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Nəbibə Səfərova “Ömrümün əvəzsiz vəfadarı” 

Bakı, “MBM”, 2015, 104 səh. 

 

 

 
«Юмрцмцн явязсиз вяфадары» китабы мцяллфин 2011-ъи илдя 

чап олунмуш «Нурлу иман сораьында» шеирляр китабындан 
сонра охуъуларла нювбяти эюрцшцдцр. Китабда Нябибя Ся-
фярованын айры-айры иллярдя йаздыьы вятянпярвяр рущлу шеирляри 
иля йанашы, дини вя ушаг шеирляри, еляъя дя  мящяббят мювзулу 
шеир вя гязялляри дя топланмышдыр. 

Цмид едирик ки, бу китаб да эениш охуъу ряьбяти газа-
наъаг, мцяллифя йени-йени уьурлар эятиряъякдир. 
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ЮН СЮЗ 
 

«Краллар  мцяййян вахтларда 
инсанлар цзяриндя щюкцмранлыг 
етдикляри щалда, сяняткарлар яср-
ляр бойу инсанлар цзяриндя щюк-
цмранлыг едирляр». 

Г.Балзак 
 
Юмрцмцз бойу муьамлара гулаг асмышыг. Йаныглы сяс-

ляр, шикайят долу наляляр бизи  эюзля эюрцня билмяйян сещр-
ляр дцнйасына апармыш, бизи дцшцндцрмцш, дцшцндцрмц-
дцр. Гярибя бурасыдыр ки, ейни муьам мцхтялиф вахтларда 
бизим гулаьымыза башга-башга сюзляр, айры-айры мятлябляр 
пычылдайыр, щяр дяфя бизи мцхтялиф алямлярин гойнуна атыр. 
Мян дейярдим ки, муьамла якиз олан Нябибя мцяллимя-
нин еъазкар шеирлярини дя щяр дяфя охуйанда тязя рянэ, тязя 
чаларлар эюрцрсян. Шаиря ханымын гялямя алдыьы бцтцн йазы-
ларында гялбинин истисини, цряйинин риггятини, тямиз, елитар 
эениндян сцзцлцб, мисраларына щопмуш рущуну эюрцрцк: 

 
Илащи гцдрятдян йаратды бизи, 
Бцтцн каинатдан зювг алмаг цчцн. 
Бяшяр дцнйасына чатдырды бизи, 
Илащи щикмяти уъалтмаг цчцн. 

 
Алями эюзял вя йахшы эюрмяк истяйян щяр бир инсанын, 

яввялъя юз дахили дцнйасы йахшы вя эюзял олмалыдыр. Шаиря-
нин гялби эюзял олдуьундан о, дцнйайа да эюзяллик эюзц, 
лцтф нязяри иля бахмыш вя щяр шейи эюзял эюря билмишдир: 

 
Мюъцзя дейилми ятирли чичяк, 
Чичякляр цстяки эюзял кяпяняк. 
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Биткилярин таъы о гырмызы эцл, 
Эцлцн дюврясиндя охуйан бцлбцл. 

 

Бу мисралары охуйанда, санки эюзцмцзцн юнцндя ма-
щир бир ряссамын чякдийи эюзял тябият мянзяряси ъанланыр. 
Нябибя ханым инъя бир усталыгла даьлары, сяййаряляри, эцня-
ши, уъа чинары, йаьышы, гары, бир сюзля, Аллащ Тяаланын йарат-
дыьы бцтцн ъанлы вя ъансыз алями еля эюзял вясф едир ки, щей-
ранлыьыны эизлядя билмирсян. Сяррафсыз гызылын дяйяри билин-
мядийи кими, инсансыз да эюзяллик, эюзяллик дейил. Тябият ня 
гядяр эюзял олур олсун, яэяр ондан зювг алан инсан йох-
дурса, бу эюзяллик ъансыздыр, дяйярсиздир. Демяк, инсан вя 
онун эюзяллийи дуймаг, дяйярляндирмяк габилиййяти щяр 
шейин мяркязиндя дурур. Нябибя  мцяллимянин шеирлярини 
охуйанда, щятта онунла шяхси танышлыьы олмайан бир кяс дя 
онун бир ана, бир няня, бир мцяллимя, бир вятянпярвяр, бир 
инсан кими неъя йцксяк кейфиййятляря малик олдуьуну эю-
ряр. 

Онун ясл мцсялман ханымына мяхсус давранышы, юмцр-
эцн йолдашына мящяббяти, щюрмяти, сядагяти мцасир эянъ-
ляря эюзял нцмунядир: 

 

Аллащын бяхтимя йаздыьы сирдаш, 
Гиймяти олмайан варидатымсан. 
Сянинля ябяди юмр едяйдим каш, 
Сян мяним явязсиз вяфадарымсан. 

 

Нябибя мцяллимянин йарадыъылыьында шящидляр хцсуси бир 
ещтирамла йад едилир: 

 

Мцгяддясдир дейиб торпаг гейряти, 
Ганыйла яритди гаты зцлмяти. 
Ъаныны вятяня гурбан дедиляр, 
Гящряманлыг сяддин ашды шящидляр. 
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Шящидляр Аллащ дярэащында ян уъа зирвядядирляр. Дейир-
ляр,  ябяди щяйатда ъянняти эюрян бяндя щеч вахт бу фани 
дцнйайа гайытмаг истямяз. Тякъя шящидлярдян башга. Шя-
щидляр мярщямятли мещрибан Аллащын лцтфцндян о гядяр 
бящрялянирляр ки, Йер цзцня бир дя эялиб, тякрар о уъа мя-
гама чатмаг истярляр. 

Нябибя мцяллимя чох тявазюкар ханымдыр. Юзцня гаршы 
тялябкарлыьы да мисраларында яксини тапыр: 

 
Язизим язиздир, демиш агилляр, 
Тярбийяси ися ону цстяляр. 
Бу кяламдан узаг дцшся ювладлар, 
Бурахдыьын сящви юзцндя ахтар. 

 
Ня гядяр садя, ня гядяр ади, ня гядяр айдындыр. Бу-

нунла бярабяр, ня гядяр мцдрик, ня гядяр бюйцк вя ня 
гядяр дяриндир. Фикри мцряккяб демяк асан, садя демяк 
бир о гядяр чятиндир. Бюйцк сянятин йолу да будур: Садядя 
мцряккяби, адидя гейри-адини демяк баъарыьы: 

 
Истярям ки, бяшяри камили виъданда эюрцм, 
Ишя сящман чякяни бир эюзял иманда эюрцм. 
Мябудун бяхш етдийи зяриф зинятляри, 
Эюзял ай щаляси тяк пярдейи думанда эюрцм. 

 
Бу шеирдир, йохса юз инъя ахары иля  рущумузу, кюнлц-

мцзц охшайан бир булаг, йа бир чешмядир? Сюзляр чешмя 
кими зцмзцмя едир, сюзляр охуйур… Дил щеч йердя топуг 
чалмыр… Чцнки бу шеир црякдян цзцлцб, сюздян сцзцлцб, 
сятря дцзцлцб… Кюкляри халгын цряйиня баьланан сянят, 
халгын гялбиня асанлыгла йол тапыр. Чцнки црякдян эялмяй-
ян цряйя йатмаз. Нябибя мцяллимянин йарадыъылыьы кцлл ща-
лында дцнйа эюрмцш, аь сачлы мцдрик бир инсана бянзяйир. 
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Бу инсанын гялбиндя халгын наьыл вя дастанлары, аталар сюз-
ляри, мясялляри, муьамы, цзцндя ися чятин каинаты юз  мяня-
виййатындан кечирян, ону юзцндя тапан, мадди алямин су-
алларына ъаваб арайан, ону дярк етмяк истяйян бир шаири 
юйрянмяк цчцн, тякъя ядябиййаты дейил, фялсяфяни, психолоэ-
ийаны, тябият елмлярини, мцасир елмлярин вящдятини дя 
мцяййян гядяр билмяк даща йахшы оларды. Нябибя мцялли-
мянин сяси бизи доьрулуьа, дцзэцнлцйя, сядагятя, ядалятя, 
бюйцклцйя, цлвиййятя, уъалыьа вя тямизлийя чаьырыр. Шаиря 
дуйьуларынын сиррини сятирляря етибар едян иманлы бир ха-
нымдыр. 

Шаирляр вар ки, биз онлары бяйянирик. Шаирляр вар ки, онла-
ры севирик. Шаирляр дя вар ки, биз онларын сяняти гаршысында 
донур, сюзцн тилсиминя дцшцрцк. Дащи Фцзули демишкян: 
«Суряти-щалым эюрян, сурят хяйал ейляр мяни». 

Нябибя мцяллимянин шеиринин ян эюзял тящлили онун йара-
дыъылыьы гаршысындакы щейрятамиз вя бу щейрятдян доьан 
сцкутумуздур. 

 
Академик Васим Мяммядялийев 
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“ġAHANƏDĠR” ġEĠRĠNĠN MÜƏLLĠFĠNƏ 

AÇIQ MƏKTUB 

 

Çox hörmət etdiyim Nəbibə xanıma salam! İkinci kitabı-

nızdır ki, oxuyub düşünürəm və mən də ürəkdən yazmaq 

istəyirəm. Ancaq şair kimi yox, oxucu kimi rəy yazmaq... 

Mənim şairlərə böyük hörmətim  o uca tanrıya-Allaha 

olan məhəbbətimdəndir. Mənim şairlərə olan məhəbbətim 

peyğəmbərlərə olan məhəbbətimdəndir. 

“Dünyaya əvvəl peyğəmbərlər, sonra isə şairlər gəlib” – 

yazır dahi Nizami. Sözü də Allah ən qiymətli nemət olaraq 

onlara bəxş edib; bilib ki, söz peyğəmbərlərə və şairlərə daha 

çox lazım olacaq. Şairlik, peyğəmbərlik də insanlara lazım 

olacaq.  

Söz – candır, ruhdur. Candan qiymətli, ruhlandırıcı zövq-

dən qiymətli dünyada nə var? 

Söhbət sözlə nitq mədəniyyəti yaradılmasından gedir. Söz 

– fəsahətdir. Fəsahət aydın danışma qabiliyyəti, yəni natiq-

likdir. 

 

“Söz gövhərinə nəzər salanlar, 

Gəncinə verib gühər alanlar 

Çün qalmadı, qalmadı fəsahət, 

Ərbabi-fəsahət içrə rahət.- 

 

Sözə gövhər qiyməti verən şairlərdir. Əla, şahanə inci 

qiymətli sözü zehnin ziyasında, qəlbin aynasında şairlər görə 

bilirlər və sözün qiymətini də onlar verirlər. Söz incisi 

deyilən bir ifadə var.  

Əlişir Nəvai yazır: 
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Nizami bir fil ki, yox bərabəri, 

Söz incisi ondan almış dəyəri”. 

 

Dahi Füzuli sözə Nizamidən sonra daha çox, daha yüksək 

qiymət verən  şairlərdəndir. 

Onun bir qəsidəsində bunları duyuruq: 

 

“Sözün şəni o əndazə böyükdür ki, müəllimlər 

Sözün məhsulu bilmişlər duanı, vəhyi, Quranı”. 

 

Şair deyir ki, söz olmasa idi dua da, vəhy də, Quran da 

olmazdı. 

Buradan bizim çıxardığımız başqa bir nəticə də bundan 

ibarətdir ki, dünyada söz olmasa idi, peyğəmbərlər də olmaz-

dı, dahi Nizami, Xaqani, Füzuli də,.. bir sözlə, digər şairlər 

də olmazdı. 

Söz olmasa idi, müşərrəf, müqəddəs kitablar olmazdısa , 

görəsən, insanlıq Qabilin Habil faciəsindən irəli gedə 

bilərdimi? 

İnsanlığın birinci faciəsi baş verəndə müqəddəs sözlərdən 

ibarət kitablar yox idi. Nəsihətnamələr yox idi. Qanuni-

qüdsilər yox idi. Odur ki Füzuli yazır: 

 

“Ayırsın yaxşını pisdən bəni-Adəm deyə Xaliq . 

Nəsihətnamə şəklində bizə göndərdi Fürqani.” 

                                                       M.Füzuli  

 

İndi, Nəbibə xanım, mənim Sizə deyəcəklərim  bundan 

ibarətdir ki, şeirlərinizi bəyəndim; çünki o şeirlərin, sizin 

dillə desək, sözləri yerinə görə, şahanədir, dürdanədir, qey-

rəti-mərdanədir, ülfəti insanədir, hikməti-ürfanədir, ziynəti-

cahanədir, ümmətü insanədir, əxlaqi-zəmanədir... 
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Söz seçiminizə heyranlığımı gizlətmirəm. Ona görə ki, 

qananlar üçün söz, siz deyən kimi, məlhəmi-dərmandı, qanu-

ni-sultandı, alimi loğmandı, hafizi-urfandı, tarixi dövrandı... 

Vətən bağında oxuyan bülbülün cəhcəhindən bunları eşit-

dim: qeyrət, sərvət, zinət, şərbət, şöhrət... deməli, sözləriniz 

qafiyə qatarları kimi düzülür, insanı xoş duyğular aləminə 

aparır və yadımıza bu sözü çəkib gətirir: “Vətəni sevmək 

imandandır” (Həzrəti Peyğəmbərimiz Muhəmməd (s.ə.s) 

Müəllim haqqındakı düşüncələriniz də gözəldir. Düz ya-

zırsınız ki, müəllim  adı sürücüyə də, bənnaya da, alimə də 

sərkərdəyə də əziz bir addır. Mən də bu fikirdəyəm ki, hər 

kəs öz müəllimini sevir, qısqanır, heç kəslə paylaşmaq istə-

mir; çünki ürəklərə girən, hakim olan bir hissi, yəni eşqi, 

məhəbbəti, sevgini paylaşmaq olmaz. Müəllim elə bir var-

lıqdır ki, ona məhəbbət bəsləmək azdır, ona qovuşmaq la-

zımdır – Allaha qovuşmaq, haqqa çatmaq  istəyi kimi. 

Müəllimi Ana ilə müqayisə etmək olar. Ancaq ana ilə. Ana-

nın laylası ilə böyüyən, müəllimin nəsihəti ilə yetişən in-

sanlar əsl xoşbəxt insanlardır. Siz yazırsınız: 

 

“Ay ana! Qarşında baş əyirəm mən, 

Sən bizi dünyaya bəxş eyləyənsən. 

Anacan, qəlbinin odu ilə sən  

Zülmət bir cahanı nurlu edənsən”. 

 

Mənim bir dostum da var, o yazır: 

 

“Müəllim! Bu ada baş əyir cahan. 

Ondan hansı  dahi dərs almamışdır? 

Müəllim sözünə baxmayan insan 

Həyatda heç zaman ucalmamışdır. 

                          (İlyas Tapdıq) 



Ömürlük sevgi yaram Nəbibə Səfərova  

12 

Gözəl mövzu seçiminiz, söz duyumunuz var. Mən sizə 

“Laylay”ınıza görə sağ ol, “Ana” şeirinizə,”Fəsillər”inizə 

görə  “Peyğəmbər qonşusu”,”Nəsihətlər”inizə görə mərhəba 

deyirəm! 

Nəsihətlərdə bu kəlamlar daha uğurla səslənir:  

 

“Dünyada heç kəsdən qorxma, ey insan, 

Qorxginən özünün  günahlarından: 

 

*** 

Səhvini üzünə deyirsə bir kəs, 

O, yaxşı bir dostdur, incimə əbəs. 

 

*** 

 

Kimin qəlbi dolu elin sirriylə, 

O insan seçilər aqilliyilə. 

 

*** 

Nadanı tərbiyə eyləyə bilsən, 

İnan bir möcüzə göstərmisən sən... 

 

Çox-çox hörmət və məhəbbətlə əzizlənən gözəl insan, 

şair, müəlliməmiz Nəbibə xanım! 

Əvəzsiz vəfadarınıza yazdığınız şeir də mənim ürəyimdən 

oldu. Qorxmaz müəllimə yazdığınız sətirlər Sizin dünya 

boyda olan qəlbinizdən xəbər verir. 

Dünyaya sığmayan şair qəlbinizə bütün dünyanı sığdır-

dığınıza görə Sizə yeni-yeni ilhamlı sözlər yazmağı arzu 

edirəm! 

İşlədiyiniz məktəbdə “şairlər dərnəyi” yaradın, yazdıqları-

nızı bir-birinizə oxuyun, təhlil edin, qiymət verin ki, uşaq-
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larda şeirə, şeir yazmağa həvəs oyadasınız. 

Şeir yazmaq bir ayrı sənətdirsə onu  ifadəli oxumaq, 

deklamasiya şəklində söyləmək başqa bir incəsənətdir. Sizin 

“Nəsihətlər” (məsnəvi) mövzusunda şeiriniz əsl deklamasiya  

materialıdır. Onu 5-6 şagirdin (bəlkə də çox) arasında bölüb 

əzbərlənməsini tapşırın və şeirin öz ritmik pafosuna uyğun 

söylənməsini təşkil edin, görün nə gözəl alınar. Bu kitabın 

təqdimetmə zamanında uşaqlar həmin şeirləri hikmətli şeirin 

intonasiyası ilə, orfoepiyanı da gözləməklə nümayiş etdir-

sinlər. Sizə və məktəbinizə böyük uğurlara imza atmağınızı 

bir daha arzulayıram! 

Mən sizin şeirlərinizdə ancaq yaxşı şeylər gördüm. Ancaq 

unutmayın ki: 

 

“Dideye pakin çenin binəd, 

Nazənin comle nazənin binəd” 

 

Yəni:  

 

Pak görər pak görən nəzər hamını, 

Nazənin-nazənin görər hamını. 

                                       M.Ə.Sabirdən 

 

Həmişə qulluğunuzda hazır, müntəzir: Vaqif Tapdıq oğlu 

Qurbanov - Zinyət müəllimənin orta məktəb müəllimi, 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Müəllimlər 

İnstitutunun dosenti. 

Bakı şəhəri, 2014-cü ilin mayıs ayının 25-i. 

Baqi ixlas və məhəbbət. 

 

P.S. Siz öz şeirlərinizlə  
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Cəfər Cabbarlını salırsız yada,  

Bəhramla Saranı yaratdı o da. 

 

Şairdir yaşayan ancaq dünyada, 

Vaqifin sözləri min dinarədir”. 

 

Sizə söz seçiminizdə ərbabi-fəsahətlər arzulayıram! 

Kitabınızın da nəşrdən çıxmaq xəbərini verərsiniz və mən 

Sizin uğurlarınıza bir daha sevinərəm.”Lay-lay” şeiriniz də 

deklamasiya üçün lap qiyamətdir. Allaha əmanət, baqi ixlas! 

Yeni kitabınızın adını şeirlərinizin nəqarətindən götürün: 

“Ömrümün əvəzsiz vəfadarı” 
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ġEIRIMIZ HAQQINDA MƏNI DÜġÜNDÜRƏN 

INSANA EġQ OLSUN! 

 

Qarşımda 50-dən bir qədər artıq nəzm və nəsrlə yazılan 

ədəbi nümunələr var; onları bir-bir oxuyur və düşünürəm. 

Düşünürəm ki, necə olur, bir müəllim şairliyin də zirvəsinə 

doğru ucalmağa başlayır?! Allah bəzi insanlara idrakı, təbi, 

ilhamı, fəhmi verməklə onlara necə kömək etmək istəyir. 

Belə insanlar özlərini həyatda xoşbəxt saya bilərlər - Nəbibə 

müəllimə belələrindəndir. 

Şeir boxçasına nəzər salıram. Şeirlərin "Mənim vətənim", 

"İlahi qüdrətlə", "Gəncliyə nəsihət", "Körpə nəfəsi", "Mə-

həbbət mövzusu", "Poeziya səhifələri" başlıqları altında 

toplanan ədəbi parçaların oxucunun qəlbi parçalayanları var, 

oxşayanları da, nəvazişlə dolduranları da. 

"Şəhidlər" şeirinin təsiri daha dərinlərə işləyir: 

 

"...Özünün müqəddəs bir amalıyla, 

Xalqına, elinə etibarıyla 

Ötsə də əsrlər, keçsə də illər 

Qan yaddaşında qaldı şəhidlər." 

 

"Şəhidlər"də pafoslu deyimlər insana nurlu yol göstərir. 

Bu yol tərbiyə yoludur. 

 

"Vətən sevgisiylə, yurd alovuyla, 

Qəlbimi yandıran qisas oduyla". 

 

vuruşub qazilik zirvəsinə ucalanlara bu sözlər necə də tutarlı 

səslənir və mənim yadıma Vüqar Əhmədin eyniadlı bir 

şeirini salır: 
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"Vətən torpağını qucan şəhidlər, 

Ruhları göylərdə uçan şəhidlər." 
 

