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Bismilləhir rahmənir rəhim 
 

ALLAHLA SƏMİMİ OLSAN ƏGƏR 
 

Dedi:Səmimi olsan əgər, 
Könlündə güllər bitər, 
Peşiman edib şeytanı 
Bəsirətlə görər. 
 
Səmimi olsan əgər, 
Qəzəbin az olar, 
Axan sular durulub 
Könlün sevgiylə dolar. 
 
Səmimi olsan əgər, 
Səbrin çox olar, 
Ruhun sıxılmayıb 
Cismin rahat olar. 
 
Səmimi olsan əgər, 
Sevgin göyə ucalar, 
İlhamı haqdan alıb 
Möcüzələr yaradar. 
 
Səmimi olsan əgər, 
Əcəlin asan olar, 
Rəhmət mələkləri 
Canını asan alar. 
 
Səmimi olsan əgər, 
Eşq ilə ucalarsan, 
Ən böyük sevgini 
Allahda taparsan. 
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Səmimi olsan əgər, 
Simaları tanıyarsan, 
Çirkin ya gözəl olduğunu 
İmanından anlayarsan. 
 
Səmimi olsan əgər, 
Bəla səndən gen gəzər, 
Göydəki mələklər 
Sənə salam göndərər. 
 
Səmimi olsan əgər, 
İnan Allah sevinər, 
İmanına güc verib 
Cənnətinə götürər. 
 
Səmimi olsan əgər, 
Göydən yerə nur ələnər, 
İlhamın çoxaldıb 
Bəsirətin güclənər. 
 
Səmimi olsan əgər, 
Taleh sənə yar olar, 
Yediyin halal olub 
Haramdan uzaq olar. 
 

Səmimi olsan əgər, 
Nura nurgələr, 
Rəbbin sənə 
Müjdələr göndərər. 
 

Səmimi olsan əgər, 
Əngəlləri aşarsan, 
Günaha tövbə edib 
Mömünlərə qarışarsan. 



Allahla səmimi olsan əgər           

      5   

 

Səmimi olsan əgər, 
Yalan danışmazsan, 
Riyadan uzaq olub 
Aqilliyə çatarsan. 
 
Səmimi olsan əgər, 
Tarixdə iz qoyarsan, 
Allah aşiqi olub 
Mömünlərə qarışarsan. 
 
Səmimi olsan əgər, 
Günahı anlayarsan, 
Saf-çürük edib  
Özünü danlayarsan. 
 
Səmimi olsan əgər, 
Gözdən pərdə asmazsan, 
Özünü mömün göstərib 
Günahı qazanmazsan. 
 
Səmimi olsan əgər, 
Rahat yuxuya gedərsən, 
Şeytanla danışmayıb 
Vəsvəsəyə girməzsən. 

06.2011. 
 
 

SEVGİSİZ  OLSA  İNSAN 
 

Dedi: Sevgisiz olsa insan, 
Könlü kinlə dolar. 
Unudub ədaləti,  
Şeytanla dost olar. 
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Sevgisiz olsa, 
İnsanlığı unudar. 
Yaradanı unudub, 
İbadətdən yayınar. 

 
Sevgisiz olsa, 
Könlüzülmətdəqalar. 
Zalımlaradost olub, 
Ədalətiunudar. 

 
Sevgisiz olsa, 
Şəhvəti çox olar. 
Əxlaqı unudub, 
Harama  əl uzadar. 

 
Sevgisiz olsa, 
Şəvhəti sevgi sanar. 
Hər iki dünyada, 
Lənətlə tanınar. 

 
Sevgisiz olsa, 
İşi var toplamaq olar. 
Sevgidən mərhum olub, 
Duyğulardan qalar. 

 
Sevgisizolsa, 
Nə istəsən görərsən. 
Ona lənətlər deyib, 
Kənar gəzərsən 
 
Sevgisiz olsa, 
Dünyanı əbədi sanar. 
Ölümünə inanmayıb, 
Axirəti boş sanar. 
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Sevgisiz olsa, 
Görməz səhvini. 
Onu, bunu alçaldıb, 
Özünü haqlı sanar. 

 
GÖR NƏ DEYİR VİCDANIN SƏSİ 

 

Dedi:Gör nə deyir vicdanın səsi, 
Rəbbin kömək səsi, 
Ədalətə, gəl deyə 
Vicdan mühakiməsi. 
 
Gör nə deyir vicdanın səsi, 
Rahat buraxmaz səsi 
Onu gizlin saxlasan  
Yenə gələcək səsi. 
 
Gör nə deyir vicdanın səsi, 
Düz yolu göstərir səsi, 
Şeytan yoldan çıxarıb 
Yaddan çıxar;r səsi. 
 
Gör nə deyir vicdanın səsi, 
Ərşə qalxar naləsi, 
Qulağını qapasan da 
Rahat buraxmaz səsi. 
 
Gör nə deyir vicdanın səsi, 
Odur könül nəğməsi, 
O səsi susduranın 
Cəhənnəmdən gələr səsi. 
 
Gör nə deyir vicdanın səsi, 
Haqqa çağırır səsi, 
At kənara mənəmliyi, 
Doğrunu deyər səsi. 
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Gör nə deyir vicdanın səsi, 
Odur Allahın səsi, 
O səsə səs ver 
Var şeytan tələsi. 
 
Gör nə deyir vicdanın səsi, 
Gələcəyə götürər səsi, 
Onu dinləyənin 
Açılar könül səsi. 
 
Gör nə deyir vicdanın səsi, 
Sevgiyə tələs deyir, 
Güc alıb imanından 
Aşiqliyi seç deyir. 
 
Gör nə deyir vicdanın səsi, 
Dünyanı gəzir səsi, 
Vida edən zaman 
Onda gələr səsi. 
 
Gör nə deyir vicdanın səsi, 
Sənə dost səsi, 
Nəfis, şeytan fitnəsi 
Cəhənnəmə götürər səsi.  

 
ALTUN VƏ SÖZÜN QİYMƏTİ 

 
Hikmətdi könlümün varı, 
Altun yanında boş qalır, 
Sözlə sağalar könül yarası 
Ləli-cəvaharin yoxdur vəfası. 
 
Dili yox, altunun söz desin, 
Dərdli könülə dərman etsin, 
O, elə, ilandır, varlığı 
Böyük ölkəni xaraba etsin. 
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Söz gəzəcək eldən-elə, 
Könüldə sevgi yaradacaq, 
Altunu çox sevənin 
Könlü zülmət də qalacaq də. 
 
Altun özünə eyləcək ram, 
Könüldə olmayacaq aram, 
Nəfsinə qul olmayanı; 
Etməyəcək ram. 
 
Biləcək qisməti kədərdi, 
Sevsə əsarətə girəcək, 
İmanı əldən verib 
Qəzəbə tuş gələcək. 
 
Çox sevib olma pərişan, 
Nəfsinə qalib olhər an, 
Gözü tilsimləyib o əfi ilan, 
Hazırdır çalmağa hər an. 
 
Eldən-eləkeçəcək hər an, 
Az olar yaxın durmayan, 
Dünyanı əfsanə sayan, 
Könül verməz ona bir an. 
 
Durulacaq axan sular, 
Şeytan pərişan olacaq o an, 
Vəsvəsə verib hər an, 
Deyəcək altunun başına dolan. 
 
Salacaq boynuna altundan zəncir, 
Ağırlıq çökəcək bədənə, 
Əsarətdən qurtara bilməz, 
Qalacaq qorxuda can hər an. 
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Azad kəs rahat yatacaq, 
Oğrudan qorxmayacaq, 
Nəfsinə baş əyməyən 
Rahat mənzilə çatacaq. 
 
Acgöz çox var toplayar, 
Altundan bir qala qurar, 
Hərgün dolanıb başına 
Özünə düşmən qazanar. 
 
Qoyar yığdığın özgəyə, 
Əli boş gedər dünyadan. 
Savab düşməz yadına, 
Altun çatmaz fəryadına. 
 
Ağıllı özünə savab qazanar, 
Dünyanın boş olduğun anlayar, 
Çox həvəs etməyib vara 
İmanda kamilliyə çalışar. 
 
Düşünər son aqibətini, 
Gözləyər hər an hörmətini, 
Artırıb ilhamını 
Gözləyər sözün məqamını. 
 
İbrət götürər öncə gedəndən, 
Hikmətli söz deyəndən, 
Yaradar söz xəzinəsini  
Xalqa çatdırar durmadan. 
 
Ölsün o nəfs ki düşməndir, 
Qəddimizi hey əyəndir, 
Bilki səni Yaradan 
Hər an səni görəndir. 
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YALANDAN GƏLMƏ 
 

Dedi:Özünü mömün göstərib, 
Günaha girib, 
Sanır ki, bir kəs 
Onu görməyib. 
 
Qəzəbə düçar olur, 
Nifrətlə anılır, 
Haqqı boş sayan 
Hər an qınanır. 
 
Qəzəbindən qorxmur, 
Şeytana dost olur, 
Zalımların zalımı 
Nəfsinə qul olur. 

 
İşin düşüb düyünə, 
Şeytan onla öyünə, 
Sanma Allah gələcək 
Onun hey köməyinə. 
  
Alt mərtəbəyə enəcək, 
Hütamiyə girəcək, 
Hər an alovda yanıb 
Dərddən göynəyəcək. 
 
Çox günahkar görmüşəm, 
Sirin kimi eyləməz, 
Möminliyə  sarılıb 
Günahı pərdələməz. 
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NAMAZ RUHUN QİDASIDIR 
 

 Dedi:Ruhu çox sıxılacaq, 
Çıxmağa yer axtaracaq, 
Namaz qılmayan 
Qılanla bir olmayacaq. 
 
Özünü haqlı sanacaq, 
Təkəbbürlə dayanacaq, 
Allaha əyilməyən 
Şeytana dost olacaq. 
 
Haqq sözünü dinləməyən, 
İddiayla gəzəcək, 
Etdiyi günahlın 
Bəhrəsini görəcək. 
 
Laqeyd gəzənlər, 
Könlünü dinləməyəcək, 
Susdurub vicdanı 
Şeytan ardınca gedəcək. 
 
Olmayacaq iman nuru, 
Boş sayacaq onu, 
Oxumayıb şəriəti 
Aşacaq sərhədləri. 
 
Əliboş gedəcək, 
Savabı düşünməyəcək, 
Bir şey olmaz deyə 
Hey arxayın gəzəcək. 
 
Əbədi ömür verilsə, 
Çətin ki söz qana. 
Özünü haqlı sanar, 
Var-dövlət toplayar. 
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Mömün ibrət götürəcək, 
Dünyanı boş biləcək, 
Bir də dönməyəcəyini 
Savabı vaxtında görəcək. 
 
Zənginlikdə azmayacaq, 
Yoxsulluqda  çaşmayacaq, 
İnanıb Allahın lütvünə 
Doğru yolda olacaq. 

 
SEV Kİ,İNSANLIĞI ÖYRƏNƏSƏN 

 
   Dedi:Sev ki Rəbbini, güclü olasan, 

Onda eşqitapasan, 
Aldanmayıb şeytana 
Cənnəti qazanarsan. 
 
Sev ki öncə sevməmiş kimi, 
Gilə-gilə artırasan. 
Hər dəfə azdır deyib, 
Mətin dayanasan. 
 
Sev ki ölümdən qorxmayasan, 
Heç kəsə əyilməyəsən, 
Bir Tanrıya əyilib  
İki dünyanı qazanasan. 
 
Sev ki ruhun göyə ucalsın, 
Mələklər ilham alsın, 
Rəhmətlər oxuyub 
Günahını az yazsın. 
 
Sev ki saf-çürük edəsən, 
Yaxşını pisdən seçəsən, 
Şükür edib halına 
Betəri var deyəsən. 
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Sev ki cahan yıxılsa, 
Həmdəmin qalmasa, 
Yusif tək quyuda qalıb 
Könlün qəmlə dolsa da. 
 
Sev ki odlarda yanasan, 
Günahdan qurtulasan, 
Uymayıb dünya felinə 
Yarı yolda qalmayasan. 
 
Sev ki cəhənnəmdə yanmayasan, 
Əlləri qandallı qalmayasan, 
Pillələri hey enib 
Həyatdan bezgin olmayasan. 
 
Sev ki əngəlləri aşasan, 
Mömünlərə qarışasan, 
Cənnətdə məkan edib 
Əbədi cavan yaşayasan. 
 
Sev ki dünya yaşasın, 
Qiyamətin ömrü uzansın, 
Bəlalar gəlməyib sizə 
Dünya xaraba qalmasın. 
 
Sev ki taleh yar olsun, 
Rəbbin ilham alsın, 
Bəsirətin güclənib 
Könül gözün açılsın. 
 
Sev ki insanlığı öyrənəsən, 
Bəlaya tuş gəlməyəsən, 
Mələklərlə birlikdə 
Cənnətdə məkan edəsən. 
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Sev ki seviləsən, 
İlhamınla dindiriləsən, 
Tək Rəbbinə güvənib 
Ondan kömək diləyəsən. 
 
Sev ki möcüzələr görəsən, 
Həm ağlayıb, sevinəsən, 
Vüsalını gözləyib 
Qovuşmağa gedəsən. 
 
Sev ki yazıb yaradasan, 
Əli boşda qalmayasan, 
Elm öyrənib hər zaman 
Bərəkəti haqdan alasan. 
 
Sev ki naümüd qalmayasan, 
Şeytandan qorxmayasan, 
Hər zaman ibadət edib 
Zalım olmayasan. 
 
Sev ki ilhamından güllər açsın, 
Nərgiz, lalə danışsın, 
Əyilməyən bədənin 
İbadətə alışsın. 
 
Sev ki şəriəti öyrənəsən, 
Haqq sözünü dinləyəsən, 
Hər gün hüzurunda 
Duaları edəsən. 
 
Sev ki imanlı olasan, 
Nura-nur qatasan, 
Ümüdü itirməyib, 
Hər iki dünyada ucalasan. 
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HARDA QALDI GƏNCLİYİM 
 

Harda qaldı gəncliyim? 
Çox uzaqdayam deyir, 
Qədrimi bilmədin 
Dönmərəm daha. 
 
Harda qaldı gəncliyim? 
Dönməyən bir zamanla 
Tez ötüb keçdi 
Boş bir xəyalla. 
 
Harda qaldı gəncliyim? 
Gəl başına dolanım. 
Qədrini gec bilmişəm, 
Sənə müjdələr gətirmişəm. 
 
Harda qaldı gəncliyim? 
Doya-doya yaşayım. 
Etməyib səhvləri, 
Yenidən başlayım. 
 
Dedi: mən sevginlə gələcəm, 
İmanlıya veriləcəm, 
Bir də getməyib  
Üzünüzü güldürəcəm. 
 
Mən bir baharam yaşaram, 
Zamanla yarışaram, 
Kim cənnəti qazanarsa 
Ona doğru qoşaram. 
 
Mən bir güləm solmaram, 
Eşqdən yanaram, 
Tarixdə iz qoyanın 
Yanından ayrılmaram. 
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Mən bir ətirəm, məst edərəm, 
Aşiqləri sərməst edərəm, 
Bir də solmayıb 
Cənnəti hey gəzərəm.  

 

İSLAMLA YENİDƏN DOĞULDUM 
 

İslamla yenidən doğuldum, 
Səhvə son qoydum, 
İlhamla mükafatlanıb 
Yeni səhifə açdım. 
 
İslamla yenidən doğuldum, 
Zəif olduğumu anladım, 
Güc alıb islamdan 
Doğru yolda oldum. 
  
İslamla yenidən doğuldum, 
Şeytanla mübarizəyə qalxdım, 
Nəfsimi aclıqla enib 
Halalla, haramı ayırdım. 
 
İslamla yenidən doğuldum, 
Rəbbimə aşiq oldum, 
Gecə-gündüz arayıb 
Könlümdə olduğunu anladım. 
 
İslamla yenidən doğuldum, 
Dünyanın əfsanə sandım. 
İnşallah savab qazanıb 
Ölümə hazır dayandım. 
 
İslamla yenidən doğuldum, 
Doğru yolda oldum, 
İnşallah hikmətlə 
İslama çağırdım. 
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İslamla yenidən doğuldum, 
Laiq olmağa çalışdım, 
Düşünüb gələcəyimi 
İnşallah cənnəti qazandım. 
 
İslamla yenidən doğuldum, 
Rəbbimdən güc aldım, 
Hər halıma şükür deyib 
Betərini anladım. 
 
İslamla yenidən doğuldum, 
İnsani sevgiylə çağırdım, 
Ruhu sönük olanı 
Nəfsi enməyə çağırdım. 
 

SEVGİSİZ YAZILAN ŞEİR 
 
Sevgisiz yazılan şeir, 
Şeir yox, söz yığınıdı. 
Hikməti olmadığı üçün 
O şeytanın oyunudu. 
 
Sevgisiz yazılan şeir, 
Ürəklərə yol tapmaz. 
Onu oxuyan bir də 
Ələ almaz. 
 
Sevgisiz yazılan şeir 
Ruha ruh verməz. 
Onu yazanlar 
Doğru yolu görməz. 
 
Sevgisiz yazılan şeirdən, 
Heç kəs ibrət götürməz. 
Onu yazanın 
Könül gözü görməz. 
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Sevgisiz yazılan şeirin, 
Sayı çox olsa da, 
Olmaz əsla hikməti 
Şöhrəti çox olsa da. 
 
Sevgisiz yazılan şeiri, 
Yazana yazıqlar olsun. 
Hikməti anlayıb 
Haqqın hüzurunda dursun. 
 
Sevgisiz yazılan şeir, 
Tarixlərdə yaşamaz. 
Yaradan yanında, 
Hörmətə laiq olmaz 
 
Sevgisiz yazılan şeirdən, 
Dəftər, qələm inciyər. 
Onu oxuyanlar, 
Vaxtını boşa keçirər 
 
Sevgisiz yazılan şeir, 
Sahibinə bənzəyər. 
İmanı olmadığı üçün, 
İlhamı daim gəzər. 
 
Sevgi ilə yazılmalı, 
Könüllərdə qalmalı, 
Onu oxuyanlar 
Hey ibrət almalı. 
 
Sevgisiz ürəkdə iman olmaz, 
İlhama gəlib hikməti yazmaz, 
Əsil hikməti yazanlar 
İbadətdən əsla qalmaz. 
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Əvvəl imandan güc almalı, 
Sonra hikməti yazmalı, 
İlhamın necə olduğunu 
O zaman anlamalı. 
 
Vaxtını keçirməsin boşa, 
Yazmasın heç boş-boşa, 
Əvvəl günahın yusun 
Gəlsin xoşa. 
 
Özünə tərif deməsin, 
Əvvəl səhvini görsün, 
İlhamın kimdə olduğunu 
Hikmət sahibini görsün. 
 
Alsın sevgisi ilə damla-damla, 
Yaşasın haqqa inamla, 
Bəsirəti açılıb 
Yazsın ilhamla. 
 
Bu yolda yorulmasın, 
Haqq şairindən ibrət alsın. 
Yaratsın söz xəzinəsini, 
Aləmdə duysun səsini. 
 
Qoysun dünyada bir iz, 
Deməsin gecə-gündüz. 
Sevgi qatsın sətirlərə 
İman versin könüllərə. 
 
Sevgi sevgi qatdı hər sətirinə, 
Könüldən könülə axsın deyə. 
İmana çağırdı çox kəsi, 
Öz nöqsanını görsün deyə. 
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ŞEİRDƏN,  HİKMƏTDƏN ANLAMAYANA 
 
Hikmətdən anlamayana, 
İstəsən neçə kitabı oxu. 
Könlündə sevgi yaranmaz, 
Sözdən sən çələng toxu. 
 
Daşdır ürəyi desəm də azdı, 
Hikməti anlamaz, sevgisi azdı. 
Nəfsi elə böyük olub 
Könlündə sevgiyə yer qoymayıb. 
 
İncə mətləbi anlamaz özü, 
Çün mənəmlik tutmuş gözü, 
Qədir-qiymət bilənlər 
Sözə qiyməti verər özü. 
 
Sevgi könlünü şeirə vermiş, 
İmansız dan  uzaq gəzmiş, 
Açıb, söz xəzinəsini 
Təzə-tər incilər gətirmiş. 
 
Könlümün məlhəmi hikmətdir, 
Sağalar onunla cəmi dərdlərim. 
Dünyanın xoşbəxti olsam, 
Hikmətsizolmaz dəyərim. 
 
Bu cahanda iki ürəyik, 
Biri-birimizə gərəyik, 
Hikmətlə dillənir könlümün səsi 
Hikmətsiz, şeirsiz nəyə gərəyik. 
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KÖNÜLDƏKİ  GÖVHƏRLƏRİ 
ÜZƏ ÇIXARMALISAN 

 
Xəbərin yox özündən, 
Nə də könlündən. 
Dünyaya ətir saçan, 
İncə gövhərindən. 
 
Özünə inamı itirmisən, 
Məndən bir şey olmaz demisən, 
Könlünün səsini sən 
Heç dinləməmisən. 
 
Könlündəki gövhəri, 
Sən üzə çıxarmalısan. 
Nəfsini enmək üçün 
Orucu tutmalısan. 

 
Sevgi ilə yuxudan oyanasan, 
Həqiqəti anlayasan, 
Namazı qaçırmayıb 
Vaxtında qılasan. 
 
Dünya gözündən düşəcək, 
Şeytan gen gəzəcək, 
Mələklər salamlayıb 
Yeni səhifəyə keçəcək. 
 
Atəşlə oynamısan, 
Ölümü asan sanmısan, 
Mənə bir şeyi olmaz deyə 
Təhlükədən qorxmamısan. 
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Allahdan böyük kömək yoxdur, 
Hər dərdə dəvası çoxdur, 
Qulu tövbə edərsə 
Ona köməyi çoxdur. 
 
Hikmətlə bəzənib göylərin üzü, 
Onu görməz insanın gözü, 
Kim hikmətdən ibrət götürsə 
Açılar bəsirət gözü. 
 
Alınacaq əlindən varı, 
Həm də bütün ixtiyarı, 
Kim çatacaq harayına 
Cəhənnəmdə yananların. 
 
Nankorun cəfasını çəkirəm, 
Yenə dualar edirəm, 
İnşallah haqqa dönəcəyinə 
Çox ümid edirəm. 
 
Hikmətsevginin təssəllisidi, 
Nəsillərə ibrət sözüdü, 
Kim ondan yan keçərsə 
Şeytan tələsinə girəsidi. 
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  HARA  GEDİR? 
 
Bu qədər kafir, 
Görən dünya hara gedir? 
Əyninə geyib kəfəni 
Kafirlər ardınca gedir. 
 
İnsan insanın qanını içir, 
Ona qənim kəsilir. 
Unudub atəşli cəhənnəmi 
Şeytan ardınca gedir. 
 
Nəsihət dinləmir, 
Lütlər arxasınca  gedir. 
Sanır ki qabaqdadır, 
Dəb arxasınca gedir. 
 
Özündən razıdır, 
Hicablını bəyənmir, 
Sanır arxada qalıb 
Özü irəlidə gedir. 
 
Dərdli halını bilmir, 
Elə bu günlə gedir. 
Gələcəyi düşünməyib, 
Şəriəti boş bilir. 
 
Hesab gününü düşünməyir, 
Axirəti boş bilir, 
Heç yuxudan oyanmasa 
Sonuda peşiman gedir. 
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DEYİR 
 

Deyir deməsin, 
Bir kəs bilməsin, 
Görüb dünyanın halını, 
Dost olanlar desin. 
 
Susub çoxu danışmayır, 
Kafirlərə əl çalır, 
Unudub axirəti 
Göydən bəla yağır. 
 
Yaltaqlar çoxalıb, 
Çoxuna dərd olub, 
Allahı unudan 
Düzə badalaq vurub. 
 
Qoymayır doğru danışsın, 
Yalanı üzə çıxsın, 
Rüşvətlə vəzifə tutan 
Layiqli yeri tutsun. 
 
Kafirlər başa keçib, 
Sanır müdrük olub, 
Xalqın talehini 
Öz xeyirinə həll edib. 
 
Çoxu bu hala alışıb, 
Ürəyində çox danışıb, 
Əldən bir şey gəlməyib, 
İşi Allaha qalıb. 
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Olan qalanı satır, 
Birtəhər dolanır, 
Xalqın qanını soran, 
Kefdə-damaqda olur. 
 

Dedi: Nə gələcək əldən deyir, 
Var səbirdə bir xeyir, 
Ürəkdəki atəşdən 
Göydən bəla yağar deyir. 
 
Sanır bir kəs görməyir, 
Unudub Allah görür, 
Qoy hələ keyf eləsin 
İnşallah bəlasını verər deyir. 
 
Yoxdur Allah qorxusu, 
Dini imanım pul deyir, 
Gizlində qumar oynayır, 
Vəzifəliyəm bir şey olmaz deyir. 
 
Bəhanəylə ilişdirir, 
Öz toruna keçirir, 
Alıb bir-bir rüşvəti 
Yuxarı başa ötürür. 
 
Öz qınına girib, 
Sanır bir kəs görməyib. 
Üzdə üzə gülənin, 
Könlünü Allah görüb. 
 
Səbr kasası daşacaq, 
Mələklər ayağa qalxacaq, 
Dünyanın hər yerinə  
Göydən daşlar yağacaq. 
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ZÜLMƏTDƏ QALAN ÜRƏKLƏRƏ 
 

Dedi: Qalsa zülmətdə qaralacaq, 
İşıq yeri qalmayacaq, 
Yusa əgər günahını 
Azadlığa çıxacaq. 
 
Günah altında qalacaq, 
Qaçmağa yer tapmayacaq. 
Günahdan qurtulmayıb 
Ruhunu çox sıxacaq. 

 
Dərin düşünməyəcək, 
Artacaq gündə qəmi, 
Düzəltsə də gəmi, 
Canını qurtarmayacaq. 
 
Şəriətdən gen gərəcək, 
Əzablı don geyəcək, 
Çıxarmağa çalışmayıb 
Cəhənnəm atəşinə girəcək. 
 
Qədimdən indiyə bəri, 
Çoxu geyib cəhənnəm kəfəni. 
Taxt-tac düzəltsə də çoxu, 
Ürəyinə dəyib fələyin oxu. 
 
Şəriəti özünə həmdəm edən, 
Tövbə edib haqqa dönən. 
Uymayıb dünya ləzzətinə, 
Keçməyib nəfsin cənginə. 
 
Çoxu azacaq yoldan, 
Kəsə yolu uzun edəcək. 
Uyub şeytan fitnəsinə, 
Şəriətdən yan keçəcək. 
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Deyəcək şeytan boş xəyaldı, 
İnsan özü-özünü aldadır, 
Daha bilmir inanmadığı 
Onu hər an aldadır. 
 
Ölüm gəlib yetdiyi anda, 
Əzab mələkləri yetdiyi anda, 
Özünə lənət etdiyi anda, 
Baxılmaz heç bir etdiyi anda. 
 
Peşimanlıq olar son ümüdü, 
Əlindən alınacaq ümüdü. 
Əliboş mənzilə yetəcək, 
Çox sorğu-sual ediləcək. 
 
Baxılmaz göz yaşına, 
Ürəkdən peşiman baxışına, 
Çox fəryad edəcəkdi 
Baxılmaz fəryadına. 
 
Yanmaqdan qabar olacaq, 
Dərisi soyulub qaralacaq, 
Etdiyi günahın əvəzini 
Allah bax belə alacaq. 
 
Əmrə tabe olmamışdı, 
Namazdan qaçmışdı, 
Dost olub şeytana 
Hey gülüb oynamışdı. 
 
Allah aşiqinə lağ etmişdi, 
Dəli deyə gülmüşdü, 
Çıxıb haqqın yolundan 
Öz səhvini görməmişdi. 
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İSLAMIN DÜŞÜNCƏLƏRİ TİKANLI KOL KİMİDİR 
 

   Dedi: İslama düşmənləri, 
Tikanlı kol kimidir. 
Qoparıb atsan da, 
Sabah yenə göyərir. 
 
Qoymayasan yaxına, 
Tikanı batar ayağına, 
Allah dinini bəyənməyən 
Gələr Tanrı zavalına. 
 
Sevgin sənə güc verəcək, 
Səni haqqa sevdirəcək, 
Tikanların gücü yetməz, 
Budanıb töküləcək. 
 
Hikmətlə gövhərlə bəzənib, 
Göylərdən nur ələnib, 
Onu yıxmaq istəyəni 
Allah yerlə bir edib. 
 
İslam dünyanın nurudur, 
Hər yerə nur paylayıb. 
Şəriətlə gedənlərə, 
Cənnətdə yer ayırıb. 
 
İslam yaşayıb yaşayacaqdı                                             
Tək din olaraq qalacaqı, 
Hər iki dünyada, 
Sevgilə anılacaqı. 
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MƏNƏMLİK KOR EDƏR GÖZÜ 
 

Mənəmlik kor edər gözü, 
Zülmətə çevirər gündüzü. 
Gözəl nə varsa gizlində qalar, 
Mənəviyyatdan yoxsul olar. 
 
Mənəmlik kor edər gözü, 
Kor tək quyuyadüşər özü, 
Əlindən tutanı olmaz 
Yarı yolda qalar özü. 
 
Mənəmlik kor edər gözü, 
Hərislik tutar gözü, 
Nədən yarandığını bilməyən 
Avara qalar özü. 
 
Mənəmlik kor edər gözü, 
Gündüz işığı gəzər gözü, 
Elə çətinliyə düşər ki 
Zülmətdə azar özü. 
 
Mənəmlik kor edər gözü, 
Saralıb solar özü. 
Qapılar üzünə bağlanar, 
Gözəllik gizlində qalar. 
 
Mənəmlik kor edər gözü, 
Şeytanla həmfikir olar özü. 
İmkanı olsa qırıb tökər, 
Torpağı qanla bəslər. 
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Mənəmlik kor edər gözü, 
Dili söyləməz düzü, 
Nə qədər pislik var, 
Sərhədi keçər özü. 
 
Ürək qaralar günahdan, 
İbrət götürməz edilən ahdan, 
Etdiyi günahlar çoxalıb 
Yıxacaq onu atdan. 
 
Hər iki dünyanı vermiş əldən, 
Bir şey gəlməz əldən, 
Özünə savab qazanmaz ki 
Kimsə tutsun əldən. 
 

KÖNLÜMLƏ SÖHBƏT 
 
Elə bir zindandayam ki, 
Qurtulub şad olmur könül. 
Ruhum sıxılıb, 
Azad olmur könül. 
Səni sevən gündən. 
Olub könlümü xəstə, 
Daha deyil başqa həvəsdə. 
Soruram cavab verməyir, 
Susub hey inləyir, 
Körpə uşaq tək dinləyir. 
Odlara yanıb aram olur, 
Dünya gözümdə dar olur. 
Niyə belə kövrəksən, 
Deyə sordum, 
Dedi: xəyalı ilə dost olub. 
Məni həsrət qoymusan, 
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Sən dincəlsən də 
Sanma dincəlmişəm. 
Gəzmişəm hey dərdi, 
Qəm olan yerdə. 
Qərar tutmamışam heç yerdə, 
Özündən xəbərsiz, 
Məni çox yükləmisən. 
Bilirəm səni çox yormuşam, 
İndi dərdini anlamışam, 
Uşaq tək başına dolanıb, 
Səni ovutmuşam. 
Sənə lay-lay deyim, 
İstirahət verim mən, 

Dedi: Gecdir oxlanmışam, 
Hər dərddən yaralanmışam, 
Əzablardan yorulmuşam. 
Amandı yarım qoyma məni, 
Zalımlara güldürmə məni, 
Deyilməmiş sözlərimlə 
Qəbirə götürmə məni. 
Dedi: gecdir özünə bir gün ağlaginan, 
Ürək dolanda ağlaginan, 
Mənə gələn hikmətləri 
Məndə saxlamaginan. 
Onunçün yük olur mənə, 
Dərdlər yüklənir mənə, 
Sən duymasan kim duyacaq? 
Ağrı altında sən qalacaq. 
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BU ELƏ SEVGİDİR Kİ 
 

Yarıram sualları 
Cavabını alıram. 
Sonsuz şükürlər deyib, 
Səbrlə dayanıram. 
 
Könül gözüm açılmış, 
Açana şükürlər olsun. 
Sevgi gecə-gündüz, 
Hüzurunda dursun. 
 
Bu elə sevgidir ki, 
Gərək odu sönməsin. 
Əməlləri təmiz olub, 
Görək üzü dönməsin. 
 
Bu elə sevgidir ki, 
Qanadlanıb uçarsan. 
Görməsən də hüsnünü, 
Sevginə sadiq qalarsan. 
 
Bu elə sevgidir ki, 
Heç bir sevgiyə bənzəməz. 
O elə zirvədir ki, 
Ora şeytan əli yetməz. 
 
Bu elə sevgidir ki, 
Dünya malına dəyişmərəm. 
Boş qalsa ürəyim, 
Daha onu neylərəm. 
 
Bu elə sevgidir ki, 
İtirməyə qorxuram. 
Ona layiq olmaqçün, 
Günahla savaşıram. 
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Bu elə sevgidir ki, 
Çox kəs sevə bilməyir. 
Sevgisiz olanların, 
Könül gözü görməyir. 
 
Bu elə sevgidir ki, 
Tarixdə iz qoyar. 
Çətinlikdə olsa da, 
Haramdan qorxar. 
 
Bu elə sevgidir ki, 
Hər iki dünyada nur saçar. 
Şeytan qorxub bu nurdan, 
Ondan daim qaçar. 
 
Bu elə sevgidir ki, 
Oduna qızınıram. 
Rəbbimləolduğuma, 
İmanımla inanıram. 
 
Bu elə sevgidir ki, 
Məni gələcəyə götürəcək. 
Günahdan qurtarıb, 
İnşallah cənnətinə götürəcək. 
 
Bu elə sevgidir ki, 
Ruhumu sakit edər. 
Doğru yolu göstərib, 
Günahdan əl götürər. 
 
Bu elə sevgidir ki, 
Gərək qədrini biləsən. 
Onu heç itirməyib, 
Peşiman gəzməyəsən. 
 



