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MİLLİ SEVGİNİN POETİK ZİRVƏSİ 

 
Ömrümün son 20 ilinin bəlkə də, yarısından çoxunu 

yaşadığım Ana Vətənimiz Türkiyədə mənim ilk tanıdığım 
Vali, dönəmin Tokat Valisi Ayhan Nasuhbeyoğlu olub.  

Tokatlı şair dostum, bütün Azərbaycan ziyalılarının 
tanıdığı və sevdiyi Osman Baş məni Tokatda keçirilən “II. 
Yeşilırmak şiir şöleni”nə dəvət etmişdi. Əziz qardaşım Prof. 
Dr. Hayrettin İvginlə birlikdə getdiyimiz bu beynəlxalq 
tədbirdən çox məmnun qaldıq. Şifahən Tokatla Şuşanı qardaş 
şəhər elan etdik, Tokat qalasından Ballıca mağarasınadək 
gəzdik.  

Çağdaş Türk şeirinin ən böyük milli şairlərindən biri 
olan, Yavuz Bülent Bakiler, tanınmış şairlər Yahya Akengin, 
İsmet Bora Binatlı, Mehmet Emin Ulu, Mehmet Yardımçı və 
Türk Dünyasının müxtəlif ölkələrindən gəlmiş dəyərli 
ədəbiyyat alimləri və şairlərilə Tokatda unudulmayan günlər 
keçirdik. “Durna telli Tokatımızda” günlərimizin bir-
birindən maraqlı və zəngin keçməsi çox dəyərli Valimiz 
Ayhan bəyin sayəsində oldu. Onun vilayət rəhbəri olaraq 
qonaqları bir an olsun belə diqqətdən kənarda saxlamaması 
hamımızı heyrətləndirmişdi. Məni isə ən çox heyrətləndirən 
Vali bəyin Türk dilinə, Türk ədəbiyyatına və Türk millətinin 
tarixinə çox dərindən və mükəmməl bələdçiliyi idi.  

Biz Tokatda olduqda Ayhan bəyin şairliyindən 
xəbərimiz olmadı.  

Uzun illər sonra Ankarada Hayrettin bəy böyük 
təbəssümlə Vali bəyin bir şeir kitabını mənə təqdim etdi. 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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Həmin gün şeirləri birnəfəsə oxudum və ikinci dəfə şair 
Ayhan Nasuhbeyoğlu məni Türk dilinə, Türk ədəbiyyatına 
və Türk millətinin tarixinə çox dərindən və mükəmməl 
bələdçiliyi ilə heyrətləndirdi.  

Həmin şeirlərin yüksək vətənpərvərlik sevgisini, 
vətəndaşlıq mövqeyini, insansevərliyini, milli ruhunu, 
soyuna-kökünə bağlılığını, ideoloji-mənəvi əhəmiyyətini və 
digər ədəbi məziyyətlərini nəzərə alaraq yaxın bir zamanda 
bu şeirləri Azərbaycan oxucularına ərmağan etməyi qərara 
aldım. Əziz tələbələrim Şükufə Əhmədli və Pərvanə 
Namiqqızının dəstəyi ilə kitabı Azərbaycan türkcəsinə 
uyğunlaşdırdıq.  

Bizim “Vektor” Beynəlxalq Nəşrlər Evi yayınlarımız 
olaraq çap etdiyimiz 700-dən çox kitabın təxminən 200-ü 
Türkiyə və Türk Dünyasını əhatə edir. Çox sevinir və böyük 
qürur hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, həmin kitabların hamısı 
Azərbaycanda böyük sevgi qazanıb.  

İnanıram ki, “Milli sevgimizin poetik zirvəsi” 
adlandırdığım və hesab etdiyim bu şeirlər də oxucu 
sevgisinin zirvəsinə layiq görüləcəklər.  

 
Oxucularımıza dərin hörmətlə, 
 
 

Prof. Dr. Elçin İSGƏNDƏRZADƏ 
“VEKTOR” Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının 

prezidenti, Prezident təqaüdçüsü, Azərbaycan 
Respublikasının Əməkdar Müəllimi, Mədəniyyət Səfiri 
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ÖN SÖZ 

 
Ayhan Nasuhbeyoğlunun şeirlərini oxuduğum zaman bir 

sadəlik və "olduğu kimi olmaq" tərzini gördüm. Şeirlərdə ifa-
də zənginliyi ilə canlandırılan səhnələr mövcuddur. Diqqətlə 
oxudum və insan ruhunun ən isti duyğularını hiss etdim. 
Şeirlərdə məcburiyyət yoxdur, xəyanət yoxdur; sənətlə 
məşğul olum, bəyənilim narahatlığı yoxdur. Misralar 
yetişmiş meyvələr kimi həqiqət balıyla doludur. Bəzən bir 
dörtlüyə sığdırılmış ciltlər qədər izahat zənginliyi görürük. 

 
Aslan olub dağlar gəzdim, 
Havanımda acı əzdim, 
Baxar idim bir görməzdim, 
Mən yalnız səni sevdim. 

 
Bəzən 20-30 dörtlüklə ifadə edilən, Türklüyə olan hüdut-

suz bir hörmət, milli olan hər şeyə ən isti məhəbbət. Türk 
Dastanı I, Türk Dastanı II, Türk Dastanı III, Şemdinli-Tekeli-
Gediktepe Şəhitlərinə adlı şeirlərdəki duyğular və sevgilər 
kimi. Bu üç bölüm halındakı dastanlar, sanki Türklük tarixi-
nin dastanlarının bir tamamlayıcısı və parçası, Türk fəlsəfəsi-
nin, Türklük əleyhdarlarına bir cavabı… 

Müasir dövrümüzün ən böyük iztirabı, duyğuların 
sönməyidir. Hörmətli Vali Ayhan Nasuhbeyoğlunun şeirlə-
rində duyğuların dərinliyinin dirilişini görürük. Deyilənlər, 
yazılanlar həqiqətin bütün üfüqlərini bağrına basır. İçinizi 
ilıq bir rahatlıq, sərin bir fərahlıq əhatəliyir bu şeirləri oxudu-
ğumuzda. 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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Bədbəxt günlərin qalmasın izi, 
Bəxtsizlik küləyi, yıxmasın bizi, 
Alıb götürməsin, bütün sevgimizi, 
Ümidi kəsməyək candan, sevgilim. 

 
İçində eşq olmayan şeir olarmı? Leylası və Məcnunu ol-

mayan Türk ədəbiyatı olarmı? Tuti quşlarına belə danışmağı 
öyrədən şairlər; insan ruhu deyilən ümmanın dərinliklərindən 
nadidə incilər çıxarda bilirsə deməli uğur qazanıblar. Ayhan 
Nasuhbeyoğlu kimi bir Vali olan rəhmətli şair Rıza Akdemir 
deyirdi ki; "Şair, dənizin ən dərin yerindən incilər çıxaran bir 
sənətçidir." Çıxarılan bu inci dənələrindən mahnılar doğular. 
Nağıl bağçalarının çiçəklərindən yeni çələnglər hörülər. Şair, 
usta bir zərgər kimi sözlərdən yaranan briliantları yonmağı 
bilir. Şeir dediyimiz sənət hər halda belə yaranır. 

 
Çəkərsən aşiqi rəngli sehrinə, 
Götürərsən bizi daha dərinə, 
Könüllər düzəldərsən yerli yerinə, 
Burcu-burcu qoxarsanız nə gözəl. 

 
Ayhan Nasuhbeyoğlu, obrazların düzgün düzülməsində 

zənginləşdirdiyi iç dünyasının dəyərlərini təbiətə əks 
etdirərək, sanki şeirlə rəsm əsərləri çəkib və şeirlərinə psixo-
loji dərinliklər qazandırmışdır. Mücərrəd və nəfəs alan bir 
görüntü yerinə, daha həqiqi şeirlər ortaya qoyub. Xarici dün-
ya ilə onun daxili dünyası arasında bu səbəblə gözəl bir 
tarazlıq qurulmuştur. Bu tarazlıq çok möhkəmdir. Çünki israf 
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yoxdur. Bir baxıma, ruhlar ilə bədənlər uyğun vəziyyətə 
gətirilmişdir şeirlərində. 

 
Ömrüm boyu çəkərkən bu tənhalığı, 
Gözlərimə çəkilərkən gecənin tığı, 
Qorxa qorxa mindiyim bu qayığı, 
Dalğalarda itən kürəyi, 
Gözlərimə çəkinərək baxan, 
Balaca sevdalı ürəyi istəyirəm. 

 
Şeirlərin cazibəsi və könülə xoş gəlməyi; biraz da şairin; 

yəni Vali Ayhan Nasuhbeyoğlunun insanlığından və bu 
insanlığın əks etdirdiyi vurğulu üslubundan irəli gəlir. Onun 
hər bir şeiri fərqli naxışlardan ibarətdir, düzgün sıralanmış 
gözəlliyin naxışlarını, çiçəklərini xatırladır. 

Bu şeirlər, rahatlıqla deyə bilərəm ki, çox şairlə müqayisə 
edilə biləcək dəyərdədir. Təzəliyini qoruyan çiçəklər kimi; 
qoxusu, rəngi xoş şeirlər. Deyə bilərik ki, bu şeirlər təbii 
mühitdə yetişmiş fidanlar kimidir. Məcbur şəkildə, 
dərmanlarla, istixananın süni istisiylə, gübrə ilə deyil. Sev-
giylə sulanmış, hörmət toprağında tumurcuqlamış bir 
qönçədir bunlar. 

 
Əlini sevgiyə aç, nəticədən çəkinmə, 
Əsl eşqi tapanda, yarı yolunda düşmə. 
 
                      *** 
 
Həyatın çətinliyi var, qarşısında güclü ol; 
Qazanan sən olarsan, onda bundan əmin ol. 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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Vali Ayhan Nasuhbeyoğlu, sözləriylə könül körpüsü qu-
ranlardandır. Çünki o, səmimi qəlbli biridir, içi sevgiylə do-
ludur. Elə bir sevgi müxtəlifliyinə sahibdir ki; ölkə sevgisi, 
insan sevgisi, millət sevgisi, Allah sevgisi, bayraq sevgisi və 
başqaları ilə doludur. Bu sevgi seli, bəndlərini yıxaraq çölə 
daşar, ətrafı sevgiylə əhatə olunar. 

Beləliklə Ayhan Bəy, buna görə də şeirdə uğur qazanıb, 
buna görə də sosial münasibətləri çox gözəldir. Şübhəsiz 
onun yaxşı idarəçi olmağı, Vali olaraq işlədiyi illərdə sevil-
məyinə səbəb olub. Bu illərdə bir sevgi izi buxarıb. Bir To-
katlıdan, bir Ardahanlıdan, bir Hakkarilidən, bir Sinopludan, 
bir Giresunludan soruşun; Ayhan Nasuhbeyoğlu hələ də xa-
tırlanır və gözəlliklərlə yad edilir. 

 
Bax yoxsan bugün yenə, 
Mənliyimdə qərib tərpənmələr, 
Sənə gələcəyim yollar uzun. 
Artıb duyğularım, yıxılmış könlüm, 
Burada məhbusu olmuşam, 
Qandallar vurulub ayağıma. 

 
Qısaca, Ayhan Nasuhbeyoğlu; bir Vali, bir idarəçi, bir 

dostdan başqa; əlinizdəki şeirlərlə könüllərin şairi olaraq qa-
lacaq və xatırlanacaq.  

Ayhan Nasuhbeyoğlunu təbrik edirəm. Daha neçə kitab-
larda görüşməyi arzu edirəm.  

       
Hayrettin İVGİN 
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                                      GÜL 
 

Bürünmüsən sən günəşin rənginə, 
Arif, ozanların girdin qəlbinə, 
Aşığa bağlılıq verdin sən yenə, 
Bülbüllə barışıq, aşiqmisən gül? 
 

Açmaq üçün yazı gözləyərsən, 
Günəş atəş olub, işığı versin, 
Payız olarkən xəzəl olub gedərsən, 
Könülə taxt qurdun, sən şahsan mı gül? 
 
Rəngini almısan, yüksək qatlardan, 
Əsla qorxun olmaz, yağışdan qardan, 
Qoxun verilmişdir, başqa diyardan, 
Damla var üstündə, ağlayarsanmı gül? 
 
Budağından qopartmaram ağlayarsan deyə, 
Yumuşaq ürəyimi, dağlayarsan niyə, 
Mənim kimi, möhtacsan sevgiyə, 
Bülbülü budağına, bağlaryarsanmı gül? 
 
Üfüqləri rənglərinlə boyayarsan, 
Qaranlığa gözəl qoxular yayarsan, 
Aşiq kimi, günlərimi sayarsan, 
Budağına bağlanıb, gözdüyərsənmi gül? 
 
Bülbüllər budağında nəğmələr qoşar, 
Altında cənnətdən, çaylar axar, 
Aşiqlər rənginə sevgiylə baxar, 
Könüldə gözəl qoxar mısın gül? 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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                                             EŞQ 
 

İki qəlbin bir olub, gümbür gümbür çarpması, 
Sabah səhərində, gülün gülə göz qırpması; 
Ümmanlar aşıb da, maneələri yıxması, 
Dəli könüllərin həyat paylaşması eşq. 
 
Açılması güllərin, birləşməsi əllərin, 
Sarılması qolların, söyləşməsi dillərin; 
Qovuşması yolların, boşa keçən illərin, 
Ümidsiz könüllərin, acı paylaşması eşq. 
 
Dərələrin birləşib, dənizlərə axması, 
Səmanın gurlayıb, şimşəklərin çaxması; 
Gözlərin sevgi ilə bir-birinə baxması, 
Bir an ayrı qalanda, çox cəfa çəkməsi eşq. 
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                                      GECƏ 
 

Təmizlənmiş işıqdan, olmusan bir bilməcə, 
Səni anlamaq üçün, çatmır min bir heca; 
Qara bir örtü kimi yapışmış gözümə, 
Verdiyin bu acıdan qurtuluş yoxmu gecə. 
 
Məhv edərsən ruhları, bağlayar bağları, 
Önümüzə gətirər buraxarsan dağları; 
Gündüzü yox edərsən, ardında qaranlıqları, 
Kainat var olduqca, belə olacaq gecə. 
 
Candan sevdiyim məni, görə bilməz göstərməzsən, 
Bir an da olsun mənə bu fürsəti verməzsən; 
Həsrət içində keçər, ömrün yarısı belə, 
Aşiqləri qovuşdur, dərdə dərman ol gecə. 
 
Sabah doğular günəşim, qovar bu qaranlığı, 
Hər gecənin ardından, taparıq aydınlığı; 
Yalnızlığını ruhun, söküb atır işıq, 
Hökmün ancaq bu qədər, işıqla bitən gecə. 

 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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KÖNÜL 
 

Çağlayanlar kimi çağlayarsan könül, 
Dənizlərə dolan sular kimisən;   
Niyə dərdli-dərdli ağlayarsan könül,    
Dərin ağrılara dalıb gedərsən.   
      
Bilinməz yollardan çıxıb gələrsən, 
Aşiqlərə min bir ilham verərsən; 
Bu gözəl sözləri haradan bilirsən, 
Məni heyrətlərə salıb gedərsən. 
    
Pərvanələr kimi dönüb durursan, 
Sular kimi həmişə aşağı olar; 
Bu günlərdən gələcəyi görərsən, 
İlhamı fikrinlə alıb gedərsən. 
 
Yolları gedərsən heç yorulmadan,  
Çevrə bucağına da küsmədən;  
Yalana dolana heç sarılmadan.     
Könül, yaraları sarıb gedərsən. 
 
