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DİQQƏT 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun 

qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, 

yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron 

informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 

qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və 

tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.  
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Ön sözün müəllifi:  Könül Heydərova 

    Ədəbi tənqidçi 

 

Qalib Yağlıvəndli (Məmmədov) Füzuli rayonunun 

Yağlıvənd kəndində doğulub. 

Yaradıcılığının bütün mərhələlərində Tanrıya, Vətənə, 

valideynlərinə, əzizlərinə olan sevgisini ifadə etməyə çalışır. Bu 

kitabında Tanrı və onun elçiləri haqqında bədii, anoloqu 

olmayan poemalar yer almışdır. Bu poemalarda Tanrıya 

qovuşmağın ən asan və doğru yolunu göstərmişdir. Həmçinin 

peyğəmbərlərin missiyalarının nədən ibarət olduğunu orijinal 

dildə ifadə etməyə çalışmışdır. "Qurani – Kərim"in ümumi 

məzmununu surə - surə nəzm edərək ondan faydalanmağın 

sirlərini aşkar etmişdir. Bu kitabda yer almış bədii yaradıcılıq 

nümunələri şairin Yaradana sevgi və minnətdarlığının 

göstəricisidir. 

İki "Sənli arzularım" (2010) və "Bir qibləm Kəbədir, bir 

qibləm sənsən" (2011) şeirlər kitabının müəllifi bu əsərini 

özünün "Şah əsəri" adlandırır. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün 

nəzərdə tutulmuşdur.  
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NUR ÇƏLƏNGLĠ HĠKMƏT XƏZĠNƏSĠ 

Dövrü mətbuatda mütəmadi çıxışlar edən Qalib Məm-

mədov oxuculara Yağlıvəndli imzasını çoxdan tanıtmışdır. O 

bu imza altında şeirlər, poemalar, müdrik aforizmlərdən ibarət 

iki poetik toplu  "Sənli arzularım"(2010) və "Bir qibləm Kə-

bədir, bir qibləm sənsən"(2011) kitablarını  nəşr etdirib. Bu 

gün Qalib Yağlıvəndli yenidən və tamamilə yeni bir üslubda 

ondan həmişə təzə nə isə gözləyən oxucuları qarşısındadır. Bu-

dur, artıq  onun yaradıcılığını ardıcıl izləyənlərin durğunluq 

dövrü hesab elədikləri bir necə ayın bəhrəsi nəfis kitab şəklində 

əlimizdədir. Bu kitab şairin oxuculara verdiyi üçüncü hesabat-

dır. Ancaq bu kitabın özəllikləri xüsusi vurğulanmalıdır. Çünki 

kitabın içindəkilər bir həvəskar şairin, sevən bir insanın ürək 

çırpıntılarından doğan şeirlər deyil. Bu şeirlər daha ali, daha 

müqəddəs, daha ülvi hisslərdən formalaşıb. Şairin qələmindən 

çıxan hər misra onun Allahıyla həsbi-halıdır. Bu misraların hər 

biri müəllifin Uca Yaradan, onun böyüklüyü və möcüzələri 

qarşısında sonsuz heyrətindən və elə heyrəti qədər də, bəlkə də 

ondan daha artıq sevgisindən yaranaraq, bir-birinin ardınca dü-

zülərək mükəmməl sənət əsərinə çevrildi. Bütün varlığıyla Uca 

Yaradana bağlı olan Qalib Yağlıvəndli hər işdə Allaha tapınma-

ğı, Ona güvənməyi, hər yerdə Onu görməyi bacarmağı aşılama-

ğa çalışır insanlara. Yaradan hər yerdə var. Ancaq Onu görə 

bilmək hər kəsə müyəssər deyildir. Şairə görə insan Allahı ilk 

başda vicdanının səsində görməlidir. Vərəqlərdən boylanan hər 

misra Q.Yağlıvəndlinin Uca Yaradana inamından,  güvənindən, 

hər an Ona tapınmasından soraq verir. 

Qalib Yağlıvəndli aforizmlərinin birində Haqqa çatma-

ğın yolunu çox aydın göstərib: "Haqqa çatmaq istəyirsənsə 

gərək könlündəki nərdivanla Ona doğru qalxasan." 
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 Bu kitabın adının "TANRI ELÇĠLƏRĠ, HAQQIN 

YOLÇULARI" adlandırılması heç də təsadüfdən yaranmamış-

dır. Adından göründüyü kimi, əsər Tanrı elçilərinin həyatından 

bəhs edir. Peyğəmbərlərdən Adəm, Nuh, Hud, Saleh, Ġbra-

him, Ġsmayıl, Yusif, Əyyub, ġüeyb, Musa, Davud, Süley-

man, Yunus və Ġsa haqda tarixi əhvalatlar poetik duyğu ilə ve-

rilir, onların başlarına gələnlər, özünəməxsus şəkildə, qələmin 

gücü ilə nəzmə çəkilir.  

 Bu kitabda həmçinin sonuncu peyğəmbərimiz, İslam 

dininin  banisi, qoyduğu yol bizi haqqa qovuşduran 

Məhəmməd peygəmbər (s.ə.s) barədə ayrıca poema – 

doğulduğu gündən fani dünyadakı ömrünün son anınadək – yer 

almışdır. 

 Məhəmməd peyğəmbər barədə çox ədiblər bədii fikirlər 

söyləmişlər. Nəzm və nəsr şəklində onun həyatı çox mütəfək-

kirlərin yaradıcılığında öz bədii inikasını tapmışdır. Amma 

"Qurani – Kərim"də adı çəkilən əsas peyğəmbərlər haqqında 

bitkin bir əsər, "Quran" ayələrinə məhz bu cur muraciət, mən 

deyərdim ki, bəlkə də dünya ədəbi tarixində ilk dəfədir. Dini 

ədəbiyyatla bədii ədəbiyyat arasında mənəvi körpu yaradan bu 

nümünələr poeziyada bir hadisə kimi dəyərləndirilməlidir. Qa-

lib Yağlıvəndli qələmin gücündən istifadə edərək bu ilkə də 

imza atdı. Bəli, bu məsuliyyəti ilk dəfə Qalib Yağlıvəndli öz 

qələmi ilə çiyinlərinə götürdü. Bunun necə alındığını oxucular 

qiymətləndirər. Amma onu qeyd etməliyəm ki, bu şeir nümunə-

ləri həqiqətən də bir sənət əsəridir. 

Hər bir misra ayrı-ayrılıqda özündə dərin mənalar 

ehtiva edir. Qəlbi sevgiylə döyünən, mayası sevgidən 

yoğrulmuş şairin Allaha sevgisi  sonsuz bitməz - tükənməzdir. 

Onun digər varlıqlara sevgisi də elə Yaradana olan sevgisindən 

törəyir. Kitabda verilən hər bir misra Qalib Yağlıvəndlinin 

insanları haqqa çağırış nidasıdır. Əsərlərin təsir gücünü artıran, 
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onları dəyərləndirən digər önəmli bir cəhət isə bu bədii 

yaradıcılıq nümunələrinin təkcə özündə peyğəmbərlərin 

həyatını ehtiva etməməsi, bir çox hikmətli məqamlar, beytlər, 

misralar, düşündürücü fikirləri əhatə etməsindədir. Bir neçə 

nümunəyə nəzər salaq. 