Sizə də əhsən, Nəbibə müəllimə, min yaşa! Nəbibə müəl-

limənin söz tapıntıları poeziya tapıntıları necə də gözəldir: 
 

"Analar önündə aləm baş əyər, 

Analar bəşərə nurlu bir səhər." 
 

Nəbibə müəllimənin şeirlərinin təsir gücü və əhatə dairəsi 

haqda bunları deyə bilərəm: 

Əvvəla, onun mövzu seçiminə münasibətindən danışmaq 

istəyirəm. 

Çox müqəddəs mövzular  seçilmişdir və  şeirlərinin avazı 

da bu müqəddəsliyə uyğundur.  
 

Çalış elmli ol, elm böyük sərvət, 

Onun zərbəsindən çökər cəhalət. 

 

*** 

Elmi öyrənməkçün çalışmaq gərək, 

O, bir ibadətdir, hər dərdə kömək. 

 

*** 

Alimlərlə durub-otursan əgər, 

Tərbiyə, ədəbin, elmin yüksələr. 

  

Nəbibə müəllimənin nağıl tipli hekayətləri də aydın, səlis 

dili ilə ürəkləri oxşayan parçalardandır. "Onun peyğəmbər 

qonşusu" şeirinin ahəngi ilə adam düşüncələr aləminə dalır. 

 

Xeyli hekayətlər yer üzündə var, 

Müxtəlif fikirlər, şanlı mövzular. 
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Fəqət hamısında təkcə bir niyyət 

İnsani saflıqdır burda mahiyyət 

Belə hədislər və hekayətlərdən 

Bizə gəlib çatan nəsihətlərdən 

Birini söyləyim gəlin mən sizə, 

Qoy bundan pay düşsün hər birimizə... 

 

Nəbibə müəllimə şeirlərdə olduğu kimi, nəsr parçalarında 

da tərbiyə məsələlərinə önəm verir ki, bu da müəllim-

tərbiyəçi olmasından irəli gəlir. 

Əslində elə şeirlər də, nəsrlə də yazılan ədəbiyyat tərbiyə-

yə xidmət etməkdir. Şairin elm, bilik haqqında yazması da 

tərbiyədir. Sözə həssas münasibət tərbiyə etməsidir. Əgər in-

sanlar söz haqqında dərindən və hərtərəfli biliyə malik 

olsalar, heç bir naqisliyə yol verməzlər. "Söz müqəddəsdir" 

demək azdır, onun müqəddəsliyini dərk etmək gərək. Nəbibə 

müəllimə öz şeirlərində sözü ilahi xaslıq hesab edən Füzuli 

davamçısı kimi çıxış edir. Söz ruh, can verir oxucuya. Bax, 

əsl şairlik də, nasirlik də budur. 

 

Söz candır əgər bilirsə insan, 

Bu, sözdür, deyirlər, özgədir can. 

 

Sözlə Allah sevgisini qəlblərə doldurmaq ədibin borcu-

dur. Ədib gərək insani sevgini ilahi eşqlə qovuşdurmağı 

bacarsın. 

 

..."Bir-birin nə qədər çox istəsək biz, 

O qədər çox sevər bizi Rəbbimiz 

İlahi istək də, bilin ki, budur, 

Bir-birin sevənin sonu uğurdur." 
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Bizim diqqətimizi cəlb edən məsələlərdən birində ən müs-

bət uğur budur ki, Nəbibə müəllimənin yaradıcılıq üslubu 

klassik ədəbiyatdan qaynaqlanıb. Onun şeirləri oxucuya dahi 

Nizami söz fəlsəfəsini xatırladır. Axı Nizamidə şeir yazmaq 

təkcə həvəs deyildi, insandakı imana, inama, nəsihətə, əda-

lətə, xeyirə, işığa çağırış idi. Nizami təkcə sözləri nizamla 

düzdüyü üçün bu adı almayıb, ilhamla düzdüyü üçün alıb. 

İlham isə göylərin sirrini açıb insanlara çatdıranlar da olur. 

Göylər və yerlər fəlsəfəsini kim dərk edə bilsə, Nizami 

kimi göylərə yüksələr. 

Şeir yazmaq təbi rəvan olmaq tanrının verdiyi mənəvi 

paydır. Heç kəs bu sirri-xudanı aça bilməz. Dahi Nizami 

şeyx olsa da, nəyə görə bu payı Allahın ona verdiyini öyrənə 

bilməzdi. Nəsimi də elə, Füzuli də, Vaqif də, Sabir də, 

Vurğun da.... 

İstedadlı adamların hamısı şeir yazmışlar. Bu keyfiyyət 

kimdə varsa, deməli, o, istedadlıdır. Nəbibə Səfərovanın 

haqqında dostum Vaqif Qurbanovdan çox eşitmişdim. 

"Nurlu iman sorağında" kitabını da, o, mənə vermişdi. İndi 

də yeni bir əlyazmasını mənə rəy üçün vermişdir. Mən də 

əlyazmanı diqqətlə oxudum, uğurlu misralara "əhsən!" sö-

zümlə əks-səda verdim və dedim: Təbrik edirəm yeni 

kitabını, Nəbibə müəllimə! 

 

Yaşa, min yaşa! 

Ömrü səadətlə vurasan başa! 

Yeni-yeni əsərlərini gözləyirik. 

 

Fikrət Xalıqov, 

 filologiya elmləri doktoru, professor. 
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MÜƏLLĠFDƏN 

 

Əziz və dəyərli oxucularım, mən birinci – “Nurlu iman 

sorağında” adlı kitabımda sizə özüm və böyük ailəm haqqın-

da ətraflı məlumatlar vermişdim. Bütün bunları bir daha 

təkrarlamağı artıq bilib, sizin üçün ancaq bəzi məsələlərə 

aydınlıq gətirməyi məsləhət bildim. 

Artıq sizin (birinci kitabdan) bildiyiniz kimi mən uzun 

illərdir ki, məktəbdə yuxarı sinif şagirdlərilə işləmişəm. Bu-

rada işlədiyim müddətdə şagirdlərin, onların simasında bu-

günkü gəncliyin mənəvi ehtiyaclarının nədən ibarət olduğu-

nu mükəmməl öyrənə bildim. Demək olar ki, ikinci kitabın 

yaranmasına səbəb elə həmin mənəvi ehtiyaclar olmuşdur. 

Bu kitabı tamamilə həmin mövzuya həsr etmişəm. 

Bəzən böyüklər arasında hər hansı bir yeniyetmə haq-

qında belə bir söhbət gəzir ki, filankəs çox kobud, qabiliy-

yətsiz bir cavandır. Mən bu sözlərin əleyhinəyəm. Əlbəttə, 

genetik xüsusiyyətlər burada böyük rol oynayır. Genetik 

çətin tərbiyə olunan uşaqlar demək olar ki, çox azdır. Əksə-

riyyət yeniyetmələrin isə yaxşı insan olmaq şansı çox bö-

yükdür. Təkcə onlarla düzgün işləmək, mənəviyyatlarının 

(yəni imanlarının) kamilləşməsi üçün gözəl və gərəkli 

söhbətlər aparmaq lazımdır. Bu kitabdakı yazılar da demək 

olar ki, tamamilə bu mövzulara həsr olunmuşdur. 
Valideynlərə, qocalara, körpələrə, qadınlara, xəstələrə 

hörmət, kömək və mərhəmət etmək, zəiflərin hayına çatmaq, 
insanlığın qədrini bilmək, bütün elmlərə mümkün qədər də-
rindən yiyələnmək bu yazıların ana xəttidir. Mən bu kitabda 
bugünkü gəncliyə onu da demək istəmişəm ki, bütün bunları 
Böyük Yaradanın bizə bəxş etdiyi İslam dini qayda- qa-
nunlarına, Qurani-Kərimin dediklərinə əməl etməklə hər cür 
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gözəlliyə nail olub, həm bu dünyalarını, həm də o dünya-
larını qazana bilərlər. Burada “Nəsihətlər” məsnəvisindən 
bəzi misalları göstərsəm məncə yerinə düşər. 

 

Çalış elmli ol, elm böyük sərvət,  
Onun zərbəsindən çökər cəhalət. 

 
*** 

Elmi öyrənməkçün çalışmaq gərək, 
O bir ibadətdir, həm dərdə kömək. 

 
*** 

Alimlərlə durub- otursan əgər, 
Tərbiyə, ədəbin, elmin yüksələr. 

 
*** 

Sevək, rəhm eləyək qocalara biz 
O yoldan keçərik biz hər birimiz. 

 
*** 

Yaxşılıqlar elə öz validinə, 
Haqqını yetirər İlahi sənə. 
 

 

*** 

Ancaq yaxşılıq et, inan buna sən 
Gələcək qaşığa çanağa düşən. 

 
*** 

Su içmək tək asan yaxşılıq etmək, 
Dəyərmi pislikçün quyuya girmək? 

 

Yeri gəlmişkən, kitabda Həzrəti Peyğəmbərimiz (s.v.s), 
Həzrəti Əli (ə) və başqa imamlarımızın hikmətli kəlamlarına 
istinad edilərək bir çox maraqlı yazılar yaranmışdır. 
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Əsas mövzulardan biri Vətən mövzusu, yəni Vətənə həsr 
olunmuş yazılardır: 

 

Vətən adlı bu yerin, hər kəsəyin qədrini bil 
Nəslinə, övladına, həm sənə zinətdi Vətən. 
 

*** 
Qur, yarat, torpağını, həm daşını qoru onun, 
Hər zaman, hər məkanda çün sənə şöhrətdi Vətən. 

 

Bu kitabda yenə də mən çox sevdiyim körpə balaları 
unutmamışam. Onlara həsr olunmuş bir çox şeirlər burada öz 
əksini tapmışdır. 

Lay-lay gözüm işığı, 

Ömrümün yaraşığı, 

Arzumdur, sən  olasan, 

Elçün ümid işığı. 

 

Körpələrdən danışdım, əsas bir məsələ yadıma düşdü. 

Arada ötən üç il ərzində bizim ailəmizdə də bir sıra, şükür 

olsun Allaha ki, gözəl dəyişikliklər baş vermişdir. Böyük 

Allah bizə daha iki gözəl-göyçək nəvələr bəxş etdi. 

Onlar oğlum Rəşadın oğlu Tofiq və qızı Firuzədir. Bu 

körpələrin hər ikisi, o biri nəvələrim kimi mənim canım, qəl-

bimdirlər. Biri-birindən şirindirlər. Allah bütün arzu edənlərə 

gözəl- gözəl nəvələr qismət etsin, İnşallah. Yeri gəlmişkən, 

onu da deyim ki, Tofiq balanın adını mənim həyat yoldaşım, 

Qorxmaz müəllimin atası Tofiq bəyin xatirinə Tofiq, Firuzə 

balanın adını isə mənim anam Firuzə xanımın xatirinə Firuzə 

adlandırdıq. Körpələri belə adlandırmağı bizim, yəni böyük-

lərin heç bir təklifi olmadan oğlumuz Rəşad və gəlinimiz 

Zabitə bizdən xəbərsiz qərara almışlar. Eşidəndə  bu seçim 

bizim hamımızı sevindirdi, necə deyərlər, hamımızın ürəyin-

dən xəbər verdi. Rəşad və Zabitə də bu günün gəncləridir. 
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Ancaq şükür olsun  onların hərəkətləri, əməlləri Allah rizası 

üçündür. Bəli, elə buna görə də onlar bir ata və ana qəlbini 

sevindirmək üçün, öz nəslinə, ulu böyüklərinə hörmət edərək 

övladlarını belə adlandırmışlar. Böyük Yaradan həmişə on-

ları sevindirsin və həmişə öz gözəl işlərilə yaşıdlarına nü-

munə olsunlar.  

Beləliklə, əziz oxucularım, sizə yenə əvvəlcədən öz 

qiymətli vaxtınızı sərf edib bu kitabı oxuduğunuza görə 

təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Haqqınızı halal 

edin və həmişə böyük Allahın amanında olun!             



Ömürlük sevgi yaram Ömrümün əvəzsiz vəfadarı  

23 

 

MƏNĠM VƏTƏNĠM 
 

 

Vətən 

(qəzəl) 

 

“Vətəni sevmək imandandır”. 

Həzrəti Peyğəmbərimiz Muhəmməd (s.ə.s) 

 

Hər iman əhli üçün məkani cənnətdi Vətən, 

Onun həm mənliyidir, namusu, qeyrətdi Vətən. 

 

Bürüyə bu cahanı ləli cəvahir, simuzər1, 

Oğul, əl yetişməyən ən gözəl sərvətdi Vətən. 

 

İsgəndər2 tək dolanıb məmləkətlər fəth edəsən, 

Amma dar gündə yenə dərdinə mədətdi Vətən. 

 

Xaliqin bəxş etdiyi boldu nemətlər Yer üzü, 

Dərdlərə dəva olan ən şirin şərbətdi Vətən. 

 

Vətən adlı bu yerin, hər kəsəyin qədrini bil, 

Nəslinə, övladına, həm sənə zinətdi Vətən. 

 

Sən  özün, millətinə şərəf verən bir övlad ol, 

Dili dilindən olan ən əziz millətdi Vətən. 

 

Qur, yarat, torpağını, həm daşını qoru onun, 

Hər zaman, hər məkanda çün sənə şöhrətdi Vətən. 
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Qobustan 

 

Sirli bir aləmdir, sirli bir məkan, 

Görən, nə söyləyir bizə Qobustan? 

Susaraq dayanan nəhəng qayalar, 

Demirmi, baş vermiş burda tufanlar? 

 

Elə bil yaratmış sənətkar əli  

Burda qayalaşmış hər bir təməli3. 

O təməllər üstə durub heykəllər, 

Sanki döyüş vaxtı donub nəhənglər. 

 

Daşların üstdəki cizgi, şəkillər, 

Çox uzaq əcdaddan vermirmi xəbər? 

O əcdadlar bizim öz babamızdır,  

Qobustan Azəri torpağımızdır. 

05.2008 

 

Azərbaycan Bayrağı 

Musiqisi: Nazimə Qabilqizi 

Sözləri: Nəbibə Səfərova 

 

Üçrəngli möhtəşəm ulu bayrağım, 

Hər zaman səmada dalğalanasan. 

Azəri adında  qədim torpağın 

Sən ümid yerisən, qibləgahısan! 

 

Rənglərin deyir ki, durun ayağa, 

Gələn ulu türkün nişanəsidir. 

Döyüşlərlə çıxan bu azadlığa 

İslama bağlanan xalqın səsidir. 
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Sən çox əzəmətlə qalxdın göylərə, 

Arzumdur göylərdən heç enməyəsən. 

Daha da qalxasan çox yüksəklərə, 

Həmişə hər yerdə öndə gedəsən! 

 

 

ġəhidlər 

 

Açıq sinə ilə, yalın əl ilə 

Vətənə, soyuna məhəbbət ilə, 

Xain qarşısına çıxdı ərənlər 

Haqq səsin dünyaya yaydı şəhidlər. 

 

Müqəddəsdir deyib torpaq qeyrəti, 

Qanıyla əritdi qatı zülməti. 

Canını vətənə qurban dedilər 

Qəhrəmanlıq səddin aşdı şəhidlər. 

 

Vətən sevgisiylə, yurd alovuyla, 

Qəlbini yandıran qisas oduyla, 

Xəyanətə qarşı durdu salehlər, 

O gecə qələbə çaldı şəhidlər. 

 

Özünün müqəddəs bir amalıyla, 

Xalqına, elinə etibarıyla, 

Ötsə də əsrlər, keçsə də illər, 

Qan yaddaşımızda qaldı şəhidlər. 
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Azərbaycanım 
 

Мусиги: Назимя Габилгызы 
Сюзляри: Нябибя Сяфярова 

 

Deyirəm, cənnətsən, ey gözəl vətən, 

Sən mənim şöhrətim, fəxrim, vüqarım. 

Hüsnündən doymayır, hər baxıb, ötən,  

Sən ey odlar yurdu Azərbaycanım! 

 

Hər daşın, torpağın əzizdir mənə,  

Sən mənim ruhumsan, həm də ki canım. 

Hər şirin nemətdən ləzizsən mənə, 

Sən ey odlar yurdu Azərbaycanım! 

 

Ana dilimizin keĢiyində duraq 

 

Bilirik ki, ən geniş yayılmış informasiya vasitələrindən 

biri televiziyadır. Aydın məsələdir ki, biz onun vasitəsilə 

dünyada baş verən bütün hadisələrdən xəbər tuturuq. Eləcə 

də, demək olar ki, bütün dünya bizim ölkəmizdə baş verən 

hər cür hadisə və yenilikləri öyrənə bilir. 

Hörmətli televiziya işçiləri, əziz jurnalistlər, mənim sö-

züm sizədir. 

Bilirsiz, biz tamaşaçılar televizorda xoşa gəlməyən, bizim 

milli mentalitetimizə xətər gətirən bir çox hallarla rastlaşırıq. 

Məsələn, bizim televiziyanın bir çox kanallarına dünya 

ölkələri baxır və bu millətin mədəniyyəti, adət-ənənələri, dili 

və sairlə tanış olurlar. Mədəniyyət və adət-ənənələrimizin 

nümayişi (bunlarda da xırda çatışmamazlıqlar çoxdur) qə-

naətbəxş olsa da, Azərbaycan dilinin təqdimi çox acınacaqlı 

haldadır. 

Ay hörmətli media işçiləri, sizdən çox xahiş edirəm, 
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televizorda çıxış edəcək hər bir insanın danışığına fikir ve-

rin. İmkan verməyin ki, onlar doğma ana dilimizin ədəbi hü-

dudlarından kənara çıxsınlar. Hərə öz istədiyi tərzdə, istədiyi 

ləhcədə, istədiyi eybəcər hərəkətlərlə danışır və buna sər-

bəstlik deyirlər. “Gözüm” əvəzinə “gozum”, “torpaq” əvə-

zinə “topraq”, “deyəcəyəm” əvəzinə “deyəjəm”,”kobud” 

əvəzinə “gobud” ,”belə” əvəzinə “bələ” və s. 

Yeri gəlmişkən qeyd etməliyəm ki, AzTv və İctimai kanal 

bu çatışmamazlıqlardan demək olar ki, uzaqdır. 

Bizim çox gözəl, çox zəngin ədəbi Azərbaycan dilimiz 

var. Mənə elə gəlir ki, əgər belə getsə, televiziyada bu cür 

müxtəlif ləhcələrin işlənməsi bizim ədəbi dilimizi geridə qo-

yacaq və dilimiz kobud, “qaraçı” bir dil kimi dünyaya ta-

nıdılacaq. 

Hörmətli jurnalistlər, sizdən çox xahiş edirəm, bu səhvin 

bundan artıq güclənməsinə, artmasına imkan verməyin, di-

limizi - doğma Azərbaycan dilini qoruyun. 

Bir hadisəni də qeyd etmək istəyirəm. Təəssüf ki,bu çox 

tez-tez təkrarlanan bir hadisədir. Televizor vasitəsilə elə jur-

nalistlərə rast gəlirik ki (əgər onlara jurnalist demək olarsa), 

çağırdığı qonaqlara danışmağa imkan vermirlər. Onların 

yaşına, savadına, təhsilinə hörmət etmədən sözlərini kəsir, 

kobud tərzdə cavab verirlər. Əgər söhbət xoşlarına gəlməsə, 

yəni onların fikirləri qonaq tərəfindən təsdiqlənməsə, qonaq 

hər hansı bir hadisəyə öz şəxsi prizmasından baxarsa, onda 

aparıcı jurnalist “dil boğaza qoymadan” qarşısındakı qonağa 

öz sözlərini yağdırmaqdan çəkinmir, təki qonağını susdur-

sun. Axı bizə dünya baxır. Unutmayaq ki,ən azı türkdilli 

dövlətlər bizim dilimizi müəyyən qədər başa düşürlər. 

Bu yaxınlarda belə bir hadisə ilə rastlaşdım əvvəlcədən 

deyirəm ki, ad çəkməyəcəyəm. Sözün düzü, istəmirəm ki, 

başım artıq ağrısın. Ancaq yazdıqlarımın doğru olduğunun 
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canlı şahidləri siz özünüz, sevimli tamaşaçılar və oxucu-

lardır. 

Kanalların birində müəyyən bir veriliş gedirdi. Müzakirə 

olunan mövzu yadımda deyil. Ancaq verilişin gedişi zamanı 

əlavə bir məsələ ortaya çıxdı: Azərbaycan ailəsində ailə üzv-

ləri arasında”bəli, xeyr, bağışla, zəhmət olmasa” kimi sözlər 

işlənməlidirmi? 