Allahla səmimi olsan əgər           

      35   

 

Bu elə sevgidir ki, 
Gərək daim pak olsun. 
Susdurmayıb o səsi, 
İlhamı daim alsın. 
 

NECƏ ÇOX SEVİM DÜNYANI 
 
Necə sevim dünyanı 
Bizi hey aldadanı. 
Zəhər qatıb aşımıza, 
Ürəkdən hey vuranı. 
 
Necə sevim dünyanı, 
Mənə yar olmayanı. 
Üzümə gülüb 
Yarı yolda qoyanı. 
 
Necə sevim dünyanı, 
Səadətə çatdırmayanı, 
Özünü sevdirib 
Günahı çoxaldanı. 
 
Necə sevim dünyanı, 
Ayrı-seçkilik salanı, 
Qəm ilə dost edib 
Can evimdən vuranı. 
 
Necə sevim dünyanı, 
Özünü şirin göstərib. 
Şeytanla dost olub, 
Cəhənnəmlə dolduranı. 
 
Necə sevim dünyanı, 
Axirəti unutdurub. 
Kafirə dost olub, 
Zalımla olanı. 
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Necə sevim dünyanı, 
İlhamını unut deyir. 
Bəsirəti bağlayıb, 
Günahı çoxaldanı. 
 
Açılıb önümdə nurlu aləm, 
Məni haqqa səsləyən. 
Hər şeyi iradəyə buraxıb, 
Qiyməti ədalətlə verən. 
 

                Dedi: Kim şəriətlə getsə əgər, 
Dünyaya könül verərmi? 
Unudub əhdi-peymanı, 
Yalnış yolu seçərmi? 
 
Gələcək hər kəsin öz əlindədir, 
Haqqı necə sevməyindədi, 
İki yol arasında qalmayıb 
Şəriətlə getməyindədi. 
 

ELƏ KÖNÜLLƏR VAR Kİ 
 
Elə könüllər var ki, 
Sevgidən çox uzaqdı. 
İnsanlığı olmadığı üçün 
Sanki bir yalquzaqdı. 
 
Elə könüllər var ki, 
Saf niyyətdədi. 
Bilir ki, hər zaman, 
Haqqdan nəzarətdədi. 
 
Elə könüllər var ki, 
Susub heç danışmayır. 
Gözü daim ac olub, 
Sevgidən mərhum olub. 
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Elə könüllər var ki, 
Sanki canı qəfəsdədi. 
Sevgi ilə dolub-daşıb, 
Başqa bir həvəsdədi. 
 
Elə könüllər var ki, 
Daş kimi bərkiyib. 
Ona könül demək olmaz, 
Onu heç nə yumşaltmaz. 
 
Elə könüllər var ki, 
Gecə-gündüz danışır. 
Rəbbinə yetmək üçün, 
Günahlarla savaşır 
 
Elə könüllər var ki, 
Paxıl olub. 
Niyyəti çirkin olub, 
Çirkinlikdən qaralıb. 
 
Elə könüllər var ki, 
Gün kimi işıq saçır. 
Haqqı sevdiyi üçün 
Şeytan ondan daim qaçır. 
 
BİZ NƏ KARƏYİK 
 
Bir nə karəyik səbr etməyək, 
İmtahandan üz döndərək, 
Gəlib şeytan fitnəsinə 
Bir də günaha girək. 
 
Nə karəyik önündə diz çökməyək, 
Təkəbbürlə özümüzü öyək, 
Verdiyin nemət üçün 
Sənə şükür deməyək. 
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Nə karəyik dinimizdən dönək, 
Kafirin yolu ilə gedək, 
Girib cəhənnəm atəşinə 
Yanına üzüqara gedək. 
 
Nə karəyik varlığını görməyək, 
Dikbaşın sonunu görməyək, 
Dünyanın fani olduğunu 
Öləndən ibrət götürməyək. 
 
Nə karəyik özümüzə zülüm edək, 
Zalımın zülmündən sənə deməyək, 
Özümüz alıb qisasını 
Qatil damğasını yeyək. 
 
Nə karəyik zamana inanmayaq, 
Sirrli qatında nə olduğunu anlayaq, 
Dünyanın şirinliyinə aldanıb 
Bir də səhvə qayıdaq. 
 
Mən haqqın quluyam, nə karəyəm, 
Sirrləri açdığım üçün üzü qarəyəm, 
Tövbəmi qəbul et deyə 
Dualamla yalvaran biçarəyəm. 
 
 AŞİQ ODUR 

 
 Şükürlər olsun Rəbbimə, 

Yenə müjdələr gətirsin mənə. 
Hey duaya qalxsın əllərim, 
Mələklər salamımalsın yenə. 
 
Sübh vaxtı seyr edir aşiqlərini, 
Yuxunu haram edib duran kəsləri, 
Üzdə imanlı görünüb 
Qəsdən namaza durmayanları. 
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Hər kəs aşiqliyə yüksələ bilməz, 
Səni canı dildən sevə bilməz, 
Sevginin səni necə sevdiyini 
Səndən qeyrisi görə bilməz. 
 
Aşiq odur hər halından halı olsun, 
Könüldən yaralı olsun, 
Gecə-gündüz ağlayıb 
Qəmi kədəri olsun. 
 
Aşiq odur oduna yansın, 
Könlü yara bağlasın, 
Yuxuda mətləb alıb 
Hər kəsdən gizli saxlasın. 
 
Aşiq odur məcnun tək tanınsın, 
Canı odlarda yansın, 
Tək qalmağa çalışıb 
Rəbbiylə həmsöhbət olsun. 
 
Aşiq odur sevgisi ilə tanınsın, 
Qələmi hazır saxlasın, 
Ruhunu sıxan zalımdan 
Ancaq sənə sığınsın. 
 
Görmədim ki mən səni, 
Kimə bənzədim, səni, 
Mən də aşiqlərin tək 
Dəli-divanə gəzim səni. 
 

Dedi: Mən bir nurlu pərdədəyəm, 
Kim ona baxsa yandırıb yaxar. 
Həm zülmətəm, həm işığam, 
İnsan onu dərk edə bilməz. 
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Həyat dolu bir eşqəm, 
Sonu yox bilinməyir, 
İnsana bənzəməyib 
Başqa görünüşdəyəm mən. 
 
Dilimiz eyni olsa da, 
Canımız eyni deyil. 
Hər yerdən yüksəkdə olub, 
Hər yerdə birinciyəm (surə 42, ayə 51). 
 

      MƏNİM KÖNÜL NƏĞMƏM 
 
Mənim könül nəğməm, 
Bənzəmir çox nəğməyə, 
Keçib illərin sınağından 
Gəzib eşqin sorağında. 
 
Göz yaşı ilə ovunub, 
Sevgi ilə yoğrulub, 
Gözləri yollarda qalıb 
İllərlə yazılmayıb. 
 
Bənzəyir dağ şəlaləsinə, 
Çiçəklərin rənginə 
Jalə iləislanıb, 
Allahdan nur alıb. 
 
Ruhuma ruh veribdi, 
Məni haqqa götürüb, 
Ondan alıb ilhamı 
Sətirlərə köçürüb. 
 
İnşallah dodaqlarda səslənəcək, 
Hər zaman eşidələcək, 
Çox kəsi sevməyi 
Nəğmələrimdən öyrənəcək. 
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Könlündən könlümə süzülüb, 
Nurlu aləmə götürüb, 
Allah səmimi sevənləri 
İlhamıyla dindirib. 
 
O nəğmə gözümün işığıdır, 
O Allahın işığıdır, 
Məni gələcəyə götürən 
Sevgimin işığıdır. 
 
O ruhumun qidasıdır, 
Könlümün aynasıdır, 
O nəğməni yaşadanlar 
İslamı yaşadasıdır. 
 
Hikmətlə səslənir könlümün səsi, 
Söyləyir öz nəğməsini, 
Hikməti çox sevənə 
Nəğməni bəxş etmiş özü. 
 
Gəlin şeir deməyək, 
Könül nəğməsi deyək, 
Bizi haqqa səsləyən 
Allahın möcüzəsi deyək. 
 

DƏRİNDƏN DƏRİN DÜŞÜN, EYİNSAN 
 

Dedi: Demirəm boş xəyal qur, 
Hər gün alovlan. 
Verilən bu ömrü, 
Boşaxarclamaginan. 

 Dərindən dərin düşün, 
Zamanın qədrini bil. 
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Ömür vəfa eyləməz, 
Gedən geri gəlməz. 
Elə qiymətlidi zaman, 
Boşuna keçirər çoxu, 
Bir gün ömrü qalsa 
Varını verər çoxu. 
Hər gün tədarük et, 
Əlləri boş getməginən. 
Əməlləri təmiz olub, 
Şeytanı mat etginən. 
Qoyma bir inci yerdə qalsın, 
Səni yandırıb yaxsın, 
Sevgi ilə yazdıqların 
Başqa əllərə qalsın. 
Yar gecə-gündüz demədən, 
Çün yaratmağa gəlmisən. 
Boşuna keçirib zamanı, 
Onsuz da dincəlmisən. 
Ağıl qızıl kimidi, 
Gərək qiymətini biləsən. 
Könlünü yaralasa namərd, 
Onu heç dindirməyəsən. 
Sevgi göstərmə namərdə, 
Gözdən düşərsən. 
Mərdə sevgi göstər ki 
Tanrı gözündə yüksələsən. 
Tapa bilməsən bir mərdi, 
Rəbbinlə həmsöhbət olasan. 
Ömrünü sərf edib elmə, 
Onunla xoşbəxt olasan. 
Alasan ilhamı elmdən, 
Düşməyəsən Allahın gözündən, 
Hər yetənə can demə 
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Düşməyəsən elin gözündən. 
Könül bağlamayasan namərdə, 
Yoxsa düşərsən çox dərdə, 
Dərdinə, dərman olmaz 
Tapmazsan heç bir eldə. 
Həyat, məktəbdir alasan ibrət, 
Səhvi təkrarlamayasan. 
Sevindirməyib şeytanı, 
Namazdan orucdan qalmayasan. 
 

ALLAHIN ƏMRİ İLƏ VERİLİR QİSMƏT 
 
Çox çək-çevir eyləsən də, 
Allahın əmri ilə verilir qismət. 
Peşman olmazsan, 
Könlünü dinləsən əgər. 
Solmaz eşqin əməlin, 
Düz olsa əməllərin, 
Hər an dua eyləyib 
Haqqa qalxsa əllərin. 
Haqq yolunu azsan əgər, 
Sanmabəxtingülər, 
Gələcəyə götürər 
Buradakı əməllər. 
Gənclik bahar çağıdı, 
Addımda təhlükə var. 
Haqqla gedənə, 
Müjdələr var. 
Xoşbəxt o kəsdir  
Haqqa yönəlib, 
Məfsini enib, 
İmanıyla genib. 
Qarşıda illərin var, 
Bəlkə də günlərin var, 
Gələcəyə götürən 
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Əməl dəftəri var. 
Tanrı duasını almayan, 
Xoşbəxt olarmı? 
Namazı qılmasa, 
Cənnəti heç qazanarmı? 
Üz, tutun dua ilə, 
İstəyin ondan, 
Lütvünü əsirgəməz yaradan, 
Qoruyar hər bəladan. 
Keşkə deməyin, 
Sevgi ilə istəyin, 
Durub o başdan 
Borcunu verin. 
Lütvünü qazananın, 
Kamil olacaq. 
Aldanmayıb, 
Maneləri aşacaq. 
İlhamı haqdan alacaq, 
Çətinliyi dəf edəcək. 
Səbr edib çətinliyə, 
Öyrənəcək mətinliyə. 
Aza qane olacaq, 
Səbrlə dayanacaq, 
Gücü-qüvvəti 
İbadətindən alacaq. 

 
 QALX SEVGİ 
 

Dedi: Qalx namaza haqq borcunu verginən, 
Sonra zəhmətə sevgi qatginan, 
Bişirib kökələri satginan 
Möhtac olmayıb yatginan. 
Siləsən qəmi gözləyəsən müjdələri, 
Şeirinlə sevindirəsən aləmi. 
Götürəsən, nurlu bir aləmə, 
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Anladasan həqiqəti, 
Oyadasan, yuxudan yatmış təriqəti. 
Əkəsən sünbülləri, barını gözləyəsən, 
Əzaba dözüb cəhənnəmi görməyəsən. 
Rahat olub, mənzilə yetəsən, 
Edib duaları, Rəbbini sevindirəsən. 
Talehinə, düşən acını biz bilirik, 
Sanma kənarda qalıb, halını görməyirik. 
Yatsa da cahan, biz yuxu nədir bilməyirik, 
Çox müşkülləri həll edirik. 
Çoxuna cəza verib günahını andırırıq, 
Kor olan gözlərin bəsirətin açırıq. 
İstədiyimizi haqqa ucaldırıq, 
Zamanı, istəsəm durduraram, 
Göydən yerə daşlar yağdıraram. 
Kafir olan bəndənin kökünü kəsərəm, 
Hələ ki, səbr edib, zamanı gözləyirəm, 
Əkilən sünbüllərin barını, gözləyirəm, 
Tutulsa da qəm oduna bu könül, 
Özüm dəva edib silirəm. 
Astarı üzündən betər olub dünyanın, 
Kafirlərlə, halı, xarab olub dünyanın, 
Zər ilə zərxarəyə verilməyib qiymət 
Qiyməti, ucuz olub,dünyanın. 
 
 

ƏN BÖYÜK MEHRİBANIMSAN 
 
Könlümdəki boş yeri doldurdun, 
Mənə hər kəsdən vəfalı oldun, 
Artırıb ilhamımı 
Röyamda gizli səs oldun. 
Sevincim, qəmim səninlə oldu, 
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Könlüm  səbrlə doldu. 
Dərdli anımda sənə sığındım, 

                  Mənimlə olduğunainandım. 
Ən vəfalı gözəl yarımsan, 
Dünyaya sevgi paylanımsan, 
İstədiyini günahdan qurtarıb 
İstədiyini şeytanla azdıranımsan. 
Qoyma ruhum incisin, 
Əzab mələkləri gəlsin, 
Xoş sözlər söyləyib  
Mələklər mənlə getsin. 
Olmasa insanın dini imanı, 
Şüursuz heyvandan dala qalmaz. 
Kim səni könüldən sevsə, 
Könül qapısı bağlı qalmaz. 
Amin deyən dillərimiz sağ olsun, 
İslam dünyanın hər yerində yaşasın, 
Qəfəsdə yaşayan könüllər 
Azad bəxtiyar olsun. 
Hər tərifə şükürəlayiqsən, 
Sonsuz eşqi olan yaratmağa qadirsən. 
Ol! Deyən zaman hər şey olur bir anda 
Səni sevən dönür sənə zamanla. 
Hikmət dolu könlünə qurban, 
Sevgi sənə heyrandır heyran. 
Sən haqq olanımsan, 
Mənə çox mehribanımsan. 
Aşiqəm könlümün yoxdur dəvası, 
Səndə var hər cür dəvası. 
Kafir etsə də çox zülüm, 
Aşiqindir ilham verənin. 

 Sevgimdən ilham alıram, 
Onunla həyata bağlanıram, 
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Bir insanda olmasa sevgi 
İnsanlıqdan kənar sanıram. 
Sifətlərinə  dua edirəm, 
Eşqindən güc alıram. 
Şahidi olduğun zülümün, 
Acısını ürəyimdə duyuram. 
Çün can candan ayrı deyil, 
Ruhun ruhumdadır. 
Sevincin sevincim, qəmin qəmimdi, 
Rəbbim ən böyük həmdəmimdi. 
Səni ürəkdən sevənlər, 
Dərdini sənlə bölər, 
Görməsə də səni heç yerdə 
Səninlə olduğunu bilər. 
Çün sevgidir aşiqləri yaşadan, 
Həm sənə həyata bağlayan. 
Olsa da dünya qədər dərdi, 
Var sənin kimi həmdəmi. 

 

QƏLBİ İLƏ BAXMAYAN  
NƏFSİ İLƏ BAXAR 

 

Dedi: Əbədi qəflətdə qalar, 
Nəfsinə qul olar.  
Yatıb yuxuya qalan 
Şeytana qul olar. 
 

Şəriəti yalan sayar, 
Ancaq gücünə arxalanar. 
Heç qəlbini dinləməyib, 
Nəfsinin sözünə baxar. 
 

Barışmaz heç kim ilə, 
Ancaq danışar şeytan ilə. 
Bəsirəti bağlanıb, 
Gedər cəhənnəm evinə. 
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Bəxti gözəl gətirmiş, 
Çox şey gizlində qalmış, 
Axirəti dananların 
Könülləri bağlanmış. 
 

Qulaq as səsinə, 
Vicdan mühakiməsinə, 
Özünə günah qazanan 
Gələcər Allah qəzəbinə. 
 

Tövbə qapısı açıq, 
Bizi ora səsləyir. 
Günah etməmək üçün 
Hər an bizi gözləyir. 
 
Nəcib duyğulu olan, 
Səhvini anlayacaq. 
Günah etməmək üçün, 
Tövbəyə qalxacaq. 
 

 

     QISQANDILAR 
 

Sevməyib mənimtək qısqandı, 
Qadın olduğumçün gücsüz sandı, 
Könlümə verilən bir hikmətdən 
Heç ibrət almadı. 
 
Sevməyib mənimtək qısqandı, 
Dəli deyə adlandırdı, 
Kasıb halıma baxıb 
Özünü ağa sandı. 
 
Sevməyib mənimtəkqısqandı, 
İlhamımı boşa sandı, 
Şükür etməyib Yaradan 
Kafirlikdən qalmadı. 
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Səbrlə sığındım Yaradana, 
Təəssüflə baxdım nadana, 
Haramdan əl çəkməyən 
Gələcək zavala. 
 

Bəlkə də səhvini qandı, 
Peşiman qullardan oldu, 
Tövbə eyləyib günaha 
Əhv olmağa çalışdı. 
 

Düşüncə ilə eyni deyil insan, 
Allah sevgisindən yoxsul olan, 
Cismi dünyada olsa da 
Cəhənnəmdə yerin tutan. 
 

Aşiqlər dünyanın nurudu, 
Allah sevgisinə laiqdi onlar. 
Tutsa da dünyanı kafirin çoxu, 
Ürəyinə dəyəcək fələyin oxu. 
 

Sanır ki varı yaşadacaq, 
Cənnətdə yer ayıracaq, 
Sonsuz səadətə ancaq, 
Vəfalılar çatacaq. 
 

Özünü ağa sanar, hər zaman, 
Az adam tapılar saymayan. 
Cəhənnəmdə yerin bilsəydi, 
Nifrətlə dünyanı yıxıb tökərdi. 

 
SANMA ŞƏRAB, NARKOTİK 

DƏRDİNİ AZALDAR 
 

Ruhu çox sıxılacaq, 
Çıxmağa yer axtaracaq, 
Nöqsanı enə bilməyib 
Şəraba əl atacaq. 
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Dost-düşmənə eniləcək, 
İçsə özünü güclü biləcək, 
Toz-torpağa düşüb 
Gülünc vəziyyətə düşəcək. 
 
Dünyanı unutduracaq, 
Yardıma möhtac qoyacaq, 
Əsəbləri korlayıb 
Cinayətə əl atdıracaq. 
 

                           İçsə dönəcək dəliyə, 
Həm də heyvərəyə. 
Olacaq əsiri şərabın, 
Artacaq iztirabı. 
 
Haqqı unutduracaq, 
Vardan-yoxdan çıxaracaq, 
Salıb hey təhlükəyə 
Peşiman qoyacaq. 
 
Namusu,unutduracaq, 
Zinakarlığa çağıracaq, 
Verilən ömrü 
Belə əldən alacaq. 
 
Yadına düşməyəcək ibadəti, 
İtirəcək dəyanəti, 
Artacaq günü-gündən 
Ancaq xəyanəti. 
 
Zülümlərə düşəcək, 
Sanki atdan düşəcək, 
Hardan gəlib hara gedəcəyini 
Bəlkə də bilməyəcək. 
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İnləyə-inləyə qalacaq, 
Nəfsini enməyəcək, 
Vicdanı dinləməyib 
Özünü haqqlı biləcək. 
 
Çoxdu dünya içən, 
Sonra peşiman gəzən. 
Nəfsinə gül olub, 
Ona əsir düşən. 
 
Nəfsinə baş əysən əgər, 
Səni zülmətə sürüklər, 
Hər an, əsir saxlayıb 
Şeytanı, sənə güldürər. 
 
Şəriətdən, yadigar, qalıb, 
Dinimizdə yasaqlar, qoyulub, 
İçkiyə, narkotikə aludə olan 
Dindən imandan qalıb. 
 
    GÖZÜ GÖRMƏZ 
 
Açıq-saçıqlığı öyünənə, 
Çox yazığım gəlir. 
Şeytana uyandan, 
Həm də acığım gəlir. 
 
Çoxu baxır biri-birinə, 
Niyə geri qalım deyə. 
Yarı çılpaq qalıb səhnədə, 
Həm  küçədə nəqliyyatda. 
 
Məqsədi öyünməkdir, 
Dünyaya görünməkdir, 
İrəli gedib səhnədə 
Ancaq soyunmaqdır. 
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Soyunan çoxalır, 
Onunla ad qazanır, 
Ona əl çalanlar 
Onlardan dala qalmır. 
 
Dünya özü mat qalıb, 
İnan insanın halına, 
İnsanlar çox dəyişib 
Düşüb şeytan halına. 
 
Dəyişən dünya yox insandı, 
Qiyaməti gətirən insandı, 
Dünyanı xaraba qoyub, 
Qanlar tökən insandı. 
 
Vəhşidən qalmaz dala, 
Adi insan ola-ola, 
Düşünməyir gələcəyi, 
Qalmayacaq belə hava. 
 
Gündən-günə zalımlar çoxalır, 
Bəlalar ardınca gəlir, 
Bir gün eşidəcəyik, 
Qiyamət ardınca gəlir. 
 
Nə olacaq bunun sonu, 
Düşünən azdır bunu, 
Qiyaməti gətirəcək, 
Pozğunluğun sonu. 
 
Hələ səhnədə atılıb düşür, 
Mənasız şoular göstərir. 
Bir gün cavab verəcəyini, 
Heç düşünməyir. 
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Baxıb heyrət elədim, 
Dərdli gələcəyini gördüm, 
Halına çox yanıb 
Tövbələr dilədim. 
 
İnşallah qəflətdən ayılar, 
Haqq yoluna qayıdar, 
Qorxub cəhənnəm atəşindən 
Sevgi ilə oyanar. 
 
Qayıdanları sağ olsun, 
Yeni zirvələr qazansın, 
İmanına iman qatıb 
Bir də səhvə qayıtmasın. 
 
Daha betərindən saxlasın, 
İnsanlıq yox olmasın, 
İslam bayrağı altında 
İmanlılar çoxalsın. 

 
DEDİM: DEDİ (SUAL-CAVAB) 

 
Dedim: könlüm yaralıdı, 
Dərmanı səndə vardı. 
 
Dedi: səbr eylə, 
Hər halın əyandı. 
 
Dedim: şükür halıma, 
Betərindən saxlaginan. 
 
Dedi: halına şükür edən, 
Düşməz zalım ayağına. 
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Dedim: bağışla günahkaram, 
Həm də tövbəkaram. 
 
Dedi: saf, arzu niyyətlilər, 
Ancaq imanlılardılar. 
 
Dedim: yolumu açginan, 
Arzuya çatdırginan. 
 
Dedi: arzuya yetməkçün, 
Səbrlə dayanginan. 
 
Dedim: səbrlə dayanmışam, 
Bu halıma alışmışam, 
 
Dedi: səbr edənlərə 
Cənnətdə yer ayırmışam. 
 
Dedim: sənsizz yaşaya bilmirəm, 
Bu dünyanı neylərəm. 
 
Dedi: dünyaya aldanmayanı, 
Sevinclə müjdələrəm. 
 
Dedim: sənlə xoşbəxtəm, 
Arzulara çatmışam. 
 
Dedi: könlünü mən, 
Sevgilə yaratmışam. 
 
Dedim: şükür yaratdığına, 
Hər tərifə laiqsən. 
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Dedi: sadiq qullarım, 
Sevgimə çox layiqdi. 
 
Dedim: sağlığa yetir məni. 
 
Dedi: hər gün dua edib, 
İbadətinlə sevindir məni. 
 
Dedim: Hər yerdə olsan da görə bilmirəm. 
 
Dedi: bəsirəti açıq olana, 
Bəsirətlə görünürəm. 
 
Dedim: ömrümə çox ya azmı qalıb? 

 
Dedi: sən bilməzsən, 
Mən bilirəm nə qədər qalıb. 
 
Dedim: sənə yetmək istərəm, 
Bu zalım dünyanı neylərəm. 
 
Dedi: dünyanı mən yaratmışam, 
İmtahan üçün yaratmışam. 
 
İmtahandan çıxanlara, 
Cənnətdə yer ayırmışam. 
 
Dedim: cəhənnəmi göstərmə, 
Əzablarda qalaram. 
Ordakılara hər gün, 
Sənə sevgimdən danışaram. 
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Dedi: hər şey öz əlindədir, 
Yaxşı pis seçməyindədir, 
Əməli düz olanların 
Mələklər dövrəsindədir. 
 
Dedim: son nəfəsə qədər, 
İmanımı qoru sən. 
Şeytanı gücdən salıb, 
Nəfsimi qoru sən. 
 
Dedi: qızın sevginin oduna, 
Girmə cəhənnəm oduna. 
Qiyamət qopan zaman, 
Kafirin bax fəryadına. 
 
Dedim: məzlum bəndənəm, 
Sənə dua edənəm, 
Şeytanı lənətləyib 
İslamla gedənlərdənəm. 
 
Dedi: əgər əskiyini düzəlt sən, 
Könlündən öyrənginən, 
Cəhənnəmi yada salıb 
Ordakından iyrənginən. 
  
Dedim: savabım azdır mənim, 
İnşallah çox olar. 
Cəhənnəmdən qurtulub, 
Yerim cənnət olar. 
 
Dedi: dünya sınaq dünyasıdı, 
Şeytan yolda qalacaq. 
Allaha sadiq qullar, 
Onu peşiman qoyacaq. 
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 BİZ KİMİK, NƏÇİYİK,  
HARDAN GƏLİB, HARA GEDİRİK? 

 
Biz bir yolçuyuq, 
Haqdan gəlib. 
Haqqa gedirik, 
Bəzən əliboş, 
Bəzən dolu gedirik. 
Biz birozanıq, 
Dərddən yananıq, 
Biz haqqın quluyuq, 
İbadəti unutmamalıyıq. 
Biz bir sərkərdəyik, 
İslamı qorumalıyıq, 
Haqdan çıxan kəsləri, 
Haqqa çağırmalıyıq, 
Biz torpaqdan yaranmış. 
Torpağa gedəcəyik, 
Biz bir əmanətik, 
Sahibinə getməliyik. 
Yarım qalan ömrümüzü, 
Orda yaşamalıyıq, 
Layiqli yerə paylanacayıq, 
Biz cürbəcürük. 
Həm imanlı, 
Həm kafirik, 
İmana gələnlər, 
Mələklərə bərabərik. 
Biz bir davamçıyıq, 
Sənə can atanıq, 
Sevgini qazanmaqçün, 
Gecəni-gündüzə qatanrıq, 
Yatmışkan oyağıq, 
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Oyaqkən yatanıq, 
İmanımızla tanınanıq. 
Biz xəlq edilənrik, 
Səndən şəfa diləyib, 
Həm bəsirətlə görüb, 
Həm kor gəzənik, 
Biz səadətə çatmaq, 
Sənə doğru gələnik, 
Biz ilham alanıq, 
Hər şeyi sənə buraxanıq. 

 
HƏZRƏTİMÜHƏMMƏDİ MUSTAFANIN  
MERACA (YƏNİ ASİMANA) GETMƏSİ 

 
Çox şair səni mədh edib, 
Sənə Sevgisini bildiriblər, 
Ələ alıb qələmi bəsirətlə görüb, 
Meracını tərif edib əla söz deyib. 
Gəlin Yaradana şükür deyək, 
Tərifə layiq olub meraca qalxdın, 
Dillərə dastan olub haqq sözünü yaydın, 
Əzaba sinə gərib islamı yaşatdın, 
Sülhə çağırıb günahdan qutardın. 
Mömündən sənə salam olsun, 
İslamı bəyənməyənəar olsun, 
Yaradan eşqi ilə meraca qalxdın, 
Hüsnünü arzulayıb maraqda qaldın. 
Gecələr yatmayıb sübhə qədər ağlamısan, 
Dillərə dastan olub islamı yaşatmısan, 
Görmüsən mələkləri daha nə qəmin, 
Peyğəmbərlər olub həmdəmin, 
Cənnəti cəhənnəmi gözünlə görmüsən. 
Yaradanla pərdə arxasında, söhbətini etmisən, 
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Könlü atəşdə qalıb tərki-dünya olmusan, 
Cənnətin gülü olub çox kəsi qutarmısan, 
İçib eşqin şərabını diyar-diyar gəzmisən, 
Quranı əzbər bilib batinlərin öyrənmisən. 
Xütbələrdə anılıbdır adın, 
Daim rəhmətlər eşidibsən, 
Vəhlə özündən gedib özünə gəlmisən, 
Hz:Cəbrayıldan qorxub başqa donda gözləmisən, 
Əhli-beyti öz yanına almısan, 
Peyğəmbərlərlə cənnəti qazanmısan. 
Nurundan paylayıb mömünlərə, 
Könüllərə sevgi paylamısan, 
Səni candan sevənlərə yanında,yer ayırmısan. 
Sevmisən mömün şairləri,sevərək dinləmisən, 
Həzrəti Əlinin şeirlərin sevmisən, 
Röyada alıb ilhamı aşikar etməmisən, 
Qorxub Rəbbindən susmusan, 
Kafirlər önündə susmayıb danışmısan, 
Zülmətdə qalanları islama çağırmısan. 
Qəm oduna tutuşub dərdli könlün, 
Dərman edib Yaradan verib dözüm, 
İnanıb vəfasına yarı yolda qalmamısan, 
Könlü odlarda qalıb islamı yaymısan, 
Cəmi bəşərə ibrət qoymusan. 
İbrət götürüb yaşatsınlar islamı, 
Cəhənnəmdən qutarsınlar canı. 
Yazıb hikməti ellərə yaysınlar, 
Mömün şairlər islama çağırsınlar. 
Qorxmasınlar əzabdan, 
Naz-nemətə çatmasalar da. 
İmanda kamilliyə çatsınlar, 
Qorxmasınlar kafirlərin tənəsindən, 
Nə də zəmanə zərbəsindən, 
Doğru olan haqqa inansınlar, 
Hər işi haqqa buraxsınlar. 
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     ORUCLUQ GƏLİB 

 
Dedi: Xoş gəlib elinizə, 

Qənimdir nəfsinizə, 
Oruc tutmayan 
Qalib gəlməz nəfsinə. 
 
Sanma günahdan qurtulacaq, 
Şeytanı yolda qoyacaq, 
Qalib gəlib nəfsinə, 
Cənnəti qazanacaq. 
 
Taleh üzünə gülmüş, 
Nəfsini enənlərin, 
Tək pənahı Allah olub 
İlhama gələnlərin. 
 
Orucu boş sanma, 
Özünü güclü sanma, 
Nəfsin şahlıq edirsə 
Özünü kamil sanma. 
 
Bil ki nəzarətdəsən, 
Könlü məhbəsdəsən, 
İmana gəlmək üçün 
Nəfslə mübarizədəsən. 
 
Qorxub yollarda qalma, 
Aclığı vecə alma. 
Allah güc verəcəkdi, 
Nəfsin eniləcəkdi. 
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Səbrlə dözəcəksən, 
Kafirdən uzaq gəzəcəksən, 
Uymayıb dünyaya 
İmana gələcəksən. 
 
Olacaqsan Allaha sadiq, 
Olmayasan dünyaya aşiq, 
Dost olub cənnətliklərə 
Peşiman olar, şeytanı fasiq. 
 
Sən hələ eylə imtahan, 
Bu yolda mətin dayan, 
Qaçırmayıb namazı 
Könlünün səsinə inan. 
 
Çox şey gözündən düşəcək, 
Şeytan peşiman gəzəcək, 
Əziyyət verən nəfsin 
Belə gücdən düşəcək. 
 
Şəriətə tabe olmayan, 
Sərhəd tanımayan, 
Orucu boş sanacaq 
Şeytan onu azdıracaq. 
 
Görə-görə uçurumda qalacaq, 
Sanma xoşbəxtliyə çatacaq, 
Kafirlikdən əl çəkməyən 
Cəhənnəmdə əbədi qalacaq. 
 
Əzmlə işini yetirəsən başa, 
Düşməyəsən təlaşa, 
Bu fani dünyada 
Yaşamayasan boş-boşa. 
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Sanma əbədi yaşayacaq dünya, 
Bir gün tarımar olacaq. 
Savab qazanmayanı çox, 
Gətirəcək oyuna. 
 
Dünyaya uymayan bəndə, 
Düşməyəcək kəməndə, 
Taleh üzünə gülməsə də  
Azdıra bilməyəcək bir bəndə. 
 
Axirəti üstün tutar dünyadan, 
Allahı daim salar yada, 
Könül bağlamayıb vəfasıza 
Əliboş getməz dünyadan. 
 
Bəsirətlə baxar qəzaya, 
İnşallah gəlməz bəlaya, 
Nəfsini nəzarətdə saxlar 
Bütün ili oruc tutar. 
 
Alar ləzzəti bu halından, 
Allaha yaxınlığından, 
İlhamıyla hey danışıb 
Sirləri gizli saxlamağından. 
 
Qorxar Rəbbin töhmətindən, 
Vicdanın səsindən, 
Kafirdən qaçıb hər an 
Kamilliyə çalışar. 
 
Həssas qəlbi ilə çox şeyi duyar, 
Arada sərhəd saxlayar, 
Zalım olan bəndədən 
Bir Allaha sığınar. 
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Bölər dərdini Allah ilə, 
Hər şeyi ona buraxar, 
Zülmətdə qalanları 
İslama çağırar. 
 
Çoxu çağrışı başından atar, 
Nəfsinin ardınca qaçar, 
Günahını bilə-bilə 
Uçurumun ağzında durar. 
 