 

Məsələn: 

 

Ömür bir qızıldır, Allah bəxĢ edir, 

Qənaətlə xərclə, Ģərəflə bitir. 

 

Və yaxud: 

Atanın, ananın qədrini bilsən, 

Tanrıdan bolluca müjdə görərsən.  

 

Və ya: 

Allah istəməsə, heç bir Ģey olmaz, 

YaĢıl ot, tər çiçək heç zaman solmaz. 

 

Digər misal: 

Ġnsanı yaĢadan ruh ilə candır, 

Onları bağlayan dövr edən qandır. 

Allah istəməsə dövr eləməz qan, 

Bir ovuc torpağa çevrilər insan. 

 

Başqa nümunə: 

 Tanrı yer üzünə salarsa nəzər, 

 Mamırlı qayalar gülə çevrilər. 

..... 

 

 Valideyn pakruhlu olarsa əgər, 

 Onlardan pakruhlu bir övlad törər. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

 

"Yusif peyğəmbər"(s.ə.s) poemasın bir yerində şair belə yazır: 

Sındı Züleyxanın qüruru daha, 

Mələyin yerini tutdu əjdaha. 

Aydın gündüzünü qaranlıq aldı, 

Ayınsa hicrandan rəngi saraldı. 

Gülə Ģaxta dəysə tez solub itər, 

Yerində tikanlı alaqlar bitər. 

 

Bütün bölümlərdə belə nümunələr çoxdur. Bunların sa-

yını çox artırmaq olar. Amma bunu oxucuların öhdəsinə bura-

xaq. 

Bu əsərində şair haqqa doğru getmək üçün hansı yolu 

tutmağı, necə davranmağı, haqqın məkanını, ona qovuşmağın 

fəzilətini çox aydın, anlaşıqlı, boyasız təsvir edir. 

Qalib Yağlıvəndli daim yenilikçiliyi ilə secilib. O bu 

kitabında daha bir ilkə imza atıb.  "Haqq söz" adlanan bö-

lümdə "Qurani – Kərim"dəki 114 surənin hər birinin  ayrı – ay-

rılıqda poetik təsvirini verib. Bu da Q.Yağlıvəndlinin Azərbay-

can ədəbiyyatına, bəlkə də dünya ədəbiyyatına verdiyi bir töv-

hədir. Ümumilikdə "TANRI ELÇĠLƏRĠ, HAQQIN YOL-

ÇULARI" əsəri Azərbaycan ədəbi mühitində bir hadisədir. 

İnanıram ki, bu əsərlə tanış olan hər bir şəxs mənəvi kamilləş-

mə yolunu tapa biləcək. Mən bu əsərin bədii məziyyətləri barə-

də çox danışa bilərəm. Amma bunu sizə qoy misralar desin. 

Sizi nur çələngli hikmət xəzinəsindən bəhrələnməyə 

dəvət edirəm. 

   Könül Heydərova. 

Ədəbi tənqidçi. 24.09.2012 
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MÜƏLLĠFDƏN 

 Allahıma şükür edirəm ki, nə yaxşı məni şüurlu, dərra-

kəli, sevgiylə döyünən qəlbə malik, yaxşını pisdən ayıran, Alla-

hını tanıyan, haqq carçısı, müsəlman yaradıb. Başqa varlıqlar-

dan fərqli olaraq insan öz əməllərinə şüurlu surətdə cavabdeh-

dir. İlk dəfə "Əşhədu ən la ilahə illallah və əşhədu ənna Mu-

həmmədin rəsulillah" sözlərini deyəndə bədənimdən elə bir 

duyğu, elə bir hiss keçdi ki, bunu sözlə təsvir etmək mümkün 

deyil. Bu sözün cazibəsi, qüdrəti, hikməti məni öz ağuşuna alıb 

Haqqa doğru apardı. 

Hələ 18 – 19 yaşlarımdan başlayaraq bugünədək davam 

edən bir sirri indi yazıya alıram. O vaxtdan həmişə yuxularımda 

görürdüm və indi də bəzən görürəm ki, camaat namazı qılınır 

və mən imam kimi öndə duraraq möminlərə rəhbərlik edirəm. 

Digər bir yuxumda Kərbəlada qılınan namaz vaxtı hamıdan ön-

də durub möminləri özümlə bərabər namaz qılmağa dəvət edi-

rəm. Bir neçə dəfə "Bibi Heybət" məscidinin və digər məscidlə-

rin tikintisində iştirak etdiyimi yuxuda görmüşəm. Dəfələrlə 

təkrar olunan yuxularımda səmadan uzanan əllərə toxunuram 

və "Allah böyükdür !" sözləri dünyanı və cismimi lərzəyə salır. 

Çox dəfələrlə yuxumda mənə deyilib ki, "Dəstəmaz almısan, 

artıq namazını qıl !". Və ən nəhayət bir neçə ay bundan əvvəl 

sonuncu  müqəddəs yuxumda görürəm ki, Kəbənin bağlı qapı-

ları açılır və mən onu təvaf edəndən sonra içərisində namaz qı-

lıram. Bu an qeybdən ulu bir səs məni "Səcdə et ! Çünki Tanrı 

səni sevir." – sözləri ilə valeh edir. Ətrafım nura boyanır. Təəs-
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süf ki, yuxudan ayıldıqda bunun bir röya olduğunu anladım. 

Amma o müqəddəs yuxuların məni mənən saflaşmağa çağıran 

bir nida olduğunu başa düşdüm. Bütün bunları on beş ildə ilk 

dəfə aşkarlayıram. 

 Qəlbimə Allahın sevgisi dolandan mən Onun cəlalını 

özüm dərk etdiyim səviyyədə mədh etməyə çalışmışam. 

Tanrıya olan sevgi müqayisəsizdir. Bir neçə il bundan əvvəl 

bütün varlıqların Sahibi və Onun elçiləri haqqında nəsə yazmaq 

barədə fikirləşirdim. Amma bu mənə çox çətin gəlirdi. Çünki 

Allahı sözlə, insan idrakının dərketmə gücü ilə vəsf etmək 

çətindir. "Qurani – Kərim" Rəbbin əsmail – hüsnalarını elə 

gözəl xarakterizə edib ki, onun qarşılığında söz tapmaq olmur. 

Peyğəmbərliyin hansı missiyanı yerinə yetirdiyini araşdırmaq 

üçün güclü ağıl, elm və dərrakə lazımdır.  

 Özüm özümə sual edirdim ki, mən bu işin öhdəsindən 

gələ bilərəmmi? Qorxurdum. Fikirlərimi aydın, dolğun ifadə 

edə bilərəmmi? Sözün gücü çatacaqmı o böyük məqsədi aydın 

ifadə etməyə? Mən bunu yazmaq qabiliyyətinə malikəmmi? 

Duyduqlarımı düzmü dərk edirəm? Əgər başlasam sona çatdıra 

biləcəmmi? Ömür buna vəfa edərmi? Beynimin gücü çatarmı? 