Gedərsən dayanmadan dağlar aşaraq,  
Sığmarsan bir qaba dolub daşaraq;    
Daha necə diyarlara qaçaraq, 
Dərin dənizləri yarıb gedərsən.   
      
Elə qaçarsan ki yoxdur əngəlin, 
Yetimlərə yetişər əlin;   
Pislərin boynundadır çəngəlin,   
Haqqı və hüququ axtarıb gedərsən.   
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                                TOXUNMA 
 

Toxunma torpağa əlin kirlidirsə, 
Ondan gəlir bütün yeyip içdiyin. 
Kölgəsinə oturduğun ağacın, 
Kirli əllə gövdəsinə toxunma. 
 
Sabahlara gedən bir yolcusan sən, 
Uçan quşun qanadına toxunma. 
Həyatın mənası budur bilərsən, 
Başqasının yuvasına toxunma. 
 
Pislik edəni çevir yolundan, 
Yaxşılıq edənə qəti toxunma. 
Həyat ağacının meyvəsi dadlı, 
Bu meyvəni ölçülü ye, toxunma. 
 
Gördüyün hər şeydə bir hikmət axtar, 
Haqsızlıq dediyin etməz bir para. 
Edərsən də olur üzün qapqara, 
Qara kirli, buna dahi toxunma. 
 
Ağrıma duyğusu mənaca dərin, 
Lütf karvanında tapılsın yerin. 
Deyil isən bir damcısı kövsərin, 
Bu kövsərin damcısına toxunma. 
 
Əl vurma ki bu dünyanın malına, 
Uyma heç şəkərinə balına. 
Girəcəksən gir ki  Hakkın yoluna, 
Sonrasında səhvlərə toxunma.   

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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                                    DÜŞDÜ 
 
Havalardaydı ağlım oyandım yuxulardan yerə düşdü 
Sevdanı atdım başımdan könlüm yad ellərə düşdü 
 
Gəzdiyim yollarda səni axtardım durdum 
Tapa bilmədim bir çarə bu sevda dillərə düşdü 
 
Xəyalını gördüyüm güzgülər dost oldu 
Güzgü qırıldı bugün surətin yerlərə düşdü 
 
Səndən qalan təbəssüm həyatımdakı gülüşdü 
Bu bir xəyal deyildi sanki yaşadıqlarım düşdü 
 
Xəyal da olsa gözəldi bütün bu yaşadıqlarım 
Olanlara güldün sənin dərdin mənəmi düşdü  
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GƏLƏ BİLMƏRSƏN 
 

Xəyallar aləmində uzaqda bir ölkədəsən, 
Çox gec oldu artıq sənə, gəl desəm gələ bilmərsən. 
Yaralayar bu acılar məni, vurar ki dərindən, 
Çox gec oldu artıq sənə, gəl desəm gələ bilmərsən. 
 
Könlümün dərinində acım, dərmanlar çarə deyil, 
Silinmiş izləri yaşamın, bilmərsən, 
Qəlbim əzik yaralanmış dərman tapa bilməz, 
Çox gec oldu artıq sənə, gəl desəm gələ bilmərsən. 
 
Sonsuz sevgimə göydə parıldayan ulduzlar şahid, 
Oturub qarşımda buna, gülə bilmərsən, 
Qalmasın dünyamda al get nə varsa, sənə aid, 
Çox gec oldu artıq sənə, gəl desəm gələ bilmərsən. 
 
Bəs deyilmi acıları, düyün düyün etdiyin, 
Məcnun kimi qəmə salıb, səhralara atdığın, 
Yanğınlarla viran edib, küllərinə qatdığın, 
Çox gec oldu artıq sənə, gəl desəm gələ bilmərsən. 
 
Sevgi deyilən məhəbbəti günəşimdə qovurdum, 
Sənsiz keçən günlərimi gözyaşımda yoğurdum, 
Mən bu eşqin küllərini dənizlərə sovurdum, 
Çox gec oldu artıq sənə, gəl desəm gələ bilmərsən. 

 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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                             GÜLÜN RƏNGLƏRİ 
 

Rəngə boğar dağı daşı torpağı, 
Qoxusu ilə şənləndirir ocağı, 
Saray kimi edər bağçanı bağı, 
Budaqlarına bülbül qonar nə gözəl. 
 
Bahar ilə sürgünləri çəkir, 
Budaqlarında yarpaqları gəzir, 
Rənglər ilə can evimdən vurur, 
Aşiqlərə ilham olur nə gözəl. 
 
Gülün rəngi mənə axşam günəşi, 
Dünyada tapılmaz başqa bir tayı, 
Söndürür içimdəki atəşi, 
Həsrətimi tərpədir nə gözəl. 
 
Çəkərsən aşiqi rəngli sehrinə, 
Götürərsən bizi daha dərinə, 
Könüllər düzəldərsən yerli yerinə, 
Burcu-burcu qoxarsanız nə gözəl. 
 
Tikanlarla yaşayarsız davasız, 
Budağından qoparmaram imkansız, 
Baxçanıza bülbül girməz zamansız, 
Güllə tikan yaşayarsız nə gözəl. 
 
Gül ilə tikanın kökləri birdir, 
Anlayana bu ən böyük sehirdir, 
Bu olanlar ilahi bir təqdirdir, 
İldən ilə yaşayarsız nə gözəl. 
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HƏYAT DEDİYİN 
 

Rüzgar misalıdır həyat dediyin, 
Aldığın bəllidir, bir də verdiyin, 
Keçmişlə üzləşib acı dadarsan, 
Xətrin qalmasın, məndə sevgilim. 
 
Acıya yudumla çarə axtararsan, 
Xoşbəxtliyə aid xəyal qurarsan, 
Kor talehin zəncirini qırarsan, 
Yarası qalmasın, təndə sevgilim. 
 
Kədər qəhr edər ruhu dərindən, 
Qəlbini qırdırar, olmaz yerindən, 
Gələcək ümidi qalmaz sabahdan, 
Çarəsi tapılar məndə sevgilim. 
 
Səbəbmi axtararsan bu olanlara, 
Ehtiyacın vardır xoşbəxt anlara, 
Gözündə böyüyən bütün zamanlara, 
Süngəri çək canım sevgilim. 
 
Bədbəxt günlərinin qalmasın izi, 
Bəxtsizlik rüzgarı, yıxmasın bizi, 
Alıb götürməsin, bütün sevgimizi, 
Ümid kəsməyək candan, sevgilim. 
 
Həyat yoludur bu vardır quranı, 
Hər cür cəfasını bilir görəni, 
Ağlayanı çoxdur, bir də güləni, 
Küsmək olmaz ancaq, bunda sevgilim. 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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                              HƏYAT GÖZƏLDİR 
 

Nə qədər ağlarsan, yansan da gözəl, 
Gözlərin yaşından meydana gəlsə bir sel, 
Sevginə olsa minlərlə maneə, 
Hər şeyə qarşı bu həyat gözəldir. 
 
Eşqin gəmisində əsir olmusan, 
Nədir ki bu halın, bitib solmusan, 
Bu bir son deyil ki sanki ölmüsən, 
Hər şeyə qarşı bu həyat gözəldir. 
 
Özünü buraxıb, ümidi qırma, 
Ətraf bucağından yolu ayırma, 
Olmayacaq işə xəyallar qurma, 
Hər şeyə qarşı bu həyat gözəldir. 
 
Kədər olmasın yalnız qalın, 
Gərəyi yoxdur dərinlərə dalmağın, 
Yaza çıxacaq sənin də qışın, 
Hər şeyə qarşı bu həyat gözəldir. 
 
Sevgi qiymətlidir anlayanlarla, 
Qarşılıqsız könül bağlayanlarla, 
Yolun kəsişməsin ağlayanlarla, 
Hər şeyə qarşı bu həyat gözəldir. 
 
Xoşbəxtlik diləyim sənin üçündür, 
Stress yelkənini torpağa endir, 
Gələcəkdə gözəl həyat sənindir, 
Hər şeyə qarşı bu həyat gözəldir. 
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KƏRKÜKDƏ BİR GÖZƏL SEVDİM 
 
Kərkükdə bir gözəl sevdim 
Boynunda inci düzülmüş 
Olmasın qara yazılı 
Mənim bəxtim qaralıdır 
 
Cahana dəyər gözləri 
Ağlımı oynadır sözləri 
Ölçülə bilməz dəyəri 
Mənim bəxtim qaralıdır 
 
Kərkükdə sevdam böyüdü 
Ərbilə çatdı yeridi 
Könlümü əhatələdi 
Mənim bəxtim qaralıdır 
 
Kərkükün altı harmandır 
Sənsiz halım çox yamandır 
Sevdan dərdimə dərmandır 
Mənim bəxtim qaralıdır 
 
Sevinc ilə çalsın sazım 
Budur Allahdan niyazım 
Qışa dönməsin yazım 
Mənim bəxtim qaralıdır 

 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 

 

 
 

   20                                                                    
 

 
 
NECƏ SORUŞARSAN 

 
Acılarla ağladığın günlərin 
Bağçalarda soldurduğun güllərin 
Sevdiyinə söyləməyən dillərin 
Hesabını kimdən necə soruşarsan 
 
Sevdiyinə getmədiyin yolların  
Könül verib sarmadığın qolların 
Ziyan ilə keçən uzun illərin 
Hesabını kimdən necə soruşarsan 
 
Sən oldun həmişə qaraları bağlayan 
Bir sən deyil sevdiyin də ağlayan 
Qara sevdan ürəkləri dağlayan 
Hesabını kimdən necə soruşarsan 
 
Bir gün gəlib soruşmarsan özündən 
Bu sevdanın düşməzsənmi dərdinə 
Baş çəkmədən aşiqlərin yurduna 
Hesabını kimdən necə soruşarsan 
 
Yaşadığın hər gün olmaz qərarsız 
Sevən könül olurmu heç yarasız 
Bədəli var ödənəcək çarəsiz 
Hesabını kimdən necə soruşarsan 
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NAZI BURAXMALISAN 
 

Bir sevgili tutar sənin möhkəmcə əllərindən, 
Gerçək isə duyğuları, qaynayar dərindən, 
Güvən duyarsansa bir də söyləyən dillərindən, 
Belə bir sevgilinin yoluna baxmalısan. 
 
Sənin üçün üfüqlərdən, O doğan bir günəşdir, 
Dünyanı da dolduracaq, bir işıq bir atəşdir, 
Sahib çıxabilirsənsə sonsuzluğa qədər bir eşdir, 
Barmağına üzükləri onunla taxmalısan. 
 
Asan deyil xoşbəxtliyi ömür boyu yaşamaq 
Ümitləri böyüdərək gələcəyə daşımaq, 
Çətin olur bu gəmidən olanları boşaltmaq, 
Köçərkən gələcəyə, keçmişi yandırmalısan. 
 
Gələcəyin gözəl olsun, acıları daşıma, 
Bədbəxtliyə günəş olub, sakın onu unutma, 
Kor-kobud bir aşiq olub, bir gün çıxar qarşına, 
İndi tapdın əsl eşqi nazı buraxmalısan. 
 

 
 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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SEVDA DEYİLƏN 
 

Sevda deyilən bir bulaqdan içdiyimiz su kimi 
Xoş dadı var bu sulardan qana qana içmənin 
Küsgünlüklər olacaq olmaz sanma bu yolda 
Aşiqlərə bədəli var bu yollardan keçmənin 
  
Medalyonun üzü iki birisində mən varam 
Digər üzdə səninləyəm oradadır bir yarım 
Həsrət ilə səni gözlər bir üzündə bir yarım 
İllər keçdi mən özümə hesabını soruşaram 
 
Acı verir ürəyinə amma şirin sözlüdür 
Səssizliyimin ardında fırtınalar gizlidir 
Aldanma birdə sevgisinə ona qəti güvənmə 
Baxarsan sən tək üzünə gerçək iki üzlüdür 
 
Sevda deyilən rüzgar ikən fırtınaya çevrilir 
İki yerdə vuran qəlblər bir duyğunu bölüşür 
Gözə gəlir qəlblərdəki dərin sevgi bulağı 
Ordan çıxan duyğuların gözdə gəlir görüşür 
 
Görər gözün sevənləri xoşbəxtlikdən uçarkən 
Sən də sevən birisi ol iki nəfəsin varkən 
Yalnızlığın acısını yaşamağı gəl burax 
Bir də gördün əlindədir xəyalını qurarkən 
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SEVGİNİN GÜNƏŞİ 
 

Eşq bu, acılarıyla gəlməsin üzərinə, 
Səni həmişə məsum görüb, halına aldanmasın, 
Bir qəlbin var sənin də, açıb girdiyin, 
Qarlı yollar misalı, sevginə qapanmasın. 
 
Baxdığın aynalarda bədbəxtliyin izləri, 
Sil əllərinlə sabahlara qalmasın, 
Yıxma öz əllərinlə qurduğun bu yuvanı,  
Girib başqaları, üstünə yamanmasın. 
 
Yaşadığın acının, qəlbində qalır izi, 
At içindən, alovlanıb yanmasın, 
Yeni bir gün başlayar, xoşbəxt olmaq əlində, 
Sevginin günəşinə qapılar bağlanmasın. 
 
Açıq tut pərdələri, sevginin günəşinə, 
Üşüdüyün yuvanı istiliyi doldursun, 
Seni sevməyənin, düşmə arxasına, 
Göylərə aç əlini, əsl eşqi taparsan. 

 
 
 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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SEVGİNİN YERİ 
 

Böyük Yanğınlar çıxar, bitər qalar külləri, 
Çəkər qoxusu gülün, bağrına bülbülləri; 
Dünyalar mənim olsa, sevgimə bərabər deyil, 
Candan sevərlər bilir, dolmaz sevginin yeri. 
 
Sevgilər yağış olsa, aşiqlər olsa çay, 
Aşiq üçün böyük şey, verdiyi sözdə durmaq; 
Sevgililər istərlər, xoşbəxt bir yuva qurmaq, 
Candan sevənlər bilir; dolmaz sevginin yeri. 
 
Qarşılıqsız sevərlər, unudarlar gülməyi, 
Bəzən də düşünürlər, eşq uğruna ölməyi; 
Dünyaları versələr, qarşılığın olmaz, 
Sevilənlər tapa bilməz, belə candan sevməyi. 
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                 SIĞINACAQ LİMAN YOXDUR 
 

Yalnızlığı seçəcəksən, sonu yox kimi bunun, 
Tərk edib də gedəcəksən, yaxşı olmaz ki sonun, 
Biraz daha düşün daşın, acılı günlər gəlir, 
Tapa bilmərsən, özünə bir sığınacaq liman yoxdur.  
 
Səni tapar ümidsizlik, gözləmədiyin yerdə, 
Gözəl günlər yaşayarkən, birdən bağlanır pərdə, 
Axtarsan da tapmarsan, gözəl günlərin harda, 
Tapa bilmərsən, özünə bir sığınacaq liman yoxdur.  
 
Heç durmadan bir eşq üçün, cəfalara dözdün, 
Tapa bilmədin əsl eşqi, saxtalara aldandın, 
Bağlanırsa qapıların, bax o zaman yandın, 
Tapa bilmərsən, özünə bir sığınacaq liman yoxdur.  
 
Səssizliğin arxasında fırtınalar gizlidir, 
Sən baxarsan tək üzünə, gerçək iki üzlüdür, 
Acı verir ürəyinə amma şirin sözlüdür, 
Tapa bilmərsən, özünə bir sığınacaq liman yoxdur.   

 
 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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                       ÇOXALIRKƏN SEVGİLƏR 
 

Ümitsizlik çökmüşkən bağrına bu toprağın, 
Baxmısan ki göylərdən, leysan yağış gəlir; 
Demişdim ki səmaya açılan əl boş dönməz, 
İlahi qanundur bu, istə davamı gəlir. 
 