Verilişin aparıcısı bütün bacarığı ilə müdafiə edirdi ki, 

ailə üzvləri arasında bu kimi sözlər artıq şeydir. Ay mənim 

əzizlərim, axı televiziya bir növ mətbuatdır. Müasir dövrdə 

insanlar o qədər kitab oxumurlar, nə qədər ki, televizora ba-

xırlar (bu da bir bəladır). Uşaqlar, yeniyetmələr və gənclər-

bu nəslin nümayəndələri, aydın məsələdir ki, hələ öyrənirlər. 

Xüsusən televizordan çox şey götürürlər. 

Axı öz səhvinə görə, düz olmayan hərəkətinə görə, diq-

qətsizliyinə görə üzür istəmək, hər hansı istəyinə görə “zəh-

mət olmasa” və ya”xahiş edirəm” deməyin nəyi pisdir. Axı 

bu sözlər bizi Allah tərəfindən sevilməyən təkəbbürdən 

uzaqlaşdırır, mənəvi paklığa aparır. İnanın ki, bu həqiqətən 

belədir. İnsan bu cür müraciət əhatəsində tədricən, ruhən 

sakitləşir, öz mənəvi aləminə nəzər sala bilir, öz danışıq 

tərzini səliqəyə salır, zaman keçdikcə mədəni və nəcib bir 

insana çevrilməyə başlayır. 

Gəlin biz Avropadan, Amerikadan, inkişaf etmiş müasir 

dövlətlərdən yaxşı şeyləri götürək. Məsələn: elm və texnika 

sahəsindəki uğurlarından (ancaq bunları da düzgün, bizə 

lazım olan və Allahın icazə verdiyi kimi) istifadə edək. 

Lakin həmin saydığımız dövlətlər bu gün öz gənc nəslini 

narkotikdən, spirtli içkilərdən, yüngül həyat tərzindən, bu-

nunla əlaqədar əmələ gələn bir çox qorxulu xəstəliklərdən 

(əsrin faciəsi olan QİÇS) qorumaq üçün islam əxlaq qayda-

larının adını çəkmədən bütün varlıqları ilə ondan istifadə 
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etməyə çalışırlar, hansı ki, bu qayda qanunlar bizim Azər-

baycan ailəsində əsrlərlə qorunub saxlanılan adət- ənənələr-

dir. İndi deyin görüm belə olan halda “bəli, xeyr, zəhmət 

olmasa, bağışla” və sairə kimi ifadələr bizə xeyirdən başqa 

nə verə bilər? 

Gəlin etiraf edək ki, doğma dilimizdəki bu kimi ifadələr 

həm də insanlar arasında baş verə biləcək hər hansı münaqi-

şəni, gərginliyi aradan qaldıra biləcək bir qüvvəyə malikdir. 

Ancaq televizora baxan və öz mühakiməsi zəif olan 

gənclər (belə gənclər də az deyil) dərhal o sözləri işlətməyin 

lazım olmadığını qəbul edəcək və bir müddətdən sonra pislik 

etmək mümkünlüyünün astanasına daxil olacaqlar. Ardıyca 

da bir çox yaxşı olmayan hallar başlanacaq. Bilirsiniz nələr?- 

Kobudluq, təkəbbür, həyasızlıq, çirkin sərbəstlik, böyüklərə 

hörmətsizlik və onları köhnə fikirli adlandırmaq, utanmaq 

hissini itirmək(bu hiss dərəcəsində çox pak və gözəl bir 

hissdir) və sairə. Utanmaq hissini itirmək gənc nəsil üçün, 

mən deyərdim ki, çox fəlakətli haldır. Çünki bu çox mü-

qəddəs bir hissdir. Bu hiss itərsə, insanlıq xüsusiyyətlərinin 

çox böyük bir faizi itmiş olar. 

Mən təkcə bir nümunəni göstərdim. İnanın ki, bu cür 

hallar hədsiz çoxdur. Çox ümid edirəm ki, hörmətli tele-

viziya işçiləri, sizin köməyinizlə bütün bu hallar aradan 

qaldırılacaq və televiziya vasitəsilə bizim, həqiqətən çox mə-

dəni bir xalq olduğumuzu bütün dünya görəcək. Axı bu 

doğrudan da belədir. 

Yeri gəlmişkən, çox mədəni, böyük-kiçik yerini bilən, hər 

hansı gərginliyi çox təmkinlə aradan qaldıran gənc aparıcı 

jurnalistlərimiz də az deyil (Saleh, Emin Şahzadə və baş-

qaları). 

Onların hamısına öz minnətdarlığımı bildirir və işlərində 

uğurlar arzulayıram. 
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Xəzərlə söhbət 

  

Xəzər, sən gözəlsən, çox gözəlsən! Sənin mavi suların hər 

dəfə qayalara çırpılanda, parlaq və şəffaf muncuq dənələri 

kimi ətrafa səpələnəndə riqqətə gəlirəm. Bu mənzərənin hər 

bir anını seyr etməkçün gözlərimi qırpmadan, ancaq mavi 

sulara baxıram. 

Xəzər, mən səni sevirəm, lap çox sevirəm! Bəlkə ona görə 

ki, sənin qumlu sahillərində dünyaya göz açmışam. Həya-

tımın ən gözəl, ən qayğısız çağları; körpəliyim, uşaqlığım və 

gəncliyim bu sahillərdə keçib. Hələ uşaq ikən bu sahillərdə 

qum üstə babam mənə “ana” sözü yazmağı öyrətdi. Sonra 

başqa sözləri də yazmağı öyrəndim. Getdikcə bu sözlərin 

sayı artdı. Çoxhərfli sözləri yazmaq lap xoşuma gəlirdi. Belə 

sözləri yazdıqca istəyirdim ki, hərflər qurtarmasın, arası 

kəsilmədən bir-birinə calansın, uzansın-uzansın. “Azərbay-

can” sözünü mənə öyrədəndə, Xəzər, mən o qədər sevindim 

ki, çünki həm hərflərin yazılışı, həm də sayının çoxluğu 

xoşuma gəlmişdi. 

Mən soruşanda ki, baba, “Azərbaycan” nədi? O, demişdir 

ki, bizim vətənimizin, torpağımızın adıdır. Mən bunu dərin-

dən başa düşməmişdim. Axı, çox kiçik idim, cəmi 4 yaşım 

var idi. Buna baxmayaraq anlamışdım ki, bu, nə isə, babama 

çox əziz və qiymətli olan bir şeydir. 

Beləliklə, Xəzər, sənin qumlu sahillərin mənə vətənin 

nədən, hardan başlandığını və onu necə sevməyi öyrətdi. 

Hələ sənin sularının igid döyüşçü kimi tufan qoparan, 

coşub kükrəyən dalğalarını demirəm. Xəzər, belə anlarda 

səni bilirsən kimə bənzədirəm?-Əsgərlərini mübariz olmağa 

çağıran qəhrəman sərkərdəyə. Bəli mən səndən mübarizliyi 

öyrəndim. 
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Xəzər, sən mənə əzizsən, çox əzizsən! Bəlkə, ona görə ki, 

sənin sularının əsrarəngiz pıçıltısı anamın laylasına qarışıb 

əbədilik qəlbimə, ruhuma həkk olub. Bununla da sən mənə 

anamı, vətəni, insanlığı sevməyi öyrətdin. 

Xəzər, bir də ona görə mənə əzizsən ki, mənim gözlə-

rimin maviliyi, bəlkə də sənin sularının rəngindən, çılğın-

lığından, ahəngindən zövq almış anamın səndən mənə 

çatdırdığı hədiyyəndir. 

 

Tək onu bilirəm, Xəzər, sən mənim, 

Qəlbimin, ruhumun bir həmdəmisən. 
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ĠLAHĠ QÜDRƏTLƏ 
 

 

 

Nurlu iman sorağında 

 

Dünyamız olubdur ələk və fələk, 

Bilinmir hardandır əsən bu külək. 

Nicatçün lazımdır çox güclü bilək, 

O möhtəşəm biləyin fərağındayıq4, 

Bir nurlu imanın sorağındayıq. 

 

İnsanlar rəhm etmir biri-birinə, 

Göz yumurlar Rəbbin böyük rəhminə. 

Bir Nuh5 gərəkdir ki, ruh təmizlənə, 

Nuh kimi bir insan fərağındayıq,                    

Bir nurlu imanın sorağındayıq. 

   

Haqsızlıq bürüyüb bütün elləri, 

Hər yerə çəkiblər dəmir sədləri. 

Hardadır bu səddin məhv müjdələri? 

O müjdə6 verənin fərağındayıq, 

Bir nurlu imanın sorağındayıq. 

  

Əlayə7 hey qalxır ahu və fəğan8, 

Hər gün axıdılır min günahsız qan, 

Gəl yetiş imdada, ey Sahibzaman! 

O Sahibzamanın fərağındayıq, 

Bir nurlu imanın sorağındayıq. 
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Xilas 

 

Rəbbimiz yaratdı bütün dünyanı. 

Çox gözəl göründü Yer və kainat. 

Sonra da yaratdı nəcib insanı, 

Dedi, zövq al, yaşa, sənindir həyat. 

 

İlahi qüdrətdən yaratdı bizi, 

Bütün kainatdan zövq almaq üçün. 

Bəşər dünyasına çatdırdı bizi, 

İlahi hikməti ucaltmaq üçün. 

 

Uyaraq iblisin fitnə, felinə, 

Bəs insan övladı nələr elədi? 

Onlar rəhm etmədi biri-birinə, 

Qırğınlar törətdi, qəsdlər elədi. 

 

Rəbbin rəhmi isə sonsuz bir dəniz. 

Göndərdi yerə nadir kitablar. 

Fitnə- fəsadlardan uzaq olaq biz, 

Bununçün göndərdi qadir insanlar9. 

 

İndi deyin görüm, ey insanlar, biz 

Səma kitabların10 heç dinlədikmi? 

Dünya sevgisiylə yaşayaraq biz 

İlahi qanunu dərk elədikmi?  

 

Siz, ey Yer üzünün əşrəfi insan, 

Xilasçün eşidək haqqın səsini. 

Bizimçün hələ ki, varikən zaman, 

Yaradaq azadlıq bünövrəsini. 
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Nə qədər sakinik biz bu aləmdə, 

Böyük İlahiyə doğru gəl, gedək. 

Pak əməllə duraq onun önündə, 

Dönək Rəbbə sarı və tövbə edək. 

25.01.2012 

 

Var edən 

(qəzəl) 

 

Heyranam mən elminə, aləmi yoxdan var edən, 

Yerləri, kainatı, cümlə cahanı var edən. 

*** 

Əzəmətli qüdrətin ülkər, zöhrə11, səyyarələr12, 

Təkcə bir əmri ilə o asimanı var edən. 

*** 

Vurğunam cəlalına, həm də yaradan hökmünə, 

O böyük hökmü ilə məkan, zamanı var edən. 

*** 

Küllü canlı aləmi, onla birlikdə bəşəri, 

Bəşərə əşrəf olan kamil insanı var edən. 

*** 

Bu həyat bir sirridir, sirridir Yer, həm də səma, 

Öz böyük hikmətilə hər cür pünhanı var edən. 

*** 

Keçənə, həm bu günə, həm sabaha hökm verən, 

Bir işıqlı zərrədən bütün dünyanı var edən. 

*** 

Özün yet dadımıza sonsuz böyük rəhmin ilə, 

Möhtəşəm o rəhmilə cənnət məkanı var edən. 

 

 

 



Ömürlük sevgi yaram Ömrümün əvəzsiz vəfadarı  

35 

Çəkməçi və balıq 

 

Bizdən çox-çox uzaq qədim əyanda, 

Bir çəkməçi varmış həmin zamanda. 

Nəcib əməlilə o, seçilərmiş, 

Çətinə düşənə haya yetərmiş. 

Usta sənətində səriştəliydi, 

İşləri həmişə bəyənilirdi. 

Onun bir çəkməçi dükanı vardı, 

Burda ruzusunu o, qazanardı. 

Bir balıq saxlardı öz dükanında, 

Çox bəzəkli olan şüşə qabında. 

Dükana gələntək hər gün, hər səhər, 

Balığa yem verər, suyun təzələr. 

Bir səhər balığa o, yem verərkən, 

Qəribə əhvalat baş verdi erkən. 

Balıq tez çıxaraq suyun üzünə, 

Gözünü zillədi onun gözünə. 

Dil açıb insan tək danışdı birdən, 

Usta məyus oldu onun sözündən. 

Balıq danışaraq dedi ki, ona 

Bu gün usta ömrü yetişir sona. 

Böyük Yaradanın hökmü ilə mən, 

Bu sözləri sənə yetirməliyəm. 

İndi fikirləş, gör, nə etməlisən, 

Hansı əsas işi sən görməlisən? 

 

* * * 

Usta bikef  halda çıxdı dükandan, 

Bilmədi nə etsin indi bu andan. 

Çaşqınlıq içində durarkən burda 

Uzaqdan eşitdi məlhəm bir səda. 
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Bu ucalan səda azan səsiydi, 

İslama çağıran haqq kəlməsiydi. 

Bu hikmət elə bil ayıltdı onu, 

Və göstərdi ona haqqın yolunu. 

O, məscidə gəlib namazın qıldı, 

İlahi kəlamı dinliyib durdu. 

Bir xeyli dinlədi usta kəlamı, 

Sonra yola çıxdı Allah amanı. 

 

* * * 

O, yadına saldı, ata-anasın, 

Bir daha onları yəqin görməsin. 

Bu fikirlə gəlib çıxdı obaya, 

Baş çəkdi ataya, həm də anaya. 

Bir xeyli azuqə qoyaraq usta, 

Halallıq istəyib düzəldi yola. 

 

* * * 

Çəkməçinin bircə bacısı vardı, 

Bir xeyli uzaqda o, yaşayardı. 

Qardaşı çox sevən olur bacılar, 

Hər zaman gözləri qardaş axtarar. 

Bu kövrək düşüncə, bu fikirlərlə, 

Usta gəlib çıxdı bacısıgilə. 

Qardaşın görüncə bacı sevindi, 

Qucaqlayıb onu çox əzizlədi. 

Hazırladı ona dadlı yeməklər, 

Süfrəni bəzədi sanki mələklər. 

Nahardan sonra o, sağollaşaraq, 

Qəlbində bacıyla vidalaşaraq, 

Onun əllərindən, üzündən öpdü, 

Sonra da qayıdıb evinə döndü. 
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* * * 
İndi  bircə fikri var idi onun, 
Külfətlə bir olsun ömrünün sonun. 
Övrəti, uşaqlar, hamısı birgə 
Xeyli söhbət etdi o günkü gecə. 
Sonra hərə getdi öz yatağına, 
Usta da çəkildi öz otağına. 
Nə qədər etdisə yata bilmədi, 
Onun gözlərinə yuxu getmədi. 
Gecə olmuş idi, artıq tən yarı, 
Daha gözləmirdi o, sabahları. 
Çox qəmli xəyallar içində birdən, 
Gözləri tavana dikildiyindən, 
Özü də bilmədən yuxuya getdi, 
Kədərli fikirlər onu tərk etdi. 
 

* * * 
Artıq açılırdı gözəl bir səhər, 
Ruzi paylayırdı Yerə mələklər. 
Ətrafa yayıldı azanın səsi, 
Böyük İlahinin bizə töhfəsi. 
Usta da hamı tək qalxıb yerindən, 
Namazçün məscidə tələsdiyindən, 
Unutdu balığın dediklərini, 
Çox kədərli olan ötən dünəni. 
Namazı qurtarıb dua edəndə, 
Dünənkilər durdu gözü önündə. 
Şükrünü artırdı sonsuzluğadək, 
O, böyük Rəbbinə şükür edərək. 
 

* * * 
Sonrasa dükana o gəlib çıxdı, 
Otağı seyr etdi, ətrafa baxdı. 
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Gözünə dəyəndə qabdakı balıq, 

Bildi ki, o acdır dünəndən artıq. 

Bir az yem götürüb gəldi yanına, 

Yemi səpələrkən onun qabına, 

Balıq üzüb çıxdı suyun üzünə, 

Gözlərin dikərək onun gözünə  

Yenə danışaraq bir insan kimi, 

Dedi yalan bildin sən sözlərimi? 

İnan mən demişdim həqiqətləri. 

Rəbbin buyurduğu o hikmətləri, 

Bilirəm, təəccüb eləyirsən sən, 

Dünən ötüb getdi, həyatdasan sən. 

Ötən gün səninçün sınaq günüydü, 

Ağılın imana dayaq günüydü. 

Ömrün bitdiyini sən eşidəndə, 

Özünü toplayıb bu çətin dəmdə, 

Xeyirxah işləri düşündün yenə, 

Baş çəkdin bacıya, həm validinə. 

İlahi kəlamlar səninçün haqdır. 

Onlarsız yaşamaq sənə yasaqdır. 

Bu gözəl işlərin hər biriçün sən, 

On il rüsxət aldın böyük Rəbbidən. 

Otuz illik ömür indi sənindir, 

Bu böyük Rəbbinin hədiyyəsidir. 

İndi sən bu ömrü daha düz yaşa, 

İlahi eşqilə onu vur başa. 

 

* * * 

Balıq sözlərini qurtarıb yenə 

Baş vurdu suların dərinliyinə. 

Ustasa səssizcə duraraq orda, 

Sanki qərq olmuşdu o, xəyallarda. 
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Sonra yavaş-yavaş özünə gəldi, 

İlahi önündə səcdəyə endi. 

Şükür etdi Rəbbinin mərhəmətinə, 

Sonsuz qüdrətinə, kəramətinə. 

 

* * * 

Yəqin bildiniz ki, bu rəvayətdir, 

Lakin bu, həm də ki, sırf həqiqətdir. 

Nə cür olacaqsa əməllərimiz, 

Böyük İlahiyə ibadətimiz, 

O cür də alarıq mükafat bizlər, 

O cür qarşımıza çıxar əməllər. 

05.2013 

 

QardaĢlar 

 

Belə deyirlər ki, keçmiş zamanda,  

Bizim gözəl vətən Azər məkanda  

İki çox mehriban qardaş yaşarmış. 

Böyük qardaş Mərdan, kiçik Sənanmış. 

Kiçik əkin yeri vardı onların 

Zəhmətlə dolanan bu insanların. 

Mərdan evli idi, külfəti vardı. 

Balaca qardaşsa hələ subaydı. 

Hər il taxıl əkib yığılan zaman, 

Belə bir qərara gəlirdi Mərdan: 

Toplanan gəlirdən bir pay ayırsın, 

Yaxşı bir nəsildən bir qız da tapsın. 

Ki, evləndirsin, o, kiçik qardaşın. 

Sənan da qoy atsın subaylıq daşın. 

Mərdan istədiyin edə bilmirdi 

Çünki ailənin yükü böyükdü. 
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Hər dəfə söhbəti açanda Mərdan, 

Onu saxlayırdı ehmalca Sənan. 

Deyirdi, qardaşı səbirli olsun, 

Qoy əvvəl körpələr ayağa dursun. 

 

* * * 

İllər ötüşürdü elə beləcə, 

Mərdansa xiffəti çəkir gizlicə. 

Bir gün işdən evə qayıdan zaman 

Öz son qərarını söylədi Mərdan. 

Çağırıb yanına kiçik qardaşın, 

Qucaqladı onun qıvrımsaç başın. 

-Sən ata, anamın əmanətisən, 

Mənim qəlbiminsə ümid yerisən. 

Gəl, daşları tök sən ətəyindən 

Qardaş, gəl, qulaq as sözlərimə sən. 

Mənim ailəm də sənindi, Sənan. 

Ancaq olacaq ki, elə bir zaman, 

Sənə öz ailən gərək olacaq, 

Sənin köməyində onlar duracaq.  

Bax bütün bunların müqabilində 

Bu gün son qərarı vermişəm mən də. 

Builki taxılı sənlə birlikdə 

Bölərik tən yarı biz ikilikdə. 

Mənim payım ilə ailəm və mən 

İnşallah ki, qışı ötürəcəyəm. 

İkinci pay ilə, əziz qardaş, sən, 

Yaxşı toy çaldırıb evlənəcəksən. 

Sənan daha susdu, heç nə demədi, 

Gördü ki, bu qərar tamam qətidi. 
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* * * 

Qardaşlar bu il də çox işlədilər, 

Zəmini əkdilər, qulluq etdilər. 

Həftələr dolandı, aylar da keçdi. 

Taxıl yığımının vaxtı yetişdi. 

Bir neçə çuvalı çəkib zəmiyə, 

Başladılar taxıl təmizləməyə. 