 Təxminən bir il tərəddüdlər içində çabaladım. Sonra 

klassik ədəbiyyatda olan minacatları, peyğəmbərimizə aid gö-

zəlləmələri, şairlərin sənət dünyasına bəxş etdikləri cəvahiratla-

rı dərindən oxumağa, analiz etməyə, cilalamağa başladım. Bir 

sıra din xadimlərinin, təfsirçilərin "Quran" qissələrinə aid fikir-

ləri ilə tanış oldum. Mərhum akademik Z.Bünyadov və hörmət-
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li akademikimiz V.Məmmədəliyevin tərcümə etdiyi "Qurani – 

Kərim"i bir neçə dəfə oxudum. Məhəmməd peyğəmbərin həya-

tından bəhs edən bir neçə ədəbiyyatla tanış oldum. İnternet sə-

hifələrindən peyğəmbərlər haqqında olan məlumatları araşdır-

dım. Gördüm ki, tək – tək peyğəmbərlər haqqında dolğun əsər-

lər yaradılıb. H.Cavid "Peyğəmbər" pyesi, Z.Yaqub "Peyğəm-

bər" poeması ilə Azərbaycan ədəbiyyatını zənginləşdiriblər. 

Amma "Qurani – Kərim"də adı çəkilən əksər peyğəmbərlərin 

hamısı haqqında nəzm şəklində bir əsər yoxdur. Həm də "Qura-

ni – Kərim"in məzmununu əhatə edən şeir nümunələri çox 

azdır. Ayələr nəzmə çəkilməyib. Bunu mən Allahdan müjdə 

kimi qəbul etdim və çox sevindim. 

 Çünki haqqa gedən yola işıq salmağa çalışacaqdım. 

Fikirləşdim ki, gördüyüm müqəddəs yuxular çin olmağa 

başlayır. Əgər mən peyğəmbərlərin həyatını nəzmə ala bilsəm, 

deməli haqqı təbliğ edənlərdən biri olaram. Çox tərəddüddən 

sonra nəhayət ki, 24.12.2010 – cu ildə bu poemanın ilk 

misralarını yazdım. Allahın lütfüylə müqəddəs Ramazan ayında 

– 20.07.2012 – ci il tarixdə sona çatdırdım 

 Tanrı elçilərindən, Allahın pak yolundan yazmaq, 

insanları öz sözlərinlə haqqa səsləmək çox məsuliyyətli işdir. 

Mən də bu məsuliyyəti öz üzərimdə hiss edərək hər sözü 

dəfələrlə cilalayıb, ölçüb – biçib yerinə qoymağa çalışdım. 

Bəzən günlərlə, aylarla uyğun qafiyə tapa bilməmişəm. Çünki 

hər söz yerində və Yaradana layiq deyilməlidir. Hər dəfə 
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Böyük Allah köməyimə yetib və mən öz fikirlərimi söz şəklinə 

sala bilmişəm.  

 Oxuculardan xahiş edirəm ki, əgər yerinə tam uyğun 

gəlməyən hansısa sözlə rastlaşsalar onu qəbahət kimi qəbul 

etməsinlər. Öz zəhmətimin olması xatirinə kənar şəxslərin daha 

aydın fikirlərini ora daxil etməmişəm.  

 Kitabda peyğəmbərlərdən bəhs edən hissələrin düzülüş 

ardıcıllığı "Qurani – Kərim"də olan ardıcıllığa uyğunlaşdırılıb. 

Hadisələrin gedişi tarixilik prinsipinin qorunmasına əsaslanır. 

Hər peyğəmbər barədə bir məqalət yazmışam. Sonuncu 

peyğəmbərimiz, aləmlərin pənahı, nur çələngi Məhəmməd 

peyğəmbər üçün isə ayrıca poema həsr eləmişəm.  

 "Qurani – Kərim"i oxuduqca ayələrin nizamı onun 

məzmununu qısa olaraq nəzmə almaq ideyasını yaratdı. Mən 

"Haqq söz" başlığı altında onu poetik duyğuya çevirdim. Dərk 

edən insan o fikirləri əsas tutaraq hər surəni təkrar – təkrar 

oxuyar. 

 Ola bilər ki, hardasa bəzi dini fikirləri düzgün anlama-

yıb yanlış şərh etmişəm. Mən dinşünas olmadığım üçün və 

poetik gücdən istifadə edərək fikirləri çatdırmağa çalışdığım 

üçün heç nəyi dini nöqteyi – nəzərdən şərh etməmişəm. Sadəcə 

Allahımın mənə bəxş etdiyi qabiliyyətdən istifadə edərək Onun 

haqq yolunun nələrdən keçdiyini, Allahın rəhmətini necə qa-

zanmağı qavraya bildiyim səviyyədə qələmə almağa çalışmı-

şam. Buna necə nail olduğumu oxucular deyərlər.  
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 Sonda mənə bəxş etdiklərinə görə Uca Yaradana min-

nətdarlığımı bildirirəm. Və insanlığa səslənirəm: 

 ●Allahınızı tanıyın! 

 ●Haqqı nahaqqa verməyin! 

 ●Dünyanı sevin! 

 ●Pislikdən qaçın! 

 ●Zülm etməyin! 

 ●Qəlbinizi paklaşdırın! 

 ●Hər işi Allaha xatir görün! 

 ●Tanrıya şükür edin! 

 ●Valideynlərinizi sevin! 

        

20.07.2012 
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MĠNACAT 

 

Sənin cəlalını vəsf etmək üçün, 

Sözdə qüdrət hanı, söz də acizdir. 

Sənin dərgahına yetişmək üçün, 

Ədalət yolunu seçmək vacibdir. 

Sənsən ömrümüzə fərəh gətirən, 

Sənsən xoşbəxtliyi bizə yetirən. 

Sənsiz bəşəriyyət mövcud olarmı? 

Sənsiz heç vücudum mövcud olarmı? 

Sənsiz pak ruhumuz dinclik taparmı? 

Sənsiz görən gözüm işıq alarmı? 

Səni dərk etməyə şüur acizdir, 

Sənə məhəbbətim inan, sonsuzdur. 

İlahi, yaratdın yoxdan dünyanı,  

Səndən uca varlıq dünyada hanı? 
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Səcdəndə durubdur bütün kainat, 

Sənin qüdrətindən yaranıb həyat. 

Sənsən qəlbimizdə sevgi yaradan, 

Sənsən başımızı göyə ucaldan. 

Sənsən ruhumuzu xilas eləyən, 

Sənsən insanlara ruzi göndərən. 

Sənsən qisməti və taleyi yazan, 

Sənin yazdığını de kimdir pozan? 

Bəndə möhtac olan, verənsə Sənsən, 

Bütün varlıqları yaradan Sənsən. 

Gözlə görünməyən uca varlıqsan, 

Bütün əməlinlə Mütləqi – Haqsan. 

Sən çox qüdrətlisən, ucasan, uca, 

Hər zaman arxasan bütün möhtaca. 

Şəninin vəsfinə acizdir insan, 

Uca qüdrətinə olmuşam heyran. 

Bizi öz sevginlə yaratdın, Allah, 
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Səni sevməməyin özü bir günah. 

Səndən kənar olan varlıqlar heçdir, 

Qəlbimə sevinclə məhəbbət gətir. 

Gündüzü gecəyə nur bağışladın, 

Səmanı ulduzla Sən naxışladın. 