Bu dağların sinəsinə, qaranlıqlar çökmüşkən, 
Üstündəki qübbədən doğan günəşlər gəlir; 
Sənə ümit bağlayan insanları çevirmə, 
Sanarsan ki verilməz, ver ki davamı gəlir. 
 
İnsanların içində, çoxalırkən sevgilər, 
Ümitlər və zənginlik bax oradan gəlir; 
Halaldan ye aşını, salamat elə başını, 
Nə gəlirsə başına, haram loxmadan gəlir. 
 
Diqqətlə toxunmuş, sağlam isə parçası, 
Bundan yaxşı paltar çıxar, geri boş gələr; 
Haqlı olduğun yerdə, dik olmalıdır başın, 
Beləcə bax çox vaxtı, bəla haqsızlıqdan gəlir. 
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                         CANANSANMI SƏN? 
 

Bir cana dəyən canansanmı sən? 
Aşığın dərdinə dərmansanmı sən? 
Şəfəqlərdə gözlədiyim sevdamı? 
Qəlbimə yazılmış fərmansanmı sən? 
 
Yurdundan ayrılmış aşiq misalı, 
Qanadlanıb uçan quşlar əmsalı, 
Doğmağını gözlədiyim ulduzmu? 
Könlümü bürüyən dövransanmı sən? 
 
Qaranlığı qovalayan günəşmi? 
Ovucumu isidən bir atəşmi? 
Susuzluğu dindirən bir bulaqmı? 
Alnıma yazılmış bir canmısan sən? 
    

 
 
 
 
 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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ÜZLƏŞMƏRƏM 
 

Sənsiz keçən günlərimdə yalnızam gör boş əlim 
Ayrılığın acısıyla tutuşur bax qəlbim 
Mümkün deyil səndən başqasını sevmərəm gözəlim 
Aynalara baxıb-baxıb özüm ilə üzləşmərəm 
 
Sənin eşqin yaddaşıma möhür kimi vurulub 
Fırtınalar görüb gəlmiş sular kimi durulub 
Əzəlində sehirli bir saat olub qurulub 
Başqasına baxıb-baxıb yazım ilə üzləşmərəm 
 
Hər nə etsəm hara baxsam dinməyəcək həsrətim 
Sənin üçün sonsuzluğa axıb axıb gedənim 
Dəryalara açılmır sönmüş mənim yelkənim 
Aynalara baxıb-baxıb özüm ilə üzləşmərəm. 
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DİNLƏ 
 

Əsiri olmusan köhnə ümidsiz bir eşqin 
Ağlaşır göylərdəki bütün ulduzlar səninlə 
Silinib getsin həyatından bu yaşadıqların 
Vulkanlarda yoğrulmuş qəlbinin səsini dinlə 
 
Çıxdın bax gecənin içindən qaranlıqlar çaşmış 
Səhərlərdə uçuşan quşların səsini dinlə 
Öhdəsindən gəl sinəndə taxt qurmuş acıların 
Sabahda doğan günəşi üfüqdə tut əlinlə. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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BU GECƏ 
 

Dərdlərimi ulduzlara danışıram bu gecə 
Kümə kümə ulduzlara mən dost olaram 
Yalnızlığım zəhərlənmiş bir qurtum su bu gecə 
Göy üzündə ulduzlarla sonsuz hüzur taparam. 
 
Insanlara deyə bilmərəm dərdimi 
Sevdiyim var buraxmaram yurdumu 
Qara bəxtim santım santım tellərini hördümü? 
Göy üzündə ulduzlarla mən dost olaram. 
 
Günəşimi batırmışam göz tapmıram baxacaq 
Bu sevdada leysan qədər göyaşlarım axacaq 
Dağlarım yox daşlarım yox yar üstünə yıxacaq 
Göy üzündə ulduzlarla mən dost olaram. 
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ZAMAN İÇİNDƏ 
 

Zaman zaman olmuş zaman içində 
Kimin zamanı var zaman içində 
Zamanı alınıb zaman içində 
Zamanı qalmayıb zaman içində. 
 
Zaman  zaman olsa zamanmı qalar 
Hamısı birdən bitər zaman içində  
Bitən hər birşeyin zamanı vardır 
Heçbir şeyin qalmaz zaman içində. 
 
Yaşdan quru çıxar qurusundan yaş 
İsidərsən suyu dönər durar daş 
Zamanı gəlmədən ayaq olar baş 
Bunlar hamısı olar zaman içində. 
 
Zamanı çox karı yoxdur zamanın 
Zamandır dərmanı üfüqə çatmağın 
Nə gərəyi bir yerlərdə dayanmağın  
Gedər ağlın ayaqların zaman içində. 
 
Sevməyi öyrəndik məkan içində 
Qorqunu öyrəndik zaman içində 
Acını öyrəndik dərman içində 
Dərmanını tapdıq zaman içində. 
 
Zaman zaman deyib bitirir nəfəs 
Yaşayarsan içində ləzizmi ləziz 
Keçib gedəcəksən qalacaq bir səs 
Qalacaq sabaha zaman içində. 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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ÜMİDLƏRİN YERİNƏ 

 
Bir sevgili uğruna, xərclədiyim illəri,   
Nə qədər fəryad etsəm geri ala bilmərəm; 
Birlikdə gəzsəydik, bu uzun yolları, 
Belə kədər qalmazdı, ümidlərin yerinə. 
 
Olmayan xəyalların, arxasından getmədim, 
Vermiş olduğum sözü, qulaq ardı etmədim, 
Bir sevənim var deyə, ovudarkən özümü, 
Bir gün olsun sevginə, heç xəyanət etmədim. 
 
Dərdlərimi unutdum, düşdüm sənin dərdinə, 
Acıları topladım, yüklədim özümə; 
Qırıq bir qəlb buraxıb, getməsən  olmazdı? 
Belə kədər qalmazdı sevgilərin yerinə. 
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UNUTMAQ MÜMKÜNDÜR SƏNİ? 
 
Xatirəsi silinib qaranlıq gecələrin, 
Geriyə heç bir şeyi  qalmayıb, 
Bilinməyən bədbəxtliyin üfüqlərindən, 
Təkrar doğularmı, çıxarmı günəş. 
 
Əllərimdə qor kimi yanan,  
Atəşə dönür bu gün tənhalığım, 
Qollarını açsan nə mənası var artıq, 
Mənim üçün xəyala dönüb varlığın. 
 
Yarpaqlar düşər budaqlarından, 
Sel kimi payız sabahlarında, 
Ağacların kölgəsi belə qalmaz, 
Nə günəş açar nə meyvələrindən iz, 
 
Bax beləcə bitdik ikimiz. 
İlk yaza çıxacağıq əlbəttə, 
Baxdım torpağa yağış dəyib, 
Sular axıb tarlalara, 
 
Ağaclar, bağlar sürgün verib, 
Meyvələr nəhayət budaqları əyib, 
Biz sürgünlərdəyik hələ də. 
Xoşbəxtliyi indilərdə axtarıram, 
 
Tapmaq kimi gəlir, 
Ancaq ümid bu tükənmir, 
Sevginin gücünü ayrılıqlar, 
Buna görə də; unutmaq mümkündürmü səni. 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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   BƏS DEYİL, GÖZƏL? 
 
Sevən hər cəfaya qatlanır deyə 
Vermədiyin əzab qalmadı gözəl 
Məhkum edib uzaqlara qaçırtdın 
Verdiyin cəzalar bəs deyil, gözəl? 
 
İçdiyim suları zəhər edirsən 
Mən sənə gələrəm qaçıb gedərsən 
Bundan da çox olacaq deyəsən 
Verdiyin cəzalar bəs deyil, gözəl? 
 
Ağrılar qəlbimdə sevgi buraxmaz  
Bulağı qurudu gözyaşım axmaz 
Nə olsa bu sevgi könlümdən çıxmaz 
Verdiyin cəzalar bəs deyil, gözəl? 
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                                     VAXTSIZ 
 

Məsum qəlbin atıb durar, bir sevgili uğruna, 
İzahsız bir eşq ilə, can verərsən yoluna; 
Xəyalları gerçək sanıb, sarılarsan boynuna, 
Həsrət ilə bağlanarsan, çıxıb gedər vaxtsız. 
 
Sen gedərsən min ümidlə, o da sənə yaxınlaşar, 
Könüldür bu qəlbdən-qəlbə, sevgi eşqi daşar; 
Ayaqların yerə enməz, səmalarda dolaşar, 
Ümid ilə bağlanarsan, çıxıb gedər vaxtsız. 
 
Röya kimi bir sevgini, ümidlənib yaşayarsan, 
Təsəllini gecə gündüz, qədəhlərdə axtararsan; 
Gündən günə yol gedərkən, qarlar kimi əriyərsən, 
Həsrət ilə bağlanarsan, çıxıb gedər vaxtsız.  

 
 
 
 
 
             

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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TÜRK DİLİM 
 
İçində böyüdüm zənginliyinin, 
Əhməd Yəsəvidə ənginliyinin, 
Yunus Əmrələrdə dincliyimin, 
Fərqinə vararaq mənim Türk dilim. 
 
Mehmet Bəylə başın göylərə dəydi, 
Gözəlliyin sirri sanki səndəydi, 
Aşıq Veysəl ilə sazda pərdəydi, 
Yurduna qovuşdu mənim Türk dilim. 
 
Dərgahda, bərgahda, məclis, meydanda, 
Bazarda, divanda, hər yer, hər yanda, 
Bir gün söyləyərsən bütün cahanda, 
Qarşında əngəl yox mənim Türk dilim. 
  
Ozanlarım səndən alır gücünü, 
Deyər Türkcə sözü çalar sazını, 
Qışın ilə baharını yazını, 
Birlikdə yaşayarsan mənim Türk dilim. 
 
Qaracaoğlan eşqi səndə bildi, 
Səninlə güldü həmişə bir də ağladı, 
Sazının telini dillə bağladı, 
Sözüylə özünü çözdü Türk dilim. 
 
Bütün Türk milləti səni oxudu, 
Bacılar xalça səndə toxudu, 
Tarixin özündən Dədə Qorqudu, 
Səninlə çıxardıq mənim Türk dilim. 
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Millətin əlində sən bir açarsan, 
Cahana azadlıq oxu atarsan, 
Oğuz, Kuman, Kıpçak, Salur, Avşarsan, 
Türklüyün özüsən canım Türk dilim. 
 
Şeirlər, mahnılar səninlə gözəl, 
Səninlə oxunan Türkülər özəl, 
Qoşmalar, nəğmələr olur həmişə qəzəl, 
Aşiqlərə ilham olur Türk dilim. 
 
Səninlə yaşayaram mən Türklüyümü, 
İnsanı sevməkdə üstünlüyümü, 
Tarixin içində böyüklüyümü, 
Öyrədərsən mənə canım Türk dilim.  
  
Türkiyəm adını səninlə tapdı, 
Atatürküm bizə sanki məktəbdi, 
Cumhuriyyət kökü belə yoğruldu, 
Ruhundan bu Millət doğdu Türk dilim. 

 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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XİLAS OLA BİLMƏZSƏN 
 

Elə bir əngəldir ki önündə, 
Qaçarsan irəliyə hədəf tapa bilmərsən; 
Düşərsən atəşlərə çarəsizlik içində , 
Kimsələrdən gözləmə əl uzadar deyərək, 
Alar səni içinə yanar xilas ola bilməzsən. 
 
Gedərsən yolların uçurumlarla dolar, 
Kəsər önünü qədərin, sıra dağlarla, 
Kömək gözləyərsən gələn gedən tapılmaz, 
Düşdünmü bir ayağınla dərin bir çuxura, 
Bu sonun olar xilas ola bilməzsən. 
 
Yox  olmağın tunelindən çıxış yox,  
Səni çəkər içinə girməzdən dayanmarsan; 
Aldanarsan malın mülkün sehrinə, 
Çevrən bucağın istəyər durub incitmərsən, 
Elə istəyərlər ki versən hər şeyi, xilas ola bilməzsən. 
 
Alan kefini çəkər acısı sənə qalar; 
Yeyib, içərlər zövq səfa içində, 
Səhər olar baxarsan, cəfası sənə qalar, 
Nəyin varsa istəyərlər utanmadan hər şeyi,  
Canını versən kəfənini alarlar xilas ola bilməzsən. 
 
Bəlkə gələrlər, səfərin sonunda , 
Utanmamaq üçün bir an ordadırlar. 
Sonrasında unudulur gedərsən ki, 
Xatırlamazlar bir daha adını çevrəni, 
İndi başqa soyğunda görüşərlər, xilas ola bilməzsən. 
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            SEVGİ SİMASI 
 
Sevgini axtardım səhərində sabahın,  
Sabahlarda yoxdurmu sevgilər,  
Hansı üfüqlərdən doğacaq bizə,  
Qaranlıqları qovacaq işıqda;  
Sevgi bizi isidəcək günəşlərdədir? 
 
Xoşbəxtliyi axtardım atdığım addımlarda, 
Gəzməyə çalışdım sonsuz üfüqlərdə, 
Tapa bilərəmmi dincliyi deyə;  
Dayanmadan getdim irəliyə və irəliyə, 
Xoşbəxtlik bu qədər uzaqlardadır? 
 
Kədərdən qurtulmaq zamanıdır, 
Pisləri qovmaq anıdır indi, 
Nurla müjdələnmiş sabahlardan; 
Sevgi və xoşbəxtliklər də çıxar, 
Bunlar istəməyi bilənin başucundadır?  
 
Röyalarda axtardım simasını insanın,  
Belə bir röya belə qalmayıb,  
Bitmiş itirilmiş ən gözəl duyğular; 
Alıb yerlərini böyük bir çıxar, 
Kədərlə dolmuş gecənin sabahları… 
 
Bədbəxtlik rüzgarını kim qovalayar, 
Acımazlığın qollarından kim alar məni,  
Ümidsizliyə düşmüş çarəsizlərin,  
Dərdinə dərman olacaq qalmadı? 
Simasını axtardım səhərində sabahın. 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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TƏNHALIĞI SEÇSƏN 
 
Günahlandırma həyatı, bir dahası yox bunun; 
Ümid kəsmə sabahdan, acı olmasın sonun, 
 
Sənə verilmiş cana, cavabdehsən dərindən, 
Təkrarı yox ki bunun hədiyyə alsan birindən. 
 
Ən böyük acıları, tapıb sənə çəkdirər; 
Elə bir an olur ki həyatından bezdirər. 
 
Tənhalığı seçərsən, həyatı zor yaşayarsan; 
Paylaşarsan dərdini, qarlı dağlar aşarsan . 
 
Həyatın gözəl olsun, əvvəl güvən özünə; 
Olmayacaq işlərin, qəti düşmə dərdinə. 
 
Seçimini yaxşı et, bunu edən qazanar; 
Pislərin hiylələri, həyatına uzanar. 
 
Əlini sevgiyə aç, nəticədən çəkinmə; 
Əsl eşqi taparkən, yarı yolda düşmə. 
 
Həyatda çətinlik var, qarşısında güclü ol; 
Qazanan sən olarsan, elə bundan əmin ol. 
 
Qiymətini bilmərsən, xəzinələr bəs etmir; 
İtirərsən axırda, təsəlli bəs etmir. 
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İtirərkən bir daha, geri gətirmək olmur; 
Adam kimi yaşayarsan, eyvah eyvah demərsən. 
 