Mərdan öz-özünə çox düşünürdü, 

Qardaşa köməkçün tədbir tökürdü. 

Fikirləşirdi ki, cavandır Sənan. 

Çətin  yaşamasın evlənən zaman. 

Bu fikirlər ilə durub ayağa,  

Başladı Sənançün buğda yığmağa. 

Bir pay əvəzinə iki yığırdı, 

Hər dəfə o bunu təkrarlayırdı. 

Sənan da Mərdandan xəbər-ətərsiz 

Qardaşçün azuqə yığır minnətsiz. 

Bilir ki, qarşıda payız var, qış var, 

Qardaş külfətinə əsməsin rüzgar. 

Mərdanın gözləri yayınan zaman, 

Onunçun əlavə dən qoyur Sənan. 

Beləcə yığırdı onlar məhsulu, 

Amma görünmürdü buğdanın sonu. 

Kiçicik sahədən yığılmış bu dən,  

Min dəfə artıqdı gözləndiyindən. 

Yığım qurtaranda tək onlar deyil, 

Bütün qonşular da heyrətləndi, bil. 

Hamı düşünürdü bu necə sirdi, 

Bu bir əfsanədir, yoxsa hikmətdi. 

Yığılan məhsulla təkcə onlar yox, 

Yüz belə ailə yaşayardı tox. 
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* * * 

Bu eldə qoca bir üləma13 vardı, 

Elmilə yanaşı kamil insandı. 

El, oba həmişə düşəndə dara, 

Onun tədbirilə tapırdı çara. 

Götür-qoy eləyib çox düşündülər. 

Yəqin qoca alim bir tədbir tökər. 

Təkcə, o, açacaq bu sirri bizə,  

Bu sirr agah olar hər birimizə. 

 

* * * 

Qardaşlar, qonşular hamısı birgə, 

Gəlib yetişdilər üləmagilə. 

Onları dinləyib bu qoca alim 

Təbəssümlə baxdı, çox xəfif, həlim. 

Dedi ki, balalar, deyim sizə mən, 

Bu hikmət hardandır, kimdəndir, nədən. 

Bu cür böyük ruzi verilər çox az, 

Çünki ona layiq insan tapılmaz. 

Bizim bu qardaşlar iman əhlidir, 

Məhsulsa Allahdan bir hədiyyədir. 

Qardaşlar xeyirxah bir iş görmüşlər. 

Kiməsə əl tutub dada yetmişlər. 

Onların əməli bəyənilmişdir. 

Bu ruzi hədiyyə göndərilmişdir. 

İndi siz danışın, deyin, cavanlar, 

Hansıdır etdiyniz xeyirxahlıqlar? 

Ki, böyük Rəbbimiz tərəfindən siz, 

Bu sayaq mükəmməl qiymətləndiniz. 

Sualdan yamanca çaşdı qardaşlar. 

Hansı yaxşılığı sadalasınlar? 

Düzdür, yaxşı işlər görmüşdür onlar, 
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Ancaq əvvəlki vaxt olmuşdur bunlar. 

Onlar fikirləşib çox düşündülər. 

Bu sirrin səbəbin görənmədilər. 

Üləma onları məyus görəndə 

Dedi ki, balalar, düşünün bir də, 

Bəlkə qohumlarçun, dostlar üçün siz, 

Rəbbin bəyəndiyi işi görmüsüz. 

Alimin sözləri tutdu Mərdanı, 

O, yadına saldı xırman zamanı 

Sənana yığdığı əlavə paylar, 

Bundan xəbərsizdi bütün insanlar. 

Bu sirri danışıb deyəndə Mərdan, 

Onun sözlərinə qoşuldu Sənan. 

Dedi ki, bu işi o da görmüşdür, 

Qardaş külfətinə tədbir tökmüşdür. 

 

* * * 

Üləma dinləyib bu cavanları 

Üzünü çevirdi hümmətə sarı. 

Dedi, bu hadisə ibrətdir bizə, 

Etdiyimiz çıxar qismətimizə. 

Bir-birin nə qədər çox istəsək biz, 

O qədər çox sevər bizi Rəbbimiz. 

İlahi istək də bilin ki, budur, 

Bir-birin sevənin sonu uğurdur. 

 

Peyğəmbər qonĢusu 

 

Xeyli hekayətlər Yer üzündə var, 

Müxtəlif fikirlər, şanlı mövzular. 

Fəqət hamısında təkcə bir niyyət, 

İnsani saflıqdır burda mahiyyət. 
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Belə hədislər və hekayətlərdən, 

Bizə gəlib çatan nəsihətlərdən, 

Birini söyləyim gəlin, mən sizə 

Qoy bundan pay düşsün hər birimizə. 

 

* * * 

Həzrəti Musaya vəhy gəldi qeybdən: 

-Peyğəmbər zirvəsin fəth eylədin sən. 

Böyük İlahinin dediklərini,  

Adəm övladiyçün verdiklərini, 

Həm böyük hünərlə, həm çətinliklə, 

İlahi səbr ilə, müdriklik ilə, 

Çatdırdın onlara çox çalışaraq, 

Keçilməz qayalar sanki aşaraq. 

Saldığın nübarlı bağlara görə, 

Çox çətin zəhmətli o bara görə, 

Alimü Xaliqdən töhfələnirsən, 

Cənnət xəbərilə müjdələnirsən. 

 

* * * 

Bu gözəl sözləri eşidən  həzrət, 

Göylərə boylandı qəlbində həsrət. 

Təbəssüm yayıldı onun üzünə, 

Sevinc yaşları da doldu gözünə. 

Sonra da oturdu şükrü səcdəyə, 

Təşəkkürlər etdi o İlahiyə. 

Üzünü göylərə tutub peyğəmbər, 

Dedi: -bir ricam var, ver mənə xəbər. 

De, kim olacaqdır mənə havadar, 

Göstər, kim olacaq mənə qonşular. 

Mənə bəxş etdiyin həmin o yerdə, 

İbadət əhlinin cənnət evində. 
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Yenə bir vəhy duydu peyğəmbər qeybdən: 

-O insanı mütləq sən görəcəksən. 

Sənə qonşu olan həmin kimsəni, 

Allah rəğbətində olan bəndəni. 

 

* * * 

Öz axını ilə ötərkən illər, 

Çox vacib işlərlə məşğul peyğəmbər. 

Belə bir zamanda Misir Fironu, 

Təcili olaraq çağırdı onu. 

Dedi ki, bir sıra işlər həlliçün 

O, qonşu şəhərə, qoy yola düşsün. 

Hökmdar əmrilə çıxıb saraydan, 

Həmin o şəhərə yollandı mehman14. 

 

* * * 

Yol yorğunu olmuş Həzrət Peyğəmbər, 

Şəhərə çatanda qarışırdı şər. 

İş dalınca getmək artıq gec idi, 

Bir yerdə gecəni keçirməliydi. 

Şəhər qapısına yaxın bir yerdə,  

Çox böyük olmayan bir tikilidə, 

Var idi ərzaqçün olan bir dükan. 

Bura sahib idi cavan bir oğlan. 

Həzrət daxil olub həmin dükana, 

Salamlaşıb dedi sahib cavana, 

Sordu ki, gecəni qalmaqçün burda 

Bir yer tapılarmı bu yaxınlıqda. 

Həzrəti dinləyib dedi ki, cavan 

Burdan xeyli uzaq vardır bir məkan. 

Şəhərmizə gələn bütün qonaqlar, 

Bu qonaq evində tutarlar qərar. 
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Bu şam vaxtı üçün ora çox uzaq. 

İstəsəz olun siz mənə bir qonaq. 

Həzrət razılaşdı onun fikriylə, 

Ki, qonaq olsun o, bu cavangilə. 

 

* * * 

İki boxça ərzaq götürüb oğlan, 

Qonaqla birlikdə çıxdı dükandan. 

Yolda üzr istəyib o qonağından, 

Dedi:-boxçaları çatdırmalıyam. 

Yoxsa şamsız yatar bu gün qocalar, 

Həm də qonşudakı körpə uşaqlar. 

Kiçik bir qapıya yetişən zaman 

Evin sahibini çağırdı cavan. 

Qapı açılarkən göründü orda 

Ağsaçlı nurani yaşlı bir qoca. 

Bağlamanın birin ona verərək, 

Gecikdiyi üçün üzr istəyərək, 

Qocanın əlindən öpdüyü zaman 

Dualar edirdi bu ahıl insan. 

Sonra yetişdilər qonşusugilə, 

Burda yaşar nənə üç nəvəsilə. 

Ərzaq bağlamasın verərək oğlan, 

Ordan uzaqlaşıb çəkilən zaman, 

Yenə eşitdilər alqış sədasın, 

Ağbirçək nənənin gəncçün duasın. 

 

* * * 

Peyğəmbər vuruldu gəncdəki qəlbə, 

Ürəkdə əhsənlər söylədi gəncə. 
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* * * 

Nəhayət ki, sonra qonaqla birgə 

Onlar gəlib çıxdı bu cavangilə. 

Gənc oğlan qonağa bir çay süzərək, 

Çox gözəl bir süfrə o, bəzəyərək, 

Allah qonağından izin istədi, 

Bir saatlıq mənsiz keçinin dedi. 

Mənə ehtiyaclı bir insan da var. 

O rahatlanmasa, dünyam qaralar. 

Bu sözlərdən sonra durub ayağa, 

Cavan oğlan keçdi qonşu otağa. 

Ordan eşidildi bir qadın səsi: 

“Xoş gəldin, ananın qəlbi, nəfəsi”.  

Xəstə anasına qulluq edərək, 

Dava-dərmanını bir-bir verərək, 

Xoş sözlər deyərək o, anasına 

Sanki qulluq edir öz balasına. 

Bir sevinc hissilə ağlayır ana 

Ürəkdən dualar edir oğluna. 

Alqışlar söyləyir öz balasına 

Xoşbəxtlik diləyir Allahdan ona: 

“Böyük İlahinin cənnət evində 

Olasan  peyğəmbər mərtəbəsində. 

Sən qonşu olasan, oğul, onlara, 

Rəbbə elçi olan o insanlara”. 

Allahın iznilə deyilən sözlər, 

Həzrəti Musaya verdi bir xəbər; 

İlahi göstərdi həmin kimsəni, 

Allah rəğbətində olan bəndəni. 
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* * * 

Bu hekayətdə var çox böyük hikmət; 

Kimlərə olacaq o cənnət qismət? 

Əlbətt, haqq yolunda olan kəslərə, 

İlahi qanunla ömr edənlərə. 

16.09.2013 

 

Cənnətin yeri 

 

İslam çiçəklənib artan zamanda 

Bir alim yaşardı Türk torpağında. 

Çalışar, elm verər o şagirdlərə, 

Həm də fəxr edərdi şagirdlərilə. 

 

* * * 

Qoca alim  bir gün çox fikirləşdi,  

Dedi ki, il bitdi, zaman  yetişdi. 

Bir imtahan edim, görüm rəfiqlər 

Biliklərə necə yiyələniblər? 

Müəllim üz tutub tələbələrə 

Dedi ki, sabah siz gətirin mənə 

Ancaq özünüzə aid olanı, 

Sizə çox qiymətli olan əşyanı. 

Sabah olan kimi bütün şagirdlər 

Qiymətli əşyala dərsə gəldilər. 

Biri gətirmişdi bir gümüş üzük, 

Bir tələbə isə altun bilərzik. 

Bir nəfərdə vardı qiymətli bir daş. 

O birində başlıq üstü zümrüd qaş. 

Kim isə gətirmiş gözəl bir kəhər15, 

Belində var idi bəzəkli yəhər. 

Beləcə göstərdi hər kəs əşyanı, 
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Paraya16 çevrilən dünya malını. 

Alimin xoşuna gəlmədi bunlar, 

Çün dünya malına bağlıydı onlar.  

 

* * * 

Müəllimin vardı bir tələbəsi  

Cəmi onca idi onun sinnisi. 

Çox kiçik olsa da rəfiqlərindən 

Ağlıyla fərqlənmiş əzəl günündən, 

Alim  görən kimi həmin oğlanı, 

Çağırdı yanına o balacanı. 

Dedi, göstər görüm, sən öz əşyanı. 

Sənə son dərəcə əziz olanı. 

Bir kiçik bağlama göstərib oğlan, 

Dedi, budur mənə qiymətli olan. 

Kiçik bağlamanı oğlan açarkən, 

Alim xeyli çaşdı öz heyrətindən. 

Orada var idi bir ovuc torpaq 

Onu valeh edən bu idi ancaq. 

Çox qiymətli olan budurmu sənə? 

İndi öz fikrini açıqla mənə. 

Torpağı göstərib balaca oğlan, 

Dedi, gəlmişdir o, cənnət məkandan, 

Müəllim sualla baxıb üzünə, 

Dedi, gəl, danışaq sözü düzünə. 

Cənnəti məndənmi yaxşı bilirsən, 

De görüm, nədir bu, sən gətirmisən? 

Oğlan toplayaraq bir az özünü. 

Dedi müəllimə sözün düzünü. 

-Dünən mən anamla bağda gəzirdim, 

Onun hər addımın mən izləyirdim. 

Anamın qoyduğu izdəndir torpaq, 
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Mənə çox əzizdir bu torpaq ancaq. 

Hocam17, axı deyib Həzrət Peyğəmbər, 

Analar əzizdir bir dünya qədər. 

Ayağı altdadır böyük səltənət. 

Həsrət çəkdiyimiz o gözəl cənnət. 

İndi inandınız gətirmişəm mən, 

Həmin o torpağı dediyim yerdən. 

Alim fəxarətlə baxdı üzünə  

Bir sevinc işığı doldu gözünə: 

-Bir çox yaşlıların bilmədiyin sən, 

Cəmi on yaşında başa düşmüsən. 

Sonra alqışlayıb körpə şagirdin, 

Dəfələrlə dedi ona  “Afərin!”. 

01.2014  

    

Ġncimək niyə? 

(qəzəl) 

 

Gülü xar18 batsa ələ, güldən incimək niyə? 

Yandırsa şəm alovu, şəmdən incimək niyə? 
*** 

Qəlbini qırsa əgər naxələf tənələri, 

Bu acı tənə üçün dildən incimək niyə? 
*** 

Ağardarsa zülfini zamanın gərdişləri, 

O bəyaz saçlar üçün teldən incimək niyə? 
*** 

Beli bükmüşsə əgər dünyanın dərdü-səri, 

Dərdə üstün gəlməyən beldən incimək niyə? 
*** 

Yurdu bərbad eləsə, bənd yıxan sel suları, 

Dağılmış bəndə görə seldən incimək niyə? 
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El ilə gələn hər dərd çevrilər bir bayrama, 

Sənin öz qəmin  üçün eldən incimək niyə? 
*** 

Əmələ görə alar hər kəs öz hədiyyəsin, 

Ənamsız19 qalsan əgər  Rəbbdən incimək niyə? 

26.04.2014 

 

Möcüzə 

(Mənə verilmiş sualın cavabı) 

 

Deyirsən, möcüzə göstər sən mənə, 

İnanım Tanrının ilahiliynə. 

 

Möcüzə deyilmi xırda cücülər,  

Yer üstə sürünən, gəzən nəhənglər. 

Böyük bir qürurla dayanan çinar, 

Göylərdən ələnən o yağış, o qar. 

 

Möcüzə deyilmi ətirli çiçək, 

Çiçəklər üstdəki gözəl kəpənək. 

Bitkilərin tacı o qırmızı gül, 

Gülün dövrəsində oxuyan bülbül. 

 

Möcüzə deyilmi dağlar, dərələr, 

Səmada görünən o səyyarələr. 

Həyat təcəssümü o böyük Günəş, 

Onun köksündəki odlanan atəş. 

 

Möcüzə deyilmi göydə ulduzlar, 

Dayaqsız dayanıb işıq saçırlar. 

O ilıq nəfəsli xəzri, gilavar, 

Möcüzə deyilmi həyatda nə var. 
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Möcüzə deyilmi insan övladı,  

Onun düşüncəsi, qəlbi, idrakı. 

Möcüzə deyilmi bütün kainat, 

Tanrının töhfəsi - yaşanan həyat! 

 

Çox yaxın bir adam Tanrının ilahiliyinə inanmaq üçün 

onun möcüzələrini görmək istədiyini deyəndə, mən buna çox 

təəccübləndim. Çünki bu insan bütün həyatın və kainatın 

Allahın möcüzəsi olduğunu görmürdü. Bax bu şeir həmin 

insanı və onun kimi çoxlarını başa salmaq üçün yarandı. 

 
Щиъаб 
(Гязял) 

 
Ряббини севян кяся бил ки, ибадятди щиъаб, 
Аналар анасындан бизя яманятди щиъаб. 

*** 
Чох мясум гызларымыз биликлярля тящсиллянир, 
Щям савад, щям бир елм, щям дя ки, гейрятди щиъаб. 

*** 
Гялбиндя бир зярряъя ешги олан илащинин, 
Дили дюнмяз ки, десин инсана тющмятди щиъаб. 

*** 
Гадынын баш юртцйц чох гырьына олмуш сипяр. 
Елиня, миллятиня, дцнйайа щюрмятди щиъаб. 

*** 
Халигин щикмятийля бящрялянян щяр кяс цчцн. 
Инъялик вя эюзяллик, бир дя дяйанятди щиъаб. 

*** 
Мярд киши гейрятиндя чохду эюзял гызларымыз, 
Бюйцк бир миллят цчцн мейари исмятди щиъаб. 
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*** 
Щяр кяся нясиб олмаз нури сяма эюзяллийи. 
Ряббиндян бизя эялян, бир бяхтди, гисмятди щиъаб. 

*** 
Нясилдян нясилляря бяхш еляйяк яманяти, 
Горуйаг эял биз ону, бизя фяхарятди щиъаб. 

 
12.01.2015 
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GƏNCLĠYƏ NƏSĠHƏT 
      

 

 

Övladlara vəsiyyət 

 

Hönkürüb, ağlayıb siz karıxmayın, 

Könlünüzü sıxıb heç darıxmayın.  

Sızlayıb durmayın haqqa qarşı siz, 

Vida kəlməsini söyləyəndə biz. 

 

Ağılla yanaşın baş verənlərə, 

Əsir olmayın siz incə hisslərə. 

Qoyulan qanunu dərk eləyin siz, 

Göylərə çəkilib yox olanda biz. 

 

Qəlbinizdə sizin nisgil qalmasın, 

Qoy dualarınız əskik olmasın. 

Günahlarımızçün dua edin siz, 

Haqqın dərgahında dayananda biz. 

 

Daha da çox sevin bir-birinizi, 

Ruhən şad etməkçün, övladlar, bizi. 

Kömək, arxa olun bir-birinə siz 

Nə vaxtsa həyatı tərk edəndə biz. 

 

Yaşayın vüqarla, açıq alınla, 

İnsanlığa layiq xoş amalınla. 

Namusla, imanla, ömür sürün siz, 

Əbədi mənzilə köç edəndə biz. 
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Vicdanlı övladlar bəxş edin yurda, 
Qeyrətli nəsillər yaşasın burda. 
Yaradın el üçün, Vətən üçün siz 
Bir zaman həyatda olmayanda biz. 

10.05.2009 
 

YaxĢılıq və  yamanlıq 

 
De, neyçün əzəldən belədir dünya, 
Yamana yaxşılıq qalsın bir yana, 
Yaxşıya yaxşılıq olmuş bir xülya. 
Nə deyim bu qeyrət, mən bu imana. 
 
Gəlin yada salaq sizlə bir yerdə 
Qabil və Habilin20 hekayəsini. 
Bir də xatırlayaq sizinlə birgə 
Xeyir ilə Şərin21 əfsanəsini. 
 
Bir nəfər dostuna bağ bağışladı. 
Bu böyük bəxşişlə etdi onu şad. 
Dostusa nifrətə könül bağladı,  
Bir meyvəylə onu eləmədi yad. 
 
Ya da ki, gəl, deyək ana haqqını,  
Onun zəhmətləri gələrmi saya? 
Naxələf oğulsa süd badyasını 
Verib “al haqqını” dedi anaya. 
 
Neyçün pislik edir, deyin, insanlar. 
Niyə yaxşıları sevməyir pislər. 
Xain hiyləsinə qurban olanlar 
Yenə imanlılar, həlim ürəklər. 
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Əzəldən olmuşdur bu haqsızlıqlar, 

Paxıllıq, yamanlıq, hər cür rəzalət. 

Yəqin ki, nə vaxtsa bunun sonu var. 

Haqq qələbə çalar məhv olar nifrət. 

06.03.2012 

 

YaĢa 

(qəzəl) 

 

Qəlbindən at kədəri, sən sevgidən zövq al, yaşa. 