“Ol !” kəlmən dünyanı yoxdan yaratdı, 

Bəşər hikmətindən varlığa çatdı. 

Qüdrətini göstərir dağlar, dərələr, 

Səni dərk eləyən haqqa yüksələr. 

Sən göydə günəşsən, əlimiz çatan, 

Sən yerdə ümmansan, ünümüz yetən. 

Sən nursan, yolumuz Sənlə bəzənib, 

Sənə inamımız nəbidən gəlib. 

Sən uca bir şahsan, biz Sənə bəndə, 

Kainat təcəssüm edibdir Səndə. 

Hər an cəlalına alqış eləsək, 

Lütfünün önündə yenə də azdır. 
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Hər an səcdə qılıb, ibadət etsək, 

Rəhmin qarşısında yenə də azdır. 

Arıtək zəhmətə alışdır bizi, 

Mükafat verməklə sevindir bizi. 

Bizi bədxahlardan eləmə, Tanrım, 

Yolunu azandan eləmə, Tanrım. 

Yalnız düz yolunu göstər bizlərə, 

Sözümü hər zaman mindir kəsərə. 

Tanrım, əfv elə Sən günahlarımı, 

Mənə bəxş etmisən bütün varımı. 

Hər yerdə, hər zaman varsan, Allahım, 

Ən çətin anımda Sənsən pənahım. 

Peyğəmbər eşqinə bağışla məni, 

Dərgahında üzüağ qarşıla məni. 

Acizəm, zəifəm, pənahım Sənsən, 

Bütün günahları Sən əfv edənsən. 

Bağışla, etmişəm hansısa günah, 
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Sənə sığınmışam, ey Böyük Allah. 

Qəlbimdən kini və nifrəti qopar, 

Qəlbi pak olanlar rahatlıq tapar. 

Axirət əzabın uzaq elə Sən, 

Bütün duaları müstəcəb et Sən. 

Atamı, anamı qoru, İlahi, 

Səndən sonra pənahım onlardır axı. 

Qardaş və bacımı, ömür payımı, 

Bütün bəlalardan hifz elə, Allah. 

Söz ilə vəsf edə bilmərəm Səni, 

Peyğəmbər eşqinə bağışla məni. 

                    

      14.02.2011 

     

SEVĠMLĠ PEYĞƏMBƏRĠMĠZĠN TƏRĠFĠ 

 

Məhəmməddir yerə, göyə iftixar, 
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Onu görən gözlər heç nurdan doyar? 

Bütün insanlığı sən haqqa səslə, 

Çirkə batmış bu dünyanı təmizlə. 

Yolun azan  bəndələrə bələdçi, 

Bu dünyanı xilas üçün gəlmisən. 

Milyon dürrdən seçiləni sən oldun, 

İnsanlığı xilas üçün doğuldun. 

Çirkaba bulaşıb qalmışdı ərəb, 

Məhəmmədlə göyə ucaldı ərəb. 

Tanrı qumsallıqda bitirdi ağac, 

Kölgəsi hər iki cahana çatan. 

Səhrada həmişə yovşan bitərdi, 

İnsanın gözləri boz qum görərdi. 

Məhəmməd adıyla bir nur doğuldu, 

Tanrının lütfüylə çəmənzar oldu. 

Onun camalıdır bəşərə pənah, 

Onu tanıyan kəs çəkərmi heç ah? 
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Onun hər sözündə ədalət vardır, 

Qəlblərə əbədi bir tacidardır. 

Odur heç bir zaman sönməyən çıraq, 

Onu səmalara qaldırdı Buraq. 

Ucaldı hamıdan uca olan kəs, 

Yayıldı dünyaya ən gözəl bir səs. 

Mələklər önündə səcdə etdilər, 

Camalın görəndə çox sevindilər. 

Cəbrayıl yoldaşlıq edirdi ona, 

Çatmalı idi bu missiya sona. 

Cəbrayıl sevinir yoldaşlığına, 

Mələklər həsrətlə baxırlar ona. 

Nurdan yaranmışdı bütün bu dünya, 

Məhəmməd verirdi zinəti ona. 

Gəlib dayandılar Ərşin önündə, 

İnsan idrakına sığışa bilməz. 

Tanrı cəlalını gözüylə görən, 
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Uca peyğəmbərim Məhəmməd oldu. 

Dünyanın taleyi, olub keçənlər, 

Gördü yazılıbdır Lövhü-Məhfuzda. 

Tanrı ucaltmışdı uca olanı, 

Varlıqlar içində ona tay hanı. 

Tanrı sözlərini bizə sən dedin, 

Xeyirxah müjdəni bizə sən verdin. 

Azmışdıq, bilmirdik haraya gedək, 

Qaytardın bizləri Tanrı yoluna. 

Kor idik, itmişdi getdiyimiz yol, 

Bu yolda sən bizə oldun bələdçi. 
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Haqq yolun mayakı sənsən, Məhəmməd, 

Məzlumun pənahı sənsən, Məhəmməd. 

Tanrı dərgahında zamin ol bizə, 

Cənnət qapısını aç üzümüzə. 

                             

08.04.2011 

   

                             

ALLAH 

"(Ya Rəsulum!)De:"Göylərin və yerin Rəbbi 

kimdir?(Kafirlər bu sualın qarşısında aciz qalanda) 

de:"Allahdır!" (ər-Rəd 16) 

Allah ! 

O böyük varlığı dərk etmək üçün, 

Ağılın, idrakın gücü yetişməz. 

Allah ! 

O böyük hikməti anlamaq üçün, 
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Məntiq də, şüur da aciz qalıbdır. 

 

Məkanı, zamanı məlum deyildir, 

Sözü çox qüdrətli, icra olunan, 

Bir “Ol !” kəlməsiylə dünya yaranan, 

İdraka sığmayan varlıqdır Allah. 

 

Allah kimdir, nədir, necə varlıqdır? 

Danılmaz, var olan, qəlblə duyulan, 

Hər zaman yoxluqdan varlıq yaradan, 

Haqdır, ədalətdir, sevgidir Allah. 

 

Torpağı canlı bir məxluq eləyən, 

Önündə insanlar tövbə eləyən, 

Cəhənnəm odundan aman dilənən, 

Kömək umulan bir qüvvədir Allah. 

Məkanı haradır, hardadır Allah? 
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Sinədə döyünən qəlbdədir Allah, 

Haqqı görə bilən gözdədir Allah, 

Həqiqət söyləyən sözdədir Allah. 

 

Allahı görməyə qabilikmi biz? 

Bəli, hər bir zərrə, hər bir mövcudat, 

Buludda toplanan yağış damlası, 

Quru torpaqların cana gəlməsi, 

Otların çəmənə xalı sərməsi, 

Bütün canlıların həyat həvəsi, 

İnsanın doğulub sonda ölməsi, 

Olmuşlar, olanlar, olacaqları 

Dərk edib anlasaq, biz görərik ki, 

Hər yerdə, hər zaman mövcuddur Allah. 

 

Çata bilərikmi Uca Allaha? 

Bəli, Uca Rəbbə çatmağın yolu, 
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Həmişə haqq deyib, haqq söyləməkdən, 

Allahın qoyduğu yolla getməkdən, 

Ömrü haqq yoluna çıraq etməkdən, 

Allahı, dünyanı sevməkdən keçir. 