Bu qədər sözdən sonra, nədir ki çıxan məna; 
Tənhalığı seçərsən, qəsd edərsən dünyana. 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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                  VƏTƏN  MARŞI 
 

Can verməyə can atarsan, 
Torpağına qan qatarsan; 
Başın üstündə tutarsan, 
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
Birə gələn gələr minə, 
Min gedər birin yerinə; 
Düşməni çaxmaq dərinə,  
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
Köhnə qırxda növbə tutmaq, 
Şəhid olub ölüm dadmaq; 
Yoxdur  buraxıb getmək,  
Vətən bax belə  bir  şey. 
 

Cəbhələrdə tətik çəkmək, 
Tarlalarda əkin əkmək; 
Olmaz incimək və küsmək,  
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
Acıları paylaşmaqdır,  
Birlik olub qaynaşmaqdır; 
Yorulmaqdır, çalışmaqdır,  
Vətən bax belə  bir  şey. 
 

Dərtlilərə çarə tapmaq,  
Yuvasıza yuva qurmaq; 
Paylaşmaqda dərə, çay;  
Vətən bax belə  bir  şey. 
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Uşaqlara sevgi duymaq,  
Böyümüş yerinə qoymaq; 
Qanuna, nizama uymaq,  
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
Acılı gündə ağlaşmaq,  
Gəzmək deyil də qaçmaq; 
Çətinlikdən çıxıb, çatmaq, 
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
Gələcək üçün çalışmaq,  
Elim, irfanda yarışmaq; 
Dalaşmaq deyil barışmaq,  
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
Ortaq hədəflərdə olmaq,  
Reallaşan xəyal qurmaq; 
Gələcəyi yaxşı görmək, 
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
Gələcək qurmaq gəncliyə,  
Düşülmədən qısqanclığa; 
Ehtiyac var sakitliyə, 
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
Dava dalaş etməyək, 
Heç kənara çəkməyək,  
Fərqli yerə getməyək,  
Vətən bax belə  bir  şey. 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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Elmdə fikirdə, yarışaq,  
Küsməyək, barışaq; 
Dağılmayaq qarışaq, 
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
Kökümüzü qurudurlar,   
Neft töküb əridirlər; 
Ayrılırsaq sürülüyürlər,  
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
Fürsət gəzər düşmənimiz,  
İlanlar əmər qanımız; 
Sonra qalmaz dərmanımız,  
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
Qanunlara tərs getməmək, 
Ağır günah yüklənməmək; 
Boşa gedər sonra əmək,  
Vətən bax belə bir  şey. 
 
Keçmişdən dərslər çıxarmaq,  
Açıq, yaraları  sarımaq; 
Doğru hədəflərə çatmaq;  
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
Zənginimiz iş qurmalı,  
Kasıbımız aş tapmalı; 
Toplum birlikdə gülməli, 
Vətən bax belə  bir  şey. 
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Dövlətimiz baş tacımız,  
Xəstəlikdə dərmanımız; 
Onunla bitər acımız,  
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
Dağlarında quşlar uçar,  
Bağlarında çiçək açar; 
Sevmiriksə dadı qaçar,  
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
Məclisimiz qürurumuz, 
Əsgərimiz  fəxrimiz; 
İstehsalçı verər çiyin,  
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
Torpaqları bir xəzinə, 
Hər yanı qaynar dəfinə; 
Turist heyran dənizinə, 
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
Belə gözəl vətənim var,  
Bizə olub ana və yar; 
Öpüb qoxla, bağrına bas,  
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
Almasan qəti, satma,  
Ölsən də xəyanət etmə; 
Bu sözü çölə atma,  
Vətən bax belə  bir  şey. 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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Qürbətə düşsən ağladar,  
Darıxar könül-xətir; 
Məndən sənə iki sətir, 
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
Çalışmaqla zənginləşər,  
Meşələriylə gurlaşar; 
Dəmir xətlərlə birləşər,  
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
Xeyirsevərləri çoxdur,  
Məktəb tikər, gözü toxdur; 
Malında hiyləsi yoxdur, 
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
Qorunur qışda və qarda, 
Xatırlanır dualarda; 
Çiçəyi açar baharda,  
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
Sahib çıkar sevənləri,  
Bağrındadır ərənləri; 
Çoxdur xidmət edənləri, 
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
Səbirlidir insanları,  
İstidir dosta qanları; 
Fədadır ona canları, 
Vətən bax belə  bir  şey. 
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Fədakardır anaları,  
Layla olur mahnıları; 
Yetişdirir insanları, 
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
İgidi bağrında daşıyar,  
Küskün olanı barışar; 
Sevilmək ona yaraşar,  
Vətən bax belə  bir  şey. 
 
Qoruyur məzlum olanı, 
Nurlar  doludur hər yanı; 
Sanki doldurur dövranı, 
Vətən bax belə  bir  şey. 

 
 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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NEŞET ERTAŞA 
“Yalan Dünyada” 

 
Əlindəki mülkün sazın ürəyin, 
Könül dağı viran sənətçi deyilən, 
Özündən verərsən ömrün tükənən, 
Sənətçinin dəyərini bilək. 
 
Sevənlərin çoxdur yas tutdu sənə, 
Atan ilə gəldin indi yan yana, 
Layiqdin bilmirəm belə bir sona,  
Sənətçinin dəyərini bilək. 
 
Nəğmələri yetim qaldı ölkəmin,  
Dərindən türkülər sənindir sənin,  
Mənası böyükdür ustad deməyin,  
Sənətçinin dəyərini bilək. 
 
Kırşehir bax bayraqlarla büləndi,  
Varlı kasıb bugün ancaq səni xatırladı, 
Kırtıllılar Kəndi isti yuvandı, 
Sənətçinin dəyərini bilək. 
 
“Zahidem”i yana-yana için söylədin, 
Könülləri xeyli xoşbəxt elədin, 
“Bir tənhada can cananı ” sən dedin, 
Sənətçinin dəyərini bilək. 
 
 “Könül Dağı” artıq olmasın viran, 
Haqq, ədalət üçün qurulsun divan, 
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Sənətçilər olsun sahibli insan, 
Sənətçinin dəyərini bilək. 
 
“Qəlbdən qəlbə gizli” yolu söylədin, 
Sevgilini “əvvəl” “axır” elədin, 
Ayrılığı istəyəni payladın, 
Sənətçinin dəyərini bilək. 
 
 “Ancaq sən ağladın ancaq sən yandın”, 
Mən də yandım bu yalançı dünyada, 
“Ömrümü boş yerə çalan dünyada”, 
Sənətçinin dəyərini bilək. 
 
Bozkır Təzənəsi Türkmen Abdalı, 
Məzarın başında bir quru çalı, 
Olarsa da bəsdir incə budağı, 
Sənətçinin dəyərini bilək. 
 
Aşıq çiləkəşdir sözün özü bu, 
Məzarına sevənlərin sərpsin su, 
Bir ozanın sənə biraz sözü bu, 
Sənətçinin dəyərini bilək. 

      
 
 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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AXTARMA 
 

Yaşandı və uçub getdi, gözəl günləri ömrün, 
Qalmamışdır dünəndən geri, küllərini axtarma; 
Ən dəyərli xatirələr, izi qalmaz silinər, 
Bülbül uçub baxçalardan, güllərini axtarma. 
 
Köhnə dostlar səni gözləyər, həsrət qalar üzünə, 
Çıxmarsan küçələrə, pərdə düşər gözünə; 
Xoş bir səda, qalar səndən, həyatından bu günə, 
Söz yorulub, saz qırılıb, tellərini axtarma. 
 
Dönüb baxma qalmayıb, nə sevənin, nə yerin, 
Tənhalığın içindəki acıları çox dərin; 
Xoşbəxtliyi axtarmağa bu neçənci səfərin, 
Qarlar yağıb, iz qalmayıb, yollarını axtarma. 
 
Bir dağ kimi qocalarsan, çəkilərsən küncünə, 
Heç bir dosdun ortaq olmaz, sevincinə, nəşənə; 
Gəncliyinin rüzgarının düşmərsən ardına, 
Aylar uçub, günlər keçib, illərini axtarma. 
 
Çıxa bilmərsən min bir dənə kədərin içindən, 
Gedə bilmərsən çox çətin olar,  gəncliyinin izindən; 
Xoşbəxtliyin ifadəsi silinmişdir üzündən, 
Sevgilinin hər gün gülən üzlərini axtarma. 
 
Xatirələr gözlərində burcu-burcu canlanar, 
Yanaqların gözyaşından, islanaraq qəmlənər; 
Başındakı bütün saçın, qarlar kimi ağarar, 
Gəncliyinin təzə saçlarını axtarma. 
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Düşünməzdin bir gün gəlib, çatacaqdır ayrılıq, 
Səni üzən ən böyük dərd olacaqdır, yalnızlıq; 
Həyatının bu yerində olmaz küsmək, incimək, 
Sənə könül bağlayıb, qaçanları axtarma. 
 
Könül quşu uçub gedər, bəslədiyin qəfəsdən, 
Zorluq çəkib yorularsan, aldığın hər nəfəsdən; 
Tapmarsan yaxınını, qulağındakı səsdən, 
Hamısı gedib sirr kimi, səslərini axtarma. 
 
Bütün bunlar yaşanmadan, qocalmadan bilinməz, 
Xatirələr film kimi, hafizədən silinməz; 
Hər kim olsan bu günlərə, çiləsizcə gəlinməz, 
Bilinməzə gedən yolda, başqasını axtarma. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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AYRILIQ 
 

Yaşamamış ayrılığın acısın bilməzsən,   
Sevda nədir ki, yanında yaman olur ayrılıq;   
Sonu kədərli olarsa xatirəndən silinməz,  
Həyatında üzüldüyün zaman olar ayrılıq.  
 
Bir kədərdir məcnun kimi diyarları gəzdirir,  
Xəyalından keçənləri qələm olub yazdırır;  
Çəkdirdiyi acılarla həyatından bezdirər,  
Ruhundakı dərinlikdə duman olar ayrılıq. 
 
Tutularsan bir sevdaya qarşındadır hər şeyin,  
Görməz olan gözlərində mənası yoxdur bir şeyin.  
Ayrılığın qapısından qəti girmə, 
Girərsəniz sığınacaq liman olar ayrılık. 
 
Bədəninə  acı veren ayrılığı sararsan,  
Gecə gündüz umid ilə sevgilini axtararsan, 
Küçələrdən gəlib keçib insanlardan soruşarsan,  
Qeyb olduğun dərinlikdə meşə olar ayrılık. 
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BURA QƏDƏR 
 

Yandırdın və bitirdin ümidlərimi,  
Endirdin ömrümü yarıya qədər,  
Gündüzün qalmadı heçbir mənası,  
Sənin axşamların bura qədərdir. 
 
Yoxluğunu sayıqladı gecələr,  
Dildə möhürləndi, itdi hecalar  
Başa daha nələr gəldi ah nələr,  
Sənin sevdaların bura qədərdir. 
 
Yalnızlığı seçdim aylar, günlərdən, 
Bu sevdanı aldım, başıma haradan,  
Qaçmalıyam artıq mən bu yerlərdən,  
Sənin ağıların bura qədərdir. 
 
Axşamın olduğu yerdə axtardım,  
Qalmadı nə addım, bir də nə dadım,  
Üfüqlərdə itirdim bax muradı,  
Sənin həvəslərin bura qədərdir. 
 
Coşub çağlayarsan sevinc içində,  
Sevdalar bitər ki yolun ucunda,  
Qara tel qalmayıb bir tək saçında,  
Sənin ümidlərin bura qədərdir. 
  

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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Dağlar daşlar yoxluğunu hiss edər,  
Aşiq olan daim əvəz ödəyər,  
Nə edərsə insan, özünə edər,  
Sənin rüzgarların, bura qədərdir. 
 
Tək qalarsan da olarsan məsum,  
Tapılmaz yolunda yanacaq bir şam,  
Deyərsən, olacaqdı bax bu sonum,  
Sənin nəfəslərin bura qədərdir. 
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SEVDA 
 

Əsla buraxmaram səni, ruhun ayrılsa bədənimdən; 
Olsa da qürurum əngəl, doğaram yuxudan yenidən. 
 
Acılardan qaça bilmərsən, təsəlliyə buraxmaz zaman; 
Yaşayırsansa yalnızlığı,  dərinlərdə ən  dərindən. 
 
Qurtuluşu yox sevdanın, gücünü alır qəlbindən; 
İlahi bir qüdrətin, bəxş edilmişdir yerindən. 
 
Təslim et özünü sevdanın, möhkəm saran qollarına 
Əsl sevgidirsə, heçbir şey itirilməz dəyərindən. 
 
Buludların üzərində gizlənmiş bir sevdadır bu, 
Günəş kimi sabit durur, tərpənməz yerindən. 
 
Bir nəsnənin içindədir, sevdanın öz qüdrəti; 
İnci bilsə yalnızlığı, ayrılmadı cövhərindən. 

 
 
 
 
 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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SÖZ GÖZƏL 
 
Verdin mi bir sözü sən, 
Olsun sonunda inam, 
Mənasını bilirsən, 
Bax orada söz gözəl. 
 
Birçox şeylər deyilir, 
Bəzən bu nə deyilir, 
Deyil udular yeyilər, 
Mənasını çöz gözəl. 
 
Söz vardır süründürər, 
Qəhrindən öldürər, 
Düşmənini güldürər, 
Cana dəyib söz gözəl. 
 
Aşiqi yorar, 
Qarğaları aldadar, 
Diyarlar dolandırar, 
Sirli olan söz gözəl. 
 
Şairləri coşdurar, 
Müdrikləri daşdırar, 
Sən yazarsan o durar, 
Qəlbə dolan söz gözəl. 
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Pis çıxsa dilindən, 
Olarsan sevgilindən, 
İlanı yuvasından, 
Çıxaran söz gözəl. 
 
Atadan mirası var, 
Sevinci var yası var, 
Tellərlə icrası var, 
Yığcam olan söz gözəl. 
 
Aşiqi sevindirər, 
Həyəcanı dindirər, 
Şahı taxtdan endirər, 
Ölçü olan söz gözəl. 
 
Çıxılmaz yolda qalarsan, 
Söyləyərsən boşalarsan, 
Bundan bir dərs alarsan, 
Nəsihətli söz gözəl. 
 
Başını göyə dəydirər, 
Qula boyun əydirər, 
Özünü sevdirər, 
Məna yüklü söz gözəl. 

 
 
 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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OKEANLARI  HİSS ETMƏK 
 

Taleyinlə baş başasan, 
Qalmısan indi tək başına. 
Nə gələnin var indi, nə də gedənin, 
Belədir qanunu dünyanın, 
Daşlar yerindədir çox vaxt. 
Ağaclar kökləriylə var, 
Quşlar gözləyərkən budaqlarına, 
Payızla birlikdə yox olar, 
Uzaqlara uçub gedər yarpaqları, 
Çıxar rüzgarlarla qürbət yoluna, 
Daş yağışla islanar, 
Canlılar torpaqdan qidalanar, 
Bitgi çiçəklə bəzənər təbiətdə, 
Baxarsan bir ovuc torpaqda, 
Fərqli canlılar yetişər, gəzər, 
Özünü xeyli kasıb görmə, 
Bütün bunlardan ən mənalısı, 
İnsan olaraq təkcə sənsən; 
Ağıl səndə, fikir səndə, elm həmçinin, 
Bu təməldən hərəkətlə, 
Minlərlə hünərə sahibsən. 
Quşlar yuva qurar, 
Sən iri təyyarələr, gəmilər, 
Bilmərik hansı daha böyük, 
Nəhəng işlərə olarsan səbəb, 
Bacararsan bunların hamısını, 
Fiziki olaraq balaca cüssənlə. 
Bacardıqlarına baxılacaq olarsa, 
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Sənə böyük əzmkarlıqlar verilib, 
Bütün bunları edərsən də, 
Verə bilmərsən heç birinə can, 
Heykəli düzəldərsən güldürərsən, 
Ancaq gülər üzlə qalar qarşında, 
Nə qədər xəyal etsən belə, 
Bununla sərhədlidir edəbiləcəyin. 
Sabit bir baxış olar rəsimlərində, 
Bu qədərdir edəbiləcəyin. 
Daha üstü varsa da çalışarsan, 
Bir çox şey var görəbiləcəyin. 
Sənin baş başalığın indi, 
Tənhalığın dayanılmaz zorluğunda, 
Əslində heç də çətin deyil, 
Quşlara uçmaq, daşlarla söhbət, 
Yağan yağışlarla islanmaq, 
İçində hissetmək okeanları. 
Başından axan sulardan, 
Çox uzun çaylar yaratmaq, 
İndi sənin əlindəndir; 
Hər şeyə baxmayaraq həyatdan, 
Hər dövrdə zövq almaq. 

