   

qərib bir sakitliyə.  

 

Yollar,  sonsuz yollar, 

intizar  qaldığım  torpaqlar; 

Yollar  sanki  bomboş....... 

Yoxdur   mənim  yoldaşlarım, 

Dostlarım, sirdaşlarım. 

----Bir  kimsə  yox, 

yollar  bomboş. 

Aparır...  aparır,  məni 

bağlayır  səssizliyə – 

Doğma  torpaq  qoxusu, 

Bir  də,  otun  pıçıltısı.. 
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