 

Maddi deyil, cism deyil, bəs nədir Allah? 

Vətəndir, qeyrətdir, namusdur Allah, 

Qəlbində oyanan vicdandır Allah, 

Eşqdir, məhəbbətdir, sevgidir Allah. 

                                               04.05.2011 
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YARADANIN MƏDHĠ 

 

Necə böyük qüdrətin var, 

Hər an səcdə edək Sənə. 

Yaratmısan küll – aləmi, 

Bütün bəşər heyran Sənə. 

Duaçıyıq Sənə, Allah, 

“Ol !” sözünün hökmünə bax ! 

Yaranıbdır uca göylər, 

Bərqərardır ulu yerlər. 

Səma yerə örtük salır, 

Ay günəşdən şəfəq alır. 

Göyə dayaq olub dağlar, 

Yerə xalı salıb bağlar. 

Gözlər Səni görə bilməz, 

Ağıl Səni duya bilməz. 

Şərafətin saya gəlməz, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Səxavətin ölçü bilməz. 

Sən doğmayıb, doğulmazsan, 

Yaranmayıb və ölməzsən. 

İnsanlığın səcdəgahı, 

Bəndələrin pənahısan. 

Hər bir şeyi verən Sənsən. 

Gizlinləri görən Sənsən. 

Hər bir zərrən ləldir, dürdür, 

Umduğunsa bir “şükür”dür. 

Səcdələrə layiq Sənsən, 

Ucalardan uca Sənsən. 

Sən yaratdın bu dünyanı, 

Adəm adlı ilk insanı. 

Qüdrətin ölçüyə, mizana gəlməz, 

Sən laməkansan, yerin bilinməz. 

Şərdən, böhtanlardan uzaq dildəsən, 

Məhəbbət yaşayan təmiz qəlbdəsən. 
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Tövbə qapıların aç üzümüzə, 

Sən göylərdən rəhmət əta et bizə. 

Sonsuz məhəbbətə layiqsən, Allah, 

Bizi haqqa qaytar, etməyək günah. 

Hər an gözümüzə nur ver, İlahi, 

Qəlbimiz Səninlə tapsın təsəlli. 

Canımdan mərəzi uzaq saxla, Sən, 

Çətin yolumuzda bələdçi ol, Sən. 

                                          

 27.04.2011 

 

TƏRCÜMEYĠ – HALIM 

 

Allahın adıyla başladım işə, 

Bu işdə sadiqəm Ona həmişə. 

Özümü dərk edib anlayan gündən, 

Könlümü Tanrıya bağlayan gündən, 
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Onun cəlalına şükr eləmişəm, 

Ondan dünyamıza lütf diləmişəm. 

Min doqquz yüz yetmiş səkkiz, miladi, 

Doqquz may, Füzuli, Yağlıvənd kəndi, 

Qarabağ elinin dilbər guşəsi, 

Alış oğlu Qurbanın ailəsi, 

Bəylər müəllimin ocağında, 

Allahın lütfüylə təvəllüd etdim. 

Minarə xanımdır mehriban anam, 

Meysarə bacımdır, Cabir qardaşım. 

Ailə qurmuşam Könül xanımla, 

Bir qızım doğulub Pərvin adında. 

Soyum Cavanşirlər nəslindən gəlir, 

Təxəllüsüm Qalib Yağlıvəndlidir. 

Tanrının müqəddəs yolun seçmişəm, 

Həkimlik sənətin peşə etmişəm. 

Qəlbimə dolandan Tanrı sevgisi, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Könlümdə oyandı yazmaq həvəsi. 

Mən qədəm qoyanda bu çətin yola, 

Hər an kömək oldu Pərvərdigara. 

Tanrı elçilərin tanıtmaq üçün, 

Haqq sözü qəlblərə çatdırmaq üçün, 

Çalışdım, günlərlə yuxusuz qaldım, 

Haqqı tərənnümdən mən ilham aldım. 

Gördüm belə dastan yazılmayıbdır, 

Deyilməmiş heç bir söz qalmayıbdır. 

Dini təbliğ deyil mənim məqsədim, 

Gözəl həqiqəti yazmaq istədim. 

Dedim hamı bilsin, anlasın bunu, 

Daim vəsf eləsin Uca Tanrını. 

Hər şeyi yaradan, qüdrət sahibi, 

Həyat bəxş eləyən, kərəm sahibi, 

Bütün varlıqların uca sahibi, 

Bütün kainatın təkcə sahibi, 
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Məzlumun, fağırın pənahı Odur, 

Tövbə qəbul edib, əfv edən Odur. 

Onun qüdrətinə şükr eləmişəm, 

Həmişə Allahdan səbr diləmişəm. 

Uca Tanrım mənə yar olub hər an, 

Mənə sevgi gəlib nurlu səmadan. 

Ağlımın gücünün yetdiyi qədər, 

Sözümün qüdrəti çatdığı qədər, 

İki il çalışdım, əsər yaradım, 

Ucalardan uca tutulsun adım. 

Tanrım nur ələyib yoluma mənim, 

Heç vaxt əsirgəmir məndən köməyin. 

Bəzən günlərlə mən söz tapmamışam, 

Bəzən də bir neçə dastan yazmışam. 

Allahım, sözümü kəsərli elə, 

Məni də hər zaman hörmətli elə. 

Niyyətimin paklığı Sənə ağahdır, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Elçilərindən yazmaq böyük savabdır. 

Tanrım, Sən sevgiyə layiqsən deyə, 

Mən də başlamışam Səni sevməyə. 

Allahım, anamı qoru bəladan, 

Xoş nəzərini ayırma atamdan. 

Bacım balaların Sən xoşbəxt elə, 

Qardaşım yaşasın böyük sevinclə. 

Könülü, Pərvini firavan yaşat, 

Daim cəlalında onları ucalt. 

Tanrım, bu haqq yolda kömək ol mənə, 

Hər zaman duaçı olaram Sənə. 

Sənə səcdə etmək ən böyük savab, 

Sənə asi olmaq günahdır, günah. 

Məni günahkardan eləmə, Allah, 

Dərdlərdən, bəladan hifz elə, Allah. 

      06.04.2012 
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ġƏRƏFLĠ PEYĞƏMBƏRĠMĠZ DOĞULDU 

(20 aprel Məhəmməd peyğəmbərin 

 (s.ə.s) doğum günüdür) 

 

Min ildir səhraya yağış yağmırdı, 

Tanrı min il idi ora baxmırdı. 

İnsanlar çirkaba bulaşıb getmiş, 

Şəhərlər qumluqda tamamən itmiş. 

Birdən səmalardan müjdə verildi, 

Dünyanı xilas edən nur göndərildi. 

Yer öz qiymətini aldı həmin gün, 

Göy taxta yüksəldi elə həmin gün. 

Göydən nur ələndi, yerin üzünə 

Məhəmməd adıyla peyğəmbər gəldi. 

Adi bir insandır, xisləti mələk, 

Elə uca insan görməmiş fələk. 

Müqəddəs ruhu daşıyan bədən, 
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Doğulub dünyaya səs saldı həmən. 