 
 
 
 
 
 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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            İŞIQ 
 
Sirrini heç kimə söyləmə işıq, 
Günəşlər içindən gələnlərin, 
Varlığın atəşdən yaranar işıq, 
Qaranlığı silib keçib gedərsən. 
 
Rəhmandır qaynağı, bütün gücünün, 
Açarı səndə olar bütün ölçünün, 
Sonsuzluğa axıb gedən ucun; 
Sonu haradadır soruşub gedərsən. 
 
Qaranlıqdan çıxan sabahlardasan, 
Pislərə görə sanki dardasan; 
Qəmlənər durarsan sanki hardasan, 
Səhvi yalanı, görüb gedərsən. 
 
Saxtakar doludur,  əsrlər, çağlar, 
Sehirbaz düyünü bezmədən bağlar; 
Məzlumlar görürəm, gözlərim ağlar, 
Pislərdən niyə qaçıb gedərsən? 
 
Hiyləgərlər gizlənib bu qaranlıqda, 
Öyüdlər açıqdır “Uca Kitabda”; 
Kəm gözlər, həsədlə dayanarkən sırada, 
İşıqsan bunları qovub gedərsən. 
 
Alimlərin elmi səndə gizlənir, 
Yazılar, çəkilər yerdə toplanar; 
Bütöv cildi sənin ilə örtülər, 
Yun yumağı kimi sarıyıb gedərsən. 
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Bitgilərin rəngi gizlidir səndə, 
Aşiqlər gəzib dayanar kölgəndə; 
Bilinməyən nələr vardır sinəndə, 
İynənin ucundan girər gedərsən. 
 
Bir çox varlığa olarsan azuqə, 
Pislərin üstünə çıxarsan qəfil; 
Sənin qiymətini bilməsəm yazıq. 
Doğrunu ortaya töküb gedərsən. 

 
 
 
 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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ŞƏHİDİM-BAYRAĞIM 
 
Sənə baxdım sevgi ilə bayrağım 
Şəhidimin üzərində örtüsən 
Düşmənimin boynunda ayağım  
Sənə dəyən əli qırıb ataram. 
 
Küçələrdə qan var, qəlbimdə hicran  
Bu acılar nə zaman bitəcək  
Gözləmərəm xaindən zərrə vicdan  
Vicdansız qəlbini söküb ataram. 
 
Bir günümüz yoxdur ki şəhid olmasın  
Arxası gəlmir kədərin yasın  
Tələ quranlara verin cəzasın  
Evlərini başlarına yıxaram. 
 
Yıxa bilmərsən düşmən israrın niyə  
Öləcəksən xain, ah deyə-deyə  
Şəhidimə cənnətlər var hədiyyə  
Mənə yetər, torpaqlarda yataram. 
 
Əsgərimin gücü gəlir Atadan  
Düşmənliklər gəlir bir neçə qitədən  
Uzaqda olaq aman xətadan  
Ataların öyüdünü tutaram. 
 
İgidim vəzifə bu ən zor yerdəsən  
Kimsəsiz sərhədlərdə keşikdəsən  
Düşmənin önündə canlı pərdəsən  
Səni dualarda üstdə tutaram. 
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Göylərdə azad ol şanlı bayrağım 
Birliklə hörülsün künc bucağım 
Sənə sahib polis əsgər ocağım  
Xaini vətəndən söküb ataram. 
 
Bu əza bu cəfa millətə bəsdi 
Şəhid qanı tökən olsun min betər 
Mininiz gəlsəniz dayandırar bir igid 
On minləri gəlsin, əzib ataram. 
 
Qorxu nədir bilməz bizim nəslimiz  
Şəhadət şərbəti zəmzəm suyumuz  
Cənnət-i Alaya uzanar boyumuz  
Baş əymədən şəhid olub yataram. 
 
Sərhəddə hörülüb poladdan səddim  
Vətənə sevgidə düyünlü bağım  
Məzarında dalğalanır bayrağım  
Bayrağımla keşiyində duraram. 

   
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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DƏRİN OTAQLARDA 
 
Könlümdə fırtınalar əsdirən, 
Bir sevdanın əsiriyəm mən. 
Rüzgarı əksik olmayan dağlarda, 
Qalmışam sənə söylədiyim mahnılarla. 
 
İndi fərqli səmaların ulduzlarıyla, 
Baş başa qalmışam tənhalıq axşamlarında, 
Soyuq qış gecələrində yanmaz bacam, 
Məhbusu olduğum qaranlıqlardayam. 
 
Xatirələr silinib yaddaşımdan; 
Salmışam özümü, dərin otaqlarda, 
Təsəlli üçün yoxdur bir damla göz yaşı belə. 
Çıxış olmayacaq buralardan  sən olmadıqca. 
 
Məni təsəlli edən tək şey yazdıqlarım, 
Xatirələrlə baş başa qalmaq olsa gərək, 
Bir yarpağın belə tərpənməməyi, 
Buraxmayacam artıq əlimdəki qələmi. 
 
Beləcə mən səssiz və dərin otaqlarda, 
Beləcə gələcəyin günü gözləyərəm. 
İzahı olmayan acılarla yaşayar, 
Bu həyatın çətinliyinə dözərəm. 
 
Kainatın dərin sonsuzluğuna, 
Bu səssiz otaqlardan qaçaram, 
Könlümdə tufanlara çevrilən, 
Bir sevdanın məhbusu olub gedərəm. 
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SOMA KƏDƏRİ 
 
Yüzlərlə can uçub getdi  
Xəyalları bitdi, bitdi… 
Soyuq məzarlara itdi  
Bu canlar bizim canımız 
 
Canımızın içi yandı  
Ruhumun içi islandı  
Allahım nə pis zamandı 
Bu canlar bizim canımız 
 
Hansına ağlayım   
Ürəyimi dağlayım 
Qaraları bağlayım 
Bu canlar bizim canımız   
  
 
Kömür qara bəxtin qara     
Tədbir gör Ankara  
Hər şey olmamalıdır yarım  
Bu canlar bizim canımız 
 
Doldurmuşuq çuxurlara  
Hər qazması edər yarım    
  
Yarasını Dövlət sarıyar  
Bu canlar bizim canımız   
  

Ayhan Nasuhbeyoğlu 

 

 
 

   66                                                                    
 

Anaları fəryad edər 
Evlərində sönüb həyat      
Övladlarda bitib murad 
Bu canlar bizim canımız.   
  
Bütün bu yaşananların      
İbrətliyi sabahların  
Adı batsın mənfəətin 
Bu canlar bizim canımız   
    
Yas tutaq həftələrlə  
Can üçün çalış aylarla  
Lazım olsa bataq borca  
Bu canlar bizim canımız   
  
Ən müqəddəs haqq yaşamaq haqqı   
  
Bu yaşadacaq xalqı 
Əsla yoxdur başqa yolu  
Bu canlar bizim canımız 
 
Qəfil davranışlar olur 
Dava etməyək nə olar 
Həllin ağıllar tapar 
Bu canlar bizim canımız.   
  
Bu canlar insan deyil daş 
Ailəsi olan bir baş  
Onlara bu həyat savaş 
Bu canlar bizim canımız   
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Olandan dərs çıxaraq  
Qazancdan çarəyə çataq  
Çalışana haqq verək 
Bu canlar bizim canımız 
 
Min adam vacibdir birdən  
Bir adam vacibdir mindən 
Min birinin hamısı bizdən 
Bu canlar bizim canımız   
  
Deməyək bir şey olmaz 
Bəladır bu bizi tapmaz 
Qazancın yanına mənfəət qalmaz  
Bu canlar bizim canımız   
  
Kaş deməyə zaman yoxdur 
Ürək yaralı acım çoxdur 
Daha böyüyü olar qorx 
Bu canlar bizim canımız. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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BU VƏRƏQ BOŞDUR 
 
Bu vərəq boşdur indi, 
Dolacaq sən yazdıqca, 
Toxumların yaşıllaşıb böyüməyi, 
Fidan olub çiçəklənməyi, 
Min bir meyvə verməyi kimi. 
 
Ağaclar hər il təzələnir, 
Yenidən başlayar həyat, 
Bir ağac tək başına, 
Baxmısan ki hər şeydir. 
Onun ehtiyacı su, işıqdır, 
İnsan da yaşaya bilməz susuz, 
İşıqsız, oksigensiz, torpaqsız. 
 
Həyat gözəl olmalıdır qadınla, kişiylə, 
Qadın olmasa kişi bir heçdir, 
Ana olmasa uşaq yoxdur. 
Ata olmasa ailə yoxdur. 
Ata olsa da anasız heçdir, 
Yaşayan kişi meyvəsiz ağac kimidir. 
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Bu kağız dolur indi, 
Ömrümün qocalıb irəliləməyi, 
Gözlərimin gedərək zəyifləməyi 
Dizlərimin qüvvətini itirməyi, 
Qələmin yazaraq irəliləməyi, 
Səhifəni bitirməyi kimidir. 

 
Hər gün günəşlə yeni bir 
Səhifə açılır, yeni bir gün başlayar, 
Yeni gün bitən günəşin batmağıyla, 
Səhifələrin yazılıb bitməyi kimi. 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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ÇIXILMAZ KÜÇƏLƏRDƏ 
 
Gözlərimdən tökülən çay kimi gözyaşı, 
Damarımdakı qan, könlümə fərman oldun eşq; 
Çıxılmaz küçələrdə oldun dərdimə dərman 
Həyatımı isidən, günəş kimi doldun eşq. 
 
Möhürlənmiş qəlblərdə bir gül kimi açarsan, 
Ümidsizin könlünü xoşbəxtliyə boğarsan; 
Dağlar qədər böyüksən, qəlbə belə sığarsan, 
Gözəlliyin simvolu, bir ay kimi oldun eşq. 
 
Doğmayan günəşləri gözlədir ümid ilə, 
Səhərlərdə mahnılar dedirdərsən bu dilə; 
Qarşılıqsız sevdanı göndərərsən yad elə, 
Ümidin şəfəqində, bir gül kimi oldun eşq. 

 
   
 



                                             Sığınacaq liman yoxdur                          

 

 
 

71                                                                  
   

 ŞƏHİDLƏR ÇEŞMƏSİ 
 
Cümhuriyyət bulağından doya-doya su içdim, 
Şəhidlər bulağında, dayandım dua etdim. 
Bu vətənin torpaqları dualıdır dostum, 
Qorumağa əhd etdim mən keçilməz and içdim. 
 
Ən yüksəkdə dağlarımda ceyranlarla danışdım, 
Quşlar ilə meşələrdə qanadlandım uçdum. 
Birlik dedim, dirlik dedim, qanun dedim hər an, 
Qar demədən qış demədən düşmən ilə vuruşdum. 
 
Mən bu vətən üçün, qanım canım qoydum ortaya, 
Bu idealı yox edən, çıxsın gəlsin buraya. 
Ölkəmindir bu yaylaqları atlar qaçacaq azad, 
Namərdlərə keçid vermərəm, bunu yazın buraya. 
 
Cümhuriyyət, Atatürkdən bir hədiyyədir bizə, 
Qarşı çıxan hər kim olsa gələcəkdir ancaq dizə. 
Yorulmadan çalışaq Atamızın əmri budur, 
Ölkəmizi çıxaraq çətinlikdən, düzlüyə. 
 
Vətən üçün xidmət elə qəti çəkinmə yorulma, 
Çalışmadan, didinmədən başa keçmə. 
Gözəl şeylər etdim deyə qaçma iqbal arxasınca, 
Bu dünyanın nizamıdır heç kimə küsmə. 
 
Qüvvətini xərclə vətən, millətinin arxasınca, 
Vətənə düşmən olan qəti qalmasın dinlə. 
Tək düşüncən cümhuriyyət olsun, yıxılma dostum, 
Səmaya bax məğrurların duaları səninlə. 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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SƏNƏDİR  MİSRALARIM  ILGAR 
 
Başı qarlı, buzlu, dumanlı Ilgar 
Qocalmadan belə durub gedərsən. 
Həsrəti həsrətə qovuşdurmadan 
Qırmancı zamana vurub gedərsən. 
 
Qış olar keçilməz keçitlərindən, 
Yaz olar bal verən çiçəklərindən, 
Payız olar solan çəmənlərindən, 
Sanki bundan xoşbəxt olub gedərsən. 
 
Yamacında qoyun, quzu bəslənir, 
Quşlar ötüb birbirinə səslənir, 
Çarəsiz gəlib sənə söykənir, 
Bu nə cömərtlikdir, buna nə deyərsən? 
 
Atlar taylarıyla bağrında böyüyər, 
Yağışlar, rüzgarlar zirvəndə azad, 
Hərkəsin dilində bax adın gəzər, 
Əzəmətindən məğrur durub gedərsən. 

 
Yolların ucunda həsrətlik vardır, 
Zirvəndən görünən bir bahardır, 
Bu da nədir məndən soruşma sən Ilgar,  
Gümansızlıqdan ümidə gedərsən. 
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Aşiqlərə yol ver yurduna çatsın, 
Həsrət bitib qollar qolları sarsın, 
Eşitməz oldun məni sanki divarsan, 
Niyə belə zalım olub gedərsən? 
 
Ucalıq qüvvətdir bunu unutma, 
Sənə gələnlərə qəti kin tutma, 
Mənfəətlə, tipinlə məzlumu udma, 
İnan könüllərdə taxtın var Ilgar. 

 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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ÜSTÜMÜZDƏ GƏLƏCƏYİN YÜKLƏRİ 

 
- Uşağa, Gəncliyə Çağırış - 

 
Bugünün uşaqları, sabahın böyükləri, 
Üstümüzə yüklənib, gələcəyin yükləri. 
 
Çağlar açıb bağladıq, böyük addımlar atdıq, 
Bitmədi işlərimiz, əvvələ yeni gəldik. 
 
Pusquda gözləyər düşmən, hər yanını hörmüş, 
Atılım eləmə deyə, zəhərli oxlar atıb. 
 
Bu nə böyük bir dərddir, deyərək həyəcanlanma, 
Əsirlərlə bir oldun, qəti birlikdən qaçma. 
 
İçindəki cövhəri, daşıyacaq gücdəsən, 
Fatihlər, Süleymanlar, çıxaracaq gücdəsən. 
 
Texnologiya aləmində, əlinə su tökülməz, 
Bu torpaqlar sənindir, sağlam tikiş sökülməz. 
 
Çağdaşlaşma yolunda, elm olsun rəhbərin, 
Dünya ailəsinin, içində olsun yerin. 
 
Yetər ki romanlar yaz, böyük xəyallar qur, 
Başqasını oxuyan, yaz ki səni də oxuyar. 
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Böyük ruhlu insan ol, özünü balaca görmə, 
İnsana insanlıq göstər, qəti heçkimi yenmə. 
 
Keçmərəm məqsədindən, bax keçənlər olur, 
Sənin yolun nurludur, işıqlarla dolur. 
 