Bəşərə sevgini ver, İlahidən eşq al yaşa. 
*** 

Elmini artıraraq insanlığın yet hayına, 

Əxlaqi qanunları öyrənərək ucal yaşa. 
*** 

Rəbbinin verdikləri, bil, məxsusdur İlahiyə, 

Ruzini millətinə sərf etməkdən zövq al, yaşa.  
*** 

Təkəbbür və nifrətdən, gəl, uzaq ol həmişəlik, 

Ruhunu təmizləyən mərifətdən güc al, yaşa. 
*** 

Yalan və yamanlığı öz içində məhv eləyib, 

Kitabi gözəllikdən22 məharətlə şövq al, yaşa. 

25.09.2013 

 

Eylər 

(qəzəl) 

 

Aqilləri bu cahanda ucaldan bil kəmal eylər, 

Yolundan azdıran səni mələk sima camal eylər. 

*** 

Ürəfa23 ilə dur-otur, alimlərin sözün dinlə, 

Arifləri dinləmək bil səni hər an xoşhal eylər. 
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*** 

Dilin, qəlbin, məalın24 düz, kaş ki, hər vaxt olsun belə, 

Riya25 işlər salar səni, ayaq altda bir sal eylər. 

*** 

Qismətinlə gəl razı ol, Rəbbinə sən şükür eylə, 

Fəna26 işçün hey çalışmaq, bir divanə27 xəyal eylər. 

*** 

Süfrənə qoy bəzək olsun, zəhmətinlə gələn ruzi, 

Haramdan  qaç, uzaq ol sən, səni xürrəm28 halal eylər. 

09.2014  

 

Müəllim 

 

Yer üzünə gəlir minlərlə insan 

Kimisi bir həkim, mühəndis, bağban. 

O biri sürücü, alim, bəstəkar, 

Bir sənət əsəri yaradan memar. 

 

Bunlar arasında bir dəst insan var, 

Gözəl bir sənətlə doğular onlar. 

Bütün sənətlərdən çoxdur zəhməti, 

Bu böyük zəhmətin yoxdur qiyməti. 

 

Gözəl tərbiyə və gözəl əxlaqçün, 

Gözəl bir elm üçün, təhsil, savadçün 

Gecə də, gündüz də çalışar onlar. 

Bəşərə bəxş edər məğrur insanlar. 

 

Onun əməyinin çoxdur bəhrəsi,  

Saysız hesabsızdır onun töhfəsi. 

Zəhmətlə  yaradar pak mənəviyyat, 

Bütün cəmiyyətçün işıqlı həyat. 
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O bizim sevimli müəllimimiz, 

Bizə bilik verən öyrətmənimiz. 

Baxma ki mən özüm bir müəlliməm, 

Müəllim önündə baş əyirəm mən. 

20.05.2012 

 

Nəsihətlər 

(məsnəvi) 

 

Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbər 

(s.ə.s), Həzrət Əli (ə.s) və başqa 

imamların hikmətli kəlamlarına 

istinad edilmişdir. 

 

Çalış elmi öyrən, elm  böyük sərvət, 

Onun zərbəsindən çökər cəhalət. 

 

* * * 

Elmin uğurunda səy göstərərsən, 

Bil, Allah yolunda cihaddasan sən. 

 

* * * 

Alimlərlə durub otursan əgər, 

Tərbiyən, ədəbin, elmin yüksələr. 

 

* * * 

Elmi öyrənməkçün çalışmaq gərək, 

O, bir ibadətdir, həm dərdə kömək. 
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* * * 

Heç nəyə tələsik qərar verməyək, 

Sonra səhv qərara heyifslənməyək. 

 

* * * 

Haqsızlıq eləmək düşmən çoxaldar, 

Küncdə qalan pişik üstünə cumar. 

 

* * * 

Təkəbbürlük- rəzil bir hərəkətdir, 

Onunla dost olan kiçiləcəkdir. 

 

* * * 

Qənaətlə bütün dünya dolanar, 

İsrafçının sonu müflislik olar. 

 

* * * 

Öz  halına uyğun biriylə evlən, 

Yoxsa itirərsən rahatlığı sən. 

 

* * * 

Qul olma heç kəsə sən bu dünyada, 

Yaradan yaratmış səni azada. 

 

* * * 

Su içmək tək asan, yaxşılıq etmək, 

Dəyərmi pislikçün quyuya girmək? 

 

* * * 

Qəlbinin rəhimi olarsa əgər, 

Gün gələr, sənə də rəhm eyləyərlər. 
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* * * 

Gəlin biz çəkinək hər cür haramdan, 

Kamil iman  üçün uzaq ol ondan. 

 

* * * 

Əgər ki nəfsinə üstün gələrsən, 

Demək, dünyada sən xoşbəxt bəndəsən. 

 

* * * 

Kim ki öz-özündən həya eyləyər, 

Həya zirvəsinə o kəs yüksələr. 

 

* * * 

Dünyada heç nədən qorxma, ey insan, 

Qorxginən özünün günahlarından. 

 

* * * 

Səhvini özünə deyirsə bir kəs, 

O yaxşı bir dostdur, hirslənmə əbəs, 

 

* * * 

Qəzəb əvvəlində bir dəlilikdir, 

Sonda qəlb yandıran bir səfehlikdir. 

 

* * * 

Kim ki fərqlənərsə xoş rəftarıyla, 

Sevinər o, Rəbbin mükafatıyla. 

 

* * * 

Ağılı olmayan heç bir insanda, 

Ədəb və ərkandan olmaz bir nida. 

 



Ömürlük sevgi yaram Ömrümün əvəzsiz vəfadarı  

61 

* * * 

Tərbiyə, mərifət olan bir kəsdə, 

Mütləq olacaqdır xoş xasiyyət də. 

 

* * * 

Kimin qəlbi dolu elin sirrilə, 

O insan seçilər aqilliyilə. 

 

* * * 

Sevək, rəhm eləyək qocalara biz, 

O yoldan keçərik biz hər birimiz. 

 

* * * 

Yaxşılıqlar elə öz validinə, 

Haqqını yetirər İlahi sənə. 

 

* * * 

Aqillər demişdir sözü düzünə,  

Ruzi artar eldə qoca üzünə. 

 

* * * 

Səpinçün toxumun safı seçilər, 

Əkilən hər toxum kök üstə bitər. 

 

* * * 

Ancaq yaxşılıq et, inan buna sən, 

Gələcək qaşığa çanağa düşən. 

 

* * * 

Övlada vaxtında ver nəsihəti, 

Çünki vaxt itərsə, qayıtmaz geri. 
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* * * 

Bir nurlu günəşdir, bil ki həqiqət. 

Haqqın işığında sönər rəzalət. 

 

* * * 

Çətinə düşəndə ümid olsun yar, 

Tənəzzüldən sonra bir tərəqqi var. 

 

* * * 

Ruzini hamıyla bölüşginən sən, 

Ruzini artırar onu bəxş edən. 

 

* * * 

Ortaqlıqla möhkəm bir iş qurular, 

Üçüncü qoşulsa mütləq dağılar, 

 

* * * 

Kamillik həddinə çatan adamlar, 

Söhbəti uzatmaz, qısa danışar. 

 

* * * 

Dua et, duada haqq olur insan, 

Unutma, duadır hər dərdə dərman. 

 

* * * 

Günah əməllərdən çəkinə bilsən, 

Yaxşı işlər görən bir şəxs kimisən. 

 

* * * 

Haqqı söyləməyə heç utanmayaq, 

Bu işdə utansaq, olarıq axmaq. 
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* * * 

Kişidə axtarma gəl gözəlliyi, 

Ona gözəllikdir dəyanətliyi. 

 

* * * 

Allahın verdiyi əmanətdir can, 

Qorunsun gərək o, cavanlığından. 

 

* * * 

Kiçik ruzulara şükranlı  ol sən, 

Ki böyük ruziyə çata biləsən. 

 

* * * 

Paxıllar yeməkdən ləzzət alarlar, 

Yemək paylamaqdan kərim insanlar. 

 

* * * 

 Südü qarışdırsan su ilə əgər, 

Ayırmaq istəsən hər bir cəhd hədər. 

 

* * * 

Tövbə et, üzünü çevir Rəbbinə, 

Özü verəcəkdir əcrini sənə. 

 

* * * 

Oxuyub öyrənsə kim ki Quranı, 

Şəfaət qazanar qiyamət anı. 

 

* * * 

Bu günün işini bu gün qurtar sən, 

Sabah da sabahın işin görəsən. 
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* * * 

Tənbəlliyə adət eləsə bir kəs, 

Heç vaxt xoşbəxtliyə o yetə bilməz. 

 

* * * 

Nadanı tərbiyə eləyə bilsən, 

İnan, bir möcüzə göstərmisən sən. 

 

* * * 

Valid haqqını biz verə bilmərik, 

Təkcə qulluğunda dura bilərik. 

 

* * * 

Məsləhətlə iş gör uduzmazsan sən, 

Aqil tədbirindən zərər görməzsən. 

 

* * * 

Şükrünü artırsan, bil, varlanarsan, 

Səhvi etiraf et, bağışlanarsan. 

 

* * * 

Özünü hamıdan ağıllı bilsən, 

Axmaqlar içində ən öndəsən sən. 

 

* * * 

Ümid et Allahın kəramətinə, 

Ümid bağlama heç bir qeyrisinə. 

 

* * * 

Rəbbinə demə ki, böyük dərdim var, 

Dön, dərdinə de ki, böyük Rəbbim var. 
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* * * 

Halal ruzi üçün yorulsa bir kəs, 

İlahi önündə ucalar o şəxs. 

 

* * * 

Düşmənçilik etsə bir adam əgər, 

Əbədi rahatlıq əlindən gedər. 

 

* * * 

Yaxşı insan odur günahın görsün, 

Həmin günahlardan o, əl götürsün. 

 

* * * 

Ehtiyac insana bir bədbəxtlikdir, 

O həm müsibətdir, bimürvətlikdir. 

                 

* * * 

Dünyadan ibrət al yaşadıqca sən, 

Sən ondan həyatı öyrənməlisən.              

  

* * * 

Mümkün olmayanı arzu etməyək, 

Əbəsdir o haqda artıq düşünmək. 

             

* * * 

Fərasətli odur ətrafa baxa, 

Baş verən işlərdən o, ibrət ala. 

                

* * * 

Dostumun dostu da mənə dost ikən, 

Dostumun düşməni mənə bir düşmən. 
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* * * 

Gül içində əgər bitibsə alaq, 

Gərəkdir kökündən onu qoparmaq. 

                

* * * 

Aqillər həmişə öndə gedərlər, 

Çox böyük qırğına sipər çəkərlər. 

 

* * * 

Mehribanlıq edək bir-birimizə, 

Çünki o, məhəbbət bağışlar bizə. 

                

* * * 

Dünyada yaxşı ad qazanmaqçün sən, 

Dünya malından yan ötməlisən. 

 

* * * 

Ağıllı insanlar həm də aqillər, 

İşi  başlamazdan sonun görərlər. 

 

* * * 

Gözəl insan deyək biz o kimsəyə, 

Yaxşı işlər görər savabdır deyə. 

              

* * * 

Nə qədər çox acı olsa da əlac, 

Bil ki, dərdlərindir əlaca29 möhtac. 

 

* * * 

Qorusan riyakar, fitnəkarı sən, 

Demək, sən özün də ona şəriksən. 
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* * * 

Döyüşdə tanınar igid olanlar, 

Ticarətdə isə halal adamlar. 

 

* * * 

Kiməsə nəsihət vermək istəsən, 

Bunu el gözündən kənarda et sən. 

 

* * * 

Qəm və sevincini de, o insana, 

O kəs sevinəcək hər şadlığına. 

 

* * * 

Mübahisən düşsə axmaqla əgər,  

Burda susmağındır hər şeydən gözəl. 

 

* * * 

Utanmaq- çox gözəl bir hiss insanda, 

Hədsizliyi əngəl arzularında. 

 

* * * 

Cavan yaşlarından elmi öyrən sən, 

Yaş ötsə, öyrənə bilməyəcəksən. 

 

* * * 

Yersiz zarafatdan uzaq ol hər an, 

Yoxsa hörmətsiz bir adam olarsan. 

 

* * * 

Qarşından qaçanı qovmaqdır hədər, 

Çün geri dönərsə, dəyər bir xətər. 
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* * * 

İstərsən dünyada xoşbəxt olasan, 

Nəyin varsa ona qane ol, insan. 

 

* * * 

Bilmək istəyirsən nədir ədalət? 

-İnsaflı rəftardır, bir də mərhəmət. 

 

* * * 

Kiməsə etibar etmək istəsən, 

Onun keçmişini öyrənməlisən. 

 

* * * 

Qəddarlar çatarsa böyük sərvətə, 

Mütləq açılacaq yol xəyanətə. 

 

* * * 

Çoxdur varlıq bizə fərəh verəsi, 

Fəxarətdir dostun sədaqətlisi. 

 

* * * 

Kimsə öz fikrini bölüşsə sənlə, 

Sonadək dinləyib, fikrini söylə. 

 

* * * 

Gözəl qadın odur sənə dost olsun, 

Sənin halınla o durub, otursun. 

 

* * * 

Deyirlər qocalar kövrək olurlar, 

Çün qocalıq qəmin daşıyır onlar. 
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* * * 

Qonaq hər kim olsa, qulluq et ona, 

Qulluq edirəm, de, Rəbb qonağına. 
 

* * * 

Xain adamları əfv eləsən sən, 

Bil ki, sadiqləri məhv eləmisən. 
 

* * * 

Dilin bil, farağat30 durmasa əgər, 

Səni gözləyəcək çox müsibətlər. 
 

* * * 

Sözü saxlamağı bacararsa kim, 

Söz ona bir quldur, o isə hakim. 
 

* * * 

Güclü bir tufandan gizlənə bilsən, 

Bir qorxaq deyilsən, sən bir igidsən. 
 

* * * 

Gözəl iman əhli olarsa bir kəs, 

. 
 

* * * 

Əzəldən dünyada vardır bir biclik, 

Ən böyük biclikdir, yenə də düzlük. 
   

* * * 

Kim ki, üstələyə bilsə nəfsini, 

Həmin kəs ürəkdən sevər Rəbbini. 
 

* * * 

Axirətçün yığaq pak əməlləri, 

Çün ömür qısadır, dönmərik geri.  
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Няbибя мцяллимянин бабасы 
танынмыш гязялхан, бир чох 

шеир, мярсийя вя гязялляр 
мцяллифи Дадаш Васиф 

 

 
 

Тофиг мцяллимин атасы, 
Азярбайъанын ямякдар 

артисти, эюркямли сюз цстасы 
Ящмяд Анадоlлу 

(Горхмаз мцяллимин 
бабасы) 

 

Babalar 
 

Babalar düşmənə sinə gərmişlər, 

Azadlıq uğrunda çox döyüşmüşlər. 

Yağı düşmənləri qırıb babalar, 

Bizə azadlığı bəxş etmiş onlar. 
              

Nəsihəti çıraq hər birimizə, 

Həyat məktəbidir babalar bizə. 

Çətin günümüzdə təsəlli onlar, 

Hər zaman sirdaşdı bizə babalar. 
             

İndi borcumuzdur sevək onları, 

Ruha dayaq olan bu insanları. 

Babasız olardı ömrümüz acı, 

Onlardır bizim başımızın tacı. 
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09.12.2013 

Bilməz 

(qəzəl) 

 

Gün gələr, xəlq ayılar, küllü cahan yuxlaya bilməz, 

Haqq deyən dilləri bir kimsə belə bağlaya bilməz. 

*** 

Necə haqsızlıq üzündən çəkir insanlar əziyyət, 

Sızlayan əhli bəşər çün əbədi ağlaya bilməz. 

*** 

Məzlumluq içində yaşayır çox böyük hümmət, 

Öz yalan hökmünü bir də  bu cahan saxlaya bilməz. 

*** 

Əzilən xəlq ayılar, haqq diləyər hökmü zamandan, 

Alışan qəlbləri bir kimsə daha dağlaya bilməz. 

01.12.1992 

 

 

Əsl kiĢilər belə edərdilər 

 

Hər birimiz cavan yaşlarından başlayaraq öz həyat tər-

zimizlə ya insanlara sevinc bəxş edir, ya onların kədərinə 

səbəb olur, ya da təkcə özümüzçün yaşayırıq. 

Əgər bizim hər birimiz dərk etsək ki, ilahi insanı Yer 

üzünün ən şərəfli məxluqu olaraq yaratmışdır və bizim Allah 

qarşısındakı borc-vəzifələrimiz nədən ibarətdir, onda öz 

həyat tərzimizi ancaq və ancaq insanlara sevinc bəxş etmək 

üzərində qurardıq. 

Bəli, sovet dövründən qabaq və sovet dövrünün əvvəllə-

rində yaşamış bir çox azərbaycanlılarımız bunu yaxşı bilir-

dilər və əməl edirdilər. Sovet dövründə adamlara aşılanan 

ateist ideologiyası (onu qeyd etmək lazımdır ki, sovet döv-
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rünün özünəməxsus yaxşı xüsusiyyətlərini unutmaq olmaz) 

onları yavaş-yavaş insanlıqdan  uzaqlaşdırmağa başladı. 

İnsanların ateist ruhda tərbiyələnməsi onların mənəviyya-

tını kasıblaşdırdı, insanlarda eqoizmi, özünü hədsiz sevməyi, 

yıxılanın əlindən tutmağı yox, başından basmağı, təkəbbür-

lüyü və bir çox bu kimi qeyri-insani sifətləri formalaşdırdı. 

“Vətən” sözü mənasını itirməyə başladı .Əsas dövlət və 

danışıq dilimiz artıq tamamilə rus dilinə keçmişdi. 

Məscidlər bağlanmış, adət-ənənələrimiz, islami dəyərlər 

yavaş-yavaş aradan çıxmaq üzrə idi. Bütün bunların nəticəsi 

isə göz qabağında oldu. Yaxşı deyiblər ki, haqq nazilər, an-

caq qırılmaz. 

Çox şükürlər olsun ki, Vətəni sevən  oğullarımız hələ 

varmış. 1993-cü ildə ölkəmiz vətəndaş müharibəsi qarşısında 

olduğu bir zamanda xalqın çağırışına səs verən bir el oğlu 

tapıldı. Bu insan ulu öndərimiz Heydər Əlirza oğlu Əliyev 

oldu. Onun rəhbərliyə gəlməyilə xalqımızda böyük bir dönüş 

yarandı. Bu, insanların fikrində, ideologiyasında, iqtisadiy-

yatımızda, siyasətimizdə, elm və texnikamızda, təhsilimizdə, 

həyatımızın hər bir sahəsində olan dönüş idi. Bütün bunlarla 

yanaşı onun islami dəyərlərimizin qayıtmasında və inkişa-

fında böyük rolu olmuşdur. Azərbaycanın bir çox yerlərində, 

o cümlədən Bakı və Bakıətrafı ziyarətgahların əsl peyğəm-

bər övladlarına layiq bərpası nə qədər gözəldir. İnsanlar 

axınla bu ziyarətgahlara gəlir, böyük Yaradana ibadət edir, 

öz mənəviyyatlarını saflaşdırırlar. Bu isə bütün cəmiyyətin 

çiçəklənməsi deməkdir. Allah ulu öndərə rəhmət eləsin. 

İnsan Rəbbinə yaxınlaşdıqca, onu dərk etdikcə əməllə-

rinə, mədəniyyətinə, tərbiyəsinə, elminə, əxlaqına düzəlişlər 

verir və bəşər üçün xeyirli olan əsl insana çevrilir. Şükürlər 

olsun ki, bugünkü gənclərimiz arasında imanlı insanlar, halal 

və haramı başa düşənlər, təkəbbürdən uzaq olanlar çoxdur və 
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getdikcə artır.Bu cür gənclər ömrünün yetkin yaşına çatanda  

elin, obanın arxasında duran, el-oba qədri bilən insanlar 

olacaqlar. Çünki onlar Həzrəti Peyğəmbərimizin  (s.v.s) de-

diyi “Vətəni sevmək imandandır” kəlamını çox gözəl başa 

düşürlər, sözün əsl mənasında dərk eləyirlər. 

Belə insanlar imkan düşdükcə elin əlsiz-ayaqsızlarına, 

xəstələrinə, kasıblarına, qocalarına kömək etməyi, həm də 

gizlicə, heç kəs bilmədən, Allah rizası üçün etməyi özlərinə 

borc bilirlər. Hansı ki, bugünkü günümüzdə, bu işləri hərdən 

bir görən bir çox imkanlı insanlar var. Məsələ burasındadır 

ki, onlar bu işi, ancaq, öz şöhrət və şanlarını artırmaq, özlə-

rinin reklamı üçün edirlər. Halbuki yaxşılıq etmək istəyir-

sənsə, bunu bir sən, bir də Rəbbin bilməlidir. Daha mətbuatı, 

televiziyanı, radionu, jurnalistləri bura qatmaq lazım deyil. 