O gün şərəflinin ən şərəflisi 

İnsan simasında dünyaya gəldi. 

Tanrı dərgahında bəslənən o ruh, 

Adəmdən əzəldir, İsadan sonra. 

Həmin gün səmada günəş doğmadı, 

Çünki dünya Məhəmməddən nur aldı. 

Həmin gün gecə də gəlmədi yerə, 

Çünki nur selinə dayanmaz gecə. 

Həmin gün səhralar bərəkət tapdı, 

Həmin gün insanlıq zirvəyə çatdı. 

Artıq qumlu səhra çəmənzar oldu, 

Hər tərəf gül ilə, çiçəklə doldu. 

Mələklər gətirdi onu göylərdən, 

Onunla kəsildi pisliklər yerdən. 

Cəbrayıl Tanrıdan xəbər gətirdi, 

Peyğəmbərlik müjdəsini bildirdi. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Həmin gün, tarixin ən gözəl günü, 

Gəldi cəhalətin, müşrikin sonu. 

Gəldi gözlənilən ən gözəl insan, 

Bizlərə göylərdən gətirdi aman. 

Həmin gün quruyan dillər islandı, 

Həmin gün imanın çırağı yandı. 

Həmin gün kor gözlər şəfa tapdılar, 

Həmin gün möminlər haqqa çatdılar. 

Həmin gün bütlərin axırı çatdı, 

Həmin gün insanlıq murada çatdı. 

Həmin gün yıxıldı Kəsra sarayı, 

Varmı Məhəmmədin dünyada tayı? 

Məkkədə doğuldu, şəfəq yaymaqçün, 

Tanrının hökmünü yaşatmaq üçün. 

Həmin gün mələklər nəğmə oxudu, 

Dünyaya yayıldı Cənnət qoxusu. 

Həmin gün Adəmin ruhu dincəldi, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Çünki göydən yerə Məhəmməd gəldi. 

Həmin gün Tanrı da arxayın oldu, 

Çünki Məhəmmədi ən sadiq quldu. 

Həmin gün dünyamız mükafat aldı, 

Həmin gün həqiqət göyə ucaldı. 

Həmin gün səma da salama  gəldi, 

Məhəmməd önündə dağlar baş əydi. 

Həmin gün insanlıq tapdı qiymətin, 

Dünyada hörməti artdı Əhmədin. 

Hər iki cahanda sevindi məxluq, 

Belə bir məsləhət görmüşdü Xaliq. 

Özü yoxkən sorağı gəldi dünyaya, 

Həmin gün Məhəmməd gəldi dünyaya. 

Ucaltdı qadını günəşə, aya, 

Savab əməlləri gəlməz heç saya. 

Tanrı qüdrətiylə doğulanda o, 

Gəldi insanlığa həm pənah, ümid. 
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Bəşəriyyət onunla nicat tapacaq, 

Məhəmmədlə dünya nura çatacaq. 

                            

     11.04.2011 
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GĠRĠġ 

                  

Dünya tarixini gözdən keçirdim, 

Hər gizli sirləri ələ gətirdim. 

Gördüm yoxdan yaranıb ulu kainat, 

Allahın lütfüdür bəşərə həyat. 

Əvvəl bu dünyanı yaradıb Allah, 

Sonra yeri, göyü yaradıb Allah. 

Dağları səmaya dayaq yaradıb, 

Dərəni dənizə beşik yaradıb. 

Quşları səmaya hakim yaradıb, 

Gülləri çəmənə bəzək yaradıb. 

Meşəni düzlərə xalıtək sərib, 

Günəşi dünyaya nur üçün verib. 

Yer üzü yağışdan bərəkət alır, 

Səma yer üzünə bir örtük salır. 

Mələklər cahanda məskən saldılar, 
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Hər iki dünyaya sahib oldular. 

Tanrı bu cahana sevgi bəxş edir, 

Bütün yaradılan Ona həmd edir. 

Varlıqlar Tanrıya şükür söyləyir, 

Böyük Yaradandan rəhmət diləyir. 

Cənnətlə Cəhənnəm yox idi o vaxt, 

Tanrı sevgisiylə dolmuşdu həyat. 

Bütün yaradılan azad gəzirdi, 

Yaradılan Yaradanı sevirdi. 

Günah əməllər də yoxdu o zaman, 

Allahdan hamıya gəlmişdi aman. 

Çaylar sevgi ilə axırdı gölə, 

Bülbüllər nəğmələr qoşurdu gülə. 

Quzular qurdlarla dostluq edirdi, 

Gündüzsə gecəyə qonaq gedirdi. 

Bağçada çiçəklər heç vaxt solmurdu, 

Ağacda yarpaqlar xəzan olmurdu. 
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Şaxta yox, boran yox, çovğun yox idi, 

Nə payız, nə də qış fəsli var idi. 

Hər yerdə həmişə fəsli – bahardı,  

Axtaran Cənnəti yerdə tapardı. 

Hər yerdən gül – çiçək ətri gələrdi, 

Dünya həm şadlanar, həm də gülərdi. 

Ağacda təzə – tər meyvə çox idi, 

Qorxulu fitnələr tamam yox idi. 

Mələklər Allaha səcdə edirlər, 

Onun göstərdiyi yolla gedirlər. 

İnsanı yaratdı O böyük Allah, 

Onunla yarandı ən böyük günah. 

Dünyaya, səmaya, bütün cahana, 

İnsanın nəfəsi dəyən bir andan, 

Çəməndə çiçəklər solub – saraldı, 

Bəyaz səmanın da rəngi qaraldı. 

İnsan yaranandan qan tökür hər an, 
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Yer üzün bürüyüb şər ilə böhtan. 

Qar yağır, tufanlar baş alıb gedir, 

Bütün canlılara fəlakət gəlir. 

Ağaclar kəsilir, daşlar çapılır, 

Düzlərdə insanın nəşi tapılır. 

İnsan canlılara zülümlər edir, 

Şeytana uyaraq haqqı tərk edir. 

Özünün azdığı bəs deyil sanki, 

Bütün canlıları haqdan azdırır. 

İnsan yer üzündə qanunlar yazır, 

Ana təbiətin nizamın pozur. 

Uca Yaradana məhəl qoymayır, 

Özünü çox böyük bir varlıq sanır. 

Allah bunu  görüb qəzəbnak oldu, 

Əməli pis ilə yaxşıya böldü. 

Xeyir əməl üçün Cənnət yaratdı, 

Pisliyin məskəni Cəhənnəm oldu. 
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Bəşər qan içində boğulub gedir, 

İnsanlıq, ləyaqət tapdanıb itir. 

Allahın hökmünə insanlar baxmır, 

Hər gün yer üzündə nahaq qan axır. 

Şeytana xidmətlər göstərən  çoxdur, 

Allahı, Tanrını tanıyan yoxdur. 

Bütün pislikləri görəndə Allah, 

Bütün yaratdığın sevdiyi üçün, 

Haqqı bərpa üçün, ədalət üçün, 

Peyğəmbər göndərdi yerə həmin gün. 

Adəm övladları yerdə qan tökdü, 

Pislikdən, günahdan binalar tikdi. 

Adəm öz qövmünə oldu peyğəmbər, 

Allahdan ilk dəfə gətirdi xəbər. 