Başdan atar nəsihəti, 
Kasıblıqdan qorxar hər an, 
Sonraya saxlayıb tövbəni 
Özünə cəhənnəm qazanar. 
 
Ömrə bel bağlayar, 
Təhlükəni görməz bir an. 
Kiminə verilsə də möhlət, 
Möhlətə verməz qiymət. 
 
Nəfsi enənə veriləcək qiymət, 
Talehi güləcək nəhayət. 
Candan əziz tutub şəriəti, 
Alacaq əla qiyməti. 
 
O, bir nurdur get o yol ilə, 
Özünə həmdəm eylə. 
Yorulub yolda qalsan, 
Orucu təkrar eylə. 
 
Eylə nəfsi küsdürə biləsən, 
Bu yolda mətin yürüyəsən, 
Sadiq qalıb Allaha 
Şeytanı peşiman edərsən. 
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Dedi: Bunları yaşayıb etdim imtahan, 
Oxucum səndə  mətin dayan, 
Səni peşiman qoyan, 
Şeytana qalib ol hər an. 
 

Elə zalımdır tutub yaxandan, 
Qoymaz əla alasan imtahandan, 
Nəfsi gücsüz sananlar     
Əla almaz imtahandan. 
 

Güclü güləşçi tək qalıb önündə, 
Səni yıxacaq günün birində, 
Kəs başını o əfi ilanın 
Səni çalmağa çalışanı. 

21.07.2012. 
 

QƏDR GECƏSİ 
 

Gəlin qədrini bilək, 
Hər gələn qədr gecəsinin. 
Əhv olmağa çalışıb, 
Savabı qazanaq. 
 

Bəlkə nəsib olmadı, 
Belə fürsət olmadı, 
Əhv qismət olmayıb 
Savablar yazılmadı. 
 

Əhv olma gecəsidir, 
Kafirlər gecikəcək. 
İmanlı fürsət qaçırmayıb, 
Tövbəyə gələcək. 
 
Şeytanlar qandallanıb, 
İnsanlar azad olub, 
Kim fürsəti qaçırmayıb 
Cənnətə layiq olub. 
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İnşallah ziyarət edib, 
Biz də Kəbəyə gedək. 
Borcumuzu ödəyib, 
Rəbbimizi sevindirək. 
 
Çoxu hay-həşirdədi, 
Savab yada düşmür. 
Ölüm ona gəlsə də, 
Onunla əzab bitmir. 
 
İmanlı qabaqdadır, 
Cəhənnəmə laiq olan. 
Özündən razı olub, 
Sanır ki, qabaqdadı. 
 
Özündən razı qalıb, 
Cənnətdə yerin ayırıb, 
Savab kisəsi boş qalıb, 
Bəsirəti bağlanıb. 
 

Dedi: Görə-görə gəlmişik, 
Onları çox dinləmişik, 
Əzabı sonraya saxlayıb 
İradə azaddır demişik. 
 
Nəfsi qoymur düşünsün, 
Günahları hey görsün, 
Az olan ömrünü 
Özü gərək dəyərləndirsin. 
 
Topa-topa qar yağar, 
Çox şeyi altında qalar, 
Günahı çox olanların 
Ümüdü əlidən alınar. 
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Yatıb sübhü qılmayan, 
Elə hey danlanacaq. 
Göz yaşı ilə uyuyub, 
Peşimanlıqla qalacaq. 
 

Dedim: Hər gün dua edirəm, 
Yerimi bilməyirəm, 
Cəhənnəmi görməmək üçün 
Nəfsimi orucla enirəm. 
 

Dedi: Çox imtahandan çıxmalısan, 
Səbrlə dost olmalısan, 
Namazı qəsdən qaçırmayıb 
İbadətdən doymamalısan. 
 

Doyma ki Rəbbin sevinsin, 
Şeytan gücdən düşsün, 
Saralıb solan güllər 
Sevgindən su içsin. 
 

 
RAMAZAN BAYRAMINIZMÜBARƏK! 

 
                 Dedi: Əhdə vəfa etdiniz, 

Nəfsinizi endiniz, 
Yuxunu haram edib 
Allahı sevindirdiniz. 
 

Şeytan peşiman gəzib, 
Siz nəfsinizi enərkən. 
Ac qalmağı düşünüb, 
Susuzluğa dözərkən. 
 
Yatıb yuxuya qalmayan, 
Rəbbin sevinci olub. 
Hər əzaba sinə gərib, 
Bəladan qorunub. 
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Sevgidən çələng hörək, 
Onu dünyaya göndərək, 
Nəfsi enmək üçün 
Hər kəsi Ramazana səsləyək. 
 

Əl götürün haramdan, 
Bəhrələnin Qurandan, 
Cənnəti qazanmaqçün 
Qaçmayın namazdan. 
 
Allah sizə kömək olsun, 
Xəstələr sağalsın. 
Orucu tuta bilməyən, 
Qəzaların unutmasın. 
 

   QURBAN BAYRAMIMIZ 
 
Xoş gəlib elimizə, 
Bizim qurban bayramımız. 
Dünyanın hər yerində keçirilir, 
Qurbanlıq bayramımız. 
 
Kasıbların üzü gülsün, 
İmkanlılar qurban kəssin. 
Paylayıb onlara, 
Gərək savab eyləsin. 
 
Çoxu naz-nemət içindədir, 
Canı dövlətindədir. 
Çıxsa əgər pulu, 
Nəfsi göynəməyindədir. 
 
Allah yolunda kəs ginən, 
İmkansıza ver ginən. 
Lütvünü qazanıb, 
Günahları sil ginən. 
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İslam yaşayıb yaşayacaq, 
Kəbə dolub daşacaq, 
İslamı yaşadanlar 
Rəbbin sevinci olacaq. 
 
Adın hər yerdə əzizdir, 
Dualarımız tükənməzdir, 
İslamı sevməyənlər 
Əsil düşmənimizdir. 
 
Əziz gündə çaxnaşma salırlar, 
Fikri yayındırmağa çalışırlar, 
Allahın qəzəbini hər gün 
Yaxınlaşdırırlar. 
 
Dalğalansın islam bayrağımız, 
Hər yerdə eşidilsin dualarımız, 
İslam bayrağı altında 
Birləşək hamımız. 
 
Dünyanı cəhalətdən qurtaraq, 
Yeni sabahlara addımlayaq, 
Əl çatmayan zirvələrə 
Bayrağımızı taxaq. 
 
Düşmən əli dəyməsin,. 
Hər zaman peşiman gəzsin, 
İslamı yıxmağa çalışanlar 
Yurd yuvasız gəzsin. 
 
Allah dinini bəyənməyənlər, 
İddia ilə gəzirlər, 
İslama ləkə yaxmaq üçün 
Min bəhanə gəzirlər. 
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İslamda olanla deyil, 
Allahla savaşırsınız, 
Şeytandan güc alıb 
Pisliyə çalışırsınız. 
 
Sevgi barışmayıb barışmayacaq, 
İnşallah nəğməsini ellərə çatdıracaq, 
İslamın haqq dini olduğunu 
Hikməti ilə anladacaq. 
 
Mömünlər sirdaşımdır, 
Rəbbim pənahımdır, 
Kəbə qibləgahım 
İmanlılar yol-yoldaşımdır. 
 
Uzun yolu qısa etmişəm, 
Hikmətlər yarmışam, 
Canı odlarda yanıb 
Doğru yolu seçmişəm. 
 
Ağıllı doğru yolu seçəcək, 
Günaha tövbə deyəcək, 
İmana-dinə gəlib, 
Mömündən ibrət götürəcək. 
 
Ağılsız hər gün toy-bayram edəcək, 
İddia ilə öyünəcək, 
Mənəmlik gözünü tutub 
Doğru yolu görməyəcək. 
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      ƏZAN 
 
Nə möcüzə var bu əzanda, 
Düşünən donur bir anda, 
Könül səsini dinləyən kəs, 
Əzanı boşuna keçirməz əbəs. 
 
Savabı toplayaq biz, 
Günahı tərk edək. 
Bəsirətlə baxıb cahana, 
Savabla gedək dərgahına. 
 
Zamanı dəyərləndirək, 
Nəsillərə incilər qoyub gedək, 
Dünyanın boş yaranmadığını 
Hikmətdən ibrət götürək. 
 
Ancaq Allahı sevgi ilə, 
Gedək dünyadan savab ilə, 
Görüşüb cənnət mələkləriylə, 
Edək söhbəti əhli-beytlə. 
 

Dedi: Adına nəğmələr qoşacaq, 
Ətrini uzaqdan alacaq, 
İbrət götürüb mömünlərdən, 
Sevgi ilə anacaq. 
 
Halına şükürlər deyəcək, 
İlhamı ilə bəstələr qoyub gedəcək, 
Sorğu-sualdan qorxub 
Günahı təkrar etməyəcək. 
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İMANDA KAMİLLİYƏ NECƏ ÇATMAQ OLAR 
 

                  Dedi:Oxuyasan Quranı, 
Elmdən hali olasan. 
Kafir olandan, 
Sən uzaq olasan. 
 
Etməyəsən üsyan, 
Qalmasa bir kimsən. 
Bil ki, səni yaradan, 
Hər an səninlədir. 
 
Söyləmə dərdini naşıya, 
Baxma göz yaşına. 
Hal-əhli olmasa əgər, 
Sirri demə qardaşına. 
 
Uzun yolu qısa edəsən, 
Könlünü sən dinləyəsən, 
Etdiyi yaxşılığı heç 
Üzə deməyəsən.  
 
Taleh üzünə gülməsə də, 
Sənə ümüd verməsə də, 
Çəkdiyin zəhmətlər 
Hey itirilsə də. 
 
Solma əsən küləkdən, 
Könlü qırma bilərəkdən, 
Bil ki, söz yarası heç 
Getməz ürəkdən. 
 
Tez yatıb tez oyanasan, 
Sübhü qaçırmağa qorxasan, 
Şəriətdən çıxmayıb 
Namərddən qorxmayasan. 
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Eşqi-candanucuz tutub, 
Dəyərini itirməyəsən. 
Dünya malına uyub, 
Haramdan götürməyəsən. 
 
Hər işə səbrlə dözəsən, 
Sevəni üzməyəsən, 
Savabı xərcləyib 
Əliboş getməyəsən. 
 
Namərdə olmayasan yoldaş, 
Sonra etməyəsən təlaş, 
Tənha qalıb yollarda 
Zülmətdə azmayasan. 
 
Su tək lal olasan, 
Sükutu saxlayasan, 
Torpaqtək təmkinli olub 
Hörmətə laiq olasan. 
 
Namərddən vəfa gözləməyəsən, 
Sükutla dinləyəsən. 
Səs verməyib səsinə, 
Kim olduğunu bildirəsən. 
 
Dəysə könlünə namərdin oxu, 
İnan deyəcək ona çoxu. 
Əkdiyini bir gün biçəcək, 
Sanmasın əzab yan keçəcək. 
 
Dama-dama burnundan gələcək, 
Əzab mələkləri ilə üzləşəcək, 
Tufanlarda qərq olub  
Sirat körpüsündən keçməyəcək. 
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HANSI SAVABLARLA CƏNNƏTİ 
QAZANMAQ OLAR? 
 

Dedi: Şirin olub yuxusu, 
Saymamaqdı arzusu, 
Nankor olanların 
Unudulacaq hamısı. 
 
Əldən tutmaq düşməz yada, 
Ancaq baxar vara ada. 
Mənəmlik tutar gözünü, 
Zülmətdə görər özünü. 
 
Əsiri olacaq vari dövlətin, 
Tanrı gözündə olmaz hörməti, 
Kim çətinlikdə dayansa mətin, 
Gülü olacaq o cənnətin. 
 
Namərdə baş əyməsən əgər, 
Əldən getsə bütün sünbüllər. 
Toxluğa etsən adət, 
Sənə qismət olar cənnət. 
 
Hər gün toplayasan savabları, 
Yuyasan günahları. 
Əhdinə vəfalı olsan əgər, 
Yazdığın hikmətlər dünyanı gəzər. 
 
Kafirdən uzaq gəzəsən, 
Savabı özün görəsən, 
Nəcib arzu diləklərin 
Həyata keçdiyini görərsən. 
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     ƏHLİ-BEYT 
 

Dedi: Yoxdur tayı-bərabəri, 
Əhli beytin heç yerdə. 
Onlar tək yaşadın islamı, 
Sədasını eşitsin hamı. 
 
Onlar tək ucalın mömünlüyə, 
Sülh səsi eşidilsin hər yerdə, 
İslamı bəyənməyənin 
Qaralsın üzü hər yerdə. 
 
Dil açsın arzularımız, 
Eşidilsin dualarınız. 
İslama zərbə vuranların 
Tarimar olsun yurdları. 
 
Əzanlar versin baş-başa, 
Ellər etsin tamaşa. 
Yatıb yuxuya qalanlar, 
Qalxsın namaza. 
 
Qırılsın qandallar, 
Kəsilməsin dualar, 
Kilidlənmiş qəlblərdən, 
Silinsin paslar. 
 
Zəfərlə yürüsünlər, 
Azadlıq nəğməsi desinlər, 
Camilərdə, məscidlərdə 
Hey tövbəyə gəlsinlər. 
 
İbrət götürsün əhli-beytdən, 
Həm də gözəl öyütdən, 
Namaza hazır olub 
Qaçırmasın bilərəkdən. 
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Bilmədən yuxuya qalsa, 
İnaddan heç dönməsin. 
Yenə mətin dayanıb, 
İbadəti kəsməsin. 
 
Ara sözə inanmasın, 
Şəriətdən qaçmasın. 
Oxuyub Quranı, 
Sevməkdən usanmasın. 
 
Çox götür qoy eyləsin, 
Hər gün səhvini görsün. 
Bir də təkrar etməyib, 
Şeytanı sevindirməsin. 
 
Əhdə vəfalı olsun, 
İbadətdən zövq alsın, 
Sığınıb tək Allaha 
Kafirlərdən qorxmasın. 
 
Baxıb keçmiş illərə, 
İllərin qədrini bilsin. 
Artırıb savabları, 
Günahları bir-bir silsin. 
 
Gözəl görünsə də ay, 
Bir gün bəla gətirəcək, 
Günəş bir gün parçalanıb 
Dünyanı qaranlığa qərq edəcək. 
 
     ELM NƏDİR? 
 

Dedi: Elm Yaradanın elmidir, 
Hər şeydən güclüdür, 
Yeri-göyü xəlq edib 
Sirri özündə gizləyib. 
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Elm aşikar, 
Həm gizlindədir. 
Rəbbin ən böyük, 
Xəzinəsindədir. 
 
Elmi qədərində verib, 
İstəyənə verib, 
Yüksəklikdə durub, 
İstəyən pay aparıb. 
 
Elm çalışan üçündür, 
O qapını açan üçündür, 
Gecəni gündüzə qatıb 
Xalqa çatdıran üçündür. 
 
Elm sonu yox bilinməyir, 
Hər kəsə verilməyir, 
Onu ucuz tutana 
O heç verilməyir. 
 
Elm Rəbbin əsəridir, 
Hər şey elmdə gizlənib. 
Şəriətlə gedənlərin, 
Sinəsində gizlənib. 
 
Elm oxunmamış kitabdı, 
Gərək açıb oxuyasan. 
Onu xalqa çatdırmaq üçün, 
Gecəni gündüzə qatasan. 
 
Elm səni xoşbəxt eyləyər, 
Gələcəyə götürər. 
Elmsiz insanlar, 
Çox şey itirər. 
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Elm barlı bir ağacdır, 
Meyvəsi şirin olar, 
Elmsiz olanın 
Bəsirəti bağlı qalar. 
 
Elm zəhmətlə gələr başa, 
Elmli vaxtı keçirməz boşa. 
Elm şəfa verər sağaldar, 
Elm səni aləmə tanıdır. 
 
Elm ilə var olub cahan, 
İnsan olub imtahan, 
Elmi sevməyənlər 
Olub quru canlar. 
 
Elm hər şey ona bağlıdı, 
Şəriətdə elmə bağlıdı, 
Şəriətdən kənar olanın 
Könül gözü bağlıdı. 
 
Elm sənə ilham verər, 
Yüksəklərə götürər, 
Sevgili qul edib 
Mömünlə cənnətə götürər. 
 
Elm ilə axan sular durular, 
Könüllər rahatlıq tapar, 
Elmsiz tapsa xəzinə 
Mənəviyyatdan yoxsul olar. 
 
Elmi kürsüsü yeri göyü yaradıb, 
Şəriəti anladıb, 
Gecəni-gündüzü 
Bilmədiyinizi yaradıb. 
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Elmi möcüzəni yaradıb, 
Çox şey gizlin qalıb, 
Gözə görünməyəni 
Könlü sevgini yaradıb. 
 
Elmi nələri-nələri yaradıb, 
O zərrəni atomu yaradıb, 
Görünəni görünməyəni 
Hər iki cahanı yaradıb. 
 
Elmi saymaqla qurtaran deyil, 
Aşiqlərşükürlər deyir. 
Elm ilə dillənən könlünü, 
Sizə əmanət deyir. 
 

Dedim: Sevgi sənə heyvandır heyran, 
Sənin elmini görməyən, 
Bütü tanrı edənlər, 
Kordur onlar. 
 

ERMƏNİƏSİRLİYİNDƏ 
OLAN ƏSİRLƏRİMİZƏ 
 
Yuva qurub hər budaqda, 
Gəzib azadlıqda. 
Şən nəğmələr oxuyur, 

  Özünə yem toplayır. 
  

Azdalığı var olsun, 
Hər könül azad olsun. 
Qırıb köləlik zəncirini, 
Bir də əsir olmasın. 
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Olmasın heç qandallar, 
Qırılmasın qollar. 
Azad olsun hər bir qul 
Açılsın yollar. 
 
Əsirlikdə olanlar, 
Düşmən əlində qalanlar. 
Tezliklə azad olsun, 
Torpaqlarımız alınsın. 
 
Çoxu itkin düşüb, 
İzləri silinibdi, 
Onu gözləyənlər, 
Ümüdünü üzüb. 
 
Ümüd işığı sönüb, 
Dünyadan küsüblər, 
Dərd əlindən ölənlərin 
Arzusu ürəyində ölüb. 
 
Gəlin dua eyləyək, 
İtginlərimizi diləyək, 
Yuvasız quşlara 
Biz azadlıq diləyək. 
 
Allah bilir hardadır, 
Çoxu hələ dardadır. 
Kafirlərə əsir olub, 
Ürəkləri dərdlə dolub. 
 
Zülmə uğrayıblar, 
Həyatdan bezgin olublar, 
Yuvasında əsir düşüb 
Yuvasız qalıblar. 
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Çoxu unudulub, 
Ümüdləri qalmayıb, 
Diriykən şəhid olanlar 
Əziyyətdə qalıb. 
 
Gəzib eli-obanı, 
Tapılmayıb dərmanı. 
Yolları bağlanıb, 
Allah ümüdünə qalıb. 
 
Çoxu qəsd eyləyib, 
Səbrdən üz döndərib, 
Diriykən ölənlər 
Özünə ölüm istəyib. 
 
Allah alıb qisasını, 
Yer üzündən silicək. 
İnşallah azadlığa buraxıb, 
Vətənə döndərəcək. 
 

 
 1990-CI İL, 20 YANVAR ŞƏHİDLƏRİNƏ 

 
Qanınız çiçəklərə qarışdı, 
Səsiniz haraylara qarışdı,  
Torpağa düşən zaman 
Ruhlarınız  ruhlara qarışdı. 
 
Harayınıza çatan olmadı, 
Dərdinizə dərman olmadı. 
Kafirlər gülləsinə gəldiniz, 
Əziz şəhidlərimiz. 
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Tarixdə qaldı adınız, 
Sizsiniz bizim andımız, 
Allah rəhmət etsin, 
Vətən evladlarımıza. 
 
Nə idi bizim günahımız, 
Çün müsəlman idi adımız, 
İllərdir hey tökülür 
Müsəlman qanımız. 
 
Sevgi halınıza yandı, 
Sizi duada andı, 
Allah cənnətdə yer ayırıb 
Vardır belə andı. 
 
Güldən-gülə, çiçəkdən-çiçəyə, 
Siz qonursunuz. 
Hər təamdan, 
Siz dadırsınız. 
 
Xalqımın dərdi əbədi qala, 
Düşmənə verilməz belə qala, 
Şəhid ölə bu dünyada 
Hər iki dünyada adı qala. 
 
Sevincin olmaq istərəm, 
Şəhid olmaq istərəm, 
Sevgimlə sulayıb çiçəkləri 
Könüllərdə qalmaq istərəm. 
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Füzuli rayonunda gedən döyüşlərdə şəhid olan sinif 
yoldaşım və dostum Aidə xanımın qardaşı  
Xəlil Mustafayevinəziz xatirəsinə həsr edirəm 

 

Susadılar qanına, 
Düşmədi kafir ayağına, 
Rəbbim gətirdi səni 
Şahlıq sarayına. 
 

Niyyəti qisas idi, 
Qisasını aldı sən. 
Kafirlərin önündə, 
Heç susmadı. 
 

Yatmayıb gecə-gündüz, 
Vuruşdun. 
Kafirlərin gülləsinə, 
Tuş oldun. 
 

Əlçatmaz göylərdə, 
Cənnətin gözəl yerində 
Mələklərin dövrəsində, 
Rəbbin sevincisən. 
 

Naləsi ucalacaqdı, 
Şəhidlərin hər yerdə. 
İnşallah Rəbbim, 
Öc alacaqdı. 
 

Qurumayır heç zaman, 
Anaların göz yaşı. 
Şəhidlər izləyir, 
Bizi hər addım başı. 
 

Arzulara yetməmişdi, 
Xoşbəxt ola bilməmişdi, 
Arzusu ürəyində qalıb 
Savaşa getmişdi. 
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Duaları qəbul olmuş, 
Bəxtinə şəhidlik yazılmış, 
Əsir düşmək istəməyib 
Mərdliklə vuruşmuşdu. 
 
Yaxınların yas saxlayır, 
Yaraları qan ağlayır, 
Canımdan bir cansınız 
Sevgi sizi salamlayır. 
 
Qanlı torpaqlar güllər bitirib, 
Güllər sizə göz yaşı töküb, 
Hara şəhid qanı tökülübsə 
Mələklər dövrəsində yürüyüb. 
 
Suya həsrət qaldın, 
Su verənin oldumu? 
Dayaq olub sənə, 
Gözü yaşla  doldumu? 
 
Həsrət qaldı qolların, 
Ananı çağırdın, 
Vətən-vətən deyə 
Ürəkdən yandın. 
 
Qucaq açdı ölümə, 
Dözmədi belə zülümə, 
Mələklərin dövrəsində 
Birləşdi şəhidlərlə. 
 
Sizə minnətdarıq bir, 
Gərək laiqli yaşayaq, 
Vətəninin adını 
Uca tutaq. 
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Yurdumun neçə şəhidi var, 
Silinməyən izləri var, 
Rahat yaşayaq deyə 
Şəhid gedəni var. 
 
Əzizinəm şanı sən, 
Gecələr yandır şamı sən, 
Oxuyub duaları 
Sevindir şəhidi sən. 
 
Yoxdur daha qəminiz, 
Şəhidlik qismətiniz, 
İslam bayrağı altında 
Birləşək hamımız. 
 
Hərəmiz bir iz qoyaq, 
İslama layiq olaq, 
İmtahandan çıxıb 
Cənnətə laiq olaq. 
 
Analar gərək susmasın, 
Şəhidi razı etsin, 
Verib Allah borcunu 
Namazı unutmasın. 
 
Savabı hazırlasın, 
Kisəni doldursun, 
Rəbbin hüzurunda 
Xəcalət qalmasın. 
 
Səfilliklə gəzəcəklər, 
İslamı yox sayanlar, 
Ona ləkə yaxıb 
Yıxmağa çalışanlar. 
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      GƏL ONLARI SATGİNAN 
 
Çətinlikdə qalmışdım, 
Çapa hazırlamışdım. 
İmkansız olduğumdan, 
Sonraya saxlamışdım. 
 
Biri söylədi mənə, 
Gəl onları satginan. 
Pulu olan bir şəxsin, 
Adına çıxarginan. 
 
Könlümü səsini mən, 
Necə sata bilərəm. 
Başqa ada çıxarıb, 
İlhamı gəzərəm. 
 
Dəyişmərəm dünya malına, 
Könlümün səsini mən. 
İstedadsız pullunun, 
Belə həvəsinə mən. 
 
Lazım bilsəydi Rəbbim, 
Ona ilham verərdi. 
Öz sevgisin bildirib, 
İlhamıyla dindirərdi. 
 
Səbrlə dayanmışam, 
İnşallah düzələcək. 
Kitablarım çapa gedib, 
Könülləri sevindirəcək. 
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Nə alınmaz, 
Nə satılmaz, 
O elə ilhamıdır ki 
Hər könüldə olmaz. 
 
Çox şeyi ala bilərik, 
İlhamı ala bilmərik, 
Bir iz qoyub dünyada 
Biz sevilə bilmərik. 

 
KİTABLARIM ÖVLADLARIMDIR 

 
İncə-incə naxış vurmuşam, 
İlhamı Rəbbimdən almışam, 
Gecə-gündüz deməyib 
Damla-damla toplamışam. 
 
Kitablarım övladlarımdı, 
Dövlətimdi varımdı, 
Dünyadan götürdüyüm 
Ən böyük savablarımdı. 
 
Kitablarım könlümün səsidi, 
Rəbbin möcüzəsidi, 
Hikmət dolu ürəyimin 
Ən böyük hədiyyəsidi. 
 
Kitablarım haqqa səsləyir, 
İbadətə gəl deyir, 
Cəhənnəmdən qurtarıb 
Cənnəti məkan et deyir. 
 
Kitablarım gözəl tərbiyədi, 
Gələcəyə böyük hədiyyədi, 
Cəhənnəmə götürən şeytana 
Ən böyük zərbədi. 
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Kitablarım hikmətlə doludu, 
Yolu haqqın yoludu, 
Paxıllıqdan oxumayanın 
Yolu şeytan yoludur. 
 
Kitablarım zəhmətlə gəlib başa 
Halallıq gəlib xoşa 
Hikmətsiz kitablar 
Çox asan gəlibbaşa 
 
Kitablarım ən böyük mirasımdı, 
İnşallah çoxu oxuyacaq. 
Ondan ibrət alana, 
Allah kömək olacaq. 
 
Kitablarım arzu niyyətimdi, 
Ömrümün mənasıdı, 
Bu qalan ömrümün 
Həyat nəğməsidi. 
 
Kitablarım adam ilə danışır, 
Könülə  işıq saçır, 
Ondan ibrət götürənlər 
İbadətə alışar. 
 
Kitablarım ən böyük silahımdı, 
Odu namərdə dərd verəcək. 
Ondan ibrət alan, 
Sirat körpüsündən keçəcək. 
 
Biganə tək keçmə yanından, 
Hikmət götür hər varağından. 
Oxu dərdinin dərmanı olsun, 
Şeytan yollarda azdırmasın. 
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Kitablarım Rəbbin hikmətidi, 
Sevgidə yazanın biridir, 
Cismi ölü olanda 
İnşallah ruhu diridir. 
 
Kitablarım daim nur saçacaq, 
Ağıllı ibrət alacaq, 
Namərd paxıllıqdan 
Onu haralara atacaq. 
 
Kitablarım Rəbbin nurudur, 
Hikmətli sözləri uludur, 
Sizi haqqa səsləyir 
Yolu haqqın yoludur. 
 
Kitablarım canıma can verər, 
Sanma Sevgi şöhrət istəyər, 
Ondan ilham alanlar 
İlhamıma ilham verər. 
 
Kitablarım inci tək seçiləcək, 
Gözümdən incilər süzüləcək, 
Vaxtında qiymət bilməyən 
Hələ çox üzüləcək. 
 
Kitablarım hələ üzə çıxmayıb, 
Çox kəs xəbər tutmayıb, 
Paxıl olan qəsdən 
Üzə çıxarmayıb. 
 
Şan-şöhrət istəmirəm, 
Haqq yolunu göstərirəm, 
Günahatövbə edib 
Cənnətə gəl deyirəm. 
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SƏHƏR-SƏHƏR 
 
Şehli-şehli gəzəsən bağları, 
Dərəsən inci tər barları, 
Yaradana şükür deyib 
Edəsən duaları. 
 

Ətriniçox sevirəm, 
Bağçamdakı barların, 
Dadından doymaq olmur, 
Əriyin, narların. 
 

Alçamız növbənövdü, 
Qurudub lavaş edirəm. 
Ondan gələn xeyiri, 
Əyər-əskiyimə verirəm. 
 

Qorxmuram sərt istidən, 
Durmadan çalışıram. 
Ərikləri satıb, 
Onunla dolanıram. 
 
Qorxmuram ağır zəhmətdən, 
Harama əl atmıram. 
Bəzi insanlar tək, 
Şərab hazırlamıram. 
 
Gəlin qədrini bilək, 
Bizə verilən nemətin. 
Haram qatmayaq malımıza, 
Bəla gəlməsin canımıza. 
 
Bu sınaqdır inan, 
Azla-çox edər imtahan. 
Zəhmətdən qorxmayana, 
Sevgi göstərər hər an. 
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Anam-bacım əkib, 
Bəhrəsini halal edib, 
Verilən zəkatlar 
Savablara gedib.  
 
Biz də əkib qoyub gedək, 
Sevgiyəlaiq olsun, 
Bizə də rəhmət oxunub 
Savabları yazılsın. 
 
İllərdir qulluq edirəm, 
Bəhrəsini görürəm, 
Allaha şükür olsun 
Bərəkətini sevirəm. 

 
YETİMLİYİN DADINI 

 
Mən çox yaşamışam, 
Yetimliyin dadını. 
Allah göstərməsin heç kəsə, 
Yetimliyin dadını. 
Ürək yanar dərd əlindən, 
Sığınmağa yer axtarar, 
Yetim qalmış kimsəni, 
Rəhimli axtarar. 
Əyər-əskiyi çox olar, 
Rəhmi gələn az olar, 
Yetimi sevindirənə, 
Rəbbim kömək olar. 
Həyatın sərt üzünü, 
Körpə ikən anlayar, 
Ondan ibrət alan, 
Qala kimi dayanar. 
Qorxmaz çətinlikdən, 
Çıxış yolu arayar, 
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Rəbbinə güvənib, 
Könlü duada olar. 
Dünya sınaq dünyasıdı, 
İmtahan daim olacaq. 
Gələcəyi düşünən, 
Gözəl ibrət qoyacaq. 
Qaysaq tutan yaralar, 
İnşallah sağalacaq. 
Ruhu gözəl olan, 
Haqq yoluna qayıdacaq, 
Olsa da çox günahı 
Yumağa çalışacaq. 
La ilahə illəllah kəlməsini, 
Könlünə nəqş edəcək, 
Haramdan uzaq olub, 
Borcunu verəcək. 
Sevindirməyib şeytanı, 
Onu peşman edəcək. 
 

TÖVBƏYƏ GECİKMƏ, GƏL 
 

 Dedi: Olsa da çox günahın, 
Tövbəyə gecikmə gəl. 
Rəbbini sevindirib, 
Şeytanı peşimana gəl. 
Demə bağışlamadı, 
Günahı yumağa gəl. 
Təmizlənib namazla, 
Nəfsini orucla, 
Enməyə gəl. 
Qorxma əsla aclıqdan, 
Qorx hər zaman toxluqdan, 
Doymasan da yuxudan, 
Sübhü qılmağa gəl. 
Yaşa əsil insan kim, 
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İbrət götür mömündən, 
Həm də gözəl hikmətdən, 
Arxalanma vara, ada. 
Bir iz qoy dünyada, 
Səndən ibrət alsınlar, 
Onlar da iz qoysunlar, 
Rəhmətlə anılsınlar. 
Qorxmayasan zalımdan, 
Rəbbinə güvənəsən, 
Onun sənlə olduğunu, 
Könlündən öyrənəsən, 
Səbrlə dost olasan, 
İlhamı saxlayasan. 
Kasıblıqdan qorxmayıb, 
Qismətə inanasan, 
Halına şükür deyib, 
Pis sözü tərgidəsən, 
Şeytana lənət deyib, 
Gözdən düşməyəsən. 
Heç kəsə qara yaxmayasan, 
Şərdən uzaq olasan, 
Sənə qara yaxanı, 
Allaha tapşırasan. 
Olsa da sənə zülüm, 
Yetməsə heç yerə əlin, 
Səbr edib sığın. 
Bil ki var. 
Müjdələrin, 
Allah aradan götürəcək, 
Sanma imtahan bitəcək, 
Rahat mənzilə yetənlər 
Hər cür imtahan ediləcək. 
Şəhadət gətirginən, 
Ölüm gəldiyi anda, 
Etmə haqqa üsyan, 
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Susuz qaldığın anda. 
Namərdə olma sirdaş, 
Olmaz əsla qardaş, 
Əgər mömün deyilsə 
Qardaşın olmaz qardaş. 
Həmdəmin mömünlərdir, 
Hər sözündən anla sən, 
Kafirlərə uymayıb, 
Rəbbinə arxalan sən. 
Şəriklikdən uzaq ol, 
Dünya malı şirin olar, 
Bu gün dost bildiyin, 
Bir gün sənə düşmən olar. 
İnanma sən vəfasıza, 
Hər sözü yalan olar. 
Çox olsa da kafir, 
Əsil mömün az olar. 
Mömünün könlü gültək açar, 
Günahdan daim qaçar. 
Etdiyi savablar, 
Cənnətdə gül tək açar. 
Sorğu-sualdan qorxan, 
Savabı çox yığar. 
Bir canlını unutmayanı, 
Tanrı heç unutmaz. 
Əlləri qoynunda qalmayıb, 
Sevgiyə layiq olar. 
Sev onu səni sevən kimi, 
Arxayın olma nəfsindən. 
Oruc qutaran kimi, 
Tez-tez təkrar etginən . 
Nəfsini enginən 
Xəstə olan ruhunu 
Həm bədəni pak etginən 
Özü-sözü düz ol, 
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Çox kəsə örnək ol, 
Mömünlərə yar ol, 
Ətrafa sal bir nəzər. 
Sağ sol mələkləri, 
Sənlə birgə gəzər. 
Savabı, günahı, 
Gecikmədən  
Yan-yana düzər, 
Bu gün günah etmisən. 
Həmən tövbə etginən, 
Bir də pozmayıb tövbəni, 
Günahı tərk etginən. 
İşə əlin yatmasa, 
Həvəsin olmasa, 
Ümüdü itirmə 
Bir kəsin qalmasa. 
 