Mədəniyyətdə, təhsildə, yeni günəşlər doğular, 
Özünü göstər, güclü adamlar çıxar. 

 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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DOĞULDUĞUM KƏND 
 
Akasyaların çiçəyi təmiz 
Təpəmizdəki zirvənin rüzgarı 
Uzaqlardakı yaylaların qarı 
Kəndimdə iməkləyən bir uşaq 
Çöldə tənha açılıb bir 
Çobanyastığı olmaq istəyirəm 
 
Uşaqlığımda mindiyim atın izində 
Həsrətini çəkdiyim ana dizində 
Belə xəyallarınız var sizin də? 
Mən çaylarımda axan soyuq su 
Dərə kənarlarındakı qızğın daşlar 
Soyuq sularında balıq olmaq istəyirəm 
 
Ömrümdə çəkərkən bu tənhalığı 
Gözlərimə çəkilirkən gecənin tığı 
Qorxa-qorxa mindiyim bu qayığı 
Dalğalarda itən kürəyi 
Gözlərimə çəkinərək baxan 
Balaca sevdalı ürək istəyirəm 
 
Divarları daşdan hörülü məktəbi 
Hər gün cılız ayaqlarla gəzdiyim 
Torpaqlı palçıqlı yolu 
Qar, sazaq, yağış və dolu 
Yağan günlərdəki qorxulu 
Sığınacaq bir yer axtardığım 
Yağışlı iqlimi, kəndimi istəyirəm 
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Uşaqları beşiyində mürgü basdığı 
Suların qışında polad kəsdiyi 
Rüzgarların dəli dəli əsdiyi 
O yaman o gözəl məhəllənin 
Məni qucaqlayaraq tutan o əli 
Canım anamın şəfqət dolu 
Əllərini istəyirəm 
 
Hamımıza qol qanad verən 
Almadan ancaq bizə verən 
Üzərimizdə əməyi sonsuz 
İndi yaşayırıq övladlar onsuz 
Baş ucunda çöl gülləri 
Qarşılıqsız sevgini istəyirəm 
 
Uzanıb gəlinib savaşlardan 
Donmuş qurumuş gözlərdəki yaşlardan 
Sonları kədər olan başlanğıclardan 
Hər ilində ümidlərin yarandığı 
Bağlardan bağçalardan ümid 
Xəyalı qurulan gələcək illəri istəyirəm 
 
Qorxulu keçən uzun günlərdən 
Oğruların qol gəzdiyi gecələrdən 
Qaçmaram əsla mən bu yerdən 
Mənim andım olsun ki keçmərəm 
Buraxmaram tənhalığı torpağımı 
Tək və kəndim səni istəyirəm 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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İstəyirəm dağlardakı böyürtkənləri 
Sularında üzdüyüm dərələrini 
Versələr mənə dünyaları 
Dönüb baxmaq istəmirəm 
İstədiyim tək şey var 
Doğulduğum kənddə çobanyastığı olmaq. 
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BENGÜTAŞ 

 
- Bilge Kağan'ca- 

 
Dövlət dirilik, düzən, şərəf, xeyirdir, 
Dövlətsiz şərrindən, Haqq saxlayar bizi, 
Ayrılığa aman verməz kökümüz, 
Dövlət ac qalmışıqsa doydurar bizi. 
 
Birliyi sağlamaq dövlətin işi, 
Ayrılıq edənin qırılar dişi, 
Həqiqətə döndərməz görülən xəyalı, 
Dövlət gec qalmışıqsa bildirər bizə. 
 
İnsanı insana əzdirmək yoxdur, 
Balaca-balaca böldürmək yoxdur, 
Çətinlik içində öldürmək yoxdur, 
Dövlət çətin günlərdə qurtarar bizi. 
 
Dövlət böyüyər igid olar seçimdə, 
Qarşı gələn boğular bax öcünde, 
Hər cür nankor olan içində, 
Dövlət yan çəkərək oyandırar bizi. 
 
Şeytanın qılıncı pozar birliyi, 
Dağıdar yox edər güclü dirliyi, 
Sərf edib bitirib, mərdlik ərliyi, 
Dövlət çinarını, qurudar bizi. 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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Bizdə əvvəl gücə olar etibar, 
Ədalət qoruyar hər vaxt efkar, 
Yoldan çıxanlara yolun başı dar, 
Ayrılıq ölümə götürər bizi. 
 
Tonyukuk Bilgənin möhürünü tutdu, 
Kültigin ordunun başında getdi, 
Zəfər libasını üstünə örtdü, 
Buyruğa can vermək törədir bizdə. 
 
Düşmənə çalışar ayrı baş çəkən, 
Adamla bərabər dövlətdir çökən, 
Bunda nicat olmaz içindən çıxan, 
Ayrılıq toxumu yaradır bizdə. 
 
Buyruğun uğruna can verdi Tigin, 
Bilge Kağan yandı, bax bunun üçün, 
Yas tutdu ağladı ancaq için için, 
Daşlara yazılan zəfərlər bizdə. 
 
Tiginin xatirəsi daşa yazıldı, 
Orhun Irmağında atı açıldı, 
Düşmənlərin başları əzildi, 
Baş qaldıran zahir baş olmaz bizdə. 
 
Bengütaşı tikməyə qərar verdi, 
Yoluğ Tekin bunu yazacaq ərdi, 
Oğuz, Tatar, Qırğız bölgədə birdi, 
Çəkilən əziyyəti dinlədik biz də. 
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Bengütaş bizlərə ibrət abidəsi, 
Yasaları Bilge Kağan isbatı, 
Bəylərə söyləyib verər cavabı, 
Birliyin önəmi çox olar bizdə. 
 
Bengütaşı yaxşı oxu anlayarsan, 
Düşmənin kim, bilməzsən yanarsan, 
Parçalanmış bir məzluma dönərsən, 
Bilge Kağan birbaşa bildirər bizə. 
 
Belgütaşa get de dəydir tenini, 
Bu millətin gör boyunu enini, 
Köhnəsiylə qarşılaşdırma yenini, 
Doğru sözləriylə doyuzdurar bizi. 
 
Kasıb bir milləti varlı tutdum mən, 
Başı pozuk hər yerlərə getdin sən, 
Geridə qalanı heç düşünmədən, 
Bilge Kağan indi gəl qurtar bizi. 
 
Hər nə sözün varsa, bu daşa vurdun, 
Doğru sözlər etdin, durdun, oturdun, 
Türk nəslini sonsuzluğa götürdün, 
İndi ki dedirdər bu xatirə bizi. 
 
Bu sözlərə itaət edən yanılmaz, 
Dinləməyən, itirərkən qayıtmaz, 
Çıxarkən, zirvələrdən enilməz, 
Bu daşdakı yazı oyadar bizi. 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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Bu qədər sözü Yuluğ Tekin söylədi, 
Bengütaşa çox həqiqəti söylədi, 
Çinli bir ustayla rəsm çəkdi, 
Çatılar yerdə qurtarar bizi. 
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TÜRK DASTANI - I 
 

          - Yaşanmış bir tarih - 
 
Bu qədər gördüyüm xəyaldır? 
Xəyal içində röyamı? 
Bilmədiyim bir haldırmı? 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Tonyukuklar, Oğuzxanlar,  
Selçuqlular, Qaraxanlar,  
Bilməyən bundan nə anlayar,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Gökhan, Dağhan və Denizhan, 
Ayhan, Günhan və Yıldızhan,  
Keçdi xeyli zaman,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Gaznedə bir Sultan Mahmut,  
Gücün yetərsə gəl tut,  
İmanlıdır bunda ümid,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Somnatda bütləri yıxdı,  
Müəzzin əzanla çıxdı,  
Məbəd Məkkəyə getdi,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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Hində atıldı bir təməl,  
Əsirlərcə çəkdi əməl,  
Pakistanı qurdu bu sel, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Daşkənd, Səmərqənd, Buxara,  
Türklə girmişdi bahara,  
Əsirlərcə geyindi qara,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Yağmur, Buka, Kızıl, Göktaş,  
Dolur gözlərimdə yaş,  
Məqam yedi iki qardaş,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Mahmut öldü, Mesut gəldi,  
Səlcuqluya əlin verdi, 
Türkmən Xorasana endi, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Şəhəri qorumaq üçün,  
Səmərqənddə Khutlançin,  
İsgəndərə verməz zəmin,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Osmanlılar, Qaramanlar,  
Qarabağlar, Qaradağlar,  
Danişmendli, Germiyanlar,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
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Musul, Kerkükdə Atabek,  
Ağqoyunlu karvanı çək,  
Bağdad, Şamda verdik əmək,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
  
Malazgirtində Alparslan,  
Mohaçında Murat Xan,  
Süngünün ucunda düşmən,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Gerçəkləri inkar niyə,  
Qafil təmin olsun deyə,  
Türk möhtacdır tək sevgiyə,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Göktürklüsü, Hunu harda? 
Türk düşmənə oldu pərdə,  
İndi yatar qara yerdə,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Xaçlılara qarşı savaş,  
Yemək üçün cürəti aş,  
Ayaq qopdu qalmadı baş,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Anadoluda Hititlər,  
Bu bəs etmir bir də İskitlər,  
Bu torpağa bizi qatar,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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Alçaq görmə Türkü qəti,  
Bir də yaxşı gözlə baxın,  
Gözlədiyi günlər yaxın,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
  
Ersigni və İvaziyə,  
Bizansdan sonra Suriya,  
Oğuz Peçenek bizimlə,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Alparslan gördü xəyanət,  
Peçenek Oğuz hidayət, 
Zəfər gəldi bax nəhayət,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Nâsırî Hüsrev nə yazdı,  
Düşmənimə quyu qazdı,  
Bəlalı ot ona azdı,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Merv, Cend və Nişabur,  
Feth elədik tabur-tabur,  
Allahım verdi çox səbr,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Çağrı, Tuğrulun çağdaşı,  
Danişment verirdi başı,  
Cengiz Xana çatdı yaşı,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
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Cağız, Kavşıtın Türkləri,  
Arda və Hazarın əri,  
Alparslanın bir nəfəri,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
  
Kahtan olmuşdu qəsəbə,  
Gəlməsə də bir hesaba,  
Selçukluya keçdi növbə,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Karahanın qızı Türkan,  
Kazvin, Taruz budur İran,  
Türkmənə olmuşdu sultan,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
İranın bütün oxuyanı,  
Selcuq sarayı məkanı,  
Nizamülmülk haradadır onda,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Selcuqlunun vəziridir,  
Nizamülmülk dərd piridir,  
Türkmənlərə sevgilidir,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Söndürdü nifrəti belə,  
Baxdım tarix yazar elə,  
Varsa sözün indi söylə,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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Yabgu Türkün qövmü şefi,  
Sultan Səncər etdi səfi,  
Türk Səncəri etdi dəfi,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
  
Milli ruhdu bu hərəkət,  
Bundan yarandı bərəkət,  
Hüdudu keçdi nəhayət,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Səncər, Oğuza əsirdi,  
Türkmən sərhədlər keçdi,  
Kutalmış İznik gəldi,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Kutalmış oğlu Süleyman,  
Dura bilməz önündə düşmən,  
Yetmiş min igidə komandir,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Balaca cəsur ordular,  
Qılınclara günəş dolar,  
Beləcə açılar yollar,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Böyük komandir Kutalmış, 
Anadolunu bu alıb,  
Bütün cahan heyran qalıb,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
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Nureddin Mahmudu Zengi,  
Cahana gəlmədi tayı,  
Rədd etmədi heç bir cəngi,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
  
Cüt daşıyardı oxu yayı 
Göydən endirirdi ayı,  
Şəhid bilirdi sevdanı,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Fəth edildi Anadolu,  
Açıldı cənnətin yolu,  
Qırıldı zalımın qolu,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Quruldu taxtına bəylər,  
Şənləndi torpaqlar kəndlər,  
Əkər biçər məhsul verər,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Əhməd Yəsəvi kim idi,  
Mevlana burda nə idi,  
Yunus Əmrə Türkün özü,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Göy üzündə uçan quşlar,  
Ayağa dəyən daşlar,  
Toylarda yeyilən aşlar,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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Nurəddin ilə Osman Bəy,  
Oğuz boyundan alar rəy,  
Karaman, Osmanlı deyər hey,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
  
Yıldırım, Bəyazıd, Süleyman,  
Qarşısında qalmaz düşmən,  
Qarşı gələn olub peşman,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Çöllərdə irəliləyər Yavuz,  
Qumlar olub inci hovuz,  
Yollara düşüb bax Oğuz,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Əsarət Türkə bir ardır,  
Azadlıq sonsuz bahardır,  
Bir neçə qitə bilin dardır,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Mən bir Türkəm əmdiyim qurd,  
Anadolu qurduğum yurd,  
Düşmənə qarşı möhkəm tut,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Oxum, yayım budur simvol,  
Ay ulduzlu bayrağım da,  
Savaşa hazıram hər vaxt,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
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Çindən, Hində buradayam,  
Pislərə oxum, yayım,  
Yox olduqca artar sayım,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Bütün dünyaları gəzdim,  
Düşmən olanları əzdim,  
İgidlikdə hər zaman tezdim,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Oxum, yayım, atım dosdum,  
Yaxşılıq ardınca qaçdım,  
Savaş meydanında coşdum,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Haradadır Altınorda,  
Gəzmədin ki orda burada,  
Sonunda həsrətsən yurda,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Ağıldan çıxarma Türkü,  
Üstünə geyinsən də kürkü,  
Qəti alma başqa yükü,  
Dosdun Türk olsun dünyada? 
 