Sonuncu peyğəmbər Məhəmməd oldu, 

Ədalət onunla bərqərar oldu. 

Yüz iyirmi dörd min peyğəmbər gəldi, 
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Allahdan dünyaya xəbər gətirdi. 

İstədim bunları mən nəzmə alım, 

Bununla adımı tarixə salım. 

Allah kömək olsun bu yolda mənə, 

Təriflər söylənsin mənim şənimə. 

Üzümü ağ etsin Uca Yaradan, 

Sözümü qüdrətdən salmasın bir an. 

Hifz etsin qəlbimi pis fikirlərdən, 

Cismimi qorusun, bəladan, dərddən. 

Bəd nəfis insandan uzaq olum mən, 

Ucalım, paklaşım sözlərimlə mən. 

Ey insan, dinlə sən Allah kəlamın, 

Artacaq həyata sənin inamın. 

Həyat çox gözəldir, düşün sən bir az, 

Anla sən, bu dünya sənə də qalmaz. 

Ömür bir qızıldır, Allah bəxş edir, 

Qənaətlə xərclə, şərəflə bitir. 
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                                      24.01.2011 

   

     

DÜNYANIN YARANMASI 

 

"Göyləri,yeri və onların aralarındakıları 

 altı günə xəlq edən,sonra Ərşi  yaradıb hökmü altına 

alan Allahdır."(əs-Səcdə 4) 

                             

Uca məqamların uca sahibi, 

Bütün varlıqları yaradan Allah. 

Nur sütunlu uca göyün sakini, 

Qəlblərdə yerləşən O gözəl Allah. 

Nur pərdəsin çəkib üzə, 

Şərəf verdi görən gözə. 

Mələklər göylərdə səcdəyə durur, 

Tanrı dərgahından nurunu alır. 
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Tanrının əmrinə itaət edir, 

Şəninə dualar, sənalar edir. 

Gəlib çatdı həmin məqam, 

Mələk əmrə hazır hər an. 

Darıxaraq Ulu Tanrı 

Bircə kəlmə “Ol !” söylədi. 

Bircə anda bu kainat, 

Tez yarandı gözəl həyat. 

Tanrı yeri altı günə yaratdı, 

Tanrı göyü altı günə yaratdı. 

Tanrı nurlandırdı bütün cahanı, 

Yoxdan var elədi gözəl dünyanı. 

Bütün dünya su içində, 

Bərqərardır öz yerində. 

Bir səs gəldi “Tez ol, yaran !”, 

Dağ ucaldı həmin zaman. 

Çay yarandı elə o an, 
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Göy gurladı dayanmadan. 

Günəş doğdu göy səmada, 

Bəzək verdi bu həyata. 

Dağda bitən, düzdə bitən 

Yaşıl meşə, güllü çəmən. 

Hər bir varlıq, hər bir görən 

Zövq aldı bu təntənədən. 

Sanki Cənnət köç edibdir 

Göy üzündən yer üzünə. 

Şən – şən ötdü quşlar göydə, 

Ceyran gəzdi gözəl yerdə. 

                         24.12.2010 
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ĠNSANIN YARANMASI 

ADƏM PEYĞƏMBƏR 

 

(Ya Rəsulum!)Xatırla ki, bir zaman Rəbbin mələklərə 

belə demişdi:"Mən quru və qoxumuş qara palçıqdan insan 

yaradacağam." (ər-Hicr 28) 

                                  I  

Kainatı yaradaraq, 

Uca göydə oturaraq, 

Dünyaları nəzarətdə 

Saxlayırdı Uca Allah. 

Mələkləri səcdə edir, 

İşlər də nizamla gedir. 

Gözəl bir gün Ulu Tanrı, 

Nə üçünsə çox darıxdı. 

Çağıraraq bir mələyi, 

Tanrı ona əmr elədi. 
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Mələk enib yer üzünə, 

Su dibindən gil götürdü. 

Qaldıraraq uca göyə, 

Gətirdi Rəbb hüzuruna. 

Tanrı ona dərgahında 

Ruh üfürüb həyat verdi. 

Hüsn verdi, camal verdi, 

Dərk etməyə kamal verdi. 

Ağıl verdi, zəka verdi, 

Anlaşılan nida verdi. 

Bu məxluqa Adəm dedi, 

Cənnəti də vətən verdi. 

Bütün mələk səcdə etdi, 

Şeytan buna qarşı getdi. 

O özünü uca sandı, 

Adəmi də heçə sandı. 

Tanrı onu çox danladı, 
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Lənətlədi, sonra qovdu. 

Cənnət gözəl məkan idi, 

Elə Adəmin yeriydi. 

Adəm burda darıxırdı, 

Gözlərindən yaş axırdı. 

Çoxlu quşlar, gül – çiçəklər, 

Hər cür heyvan, kəpənəklər, 

Yığışaraq ətrafına, 

Edirdilər qulluq ona. 

Yenə Adəm darıxırdı, 

Cənnətdə o sıxılırdı. 

Bunu görən Uca Tanrı, 

Adəmi dərddən qurtardı. 

Çıxardı sol qabırğanı, 

Yaratdı ondan Həvvanı. 

Adəm onu görən zaman, 

Bildi Həvva gəlib həyan. 
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Günlər birgə xoş keçirdi, 

Adəm Həvvanı sevirdi. 

Bunu görən kinli Şeytan, 

Tez Adəmə atdı böhtan. 

Həvvanı da ələ aldı, 

İnsanlığı şərə saldı. 

Uydu şeytanın sözünə, 

Döndü İblisin özünə. 

Allah ona söyləmişdi, 

“Buğda”ya "Dəymə!" demişdi. 

Həvva “buğda”ya toxundu, 

Adəm Cənnətdən qovuldu. 

Gəlib düşdü yer üzünə, 

Onda döydü baş – gözünə. 

Cənnət harda, Həvva harda? 

Səcdə edən mələk harda? 

Yada saldı ötən anı, 
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Bol ruzili bağlar hanı? 

Ayaq yalın, bədən üryan, 

Yoxdur səsin, ünün duyan. 

Çox ağladı, çox sızladı, 

Sonra bunu tez anladı. 

O bildi ki, yer üzünə 

Qədəm qoyan ĠLK ĠNSANdır. 

Səcdə qılıb tövbə etdi, 

Tanrısından əfv dilədi. 

Yaradana çox yalvardı, 

Yerdə hər cür nemət vardı. 

Peşman – peşman hey ağladı, 

Allahla ülfət bağladı. 

Seylon ona vətən oldu, 

Xeyli müddət orda qaldı. 

Hər gün dua etdi Rəbbə, 

Peşman olub etdi tövbə. 
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Bunu görən Uca Tanrı, 

Bəndəsini bağışladı. 

Həvva yerə gələn zaman, 

Yəmən oldu ona vətən. 

Tənha qaldı, ah – zar etdi, 

Diz çökərək tövbə etdi. 

Tənhalıqdan üzülürdü, 

Ağlayırdı, heç gülmürdü. 

Peşmanlığı gördü Tanrı, 

Onları əfv etdi Tanrı. 

Görüşməyə izn verdi, 

Həvvaya da ümid verdi. 

Tanrı ona nişan verdi, 

Adəmə də yol göstərdi. 