FUAD BALAMINQATARI 
 

Nəhayət arzusuna yetdi, 
Qatarla yola düşdü. 
Sevincindən 
Elə atılıb düşdü 
 

Heç yata bilmir, 
Hey yollara baxır. 
Səsini qeyd edib, 
Sonra dinlərəm deyir. 
 

Görən hara götürəcək, 
Ömrümüzün qatarı, 
Azıb yollarda qalmaz, 
Bizi yarım buraxmaz. 
 

Görən hara götürəcək, 
Bizə səadət gətirəcək, 
Yada qəmli qüssəli 
İllərimi gətirəcək. 
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Görən hara götürəcək, 
Ömrün karvanını, 
Səs-küylə oyadıb, 
Deyəcək en zamanıdı. 
 
Görən hara götürəcək, 
Xoş nəğmələr deyəcək, 
Yarım qalan arzumu 
Özüylə gətirəcək. 
 
Görən hara götürəcək, 
Lay-lay deyəcək, 
Ruhumu sığallayıb 
Sakitlik verəcək. 
 
Görən hara götürəcək, 
Sirri özündə gizləyəcək, 
Əzablara dözənlərə 
Əla qiymət verəcək. 
 
Görən hara götürəcək, 
İnşallah körpülərdən keçirəcək, 
Səmalarda sürdürüb 
Haqqa doğru götürəcək. 
 
Görən hara götürəcək, 
Sorğu-sualçün götürəcək, 
Layiq olanı gözləyib 
Özü gözdən itəcək. 
 
Görən hara götürəcək, 
Savabları kim biləcək, 
Taleh yüklü qatarı 
Sevgi hey gözləyəcək. 
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Görən hara götürəcək, 
Can evimdən vuranları, 
Mənə xain olanları, 
Özü əzib keçəcək. 
 
Görən hara götürəcək, 
Qatarda yerim görünəcək, 
Fuad balam mənimlə 
Mənsiz o qatarla gedəcək. 
 
Ömrümüzün qatarı, 
Qatarlara bənzəyir. 
Çox yollar gedib, 
Yolçuların gözləyir. 
 

BƏSİRƏTİ BAĞLI OLANLAR 
 

 Dedi: Özünü mömün göstərəcək, 
Çox kəsi bəyənməyəcək, 
Hər gün ibadət etsə də 
Əsil həqiqəti bilməyəcək. 
 
Atəşdə canı yanmamış, 
Dünyanı yalan sanmamış, 
Əzablara sinə gərib 
Hələ mətin dayanmamış. 
 
Hələ şeytanla vuruşmamış, 
Kamilliyə çatmamış, 
Aşiq olub Allaha 
Vəslini arzulamamış. 
 
Hələ güllər əkməmiş, 
Tikanlar dərməmiş, 
Ürəyi dağlı qalıb 
Ümüdsüz gəzməmiş. 
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Hələ sınaqdan keçməmiş, 
İşi düyünə düşməmiş, 
Mətin dayanıb 
Tənhalığı seçməmiş. 
 
Hələ səksədə qalmamış, 
Sübhü qaçırmağa qorxmamış, 
Dözüb təhqirlərə 
Dəli deyə açılmamış. 
 
Hələ ac qalmamış, 
Nəfsini azatmamış, 
Röyada ilham alıb 
Özü mat qalmamış. 
 
Hələ əməlim azdır deyib, 
Yollar aramamış. 
Şəriətə əməl edib, 
Mətin dayanmamış. 
 
Hələ öləcəyinə inanmamış, 
Göz yaşıyla anmamış, 
Günaha tövbə edib 
Cənnəti qazanmamış. 
 
Hələ möcüzələr görüb, 
Özü mat qalmamış. 
Əzablara dözüb, 
Şəhidliyə çatmamış. 
 
Hələ imana iman qatıb, 
Zirvələrə çatmamış. 
Mömünlük toxumu əkib, 
İslama çağırmamış. 
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Hələ xəyalı ilə dost olub, 
Aşiq-məşuq olmamış. 
İlhamıyla danışıb, 
Sirləri saxlamamış. 
 
Hələ işini haqqa buraxıb, 
Ondan istəməmiş. 
Səhv etməyə qorxub, 
Şəriəti seçməmiş. 
 
Hələ səbr etməyə alışmamış, 
Mömünlərə qarışmamış, 
Kafirləri tanıyıb 
Şeytanla vuruşmamış. 
 
Hələ köksü genişlənməmiş, 
Şiddətlə döyünməmiş, 
Ağrılara sinə gərib 
Taqətdən düşməmiş. 

 

    YALANDAN GƏLMƏ 
 

 Dedi: Günahdan qurtulmamış, 
Haqq yoluna gəlmə. 
Özünü mömün göstərib, 
Günahlara girmə. 
 
Cəzan ağır olacaqdı, 
Günahın yazılacaqdı, 
Etdiyin günahdan 
Kim qurtaracaqdı. 
 
Gör nə hala qalmış, 
Mömün kafir qarışmış, 
Özünü mömün göstərəni 
Uzaqdan tanımışıq. 
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Lənətlə anılacaq, 
Yüz yerdən oxlanacaq, 
Şəriəti yalan sayan 
Cəhənnəmə atılacaq. 
 
Dünyadan doymamış, 
Onu əbədi sanmış, 
İslamın Allah dini olduğunu 
Hələ anlamamış. 
 
Nə qədər haram ki var, 
Ondan əl çəkməli. 
Ruhunu şeytana satmayıb, 
Nəfsi təmizləməli. 
 
Yalançı aşiqlər çətin ki, 
Bu yolda mətin dayansın, 
Qazanıb haqq dünyasını, 
Bu dünyaya aldanmısan. 
 
Sevgi yolunda gərək ki, 
Mətin dayanasan. 
Dinləyib könül səsini, 
Sübhü sevginlə oyanasan, 
 
      GÖSTƏR 
 
Mənə bir çiçək göstər, 
Könlü yar əlindən yaralanmamış, 
Mənə bir mömün göstər, 
Könlü ilhamdan paralanmamış. 
 
Mənə şəriət göstər, 
İslamdan qeyri gözəl olsun, 
Mənə bir sahil göstər, 
Mələklər enməmiş olsun. 
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Mənə haqq yolu göstər, 
O yolda insan azmış olsun. 
Bir mömün şair göstər, 
Boşu-boşuna yazmış olsun. 
  

AYNA SÖYLƏ KİMDİR GÖZƏL? 
 

 Dedi: Aynan söylə kimdi gözəl? 
Mənə azbaxan, 
Halına şükür deyib, 
İbadətdən qalmayan. 
 

Ayna söylə kimdi gözəl? 
Gözəlliyi duyan, 
Sadə olub hər zaman, 
İddialı olmayan. 
 

Ayna söylə kimdir gözəl? 
Tərifə uymayan, 
Özü ilə öyünməyib, 
Şeytana uymayan. 
 

Ayna söylə kimdi gözəl? 
Özüylə barışan, 
Özündə nöqsan görüb, 
Özüylə barışmayan. 
 

Ayna söylə kimdir gözəl? 
Arif olan, 
Çox bəzənməyib, 
Zövqlü olan. 
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MÜSTƏQİLLİK GÜNÜMÜZ 
 

Gəlin qarşılayaq, 
Müstəqillik günümüzü, 
Gedib gözəl sabahlara, 
İslamı yaşadaq. 
 

Azadlığı canımızla, 
Əldə etmişik, 
Unutmayıb şəhidləri, 
Dua etmişik. 
 

Gərək elm öyrənib, 
Zirvələrə gedək. 
Laiq olub vətənə, 
İnsanlığıunutmayaq. 
 

Bir daha enməsin, 
Ucalan bayrağımız. 
Hər yerdən gəlsin, 
Gözəl sorağımız. 
 

Tarixdə qalsın adımız, 
Azadlıq olsun şüarımız. 
Kafirdən uzaq olaq, 
Yaşasın Azərbaycanımız! 
 

Bir iz qoyub, 
Yaşayıb yaradaq. 
Laiq olub islama, 
Cənnətinə gedək. 
 

Unutmayaq olanları, 
Bizə zərbə vuranları, 
Arxada birlik olub 
Yurdumu xaraba qoyanları. 

28 may 2012 
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həlak edən rus imperiyasının əsgərlərinədir sözüm 

 
 

Məqsədiniz qırmaq idi, 
Guya sülh yaratmaq idi, 
Əsarətdə saxlayıb 
Diz çökdürmək idi. 
 
Necə-necə oğulları, 
Al-qana qərq etdiniz. 
Qadın uşaq deməyib, 
Dənizə tökdünüz. 
 
Əməli ört basdır edib, 
Hərbiçiyəm deyirsiz. 
Qarşıda sizi gözləyən, 
Cəhənnəmi bilməyirsiz. 
 
Tarix təkrar olunur, 
Kafirlər zərbə vurur, 
Dində ayrılıq salanlar, 
Lənətlə anılır. 
 
Sanmacəzasız qalacaq, 
Keyfdə damaqda olacaq, 
Tökdüyünüz qanlar üçün 
Hütamiyə atılacaq sinir. 
 
İmansız gələcəyi görməz, 
Özünə savab götürmək, 
Bu günlə yaşayıb 
Kefindən qalmaz. 
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Rəbbim bilib insanın halını, 
Az edib ömrün zamanını, 
Ölümsüzlük versəydi insana 
İçərdi insan-insanın qanını. 
 
Haqqdan çıxan zalımsınız, 
Həm yerdə, göydə qınanırsınız, 
Etdiyiniz günahlar üçün 
Cəhənnəmdə yanacaqsınız. 
 
Haqqını istəyəcək hər şəhid sizdən, 
O zaman nə gələcək əldən, 
Alovlar bürüyəcək bədəninizi 
Qurtuluş olmaz cəhənnəmdən. 
 
İslamı dindən saymadınız, 
Zalimliklə tanındınız, 
Sülh bayrağı altında 
Çox qanlar axıtdınız. 
 
Haramdan əl çəkmədiniz, 
Nəfsi enməyi düşünmədiniz, 
Hər yerdə silahlanıb 
Müsəlman qanı tökdünüz. 
 
Sanki bir sürü leşsiniz, 
Diriykən ölüsünüz, 
Bu gözəl dünyaya 
Ən ağır yüksünüz. 
 
Hərbçi gərək sülhü qorusun, 
Ədaləti ilə örnək olsun, 
Nahaq qanlar tökməyib 
Ölkələri xaraba qoymasın. 
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Hərbiçi şəriəti öyrənsin, 
Harama tamah salmasın, 
Ölkələri xaraba qoyub 
Çapıb talamasın. 
 
Hərbiçi min dona girməsin, 
Xoş rəftar olsun, 
Özündən aşağıya 
Yuxarıdan aşağı baxmasın. 
 
Hərbiçi Allahı unutmasın, 
Ona sadiq qalsın, 
Ona dönəcəyini 
Sorğu-sualdan utansın. 
 
İbrət götürsün öləndən, 
Əli boş gedəndən, 
Ölüm yetdiyi anda 
Dünyanı boş biləndən. 
 

MƏN BİRAZAD ŞAİRƏYƏM 
 

Mən bir azad şairəyəm, 
Simalardan tanıyaram, 
Çirkin ya gözəl olduğunu 
İmanından anlayaram. 
 

Sən bir sərrast ovçusan, 
Könlümü nişan almısan, 
Gecə-gündüz deməyib 
Yüz yerdən oxlamısan. 
 

Sən bir sevən aşiqsən, 
Sinəndə telli sazın. 
Hər yerdən eşidilir, 
Yalnız xoş avazın 
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Mən bir yaralı durna, 
Düşmüşəm toruna. 
Kömək gəlsin qurtarsın, 
Yaralarımı bağlasın. 
 
Mən bir haqq aşiqiyəm, 
Könüldən yaralıyam, 
Yüz təbib gəlsə də 
Dərmanı səndə aramalıyam. 
 
Mən bir bənövşəyəm, 
Baharda ətir saçaram, 
Tufanlara sinə gərib 
Kafirlərdən qaçaram. 
 
Mən bir yağan yağışam, 
Könüllərə yağaram, 
Haqq yoluna göstərib 
İslama çağıraram. 
 
Mən bir azad şairəyəm, 
Həqiqəti yazaram, 
Bir haqqa inanıb 
Zamana buraxaram. 
 
Mən bir zərif güləm, 
Ləçəklərim tökülüb. 
Səbrlə dost olub, 
Gələn baharı gözləyib. 
 
Mən bir mətin xanımam, 
Hey oduna yananam, 
Əli bağlı qulun olub 
Lütvünə arxayın olanam. 
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Mən bir dərdli anayam, 
Tufanlardan keçmişəm, 
Zülmə qalib gəlib 
Eşq şərabından işmişəm. 
 
Mən bir sadə xanımam, 
Dərdli-dərdli baxaram, 
Göyləri seyr edib 
İlhamımla danışaram. 
 
Mən bir zərif şairəyəm, 
Səndən ilham alıram, 
Atəşlərdə yanıb 
Qəmimlə dost oluram. 
 
Mən bir ön cəbhədəyəm, 
Səngərləri qoruyuram, 
Sözümü dünyaya yayıb 
İmanı çoxaldıram. 
 
Hikmət dolu könlüm var, 
Könlünüzü bəzərəm, 
Sizi haqqa səsləyib 
Könülləri şad edərəm. 
 
Mən bir mətin xaniman, 
Öncə xəbər tutmamışam, 
Könlümdəki gövhərləri 
Heç üzə çıxarmamışam. 
 
Hikmət verilmiş kəslərin, 
Könlü dolub daşarmış. 
Şairlər içində, 
İlhamıyla danışarmış. (Surə 2, ayə 249) 
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   DÜNYANIN DƏRDİNİ ŞAİRLƏR ÇƏKƏR 
 
Böyük ürəyin böyük dərdi var, 
Şairin dünya qədər dərdi var, 
Çox kəs yatıb dincəlsə də 
Yuxusuz gecələri var. 
 
Dərdini gecəylə bölər, 
Yazdıqca yüngülləşər, 
Qərar tutmayıb heç yerdə 
Ancaq sözlə deyişər. 
 
Giley-güzarı qutarmaz, 
Hər yerdə ədalət axtarar, 
Yük olmaq istəməyib 
Dünyanın yükünü çiynində aparar. 
 
Çətin ömür verilib ona, 
Çətin ki bunu sevgisiz qana, 
Axar gözlərindən yaş gilə-gilə 
Tənhalıq həmdəmdi ona. 
 
Sükut ən gözəl həmdəmimdi, 
Onunla dinləyir könül səsini. 
Saf-çürük edib çox şey, 
Sonra yaradıram şeirlərimi. 
 
Şairin dövləti inan sözüdü, 
Hikməti söyləyən haqqın özüdü. 
Heç yerdə yoxdur şair məktəbi, 
Şairin olsun gərək söz təbii. 
 
Dəryadan ancaq incilər çıxar, 
Hikməti olmayan hikməti yazmaz, 
Kim eşqində vəfalı olsa 
Onun ilhamı azalmaz. 
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İlhamı alar hikmətdən, 
Üstün tutar hər nemətdən, 
Həyata əlvida edən də 
Düşməz hörmətdən. 
 
Zamanla bilməsələr də qədrimi, 
Zamanla biləcəklər qədrimi, 
Hər zaman ibrət götürüb 
Alacaqlar ətrimi. 
 
Dünya başdan-başa gülüstan olsa, 
Dəyəri olmaz hikmət olmasa, 
Hər kəs açıq-saçıqlığa etsə adət 
Ədəb-ərkan olmaz şəriət olmasa. 
 
Tapmaz heç zaman səadəti, 
Olmaz qədir-qiyməti. 
Daha betər günlərə qalar, 
Könlü şeytanla təmasda olar. 
 
Tədarükün düşünməz, 
Zamanı dəyərləndirməz, 
Şəriəti görməzdən gəlib 
Haqq qarşısında əyilməz. 
 
Əyilməz ki qaməti düzəlsin, 
Haqq olanı görsün, 
Dərindən düşünüb gələcəyini 
Bir gün tövbə desin. 
 
Xoşbəxt o kəsdir ki, 
Nəsihəti dinləyir. 
Hikmətdən götürüb ibrət, 
Könlü haqqa yönəlir. 
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FƏDAKARLIQ İSTƏR 
 

Çətinlikdən qorxana, 
Ata-ana adı yaraşmaz. 
Bu adı daşıyana, 
Vəfasızlıq yaraşmaz. 
 
Candan can-can qatasan, 
İslam üçün hazırlayasan. 
Şükürə alışdırıb, 
İbadətə alışdırasan. 
 
Tərsliyi ilə şeytanı andıracaq, 
Candan edib usandıracaq, 
Vaxtını boş keçirib  
Elmdən, ibadətdən yayınacaq. 
 
Onu həyata alışdırasan, 
Yaxşını, pisi anladasan, 
Şeytan sifət adamlardan 
Kənarda tutasan. 
 
Hikməti hey anladasan, 
Quran oxumağa alışdırasan, 
Nəfsini orucla enməyi 
Elmdə nailiyyətə çatdırasan. 
 
Təhlükədən keçdirəsən, 
Yaxşını pisi seçdirəsən, 
Ona olan sevgini  
Sən ona bildirəsən. 
 
Bunları verməsən ona, 
Bəlkə yolda azıb qala. 
Bəlkə ibrət götürüb  
Laiqli bir qul ola. 
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Talehin ümidinə buraxmayaq, 
Vaxtında bunlara alışdıraq, 
Sərbəst yaşası deyə 
İndidən doğru yola çağıraq. 
 

BƏSLƏ GÖZƏL GÜLLƏRİ 
 

Dedi: Bəslə gözəl gülləri, 
Baharda ətir saçsın. 
Laiqli qul olub 
İbadətdən ilham alsın. 
 
Bəslə gözəl gülləri, 
Sevginlə böyüt onu. 
Tufanlara dözmək üçün, 
Cəsur böyüt onu. 
 
Bəslə gözəl gülləri, 
Əzanla oyanıb qalxsın. 
Rəbbinə sadiq qalıb, 
İbadətdən yayınmasın. 
 
Bəslə gözəl gülləri, 
Haramı, halalı seçsin. 
Kafirdən uzaq olub, 
Mömünlüyə yüksəlsin. 
 
Bəslə gözəl gülləri, 
Şəriəti öyrənsin. 
Günahlar etməyib, 
Peşiman gəzməsin. 
 
Bəslə gözəl gülləri, 
Düz yolu vaxtında seçsin. 
Yollarda azmayıb, 
Çaşbaş gəzməsin. 
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Bəslə gözəl gülləri, 
Nar tək pərdəli olsun. 
Şəhvətdən uzaq olub, 
Harama əl uzatmasın. 
 
Bəslə gözəl gülləri, 
Hər zaman ətir saçsın. 
Yay qış deməyib, 
Çətinlikdə qalmasın. 
 
Bəslə gözəl gülləri, 
Könlün qan ağlamasın. 
Şeytana qoşulub, 
Yana-yana qoymasın. 

 
   MUĞAMIMIZ 
 
Tanrı vermiş səsi sizə, 
Avazla oxuyasınız. 
Dərdli könüllərə, 
Dərman edəsiniz. 
 
Öz dili ilə danışır tar, 
Məndə deyil ixtiyar. 
Pərdəni verib mənə, 
Mən də edirəm ahu-zar. 

 
Dərdimizə dərman edək, 
Onunla ağlayıb gülək. 
Dünyanın hər yerində, 
Muğamımızı nümayiş etdirək. 
 
Rəbbim yaşadıb yaşadacaq, 
Hər yerdə oxunacaq, 
Onu sevib dinləyən 
Muğamı alqışlayacaq. 
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Yoxdur tayı-bərabəri, 
İllərdən gəlib üzü bəri, 
Onu sevib yaşadanlar 
Gətirib müjdələri. 
 
Mahnılarım şahıdır, 
Könüllərin dərmanıdı. 
Muğamı gözəl oxuyanlar, 
Sanki gözəl ahudur. 
 
Dillənir könlümün səsi, 
Yaradır nəğməsini. 
Sizdə ilham alın, 
Yazın könül nəğməsini. 
 
Kaman ahu-zar edir, 
Tara hekayəsin söyləyir. 
Ustad muğama can verir, 
Birlik nəğməsini söyləyir. 
 
Bir-birini tamamlayır, 
Muğamı sevənlər anlayır. 
Haqdan gəldiyini, 
İlhamıyla anlayır. 
 
Gözəldir gözəl səsi olanlar, 
Muğamı sevib oxuyanlar, 
Onunla yaşadıb muğamımızı 
Dünyanın hər yerinə yayanlar. 
 
Oxuyur şairin könül səsini, 
Dünyaya yayır nəğməsini. 
Yaşadır onunla çox şairin, 
Könül nəğməsini. 
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Unutmadım əsla bəstəkarları, 
Şeiri sevgisi ilə yoğuranları, 
Gecəni gündüzə qatıb 
Gözəl bəstə qoyanları. 
 
Çox bəstəkarlar gələcək, 
Muğama sevgisini bildirəcək, 
Sevginin könül nəğməsini 
İnşallah dünyaya bildirəcək. 
 
      VAR MƏNİM 
 
Bu vəfasız dünyada, 
Çox imatahanım var mənim. 
İnşallah nəfsi enməyə, 
Xoş niyyətim var mənim. 
 
Dinləyib könül səsini, 
İlhamı qaçırmayacam. 
Ümüd edib sabaha, 
İmtahandan çıxacam. 
 
Son nəfəsə qədər, 
İmtahanım var mənim. 
Özümdən razı qalsam, 
Nəfstək düşmənim var mənim. 
 
Çıxsam əgər imtahandan, 
Müjdələrim var mənim. 
Əhdə sadiq qalsam, 
Cənnətdə yerim var mənim. 
 
Hər gün savaşdayam, 
İnşallah zirvələri aşmaqdayam. 
Sonsuz səadətə yetmək üçün, 
Səbrlə yaşamaqdayam. 
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Barışıb hər halım ilə, 
Əzabda qalan canım ilə. 
Qurtarıb çox kəsi əzabdan, 
İnşallah qəbul olar duam elə. 

  2008.12. 
 

    SƏNİ KİMDƏN XƏBƏR ALIM 
 
Səni kimdən xəbər alım, 
Varlığını söyləsin. 
Səndən xəbər verib, 
Könlümü sevindirsin. 
 
Səni kimdən xəbər alım, 
Nisgilim  getsin. 
Lalələr, nərgizlər, 
Nəğmələr desin. 
 
Səni kimdən xəbər alım, 
Uçan durnadanmı. 
Yoxsa  dünyanı gəzən, 
Dəli rüzgardan. 
 
Səni kimdən xəbər alım, 
Mənim sevimli itkinim, 
Gözümü yolda qoyub 
Özünü gizlədənim. 
 
Səni kimdən xəbər alım, 
Könlümün səsindənmi? 
Sirlə dolu ürəyimin, 
Nəğməsindənmi? 
 
Səni kimdən xəbər alım, 
Ruhu bəlkə də göydə olanım. 
Əl üzüb məndən, 
Naümüd olanım. 
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Səni kimdən xəbər alım, 
Həsrət qalanım. 
Maneəniaşmayıb, 
Səbrlə dost olanım. 
 

Səni kimdən xəbər alım, 
Əli qoynunda qalanım. 
Yollara baxıb, 
Gözü yaşla dolanım. 
 

Səni kimdən xəbər alım, 
Mənə gizli olanım. 
Deməyib sirrini, 
Maraqda qoyanım. 
 

Səni kimdən xəbər alım, 
Əlçatmaz xəyaldanmı? 
Sirlə dolu, 
Gizli röyamdanmı? 
 

Səni kimdən xəbər alım, 
Hər xəbərə hazıram. 
Səbirlə  dözüb mən, 
Gizli saxlayaram. 
 

TƏRİF ETMƏRƏM 
 

İnan namərdi mən, 
Yalandan tərif etmərəm. 
Susdurub ilhamımı, 
Günaha girmərəm. 
 
Tərif edib namərdi, 
Yalandan ucalmaram. 
Xalqın gözündə alçalıb, 
Yalana əl atmaram. 
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Gözüm görür hər kəsi, 
İmansız olan kəsi, 
Allahın gördüyünü, 
Mən dana bilmirəm. 
 

Ədalətlə qurulmayıb, 
Namərdlər ağa olub, 
Haqsızlıqla barışmayanın 
Ürəyində dərd olub. 
 

Görə-görə gəlmişik, 
Çox şeyi söyləməmişik, 
Ədalətin var olacağını 
Biz çox gözləmişik. 
 

Zülüm edəni görmüşük, 
zamanı gözləmişik, 
Zülmə səbr edənin 
Mükafatın görmüşük. 
 

Avara, sərgardan qalacaq, 
Zülümlə abad olmayacaq, 
Yuvasız quşlar tək 
Pərən-pərən olacaq. 
 

Hələ aşı qaynayır, 
Özünü ağa sanır, 
Hər an belə olacağına 
Kafirliyi ilə inanır. 
 

Divan tutub hər birinə, 
Zülümlərə salacaq. 
Qisası yerdə qoymayıb, 
Rəbbim heyfin alacaq. 
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ŞƏRİƏTLƏ GETMƏYƏN HƏCC 
ARZUSUNDA OLAN BİR XANIMA 

 
Dedi: Arzusu böyük olub, 

Gözü yollarda qalıb, 
Şəriəti unudub, 
Kəbəni arzulayıb. 
 
Pillə-pillə qalxmaq lazım, 
Eşq oduna yanmaq lazım, 
Əsil aşiq olduqda 
Kəbəyə getmək lazım. 
 
Dəyərini onda bilərsən, 
İmana gələrsən, 
Onda borcunu verib 
Kəbəyə gedərsən. 
 
Əməlim azdır deyib, 
Hər gün artırmalısan. 
İslamla gedib, 
Şəriəti tamamlamalısan. 
 
İşini vurasan başa, 
Düşməyəsən təlaşa, 
Yorğunluqda qalsa da canın 
Eşidilməsin üsyanın. 
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ULU ÖNDƏRİMİZ 
HEYDƏR ƏLİYEVƏ 

 
Nurlu sabahlara gedəcəyik, 
Zəfərlərəldə edəcəyik, 
Sevindirib dostları  
Düşmənə dərd verəcəyik. 
 
Məqsədin azadlığı yaşatmaq idi, 
Yeni zirvələrə aparmaq idi, 
Qurtarıb Azərbaycanı kafirlərdən 
Yeni səhifə açmaq idi. 
 
Ruhuna rəhmət oxunur, 
Neçə nəsillər oxuyacaq, 
Əldə etdiyin zəfərləri 
Nəsillər yaşadacaq. 
 
Yaxşı iş, qalar dünyada, 
Ağıllı bir iz qoyar dünyada, 
Ona verilən fürsətin 
Qiymətin bilər dünyada. 
 
Əsil qiyməti Rəbbim verir, 
Düşmən ancaq pisi görür, 

                             İmanın kimdə olduğunu 
Hər kəsdən yaxşı bilir. 
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DEDİM: SEVMƏ VƏFASIZI 

 

Dedim: sevmə vəfasızı, 
Açacaq könlündəsizi. 
Aldadıb o çox qızı, 
Bir gün səni unudar. 
 

Dili çox söz deyər, 
Könlü sevgiylə döyünməz. 
Sən şox sevsən də, 
Qədrini bilməz. 
 

Vaxtını sərf etmə ona, 
Gəlmə heç oyuna. 
Elə yaşa ki, 
Düşmə toruna. 
 

Qiymətini bilməyəcək, 
Əsil sevgini verməyəcək. 
Könlünü dinləməsən 
Peşiman gəzəcək. 
 
 
 
 
 

ÖZ YARINI TAPMAYANDA 
 

Tapıb öz yarısını, 
Çoxu xoşbəxt olacaq. 
Kimi tapmayıb, 
Hələ çox axtarcaq. 
 

Yüz ölçüb bir biçməyən, 
Özünə bənzəyəni seçməyən. 
Yarım qalıb inləyəcək, 
Daim onu gəzəcək. 
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Həmdəm olmaz naşıdan, 
Üzük tanınar qaşından. 
Eyib görməz göz-qaşında, 
Əgər yarı nı tapsa insan. 
 

Sevər onu günahlarıyla, 
Əsər üstündə axşam-səhər. 
Qoruyub təhlükədən, 
Sevdadan qala tikər. 
 

Ən vəfalı yarım odur, 
Mən yarımam yarım odur. 
Ilham alıram Rəbbimdən, 
Ən vəfalı yarım odur. 

 
  PADİŞAHLARA 
 

Dedi: Çoxu şan-şöhrət saysa da, 
O mövqeyə çatsa da. 
Layiq olduğu yeri, 
Saxlamağa çalışsa da. 
Əldən uçub gedəcək, 
Şahlıq bir gün bitəcək. 
Şahlığa laiq olan, 
İbrət alsın, 
Ədalətlə dolansın. 
Şəriəti unutmayıb, 
Əxlaqı üstün tutsun. 
Zənginlik azdırmasın, 
Bilsin gəldi gedərdi, 
Süleymanın taxtı kimi. 
Laiq olsun o taxta, 
Süleymanın özü kimi. 
Göndərsin savabları, 
Bu dünyadan o dünyaya. 



Allahla səmimi olsan əgər           

      121   

 

O, ada layiq olsun, 
Bu dünyada. 
Sevgiyə laiq olsun, 
Xalqın dərdinə qalsın. 
Allah verdiyi xəzinəni, 
Kafirə paylamasın. 
Hər zərin qədrini bilsin, 
Alimləri dəyərləndirsin. 
Müdrik mömün şairlərin, 
Hikmətlərin oxusun 
Onu dünyaya yaysun 
Qalsın sözün qiyməti, 
Xəzinə gedər. 
Qalar sözün qiyməti, 
Mənəmlik gözünü tutmasın. 
Allahı unutmasın, 
Görsün əsil sahibin. 
Halına şükür desin, 
Gözü tilsimləyən şahmardan. 
Uzaq gəzsin, 
Tez-tez enib nəfsini. 
Aclıqla imtahan etsin, 
Bilsin qarşıda var. 
Böyük imtahan, 
İbadəti unutmasın. 
Xalqa örnək olsun, 
Sevgisini qazansın, 
Ədaləti canilərə tapşırmasın. 
Yanındakıları, 
İmanından tanısın. 
Ölkəni mömünlərə tapşırsın, 
Allaha arxalanıb, 
Kafirlərə inanmasın, 
Kafir atıb qaçacaq. 
Arxada fitnə quracaq, 
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Şəriətlə gedən ölkə, 
Heç yıxılmayacaq. 
Yalançı mömünlərə, 
İnanmasın, 
Məscidləri təmizləyib, 
Laiq olana tapşırsın. 
Olsa da rütbəsi, 
Laiq deyil, 
Nəfskar olan, 
İslamdan deyil, 
İmkansız xəstələri, 
Başqasına tapşırmasın, 
Müalicə etdirib, 
Ümüdsüz qoymasın, 
Olsa da əlində ixtiyar, 
Bir gün gedər ixtiyar. 
Doğru yolda addımlasın, 
İslama laiq olsun, 
Getmiş padişahlardan, 
İbrət alsın, 
Xalqın qeydinə qalıb, 
Tərifə layiq olsun, 
Ruhu sönük olanları, 
İslamdansaymasın. 
Haram buyurduğun, 
Aradan qaldırsın, 
İslamı yox sayanları. 
Saymasın, 
Kimsəsiz qocaların, 
Qeydinə qalsın, 
Küçədə qalıb, 
Soyuqdan donmasın, 
Hikməti boş sanmasın, 
Allahın ilhamını, 
Unutmasın. 
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      ÖLÜM BİR KÖRPÜDÜR 
 

Ölüm bir körpüdü, 
Sevdiyimə qovuşacam, 
Nurlu üzünü görüb, 
Həsrətdən qurtaracam. 
 
Azalacaq dərdi qəmim, 
Vüsalını görüncə. 
Azad olacam əsarətdən, 
Dünyadan əl üzüncə. 
 
Necə gözəldi imanda kamil olan, 
İbadəti qaçırmayan. 
Əməlim azdır deyib. 
Gilə-gilə artıran. 
 
Necə gözəldi cəhalətdən qutaran, 
Sənə doğru qoşan. 
Hər işi səbrlə görüb. 
Lütvünü qazanan. 
 
Necə gözəldi savabı toplayan, 
Zülmətdən qutaran. 
Dünyaya gəlməyəcəyini, 
Hesab günündən qorxan. 
 
Necə gözəldi sevgisi olan, 
Cəmi sevgidən üstün tutan. 
Haqq aşiqi olub, 
Şəriəti doğru sanan. 
 
Necə gözəldi aza qane olan, 
Nəfsinə qalib olub, 
Hər şeyə səbr edib, 
Gücü haqdan alan. 
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Necə gözəldi hikmətə, inan, 
Ondan nəticə çıxaran, 
Doğru yoldan azmayıb 
Özünə savab qazanan. 
 

DÜNYAYA NƏĞMƏ YARAŞIR 
 
Zərif bir çiçəkdi, 
Könüllərdə bəslənir, 
Sevgidən su içib 
Dodaqlarda səslənir. 
 
Könül hekayəsin söyləyir, 
Dərdli-dərdli inləyir, 
Çevirib onu sözə 
Seçilənə söyləyir. 
 
Dərdini onla bölür, 
Sevdiyinə söyləyir, 
Ondan ilham alıb 
İlhamıyla dindirir. 
 
Külək aparır səsin, 
Dünyaya yayır. 
Ondan ilham alan, 
Səhvləri anlayır. 
 
Dünyaya nəğmə yaraşır, 
Nəğmələr dünyanı dolaşır, 
Səsinə səs verib çiçəklər 
O nəğməylə danışır. 
 