Çünki belə “təmtəraqla” təqdim edilən yaxşılıq, yaxşılıq et-

diyin insanı camaat arasında utandırır, yaxşılıq edən isə özü 

də  dərk etmədən, el və Allah qarşısında çox kiçilir, cılız-

laşır. 

Söhbətimizin bu yerində öz böyüklərimdən (atamın bibi-

lərindən (mən uşaq olanda bibilər yaşlı insanlar idi) eşitdi-

yim bir əhvalatı xatırladım. Bibim danışırdı ki, babam Dadaş 

Vasif işgüzar bir insan, bacarıqlı bir sənətkar olub. Özünün 

taxta emalatxanası, ustaları, xarratları, dülgərləri olub və 

həm də bu sənəti çox gözəl bildiyindən emalatxananın bütün 

işlərinə özü rəhbərlik edirmiş. Qazancı ilə böyük ailəsini fi-

ravan dolandırırmış. İmkanı olduğundan Allahın yetirdiyi ru-

zunu kasıblarla bölürmüş. Məsələn, necə? Bibilərdən eşit-

diyim bəzi əhvalatları sizə danışacağam. 

Günlərin bir günündə babamın Kürdəxanıdakı Ləəş ba-

ğına yığışmışdıq. Axşamüstü idi. Qız-gəlinlər xörəkdən son-

ra süfrəyə ətirli somavar çayını verəndə bibim söhbətə baş-

ladı. Öz  atası, yəni mənim ulu babam başqa sözlə, atamın 
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babası Əbdürrəhim bəyin (Əbdürrəhim bəy çar Nikolayın 

vaxtında, onun ordusunun zabiti olub), Əbdürrəhim bəyin 

atası Əbülqasım bəyin gördüyü xeyirxah işlərdən, mərdlik-

lərdən danışıb söhbəti babam(qardaşı) Dadaş Vasifin üstünə 

gətirdi. Bibimin dediklərindən belə başa düşdüm ki, hər 

Novruz bayramı gələndə babam atamı və əmimi götürüb çox 

böyük bir bazarlığa çıxarmış. Həm öz ailəsinə, həm də pay 

verəcəyi kasıb ailələr üçün xeyli bazarlıq edərmiş. Elə 

bazarlıq vaxtı hər ailənin payını ayrı-ayrı bağlama şəklində 

bağlatdırarmış. Bayrama 5-6 gün qalmış atamla bir yerdə, 

bibimin zarafatı ilə desək, “iki gecə dalbadal ova çıxarmış”. 

Yəni aldığı sovqat bağlamalarına bir xeyli pul da əlavə edib, 

heç kəs görməsin deyə gecə ikən sovqat verəcəyi ailənin 

həyət qapısını ehmalca açar (o vaxtlarda Bakı kəndlərində 

heç kəs qapı bağlamırdı, ələlxüsus kasıblar) bağlamanı həyə-

tə qoyar və qapını döyüb gedərmiş. Qapının döyüldüyünü 

görən ev yiyəsi qapıya çıxar, həyətə qoyulmuş bağlamanı 

görər, götürərdi. Ancaq bağlamanın kimin tərəfindən qo-

yulduğunu bilməzdi. Babam atama da tapşırarmış ki, bu sirri 

heç kəsin yanında ağzından çıxarmasın. Çünki babam 

istəmirdi  ki, o adam özünü babamın qarşısında xəcalətli və 

ya borclu hiss eləsin. Bəli bu qayda ilə nağıllarda olduğu 

kimi, babam Allahın iznilə, iki gecə dalbadal bir çox kasıb 

ailələrə minnətsiz sevinc bəxş edərdi. 

Babam görsəydi ki, cavanlardan kiminsə  yaşı ötür, ancaq 

evlənə bilmir və bu imkansızlığın, kasıbçılığın üzündəndir, 

onda həmin adamı təklikdə yanına çağırar, ona ruzi qazan-

maq üçün iş tapar (babamın işgüzar dostları çox imiş), ev-

lənmək xərclərini də öz öhdəsinə götürərdi. Həmin insan-

ların sevincini babam öz şəxsi sevinci kimi qəbul edərmiş. 

Bəli, Kərbəlayi Dadaş Vasif əsl Kərbəlayi kimi hərəkət 

edərmiş. 
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Bibim başqa bir hadisəni də danışdı. Cavanlardan kim isə 

özü üçün ev tikib evlənmək istəyir. Ancaq imkansızlıqdan 2-

3 il olarmış ki, ev yarımçıq qalmış, cavan da  toy edib evlənə 

bilmirmiş. Dadaş Vasif bu əhvalatdan xəbər tutanda belə bir 

iş görür. Bir gün öz yaxın imkanlı dostları ilə gəzintidən 

qayıdanda yolunu həmin oğlanın yarımçıq evinin yanından 

salır. Xoşbəxtlikdən cavan özü də tikintidə olur. O babamı 

görən kimi yaxınlaşır, ədəb-ərkanla hamı ilə görüşür. Dadaş 

Vasif ona müraciətlə deyir ki, ay filankəs necə ildir bu evi 

yarımçıq saxlayıb qurtarmırsan, bala bunu qurtar, evlən də 

yoxsa bir də görərsən ki, qocalmısan. 

Bu sözləri eşidən oğlan, dərhal deyir: 

– Dadaş əmi bir az qazanc məsələsi əl-ayağımı  bağlayıb. 

Babam bu sözə bənd imiş kimi dərhal deyir: 

– Ay oğul, belə işdə adam böyüklərinə müraciət edər, 

daha oturub gözləməz. Bəs bizə də deməmiş kimə de-

yəcəksən? 

Bu sözlərdən sonra Dadaş Vasif cibindən bir xeyli pul 

çıxarıb tikintidəki, daşın üstünə qoyur və dönüb dostlarına 

deyir: 

– Bizi kimi əmiləri olan oğlan bir evin əlində olar ki, aciz 

qalsın? 

Yanındakı imkanlı insanlar da istər- istəməz onun kimi 

hərəkət edirlər və tikinti üçün oğlana bir xeyli pul verirlər. 

Bibim  danışırdı ki, oğlan həmin yay evini tikib qurtardı, 

həyət bacasını səliqəyə salıb, özünə toy edib evləndi. 

Bibi danışdıqca ara bir kövrəlir, gözləri yaşla dolurdu. 

Bütün keçmişlər; atası, qardaşları onların gördüyü xeyirxah 

işlər yadına düşmüşdü. Sözünün sonunda bibimin dediyi bir 

cümlə məni həmişə düşündürür. 

– Əsl kişilər belə edərdilər. 
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Ġtirmə 

 

Bağçanın verdiyi barı itirmə,  

Balı yetişdirən arı itirmə. 

 

Əkini, biçini suvarmaq olar, 

Göylərdən ələnən qarı itirmə. 

 

Qərib meyvələrdən çox dadmaq olar, 

Ənciri, üzümü, narı itirmə. 

 

Əcnəbi şərqisin dinləmək olar,  

Babalardan qalan tarı itirmə. 

 

Çox gözəllə durub- oturmaq olar, 

Sənə həmdəm olan yarı itirmə. 

 

Bəzən də yaxşıya göz yummaq olar, 

Ay oğul, imanı barı itirmə. 

 

Həyatda çox şeyi itirmək olar, 

Namusu, qeyrəti, arı itirmə. 

 2010 

 

 
СЦЛЩ ГУШУ 

 
Бир эюзял ящвалат данышым сизя, 
Чох узаг кечмишдян эялмиш о бизя. 
Узаг яйанларда бир шащ йашармыш, 
О чох ядалятли бир щюкумдармыш. 
Сцлщсевяр олдуьу щамыйа аэащ, 
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Гырьынлар севмязди бу гцдрятли шащ 
Узун илляр иди щямин юлкядя 
Щамы йашайырды чох яминликдя. 
 
Онларла йанашы бир дювлят варды, 
Бурда щюкм ейляйян залым бир шащды. 
Мцщарибя етмяк онунчцн асан, 
Веъиня дейилди тюкцлян щяр ган. 
Дцнйанын малындан доймурду эюзц, 
Анъаг гянимятди сющбяти, сюзц. 
Бир эцн одланды о пахыллыгдан 
Гоншуйа давайчцн эюндярди елан. 
Мяктубу алан тяк ядалятли шащ 
Бцтцн юлкя олду бу ишдян аэащ. 
Чох эютцргой етди шащ фикирляшди, 
Эюрдц ки, эерийя йол йохду гяти, 
Чаьырыб йанына о сяркярдяни. 
Щазырла дюйцшя деди юлкяни, 
Юлкя башдан баша бир тялашдайды, 
Щяр йердя инсанлар ял-айагдайды. 
 
Ямр едиб щюкмцдар эюстяриш верди, 
Дюйцш зирещими эятирин деди. 
Щярби либасыны щазырлайаркян. 
Бцтцн сарай ящли донду щейрятдян, 
Сарайын ян йцксяк мяртябясиндя, 
Дюйцш сурсатлары сахланан йердя 
Бурда горунарды шащ зирещляри, 
Дябилгя вя галхан, гылынъ, эцрзляри. 
Хидмятчи шейляри бир-бир йыьанда, 
Ряфдяки папаьа  нювбя чатанда, 
Итирди юзцнц о, щейрятиндян 
Дябилгя ичиндя эюрдцкляриндян, 
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Бурда йува гурмуш бир аь эюйярчин, 
Цч бала отурмуш йанында щямчин. 
Хидмятчи билмяди ня етмялидир, 
Папаьы о неъя эютцрмялидир? 
Йуваны даьытмаг бюйцк эцнащды, 
О, йахшы билирди бу йаман ащды. 
 
Щюкмдарын варды гоъа анасы, 
Сарайда йашарды бу ел анасы. 
Чох аьыллы олан бу ащыл ханым 
Севимлиси иди бцтцн сарйын. 
Дябилгя сирриндян ъошан хидмятчи, 
Ахтарды юзцня бир мяслящятчи. 
О тез йетиряряк юзцн ханыма, 
Папаг щадисясин данышды она, 
-Щарданса йол тапмыш бир аь эюйярчин 
Сурсат анбарына эирибмиш эизлин 
Ахтарыб юзцня сакит эушяни. 
Йува цчцн сечмиш о, дябилгяни. 
Инди щеч билмирям ня дейяк шаща? 
Йуваны даьыдан батар эцнаща. 
Ана фикирляшиб деди оьул сян, 
Щеч наращат олма бу щадисядян. 
Мян юзцм онунла едярям сющбят 
Йягин ки шащ мяни ешидяр ялбят 
Сонра ана эедиб шащын йанына 
Дябилгя сющбятин данышды она. 
Оьул сюйляди ки, ишляр олду дар, 
Папагсыз дюйцш чыхмагмы олар? 
Дябилгя зярбядян горуйур, ана 
Шащ юз папаьыйла чыхар мейдана. 
Ана аьлайараг деди ки, оьул 
Эюйярчин чох мясум, сакит бир гушдур, 
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Онун йувасыны даьытсаг яэяр, 
Билмирям юлкяни няляр эюзляйяр. 
Гушъуьазын ащы тутар бизляри 
Ряббимиз севмяйир йурд сюкянляри. 
Бу сюздян айылды бюйцк таъидар, 
Башачыг дюйцшя чыхды щюкцмдар 
Илк дюйцш шащларын дюйцшц иди. 
Ики ъянэавяр шащ цз-цзя иди. 
Щяр ики щюкмдар дюйцшкян бир няр 
Цз-цзя дурмушду хейир иля шяр. 
Алыъы гуш кими учаркян онлар 
Юндяки сящняйя чашды щюкмдар. 
Гоншу шащ гаршыда дябилгясизди 
Анлайа билмяди  бу неъя сирди? 
Чох бюйцк бир мараг бцрцдц ону, 
Эюзляйя билмяди дюйцш сонуну 
Ялини  галдырыб заман истяди 
Сонра йахынлашыб она сюйляди: 
- Яввялъя бу сирри эял ач сян мяня 
Нийя сян папагсыз чыхдын юнцмя. 
Анъаг эял щяр шейи доьру сюйля сян 
Мяни аэащ еля сян юз сирриндян. 
Адил шащ хяфифъя эцлцмсяйяряк, 
Мяналы-мяналы ону сцзяряк, 
Деди: - Дцшцндцйцн бир сиррим йохдур 
Мян папагсыз, эялдим сябяби чохдур. 
Сонра данышды о гуш ящвалатын, 
Мясум гушъуьазын сарай щяйатын 
Анам илащийя анд верди мяня 
Ки, тохунмайм мян кюрпя евиня 
Даьылмыш йурдуйчун о эюйярчинин 
Башындан чякилмяз бяла юлкянин. 
Билмякчцн сющбятин доьру олдуьун 
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Эюндярди сарайа щюкцмдар оьлун 
Щяр шейи эюзцйля эюрян елчиляр 
Сющбятин дцзлцйцн вердиляр хябяр 
Хейли фикря эетди бюйцк щюкцмдар 
Сонра йаваш-йаваш айаьа галхар, 
Адил шащын тутуб о ялляриндян. 
Бу андан барышыг елан едирям 
Сянин анан олан бу ащыл инсан 
Гоймады даьылсын йува нащагдан. 
Бяс онда нийя биз вурушмалыйыг? 
Нащаг йурд-йувалар даьытмалыйыг? 
Бу эцндян анд ичиб сюз верирям мян 
Дава етмярям сябябсиз йердян. 
Гянимят далынъа бир дя гачмарам 
Сянинтяк  щцъумдан горунаъаьам. 
Гоншулар о вахтдан йашады сцлщля 
Сцлщ гушу сайылан аь эюйярчини 
Таныды инсанлар сцлщ гушу кими. 

02.25.2015 
 

БАБА ВЯ НЯВЯ 
Ня доьрарсан чанаьа, о да чыхар гашыьа 

 
Лап гоъалыб баба дцшмцшдц ялдян, 
Бир ясяр галмамыш щеч эянълийиндян. 
О, чох пис эюрцрдц ясирди  яли, 
Чох пис ешидирди дейилянляри 
Йемяк йейян заман юзц билмядян. 
Щятта даьыдырды йемяйи щярдян. 
Бир нечя дяфя дя олмуш бу щаллар 
Ялиндян дцшяряк сынмышды габлар. 
Халчанын, масанын цстц чирклянир, 
Буна эюря эялин йаман щирслянир. 
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Дейинир, данышыр бабанын цстя 
О ися сусараг бахыр ащястя. 
Эюзцнц дикяряк оьул юзцня, 
Бир суалла бахыр онун цзцня. 
Оьулса гачараг бу суаллардан, 
Чевирир цзцнц она бахмадан. 
Дейир: диггятли ол, йейяндя бир аз 
Щяр йери кирлядиб чирклямяк олмаз, 
Ай ата, бу эцндян йемяк вахты сян, 
Мятбяхдя отуруб нащар едярсян. 
Ялиня эютцрмя сахсы габлары, 
Сындырыб тюкцрсян бцтцн бунлары. 
Нащар вахты сяня лазым оланса. 
Бу тахта гашыгдыр, бу тахта каса. 
Гонаг эялян заман чалышэинян сян, 
Ъамаат эюзцня эюрцнмяйясян. 
Бу аъы сюзлярдян гоъа сарсылыр, 
Демякчцн оьлуна сюз дя тапмайыр. 
Бабанын эюзляри долур йаш иля, 
Бу сюзляр тохунур гялбя даш иля. 
Тякъя евиндяки оьул нявяси. 
Бабанын севинъи, щяйат мцждяси 
Балаъа овъуна алыб яллярин. 
Дейир овутмагчцн ширин сюзлярин. 
 Бабаъан, гялбини эял щеч сыхма сян, 
Эюрцрсян, щяр заман мян сянинляйям. 
 
Эцнлярин бириндя бир сящяр  еркян, 
Ейвандан эур эялян чякиъ сясиндян 
Баба, оьул, эялин галхыб айаьа, 
Чыхдылар сяс эялян йеря бахмаьа. 
Эюрдцляр ейванда нявя отурмуш, 
Тахта парчалардан о няся гурмуш. 
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Ата сорушду ки, нядир тикирсян? 
Бу пара тахтадан ня дцзялдирсян? 
Оьлан атасына бахыб деди ки, 
Атаъан, бу тахта бир комадыр ки, 
Габлары сындырыб даьытмагчцн. 
Гонаглар йанында утанмамагчцн, 
Анам, бирдя ки сян гоъалан заман 
Сизи бу комада отурдаъаьам. 
Бу тахта парчасы дедийин шейляр 
Сизчцн дцзялтдийим тахта чянэялляр, 
Атаъан, бу сизя тахта бошгаблар. 
Бу ися сизинчцн тахта финъанлар. 
Оьул чох кядярля бахды эялиня, 
Баха билмядиляр баба цзцня, 
Бир пешиманлыг щисси эялди гялблярдян, 
Гоъайа щюрмят ет, гоъаларсан ян. 
 
Бу евдя дяйишди щяр шей о эцндян, 
Онлар пешиман олду етдикляриндян. 
Сонра цзр  истяйиб гоъа бабадан 
Хащиш етдиляр ки, кечсин эцнащдан. 
Билдиляр, писликдян бир хейир олмаз, 
Йахшылыг, щям пислик явязсиз галмаз. 

02.15.2015 
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KÖRPƏ NƏFƏSĠ 
 

 

Gəldi bahar 
 

Gəldi bizə gözəl bahar, 
Qorxub qaçdı soyuq və qar. 
Qar altından çıxdı üzə, 
Novruzgülü süzə-süzə. 
 
Qar əridi, suya döndü, 
Çaylar daşdı, selə döndü. 
Çiçəklədi göy çəmənlər, 
Bənövşələr, sarı güllər. 
 
Qayıtdılar gedən quşlar. 
Uçub gəldi qaranquşlar. 
Eşidildi bülbül səsi,  
Yaz fəslinin xoş nəğməsi. 
 
Uzaqlaşdı qar və sazaq. 
Düzə, dağa gəlin çıxaq. 
Siz də gəlin, ay uşaqlar, 
Qonaq gəlib elə bahar. 

 

Körpələr 
 

Məhəbbət və sevgi nişanəsidir, 
Xeyirin şər üstə təntənəsidir. 
Ananın həyatda həm nəfəsidir, 
Həm də köksündəki ürək körpələr. 
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Göydən göndərilmiş bir mələkdilər, 

Güllər üstə süzən kəpənəkdilər, 

Cənnət bağındakı gül, çiçəkdilər, 

Bizim ömrümüzə bəzək körpələr. 

 

İnsanın qəlbinin ümid səsidir. 

Onlar canımızın bir hissəsidir. 

İlahinin bizə hədiyyəsidir. 

Ruhun saflığına kömək körpələr. 

 

İsti göz yaşıyla tufan qoparan, 

Ürəklər yandıran, könüllər yaxan, 

O böyük bəşəri sülhə çağıran 

Dünyanın xilası dilək körpələr. 

29.01.2012 

 

QıĢ nağılı 

 

Səhər durub yuxudan, 

Bizim balaca Kamran. 

Gördü yağıb çoxlu qar, 

Hər yer geyib ağ paltar. 

 

Nahardan sonra Kamran, 

Həyətə çıxdığı an, 

Uşaqlarla rastlaşdı,  

Qarla oyun qızışdı. 

 

Bir də gördü bu oğlan,  

Yanında durub toplan. 

Toplan alıb papağı 

Qaçırdı bağa sarı. 
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Kamran qaçdı dalınca, 

Papağını alınca 

Gəlib gördü uşaqlar, 

Yığıblar təpə tək qar. 

 

Bu təpə sürüşmək üçün,  

Xizəklə ötüşməkçün, 

Yaxşı əyləncə oldu. 

Təpə uşaqla doldu. 

 

Çoxluca  qar yığaraq, 

Uşaqlar çalışaraq, 

Düzəltdilər qar adam, 

Onlar sevindi haman. 

 

Sonra verib əl-ələ, 

Qurdular bir dairə. 

Oxudular ürəkdən: 

“Yeni il xoş gəlmisən!” 

11.02.2012 

 

 

Lay-lay 

 

Lay-lay dedim yatasan, 

Ömrü-ömrə qatasan. 

Gözəl balam, gün olsun,  

Köməyimə çatasan. 

 

Lay-lay dedim, yat dedim, 

Arzulara çat dedim. 
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Üləmalar səsinə 

Sən səsini qat, dedim. 