Karamanoğlu Mehmet Bəy,  
Böyük adam aman bə hey,  
Türkün dilində bir mey,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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Baş yerlərdə Akşəmsəddin,  
Fatih ardınca cəng etdin,  
İstanbulu gör fəth etdin,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
  
Taptuk, Bektaş, Bayram Vəli,  
Olmuşuq arxasında dəli,  
Hanəfi, Bektaşi, Hanbeli,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Ayaqda qalmaq üstünlük,  
Bosnada gördük əziyyət,  
Hər səfərdə bəlli niyyət,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
İran, İraqı, Ərəbi,  
Gəzdik bax qapı qapı,  
Pozulmaz Türkdəki quruluş,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Aqillərə ağıl vermərəm,  
Oxumu çəkib yayımı uzatmaram,  
Türkdən başqasını görmərəm,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Türkiyədə bərabərik,  
Üst kimliklə birlikdəyik,  
Bütövük tək bir nəfərik,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
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Anadolu Türkün yurdu,  
Türk neçə dövlətlər qurdu,  
Sülh içində oturdu,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Türk əsgəri böyük əsgər,  
Addımıyla oynayar göy yer,  
Tək bir əri cahana dəyər,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Altaylardan gələn ərlər, 
Mərmi kimi yağar gurlayar,  
Vətən üçün can verərlər,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Ərzurumda Nənə Hatun,  
Mərmilər boynunda qızıl,  
Alpərəndən öyüd tutun,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Keçilmir Çanaqqala,  
Hər əsgər olub bir qala,  
Hamilton sən bax bu hala,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Stolun başında Çörçil,  
Meydanlarda bitirib pil, 
Ana yurda uzadıb dil,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
  

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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Gedib bilənlənlərdən soruşun,  
Araşdırıb baş işlədin,  
Əli içindədir qorun,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Altayda dəmir əritdi,  
Qurudan gəmi işlədi 
Bütün hesabı çürütdü,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Türkü kimdir bilməyənlər,  
Bu murada çatmayanlar,  
Kımızımız içməyənlər,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Yaradanın əsgəridir,  
Müsəlmanın mehvəridir,  
Sanki qızıl cövhəridir,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Qıpçaq, Kuman hamısı yaman,  
Düşməninə verməz aman,  
Baxıb görün xeyli zaman,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Bilgə Kağan dövrün özü,  
Qərbin açılsın gözü,  
Türk həmişə söyləyər düzü, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
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Kanijedə var qalalar, 
Sofya və Budapeştələr,  
Top lüləsində güllələr,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Bilmirsən ki Afina,  
Türk üstündə olmaz bina,  
Yemi vermə düşməninə,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Türbəsində Səfər Beşə,  
Ehtiyacı yoxdur kimsəyə,  
Hasan Babamız xeyli sevincli,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
İrandakı Şah İsmayıl, 
O da Türkmən o da əhil,  
Bilməyənlər bunu cahil,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Ağlayıb gələr meydana,  
Sizlərdən arzulayar aman,  
Şahlığını atıb yana,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
  
Topaqlara vurdu üzün,  
Baxçalarda güldə kədər,  
Haqqa çevirmişdi gözün,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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Dərmanını Türkdə tapdı, 
O da Allaha bir quldu,  
Anlayana bir məktəbdi,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Ayrılığa yoxdur zaval, 
Çəkmə axıntıya avar, 
Türkə birlik sonsuzluq var,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Amasyada şahzadələr,  
Nərələri göyü deşər,  
Yavuz Səlim, Bayazidlər,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Tokatında Ali Paşa,  
Halef Sultan gəlib başa,  
Ali Tusi sən çox yaşa,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
  
Turgut, Avşar, Varsak harada? 
Dövlət olmaq var imiş orda,  
Ehtiyac var bütün fərdə,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Günəri Bəy hey Mahmut Bəy  
Alaeddin Ali haradadır hey? 
Ağlayıram İbrahim Bəy,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
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Kasım Bəylər, Pir Ahmetlər,  
Sizlərə olsun rəhmətlər,  
Muhlis Paşaya hörmətlər,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Osmanlıya oldu hakim,  
Bunda belə tapdı rəqib,  
Trabzonu gördü Kasım,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Sara Xatun haradadır,  
Fatihin əlində dustaq,  
Belə bir tarixə baxsaq,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Mən bir Türkəm Azəriyəm,  
Anlayanlara vəliyəm,  
Türkmənin bir nəfəriyəm,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
  
Yurdum üçün and içdim  
Bilmərəm məkan bilmərəm zəmin  
Səbəbi var öyünməyin  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Əsassız fətva verənlər,  
Türkü tənqid edənlər,  
Özünü insan görənlər,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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Türkün niyə düşməni çox? 
Düşməninin düşməni yox,  
Salur, Avşar, Üçok, Bozok,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Nuh Peyğəmbərdir atası, 
İnancda olmaz xətası, 
Budur insanların xası,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Haradadır Mehmet Akif,  
Bir çox elmə olub vaqif,  
İstiqlala marşla keçib,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Azərbaycanda Əliyev,  
Denktaş budur Türkdən bir dev,  
Kıbrıs Türkə sonsuz bir ev,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
  
Samsuna çıxdı Atatürk,  
Düşməni yıxdı Atatürk,  
İnqilablar etdi Atatürk,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Ulu Öndər Atatürküm,  
Anadoluda bir Türkəm,  
Atlas geymərəm yoxdur kürküm,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
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Bilinməyən sonsuz tənlik,  
Birləşmişdir çəkmədən nəm,  
Düşməninə olmadı yem,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Hiyləgərlikdə mahir millət,  
Üzərinə almaz zillət,  
Ödətdirməz kimsə diyet,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Dil uzatma Atatürkə, 
Meymun olma ürkə ürkə, 
Xainlik yaraşmaz Türkə,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Iğdır, Karsı Ardahanı,  
Tarix qoxar hər bir yanı,  
Ahıskada Türküm hanı,  
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Türkə bunca sətir yazdım, 
Kimliyinə dastan yazdım, 
Bütün şifrəsini çözdüm, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
İnkar etmə sən meyil, 
Gördüklərin xəyal deyil, 
Bunları bilmərsən cahil, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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Nasuhbeyim cümlə aləm,  
Məndən sizə olsun salam,  
Bəs etməz ki bunca kəlam? 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
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TÜRK DASTANI - II 
 

         - Yaşanmış bir tarix - 
 
Türkün qalası yıxılmaz, 
Çox yoxladı yox olmaz, 
Səhvi yalanı olmaz, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Türk milləti irqçi olmaz, 
Qırıqçı çıxıxçı olmaz, 
Bayrağı parlaqdır solmaz, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Üç beş nəsil yox edə bilməz, 
Xainləri yük edə bilməz,  
Bu belə gedə bilməz, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Türkü pəs edər sandılar, 
Beş qələm alıb aldandılar, 
Qafil olanlar yandılar, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
İstiqlal Marşından çaşmaz, 
Boş işlərlə məşğul olmaz, 
Adətlərin çəkib aşmazlar, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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Düşmən zəhərini atar, 
Hər zaman pusqudadır yatar, 
Hiyləsinə hiylə qatar, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Çağrı Bəy Türkü çağırdı, 
Alparslan Türkə cığırdı, 
Yükü bir xeyli ağırdı, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Malazgirtdə bir igiddi, 
Düşməni süpürdü vurdu, 
Atalar izindən getdi, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Savaşlarda Hızır olur, 
Şəhadətə hazır olur, 
Sülh olur dinclik olur, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Osman Bəy irqi topladı, 
Orhan Bəy dövlət qurdu, 
Murat Xan cahanı bürüdü, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Vətəninin keşikçisidir, 
Bayrağının kölgəsidir, 
Cümhuriyyət qanunudur, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
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Vətən üçün şəhid olar, 
Ola bilməzsə qazi olar, 
Xain hansında tapılar, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Türk doğuşdan bir əsgərdir, 
Saçı xınalı bir ərdir, 
Bütün yurduna mehvərdir, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
Dili öz Türkcə bir dildir, 
Həm əsgərdir həm vətəndaş, 
Anlamayanlar səfildir, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
“İbrişimin Kozanları”, 
Hər zaman Türk görər əzaları, 
Şəhid bütün üzvləri, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
“Yandı Avşar kazanları”, 
Düşmənin çox cəzaları, 
Xeyli yaxındır bəlaları, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
“Sarıkamışda vuruldu”, 
Şəhid taxtına qurudu, 
Qafqazın suyu duruldu, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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“Qönçə gülün təzələri”, 
Donaraq getdi irəli, 
Buraxmadı bu illəri, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Hicaza yolu kim düzəltdi, 
Ecyad Kalesi kitabdı, 
Ərəblərə bir xitapdı, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Osmanlının cavabları, 
Kəbənin bu divarları, 
Yıxılır savabları, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
Hüdavendigar Məscidi, 
Geliboludadır izi, 
Qılınc dövrələyər vaizi, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Mülk Fatihə verildi, 
Murat geri gətirildi, 
Varnada bir döyüş edildi, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Turhan Paşası sağında, 
Karaca Paşa solunda, 
Ordusu Varna yolunda, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
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Segedində bir sülh, 
Olub sanki güzəşt verən, 
İkinci Muratdan bir iş, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Segedin Barışının,  
Hünyad üsyankar çıxışının, 
Baş bəzəyi nizəsinin, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Nizənin ucunda Kral, 
Nəticəyə döz kardinal, 
Əhdə tabe olmaqdır qayda 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Avropanın birliyinə, 
Davam edər şərliyinə, 
Doxunma Türk dirliyinə, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
Hər yanda ay ulduzum var, 
Göydə nurlar kimi parlar, 
Türkə sanki ana yarlar, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Varnanı geriyə aldı, 
Bizansın ömrü qısaldı, 
Rumeli Türklərə qaldı, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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Zəfərnamə müjdələndi, 
Zirehlər hədiyyə edildi, 
İslam aləmi sevindi, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Yazını ilk yazan kimdir? 
Kağızı ilk tapan kimdir? 
Gözündən pərdəni endir 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Monqolustandan İzmirə, 
Balkanlardan Pekinə, 
Qayalarda bax rəsminə, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
On üç minlərdən beş minə, 
Qayalardan yazı enə, 
Sədlərlə hökm etdi Çinə, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Karaca Balaban Çavuş, 
Dağlardan daşlardan sovuş, 
Qolunda tuğ aləm qılınc, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Gümüş bəzəklidir atlar, 
Yüz min dirhəmdir nəğd, 
Mehteran Takımı sancaqlar, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
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Bunlar bəylik əlaməti, 
Ədalətə salamatı, 
Səlcuq belə fərman etdi, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Mehtəranı könül oxşar, 
Osman Bəylər olub bax Şar, 
Ədaləti içində yaşayar, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Balacadan böyüyünə 
Varlısından kasıbına 
Dəyər verər aliminə, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Gözdən ıraq olanı var, 
Könüllərə dolanı var, 
Cənnət kimi vətəni var, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Anadolunu buldurdu, 
Səlcuq bəyləri doldurdu, 
Bayrağı Osman qaldırdı, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Gaziyanı Ahiyanı, 
Bacıyanı Abdalanı, 
Bunlardır yurdun Ayanı, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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Xorasanın ərənləri, 
Savaşın igid Alpləri, 
Uclarda tapdı zəfəri, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Osman Ertuğrul oğludur, 
Oğuz Kayıhan nəslidir, 
Haqqın bir igid quludur, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Yavaş yavaş irəlilədi, 
Yolundan geri dönmədi, 
Məşəli heç sönmədi, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Xoş qəlblidir bir igiddir, 
Dəli cəsur bir nəfərdir, 
Şüarı sonsuz zəfərdir, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Etdi böyük hücumları, 
İnanc aldı qalaları, 
Şəhid qazi cümlələri, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Böyük zəfərləri vardır, 
Xəyanət içində sirdir, 
Dostluğuna bir sərhəddir, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
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Qazanma heç nifrətini, 
Heç eləmə xəyanəti, 
Göstər xoş niyyətini, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Kimsə günaha salmaz, 
Yalan and içdirməz, 
Vətənini satdırmaz, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Yivli topu kim töktürdü, 
Düşməninə kök söktürdü, 
Əzib qan uddurdu, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
Qızıl qab qacaq əritdi, 
Ordunu idarə etdi, 
Düşməni yerdə sürütdü, 
Yoxsa Türk yoxdur dünyada? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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TÜRK DASTANI - III 

 
             - Yaşanmış bir tarih - 

 
At belində çıxdıq Orta Asiyadan, 
Təbriz, Bağdad, Şam, Qafqazdan, 
Anadolu torpağına qatdıq can, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Canım fəda olsun Alparslanın yurduna, 
Çağrı Bəydən Səlcuq Bəydən orduna, 
Düşmüşəm mən bu millətin dərdinə, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Karmıkbeli bilir Kılıç Arslanı, 
Qarşısında diz çökdü Xaçlının Xanı, 
Türkmənin qorxusu sarıdı hər yanı, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Məlikşahlar qırx il səltənət sürdü, 
Xaçlı ordusunu çox gördü, 
Ölkə istehkamlarını zəfərlə hördü, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Fatih, Yavuz, Süleymanı tanıdı, 
Qışında üşüdü günəşdə yandı, 
Anadolu sancağını daşıdı, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
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Roman Diyojenlər diz çökdü burada, 
Alparslanlar düşmən övladı istehkamda, 
Türk elə millət ki yem olmaz qurda, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Süleyman şahları sular durdurdu, 
Zəfərləri çoxdur Türkü güldürdü, 
İzniklərə qədər nəsil doldurdu, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Bu millət ki yazar silinməz, 
Bir sehri vardır əsla bilinməz, 
Anadolu torpağıdır alınmaz, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Nə etsələr Türkə dizə gəlmir, 
Can verir torpağını vermir, 
Kinlilər bunu necə görmür, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Düşmənləri bir çox plan qurur, 
Torpaqları xəritədən qopur, 
Başçıları görür xəyal hörür, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Qardaş davaları kəşf edənlər, 
Dönüb dönüb min çarx edənlər, 
Şeytan olub hər cür rəngə girənlər, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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Bu millətə etdiyiniz kifayətdir, 
Türk, düşməninə də əsla olmaz ov, 
Tarixin önündə neçənci imtahan, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Türkün düşməni çoxdur yorulmaz, 
Azalır kini savaşa aldanmaz, 
Çörəyini paylaşanlar utanmaz, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Anadolu Türkün ürək haqqıdır, 
Cümhuriyyət bilək haqqıdır, 
Türk milləti desən bütün haqlıdır, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Türk adı alınmaz Anayasadan, 
Doğrunu elə xilas ol bu dəsədən, 
Bunu istəyəni qaldır masadan, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Zəfərlərlə qurdu bu ana yurdu, 
Əsirlər var sülh içində oturdu, 
Yetimini yoxsulunu doyurdu, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Düzənlikləri boşdu tumar elədi, 
Çarşı məscid düzəltdi abadlıq elədi, 
Qəhrəmanlıq mahnıları söylədi, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
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Torpağını öpdüm dualarım var, 
Daşlarından hördüm yuvalarım var, 
Sonsuzlara gedən sevdalarım var, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Milli birliyini Atatürk qurdu, 
Düşmən çizməsindən qurtardı yurdu, 
Bir çox əsrinə möhrünü vurdu, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Düşmənlar dayandı Türkün yurduna, 
Göz dikildi quzusuna qurduna, 
Bilməzlər bu milləti fırtına, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Bu milləti nə sanırsan dostum, 
Türk yorulmaz, yorularsan dostum, 
Alçaq görmə utanarsan dostum, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Bu dastana harasından başlayım, 
Bu milləti yox sayıblar gülüm, 
Düşmənim kim, anlayım bilim, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Belə bir bax üfüqlərə Türk harada? 
İslam xidmətinə çəkilməz pərdə, 
Bu yollarda millətim irəlidə, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 

Ayhan Nasuhbeyoğlu 
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Düşmənimin dostuna da düşmənəm, 
Düşmənimi yox etmədim peşmanam, 
Bax indiyə, düşmən alıb hər yanı, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Düşmənimə bax kim çörək verir, 
Qucaqlayıb, qəlb yağları əriyir, 
Xainlik bu, bunu millət görür, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Səhv edən, yoxdur bunun heç sonu? 
Namərdlik bu, haradan aldın missiyanı? 
Bəsdir artıq oldun əsrin oyuncağı, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Kor olmusan artıq gözün görmür, 
Çıxılmaz yollardasan ağlın yetmir, 
Ağlı olan bu tələyə girmir, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Səbrin sonu salamatlıqdı unutmaz, 
Hər zaman qeyd edər səbr ilə, kül udmaz, 
Düşmənləri nə etsələr da tutmaz, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Leş qarğası durmaz fili dənləyər, 
Yalcıları yaladıqca bax yalayar, 
Pələng olar düşmənini Türk vurar, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
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Türk milləti sönməsin heç atəşin, 
Sənə güvənimiz xeylidir, 
Bu fani dünyada tapılmaz tayın, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Şəhidə ağlayaram durmaz gözyaşım, 
Şəhadət yolunda verərəm başım, 
Başım qopar ancaq oynamaz qaşım, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Başlıya baş əyib də gedərəm, 
Dizliyə diz çökdürər tək bir igidəm, 
Bunların içində mən bir nəfərəm, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
 
Bundan savayı nə söyləsəm artıq boş, 
Bu sevdayla olmuşdur ki başım xoş, 
Coş dostum bu sevdayla sən coş, 
Tarixlərə Türk adını yazdırdı. 
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DOXSANINCI İL CÜMHURİYYƏT MARŞI 
 
Samsun üfqündən doğarkən günəş, 
Düşmənin bağrında yandı bir atəş, 
Kemalım bizlərə olarkən öndər, 
Bizə hədiyyənin böyüyüsən sən. 
 