Dənizlər nəğməylə yarışır, 
Dalğalar pıçıldaşır, 
Sahillər gözləyib, 
Meşələr qucağ açır. 
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Nəğmələr dünyanı gəzib, 
Göylərə ucalır, 
Mələklərə salam verib 
Rəbbin hüzurunda dayanır. 
 
Hikmətlə könlümdən gəlib, 
Könüllərə dolan nəğmə. 
Bizə sevməyi öyrədib, 
İslama çağıran nəğmə. 
 
Dünyanın fani olduğunu 
Dili ilə deyən nəğmə 
Susmayıb gecə-gündüz 
Əbədi yaşayan nəğmə. 
 
Əbədi rəhmətə səbəb olub, 
Özü rəhmət olan nəğmə. 
Rəbbin sevinci olub, 
Ona geri dönən nəğmə. 
 
Ayırma məni özündən, 
Gözəl nəğmələrindən. 
Hər iki dünyada səslənən, 
Hikmət dolu sözündən. 
 
Sevgi sevgisi ilə imana gəldi, 
Sevginlə yenidən doğuldu. 
Əbədi səadətə çatmaq üçün, 
Sorğu-sualdan qorxdu. 
 
Gəlin şeir deməyək, 
Könül nəğməsi deyək, 
Bizə sevməyi öyrədən 
Rəbbin möcüzəsi deyək. 
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ŞÜKÜR Kİ, GƏLDİM 
 

Qapına tövbəyə, 
Şükür ki, gəldim. 
Yıxıldım yürüdüm, 
Səadətə çatmadım. 
Dinləyib könlümü, 
Məni bağışlar deyə. 
Ümüdü itirmədim, 
Bilirdim mənimlədi, 
İllərlə yol gəlirdim. 
Mən səadət istəyirdim, 
Nəğmə dolu könlümü, 
Bəzən dinləmirdim, 
Əzabını çəkirdim, 
Ümüdlə gözləyirdim, 
Səadətin gələcəyini. 
Səbrlə gözləyirdim, 
Çox şükürlər olsun. 
Səadətə yetmişəm, 
Sevgi dolu könlümün, 
Səsinə səs vermişəm. 

 
SƏNİ KİMDƏN XƏBƏR ALIM? 

 

Arada daşdan bir qala durub, 
Səbrimlə sökəcəyəm daşları, 
Siləcəyəm gözümdəki yaşları, 
Sənə bir gün qovuşub 
Üstünə yağacaq sevgi yağışları. 
 
Tikəcəyəm ümüddən bir qala, 
Yaşadacam sevgimizi əbədi qala. 
Götürüb aradan kədəri, 
Səbrlə gözləyəcəm  günləri. 
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Təki aradan ayrılıq bitsin, 
Könlüm arzu kama yetsin, 
Səni məndən ayıran dünya 
Bir gün bizi birləşdirsin. 

 
ÖZÜNƏ QAYIT GÜCLÜ OLSAN 

 

Atıb başdan fikirləri, 
Çox donlara girmisən. 
Dərdi-qəmi unudub, 
Dərdini gizləməsin. 
 
Başqa havada çox oynamısan, 
Öz havanı unutmusan, 
Talehinə düşən qəmi 
Başqa tərəfə qovmusan. 
 
Özünə qayıt  sən sən olasan, 
Əsil simanla tanınasan. 
Ya sevilib ya da qınanıb, 
Əsil həqiqəti anlayasan. 
 
Çox uzaqlara qaça bilərsən, 
Özündən qaça bilməzsən, 
Nə zorla, nə də ki zərlə 
Həqiqəti dana bilməzsən. 
 
Özünə qayıt güclü olasan, 
Maneəni aşa biləsən, 
Qalxıb aşiqlik zirvəsinə 
Dünyaya baxa biləsən. 
 
Sən ilə məni ayırd edərsən, 
Günahdan təmizlənəsən, 
Qazandığın savabları  
Cənnətə götürə biləsən. 
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EVLİ ADAMA AŞİQ OLANA 
 

Ürək sevirəm deyəcək, 
“Ağıl” bəsdir deyəcək, 
Kimin kimi endiyini, 
Zaman deyəcək. 
 
Zamanötüb keçəcək, 
Aldığını verməyəcək, 
Peşimanlıq sənlə olub, 
Ömrün boş keçəcək. 
 
Səadət hamıya əzizdir, 
Onu başqasından ala bilərsən, 
Təpədən dırnağa batıb günaha 
Gözü yaşlı qoya bilərsən. 
 
Yadına düşməz özgə əzabı, 
Ürək götürərmi bu əzabı, 
Özünü onun yerinə qoy 
Verməyəsən özgəyə əzabı. 
 
Sarala-sarala heç olacaqsan, 
İradəsiz olduğunu anlayacaqsan, 
Allahdan kömək istəməyib 
Özünə inanacaqsan. 
 
Halına ağlayacaq sevənin, 
Yola gətirə bilməyənin, 
Nəfsini güclü görüb 
Ancaq zamanı gözləyənin. 
 
Gərək vaxtında tövbə edəsən, 
Nəfsini orucla enənsən, 
Tək Allaha sığınıb 
Kömək diləyəsən. 
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Şeytan gözəl göstərəcək, 
Sən haqlısan deyəcək, 
Verilən bu ömrü 
Bax, belə zay edəcək. 

 
DİNƏ PƏRDƏ ALTINDA OLAN FİTNƏKARA 

 
  Dedi: Min bir dona girib, 

Mən dindaram deyib, 
İslamı yıxmaq üçün 
Din pərdəsi altında gizlənib. 
 
Çoxunu satın alıb, 
Boş damarından tutub, 
İmanı zəif olanı 
Dəyişməyə çalışıb. 
 
Bəbək kimi oynadıb, 
Arxada birlik olub, 
Şeytana qulluq edən 
Hey çaxnaşma salıb. 
 
Özünü güclü sanır, 
Hey plan hazırlayır, 
Öz tərəfinə çəkib 
Yeni şikar axtarır. 
 
İnşallah boşa gedəcək, 
Qazdığı quyuya düşəcək, 
İslam dünyanı tutub 
Müsəlmanlar güclənəcək. 
 
Sevgi yolunda yürüyəcəklər, 
Namərdə baş əyməyəcəklər, 
Hər yerdə dalğalanıb bayrağımız 
Sirat körpüsündən keçəcəklər. 
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Qalacaqlar şeytanla baş-başa, 
Kafirlər salacaq çaxnaşma, 
Fitnəkar olanların 
Zəhməti gedəcək boşa. 

 
Cənnətliklər bihuş olacaq, 
Sevgi ilə oyanacaqlar, 
Dünyada etdiyi savabların 
Əvəzini alacaqlar. 
 
Hər yerdə bahar fəslidi, 
Rəbbin hədiyyəsidi, 
Ruhu gözəl olanlar 
Cənnətdə  cavan gəzəsidi. 

 
YOL YAXINKƏN DÖN 
 

Uyma şeytan sözünə, 
Gəlmə namərd felinə, 
Həyat dönsə tərsinə, 
Yol yaxınkən dön. 
 
Dön ki, talehinlə barışasan, 
Nurlu aləmə çıxasan, 
Yorulmayıb yollarda 
Peşiman olmayasan. 
 
Dön sənə yalvarıram, 
Halına yanıram, 
Şeytanın oyununu 
Bəsirətimlə anlayıram. 
 
Yorulub yolda qalacaqsan, 
Özünə lənət yağdıracaqsan, 
Yarım qalan arzularına 
İnanma ki, çatacaqsan. 
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Arzuları tükənməz olacaq, 
Həyat çox sıxacaq, 
Şeytan baxıb hey 
Fərəhindən ucacaq. 
 
Hikməti ariflər anlayacaq, 
Ondan ilham alacaq, 
Ruhu sönük olanlar 
Hikməti boş sanacaq. 
 

ONDA SAKİT OLARSAN 
  

  Dedi: Özünə yer tapmazsan, 
Hey çırpınıb durarsan, 
Göz yaşı ilə ovunub 
Dərman arayarsan. 
 
Əlin heç yerə çatmaz, 
Ruhun rahatlıq tapmaz, 
Aldanıb dünyaya 
Həbslərdə qalarsan. 
 
Küsüb barışmayarsan, 
Dərdli-dərdli ağlayarsan, 
Heç yerdə aram olmayıb 
Şeytanın dalınca qaçarsan. 
 
Hüzura yetmək üçün, 
Aram olmaq üçün, 
Unutmayıb sən şəriəti 
Namaza qalxmaq üçün. 
 
Allaha sığınmalısan, 
Ondan güc almalısan, 
Nə halda olsan da 
İmana dayanmalısan. 
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İtirməyəsən ümüdü, 
Yox saymayasan imanı. 
Şəriətə əməl edib, 
Oxuyasan Quranı. 
 
Betərindən saxla deyəsən 
Halına şükür edəsən 
Aldanmayıb şeytana 
Batmayasan günaha 
 
Bu bir imtahandır, 
Hər halın haqqa əyandır, 
Kim halına şükür etsə 
Əla alandır. 
 
Dinlə könül səsini, 
Susdurma  səsini, 
Lənət et şeytana 
Dinləmə vəsvəsəsini. 
 
Sənə hücum çəkəcək, 
Ümüddən düşürəcək, 
Yaddan çıxarıb ibadəti 
Cəhənnəmə sürükləyəcək. 
 
Hər yanımızı bürüyüb, 
İnsan cildinə girib, 
İmanı güclü olanlar. 
Ona fikir verməyib. 
 
Lənət dilindən düşməsin, 
Qoy peşiman gəzsin, 
Səndə zəfər qazanıb 
Ruhun cənnəti gəzsin. 
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DUALARDAN ƏSLA QALMA 
 

   Dedi:Çox ümüdsüz gəzəcək, 
Əli qoynunda qalacaq. 
Göz yaşı ilə uyuyub, 
Göz yaşı ilə oyanacaq. 
 
Dünya gözündən düşəcək, 
Əli hər yerdən üzüləcək, 
Duaları eyləsə 
Şad xəbəri eşidəcək. 
 
İllərlə səbr etməli, 
Laiqli olduğunu bildirməli, 
Son ümüd qalmasa 
Yenə ümüd etməli. 
 
Sevindirmə şeytanı, 
Sevginlə qazan ilhamı. 
Qaçırmayıb namazı, 
Hey edəsən duanı. 
 
Sanma halın əyan deyil, 
Sənə Rəbbin yanan deyil, 
Bağlanmış qapıları 
Bir gün açan deyil. 

 
Sevginlə qazanmalı, 
Məğrur dayanmalı, 
Layiqi gül olduğunu 
Şeytanı peşiman qoymalı. 
 
Ölümü çıxarma yaddan, 
Dönmə heç haqdan, 
Verməsə də arzuların 
Düşsən belə taxtdan. 
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İnanbir gün verəcək, 
Səbrini dözümünlə bildirəcək, 
O da sənə aşiq olub 
Səni hey sevəcək. 
 
Əl çatmayan zirvədən, 
Dua ilə əldə edəsən, 
Yorulub yolda qalsan 
Arzudan əl çəkərsən. 
 
Əl çəkmə duadan, 
Yollarda yorğun olsan da, 
Şeytanı sevindirmə 
Gözü yaşlı qalsan da. 
 
Hər halına şükür eylə, 
Şəhidlərə salam söylə, 
Mələkləri unutmayıb 
İbadətin düz eylə. 
 
Cənnəti burda qazan, 
Olma yolundan azan, 
Dərd sənə güc gəlsə də 
Sübh namazına oyan. 
 
Nə varsa burda qalacaq, 
Savablar   yazılacaq, 
İnşallah oxuyanlar 
Sevgiyə rəhmət oxuyaq. 
 
Bir qadından gücsüz olma, 
İbadətdən əsla qalma, 
Nə qədər çox sevsən də 
Qəzəbimdən əmin olma. 
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Demə mənə bir şey olmaz, 
Könül evim viran olmaz, 
Dünya qədər dərdin olsa, 
Duadan əsla qalma. 
 

Dedim: Dua mənim silahımdır, 
Həm də gözəl pənahımdır, 
Mənə ümüd verən 
Yol yoldaşımdır. 
 
YENƏ DEYƏRƏM AZDIR 

 
Dəryalar mürəkkəbim, 
Meşələr qələmim olsa, 
Mələklər savabın yazsa, 
Yenə deyərəm azdır. 
 
Dünya qədər dərdim olsa, 
Gözüm yaşı qurumasa, 
Sevgi eşqindən yansa, 
Yenə deyərəm azdır. 
 
Kafirlər birlik olsa, 
Ruhlar cəhənnəmdə yansa, 
Bir yaxınım qalmasa, 
Yenə şükür deyərəm. 
 

Səhrada yalnız qalsam, 
Həm də susuz olsam, 
Yenə ümüdü kəsməyib 
Sənə şükür deyərəm. 
 
Canım cəhənnəmdə yansa, 
Zülmüm hey artırılsa, 
Yenə səni sevərək 
Sənə şükür deyərəm. 



Sevgi Miri    

136 
 

Baxıb sənin halına, 
Dərdlə yanan canına, 
Öz dərdimə gülərək 
Yenə şükür deyirəm. 
 
Dözümü səndən alarım, 
Gecə-gündüz yalvararam, 
Ümüdü səsləyib 
Lütvünü qazanaram. 
 
Dərd üstünə dərd gətirmərəm, 
Sevəni peşiman etmərəm, 
Dünya cəhənnəm olsa da 
Yenə şükür deyərəm. 
 
Sevgimlə sənə gələrəm, 
Önündə diz çökərəm, 
Sirrini saxlamaq üçün 
Dilimi lal edərəm. 
 
Çox zəifəm bilirəm, 
Mən kamiləm demirəm, 
Sənə yetmək üçün 
Pillə-pillə gəlirəm. 
 
Lütvünlə utandırmısan, 
Günahkarı bağışlamısan, 
Hikməti verib könlümə 
İlhamınla danışmısan. 
 
Gerçək sevginin sən olduğunu, 
Heyif ki gec anladım. 
Günaha tövbə edib, 
Yeni yollar aradım. 
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ANAM AĞLASIN 
 
Lay-lay deyib mənə. 
Ürəyi yanan ağlasın. 
Göz yaşımı silib, 
Mənə hayan ağlasın. 
 
Yoxdur bayatısından, 
Həm də gözəl laylasından, 
Can-can deyən olsa da 
Vəfalıdır hamısından. 
 
Gəlsin gedək yenə bağa, 
Çıxım yenə ağaclara. 
Yenə nəğmə oxuyum, 
Baxım ordan uzaqlara. 
 
Toplayaq bağçadan barları, 
Yığaq tər barları, 
Paylayaq kasıblara 
Edək biz savabları. 
 
Dərdimi söyləyim ona, 
Ağlayım yana-yana, 
Niyə məni tək qoydun 
Canımın canı ana. 
 
Gecə-gündüz ağlasam azdır, 
Ürəyim yanıqlı sazdır, 
Söyləsə də heykayəsini 
Boşalmaz deyərəm azdır. 
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KÖMƏK ET YA RƏBBİM 
 

Zəlzələdən savaşdan, 
Əl üzüb hər yerdən. 
Köməyi olmayana, 
Soyuqda ya istidə. 
Çadırda qalanlara, 
Kömək et ya Rəbbim. 
Günahımızı əhv eylə, 
Düz yola hidayət eylə, 
Göstərdiyin qəzəblər 
İdraklara həkk ola. 
Halımıza şükür deyək, 
Qəzəbinə tuş gəlməyək, 
Olandan ibrət götürüb 
Əzablara düşməyək. 
Olmaz deyə bir şey yoxdur, 
Günahkar daha çoxdur, 
Olandan ibrət götürməyib 
Bir şey olmaz deyən çoxdur. 
İnanmamış qəzəbinə, 
Cəhənnəmlik olanlar 
Gələcək hey qəzəbinə. 
Allah özü saxlasın, 
Əllər duaya qalxsın, 
Betərin betərindən 
Ancaq dualar saxlasın. 
Əyilməmiş Tanrıya, 
Başlamış Allahlığa, 
Hər yerdə qan töküb 
Şeytana gül olmağa. 
Mən nələri görmüşəm, 
Əzablara dözmüşəm, 
Tanrının qəzəbindən 
Hər an qorxmuşam. 



Allahla səmimi olsan əgər           

      139   

 

Nələr gəlib keçəcək, 
Qəzəblər hey güclənəcək, 
Haqqa doğru gəlsə insan 
Şeytanı gücdən düşəcək. 
Fitnə-fəsad çoxalır, 
İnsanlıq yoxolur, 
Biz deməsək kim deyəcək, 
İslam inşallah güclənəcək. 
Aranacaq çox kəsdən dünya, 
Özünə əhsən deyəcək. 
Ruhu gözəl olanlar, 
İslama güc verəcək. 
İbrət götürəcək olandan, 
Haqqı haqlı sanandan, 
Bir də etməyib günah 
Əl çəkəcək yalandan. 
 

 

ŞÖHRƏT TUTMUŞ GÖZÜNÜ 
 
 

Şöhrət tutmuş gözünü, 
Görməz əsla qeyrisini, 
Çöldə qoyub hər yerini, 
Deyir mən sənətkaram. 
Simasını çoxu sevər, 
İçindəki fəsadı görməz, 
Yığılsa cəmi mələklər, 
Şeytanı qova bilməz. 
Özünü haqlı sanar, 
Haqq sözünü yalan sayar, 
Elə bilir hər zaman 
Dünya ona yar olar. 
Mənəmlik tutar gözünü, 
Ölüm gələn zaman 
Açacaq gözünü. 
Çox gülüb oynamışdı, 
Şəriəti boş sanmışdı, 
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Öyüd-nəsihət dinləməyib 
Xoşbəxtliyə inanmışdı. 
Necə gözəldir ibrət alan, 
Vaxtında tövbəyə qalxan, 
Görüb Rəbbin gözəlliyin 
Ona könül bağlayanı. 
İmtahandan çıxanları 
Şeytan əyə bilməz. 
Ətrinə bihuş olmuş, 
Cənnəti əməli ilə qazanmış, 
Savabım azdır deyib 
Gilə-gilə artırmış. 
Heç arxayın olmamalı, 
Yeni zirvələr aşmalı, 
Hər zaman elm öyrənib 
Gələcək nəsillərə saxlamalı. 
Sevgindən ilham alasan, 
Laiqli qul olasan, 
Alim olsan da 
İmanı tamamlayasan. 
Verdiyindən ibrət almalı, 
Ən böyük alimi tanımalı, 
Şəriətdən çıxmayıb  
Elminlə örnək olmalı. 
Şöhrət tutmasın gözünü, 
Sadə apar özünü, 
Qalma əsla ibadətdən 
Tarixdə qoy izini. 
Sevimli gül olasan, 
Könüllərdə qalasan, 
Əyilməyib namərdə 
Şəriəti üstün tutasan. 
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HƏR KƏSİN SEVGİSİ ÖZÜNƏ BƏNZƏR 
 
Sanma dəli-divanədi, 
O, vəfasız eşqindən. 
İnsanlığı yoxsa əgər, 
Şübhə et eşqindən. 
 

Sevgi elə birhissdir, 
Saf könüldə bəslənər, 
İnsan olmayanda 
Sevgi nə gəzər. 
 

Sevgi əmək deməkdi, 
Sevdiyinə sahiblənməkdi, 
Sevgidən mərhum olan 
Namərddir. 
 

Sevgi cana can verər, 
İnsana ilham verər, 
Çıxarıb zülmətin qoynundan 
Cənnətə götürər. 
 

Sevgi könüllərin tacıdı, 
Hər dərdin əlacıdı, 
Sevgisiz olanların 
Həyatı çox acıdı. 
 

İnsan sevgi ilə saflaşar, 
Gözəl günlərə addımlayar, 
Sevgisiz olanlar 
Hey arxada qalar. 
 

Sevgi ilə arzulara çatarsan, 
Həm övbəyə çatarsan, 
Səbr edib olanlara 
Maneələri aşarsan. 
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Sevgi ruhun qidasıdı, 
Yaradanın duasıdı, 
Sevgisiz olanın 
Canı darda qalasıdı. 
 
Sevgi gələcəyə gedən yoldu, 
Sevgisiz cansız quldu, 
Sevsəndə azadlığı 
O şeytana quldur. 
 
Sevgi işıqlı bir yoldur, 
Həmdə işıqlı nurdur, 
Onu tutub gedənlər 
Haqdan kömək istəyər. 
 
Sevgi incə təmiz olar, 
Yalnız Rəbbinə qul olar, 
Ədalət istəyib 
Ədaət tək əziz olar. 
 
Ancaq iman sevgidən doğar, 
İmansız insan sevgisiz olar, 
Dildə sevirəm deyənin 
Könlündən Allah xəbərdar olar. 
 
Sevgisiz qullar görmüşəm, 
Gözündən könlünü görmüşəm, 
Sevgidən mərhum olanın 
Ruhunu sönük görmüşəm. 
 
Anama rəhmətolsun, 
Qoyduğu ad daim yaşasın, 
İnsanlar imana gəlsin 
İslamı yaşatsın. 
 



Allahla səmimi olsan əgər           

      143   

 

      Dedi:Yaşasın islam insanlıq yox olmasın, 
İnsan sevgisiz olmasın, 
Fitnə-fəsad törədib 
Ölkələri viran qoymasın. 
 

Dözüb dayanırıq bu zülmə, 
Ancaq imanlı dözər zülmə, 
Kafirlər inşallah düşəcək 
Özləri etdiyi zülmə. 
 

Sənə xeyirli görünsə də işin, 
Əsla bilməzsən batinin, 
Xeyirdə ziyan, ziyanda xeyir 
Onu imanlı anlayacaq. 
 

Get şəriət yolu ilə, 
Külək qasırğa vursa da, 
İsti-günəş soyuq dondursa da, 
Alma vecinə əsla, 
Şeytan yolda dursa da. 

 

Səni yoldan etmək üçün, 
Yüz dona girəcək görməz gözün, 
Səbrlə sığın Allaha 
Bir gün açılar bəsirət gözün. 

 

AXTARIRAM SƏNİ VERİLİŞİNİN 
ƏMƏKDAŞLARINA VƏ XOŞQƏDƏM XANIMA 

 

Qədəmlərin xoş olsun, 
İtənlər tapılsın, 
O gözəl hisslərlə, 
Ürəyimiz şad olsun. 
 

Çoxu ibrət götürsün, 
İnsanlıq nədir bilsin, 
Etməyib onlar tək 
Bir sonunu düşünsün. 
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Kaş ki həsrət bitəydi, 
Hər yerdə güllər bitəydi, 
Daş olmuş qəlblərdə 
Sevgi cücərəydi. 
 
Bu dünya dəyərmi heç, 
Bu qədər həsrətə, 
Nakam qalmış 
Sınıq qəlblərə. 
 
Susmuş vicdanınız, 
Kaş ki dilə gələydi, 
Bu qulaqdan alıb 
O birinə ötürməyəydi. 
 
Ürək yerinə daş gəzdirir, 
Bir sorumsuz baş gəzdirir, 
Əzizləri heç sormayıb 
Çiynində günah gəzdirir. 
 
Vəhşi öz balasını, 
Sizin tək atmaz, 
Gözləri yaşlı qoyanlar, 
Heç murada çatmaz. 
 
Bir gün gəlib yetəcək, 
Sizə əzabdan don biçəcək, 
Çarəsiz qalıb bir gün 
Vicdanınız dilə gələcək. 
 
Ən böyük varlıq insandır, 
Olmasa vicdanı, 
Vəhşidən də yamandı, 
San ki, etdiyi ona qalandı. 
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Şükür ki, ağlayan var, 
Sevgiyə laiq olan var, 
Səhvini anlayıb 
Haqqa qayıdan var. 
 

Dedi:Seçim hər kəsin əlindədi, 
Yaxşı-pis götürməyindədi, 
Şəriəti üstün tutan 
Allahın hörmətindədi. 
 

Xoşqədəm xanım nədən özünü aldadırsan, 
Sanki, özünü tanımırsan. 
Hər dəfə söz verib, 
Olanlara ağlayırsan. 
Dəyişik talehlər üzüb səni, 
Özün də mat qalıbsan buna, 
Bəzi insane sandığımız, 
Dönübdü vəhşiyə, 
Etdiyi dolaşıb özünə dönər, 
Əlləri qoynunda hey gəzər, 
Zaman dönər tərsinə, 
Tuş gələr silləsinə, 
Yalanı, doğrunu ayırd edirsən, 
Səmimi olanı görürsən, 
Sizə olan haqsızlığı 
Ürəyində gəzdirirsən. 
Çəkdiyin zəhmət boşa getməz, 
Sizə edilənlər xoşa getməz, 
Çoxu itirsə də əməyini, 
Rəbbim əməyini itirməz. 
Savabı burda yığırsan, 
Hər gün kisəni doldurursan. 
Rəbbin sevgisini, 
Hər gün qazanırsan. 
İnşallah bir gün qapanarsan, 
Həm gözlərdən uzaq olarsan, 
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Sevginlə doldurarsan. 
Onlar çox üzüb size 
Şükür ki, var könül həmdəmin, 
Birgə addımlayarsan bu yolarda, 
Xoşbəxt olarsan o qollarda. 

 

ŞÜKÜR BU QƏDƏR SEVƏNİN  VAR 
 
Şükür sevənin var, 
Yolunda qurban kəsənin var, 
Şəriətlə gedib 
Kəbəyə gedənin var. 
 
Şükür sevənin var, 
Şükür edənin var, 
Hər an gəlib səcdəyə 
İman edənin var. 
 
Şükür sevənin var, 
Kafirə dərd verənin var, 
Halına şükür edib 
Betəri deyənin var. 
 
Şükür sevənin var, 
İlhamı istəyənin var, 
Unudub öz dərdini 
Dərdini görənin var. 
 
Şükür sevənin var, 
Çoxlu şəhid gedənin var, 
İtirməyib ümüdü 
Səbri istəyənin var. 
 

Şükür sevənin var, 
Eşqindən divanə gəzənin var, 
Qalıb gecələri yuxusuz 
İbadət edənin var. 
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Şükür sevənin var, 
Şəhidindən ibrət götürənin var, 
Kafirlərlə vuruşub 
Şəhidlik istəyənin var. 
 
Şükür sevənin var, 
Səni tərif edənin var, 
Hər yerdə səni görüb 
Haqq yoluna gələnin var. 
 
Şükür sevənin var, 
Qiyaməti gətirmə deyənin var, 
Tövbə edib günahlara 
İmana gələnin var. 
 
Şükür sevənin var, 
Röyada gözləyənin var, 
Tövbə edib bir daha 
Sirrini gizləyənin var. 

 
Şükür sevənin var, 
Mələklərisevənin var, 
Cəmi peyğəmbərləri sevib 
Əhli-beyti sevənin var. 
 
Şükür sevənin var, 
Hikməti yazanın var, 
Mat qalıb möcüzəyə 
Səni hey gəzənin var. 
 
Şükür sevənin var, 
Həm də düşmənin var, 
Onunla vuruşub 
İslamı yaşadanın var. 
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PEŞİMAN OLSAN DA 
 
Peşimanlıq fayda verməz, 
Peşiman olsan da, 
Keçib qarşıma  
Aşiq olsan da. 
 
Ürək elə qırılmış, 
Calasan xeyri yox. 
Sevgisiz olana, 
İnanma, xeyri yox. 
 
Dili sevirəm deyər, 
Könlü qapalı gəzər, 
Vəfa olmayanda, 
Sevgi nə gəzər. 
 
Biganəlikdir peşəsi, 
Aldatmaqdır işi. 
Tövbə edib düzəlməz, 
Tərgitməz vərdişi. 
 
Allahdan qorxmaz, 
Günahı çoxdur. 
Könül aldadanın, 
Cənnətdə yeri yoxdur. 
 
Şirin dili işə salar, 
Ürəyi ələ alar, 
Əvvəl özünü sevdirib 
Sonra kənarda qalar. 
 
Dünyaya çox bənzəyir, 
Ona könül verən. 
Cəzası ağır olar, 
Günahı görməyən. 
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BƏDBƏXT O KƏSDİR  
 
Bədbəxt o kəsdir, 
Səhvini görməyə. 
İbrət götürməyib, 
Bir də təkrar eyləyə. 
 
Bədbəxt o kəsdir, 
Doğru yolu tapmaya, 
Haqq-ədaləti itirib, 
Rahatlıq tapmaya. 
 
Bədbəxt o kəsdir, 
Zirvələri aşmaya. 
Günaha tövbə edib, 
Mömünə qarışmaya. 
 
Bədbəxt o kəsdir, 
Könlü sevgidən yoxsul. 
İnsanlıqdan uzaq olar, 
Zənginlikdə, yoxsuldur ki, yoxsul. 
 
Bədbəxt o kəsdir, 
Səbrlə işi olmaz. 
Düşsə əgər çətinə, 
Hikməti yada salmaz. 
 
Bədbəxt o kəsdir, 
Könlü qalıb zülmətdə. 
Özündən xəbəri yoxdur, 
Şeytanı qanında çoxdur. 
 
Bədbəxt o kəsdir, 
Şəriətdən xəbəri yox. 
İmanı olmayıb, 
Hikməti yalan sayıb. 
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Bədbəxt o kəsdir, 
Nəfsinə qul olar. 
Yusa əgər günahı, 
İmanı kamil olar. 
 
Bədbəxt o kəsdir, 
Ölümünə inanmayır. 
Əzanı heçə sayıb, 
Namaza qalxmayır. 
 
Bədbəxt o kəsdir, 
Şirindilli, ürəkdən şeytan olar. 
Cəzasız qalacağına, 
Hər zaman əmin olar. 
 
Bədbəxt o kəsdir, 
Ürəkdə rəhmi olmaz. 
Balasını düşünməyib, 
Ananı yada salmaz. 
 
Bədbəxt o kəsdir, 
Naz-nemət içindədir. 
Unudub ibadəti, 
Sanır xoşbəxtlik içindədir. 
 
Bədbəxt o kəsdir, 
Ümüdini itirib. 
Bəsirəti bağlanıb, 
Özünü haqlı bilib. 
 
Bədbəxt o kəsdir, 
Yox ağlı, kamalı. 
Fitnəkar olduğundan, 
Yalan olub andı. 
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Bədbəxt o kəsdir, 
İmanı heçə sayar. 
İradəsi zəif olub, 
Gözü haramda olar. 
 
Bədbəxt o kəsdir, 
Vaxtını boşa keçirər. 
Allahı sevindirməyib, 
Şeytanı güldürər. 
 
Bədbəxt o kəsdir, 
Əlinə düşəni yeyər. 
Orucu tutmayıb, 
Günahla gəzər. 
 
Bədbəxt o kəsdir, 
Yüz ölçüb bir biçməz. 
İslamı yaşatmayıb, 
Allahı sevindirməz. 
 
Bədbəxt o kəsdir, 
Haqqı nahaq sayar. 
Dara düşən zaman, 
Allahı xatırlayar. 
 
Bədbəxt o kəsdir, 
İlhamı yoxdur. 
Tənbəlliyə alışıb, 
Canında tabı yoxdur. 
 
Bədbəxt o kəsdir, 
Bədbəxtliyin anlamayır. 
Günaha tövbə deyib, 
Özünü danlamayır. 
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Bədbəxt o kəsdir, 
Sülhü sevməyir. 
Ölkələri dağıdıb, 
Var-dövlət istəyir. 
 
Bədbəxt o kəsdir, 
Lütvünüqazanmayıb. 
Xoşbəxtlik istəyib, 
Cənnəti qazanmayır. 

 
XOŞBƏXT O KƏSDİR  

 

Xoşbəxt o kəsdir, 
Aza qane olar. 
Düşsə əgər çətinə, 
Tək rəbbinə sığınar. 
 
Xoşbəxt o kəsdir, 
Könlü sevgiylə doludur. 
Tək ümüdü Allah olub 
Yolu haqqın yoludur. 
 
Xoşbəxt o kəsdir, 
Səbr ilə dost olar. 
Yediyi halal olub, 
Haramdan uzaq olar. 
 
Xoşbəxt o kəsdir, 
Tarixdə iz qoyar. 
Xalqa xidmət edib, 
Zirvəyə addımlayar. 
 
Xoşbəxt o kəsdir, 
Xəyalıyla dost olar. 
Lütvünü qazanmaq üçün 
Könlü duada olar. 
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Xoşbəxt o kəsdir, 
Eşqi əməli təmiz. 
Azadlığı çox sevər, 
Olmaz kafirə kəniz. 
 
Xoşbəxt o kəsdir, 
Gecə-gündüz yol gedər, 
Vəslinə qovuşmaq üçün 
Dua göndərər. 
 
Xoşbəxt o kəsdir, 
Xoşbəxtliyin səndə tapar. 
Görsə qulundan zülüm, 
Bədbəxtliyin anlayar. 
 
Xoşbəxt o kəsdir, 
Uzun yolu qısa edər. 
Günaha tövbə edib, 
Mömünlüyə yüksələr. 
 
Xoşbəxt o kəsdir,  
Ayrı-seçkilik salmaz. 
Allahın bir olduğuna, 
Şəkk şübhədə qalmaz. 
 
Xoşbəxt o kəsdir, 
Dilinə sahib olar 
Deyiləni açmayıb 
Şeytandan uzaq olar 
 
Xoşbəxt o kəsdir, 
Günahını anlayar. 
Əyər-əskiyin düzəldib 
Özünü çox danlayar 
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Xoşbəxt o kəsdir, 
Əmrə tabe olar. 
Röyaları açmayıb, 
Sözünə sadiq qalar. 
 
Xoşbəxt o kəsdir, 
İbadətin qaçırmaz. 
Bilmədən qaçırsa, 
Özünə yer tapmaz. 
 
Xoşbəxt o kəsdir, 
Xəyalı ilə danışar. 
Hər yerdə olduğunu, 
İmanıyla anlayar. 
 
Xoşbəxt o kəsdir, 
Sevgi dolu ürəyi var. 
Qorxmayıb çətinlikdən, 
Dünya qədər səbri var. 
 
Xoşbəxt o kəsdir, 
Özünü dərk edər. 
Təmizləyib nəfsini, 
Haqqa doğru yönələr. 
 
Xoşbəxt o kəsdir, 
Təmiz qəlbi var. 
Xainləri görəndə, 
Dualara yönələr. 
 