 

Lay-lay dedim, yatasan. 

Böyük ata olasan. 

Namərdlərçün bir bəla, 

Mərdlərçün dost olasan. 

 

Lay-lay gözüm işığı, 

Ömrümün yaraşığı, 

Arzumdur, sən olasan,   

Elçün ümid işığı. 

14.03.2012 

 

Ana 

 

(Bu şeiri öz anamın simasında, analıq adına 

layiq olan bütün qadınlara həsr edirəm) 

 

Epiloq 

Ay ana! Qarşında diz çökürəm mən, 

Sən bizi dünyaya bəxş eləyənsən. 

Anacan, qəlbinin odu ilə sən, 

Zülmət bir cahanı nurlu edənsən. 

 

Yer üzünə gələn məsum bir körpə 

Müraciət etdi o böyük Rəbbə: 

– Dedi ki, qorxuram yerə enməkdən,  

Axı çox acizəm və körpəyəm mən. 

Ayağım heç yeri tuta bilməyir. 

Əlimdənsə hər şey sürüşüb gedir. 

Çox zəif bir məxluq, aciz insanam, 
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Yəqin Yer üzündə itib bataram. 

Dedi:-heç qorxma sən Yerə enməkdən 

Orda bir insanla görüşəcəksən. 

Körpə dedi: - onu necə axtarım? 

Mən həmin insanı bəs necə tapım? 

– Onu axtarmaq, bil ki, əbəsdir, 

O, səni həsrətlə gözləyən kəsdir. 

O mələk simalı bir gözəl insan, 

Ayağı altdadır o cənnət məkan. 

Dediyim bu adam, gülüzlü mələk 

Sənin əvəzinə hər şey edəcək. 

Yedirər, təmizlər, həm də ki yuyar, 

Geydirər, əzizlər, bağrına basar. 

Buğda boyu qədər böyüyəndə sən 

Qəlbi dağa dönər sevindiyindən. 

Hər bir uğuruna sevinər o da 

Səninlə fəxr edər öz dünyasında. 

Sən ağlayarsansa, o da ağlayar, 

Sən sevinən zaman qəlbi çağlayar. 

Sənin yolunda o, çox vəfalıdır. 

Lazım olsa sənə can qurbanıdır. 

– Bəs yerdə nə edib, necə qalım mən, 

Mən necə yaşayıb, nə etməliyəm? 

Bir də ki mən onu bilmək istərəm, 

Nə vaxt Rəbbimizə dönəcəyəm mən? 

– Gəl belə danışaq, sən heç darıxma, 

Bir az səbirli ol, qəlbini sıxma. 

Necə yaşamalı, yaratmalısan, 

Hansı əməllərlə ucalmalısan, 

Sənə deyəcəkdir həmin o insan, 

Yer üzündə sənlə görüşən zaman. 

Rəbbinə dönməkçün çoxdur sınaqlar, 
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Bu sınaqdan keçər bütün qonaqlar. 

Uğurlu sınağın yollarını sən,  

Yenə o mələkdən öyrənəcəksən. 

– Bəs onu görəndə nə etməliyəm? 

Ona hansı adı mən deməliyəm? 

– Səni öz canında o bəsləyənlə, 

Sənin hər telinə qurban deyənlə, 

Bu gözəl mələklə görüşəndə sən, 

Əllərindən öpüb “Ana” deyərsən. 

 

 

Proloq 

Analar önündə aləm baş əyər, 

O, bütün bəşərçün nurlu səhərdir. 

Ananın zəhmətin itirən kəslər 

İlahi dərgahda büdrəyəcəkdir. 

2013 

 

Reyhan və RəĢadın lətifələri 

 

Lətifə adlandırdığım bu əhvalatların heç biri uydurma 

deyil. Mənim qızım Reyhanın və oğlum Rəşadın dilindən 

çıxmış, həqiqətən baş vermiş məzəli söhbətlərdir. 

Reyhan və Rəşad məktəbin rus bölməsində oxuyurdular. 

Bununla əlaqədar olaraq onlar doğma dilimizdə danışarkən 

xeyli səhvlərə yol verirdilər. Bu məni çox narahat edirdi. 

Qorxurdum ki, bu nöqsan onların nitqində həmişəlik qalar. 

Bu səhvləri aradan qaldırmaq üçün mən uşaqlara başa saldım 

ki, xarici dili bilmək çox yaxşıdır, hətta bir yox, bacarırsızsa 

bir neçə dili öyrənin, lakin ana dilimizin gözəlliyini saxla-

maq şərtilə. 

Beləliklə biz üçümüz: oğlum, qızım və mən bu nöqsanlara 
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qarşı mübarizə aparmağa başladıq. Allaha şükür olsun ki, 

bunun öhdəsindən gəldik. Bu bağışlanmaz səhvi aradan 

qaldırdıq. İndi onlar hər iki dildə çox gözəl, qrammatik 

səhvsiz danışırlar. Kiçik siniflərdə oxuyarkən buraxdıqları 

səhvlər isə məzəli əhvalatlar kimi xatirəmizdə qaldı. 

 

Lətifə 1.”Okonçaniye”(şəkilçi) 

 

Reyhan dördüncü sinifdə, Rəşad isə ikinci sinifdə oxu-

yurdu. Bir gün ana Rəşada dərslərini öyrənməkdə kömək 

edərkən çox gülməli bir əhvalat baş verdi. Rəşad sözün 

sonuna “okonçaniye”, yəni şəkilçi artırmaq məsələsini heç 

cür başa düşmürdü. Ana onu başa salmaq üçün çox çalışdı, 

ancaq bir şey alınmadı. Bu halda ana Reyhanı köməyə ça-

ğırdı. Fikirləşdi ki, Reyhan bu mövzunu artıq balaca 

siniflərdə keçib, yəqin ki, bu haqda məlumatı var. Həm də 

ki, iki uşaq bir-birini daha yaxşı başa düşərlər. 

Reyhan onlara yaxınlaşanda ana dedi ki, qızım, “okon-

çaniye”-nin nə olduğunu qardaşına başa sal. Reyhanın çox 

tərəddüd etdiyini görən ana bir qədər amiranə halda: 

– Ay qızım, “okonçaniye” nədir?-deyə soruşdu. 

Reyhanın ananın səsindəki titrəyişdənmi və ya sualın 

cavabını bilmədiyindənmi tərəddüdü daha da artdı və cavab 

verməkdə yubandı. Bunu görən ana bir az əsəbi şəkildə 

soruşdu: 

– Reyhan, “okonçaniye”, şəkilçi (ana “okonçaniye” sö-

zünü Azərbaycan dilində də dedi ki, Reyhan sualı daha yaxşı 

başa düşsün) nədir, qızım? 

Şəkilçi sözünü eşidən Reyhan çox sevincək cavab verdi: 

– Şəkilçi fotoqrafdır, ana. 

Bu cavabdan hirslənmiş ananın səsindəki həlimlik tamam 

itdi: 
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– Ay qız, fikrini topla, de görüm şəkilçi nədir? 

Səhv cavab verdiyini başa düşən Reyhan səhvini dü-

zəltmək üçün dərhal dedi: 

– “Şəkilçi” xudojnikdir (rəssamdır (rus dilində)), ana! 

Qızının bu cavabına ananı yaman gülmək tutdu. Hər üçü 

Reyhan, Rəşad və ana doyunca ürəkdən güldülər. 

 

Lətifə 2.”Qartopaz” və ”quşbaş qar” 

 

Günlərin bir günündə Reyhan məktəbdən gəlib ailə ilə 

birlikdə nahar edərkən yenə məzəli bir əhvalat baş verdi. 

Söhbət zamanı Reyhan dedi ki, Azərbaycan dili müəllimi-

miz bu gün öz uşaqlığından bizə maraqlı hadisələr danışdı. 

Dedi ki, uşaq vaxtlarında həmişə qışda Kəlbəcər dağının 

ətəklərinə çıxardılar. Oralarda həmişə “quşbaş” qar yağır və 

biz saatlarla “qartopaz” oynayardıq. 

Bu zaman ana yenə Reyhanın dilindən çıxan “quşbaş” və 

“qartopaz” sözlərini ötürmədi. 

– Ay, qızım, xahiş edirəm o sözləri bir də təkrar et. 

Nəyisə səhv etdiyini başa düşən Reyhan bir az qımışıb: 

– Ana, yenə düz demədim? 

– Hə, qızım. Ancaq səhvini özün düzəlt. 

Reyhan çox təkid etdi ki, ana onun səhvini desin. Ancaq 

ana da dediyində durdu. 

– Səhvini özün axtar tap. 

Sabahkı gün Reyhan məktəbdən evə gələndə ana ondan 

səhvini tapa bildiyini soruşanda o anasını qucaqlayıb gülə-

gülə cavab verdi. 

– Əlbəttə, ana “quşbaş qar” yox, “quşbaşı qar”, “qarto-

paz” yox, “qartopası”- deyə çox məmun halda cavab verdi. 
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Lətifə 3.”Məzmun”,”məzlum” , yoxsa “məzun”? 

 

Günlərin birində Reyhan yenə məktəbdən evə qayıtdı və 

çox sevincək halda dedi: 

– Anacan, bilirsən, sinif rəhbərimiz dedi ki, gələn həftə 

məktəbi on il əvvəl bitirmiş ”məzmunlar” məktəbə qonaq 

gələcək. Onları layiqincə qarşılamaq üçün gərək yaxşı 

hazırlaşaq. 

Ana dərhal başa düşdü ki, qızı yenə “məzun” sözünü 

“məzmun” sözü ilə səhv saldı. Ona görə də xüsusi vurğu ilə 

dedi: 

– Reyhan, məktəbi on il əvvəl bitirmiş kimlər qonaq 

gələcək? 

Reyhan suala sualla cavab verdi: 

– Ana, yenə səhv etdim?-və bir az tərəddüdlə: 

– Axı, müəllim də ”məzmun” dedi-deyə əlavə etdi. 

– Yox, qızım, müəllim ”məzmun” deməyib. 

– Bəs onda nə deyib? 

– Sən bilərsən, fikirləş, tap nə deyib. 

Reyhan bir xeyli fikirləşəndən sonra bir şey tapa bil-

mədiyini görüb dedi: 

– Xahiş edirəm, ana, sən de, müəllim nə deyib. 

Ana razılaşmadı: 

– Qızım, özün fikirləş, tap. 

Reyhan yenə fikrə getdi, sonra dedi: 

– Ana, tapdım, müəllim demişdi ki, məktəbi on il əvvəl 

bitirmiş “məzlumlar”  gələcək. 

“Məzlum” sözünü eşidən ananın gülməkdən gözləri ya-

şardı. Ananın gülüşündən Reyhan təzə və çox kobud səhv 

etdiyini anladı və dedi: 

– Ana, xahiş edirəm, səhvimi düzəlt də. 

Ana hər üç sözün; “məzmun”,”məzlum” və “məzun” söz-
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lərinin mənasını qızına izah edəndən sonra Reyhanın özünü 

də gülmək tutdu və başa düşdü ki, müəllim “məzun” 

deyibmiş. O gün Reyhan ana dilimizi bütün xırdalıqları ilə 

öyrənməyə söz verdi və şükür olsun Allaha ki, bunu etdi. 

 

Lətifə 4. Nyutonun ikinci qanunu 

 

Reyhan on birinci sinif buraxılış imtahanlarına hazırlaşır-

dı. Fizika fənnindən anası ona kömək edirdi, çünki, anası 

fizika müəllimi idi. İmtahan biletlərindən birinin sualı Nyu-

tonun ikinci qanunu idi. 

Ana həmin qanunu Reyhandan soruşanda o dərhal qanunu 

düstur şəklində, F=ma, yazdı və rus dilində tərif şəklində 

dedi. 

Ana həmişə çalışırdı ki, övladları rus bölməsində oxusalar 

da, ana dilini gözəl bilsinlər və heç bir səhvə yol ver-

məsinlər. 

Həmin məqsədlə bu gün də ana Reyhandan soruşdu: 

– Reyhan bu tərifi Azərbaycan dilində səhvsiz deyə 

bilərsənmi? 

O cavab verdi: 

– Ana bir dəfə sən de, sonra mən səhvsiz deyərəm. 

Ana tərifi deməyə başladı: 

– Cismə təsir edən qüvvə cismin kütləsi ilə təcilinin 

hasilinə bərabərdir (müxtəsər). 

Sonra Reyhan təkrarladı: 

– Cismə təsir edən qüvvə cismin kütləsi ilə təciləsinin 

hasiləsinə bərabərdir. Ana, Reyhan, Rəşad yenə doyunca 

güldülər və yenə Reyhanın səhvlərini düzəltdilər. 
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Lətifə 5. Əmi zəhmət olmasa əl- üzünü yu 

 

Günlərin birində valideynləri Rəşad və Reyhanı şəhər ki-

noteatrlarından birinə uşaq filmlərinə baxmağa aparmışdılar. 

Kino-teatrda film başlayanda Rəşad qarşı oturacaqda 

kiminsə öz yerindən gah durub, gah oturduğunu və ona filmə 

baxmağa mane olduğunu görüb atasına dedi: 

– Ata, o əmi mənə mane olur, sakit oturmur, mən ekranı 

görə bilmirəm. 

Yeri gəlmişkən onu qeyd edim ki, Rəşadın o vaxt 4 yaşı 

vardı, əmi adlandırdığı adamın isə yaşını müəyyən etmək 

mümkün deyildi. Çünki film başlayanda zalın işığı söndürül-

müş və zal qaranlıq olmuşdu. Ata qarşıda oturmuş tamaşa-

çıya hörmət xatirinə bir söz demədi. Rəşadı isə sakitləşdirib: 

– Oğlum, bir az başını yana əy, onda ekranı rahat 

görərsən. 

Lakin həmin adam filmin axırına qədər, gah o yana, gah 

bu yana başını əyməklə Rəşada filmə normal tamaşa etməyə 

imkan vermədi. Bu hadisədən Rəşad bala yaman hirslən-

mişdi. Nəhayət ki, film qurtardı, zalın işıqları yandı. Bu 

zaman qarşıdakı oturacaqda bir nəfər 18-20 yaşlı zəncinin 

oturmuş olduğunu gördük. Hirslənmiş Rəşad onu görən kimi 

bir az hökmlə, bir az da əsəbi halda dedi ( Rəşad heç vaxt 

zənci (qara adam) görməmişdi): 

– Ay əmi, kinoya baxmağa qoymadın, heç olmasa bura 

gələndə əllərinin, üzünün o qara çirklərini yuyaydın. 

İşin məğzini Rəşada başa salandan sonra ata, ana və 

bacısı ilə birlikdə balaca Rəşad da öz məzəli sözünə gülməyə 

başladı. 
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Fəsillər 

 

Ay uşaqlar, kim deyər ki,  

Hansı gözəl fəsildir ki,  

O, gətirər soyuq və qar 

Hər yer geyər dümağ paltar? 

Düşünərək tapırıq biz 

..........fəslidir sevdiyimiz.                        (qış) 

 

İndi sizdən desin bir kəs, 

İlin hansı fəslidir bəs, 

Çöllər sarı çiçəkləyər, 

Bütün aləm yaşıl geyər? 

Birgə deyək, ay uşaqlar, 

O fəsildir gözəl .............                     (bahar) 

 

 

Hamı üçün çox mənalı, 

Bir fəsil var, kim tapmalı? 

Günəş odlu işıq saçar, 

Hərarətin elə yayar. 

Bizi gözlər mavi dəniz. 

............fəslidir bizə əziz.                         (yay) 

 

 

Daha gözəl bir fəsil var. 

Həmin fəsli bəs kim tapar? 

Meyvə, tərəvəz yetişər, 

Yağış yağar, külək əsər. 

Gəlin deyək biz hamımız, 

Yurda gəldi qızıl...........                       (payız) 
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Нябибя мцяллимянин гыз нявяси Мядиня ханым 

 

Nəvə 

Nəvəm Mədinəyə 

 

Dünyaya gəlməklə sevinc gətirdin, 

Dünyanın ən gözəl mələyisən sən. 

Kədəri, qüssəni, qəmi bitirdin, 

Axı mələklərin mələyisən sən. 



Ömürlük sevgi yaram Nəbibə Səfərova  

96 

 

Mənim körpə balam, mənim gül qızım, 

Böyük yaradanın qüdrətilə sən, 

Ay mənim sevincim, baharım, yazım, 

Mənə ”nənə” adı bəxş eləmisən. 

 

Bilmirəm tanrımız nə verib sənə, 

Üzünə baxanda qəlbim nurlanır. 

Elə bil gözünlə deyirsən mənə, 

Tək sən yox, ay nənə, dünya canlanır. 

Oktyabr, 2006 
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Нябибя мцяллимянин гыз нявяси Мятин 

 

 

Mətin 

 

Nəvəm Mətinə 

 

Həyata göz açdı bir oğul bala, 

Allahın bizlərə hədiyyəsidir. 
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Böyük bir aləmdir inan az qala, 

Paklıq dünyasının nümunəsidir. 

 

Par-par parıldayan qonur gözləri, 

Görən nələr deyir, nələr danışır? 

Bizə bəxş eləyir bol sevincləri, 

İman qığılcımı qəlbdə alışır. 

 

Bu günün körpəsi südəmərisən, 

Sabahsa, inşallah, ay oğul balam, 

Vətən qeyrətini çəkən bir ərsən, 

Heç vaxt basılmayan, igid, pəhləvan. 

 

Allahdan arzumdur, bir ana təki, 

Həyatın qoy heç vaxt olmasın çətin. 

Vətənə layiqli bir övlad kimi, 

Adın tək həmişə olasan Mətin30. 

12.2010 

 

 

Mədinə 

 

Səhər durub Mədinə 

Dedi, nənə, ay nənə. 

Sabahın xeyir olsun, 

Gözlərin nurla dolsun! 

 

Günorta üstü nənə 

İşdən döndü evinə. 

“Günortan xeyir olsun” 

Dedi kiçik Mədinə31. 
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Nahar edəndə nənə, 

Gəldi gözəl Mədinə. 

Dedi: ” Nənə, nuş olsun” 

“Qonaq ol”, dedi nənə. 

 

Axşam düşüncə yenə, 

Gülər üzlü Mədinə. 

“Axşamın xeyir olsun 

Dedi, nənə, can nənə”. 

 

Yatmaq vaxtında yenə 

Dedi, bizim Mədinə: 

Gecən xeyirli olsun 

Yuxunsa şirin, nənə. 

 

Nənə öz nəvəsinin 

Öpdü, öpdü üzündən,  

Yanağından, gözündən. 

Dedi: Mehriban qızım, 

 

Mənim ayım, ulduzum, 

Kaş ki bütün nəvələr 

Olaydı sənin kimi, 

Sevinəydi nənələr. 

2009      
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Нябибя мцяллимянин оьул нявяси Тофиг 

 

ġahanədir 

(qəzəl) 

Nəvəm Tofiqə 

Musiqisi: Nazimə Qabilqızı 

Sözləri: Nəbibə Səfərova 

 

Bir övlad indi gəlir Yer üzünə, bir danədir, 

Zül-cəlali32 quludur, çün deyirəm şahanədir. 
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*** 

Bir gün olsun ki, görək əxlaqi nizamda onu, 

Qardaşa, həm bacıya, validinə33 pərvanədir. 

 

*** 

Qəlbi və insanlığı, həm imanı kamil ola, 

Danışanda sözləri sanki dürüdürdanədir. 

 

*** 

Hər mədət34 istəyənə kömək ola, ünə yetə, 

Hər kasıb süfrəsinə ruzili bir mehmanədir. 

 

*** 

Qohuma, əqrəbaya, kimsəsizə həbib35 ola, 

Həm də əhli xəlq üçün qeyrətli bir mərdanədir. 

 

*** 

İlahi hökmü ilə elmdə də tofiq36 ola,  

Milləti baxıb desin o, hikməti zəmanədir. 

21.02.2013 
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Нябибя мцяллимянин оьул нявяси Фирузя 

 

Mənim balaca anam 

                                                   

                                            Nəvəm Firuzəyə 

 

Ötən səhər oğlum gəlib yanıma,  

Dedi ki, gözlərin aydın, ay ana. 

Bu gün Yer üzünə gəldi bir insan, 

Sənə əziz olan Firuzə anan. 
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Bu sevincli xəbər kövrəltdi məni, 

Oyatdı uyuyan xatirələri. 

Göz önümə gəldi gülüm, çiçəyim, 

Qəlbimdə yaşayan ana mələyim. 

Təkcə bir fərq ilə qayıtdı anam, 

İndi mən anayam, o mənim balam. 

Onu qucağımda mən gəzdirirəm. 