Ac, susuz, yuxusuz keçərkən illər, 
Böyük bir öndərlə kəsişdi yollar, 
Əl ələ tutuşduq gücləndi qollar, 
Bizə hədiyyənin böyüyüsən sən. 
 
Atam tənha, məsum qalmışdım ki mən, 
Məsuliyyət alıb sahib çıxdın sən, 
Yox edilmək istənərkən tarixdən, 
Bizə hədiyyənin böyüyüsən sən. 
 
Duyğuları bir nöqtədə topladın, 
Sənə sahib çıktıq kişi və qadın, 
Gəlib qurtarmağa oldu muradın, 
Bizə hədiyyənin böyüyüsən sən. 
 
Yurdumun insanı sahib çıxmalı, 
Qarşı duranı fikrən yıxmalı, 
Yaxasına nişan taxmalı, 
Bizə hədiyyənin böyüyüsən sən. 
 
Qorumağımız lazımdır sülhü, 
Cəsur olmalıyıq düşmənə qarşı, 
Ortaq məxrəcimiz İstiqlal Marşı, 
Bizə hədiyyənin böyüyüsən sən. 
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Göyümüzdə yağış olub toplandın, 
Şəhidimə dualarla nurlandın, 
Yatarkən bizdən cəld davrandın, 
Bizə hədiyyənin böyüyüsən sən. 
 
Hizmətlə bəzənib hər küncün, bölgən, 
Millətin üstündə bəs edər kölgən, 
Çağdaş dövrümüzə götürülürkən, 
Bizə hədiyyənin böyüyüsən sən. 
 
Gücün müzakirəsiz bəs edər mənə, 
Hazırdır cavabın bütün düşmənə, 
Sahib çıxar bütün Türkiyəm sənə, 
Bizə hədiyyənin böyüyüsən sən. 
 
Daha başındayıq, doxsan ildəyik, 
Nəslə ibrət olan bir məktəbdəyik, 
Səninlə sonsuza gedən yoldayıq, 
Bizə hədiyyənin böyüyüsən sən. 
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QƏLBİNİN TAXTI 
 
Uzaqlardan mənə nə deyərsən de, 
Ayrılıq acısı yıxır məni. 
Heç insaf vicdan yoxdurmu səndə, 
İçimdəki atəş yandırar məni. 
 
Yandırır kül edir bədənim, 
Mən özümə pisliklər edənəm, 
Gələcəyim yerdə tərs gedənim, 
Sevgim ümmanlara çəkir məni. 
 
Baxa bilmərəm gözəl üzünə, 
Əllərimi vurmaram dizinə, 
Dözə bilmərəm acı sözünə, 
Eşqim sənə məhkum edir məni. 
 
Tükənmiş sevginin olmaz əyrisi, 
Qarşılıqsız eşqin qalmaz dəyəri, 
Qızılla bürüsün bütün hər yeri, 
Qəlbinin taxtına uçurmaz məni. 
 
Yorulmuş bədənim uzun yollarda, 
Xeyli alacağım qalıb illərdə, 
Mərhəmət axtarma bəzi qullarda, 
Narahat yuxuya yatırtma məni. 
 
Özüm istərəmmi bədbəxt olmağı? 
Sevinclər yerinə kədər dolmağı, 
Arzu etdim ancaq səni tapmağı, 
Ayaqlarım sənə götürməz məni. 
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                 ON DÖRD FEVRAL SEVGİLƏRİ 
 

Nə desən başa düşməz, səni sevməyən insan, 
Qapıların açıq olsun, sənə könül verənə. 
 
Dağlarda qar əksik olmaz, könüldə fırtınalar,  
Aşiq olan məzlum olar, bir dərsdir bu bilənə. 
 
Atmaq olmur duyğuları, alıb götürər səni, 
Gözlədiyin bir limana çıxardar sevdiyini. 
 
Bir qismətdir evliliklər, sonu olmasın kədər, 
Bir araya gəlməsidir, iki əlin dörd gözün. 
 
Bu gün üçün söyləyiblər sevgililer günüdür, 
Bu günüdür sevənlərin, bugün bayram günüdür. 
 
Sevgilərə qadağan qoyulmaz bu könülün bir parçası 
Qəlblərinə kilid vurub viran etmə ömrünü 
 
Ayırmayın sevənləri, ağlatmayın gülənləri, 
Həyat qısa, ölüm gerçək, birləşdirin sevənləri. 
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YAŞAMAĞI SEV 
 
Dayanmarsan gəzərsən çətin yolları 
Ard arda keçirdərsən illəri 
Yaşayarsan incitmədən qulları 
Sevirsən candan sev ki bu gözəl. 
          
Meyvəli ağaclar yarpaq çiçəkli 
Eşq ilə sevgilər uc uca bağlı 
Xoşbəxtliyi axtarırsan şərikli 
Ümidini itirmə ki bu gözəl. 
 
Axşamları dolursa qaşığın 
Yanırsa gecələrdə işığın 
Dərdlərin içində olsa min yığın 
Yaşamağı sev ki bax bu gözəl. 
 
Gedirsən bir gəmidəki kimisən 
Suların içində tənha birisən 
Nə tufanın nə yağışın nə sisin 
Mənası yoxdur sənin üçün bu gözəl. 
 
Qollarını bir sevgiyə açmısan 
Pislikdən uzaqlara qaçmısan 
Ətrafına xoşbəxtlik saçmısan 
Qarşılıqsız sev ki bax budur gözəl. 
 
Gözəldir gözəldir bax bu gözəl 
Mülkü sənə verən gizli əl gözəl 
İstəyərsən gedən ol istəyərsən gəl 
Könüldən bağlanıb sev ki bu gözəl. 
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Nasuhbəyəm mənim yazmaz canım 
Kəsilsə damarım qurumaz qanım 
Xoşbəxt insanlarla dolsun dövranım 
Belə bir dünyada həyat nə gözəl. 
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YOLUN SONU YOXDUR 
 

Dərin dənizlərə sulara girdim, 
Göllər tutmayan mayalar çaldım, 
Yolun ortasında mən qaldım, 
Yollara düşmüşəm yolun sonu yoxdur 
 
Alovun üstündə qazan kimi, 
Sonsuza açılmış pəncərə kimi, 
Gedirəm məchul bir yerə kimi, 
Həyatın içində qalın sonu yoxdur. 
 
Həyat ağacında yarpaqlar kimi, 
Toxumun düşdüyü torpaqlar kimi, 
Qaranın içində mən ağlar kimi, 
Oluram bu oluşun sonu yoxdur. 
 

Yaxşı və pis olacaq kimi, 
Güclülər gücsüzü yolacaq kimi, 
Bütün bu bədənlər solacaq kimi, 
Ruh həmişə var olacaq ruhun sonu yoxdur. 
 
Sevgini daşıyan yellər kimiyəm, 
Bağçada açılan güllər kimiyəm, 
Duaya açılmış əllər kimiyəm, 
Gözəllik daşıyan qulun sonu yoxdur. 
 

Min bir çiçək gəzər bal edər arı, 
Şamı qırmızıdır çiçəyi sarı, 
Yaşayıram bugün, yol sanki yarı, 
Sonuna gəldin yolun sonu yoxdur. 
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Qaranlıqlar basıb yalan dünyanı, 
Ciddiyə almayaq heçbir röyanı, 
Danışarıq falan filan dünyadan, 
Röya aləminin heçbir sonu yoxdur. 
 
Qorxu dağlarından sisləri qaldır, 
Özünü sevginin seline daldır, 
Sədaqət ağacı şəkərdir baldır, 
Sevgiylə yaşayan canın sonu yoxdur. 
 
Gün işığı girsin pəncərənizdən, 
Sevgi seli rüzgar əssin dənizdən, 
Heçbir zaman danışmayın o üzdən, 
Ölçülü deyilmiş sözün sonu yoxdur. 
 
Qaranlıqlar getsin günəşlər doğsun, 
Günün işıqları çirkini qovsun, 
Balaca dünyamı işığa boğsun, 
İbrət dərslərinin burada sonu yoxdur. 
 
Dönülməz yollardan köçər gedərik, 
Sürünərik uçub qaçıb gedərik, 
Yeni dünyalarda yaşayıb gedərik, 
Bu pərdənin arxasının sonu yoxdur. 
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KÖNÜL QALASI 
 
Qırılarsa qəlb qırılar, 
Eşqin gözləri kor olar, 
Buna dözmək çətin olar, 
Könül qalası yıxılmaz. 
 
Dərman tapmaz sevdasından, 
Xilas olmaz bəlasından, 
Çatmaq olmaz arxasından, 
Könül qalası yıxılmaz. 
 
Aşır gedər dəryaları, 
Sovuşdurar bəlaları, 
Bitirməz heç davaları, 
Könül qalası yıxılmaz. 
 
Ümidləri girər qına, 
Yaş gələr iki qırxına, 
İstərsən yıxmağı sına, 
Könül qalası yıxılmaz. 
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KƏNDƏ HƏSRƏT 
 
Sən bir başqa azadlıq yaşayırsan, 
Bağın, bağçan, həyətinlə. 
Mən indi şəhərdəyəm dörd divar arasında, 
Xoşbəxtliyə həsrət yaşayıram. 
 
Sən bir başqa bolluqsan kəndim, 
Meyvən, tərəvəzin, təsərrüfatınla. 
Mən indi şəhərdəyəm dörd yol ağzında, 
Təzəliyə həsrət yaşayıram. 
 
Sən bir başqa dostluq yaşayırsan, 
Meşən ilə, ağacınla, torpağınla. 
Mən indi şəhərdəyəm dörd divar arasında, 
Saxta dostlarla dostluğa həsrət yaşayıram. 
 
Sən bir başqa gözəlsən kəndim, 
Çəmən, çiçək, güllərinlə. 
Mən indi şəhərdə səndən çox uzağam, 
Dostluğa və sevgiyə həsrət yaşayıram. 
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PƏNCƏRƏ ARXALARI 
 
Olduğu kimi görünməz, 
Yaşlanmış gözlərinə, 
Ümid etdiyin dünya, 
Buxarlanmış pəncərə arxalarında, 
Buxarlanır ümidlərin su kimi,  
Göz gözə gələrsən tənhalığınla. 
 
Seçə bilməz sənin sən olduğunu, 
Bir həyəcan hiss edərsən içində. 
Bağırarsan divarlara, 
Yalayar qulağını boğuq yanğılar. 
Xəbərin olmaz uzaqlardan, 
Nə sevilir nə də sevərsən, 
Gələn olmaz, getmək istəmərsən, 
Qıra bilmərsən tünd pəncərələri,  
Ətrafına hördüyün o dünyanın, 
Gözündəki o yaşları. 
 
İçindəki umidsizliklərlə, 
Pərdə pərdə düşən qaranlıqlara, 
Basdırılıb gedərsən beləcə. 
Dörd açıb bomboş baxacağına, 
Bağla gözlərini ümidlər yarat, 
Aç gözlərini aydın pəncərələrə. 
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Səninlə doğan günəşlər yüksəlsin, 
Bişsin ümidlərin itmədən. 
İnsanoğlunu sevirsənsə əgər, 
Uzat əllərini günəşə doğru, 
Buxarlanmış pəncərə arxalarında. 
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DUMANLI DAĞLAR 
 
Yarımdan xəbərsiz yad əllərdəyəm, 
Dərdimə bir çarə dumanlı dağlar. 
Yönümü itirdim bilmərəm haralardayam, 
Dərdimə bir çarə dumanlı dağlar. 
 
Gözlərim görür ağlım əriyir, 
Tənhalıq burada məni yorur, 
Ayağım getmədən könlüm gedir, 
Dərdimə bir çarə dumanlı dağlar. 
 
Tənhalıq acısı bağrımı deşir, 
Fələk ələyində unun ələyir, 
Sevdam dərin yolum yaxın gəlir, 
Dərdimə bir çarə dumanlı dağlar. 
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YAY BİTƏCƏK BİLİRSƏN? 
 
Yaydan az gün qalıb payıza; 
Acılar bitsin bununla. 
Buraxsan yerini artıq, 
İplə çəktiyin xoşbəxtliyə. 
Tənhalıq dərinliyindən, 
Çıxmalısan tez aydınlıqlara. 
Asan olmaz bir daha, 
Sevinclərlə dolu yazı tapmaq; 
Soyuq qış günləri var irəlidə, 
Buz kəsəcək yollar, dağlar. 
Bu keçəcək, düşəcəksən yenə, 
Sonu bəllidir olmayan yollara. 
Günlər keçəcək, güllər solacaq, 
Könüllərə kədər dolacaq, 
Bütün bunlardan geriyə, 
Yazabildiklərin, yazabildiyin qədər qalacaq. 
Sovrulacaq yarpaqlar oradan oraya, 
Qulaqlarında əsən rüzgarların, 
Nəfəs kəsən uğultusu qalacaq. 
Baxacaqsan keçdiyin yollar, 
Gözlədiyin dayanacaqlar bomboş qalıb, 
Sənin üçün artıq həyat, 
Mənasız bir gülüş kimi; 
Hər şey olsa da yerli yerində; 
İçində bəlkə sən də olmayacaqsan. 
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Bax sən belə bir aləmdəsən; 
Başqa bir ölçüdən baxacaq, 
Yayın bitdiyi yerdən irəliyə, 
Bir ulduz kimi sürüşəcək, 
Son yaya keçəcəksən çarəsiz, 
Sən gedəcəksən sonsuzluqlara. 
Kağızlar üzərində yazdıqların qalacaq, 
Mərsiyələr üzərinə, mərsiyələr deyiləcək, 
Yay bitəcək, bilirsən? 
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TAPMALISAN 
 

Gecənin qaranlığından çıxıb 
Sarılmaq aydınlığına səhərin. 
Kədərdən üzərinə örtdüyün bu 
Soyuqları tutmayan yorğan atıb 
Özünü isidəcək bir atəş tapmalısan. 
 
Yandırmalısan içindəki acıları bu atəşlə 
Yıxmalısan üzərindəki ağırlığını gecənin, 
Bilmədiyin sualların cavabı yenə səndə 
Özbaşına sönməz bu atəşlər 
Bu atəşi söndürəcək sular tapmalısan 
 
Yanıb yıxılmış savaş meydanlarında 
Bütün dostlarını itirmiş kimisən. 
Buradan sonsuz səfərlərə çıxıb 
Uzaqlara gedən qatar yolları kimi 
Məchula getsən də bir çıxış tapmalısan. 
 
Yollar qalıb ki axtarıb tapılmır, 
Nə etsən olmur, xatirələr silinmir, 
Bundan sonrası nədir ki bilinmir, 
Başqasından ümidlənib gözləməyin yersizdir, 
Bir çıxış yolu var əlbəttə, tapmalısan. 
 
Gözünü bağlayıb getmədən xülyalara 
Özünü buraxmadan röyalara, 
Bağlamalısan qapılarını tənhalığın, 
Qələmin ucundakı qaranlıqlardan, 
Səni aydınlığa çıxaracaq hal tapmalısan. 
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Qorxmadan, yorulmadan gəldin ki bura 
Bunun olur əlbəttə bir də gedişi, 
Səbr etməlisən şükür duyğularıyla 
Səni bu tuneldən çıxaracaq 
Səfərində bir dost tapmalısan 
 
Yanmalısın ki bu sonsuz atəşlərdə 
Brilyantlar kimi çıxmalısan içindən, 
Sən yanırsansa deyə bu alovlarda 
Onsuz da söndürən də olmaz əmin ol, 
Bu yanğından çıxınca, içəcək bir qurtum su tapmalısan. 
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