Xoşbəxt o kəsdir, 
Gözü tox olar. 
Harda imansız görsə, 
Haqq yoluna çağırar. 
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Xoşbəxt o kəsdir, 
Gecəni rahat yatar. 
Qalmaqal istəməyib, 
Əsəbini qoruyar. 
 
Xoşbəxt o kəsdir, 
Olana şükür deyər. 
Qisməti ilə barışıb, 
Əvəzini cənnətdə istəyər. 
 
Xoşbəxt o kəsdir, 
Nəfsini təmizlər, 
Günaha tövbə edib, 
Bir də təkrar eyləməz. 
 
Xoşbəxt o kəsdir, 
Haqsızlıqla barışmaz. 
Öz yerini bilib, 
Həddini heç aşmaz. 
 
Xoşbəxt o kəsdir, 
Sevginə yetmək istər. 
Ucalıb eşqinzirvəsinə, 
Dünyaya baxmaq istər. 
 
Xoşbəxt o kəsdir, 
Həssas kövrək ürəyi var. 
Bəsirəti açıq olub, 
Haqqı görən gözü var. 
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     RƏBBİM MƏNLƏ OLSA 
 

Neylər dərd mənə, 
Rəbbim mənlə olsa. 
Ürəyim sıxılıb, 
Gözüm yaşla dolsa. 
 
Neylər dərd mənə, 
Kədər qəddimi əysə. 
Şeytan uzaqdan baxıb, 
Mənə gülsə. 
 
Neylər dərd mənə, 
Dünya onsuz da fanidir. 
Ədaləti unudanın, 
Adı canıdır.. 
 
Neylər dərd mənə, 
Məndən betəri var. 
Halına şükür edənə, 
Rəbbin hörməti var. 
 
Neylər dərd mənə, 
Dərdimi dəftərlə bölürəm. 
Sonra nəğməyə çevirib, 
Göz yaşı ilə isidirəm. 
 
Neylər dərd mənə, 
Könlüm sevgiylə doludu. 
İslamı yaşadanın, 
Yolu haqqın yoludur. 
 
Neylər dərd mənə, 
Saralıb solsam da. 
Əli-qolu bağlı qalıb, 
Eşqindən yansam da. 
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Neylər dərd mənə, 
Rəbbim səbr et deyir. 
İlhamı verib könlümə, 
Dərdini mənlə bölür. 
 
Neylər dərd mənə, 
Gözüm yolda qalarsa. 
Arzulara çatmayıb, 
Səbrlə dost olarsa. 
 
Neylər dərd mənə, 
Vəslini arzulayıram. 
Taleyimə küsüb, 
Yenə barışıram. 
 
Neylər dərd mənə, 
Cana-can qataram. 
Dərd arxada qoyub, 
Sevgisini qazanaram. 
 
Neylər dərd mənə, 
İlhamımla dost olmuşam. 
Keçənə əlvida deyib, 
Zirvələrə çatmışam. 
 
Neylər dərd mənə, 
Məndən xoşbəxti varmı görən, 
Səndən başqası yoxdur 
Əsla dərdimi bilən. 
 

SEHİRLİ  DÜNYA 
 

Xəyalım baş alıb gedəcək, 
Dünyanın sirrini bilməyəcək, 
Yaradanın böyüklüyünü 
İmanıyla biləcək. 
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Gecə-gündüz düşünürəm, 
Başqa dünyaları görürəm, 
Elmin aça bilmədiyini 
Bəsirətimlə görürəm. 
 
Boş yerə yaranmamış, 
Sirrlər gizli saxlanmış, 
Bizi intizarda qoyub 
Çox sirlər açılmamış. 
 
Ruhumuz daxil olacaq, 
Yeni həyat qazanacaq, 
Cismimiz yerdə qalıb 
Torpağa qarışacaq. 
 
İnsan çox şeyi bilmək istər, 
Sonsuza getmək istər, 
Əlçatmaz dünyaları 
Fəth etmək istər. 
 
Müəyyən bir sədd qoyulmuş, 
Kəşflər gizli saxlanmış, 
İntizarda qoyub  
Heç zaman açılmamış. 
 

 Dedi:Sevginlə kəşf edə bilərsən, 
Cənnəti qazana bilərsən, 
O zaman xoşbəxt olub 
Xəyaldan əl çəkərsən. 
 
Gəzərsən bir çox aləmi, 
Bəzərsən könül evin. 
Gələcəyə götürəcək, 
Burdakı əməllərin. 
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Əlçatmaz yerdədir, 
Cənnətin gözəlliyi, 
Kəşf edə bilərsən 
Cənnətin gözəlliyin. 
 

Ağıllı şəriətlə gedəcək, 
Sevgi yolunu biləcək, 
Bəzəyib bu yolları imanıyla 
Sirat körpüsündən keçəcək. 

 

ALLAHA  İMANI VƏİNAMI OLAN  
GÜNAHLA YAŞAYA BİLMƏZ 

Keçmişim və gələcəyim 
Dedi:Özüylə çox savaşar, 

Könlü ilə danışar, 
Özünü qınayıb 
Əhv olmağa çalışar. 
 

Dünya ilə bəhsə girər, 
Könül sözündən yan keçər, 
Günahdan qutarlmayıb 
Tövbəni gecikdirər. 
 

Həm udub uduzacaq, 
İmanlı olmağa çalışacaq, 
Aldanıb şeytan sözünə 
İmandan qalacaq. 
 

Səhvi təkrar edəcək, 
Peşiman gəzəcək, 
Hər dəf söz verib 
Şeytana yenik düşəcək. 
 

Nəfsi qoymayacaq 
Dünyadan doymayacaq 
Ağılla düşünməyib 
Yarı yolda qalacaq 
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Çox götür qoy edəcək, 
Vicdanı inləyəcək, 
Yaşamaq haram olub 
Dünya gözündən düşəcək. 
 
Nəticə çıxaracaq, 
Təcrübəsi çoxalacaq, 
Təkrar etməyib səhvi 
Əsil imanla oyanacaq. 
 
Hər dəfə barışmayacaq, 
Gilə-gilə artıracaq, 
İbadətim azdır deyib 
Sevgisini çoxaldacaq. 
 
Kamilliyə can atacaq, 
Özüylə barışmayacaq, 
Zirvələri aşıb 
Yeni yollar arayacaq. 
 
Belə davam edəcək, 
Allahdan güc istəyəcək, 
İmanı itirməyə qorxub 
Dualarla güclənəcək. 
 
Yüksələcək aşiqliyə, 
Dözəcək hər cəfaya, 
Unudub bu dünyanı 
Aşiq olacaq Allaha. 
 
Yana-yana ağlayacaq, 
Ürəyi yara bağlayacaq, 
Hər yerdə arayıb 
Heç yerdə tapmayacaq. 
 



Allahla səmimi olsan əgər           

      161   

 

Ümüd edəcək axirətə, 
Bir gün görəcək deyə, 
Xəyalıyla danışıb 
Arzularla yaşayacaq. 
 
Çıxmayacaq islamdan, 
Əl çəkməyəcək Qurandan, 
Nəfsini hey öldürüb 
Dönməyəcək imandan. 
 
Həm şagird, həm müəllimdi, 
Həm dost, həm qəmimdir, 
İmtahanı vermək üçün 
Sevgi elə bəsidir. 
 
Müdrikliyə çalışacaq, 
Gözəl əsərlər yaradacaq, 
Hər yerdə sülh istəyib 
İslama çağıracaq. 
 
Bilməyəcək gələcəyi, 
Gözləyəcək tövhələri, 
Susdurmayıb ilhamı 
Yazacaq hey nəğmələri. 
 
İşini haqqa buraxacaq, 
Səhv etməyə qorxacaq, 
Sevgili qul olub 
Sevgi ilə yaşayacaq. 
 
Sevdiyi Allah olacaq, 
Əhv olmağa çalışacaq, 
Həssas şair ürəyi 
Gördüyünü yazacaq. 
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Gəzəcək çox elləri, 
Dildən-dilə şeirləri, 
Yaradıb ürəkdə sevgi 
Fəth edəcək könülləri. 
 

Özünə dost qazanacaq, 
Tarixdə iz qoyacaq, 
Kafirlərə dərd verib 
Səadətə çatacaq. 
 

Tufanlardan keçəcək, 
Yeni röyalar görəcək, 
Açdığına peşiman olub 
Tövbəylə istəyəcək. 
 

MÜQƏDDƏS QURANI VƏ İSLAMI BƏZİKEŞİŞLƏR 
TƏRƏFİNDƏN PİSLƏYƏNƏDİ SÖZÜM 

 

Şüarınız böyük olub, 
Quranı yalan sayıb, 
Allahın qəzəbindən 
Heç xəbəri olmayıb. 
 

Rahat yatıb hər gecə, 
Allahı almayıb vecə, 
Haqqa borcunu verməyib 
Özünü mömin göstərib. 
 

Fitvanız böyük olub, 
Qırğına səbəb olub, 
Yer üzündə hər zaman 
İslam belə qınanıb. 
 

Axirəti qazanmayıb, 
Adını keşiş qoyub, 
Hər yerdə fitnəkar olub 
Yeni dinlər yaradıb. 
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Dində ayrılıq salıb, 
İslamı bəyənməyib, 
Çoxlu günah qazanıb 
İmansız olubdur. 
 
Allahın irfanıyla, 
Mən hikməti yazıram, 
Yazdıqlarımı  
Quranla isbatlayıram. 
 
Pisləməyə gərək yox, 
Zamanla görmüşük. 
İslamın var olduğunu, 
Möcüzəylə görmüşük. 
 
Yazılıb, poza bilmirsiz, 
Haqqı görə bilmirsiz, 
Bəsirəti bağlı olub 
Şeytanı görə bilmirsiz. 
 
Şeytana birləşib, 
Hər zaman qan tökürsünüz, 
Sonra mömünəm deyib 
Dindaram deyirsiniz. 
 
Nə dilinə,  dininə baxılmayacaq, 
Əməlin ortaya töküləcək, 
Yüz libasa bürünsən də, 
Əsl siman görünəcək. 
 
Fitvanı siz verirsiz, 
Kənara çəkilirsiz, 
İslamı dindən saymayıb 
Kafirliklə, bilinirsiz. 
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İslam çoxalıb çoxalacaq, 
Tək din olaraq qalacaq, 
Əşhədu əhla ilahə illallah kəlməsi 
Hər yerə yazılacaq. 
 

Hər kəsin iradəsi azaddı, 
Bir olan Allahı sevəcək, 
Ya da kafir olub 
Şeytanla gəzəcək. 
 

Sözlərim Quranı pisləyənlədi, 
Allah, dinini görməyənlədi, 
Hər zaman qan töküb 
Şeytanla birləşənlədi. 
 

İnşallah qiyamətdə, 
Kimin haqlı olduğunu, 
Ya da haqsız olduğunu, 
O zaman görəcəyik. 
 

NƏ QƏDƏR GÜNAHKAR OLSAN DA 
YENƏ TÖVBƏYƏ GƏL 

 

Dedi: Günahla çırpınan insan, 
Varsa səndə haqqa inam, 
Olsan əgər peşiman, 
Haqq yoluna qayıt gəl. 
 

Olmasa vəfan sənin, 
De bir nədir dəyərin, 
Çox çəkəcək rəhbərliyin 
Haqq yoluna qayıt gəl. 
 

Olmusan əsiri şeytanın, 
İki dünyanı vermisən əldən, 
Bir gün əzaba düşsən, 
Kim tutacaq əldən. 
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Günahın cəzasın çəkirsən, 
İbrət götürməyirsən, 
Hər dəfə söz verib 
Sözündən dönürsən. 
 

Qaçan yerin varmı görən, 
Düşünürsən yoxdur görən, 
Əzablı gələcək, 
İnan hələ qabaqdadır. 
 

Tərsliklə dayanmısan, 
Özünü məğrur sanmısan, 
Günahdan qutarmayıb 
Tanrı gözündə alçalmısan. 
 

Hər şeyi imana bağlıdı, 
Sanma Rəbbin aralıdı, 
Qorxmayıb addım atsan, 
O da sənə bağlıdır. 
 

Heç orucu gözləməyib, 
Hər ay oruc tutasan. 
Nəfsini təmizləyib, 
Yeni həyat qazanasan. 
 

İstəyin nə idi, nə qazandın, 
Əlləri qoynunda qaldın, 
Nəfsini enə bilməyib 
Ancaq Ona qul oldun. 
 

Nəfisi enmək öz əlindədi, 
Düşmənlə vuruşmalısan, 
Enməsən səni enəcək, 
Olacaqsan onun əsiri. 

 

SÖZ 
 

Sözdən güclü bir şey yaratmadı, 
Versin peyğəmbərlərə. 
Yaradıb sözləri, 
Veribdi könüllərə, 
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Danışan dillərə. 
İlhamım göyə ucalıb, 
Könlümdə sözlər yaradıb, 
Könülləri yumşaldıb, 
İman gözünü açıb. 
Söz kimliyini bildirər, 
Ucaldıb yerə endirər, 
İlhamını söndürüb, 
Könlünü öldürər, 
Çox sözlər danışıb. 
Sözləri xərcləmişik, 
Peşiman olub, 
Xəcalət çəkmişik, 
Deyilən söz ox kimidir. 
Bir də qayıtmaz, 
Sınan könülləri, 
Bir də sağaltmaz, 
Həm şirindir, 
Həm zəhərdir, 
Tanrının yaratdığı, 
Şah əsərdir. 
Sözlə bildirirəm məhəbbətimi, 
Yaradana hörmətimi, 
Hər gün hüzurunda, 
Edirəm ibadətimi, 
Şükürlər olsun sənə, 
Şükürlər azdır belə, 
Səni vəsf etməyə. 
 

   ƏN BÖYÜK DƏRMAN NƏDİR 
 

Dedi:Ən böyük dərman pəhrizdir, 
Bir də haqqa imandır, 
Əldə etsən də dərmanı 
Unutmayasan duanı. 
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Əgər dərdə düçar olsan, 
Əlləri qoynunda qalsan, 
Pəhrizi sən unutmayıb 
İbadətdən qaçmayasan. 
 

Hər həftə oruc tutasan, 
Nəfsini onunla enəsən, 
Dinclik verib hər bir üzvə 
Ondan zövq alasan. 
 

Acların nə çəkdiyini biləsən, 
Varınla öyünməyəsən, 
Kafirdən uzaq olub, 
Pis nəfəsə gəlməyəsən. 
 

Könülləri fəth edəsən, 
Doğru yolu göstərəsən, 
Hikmətdən alıb ilham 
Könlünə nəqş edəsən. 
 

Bu dünyada nə varsa, 
Bil ki, dünya üçündür. 
Yalnız savabların, 
Gələcəyin üçündür 

Dekabr  2013 
 

HƏQİQƏT HARDADIR? 
 

Baxıb heyrət edirəm, 
Həqiqət hardadır deyirəm, 
Bəzi islamdan danışanları 
Açıq-saçıq görürəm. 
Bəyənməyir hicabı, 
Mən müasirəm deyir. 
Şəriətdən  danışıb, 
Yarı çılpaq gəzir. 
İnşallah bir gün anlayar, 
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Bəsirəti açılar, 
Nəfsinə əyilməyib 
Şəriəti üstün tutar. 
Həqiqət haqqdadı? 
Nəfsi yıxmaqdı, 
Dustaq olan ruhunu, 
Azadlığa çıxarmaqdı. 
Həqiqət olanla barışmaqdı, 
Üsyana qalxmamaqdı, 
Hüzur tapmaq üçün 
Allahla bir olmaqdı. 
Həqiqət saf niyyətdə olmaqdı, 
Allaha qul olmaqdı, 
Savabları yığıb hey 
Şeytanı gücsüz qoymaqdı. 
Həqiqət dünyanı boş saymaqdı, 
Ötələrə inanmaqdı, 
İtirməyib heç ümüdü 
Gələcəyə inanmaqdı. 
Həqiqət gözü tox olmaqdı, 
İsrafa varmamaqdı, 
Ümüdsüz qalmayıb 
Qaranlıqda azmamaqdı. 
Həqiqət Rəbbin gözüylə baxmaqdı, 
Şəriətdən çıxmamaqdı, 
Haqq-ədaləti itirməyib 
Səbrlə dayanmaqdı. 
Həqiqət Allaha aşiq olmaqdı, 
Hər şeyi ona buraxmaqdı, 
Onunla səmimi olub 
Şeytanı mat qoymaqdı. 
Hər aldığım nəfəs, 
Sənə şükür deyir. 
Önündə diz çöküb, 
Səni sevirəm deyir. 
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YAXŞI VƏ PİS GÜNDƏ SƏNƏ DOST 
OLMAYANDAN SƏADƏT GÖZLƏMƏ 

 
Həyat bir imtahandır, 
Biz imtahan veririk. 
Həm udub, həm uduzub, 
İbrət götürürük. 
 
Bəzən səhvi təkrar edib, 
Ümüd gözləyirik. 
Səadətə yetmək üçün, 
Çox əzabdan keçirik. 
 
Sanırıq səadət uzaqdadı, 
Günün qədrini bilmirik, 
Taleh bizə gülməsə, 
Xoşbəxt ola bilmirik. 
 
Verilənə şükür deməli, 
Bir iz qoyub getməli, 
Qədir bilməyən yaxınları 
Unudub gülməli. 
 
Namərddən yar olmaz, 
Dərdinə dərman olmaz, 
Sən ona can desən də 
Sənə vəfalı olmaz. 
 
İllərlə yanıb yaxılarsan, 
Dərmanı tapmazsan, 
Zamanı boşa keçirib 
İlləri qaytaramazsan. 
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Zərərin yarısından dönəsən, 
Ancaq Allaha güvənsən, 
Əsil qədir-qiymətini 
O zaman görərsən. 
 

Ən vəfalı yarım odur, 
Mən yarımam yarım odur, 
Rəbbinə vəfalı olsan 
Ən vəfalı yarın odur. 

 

                 İLLƏRDƏNİBRƏT GÖTÜRMƏDİN 
 

Səhvinyan-yana düzülüb, 
Sanma biri ötürülüb, 
Sənə çox gələn illərin 
Çoxu ötüb gedib. 
 

İllərdən ibrət götürmədin, 
Təcrübədən öyrənmədin. 
Səhvlə qalıb baş-başa, 
Zamanı keçirdin boşa. 
 

Söylə nə qazandın ildə, 
Ancaq zalimlik öyrəndin. 
İbrət götürmədin hikmətdən, 
Düşdün hörmətdən. 
 

Hey özünü bəyənirsən, 
Səhvləri təkrar edirsən, 
Uyub şeytan sözünə 
Onun ardınca gedirsən. 
 

Qalırsan öz qeydinə, 
Sədd çəkilib görünə. 
Bir gün düşəcəksən, 
Cəhənnəm evinə. 



Allahla səmimi olsan əgər           

      171   

 

Peşimanlıq nədir bilməz, 
Heç ibrət götürməz, 
Boş keçirib zamanı 
Ancaq gülüb əylənir. 
 
Özünü hesaba çəkməz, 
Heç vicdanı dinləmir, 
Qarşıda duran şeytanın 
Hiyləsin görməz. 
 
Axmaq tərslərə yazığım gəlir, 
İnaddan dönməyən şeytan kimidi, 
Görə-görə quyudadı, 
Hər zaman dardadı. 
 
Kim öyüd götürməsə böyükdən, 
Kasıb olar hər bir öyütdən, 
Meyvə versə də çox ağac 
Meyvə gözləmə söyüddən. 
 
Vaxtı sərf etmə ona, 
İnanma zalım söz qana, 
Hər şey əldən gedəndə 
Onda qalar yana-yana. 

 
 

NİYƏ TANINMAYIRSAN? 
 
Biri söylədi mənə, 
Niyə tanınmayırsan. 
Ucuz şöhrət ardınca, 
Nədən qaçmayırsan. 
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Dedim, sən bir nəzər sal, 
Təmizlənmiş buğdaya. 
Dolu aşağıda qalar, 
Boş qalxar havaya. 
 
Gərək yox tanınmağa, 
Hay-həşir salmağa, 
Allah ucaldanı 
Kim salar aşağıya. 
 
İstedad tanınmaqla deyil, 
İnsanın könlündədi. 
Zəfər qazanmaq üçün, 
Onun dinindədi. 
 
Gör nə deyir mənə Rəbbim, 
Götür ondan ibrət. 
Hər şey keçib gedəcək, 
Dönəcəyik ona nəhayət. 
 

Dedi:Uyma dünya malına, 
Haram qatma malına, 
Bir gün canından çıxar 
Gələrsən zavalına. 
 
Çox şairi yüksək sanma, 
Yüksəklik imandadı. 
İlham alıb Allahdan, 
Haqqı yazandadı. 
 
Hər şairi mömin sanma, 
İlham Allahdan olma, 
Şeytan ilham verər 
Deyər ki, Allahla olma. 
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Namərd könlümü yaralar, 
Verib cavabın yola salar, 
Baxa-baxa kor olanın 
İmansız olduğun anlayar. 
 
Könlüm evi virandır, 
Hər halım ona əyandır, 
Sevgi sən səbr eylə 
Bu bir imtahandır. 
 
Demə hər şeyi gec olacaq, 
Ömür buna çatmayacaq, 
Dünyanın o bəri üzü var 
Qismət olmayan orada olacaq. 
 
Könlümdə qərar tutmusan, 
Hey onu ovutmusan, 
Çoxundan əziz tutub 
Könül gözümü açmısan. 
 
Ləldən gövhərdən bəzəmisən köşkünü, 
Vurmusan hər bir nəqşini, 
Gözəl tac qoymusan başına 
İznin olmasa, kimsə çıxmaz qarşına. 
 
Sırayla oturub mələklər, 
Mömünlər var aralarında, 
Əzan verilən zaman 
Hazır olurlar sıralarında. 
 
Hər kəsin öz mərtəbəsi var, 
Cənnətdə əbədi yeri var, 
Sədd çəkilmiş araya 
Cəhənnəmin cəhənnəmlik əhli var. 



Sevgi Miri    

174 
 

Hər yerdə ehtiram hər yerdə sevgi, 
Bax belədi cənnət əhli. 
Dünyadan savabla gedəni, 
Ehtiramla qarşılar cənnət əhli. 
 

İLİN FƏSİLLƏRİ 
Mən əbədiyyata qovuşanda 

Bəzən soyuqdan donub, 
Yolda qalırıq, 
İsti günəşdə yanıb, 
Sussuz qalırıq. 
 
İlk baharı yada salıb, 
Həsrətiylə, 
Alışıb gecə-gündüz, 
Nəğmələr qoşuruq. 
 
Fəsilləri sevirəm, 
Ruhuma ruh verir. 
Xoş nəğmələr yaradıb, 
Gələcəyə götürür. 

 
Hər dərdə dəvası var, 
Azərbaycanımın havası. 
Könlümdə sevgi yaradır, 
Onun hər cür havası. 
 
Bizə gələn bir qonaqdır, 
Sevgi ilə yola salaq. 
Gələn fəsli gözləyib, 
Ona nəğmələr qoşaq. 
 
Bir-birindən seçmirəm, 
Dörd fəslin dördünü də. 
Ömrə məna gətirər, 
Müjdəni özündə gizləyər. 
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Xoş nəğmələr söyləyək, 
Sərt olsa da qəmgin etməyək, 
Əmrə tabe olan fəsli 
Göndərənə şükür deyək. 
 
Ətir saçan gül kimi, 
Hamınız gözəlsiniz. 
Yay, qış deməyin, 
Mənim kimi sevin siz. 
 
İlham alın hamısından, 
Ömür gedir hamısında. 
Harda bitəcək ömrüm, 
Hansı fəslin yarısında. 
 
Ruhum təslim olacaq, 
Ölümdən qorxmayacam. 
Hər gələn fəsillərdə, 
Şeirlərimdə yaşayacam. 
 
Fəsillər lay-lay deyəcək, 
Külək qəbrim üstə əsəcək. 
Qar onu qucaqlayıb, 
Yağış hey səpəcək. 
 
Günəş istisi ilə yandıracaq, 
Bahar çiçəkləri oyandıracaq, 
Qəmli bülbüllər oxuyub, 
Payız yarpaqları saraldacaq. 
 
Səs-səsə verəcək fəsillər, 
Dağlar dərələr hay verəcək. 
Ay gecə çıxıb qəbrim üstünə, 
Nuruna qərq edəcək. 
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Ruhum baxıb sevinəcək, 
Onlara nəğmələr deyəcək, 
Sönməyən ilhamım 
Mənə səs verəcək. 
 
İnşallah kəsməyib səsini, 
Yaşadacam nəğməsini, 
Sevgili qul olub 
Dünyada qoyacam səsini. 
 
Hər ötən anın qədrini bilək, 
Bir də geri dönməyəcək. 
Kim haqqa təslim olarsa, 
Dərgahına üzüağ gedəcək. 
 
Zaman su kimi gedir, 
Ömürdən günlər gedir, 
Kim toplasa savabları 
Tərəzisi ağır gedir. 
 
Elə şirindir dünya, 
Çoxunu gətirib oyuna, 
Kim gedəndən ibrət alıbsa 
Gəlməyəcək oyuna. 
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XOCALI SOYQIRIMININ 
20-Cİ İLDÖNÜMÜ 

 

Sağalmayan yaramız var, 
Axmağa göz yaşımız var, 
Ruhunuza hər an 
Oxunan dualarımız var. 
Azadlığı qanınızla aldınız. 
Gözü yolda qalan analara, 
Yanınızda yer ayırdınız. 
Gözəldir şəhidliyə ucalmaq, 
İz qoyub sevgiylə anılmaq, 
Hər iki dünyada, 
Nəsillərə örnək olmaq. 
Hz. Hüseyn tək, 
Hər il anılmaq, 
Vəhşidən betərdir kafirin dişi, 
Ancaq öldürməkdir vərdişi. 
Saxta olub olacaq, 
Lənətlə anılacaq, 
Tarixdən çıxarılacaq. 
Sirat körpüsündən keçməyib, 
Hütamiyə atılacaq, 
Şəhid qanıyla çiçəklər böyüyəcək, 
Bir şəhidəm deyəcək, 
Yazda açıb qışda solsa da, 
Azadlıq nəğməsi deyəcək. 
Səs-səsə verib bənövşələr, 
Qəmgin-qəmgin dillənəcək, 
Qəmdən solub ləçəkləri, 
Sizə nəğmə deyəcək. 
Meşə şahidliyə qalxacaq, 
Şəhidləri saxladığı gün, 
Titrəyib donan insanları 
Əmin əllərə verdiyi gün. 
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SƏNİNLƏ GETDİ 
 

Könlümün hissi həyəcanı, 
Səninlə getdi. 
Bir də sevməyib, 
Hər şey səninlə bitdi. 
 
Unutmayıb heç andını, 
Könlüm söyləyir adını, 
Deyir görməyəcəksən 
Belə məhəbbətin dadını. 
 
Əks sədaya dönəcək, 
Dağlarda hey səslənəcək, 
Küləklər özüylə 
Dünyaya götürəcək. 
 
Külək girib evinə, 
Xəbəri gətirəcək. 
Necə sevdiyimi, 
Sənə gizli söyləyəcək. 
 
Yağışa qarışıb bir gün, 
Pəncərədən süzüləcək. 
İsladıb səni nuruyla, 
Saçlarında gəzəcək. 
 

Dünyada qalacaq, 
Hər fəsildə yaşayacaq, 
Əbədi cavan qalıb 
Heç qocalmayacaq. 
 
Yaşadacaq ruhumu, 
Açacaq hey yolumu, 
Sevgi bağçasında 
Bir gün görəcəm onu. 
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O NƏDİR ONUN YOXDUR QİYMƏTİ? 
 

Dedi: Ləli gövhərə verilsə də qiymət, 
Sözdür könüllərə zinət, 
Ağıllı vaz keçib ləldən 
Hikmətindən götürər ibrət. 
 
Hikmətlə bəzənib göylərin üzü, 
İnsanın görməz gözü, 
Hikməti çox sevənə 
Tanrı ilhamıyla deyər özü. 
 
Sözlə quruldu böyük cahan, 
Sözlə edilər yenə imtahan, 
Sözünə sadiq olan 
Mələklə bərabər tutular hər an. 
 

Dedim: Könül dünyama səyahət etdim, 
Sizə incilər gətirdim, 
Ondan ibrət götürənlərə 
Səbirlər dilədim. 
 
Səbrlə işini burax Allaha, 
Haramla batma günaha, 
Bir gün haram dönüb aha 
Könlündən vuracaq. 
 

Yorulub sıxılacaqsan, 
Əlləri qoynunda qalacaqsan, 
Səbrlə dözsən  
Rəbbin sevinci olacaqsan. 
 

Elə bir yerdən qapı açar, 
Açarı əlində saxlar. 
Kim səbirlə sığınsa Ona, 
Səbrin sonu mükafat olar. 
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Kim qorxub qaçarsa yoldan, 
Zülmətdən keçər yolu. 
Səbrlə dost olmayan, 
Kor tək azar yolu. 
 
Qorxub uzaqdan baxma ginan, 
İrəli addım atginan, 
Səbrsiz qalıb  yolda 
Geri qayıtmaginan. 
 
Gördüm lütvünü Yaradanın, 
Səbrlə ona sığınanı. 
Qorxmayıb əzablı yolda, 
İnamla ona addımlayanı. 
 
Şeytan yoldan dön deyəcək, 
Dünyanı gözəl göstərəcək, 
Dinləsən könül səsini 
Deyəcək o düzünü. 
 
Bir qadından gücsüz olma, 
Ondan heç dala qalma, 
Cəhənnəmə sürükləyən 
Şeytanı vecə alma. 
 
Cənnətin qiyməti ucuz deyil, 
Satma onu dünya malına. 
Hər şey dünyada qalacaq, 
Güvən ancaq Yaradanına. 
 
Bu yoldan hələ keçirəm, 
Sizə də nəsihətlər edirəm, 
Ölüm şərbətini bir gün içib 
Xəzinə açarını sizə verirəm. 
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Kimlər alıb kimlər satdı, 
Bu dünya çox kəsi aldatdı, 
Hikməti sevənin 
Könlündə iman yaratdı. 
 
Hikmətdən bir xəzinə yığın, 
Gələcək nəsillərə saxlayın, 
Onunla insanlığa çağırıb 
Dünyanı qiyamətdən qurtarın. 

 

          RƏBBİM  HƏMDƏMİMDİR 
 
Unuduram dərdimi şeirlə, 
Səhəri açıram xeyirlə, 
Ruhumu sıxan hər şeydən 
Danışıram mən şeirlə. 
 
Çox gözəl həmdəmimdi, 
Sözləri könül məlhəmimdi. 
Bölürəm dərdimi onunla, 
Danışıram ilhamımla. 
 
Demə səni dinləmir bir an, 
Səbri dünyadan böyükdür inan, 
Kim səmimi olsa onunla 
O da sevilər hər an. 
 
Nəyi çox sevsən verəcək, 
Gərək xeyiri diləyəsən. 
Sənə xeyirli görünən işin, 
Zərərin vaxtında görəsən. 
 
Arzular bitib tükənən deyil, 
Sanma səni görən deyil, 
Öz ruhundan verib bizlərə 
Canı candan ayıran deyil. 
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Heç kəs görməz onu donunda, 
Şeytan aldadır min bir oyunda, 
Hesab günü gələn zaman 
Ancaq görərsən donunda. 
 
Könül gözüylə baxsan ona, 
Çox şeydən agah olarsan. 
Əgər aşiqliyi seçsən, 
İlhamınla danışarsan. 
 
Sevməyi bacarmayan kəs, 
Özünü boşuna yormasın əbəs, 
Aşiqlik elə bir zirvədir 
Yanacaq könlün deməyəcək, bəs. 
 
Odu azalmaz bircəan, 
Gəzər xəyalı ilə hər an. 
Görməsə də simasını, 
Gəzəcək  hey yarısını. 
 
Ah çəkə-çəkə gəzəcəkdi, 
Göylərihey süzəcəkdi, 
Ümüdsüz qalmayıb  
Röyada gözləycəkdi. 
 
 
 
 
 
 
 

       AX ZALIM 
 

Yoxdur insafın sənin, 
Sönüb eşqin həvəsin. 
Bir gün duyub səsimi, 
Məni hey arayacaqsan. 
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Hər gün ömürdən gedir, 
Sənsiz könül haray çəkir. 
Sən bilməsən də, 
Rəbbim bilir nələr çəkir. 
 
Odur vəfalı yarım, 
Məni tənha qoymayanım, 
İlhamı verib könlümə 
Məni danışdıranım. 
 
Kim duyacaq fəryadımı, 
Sağaldacaq könül yaramı, 
Başqa yoxdur sağaldan 
Hər dərdi bəlanı. 
 
Mən görməsəm görür məni, 
Dinləyir könül nəğməmi, 
Elə gözəl təbibdir 
Əsirgəmir məlhəmini. 
 
Səbrimlə dost olmuşam, 
Sanmakı tək qalmışam, 
Aşiqlərin içində  
Sevgimlə tanınmışam. 
 
Bəsirətimlə sığınıram, 
Sevgimdən güc alıram, 
Çox kəs ona inanmasa da 
Mən ona inanıram. 
 
Yetəcək əzablar sona, 
Baş qoyacam dərgahına, 
Göz yaşımla isladıb yeri 
Görəcəyəm inşallah müjdələri. 



Sevgi Miri    

184 
 

      KİM BİLİR? 
 

Kim bilir dalğalar götürüb məni? 
Hansı qayalara çırpacaq. 
Ya da sahilə götürüb, 
Sahildə uyudacaq. 
 
Kim bilir yaram qaysaq tutacaqmı? 
Yoxsa gözü açılacaqmı? 
Könlümə verilən ilham 
Mənə lay-lay çalacaqmı? 
 
Kim bilir harayıma çatan olacaqmı? 
Gözüm yoldan yığılacaqmı? 
Agah olan röyam 
Bir də agah olacaqmı? 
 
Kim bilir hayana götürəcək məni? 
Mənim könül nəğmələrim, 
Yenə qoruyacaqmı? 
Sevgili mələklərim. 
 