Körpəcə anama lay-lay deyirəm. 

Mənim körpə balam, arzu edirəm, 

Heç zaman həyatda büdrəməyəsən. 

Birdəki istərəm Rəbbimiz sənə, 

Mənalı bir həyat yazsın bəxtinə. 

Qızım, bil adını daşıyırsan sən. 

Rəbbə səcdə edib, ona baş əyən 

Bir kişi qeyrətli gözəl insanın, 

Bizə örnək olan əziz anamın. 

Böyük Yaradandan  istəyirəm mən, 

İnsanlıq, əxlaqın, əməllərindən, 

Olasan millətə gərəkli adam 

El hayına yetən elimli insan. 

Birdəki bir arzum var sənə, qızım. 

Firuzə37 isimli səma ulduzum, 

Gözəl işlərin və əməlinlə sən, 

Böyük ilahidən bəyəniləsən. 

Dünyada çatasan hər arzu kama, 

Yetəsən o Rəbbin mükafatına. 

22.07.2014 
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MƏHƏBBƏT MÖVZUSU 
 

Vəfadar 
Ömür  yoldaşım, can sirdaşım Qorxmaz müəllimə 

                                                         

 
 

Нябибя мцяллимянин щяйат йолдашы Горхмаз бяйля  
60 иллик йубилейляриндян хатиря шякли 

 

Sən mənim ömrümün bir ürək dostu, 

Ötən gəncliyimin yadigarısan. 

Sən bu həyatımın bir sevgi odu, 

Bil, mənim qəlbimin hökümdarısan. 
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Allahın bəxtimə yazdığı sirdaş, 

Qiyməti olmayan varidatımsan. 

Səninlə əbədi ömür edəydim kaş, 

Sən mənim əvəzsiz vəfadarımsan. 

20.12.2011 

 

Nigaranam 

(Ömür-gün dostum sevimli Qorxmaz müəllimə) 

 

Deyirsən ki, səni çox axtarıram, 

Həmişə hər yerdə hey arayıram. 

Lazımsız saydığın zənglərimlə mən, 

Sənin əhvalını  bilmək istərəm. 

 

Özünə yaxşı bax, deyirəm sənə. 

Uzaq yola çıxdın xəbər ver mənə. 

Bütün bunlar üçün mən qınanıram, 

Sənin tərəfindən günahlanıram. 

  

Bəzən yarıciddi, yarızarafat, 

Acı bir həqiqət deyirsən, heyhat. 

Deyirsən ki, yəqin mən qısqanıram, 

Buna görə səni hey axtarıram. 

 

Yox, əzizim mənim, bunu yaxşı bil, 

Səni qısqanclığın üzündən deyil, 

Qəlbim istəyilə mən axtarıram. 

Unutma, həmişə nigaranınam. 

10.10.2013 
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Mən elə bilirdim 

 

(İnsanların şikayətinə təsəlli üçün) 

 

Mən elə bilirdim, elə bilirdim, 

Dağların qoynundan süzülüb gələn. 

Büllur damcıları səf-səf düzülən, 

Heç vaxt tükənməyən bulaqsan mənə. 

 

Mən elə bilirdim, elə bilirdim, 

Çətin sınaqlarda yanaşı duran, 

Qolumdan yapışıb mənlə adlayan, 

Əvəzi olmayan bir dostsan mənə. 

 

Mən elə bilirdim, elə bilirdim, 

Nəhəng dalğaları kükrəyib, coşan, 

Həyat dəryasında günəş tək yanan, 

Əbədi parlayan mayaksan mənə. 

 

Mən elə bilirdim, elə bilirdim, 

Ağır günlərimdə çox möhkəm olan, 

Keçilməz qala tək məğrur dayanan, 

Heç vaxt yıxılmayan dayaqsan mənə. 

 

Amma bilmirdim ki, heç bilmirdim ki, 

Uzaqdan baxançün büllur bəzəkli, 

Brilyant daş-qaşlı, zümrüd ətəkli, 

Əslində şüşə qaş bir tacsan mənə.   

 



Ömürlük sevgi yaram Ömrümün əvəzsiz vəfadarı  

107 

Gərəksən mənə 

 

Yayın istisində, cırhacırında, 

Torpaqlar quruyub çat-çat olanda, 

Hər tərəf istidən odsuz yananda, 

Sərin bulaq təki gərəksən mənə. 

 

Yarpaqlar tökülüb ətraf solanda, 

Xəzəllər çoxalıb sular donanda, 

Qışın soyuğunda, qarda, boranda, 

İsti ocaq təki gərəksən mənə. 

 

Günəşli, işıqlı gözəl sübhdə də, 

Göz-gözü görməyən bir zülmətdə də, 

Sevincli günümdə, kədərimdə də, 

Könül həmdəmi tək gərəksən mənə. 

Hər zaman, hər yerdə gərəksən mənə   
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POEZĠYA SƏHĠFƏLƏRĠ 
 

 

 
 

Qızım 

(qəzəl) 

 

Acılı günlərimin həm bacı, qardaşı qızım, 

Qəlbimin həmdəmi, həm könlümün sirdaşı qızım. 

 

Validə, övladlara, sən bizlərə vəfalısan, 

Çox saleh bacıların ən yaxın yoldaşı qızım. 

 

Qəlbini sıxma gülüm, Rəbbinə bağlı gözəlim. 

Ömür verdikcə mənə yaşın üstə yaşı, qızım.  
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Sən çox incə bir mələk, yeri gəlsə nər igidsən, 

O təkcə Rəşadımın həm dostu, qardaşı qızım. 

  

Sevginə sədaqətdə sən Vüqarın vüqarısan, 

Dəyərli qızıl tacın çox qiymətli qaşı qızım. 

10.2014 

     

Qızım 

 

                                               Qızım Reyhana 

 

Rəbbimin bəxşişi nübar balamsan 

Ömrümün bəzəyi ilk baharımsan. 

Bir gözəl mələyim, afətim, nazım, 

İnsaf və ədalət yar olsun, qızım. 

 

Haqqa doğru gedən bir zəvvarıq biz. 

Çalış əməllərin olsun tərtəmiz. 

Sən mənim şer üstə mahnım, avazım, 

Heç vaxt insanlığı unutma, qızım. 

 

Buludlu səmada doğan günəşim, 

İlahi eşqilə yanan atəşim, 

Ey cənnət çiçəkli ətirli yazım, 

Haqqın yolunda ol hər zaman, qızım. 

10.05.2007 

 

Oğluma 

 

Həyat çox dumanlı çətin bir yoldur, 

Oğul, gəl, itmə sən duman içində. 
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Ömrümüz sevinclə, qəmlə doludur, 

Ər oğul yıxılmaz boran içində. 

 

Sevinc bir ümmansa, kədər də boldur, 

Bala, qoyma məni yaman içində. 

 

Həyat bir dəryadır, zaman qoludur, 

Sən özünü topla zaman içində. 

 

Sənin tutduğun yol iman yoludur, 

Bu yol bir işıqdır Quran içində. 

 

Arxalan Tanrıya o, qəlb nurudur, 

Çün, nicat verəndir bir an içində. 

2009, oktyabr 

 

 

Gəncliyim 

 
Мусигиси: Назимя Габилгызы 

Сюзляри: Нябибя Сяфярова 

 

Sənin görüşünə mən tələsirdim, 

Görüş yerindəsə səni görmədim. 

Demə sən gizlicə ötüb keçmişdin, 

Sakit və səssizcə ötən gəncliyim. 

 

Göyərçintək verən xoş xəbərləri 

Bir də bəxş eləyən gözəllikləri. 

Şirin yuxu kimi qəlbdə izləri, 

Röyatək çəkilib gedən gəncliyim. 
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Səni soraqladım hər bir anımda, 

Həm yaxın, həm uzaq xəyallarımda. 

Mən səni axtardım arzularımda, 

Arzular içində itən gəncliyim. 

 

İndi bir əlçatmaz xəyalsan mənə, 

Uzaq ulduzlardan uzaqsan mənə. 

Ömrün payızıyçün dayaqsan mənə, 

Bir gözəl  bahar tək bitən gəncliyim. 

 

 

Gəlin 

             

                                                    Gəlin balamız Zabitəyə 

 

Bir sərin meh təki əsdin sən bizə, 

Ovutdun mehinlə sınmış qəlbləri. 

Sən xoş qədəminlə xoş gəldin bizə, 

Sənlə verdi Rəbbim çox töhfələri. 

 

Sən bir gözəl bala, bir gözəl gəlin, 

Üzünə həyadan nur çilənibdir. 

Düz sözün, düz dilin və düz əməlin, 

İlahi qüdrətdən vergilənibdir. 

 

İstərəm hər zaman belə olasan, 

Saleh əməlinlə, ay gözəl gəlin. 

Yüksək pilləsinə sən ucalasan, 

“İnsanlıq” deyilən böyük zirvənin. 

12.09.2011 
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ĠĢıq 

 

Beləcə olubdur hər zaman dünya,  

Zülmət içində var mütləq bir işıq. 

Otlar arasından baxan hamıya 

Tək bir çiçək olar çölə yaraşıq. 

 

Qara düşüncələr dəryasında da 

İnan ki, tapılar ziyalı fikir. 

Bütün həşəratlar arasında da  

Şirin balı ilə arı seçilir. 

 

Bədniyyət içində yaxşı az olar, 

Bu azı artırıb ucaltmalıyıq. 

Mərdlərin önündə namərd kor olar, 

Kor olmuş gözləri biz açmalıyıq. 

 

Kamil vicdanlarla verib əl-ələ 

Qəlbi yatmışları oyatmalıyıq. 

Üz tutub yol azmış bu cahillərə 

İnsanlığın yolun anlatmalıyıq. 

 

 

Mənim özümə müraciətim 

 

Əzizim əzizdir demiş aqillər, 

Tərbiyəsi isə onu üstələr. 

Bu kəlamdan uzaq düşsə övladlar 

Buraxdığın səhvi özündə axtar. 

 

İnsanlar içinə düşdüyün zaman, 

Çox ədəblə durub oturmalısan. 
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Əgər sevməyirsə səni adamlar, 

Bunun səbəbin də özündə axtar. 

 

Bu can verilmişdir bizə bir kərə, 

Əmanətin gərək qorusun hərə. 

Qulaq asmayırsa sözə əzalar 

Suçu özgədə yox, özündə axtar. 

 

Qohum və dost haqqı var üstümüzdə, 

Bu hisslər əzizdir hər birimizə. 

Əgər uzaq gəzir dostlar, tanışlar 

Gəl yenə təqsiri özündə axtar. 

 

Nəcib məqsədlərçün biz yaşayaraq 

Çətin sınaqlardan üzüağ çıxaq. 

Bu yolda dəyərsə ayağa daşlar, 

Bilin, özümüzük yenə günahkar. 

 

Söz 

(qəzəl) 

 

Aləmi xar eləyən bir dəhşəti tufandı söz, 

Həm də ki dərdü sərə bir məlhəmi dərmandı söz. 

*** 

Qəsdlərə hökm yazan, hakim olan, qərar verən, 

Çox cəzalar qarşısın bağlayandı, alandı söz. 

*** 

Məmləkətlər dağıdıb və uçurub, viran edən, 

Həm də ki abad edən, həm yaradan sultandı söz. 

*** 

Ürəyi ağlar qoyan, insanlığa zülm eləyən, 

Ya da ki, qəm kədəri yox eləyən loğmandı söz. 
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*** 

Rəfiqi38 ayrı salan, qəlb uçuran, bərbad edən, 

Gah da dost yolunda bir çıraq, işıq saçandı söz. 

*** 

Bəşərə nur bəxş edən, eşqi ilə vəcdə gələn, 

İnsanı və ruhunu hifz eləyən Qurandı söz. 

*** 

Ey könül, gəldikcə yaz, səndən  qalan yadigarı, 

Gəl, unutma, gözəlim, bir tarixi dövrandı söz. 

19.12.2012  

 

 

Görüm 

(qəzəl) 

 

İstərəm ki, bəşəri kamili vicdanda görüm, 

İşə səhman çəkəni bir gözəl imanda görüm. 

*** 

Məbudun39 bəxş etdiyi küllü zərif zinətləri, 

Gözəl ay haləsi tək pərdeyi dumanda40 görüm. 

*** 

Bimara41 ümid verən, dərdü bəla kəm eyləyən, 

Kəmali mərifəti, təbibi loğmanda42 görüm. 

*** 

İnsan haqqın hifz edən, hər cür hüquqi qanunu,  

Öz icrasına yetmiş möhürlü fərmanda görüm. 

*** 

Məzlumun köməyinə, fəryadına yetənləri 

O böyük İlahinin, Rəbbin amanında görüm. 

*** 

Cahanın xilasını43 İlahi göndərdi bizə, 

 Bütün, əhli bəşəri təzimi islamda görüm. 
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*** 

İblisə qulluq edib, evlər yıxan kimsələri, 

Xaliqin44 hökmü ilə məşhərü meydanda görüm. 

 

ġagirdlərimiz 

 

Məktəbə gələndə, körpə balalar, 

Sizlə birgə gəlir ülvi arzular. 

Geniş düşüncəniz, dərin fikriniz, 

Siz bizim fəxrimiz, gələcəyimiz. 
 

Gah biri-birindən siz küsürsünüz, 

Gah ağlayırsınız, gah gülürsünüz. 

Hərdən olursunuz coşqun bir dəniz, 

Bizi əvəz edən şagirdlərimiz. 
 

Siz hər gün oxuyur, hər gün yazırsız, 

Həm də ki çalışıb elm alırsınız. 

Ustad zəhmətidir sizin elminiz, 

Siz hamınız bizə doğma və əziz 
 

Baxıram sizlərə, pak mələklərə, 

Siması işıqlı, məsum üzlərə. 

Qəlbiniz də təmiz, ruhunuz təmiz 

Aydın sabahımız şagirdlərimiz. 

 

Çiçəklər 
 

Dayansın davalar qoy Yer üzündə, 

Çiçəklər bəzəsin bütün aləmi 

Məhəbbət və sevgi insan üzündə, 

Çiçəklə məhv olsun döyüş aləmi. 
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Körpə  balaların başının üstə 

Güllələr yağmasın, çiçəklər yağsın, 

Bizə həyat verən hava özü də, 

Barıt qoxlamasın, çiçək qoxlasın. 

 

Ad günü, bayramlar və toy günündə, 

Çiçək bağışlayaq bir-birimizə. 

Çiçəklər dayansın insan önündə, 

Qoy onlar səadət gətirsin bizə. 

 

Çiçəklər bəxş edər bizə sevinclər, 

Onların hər biri qəlbimizə yol, 

Çiçəklər bağışlar böyük ümidlər, 

Gül-çiçəklər olsun hər zaman bol-bol. 

01.2014 

 

Gələndə Novruz 

 

Bağlar çiçəkləyər, güllər açılar, 

Könüllər danışar, dillər açılar. 

Bülbül nəğməsindən qəlblər açılar, 

Yolda görünəndə dilbər Bahar qız 

Hər il elimizə gələndə Novruz. 

 

Havalar isinər, torpaq isinər, 

Çeşmələr qaynayar, bulaq isinər. 

İnsanın həm qəlbi, ruhu isinər. 

Yurduma gələndə qonaq Bahar qız, 

Hər il elimizə gələndə Novruz. 

 

Çiçək təzələnər, gül təzələnər. 

Fəsil də dəyişər, il təzələnər. 



Ömürlük sevgi yaram Ömrümün əvəzsiz vəfadarı  

117 

Küslülər barışar, dil təzələnər. 

Qapını döyəndə gözəl Bahar qız, 

Hər il elimizə gələndə Novruz. 

2014 

 
Олмаз 
(гязял) 

 
Хислятиндя варса хята, о инсанда вяфа олмаз, 
Ниййятиндя йалан олан бир кясдя, бил, щява45 олмаз. 

*** 
Чох чичякляр сяпяляниб йер цзцндя ятир сачар, 
Чичяклянян щяр биткидян дярдляр цчцн дява46 олмаз. 

*** 
Няьмясийля  гялб охшайар сары кюйняк бцлбцл сяси, 
Ъивилдяшян боз сярчядя цряк йахан нява47 олмаз. 

*** 
Йашыл юртцк, баь-баьчалар бир бязякдир бу алямя. 
Гамыш битян батаглыгда рущ охшайан сяфа олмаз. 

*** 
Рийакарлар эялмиш йеря иблисля арха ола, 
Нахяляфя  дайаг олмаг мярд оьула рява  олмаз. 

*** 
Саф ниййятля, тямиз гялбля дураг щаггын сяъдясиня, 
Илащийя баьлы олан бир кимсядя хяфа48 олмаз. 

12.12.2014 
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LÜĞƏT 
 

1. ləl, cəvahir, simuzər – qiymətli daşlar 

2. Ġsgəndər (Makedoniyalı İsgəndər) – e.ə. 356 il-323 il 

yaşamış, dünyanı fəth edən böyük sərkərdə 

3. Təməl–bünövrə 

4. fəraq – ayrılıq 

5. Nuh – Adəm peyğəmbərdən sonrakı peyğəmbər 

(ikinci peyğəmbər) 

6. müjdə – xəbər 

7. əlayə – göylərə, səmaya  

8. fəğan – ah, nalə  

9. Qadir insanlar – burada peyğəmbərlər nəzərdə 

tutulmuşdur. 

10. Səma kitabları – Davud peyğəmbərə (s.v.s.) Zəbur, 

Musa peyğəmbərə (s.v.s.) Tövrat, İsa peyğəmbərə 

(s.v.s.) İncil, Məhəmməd peyğəmbərə (s.v.s.) Qurani-

Kərim göndərilmişdir. 

11. ülkər, zöhrə  – ulduzlar 

12. səyyarələr – planetlər 

13. üləma – alim 

14. mehman – qonaq 

15. kəhər – cavan at 

16. para – pul 

17. hoca – müəllim 

18. xar–тикан 

19. ənamsız – mükafatsız, hədiyyəsiz 

20. Habil və Qabil – Adəm peyğəmbərin övladları 

21. Xeyir və ġər – Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” 

poemasının surətlərindəndirlər  

22. Kitabi gözəllik (Yaşa qəzəli) – burada Qurani- 
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Kərim nəzərdə tutulur 

23. Ürəfa – ariflər 

24. məal – məqsəd, amal 

25. riya – olduğu kimi görünməyən çirkin işlər 

riyakar – çirkin sifətlərini gizlədib özünü yaxşı əməl 

sahibi kimi göstərmək istəyən insanlar 

26. fəna iĢlər – mümkün olmayan işlər, nəticəsiz işlər 

27. divanə – dəli 

28. xürrəm – şad, şən, xoşbəxt 

29. əlac – dərman, çarə 

30. Mətin – Rəbbimizin 99 adından biri, qüdrəti çatan, 

çox qüdrətli. 

farağat – sakit, düz  

31. Mədinə – Mədinə Peyğəmbərin dövründə Mədinət-əl 

Yəsrib, yəni Yəsrib şəhəri adlanırdı. Sonralar isə 

Mədinət əl-Nəbi, yəni  Peyğəmbərin şəhəri adlandı. 

Ümumi mənası şəhər deməkdir. 

32. Zul Cəlal – İlahinin 99 adından biri, Böyük əzəmət 

sahibi 

33. valid – valideynlər  

34. mədət – kömək 

35. həbib – dost 

36. Tofiq – uğur, xoşbəxtlik və bəxtəvərlik (ərəbcədən), 

Tofiq və inayət Allahtəbarək və təaladandır. 

37. Firuzə – Firuzə çox gözəl qiymətli bir daş, 

             Həm də ki Rəbbimin sevdiyi daş-qaş. 

Həzrəti Peyğəmbər (s.v.s.)-dən belə rəvayət olunur: 

Allahtəbarək və təala buyurur: Mən həya edirəm o əllərdən 

ki, mənim dərgahıma dua üçün qalxa, bir halda ki, o əldə fi-

ruzə qaşlı üzük ola və mən onun duasını qəbul etməyəm. 

(“Şəfa duaları” I cild, Müslüm İmaməli oğlu) 

38. rəfiq – dost 
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39. Məbud – İlahinin 99 adından biri, ibadət edilən 

40. pərdeyi duman – duman pərdəsi 

41. bimar – xəstə  

42. loğman – həkim 

43. Cahanın xilası (Görüm qəzəli) – burada İslam dini 

nəzərdə tutulur 

44. Xaliq – böyük Yaradanın 99 adlarından biri, xəlq 

edən, yaradan 
45. Щява – ешг, мящяббят 
46. Дява – дярман, ялаъ 
47. Нява – няьмя, муьамлардан бири 
48. Хяфа – мяхфи, эизли 
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