Kim bilir səsimi duyan olacaqmı? 
Ellər yuxudan oyanacaqmı? 
Səs-səsə verib əzanlar 
Könüllər sevgiylə dolacaqmı? 
 
Kim bilir ancaq Rəbbim bilir, 
Hər işi səbrlə görür, 
Bəsirəti açıq olanları 
İlhamıyla dindirir. 
 
Yazdım ki, anlayan anlasın, 
Həmən tövbəyə qalxsın. 
İbrət götürüb yazılandan, 
Özünə cənnət hazırlasın. 
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AXI ÖMÜR AZDIR 
 
Sanma əbədi yaşayacaq, 
Elə könül qıracaqsan, 
Sevənin kim olduğunu 
Gec anlayacaqsan. 
 
Əks sədaya dönəcək, 
Dünyada səslənəcək, 
Duymasan da sevgimi 
Bütün dünya biləcək. 
 
Yağmura dönüb bir gün, 
Qapından girəcəm. 
Gözündə yaşa dönüb, 
Yanağından süzüləcəm. 
 
Quşlar duyub səsimi, 
Mənimlə oxuyacaq. 
Sənə sevgimdən, 
Çələng toxuyacaq. 
 
Duyaydın səsimi, 
Könlümün nəğməsini, 
Əsarətdən qutarıb 
Verəydin eşqin töhfəsini. 
 
 

SƏN ELƏ BİR BAHARSAN Kİ, 
 
Sən elə bir baharsan ki, 
Ətrinə doymaq olmur. 
Könlümü əsir saxlamısan, 
Başqa yarı sevmək olmur. 
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Sən elə bir baharsan ki, 
Könlümdə iz qoymusan. 
Özünü sevdirib, 
Gizlində qalmısan. 
 
Sən elə bir baharsan ki, 
Heç zaman solmayırsan. 
Dilim yox-yox desə də, 
Könlümdən çıxmayırsan. 
 
Sən elə bir baharsan ki, 
Səninlə rahatlıq tapıram. 
Səni unutmaq üçün, 
Gecəni-gündüzümə qatıram. 
 
Sən elə bir baharsan ki, 
Unudulmayıb heç adın. 
Səninlə getdi, 
Mənim sevgi payım. 
 
Sən elə bir baharsan ki, 
Yox bənzərin heç yerdə. 
Aradan illər keçib, 
Gözüm gəzir hər yerdə. 
 
Sən elə bir baharsan ki, 
Könlümdə güllər açmısan. 
Məni maraqda qoyub, 
Bilməm hara qaçmısan. 
 
Sən elə bir baharsan ki, 
Könlümün dərmanısan, 
Tapmıram heç yerdə 
Rəbbin gizli fərmanısan. 
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       ZAMAN 
 

Taleyi yazan bilər, 
Bəndəyə şükür düşər, 
Zamanın  nə gətirəcəyini 
Ancaq Allah bilər. 
 

Rəbbimə canım qurbandır, 
Sevgi ona heyrandır, 
Səbri unutmayım deyə 
Mənə xatırladandır. 
 

Yer göy sənin məkanındı, 
Mələklər əmr qulundu, 
Şəhidlər sevincin olub 
Mömünlər islamı yayanındır. 
 

Əhli-beyt islamın sütünudu, 
Onlar göylərin nurudur, 
On iki imam şəhidləri 
Yetmiş iki şühəda vuruşanıdı. 
 

Peyğəmbərlər dostundur, 
Həzrəti Məryəm aşiqin, 
Həzrəti Musa sevincin 
Həzrəti Harün nadir incin. 
 

İslam bayrağı altında, 
Hamısı birləşiblər, 
Yerə-göyə nur ələyib, 
Bizə sevgi göndəriblər. 
Azadlıq aşiqisiniz, 
Sıra ilə düzülübsünüz, 
İslamı yaşatmaq üçün 
Şəhidliyə yüksəlibsiniz. 
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Sizə salamlar olsun, 
Rəbbim bizləri qorusun, 
Sevgidə inşallah  
Gəlib sizə yar olsun. 
 
Mələklərə salam olsun, 
Köməyiniz əskik olmasın, 
Aləmlərin Rəbbinin 
Sevgi daim hüzurunda dursun. 
 
İbrət götürmək Hz: Əlidən, 
Həm də gözəl hikmətindən, 
Uzaq olaq məhzəbi bəhanə edib, 
Nifaq salanlardan. 
 
Dağlar daşlar haray çəksin, 
Bülbüllər nəğmə desin. 
Mələklər salamlayıb, 
Mənimlə birgə getsin. 
 
Əskilməsin lailahəillallah, 
Son vida kəlməm olsun. 
Rəbbi inşallah görmək, 
Mənə qismət olsun. 
 
 
 
 
Dedilər bu şeiri nahaq yazmısan, 
Məhzəbləri sən unutmusan. 
Özün evliya nəslindən olsan da, 
Bəzilərinə yer ayırmısan. 
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  Dedi: Görgötür dünyasıdır, 

Şücaətlər unudulmayacaq. 
Allaha sadiq qullar, 
Həqiqəti danmayacaq. 
 
Doğru yolu getmisiniz, 
Əzablardan keçmisiniz, 
Ruhullahla birləşib 
Mömünlüyə yüksəlibsiniz. 
 
Var hər bir qulumda nöqsan, 
Mənəm şahidi olan. 
İslama zərbə vuranlar, 
Qınanıb hey onlar. 
 
Savabı, günahı yazdırıram, 
Onunla mükafatlandırıram. 
Sənə gələn hikmətləri, 
İlhamınıa yazdırıram. 

 

Qalmısan iki yol arasında, 
Bilmirsən kimə inanasan, 
Sənə gələn sözlərin, 
Doğruluğuna inanasan. 

 

Hər şeyi haqqa burax, 
Cavabını mən soracam. 
Fitnə toxumu əkənləri, 
Cəhənnəmdə yandıracam. 
Sən Rəbbindən qorxursan, 
Bitən qalmısan. 
Allahı şahid tutub, 
Ona buraxmısan. 
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Zaman deyəcək sözünü, 
Göstərəcək hər kəsin üzünü, 
Fitnə, fəsad törədənin, 
Verəcəyəm dərdini. 
 
Sənə mane olanlar, 
Yolundan çəkiləcək. 
Əli qoynunda qalıb, 
Sıraya düzüləcək. 
 
Mənə inanmayıb lağ edənin, 
Allah verdi cəzasını  
Mən də ibrət aldım, 
Heç haqqdan çıxmadım. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           GƏNCLİK 
 

Dəli dalğaya bənzəyir gənclik, 
Ömrün mənasıdır gənclik, 
Əgər dalğaları keçsən 
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Mənalı ömürdür gənclik. 
 

Səhv edə-edə anlayarsan, 
Nədən deyə ağlayarsan, 
Xoşbəxtliyə yetmək üçün 
Hikmət oxuyasan. 
 
Qorxmayasan tufandan, 
Hikmət öyrənə Qurandan. 
Xoşbəxt olmaq üçün 
Dadmayasanharamdan. 
 
İnamla yürüyəsən yollarda, 
Vəfa axtarma vəfasız qulda, 
Olmasa könül həmdəmin, 
Bil ki, var vəfalı həmdəmin. 
 
Yatmayıb gecə gündüz keşik çəkib,, 
Qulların dərdini hamıdan çox çəkir, 
Axtarsa da xoşbəxtliyi çoxusu 
Əsil xoşbəxtliyi aşiqlər seçir. 
 
Könül xoşbəxtliyə yetmişdi, 
Çün aşiqliyi seçmişdi, 
Hər gün dərdini onla bölüb 
Ümüdü kəsməmişdi. 
 
Vəfalı vəfalını sevər, 
Vəfasız dünyanı sevər, 
Aşiqlər zamanı baş keçirməyib 
Tədarükün vaxtında görər. 
Utanar Rəbbin xəcalətindən, 
Mələklərin töhmətindən, 
Göz görə-görə 
Cəhənnəmə girməyindən. 
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Dedi:Götür örnəyi mömündən, 
Hər əzaba dözəndən, 
İmanı tamamlayıb 
Kafirdən uzaq gəzəndən. 
 
Şükür deyib hər əzaba, 
Mükafat var hər əzaba, 
Dünyanı üstün tutan 
Axirətdə düşər hər əzaba. 
 
İnanmaz dünyanın o biri üzünə, 
Ancaq dünya gələr gözünə, 
Əzab mələkləri görünən anda 
Onda Əli vurar dizinə. 
 
Az ömrü mənalı yaşayın, 
Sevginizə sevgi qatın, 
Tövbə edib günaha 
Cənnəti burada qazanın. 
 
Rəbbin az ömür verib, 
Zalımların könlünü görüb, 
Sonsuzluq versəydi insana 
Səmaya gedər qan gölü görüb. 
 
Lənətlə anılır zalımın adı, 
Rəhmətə laiqdir mömünün adı, 
Cəhənnəm alovlanan zaman 
Zalımın qurtarmaz fəryada. 

 
DİNİ PƏRDƏ ALTINDA OLANLARA 

 
Harda birini görsə, 
Tez özünü yetirər, 
Tövratı ələ alıb 
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Ondan misal gətirər. 
İşi islamdan döndərməkdi, 
Tövratı öyrətməkdi, 
Quranı unutdurub 
Xristian etməkdi. 
Müsəlmanlıqdan söz açmaz, 
Adı müsəlman olsa belə, 
Şəriətədən qaçıb, 
Namazı qılmaz belə, 
Dörd kitaba hörmətim var, 
Sözlərin dəyişənə töhmətim var. 
İslamı pisləyənə, 
Çox nifrətin var. 
Haqdan çox danışacaq, 
Cənnətin yerdə olduğunu anladacaq, 
Tövratdan misal gətirib 
İsbatına çalışacaq. 
Oxusaydı Qurandan əshabı Kəyfin, 
Səkkizinci ayəsini  
Allahın müqəddəs kəlməsini, 
Yerin qiyamətə qədər yaşayıb. 
Qiyamətdə yox olmasını, 
Dində ayrılıq salana, 
Çox yazığım gəlir. 
Şeytana dost olanın, 
Cəzasını Rəbbim verir. 
Saf deyil niyyətləri, 
Paxıllıqla doludur. 
Mən bilirəm yolum, 
Haqqın yoludur. 
Təmizləyib nəfsini, 
Haqq yoluna gələsən. 
Şəriətə əməl edəsən, 
Verəsən haqqın borcunu, 
Tez-tez tutasan orucunu, 
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Nəfsini təmizləyib 
Haqqa yüksələsən. 

 
HƏZRƏTİYUSİF VƏ 

ZÜLEYXA MƏHƏBBƏTİ 
 

Dedi: Bir ay camallı idi, 
Həm kamallı idi, 
Məqsədi ibadət edib 
İslamı yaşatmaq idi. 
Röyası gerçək idi, 
İmanı tamam idi, 
Görməsə də Rəbbini 
Bəsirətlə görmək idi. 
Sevirdi çox ədaləti, 
Vardı könlündə hikməti, 
Hər yerdən görürdü 
Hz.Yusif hörməti. 
Kafirlər zalım idi, 
Çün tapırdı şeytana, 
Şeytana tapanlar 
Çətin ki, söz qana. 
Aşiq idi Züleyxa, 
O gözəl canana. 
Yuxuda qovuşurdular, 
Zamanla danışırdılar. 
İlahi sevgiyə, 
Hər addım yaxınlaşırdılar, 
Qorxmayıb tənələrdən, 
Nə də kahinlərdən, 
Zülmə boyun əymədilər. 
Nəhayət ki, bir-birini, 
Gördülər, 
Anladılar Tanrının, 
Gizli bir hikmətidir. 
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O səadətə çatmaq üçün 
Gizli bir hörmətidir, 
Gəzir cənnətdə qoşa, 
Hüsnünə edir tamaşa, 
Rəbbə qovuşub. 
Həm də rahat olublar, 
Dünyada qoyub ibrəti, 
Sevgiyə layiq olublar. 
İbrət götürək onlardan, 
Mömün olanlardan, 
Ətrini duymuşam, 
Rəhmətlə anılanlara, 
Mən rəhmət oxumuşam. 

 

SƏNİN SEVGİSANDIĞIN 
 

Sənin sevgi sandığın, 
Nəfsinin bir tələsidir. 
Ağıl kənarda qalıb, 
O, şeytan fitnəsidir. 
 
Sənin sevgi sandığın, 
Ötəri bir həvəsdir. 
Şəriətlə getmədiyin üçün, 
Taleh zərbəsidir. 
 
Sənin sevgi sandığın, 
Yalnız sənə xoş gələr. 
Göydəki mələklərdə, 
Sənə lənət eyləyər. 
 
Sənin sevgi sandığın, 
Bir gün səni yıxacaq. 
Əxlaqı saya saymayan, 
Lənətlə tanınacaq. 
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Sənin sevgi sandığın, 
Könlündən su içməmiş. 
Rəbbin lütvün qazanıb, 
Duaya laiq görülməmiş. 
 
Sənin sevgi sandığın, 
Səni çox aldadar, 
Sonrakı peşimanlıq 
Səni hey yandırar. 
 
Hər kəsin sevgisi özünə bənzər, 
İnsan olmayanda sevgi nə gəzər, 
Əxlaqla sevgi birləşməsə 
Əsil sevgini hələ çox gəzər. 

 
XOŞBƏXTLİK  TİKANLARIN 
İÇİNDƏKİ GÜL  KİMİDİR 
 
Xoşbəxtlik tikanların içindəki gül kimidi, 
Sinəsini tikana vuran bülbül kimidi, 
Sevgini isbat etmək üçün 
Dünyada imtahanın özüdür. 
İmtahandan kəsilən canlı ölüdür, 
Xoşbəxtliyə çatmaq istəyənin, 
Gözündə tikanlar gül kimidir 
Tikanlar batacaq könlünə yandıracaq. 
Candan edib usandıracaq, 
Rəbbinə sevgisiylə inanan, 
Şeytani utandıracaq. 
Yürüyəcək yollarda inamla, 
Sevəcək Allahı hey ilhamla, 
Açıb əllərini dualarla, 
İstəyəcək inamla, 
Əzablar dünyada qalacaq. 
Ancaq savablar yazılacaq, 
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Utanmamaq üçün, 
Vaxtında toplayacaq. 
 

KÖNLÜMÜN SƏSİ  NƏYƏ BƏNZƏYİR? 
 
Biri söylədi mənə, 
Könlünün səsi nəyə bənzəyir? 
Heç kimə, heç nəyə bənzəmir, 
Səsini duyuram belə. 
 

Dedim:Bu hissi yaşayan bilər, 
Səsini duyan bilər, 
O Rəbbin bir lütvüdür 
Ona layiq olan görər. 
 
O səsə gərək həmdəm olasan, 
Susmağa qoymayasan, 
Şəriətdən çıxmayıb  
İmanı tamamlayasan. 
 
Hər an səsini duya biləsən, 
Hər deyilənə əməl edəsən, 
Qazanıb cənnəti əməlinlə 
Üzüağ gedəsən. 
 
Qanadlanıb o səsi ilə uçasan, 
Daim yazıb yaradasan, 
Hikmət göndərən Allaha 
Daim sadiq qalasan. 
 
Hikməti dünyaya yayasan, 
Könüllərdə sevgi yaradasan, 
Əhli-beytdən götürüb ibrət 
İslamı daim yaşadasan. 
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Rəbbin evidir könül eviniz, 
İlhamla dillənir könülləriniz, 
Hər günahdan pak edin onu 
Sirri açıb deməsin dilləriniz. 
 

ALLAHA TƏSLİM OLMAYAN 
MƏNƏN GÜCSÜZDÜR 
 

   Dedi:İstəsən güclü ola bilərsən, 
Allahla birləşə bilərsən, 
İnanıb  varlığına 
Varlığından keçə bilərsən. 
 

İstəsən dağları inamla aşarsan, 
Sevgiylə mömünlərə qarışarsan, 
Əzmlə yeriyib yollarda 
Varlığına inanarsan. 
 

İstəsən səmimi ola bilərsən, 
Sevgisini qazana bilərsən, 
Xəyalı ilə dost olub 
Halına şükür deyərsən. 
 
İstəsən naümüd qalmazsan, 
Yollarda yorğun olmazsan, 
Su üstündə yeriyib 
Qaranlıqda azmazsan. 
 

İstəsən hər şey istəyə bağlıdır, 
Sanma Rəbbin səndən aralıdır, 
Sən ona bağlı olsan 
O da sənə bağlıdır. 
Yaxşı görür ürəkdən sevəni, 
İnamla ona doğru gələni, 
Zirvədə olduğunu görüb 
Özünü aşağıda görəni. 
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Sevgidən yorğulub insanın canı, 
Allahdı insanın vəfalı cananı. 
Sənə vəfalı olsa da biri, 
Vəfada yox tayı-bərabəri. 
 

Dedi:Hər an sevgisini duyuram, 
Varlığımla inanıram 
Olsa da dərdi-qəmim, 
Sevgisidir könül məlhəmim. 
 
Onunla tam olur bütün varlığım, 
Gözümdə heçdir cəmi darlığım, 
İmtahan üstündən gəlir imtahan 
Qoru Rəbbim olmasın darlığım. 
 
Varlığı varlığımı olar əlimdən, 
Qurtarmaram, zalımındilindən, 
Rəbbim elə gözəl aşiqdir ki, 
Qurtarar tənhalığın əlindən. 
 

MÜQƏDDƏS QURANIM 
 

Müqəddəs Quranım, 
Səndən ilham alıram, 
Sənin haqdan gəldiyinə 
Varlığımla inanıram. 
 
Müqəddəs Quranım, 
Könlümə yazılanım, 
Hikmət dolu, 
Zəfərlərə aparanım. 
Müqəddəs Quranım, 
Səndən çox şey öyrənirəm, 
Günaha tövbə edib 
Pillə-pillə gəlirəm. 
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Müqəddəs Quranım, 
Bəşər üçün göndərilmisən. 
Allah aşiqlərinin, 
Könlündə yerləşmisən. 
 
Müqəddəs Quranım, 
Haqq yolunu göstərmisən. 
Kafir olma deyə, 
Tövbəyə səsləmisən. 
 
Müqəddəs Quranım, 
Kafir səni sevməz. 
Şeytanla dost olan, 
Doğru yolu görməz. 
 
Müqəddəs Quranım, 
Sən Allah sözüsən, 
Rəbbin ən böyük, 
Möcüzəsisən. 
 
Müqəddəs Quranım, 
Yerə göyə nur paylayanım, 
Şəriəti sevənə 
Cənnətdə yer ayıranım. 
 
Müqəddəs Quranım, 
Səni şahid tutub. 
Yalandan and içənləri, 
Gözəl cəzalandıranım. 

 
 

FALÇILARA, İNANIB ONLARA 
FAL AÇDIRANA 

 
Dedi:Cəhalətdə qalanlar, 



Allahla səmimi olsan əgər           

      201   

 

Falçılara inanıb. 
Şəriətə inanmayıb, 
Yüz yerdən xəbər alıb. 
 
Əl çəkməyib vərdişdən, 
Şeytan var bu işdə. 
Dili Allah desə də, 
Fikirləri bu işdə. 
 
Şəfa verən Allahdır, 
Falçıların gücü yetməz. 
Şəriətlə gedənlərə, 
Şeytanın gücü yetməz. 
 
Allah islah eyləsin, 
Doğru yolu görsün, 
Peşiman olub, 
Əyri-əskiyin düzəltsin. 
 

QOYMA ŞEYTAN QƏLƏBƏ ÇALSIN 
 

Dedi:Qoyma şeytan qələbə çalsın, 
Səni hey aldatsın. 
Öz adını sənə qoyub, 
Yana-yana qoysun. 
 
Qoyma şeytan qələbə çalsın, 
Könlünü hey oxlasın. 
Yaddan çıxarıb namazı, 
Səni hey azdırsın. 
Qoyma şeytan qələbə çalsın, 
Yuxuya daldırsın, 
Qələbəsi ilə öyünüb 
Kafirlə savaşdırsın. 
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Qoyma şeytan qələbə çalsın, 
Qoy sevgindən utansın. 
Cənnətdən qovulduğunu, 
Elə hey xatırlasın. 
 
Qoyma şeytan qələbə çalsın, 
Özündən çıxarsın, 
İntihara əl atdırıb 
Cəhənnəmi doldursun. 
 
Qoyma şeytan qələbə çalsın, 
Namərdə möhtac buraxsın. 
Süründürüb yerlərdə, 
Hey utandırsın. 
 
Qoyma şeytan qələbə çalsın, 
İlhamını unutdursun. 
Sonra çox sevinib, 
Könül gözünü bağlasın. 
 

KÖNÜL YARAM 
 

Sanma sağalıb 
Mənim könül yaram 
Gedib elim-obam 
Çətin ki, mən sağalam 
 
Sanma ki quruyub, 
Şəhidlərin göz yaşı. 
Əzizlərin itirənlər, 
Vardır hər addımbaşı. 
Sanma izi silinib, 
Torpağın üzü gülüb, 
Qan yaddaşı var belə 
Qoynunda çox gizləyib. 
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Sanma Ziba xalamız, 
Mühəmmədəli dayımız. 
Xatirimizdən gedib, 
Küllərini külək süpürüb. 
 
Harayına çatmayıblar, 
Əlləri bağlı qalıblar, 
Ağaca bağlayıb 
Odda yandırıblar. 
 
Bənövşəsi nakam gedib, 
Atəşə tuş gəlib, 
Ata-anaya əli çatmayıb 
Yerlərdə sürünüb. 
 
Sanma Allah unudub, 
Cəhənnəmdə yer ayırıb, 
Zülüm ilə dost olanlar 
Hər iki dünyada avara qalıb. 
 
Sanma millətimiz unudacaq, 
Düşmənə yenə dost olacaq. 
Şəhidlər qan ağlayıb, 
Ruhları qəmgin olacaq. 
 
Sanma dünya düzələcək, 
Əvvəlkindən ibrət götürəcək, 
Ancaq imanlılar 
Dünyadan savab götürəcək. 
 
Sanma dünya yaşayacaq, 
Namərdə qucaq açacaq, 
Qan gölünə dönüb dünya 
Bir gün tarımar olacaq. 
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Yürüş başlayacaq, 
Ölülər ayağa qalxacaq, 
İmanlı ilə kafir 
İki tərəfə ayrılacaq. 
 
İnşallah zəfərlər bizimlə olacaq, 
Dualarımız qəbul olacaq, 
Savabımız çox olub 
Rəbbimiz razı qalacaq. 
 
Şeytanlar yas tutacaq, 
Gözlər dolub boşalacaq, 
Dünyadakı zalımlar 
Paylarını alacaq. 

27.04.2013. 
 

         BƏSİRƏTİAÇIQ OLANLAR KİMLƏRDİR 
 

Dedi:Röyada mətləb olar, 
Canı odlarda yanar. 
Şəriətlə gedib, 
Niyyəti təmiz olar. 
 

Təslim olar Allaha, 
İnanar gələcəyə. 
Dünya gözündən düşər, 
Bəsirəti güclənər. 
 

Könül gözü açılmış, 
Aləmə nur saçılmış, 
Ağlın ötəsində olanlar 
Möcüzəylə çatdırılmış. 
Gör nə deyir uca Yaradan, 
İlhamı al durmadan, 
Gecə-gündüz deməyib, 
Yaz sən yorulmadan. 
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Adına ol layiq, 
Sevgiylə yaşa sən. 
Layiq olub islama, 
Rəhmətlə anıl sən. 
 

AZƏRBAYCAN TÜRKİYƏ 
 

Bir dağ kimi dayanıbsan, 
Vətənimə arxa olmusan, 
Düşmənlərin gözündə 
Bir düşmən olmusan. 
 
Dilimiz bir dinimiz bir, 
Haqdan köməyimiz bir. 
Ayrılmayan qardaşlarıq, 
Düşmən gözündə bir dağıq. 
 
Ayırmaya çox çalışdılar, 
Vətənimi əsir saxladılar, 
İslamı qadağan edib 
Məscidləri bağladılar. 
 
Məqsədi kafir etmək idi, 
Haqq dinini danmaq idi, 
Ayırıb biri-birimizdən 
Bizi qırmaq idi. 
 

Arzularna yetdilər, 
Bizi talan etdilər, 
Çoxunu yoldan çıxarıb 
Kafir etdilər. 
İslam yaşayıb yaşayacaq, 
Düşmənlərə göz dağı olacaq, 
Yox etməyə çalışanlar 
Cəhənnəmdə daim yanacaq. 
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AZƏRBAYCAN MÜSTƏQİLLİYİNİN 
İYİRMİİLLİK GÜNÜNƏ 

 

Qanımızla, canımızla, 
Səni əldə etmişik. 
Çox şəhidlər verib, 
Azadlığı seçmişik. 
 

Neçə oğlun qızın, 
Düşmən əsiri olub. 
Torpaqları zəbt edib, 
Kafir əlində qalıb. 
 
Allah özü saxlasın, 
Dualarımız azalmasın, 
Kafirlər birlik olub 
Yurdumuzu almasın. 
 
Canavardan betərdir, 
Üzdən iraq dostların. 
Hələ düşübdür işi, 
Zəbt etməkdir vərdişi. 
 
Gəlin birlik olaq, 
Düşmənlərə inanmayaq. 
İbrət götürüb keçmişdən, 
Şəriəti danmayaq. 
 

İslam bayrağı altında, 
Sevgi ilə birləşək. 
Güc alıb imanımızdan, 
Zalımları tanıyaq. 
Çıxsan əgər şəriətdən, 
Kafirlə bir olacaqsan, 
Ayaq altında qalıb 
Zülümlərdə qalacaqsan. 
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Güc inan imandadır, 
Həm də gözəl Qurandadır, 
Bizi sülhə səsləyən 
Gələcək zamandadır. 
 
Sevgi ilhamla yazdı, 
İşi haqqa buraxdı, 
Sizə səadət arzulayıb 
Əlləri duaya qalxdı. 
 
Yurdum çox talanıb, 
Elə varı aparılıb, 
Bir zaman dolu evimiz 
İndi boş qalıb. 
 
Qapısını açan yox, 
Məndən başqa gedən yox, 
Hər yeri toz bürüyüb 
Silib süpərəni yox. 
 
Yuvasızlar yuva tikdi, 
Bura mənimdir dedi. 
Yerliykən yersiz olduq, 
Qarabağdan çıxarıldıq. 
 
Qalıb düşmən əlində, 
Gözəl yurdum mənim. 
Gəl məni qurtar deyir, 
Şəhidlərin gözləyir. 
 
İşimiz düşüb düyünə, 
Düşməndir hey öyünən. 
Dində ayrılıq salanlar, 
Gələcər haqq qəzəbinə. 
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İnan belə qalmayacaq, 
Qisaslar alınacaq, 
Yurdumu xaraba edənlərin 
Yeri cəhənnəm olacaq. 
 

Dedi Zaman deyəcək sözünü, 
Zalımınoyacaq gözünü, 
İslama lağ edənin, 
Dinləməyəcək sözünü. 

14.10.2011. 
RUHLA MƏŞĞUL OLANLARA 

 

Dedi:Artar qəmi kədəri, 
Ruhu yerdə bilənin, 
Özünü ağıllı sanıb 
Müalicə edirəm deyənin. 
 

Özünü alim sanıb, 
Yüz yerdən xəbər alıb, 
Şeytanın söylədiyini 
Elə ruhunku sanıb. 
 

Əkdiyini biçəcək, 
Tüfeyliliklə gəzəcək, 
Ruhla məşğul olanlar 
Özünə əzab seçəcək. 
 

Küsüb barışmayacaq, 
Şəriəti oxumayacaq, 
Verilən nəsihəti 
Xoşluqla qarşılamayacaq. 
Özünə qəbir qazacaq, 
Ölümü yaxınlaşdıracaq, 
Dərdi-qəmi çox olub 
Cəhənnəməatılacaq. 
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Azadlıqda olsa da canı, 
Canda var çox nöqsanı, 
Gəzsə bütün dünyanı 
Tapılmayacaq dərmanı. 
 
Gərək tövbə etsin, 
Talehdən küsməsin, 
Nöqsanları düzəldib 
Saf-çürük etsin. 
 
Gerçək ölüm bir dəfədir, 
Canıyerdə ruhu göydədir, 
Ya cənnətdə, ya cəhənnəmdə 
Özü bilir hardadır. 
 
Cənnətliklər bizimlədir, 
Onlar fəxrimiz olub, 
Hərəsinin öz yeri olub, 
Günahlardan təmizlənib. 
Bizə qonaq olubdur, 

 
İman nuruyla bəzədilib, 
Canımıza can verib, 
Bizim fəxrimizdir, 
Hamısı bizə əzizdir. 

 
 
 

İLHAMIM OLMASAYDI ƏGƏR 
 
İlhamım olmasaydı, 
Görən nə edərdim, 
Dərd altında qalıb, 
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Hey üzülərdim. 
 
İlhamım olmasaydı, 
Əmrə tabe olmazdım, 
Həsrətdən yanıb, 
Həsrət qalmazdım. 
 
İlhamım olmasaydı, 
Səsimi duyan olmazdı. 
Könlüm bağlı qalıb, 
Hikməti yazmazdı. 
 
İlhamım olmasaydı, 
İnamım çoxalmazdı. 
Bu dünyaya aldanıb, 
Savabı qazanmazdı. 
 
İlhamım olmasaydı, 
Dünyadan doymazdım. 
Ölümü gözləməyib, 
Dünyanı boş sanmazdım. 
 

SƏN NƏ QƏDƏR TƏRSSƏN 
 
Sən nə qədər tərssən, 
Mən bir o qədər tələbkaram. 
Haqqa gətirmək üçün, 
Bir o qədər inadkaram. 
 
Sən nə qədər tərssən, 
Özünə zülüm edənsən, 
İnşallah bir gün 
Tərsliyindən dönənsən. 
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Sən nə qədər tərssən, 
Gücünü bilməyənsən, 
Qorxub çətinlikdən 
Gələcəyi görməyənsən. 
 
Sən nə qədər tərssən, 
Rahatı çox sevənsən, 
Çətinliyi bilə-bilə 
Yenə əzaba düşənsən. 
 
Sən nə qədər tərssən, 
Bir özünü görənsən, 
Əzab verib sevəninə 
Yaxşılığı görməyənsən. 
 
Sən nə qədər tərssən, 
Bir o qədər səfehsən, 
Əgər tərgitməsən, 
Elə-belə gedənsən. 
 
Sən nə qədər tərssən, 
Özünü bəyənənsən, 
Şəriəti oxumayıb 
Hikməti öyrənməyənsən. 
 
Sən nə qədər tərssən, 
Öz qədrini bilməyənsən, 
Əzablı yolları görməyib 
Nə olur-olsun deyənsən. 

BƏDƏNİN DİLİ 
 
Rəbbim gözəl yaradıb, 
Hər üzvə işini analdıb. 
Ruhla hərəkət etdirib, 
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Ağlı-düşüncəni verib. 
 
Bədənin öz dili var, 
Gərək anlayasan. 
Ona əziyyət verməyib, 
Onu razı salasan. 
 
Yormayasan ziyanla, 
Ağrıda qalmayasan. 
Nəfsin etdiklərin, 
Təkrarlamayasan. 
 
Nə ziyandır özü deyəcək, 
Ağrıyla dillənəcək, 
Əgər başdan atsan 
Hey təkrar edəcək. 
 
Gərək təbii qidalanasan 
Hər üzvə qüvvə paylayasan 
Damarları doldurmayıb 
Sonra çatlamayasan 
 
Seçim öz əlindədir, 
Necə yeməyindədir, 
Gözlə görə-görə  
Uçuruma girməyindədir. 
 
 
Gərək istirahət verəsən, 
Onu yükləməyəsən, 
Sonra ağır-ağır 
Heç yürüməyəsən. 
 
Tez-tez ac qalasan, 
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Sussuz  qalmayasan, 
Şad edib bədəni 
Dərmandan uzaq olasan. 
 
Hər yediyinə diqqət edəsən, 
Kimyəvi yeməyi yeməyəsən, 
Niyə xəstəyəm deyib 
Şikayət etməyəsən. 
 
Təbiiliyə çalışasan, 
Murdardan qaçasan, 
Hüceyrələri zəhərləməyib 
Açıq havaya alışasan. 
 
Uzaq olasan haramdan, 
Ruhunu sıxmayasan, 
Lənətə düçar olub 
Günah qazanmayasan. 
 
Təzə-tər meyvələr yeyəsən, 
Təbiiliyinə fikir verəsən, 
Geni dəyişiləndən  
Heç yeməyəsən. 
 

Necə yesək elə yaşayacayıq, 
Xəstəlikdən danışacayıq, 
Düzəltməyib səhvimizi 
Xəstəliyin boynuna yıxacayıq. 
Əməl etməsək bunlara, 
Daha betərin görəcəyik. 
Qüvvətdən düşüb, 
Vaxtsız gedəcəyik. 
 
Yaşamaq haram olacaq, 
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Bu vərdişə alışacaq, 
Düzəltməsək səhvimizi 
Ölümə yaxınlaşacaq. 
 
Yaxşını, pisini seçməli, 
Düşüncəni təmizləməli, 
Ləzzət alıb sağlıqdan 
Nazını çəkməli. 
 
Sanki körpə bir uşaqdır, 
Hey qayğısını çəkməlisən. 
Gərəksiz yeməklə, 
Onu yükləməməlisən. 
 
İsti-soyuğu nəzərə almalı, 
Çox istidə, soyuqda qalmamalı, 
Bədənin dilini anlayıb 
Onu razı salmalı. 
 

Dedi İlan zəhəridi dadma haramdan, 
İnan, çıxar qanından, 
Ruhuna əziyyət versən 
O da edər canından. 
 
Bədəni təmiz saxlayasan, 
Zinakardan uzaq olasan, 
Yalana tövbə edib 
Üzü ağ olasan. 

MƏNİM KÖNÜL DÜNYAM 
 

Mənim könül dünyamın, 
Qasırğası tufanı var. 
Sahilə yetmək üçün, 
Gözəl limanı var. 
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Mənim könül dünyamın, 
Səslənməmiş məğməsi var. 
Gələcəyə götürən, 
Çox gözəl hikməti var. 
 
Mənim könül dünyamın, 
İncə gövhərləri var. 
İncə ruhlu insanlara, 
Neçə örnəkləri var. 
 
Mənim könül dünyamın, 
Əl çatmayan zirvəsi var. 
O zirvəyə qalxmaq üçün, 
Neçə yuxusuz gecəsi var. 
 
Mənim könül dünyamın, 
Çox kəs səsini duymaz. 
Xoş niyyətli olanları 
Rəbbim köməksiz qoymaz. 
 
Mənim könül dünyamın, 
Keşməkeşli yolları var. 
Bu yolda azmamaq üçün, 
Çox gözəl imanı var. 
 
Mənim könül dünyamın, 
Bir qərib havası var. 
Günəşdə isinmək üçün, 
Neçə şaxtası var. 
Mənim könül dünyamın, 
Ümüd dolu nəğməsi var. 
Haqqa inandığı üçün, 
Neçə-neçə duası var. 
 
Mənim könül dünyamın, 
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Neçə şahanə əsəri var. 
İnşallah oxunacaq, 
Neçə əsiri var. 
 
Mənim könül dünyamın, 
Çox gözəl günəşi var. 
Onu yola salmağa, 
Al-qırmızı üfüqü var. 
 
Mənim könül dünyamın, 
Çox gizli güşəsi var. 
O güşədə dincəlmək üçün, 
Neçə gizli köşəsi var. 

 
ÖZÜN-ÖZÜNÜ ALDADACAQ 

 
Dedi: Nəfsini enməyən, 

Özü-özünü aldadacaq. 
Xoşbəxtliyə getmək üçün, 
Min bir yol arayacaq. 
 
Unudub haqqın yolunu, 
Şeytanın yolu ilə gedəcək. 
Dinləməyib hikməti, 
Özünühaqlıbiləcək. 
 
Kələ-kötürə çox düşcək, 
Nəfsi enməyi düşünməyəcək, 
Həm asan, həm də çətin 
Doğru yolu görməyəcək. 
Çətin gələcək imtahan yolu, 
Ağlı olan tutar  o yolu, 
Qurtarıb çox əzabdan 
Yolu olar haqqın yolu. 
 

Zirvədən baxmaq istəməz özü, 
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Nəfs bağlayar bəsirət gözü, 
Vicdanın səsini duymayan 
Könül gözünü bağlayar özü. 
 

ÇOX ZƏNGİNLİK  İSTƏMƏ 
 

Mən yaşayıb etdim imtahan, 
Gəl səndə bunlara inan. 
Dünyanın boş olduğunu, 
İmtahana inan. 
 

Dünya nə varsa  alar əlindən, 
Vurar ürəyinin gözəl yerindən. 
Səni diyarbadiyar edər, 
Götürər günün birində. 
 

Heç dəyərmi könül bağlamağa, 
Bağlasan qalarsan ağlamağa. 
Körpə uşaqtək alar əlindən, 
Düşürər hey yəhərindən. 
 

Qalıb kənarda izləginən, 
Ona könül verməginən, 
Hardan gəlib hara gedəcəyini 
Şəritədən öyrənginən. 
 

Qorx hər zaman zəngin olmaqdan, 
Ona könül bağlamaqdan. 
Sev hər zaman orta həddi, 
Çox aşağıya enib əymə qəddi. 
Çox zənginlik alar ağlı əldən, 
Hikmət gedər könüldən, 
Dünya sənin olsa əgər 
Heç nə götürməzsən eldən. 
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İlham alıram ilhamımdan, 
Həm də gözəl Quranımdan, 
Kim ona əməl eyləməsə 
Olar imanından. 
 
Dəyişmər ilhamıma dünya malı, 
Xoşbəxt etməz məni. 
İlhamımla elə xoşbəxtəm, 
Gözümdən düşüb dünya malı. 
 
Zənginlik istəməklə bitməyəcək, 
Gözünə sədd çəkəcək, 
Bəsirəti bağlayıb  
Bəlaya sürükləyəcək. 
 
İman dünyanı unutduracaq, 
Halalı-haramı xatırladacaq, 
Dərdinə dərman olub 
Səbrlə dayandıracaq. 
 
 

SEVGİMİ  ŞEİRLƏRİMƏ VERDİM 
 
Çoşub-daşan çaylar kimi, 
Keçib gedən aylar kimi, 
Gözləyirdim mən səni 
Dərdimə dərman kimi. 
 
Mənim gizli sevgimdin, 
İllərlə gözləmişdim. 
Bir gün gələcəyinə, 
Mən ümüd bəsləmişdim. 
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Dərələrdən-təpələrdən, 
Uçurumlardan keçdim. 
Vəslinə yetmək üçün, 
Doğrunu yalnışdan seçdim. 
 
Gilə-gilə topladım, 
Sevgimlə yoğurdum, 
Gəzib eşqin göylərində 
Lütvünə sığındım. 
 
Əl çatmayan zirvədən, 
Onu əldə etmişəm. 
Bədnəzərdən qoruyub, 
Birdən gedər demişəm. 
 
Taleh üzümə gülmədi, 
Hələ əzab çək dedi, 
Ən böyük sevgini 
Şeirinə ver dedi. 
 
Sevgi qatdım hər sətirinə, 
Könüldən könüllərə axsın deyə 
İmana çağırdım çox kəsi, 
Öz nöqsanını görsün deyə. 
 
 
 
 

Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə 
Füzulidə itgin düşən gənc qonşumuz 

Ziyad İmanovun xatirəsinə 
 
İtgin düşüb elimin, 
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Gənc Ziyadı mənim, 
Qübar bağlayıb ürəyi, 
Nazənim nənənin. 
 
İllərdir sorağı yox, 
Gəlməyir xəbəri, 
Vətənində əsir düşüb, 
Yoxdur ölüm xəbəri. 
 
Yoxdur bir qəbiri, 
Onunla təsəlli tapaq. 
Ölüm haqdır deyib, 
Zamana buraxaq. 
 
Düşmənin qəsdi, 
Gözü yolda qoymaqdı. 
Özünü güclü göstərib, 
Vətənimi almaqdı. 
 
Necə igid oğullarımız, 
Həm ana-bacılarımız, 
Düşmənə əsir düşüb 
Qurtarmır acılarımız. 
 
Ümüdləri tükənib, 
Əllərini üzüblər. 
Diriykən şəhid olub, 
Dünyadan küsüblər. 
Gəlin dua eyləyək, 
Rəbbimizdən istəyək, 
Xəbərlərin gözləyib 
Əllərimizi üzməyək. 
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Yuvasız quşlar tək, 
Pərən-pərən oldunuz. 
Bəzisi şəhid olub, 
Bəziniz əsir alındınız. 
 
İtgin olub adınız, 
Azadlıqdır şüarımız, 
Sizə rəhmətlər olsun 
Ey vətən övladlarımız. 
 
Acınız acımdır, 
Yanan dərdi bağrımdır, 
Sizə dualar edən 
Bir dərdli xanımdır. 

8 mart 2014 
 
BİGANƏ TƏK KEÇMƏ YANINDAN 

 
Dedi Biganə tək keçmə yanından, 

Hikmət götür hər varağından, 
Oxu dərdinin dərmanı olsun 
Şeytan yollarda azdırmasın. 
 
Oxu insanlığı öyrənəsən, 
Vaxtında imana gələsən, 
Getməyib şeytanın yolu ilə 
Cənnəti dünyaya dəyişməyəsən. 
 
Oxu könlündə güllər açılsın, 
Könül gözün açılsın, 
Boşuna keçirməyib zamanı 
Bədənin ibadətə alışsın. 
 



Sevgi Miri    

222 
 

Oxu aşiqliyi öyrənəsən, 
Tövbəyə gələsən, 
Əlləri qoynunda qalmayıb 
Cəhənnəmə getməyəsən. 
 
Oxu başqa bir aləmə gedəsən, 
Aşiqlərin nə çəkdiyini biləsən, 
Cahana gəlməyəcəyini 
Savabı vaxtında görəsən. 
 
Oxu bir nəticə çıxarginan, 
Yeni bir varaq açginan, 
Ləkələməyib o vərəqi 
Təmiz saxlaginan. 
 
Oxu çox şey oxumaqla var olur, 
Elmsiz insan çox şeydən qalır, 
Nə qədər çox olsa da elmi 
İmansız insan insanlıqdan qalır. 
 
Oxu çox öyrəndim demə, 
Çox şeyi kəşf etdim demə, 
Allahın sonsuz elmindən 
Bir damla bildim demə. 
 
Oxu çox şey qoyub gedəsən, 
Rəhmətə layiq görüləsən, 
Ruhun şad olub  
Cəhənnəmi görməyəsən. 
Alimin mürəkkəbi, 
Şəhidin qanından yüksəkdir, 
Allah qatında mömünlər 
Hər kəsdən yüksəkdir. 
 
Çün öndə gedənlər, 
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Birinci onlar olar, 
Alimlər onlardan 
Arxada durar. 
Gecə-gündüz zamanı, 
Səf edib elmə, 
Deyib lazım dünyanın, 
Hər yerinə. 
Qoy insanlar faydalansınlar, 
Sevgiləri ilə haqqa ucalsınlar, 
Çün cahil ilə alim 
Eyni ola bilməz. 
Görülən zəhmət, 
Bəhrəsiz qala bilməz. 
Allah qatında, 
Layiqdir sevgiyə, 
Zamanında qoyulacaq. 
Tərəziyə, 
Verəcək qiymətini. 
Çoxları verməsə də qiymətini, 
 

    Dedim: Mən də inanıb yola çıxdım. 
Yazdıqlarımı ona buraxdım, 
Hikmətdən götürüb ibrət 
İnsanlar öyrənsin. 
Götürsünlər ibrət, 
Hər varağından, 
Etsinlər rəhmət, 
Sevgiyə laiq olsunlar, 
Nəhayət. 

İÇKİ, QUMAR, NARKOTİK HAQQA 
GEDƏN YOLU UNUTMAQDIR 

 
    Dedi: Varlığını alar əlindən, 

Düşməzsən elin dilindən, 
Əyləncə gələn bu oyun 



Sevgi Miri    

224 
 

Yerə vurar günün birində. 
 
Özünə güvənib demə güclüyəm, 
Çoxunu çox yıxıb inan, 
Ağlı başında olan  
Güclü sanır hər zaman. 
 
Hər iki dünyada xəcalət olarsan, 
Hər an hörmətdən olarsan, 
Rəhmətlə anılmayıb 
Qəzəbə düçar olarsan. 
 
İmandan-dindən olarsan, 
Cani dərddə qalarsan, 
Yayın ortasında  
Soyuqdan donarsan. 
 
İbrət götürməsən gedəndən, 
Tərsliklə öyünəndən, 
Ayrılıb yaxınlardan 
Sanma ki, sevilərsən. 
 
Odla hər gün oynayirsan, 
Yanmağına inanmayırsan, 
Ölüm gəldiyi anda 
Yuxudan oyanırsan. 
 
Nəsihət dinləməsən əgər, 
Hikməti başdan atsan, 
Kor tək-tək yollarda qalıb 
Uçuruma girərsən. 
 
Tövbə qapısı hər an açıqdı, 
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Gərək dəyərini biləsən, 
Bağlamayıb  qapını 
Vaxtında döyəsən. 
 

ZİNA, ÇİRKİNLİK VƏ HƏYASIZLIQDIR 
 

Dedi: Alasan gücü Rəbbindən, 
Düşməyəsən hörmətindən, 
Haramla məşğul olmayıb 
Halalı gözləyəsən. 
 
Bil ki, hər an nəzarətdəsən, 
İmanınla hörmətdəsən, 
Çox şeylə imtahan olunan 
Canı hey dərddəsən. 
 
Uyma dünyanın felinə, 
Bərli-bəzəkli gəlinə, 
Bir gün dağılıb dünya 
Gələcək qəzəbinə. 
 
Heç sevməyə dəyərmi, 
Bu vəfasız dünyanı, 
Cənnəti dəyişmə dünyaya 
Gəlmə Tanrı qəzəbinə. 
 
 

ƏSİRGƏDİN 
 
Bilmədin dəyərin saf məhəbbətin, 
İlahi eşqə yox dəyanətin, 
Bu yollarda yürümək üçün 
Hələ azdır məhəbbətin. 
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Talehin hökmünə boyun əysən də, 
Uzaqdan uzağa çox üzülsən də, 
Kim səni sevər mənim kimi 
Heç səsləməsən də. 
 
Məni bir ilahi eşqə götürdün, 
Onuncun belə unudulmadın. 
Sən unutsan da belə andını, 
Mən unutmadım sənin adını. 
 

SEVGİ İSLAM ƏXLAQINA UYĞUN 
YAŞANMASA ƏXLAQSIZLIĞA ÇEVRLƏR 

 
              Dedi: Sevgi ilə yaranıb bu böyük cahan, 

Sevgidir insani sabahlara aparan, 
Əgər şəriətlə getməsən 
Əxlaqsızlığa aparar hər an. 
 
Haqqı haqq sanar mömünlər, 
Həm də bəsirətlə görənlər, 
Kim çıxarsa haqqın yolundan 
Ömrü əzaba çevrilər. 
 
Şəriəti bilə-bilə səhv edəcək, 
Kor tək quyuya düşəcək, 
İbrət götürməyib mömindən 
Nəfsin istəyi ilə gedəcək. 
Gərək özünü islah edəsən, 
Nəfsini aclıqla enəsən, 
Zülmətdə qalan canı 
Cəhənnəmə götürməyəsən. 
 
Boşu-boşuna yaşamayasan, 



Allahla səmimi olsan əgər           

      227   

 

Savab kisəsini doldurasan, 
Rəbbin hüzurunda utanıb 
Əliboş qalmayasan. 
 
Savabı üstün tutasan, 
Dünya malına aldanmayasan, 
Şeytanın izi ilə gedib 
Cəhənnəmdə yanmayasan. 
 

ÇARLİZ DARVİNİN YOLU  İLƏ GEDƏN 
VƏ HƏR CANLI TƏSADÜFƏN YARANIB  

DEYƏNDİR SÖZÜM 
 
Allahın mükəmməlliyin görməyib, 
Hər şey təsadüfən yaranıb deyir, 
Dünyaya çaxnaşma salıb. 
Qanlar tökürsünüz, 
Zalımların zalımısınız, 
Sevgidən yoxsulsunuz, 
Neçə qanlar axıb hələ axacaq, 
Sanmayan günahlar əvəzsiz qalacaq, 
Allaha şərik qoşanları, 
Allah bağışlamayacaq. 
Sifətlərinin gözəlliyini görməyib, 
İncə gövhərlərini bilməyibsiniz, 
İslamı yox etmək üçün 
Darvinlə həmfikir yürüdüb. 
Hünərin varsa bir canlı yarat, 
Tarixə yeni bir imza at, 
Cəmi göyü səyahət edib 
Başqa planetlərə çat. 
Nə elmin, nə hünərin çatan deyil, 
Allahın elmini bilən deyil, 
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İslamın yolu ilə getməyən 
Cənnətə girən deyil. 
Ağıllı özünə ibrət götürəcək, 
Vaxtında günaha tövbə deyəcək, 
Allahın böyüklüyün görməyən. 
Nankorluqla öyünəcək. 
Yatıb yuxuya qalacaq, 
Namazı qılmayacaq, 
Sevgidən yoxsul olanlar, 
Şeytanla birgə qalacaq. 

 
AĞIL DƏRK EYLƏMƏZ 
 
Ağıl yetməz hamsını kəşf etməyə, 
Nə də ora getməyə. 
Zamanla öyrənsələr də neçəsini, 
Kimsə bilməz sirrini. 
Kimsəsiz olduğunu zənn edib, 
Sanır ki, elmdə irəli gedib. 
Mat qalıb donar bir anda, 
Bu sirri yazmış Rəbbim Quranda. 
Onu saymaqla qurtarmaz, 
Sust olarsan bir anda. 
Həyat olduğunu çox gəzəcək, 
O aləmianlamayacaq. 
İnsanın yeri bu dünyadı, 
Ölərkən başqa dünyanı görəcək. 
Get-gəl çox olacaq, 
Çox kəs maraqda qalacaq. 
Göylərlə yerin sirrini, 
Heç kəs açmayacaq. 
Ağıllı gördüyündən ibrət alacaq, 
Gücsüz olduğunu anlayacaq. 
Özünə tədarük görüb, 
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Savabı buradan aparacaq. 
Öz-özünə yaranmamış cahan, 
Təbiət bu işdə gücsüzdür inan. 
Allahın yaratdığını görməyən, 
Bəsirəti bağlıdır inan. 
Yer üçün yaratmış insanı Allah, 
Ruhu dərgahına yetişər bir an. 
Şübhə toxumunu əkən kəslərin, 
Allah könlündən xəbərdar olar. 
Şəriətdən çıxmayasan kənara, 
Dünyadan çıxsan da kənara. 
Ruhunu satma şeytana, 
Qalmayasan yana-yana. 
 

ÇOX YEYƏNDƏ NƏ OLAR 
 
Ruhun əzab çəkəcək, 
Bədənə ağırlıq çökəcək, 
Nəfsinə hakim olmasan 
Can əldən gedəcək. 
 

Sanma xeyir versin, 
Hüceyrələrin təzələnsin, 
Orqanların çox sıxılıb 
Rahatlıq əldən gedər. 
 

Özünə yer tapmazsan, 
Mədəni çox doldursan, 
Yuxun zəhərə dönər 
Can əldən gedər. 
Dəyərini onda bilərsən, 
Az yeməyə adət edərsən, 
Ləzzət alıb hər təamdan 
Yaradana şükür deyərsən. 
 
Kim istəyir sağlam olsun, 
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Tez-tez ac qalsın, 
Suyu tez-tez içib 
Susuzluqda qalmasın. 
 
Xeyrini onda görəcək, 
Nəfsini hey enəcək, 
Rəhmət deyib bizlərə 
Özü heyrət edəcək. 
 
Ağıllı özünə götürər ibrət, 
Həyata keçirər nəhayət. 
Baş əyməyib nəfsinə, 
İnşallah enər nəhayət. 
 
Çalış xeyirxah olasan, 
Xoşbəxtlik arzulayasan. 
Dünyada qoyub bir iz, 
Rəhmətlə anılasan. 
 
 

ÜMÜDÜN BİTDİYİYERDƏ 
 
Gözlər yığılar yoldan, 
Ümüdün bitdiyi yerdə. 
Güllər ətir saçmaz, 
Sevginin bitdiyi yerdə. 
 
 
Solar eşqi, həvəsi, 
Olsa da çox kəsi, 
Dünya gözündən düşər 
Ümüdün olmaz əvəzi. 
 
Hər şey gözündən düşər, 
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Əli heç yerə yetməz. 
Gəlsə bütün bəşər, 
Kimsə kömək etməz. 
 
Peşimanlıq onu üzər, 
Mələklər dövrəsində gəzər, 
Yolları bağlanıb 
Ümüdü gen gəzər. 
 
Ümüdü var ikən ibadəti yoxdu, 
Yaşamağa ümüdü çoxdu, 
Əldən alınar deyə 
İnamı yoxdu. 
 
Ağıllı uzağı görər, 
Özünə tədbir tökər, 
Bilir dönməyəcəyini 
Peşiman gəzəcəyini. 
 
Əzizinəm gəldi gedər, 
Dünyaya gələn gedər, 
Kimin nə götürəcəyini 
Rəbbim gözəl bilər. 
 
 
 
 
 
 

NİYƏ MƏN CAHANA GƏLDİM? 
 
Dünya dolub daşarkən, 
Niyə cahan gəldim? 
Bilmədimhalını, 
Dərdi çəkməyə gəldim. 
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   Dedi:Əldə deyil heç bir ixtiyarın, 

Özü bu sirrə mat qalanım, 
Ancaq inanıb şəriətə 
Onu doğru sananım. 
 
Əzəldən bilsəydi insanın özü, 
Dünyaya gəlməzdi, 
İnanıb dünya felinə 
Əzaba heç düşməzdi. 
 
Dünya bir sınaqdır, 
Sizə yaşamaq düşüb. 
İmatahanı verib bir-bir, 
Layiqli qul olmaq düşüb. 
 

            Şükür eylə halına, 
Düşmə zalım ayağına, 
Fürsət düşən zaman 
Kitabı payla çoxuna. 
 
Sənə hikmətdən bir damla düşüb, 
Əzablı yolları keçmək düşüb, 
Eşq ilə yanan könlünə 
Ancaq səbr etmək düşüb. 
 
Şükür ki şəriət varmış, 
İnsan boşu-boşuna aldanarmış, 
Avara qalıb bu dünyada 
Daş-kəsəyə taparmış. 
Hələ də düşünməyən, çoxdu, 
Əlləri qoynunda qalan çoxdu, 
İnanıb keçmiş əcdadına 
Özünə Tanrıyonançoxdu. 

 
ÖZÜN ÖZÜNÜ HESABA ÇƏK 



Allahla səmimi olsan əgər           

      233   

 

 
Çox şey dəyərini itirdi, 
Mən aşiq olandan sonra. 
Könlüm oldu qəm dəryası, 
Eşqinə yanandan sonra. 
 
Aldanmadım vara-ada, 
Rahat yaşadım dünyada. 
Dedim yadigar qalsın, 
Çoxu oxuyub ibrət alsın. 
 

  Dedi:Yanın eşqin oduna, 
Aldanmayın vara ada, 
Toxluqa edin adət  
Layiqli qul olun nəhayət 
 
Torpaqtək təmkinli olun, 
Könül səsini dinləyin, 
Dil çaşıb çox söz söyləsə də 
Haqqı nahaqqa dəyişməyin. 
 
Bağlı qapı arxasında nələr var, 
Şeytanın çox oyunu var, 
Sevgidən mərhum olanın 
Addım başı təhlükəsi var. 
 
Demə mənə bir şey olmaz, 
O, əfi ilan məni çalmaz, 
Sınıq qəlbə dəymə heç zaman 
Demə ahu-naləsi göyə ucalmaz. 
Çalış nadandan uzaq olasan, 
Ruhunu sıxmayasan, 
Elə ki, gördün nadanı 
Dilini lal qoyasan. 
 
Görənlə kor eyni olmaz, 
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Şəbnəmləbir quyu dolmaz. 
Bir gün zaman gələr, 
O da çox şey öyrənər. 
 
Həyat məktəbdir, siz isə şagird, 
Kafi alsan demə bəsimdir. 
Kim olandan ibrət götürsə, 
Qiyməti əladan olar əla. 
 
Su tək yaddaşın iti olarsa, 
Hafizə dəftərindən ibrət alarsa. 
Ağlın baxıb sözünə 
Şeytan sözünə uymasın gərək. 
 
Dinləməsən könül sözünü, 
Quyuda görər özünü. 
Çox ahü-fəqan eyləsə də, 
Geriyə dönməz biri. 
 
Hər ötən anın qiymətini bil, 
Zərgər bilən tək zərin qədrini. 
Boş yerə xərcləmə zamanı, 
Bir də geri dönən deyil. 
 
Kafirlə mömün eyni olmaz, 
Mömün bilərəkdən namazı qaçırmaz, 
Əgər bilmədən qaçırsa 
Könlündə rahatlıq olmaz. 
 
Özünü bununla eylə imtahan, 
Öz dəyərini anla o an, 
Əsil aşıq olan kəs 
İbadətdən usanmasın gərək. 
 
Başına elə işlər açacaq, 
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Ağıl ondan özü şaşacaq, 
Hər şeydən güclü olan nəfsin 
Hər an səni yıxacaq. 
 
Çalış deyilənə əməl edəsən, 
Daşlı yollarda yürüməyəsən, 
Sonra peşiman qalıb  
Dərdli-dərdli göynəməyəsən. 
 
Sözlərimi atma başdan, 
Üzü ağ çıx savaşdan. 
Yanında olan şeytanın, 
Üzünü güldürmə o məlunun. 
 
İbrət götür əhli-beyitdən, 
Həm də gözəl öyütdən, 
Ağıllı ibrət götürər 
Özünü gözləyər söyüşdən. 
 
Əzizim salxım söyüd, 
Ağıllı götürər öyüd, 
Qanmaza fayda etməz 
Nə qədər etsən öyüd. 
 
Özünü hesaba çək indidən, 
Əyər-əskiyini düzəlt sən, 
Nəfsinin əsiri olsan 
Hesab-kitabını itirərsən. 

QALMAQAL SALMAQİSTƏYƏNLƏRƏ 
 
Qoyma nizam pozulsun, 
Kafirlər əlbir olsun, 
Anaların fəryadı 
Yenəgöyə ucalsın. 
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Qalmasın boynu bükük gəlinlər, 
Həm də günahsız körpələr, 
Tarix təkrar olmasın 
Ölkəm viran qalmasın. 
 
Başqa ölkələrə bənzəməyək, 
Güllələrə tuş gəlməyək, 
Namərdlər önündə yenə 
Qolu bağlı gəzməyək. 
 
Çoxu susub danışmır, 
Əllər duaya qalxmır, 
Şeytanla birləşənlər 
Haqqı yadına salmır. 
 
Məqsədi viran etməkdir, 
Yurdumu talan etməkdir, 
Başqa ölkələr tək 
Qan gölünə çevirməkdir. 
 
İslam bayrağı altında, 
Gəlin birləşək biz. 
Bizə düşmən olanları 
Rəbbimizə tapşıraq. 
 
Şəhidlərə rəhmət deyək, 
Hər zaman dualar edək, 
Rəbbin lütvün qazanıb 
Azərbaycana azadlıq diləyək. 

MÜQƏDDƏS QURANLA  İSTİXARƏ 
VƏ FALA BAXANLARADI SÖZÜM 

 
Çox nəfsi olub, 
Nəfsinin qulu olub, 
Gələcəkdən xəbər verib 
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Şeytana dost olub. 
 
Quranı ələ alıb, 
Onunla fala baxıb, 
İnananı aldadıb, 
Özünü mömün sanıb. 
 
Özünü savadlı sanıb, 
Şəriəti sevməyib, 
Özündən söz düzəldib, 
İstixarə açır. 
 
Susmaqla olmayacaq, 
Sözlər çatdırılacaq, 
Etdiyiniz günahlar 
Üzünüzə oxunacaq. 
 
Kafirlə birləşib, 
Tilsimlər hazırlayıb, 
Baha qiymətə satıb 
Pullar qazanır. 
 
İmanlı qorxacaqdı, 
Quranı oxuyacaqdı, 
Öyüd-nəsihət götürüb 
Aləmə yayacaq. 
 
Haqdan bəla gələcək, 
Sizi həlak edəcək, 
Qurduğunuz tilsimlər 
Sizə sarı yönələcək. 
 
Günaha tövbə edib, 
Haqq yoluna gələsəniz. 
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Bir də günah etməyib, 
Şəriətlə gedəsiniz. 
 
Allahdan qorxmayıb, 
Nə istəsəniz edibsiniz. 
İnsanlar inansın deyə, 
Kitabları seçibsiniz. 
 
Nə qədər qəflətdə yatmaq olar, 
Belə kafirlərə inanmaq olar. 
Gələcəyini düşünməyən, 
Belə gəflətdə qalar. 
 

Dedi:Gələcək haqqın əlindədi, 
Gizli xəzinəsidədi. 
İnanmayın heç kəsə, 
Günaha girməyin yenə. 

 
ÜZ BİR AYNADIR 
 
Hər gün üzlər görürük, 
Çox vaxt fikir vermirik, 
Gözlərini unudub 
Özünü dinləyirik. 
 
Dili çox söz deyəcək, 
Gözləri heç dinməyəcək, 
Ürəkdə olan həqiqəti 
Gözləri gizləməyəcək. 
Aldanmayaq şirin dilə, 
Bizi aldadır belə, 
Saxta olan işləri 
Gözləri verər ələ. 
 
Göz ürəyin aynasıdır, 
Həqiqəti danmayacaq, 
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Dili yalan söyləsə də 
Göz daim susacaq. 
 
Zalım gözlər görmüşəm, 
İnsanlıqdan uzaq bilmişəm 
Dili can söyləsə də 
İçindəki şeytanı görmüşəm. 
 
Ürəkdə yoxdursa məhəbbət, 
Könlünü isitməyəcək. 
Gözdə olmayacaq iman nuru, 
Ariflər anlayacaq həmən onu. 

 
QARA TORPAQ 

 
Qara torpaq aldı canı çürütdü, 
Ruhlar haqq dərgahına getdi. 
Əbədi olmayan dünya, 
Kimləri, qara torpaq çürütdü. 
 
Kafir, də mömündə, də səndə çürüyücək, 
Ruhları ayrı yerlərə gedəcək, 
Kim sənə pənah gətiribsə 
Dünyanın boş olduğunu görəcək. 
 
Aşiq Beysəl qara torpaqdan çox dedi, 
O da canını təslim eylədi, 
Saf-çürük eyləyib həqiqəti 
Ürək yanğısıyla söylədi. 
Ana kimi bizə lay-lay çalacaq, 
Çürüdüb özünə qatacaq, 
Qiyamət gələn zaman 
Dirildib qaytaracaq. 
 
Çoxları inanmaz bu həqiqətə, 
Bəsirətlə baxsaydı həqiqətə. 
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Təmizlənib haqqa dönərdi, 
Dünyanın fani olduğunu görərdi. 
 
Hər gün ömürdən bir yarpaq düşür, 
Bizə ölümdən xəbər verir. 
Əlimizdə olmayan zamanı, 
Rəbbim istəsə geri döndərir. 
 
Sən əmr qulusan bunu bilirəm, 
Həm həyat verib çürüdürsən, 
Sənə yar olanı göndərməyib 
Qoynuna alıb dərman edirsən. 
 
Gizlində qalan sirlərin çoxdu, 
Lal olub danışmağa dilin yoxdu. 
Saysız-hesabsız canlar alıbsan, 
Ac gözləri doydurubsan. 
 
Taleh adlı bir yükümüz var, 
Ölüm adlı bir hökmümüz, 
Qaca bilmərik harda olsaqda, 
İstər azadlığa darda olsaq da. 
 
 
 

 
BİRİSÖYLƏDİMƏNƏ SƏN 

ŞÖHRƏT ÜÇÜN ŞAİR OLDUN 
 

Şairlik nədir bilməz, 
Şairin dərdini görməz, 
Hər gün sübhəcən yatıb 
Haqq borcunu verməz. 
Nə pulla, nə malla alınmaz, 
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O elə ilhamdır hər könüldə olmaz, 
Şəriətlə getməyən 
Mömünlüyə ucalmaz. 
Şan-şöhrət istəmirəm, 
Laiq olanı gözləyirəm, 
Haqq sözünü dünyaya yayıb 
Ədaləti gözləyirəm. 
Peyğəmbər zamanı bitdi bilirik 
Haqq sözünü haqq şairləri deməliyik 
Düzü düz, əyrini əyri görürük 
Dünyanın dərdini bizlər çəkirik 
Hər kəsə hikməti yazmaq nəsib olmaz, 
Şairin könlündə qərarı olmaz, 
Harda haqsızlıq görsə 
Onu yazmaqdan usanmaz. 
Dünya bilməzsən mənim ruhumu, 
Gərək tutasan haqqın yolunu, 
Təmizlənib günahdan 
Verəsən haqqın borcunu. 
O dünyadan gələn varmı deyir, 
Kefdə-damaqda əylənir, 
Ölüm gələn zaman 
Onda silkələnər. 
Belə güclüsən yaşat özünü, 
Boş yerə yorma özünü. 
Qocalmayıb cavan qalginan, 
Hər iki dünyaya sahib olgunan. 
Düz yolu göstərsən nadana, 
Özümü haqlı sanar, o haqqı danar. 
Heyrətə baxdım cahana, 
Sözümü söylədim qanana, 
İbrət götürməyəndən, 
Qaldım kənara. 
Xəbərin varmı tufandan, 
Həm də oyaq qalandan, 
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Əl çəkməyib bu yoldan, 
Haqq işinə inanandan. 
Şairliyin qasırğası tufanı var, 
Sevginin haqq adlı cananı var. 
İlhamı alıb ondan, 
Qorxmayıb tufandan. 
Unutdum nazı-neməti, 
Sirlər xəzinəsi oldu qismətim, 
Tanrıya qalxdı əllərim, 
Çün səmimi idi sevgim. 
İmansız, sevgisiz olana, 
Dünyada yazığım gəlir. 
Yaralı quş tək qalıb məhbəsdə. 
Buxovlanmış şeytanın qandalıyla, 
Pas tutub könlü günahıyla, 
Haqq yolunu unudub 
Qırmaz qandalı imanıyla. 
Nizamdan çıxsa insan, 
Könlü günahla dolar o an. 
İmandan, dindən uzaqlaşar, 
Getdikcə bu hala alışar. 
 
 
 
 
 
 
 

LƏNKƏRANIN AŞAĞI NÜVƏDİ KƏNDİNDƏ 
YAŞAYAN BİBİM TUBNİSƏ MİRİ QIZININ TALEHİ 

 
Üç yaşında yetim qalıb, 
Bacı ümüdünə qalıb, 
Yolu keçib,  
Körpüdə azıb. 
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Çox ağır zaman idi, 
Yetimləri topladılar, 
Uşaq evinə apardılar, 
Onu kimsəsiz görüb 
Uşaqlara qatdılar. 
Bacı çox axtardı, 
Bir izini tapmadı, 
Axırda əlacsız qalıb, 
Yasını tutdu. 
İllər ötüb keçdi, 
Bibi kimsəsiz böyüdü, 
Əzizlərdən əl üzüb, 
Yoxluğu ilə barışdı. 
Gecə-gündüz ağlayırdı, 
Kim olduğunu soraqlayırdı, 
Barışmırdı olanla, 
Çox danışırdı özü ilə, 
Taleh üzünə güldü, 
Bir gün röyada gördü, 
Anası quyu başında, 
Dedi var bacı-qardaşın, 
Adresi məlum oldu, 
Məktub həmən yazıldı. 
İntizarla gözlədi, 
Aldı bir gün 
Onların sorağını, 
Hər yerə yayıldı xəbər, 
İyirmi iki il ayrılıq sona yetdi, 
Əzizləri bacının yanına getdi, 
Həsrəti götürdü aradan, 
O böyük yaradan. 
Görüşə gəldilər durmadan, 
Gözəl ailə qurdu, 
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