Suya girib xeyli getdi, 

Adəm körpüsündən keçdi. 

Gəlib çatdı Hindistana, 
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Ordan da keçdi İrana. 

Üz tutaraq səhralara, 

O bilmirdi getsin hara. 

Nida gəldi Yaradandan, 

Müjdə verdi O Həvvadan. 

Adəm getdi düz Yəmənə, 

Həvva gəldi göy çəmənə. 

Onlar Məkkə civarında, 

Səfa, Mərva dağlarında, 

Qarşılaşıb görüşdülər, 

Qucaqlaşıb öpüşdülər. 

Tanrı yerə nur ələdi, 

Onlar Rəbbə həmd elədi. 

                                 29.12.2010 

 

                  II 

Adəm Həvva ilə ömür sürürdü, 
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Tanrını başı üstündə görürdü. 

O zaman yer üzü pakdı, təmizdi, 

Sanki səma kimi o ləkəsizdi. 

O zaman amanın, rəhmət duasın 

Tanrı yer üzündən əsirgəmirdi. 

O zaman günəş də çox parlaq idi, 

Göydən yer üzünə aman gəlirdi. 

Tanrının kərəmi çox böyük idi, 

Adəm nə istəsə Tanrı verirdi. 

Qayğısız bir həyat sürürdü onlar, 

Yalnız bu həyatı yaşayan anlar. 

Həvva Adəm ilə hasar çəkirdi, 

Birgə yaşamaqçün yuva tikirdi. 

Adəm cüt sürərək torpaq əkirdi, 

Əkilmiş yerlərə buğda səpirdi. 

Yığıb buğdaları, sonra üyüdür, 

Bu undan özünə çörək düzəldir. 
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Zəhmətli günləri firavan keçir, 

Tanrıya hörmətlə daim şən keçir. 

Adəm bu işlərə çox sevinirdi, 

Tanrının lütfünə şükür edirdi. 

Günlər xoş ahənglə dövr edib gedir, 

Edilən tövbələr qəbula keçir. 

Günlər keçdi, ay dolandı, il ötdü, 

Onların dünyaya övladı gəldi. 

Birinin adını Habil qoydular, 

Birinin adını Qabil qoydular. 

Adəm oğulların tərbiyə edir, 

Onlar da Allahın yoluyla gedir. 

Qabil səhralarda buğda əkərdi, 

Habilsə çəməndə öküz bəslərdi. 

Bu vaxt yer üzündə bir qövm yaşardı, 

Onlar mələklərə yoldaş olardı. 

Qabil Habil ilə çox mehribandır, 
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Onlar bir – birinə daim həyandır. 

Bir gecə səhradan evə gələndə 

Sandılar səmada günəş doğulub. 

Huri simasında bir qız gördülər, 

Hər iksi o qıza könül verdilər. 

Bu qız pərilərin qövmündən idi, 

Onunçün huritək çox gözəl idi. 

Qız birdi, bunlarsa iki qardaşdı, 

Həlli çox mürəkkəb, bir müşkül işdi. 

Əl açıb Tanrıdan imdad diləndi, 

Göydən qardaşlara bir nida gəldi: 

“Öz məhsulunuzdan ehsan eləyin, 

Hansı qəbul olsa qız onun, bilin !” 

Qardaşlar Tanrıya dua etdilər, 

Öz məhsullarından ehsan verdilər. 

Habilin qurbanı gözəl danaydı, 

Qabilin ehsanı buğdadanıydı. 
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Göydən bir od gəldi yerin üzünə, 

Dana qurban getdi göyün üzünə. 

Tanrı qəbul etdi dana qurbanın, 

Toxunmadı bir dəninə buğdanın. 

Şeytan dayanmışdı həmin o yerdə, 

Qabilin gözünə çəkdi o pərdə. 

İçirtdi Qabilə nifrət badəsin, 

Verdi o Habilin ölüm fitvasın. 

Qabil daşla vurdu Habil qardaşın, 

Öldürdü, daş böldü Habilin başın. 

Qardaş qardaşının qanın axıtdı, 

İlk insan qanını Qabil axıtdı. 

Şeytan çox sevindi axan bu qana, 

Artıq insan əli batdı günaha. 

Qabil çox ağladı, indi nə fayda, 

Adəm yas içində, Şeytansa toyda. 

Şeytan hər tərəfə şər tumu əkdi, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

İnsanlıq hər zaman bəlalar çəkdi. 

Yerin bakirəlik pərdəsi getdi, 

Xoşbəxtlik yerində fəlakət bitdi. 

İblis Qabil ilə qələbə çaldı, 

Adəmdən çox böyük intiqam aldı. 

Qabil yer üzünə pislik gətirdi, 

Qəlblərdə nifrəti, kini bitirdi. 

Qardaşın öldürüb o qatil oldu, 

Şeytanla həmfikir, həmyoldaş oldu. 

Nəfsinə, tamaha qul olan hər kəs, 

Dünyada zəlalət, səfalət görər. 

İnsanlıq alınıb satılan zaman, 

Yeganə pənahın Tanrıdır, inan. 

Özgəyə quyunu qazma, ey insan, 

Gün gələr özün də ora düşərsən. 

Gec deyil, tövbə et, haqqa qayıt sən, 

Ruhu əziyyətdən xilas edərsən. 
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Əgər pis əməldən qaçıb çəkinsən, 

Hər iki dünyada bəhrə görərsən. 

Bu fani dünyaya gəl aldanma sən, 

Yoxsa gözəl ömrü bada verərsən. 

Yaxşılığı elə özünə peşə, 

Hər iki dünyada var ol həmişə. 

Mehribanlıq umur dünyada hər kəs, 

Allah mehribana verər min əvəz. 

Gəl çox bel bağlama dünya varına, 

Bədbəxtlik gətirər var-dövlət sənə. 

                                 05.01.2011 
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NUH PEYĞƏMBƏR 

"Həqiqətən,Biz Nuhu öz tayfasına peyğəmbər 

göndərdik."(Hud 25) 

 

Aşkar həqiqətdir dünyanın işi, 

Hamı bilməlidir ötüb keçmişi. 

Səbəbsiz deyildir dünyaya gəliş, 

Həyatın sonunu heç kəs bilməmiş. 

Niyə doğuluruq, niyə ölürük? 

Bəyəm həqiqəti daim görürük? 

Axı biz kim idik, indi kim olduq? 

Bir qətrə damladan necə var olduq? 

Niyə bahar vaxtı toxum cücərir? 

Qışda qar yorğanın hər yerə sərir? 

Niyə yaşıl yarpaq güzdə quruyur? 

Torpağa düşərək sonra çürüyür? 

Axı bu sirr nədir, bu hikmət nədir? 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Bəlkə gördüyümüz ilğım, kölgədir? 

Yer necə dayanır mavi səmada? 

Yoldaşlıq eləyir günəşlə, ayla. 

Niyə dövr eləyir dünya durmadan? 

Gecə də gündüzlə döyüşür hər an. 

Niyə buxarlanır səmaya sular? 

Bəs necə yaranır göydə buludlar? 

Quşlar necə uçur hər an hər yerə? 

Həm göyə sakindir, həm də ki, yerə. 

Bir damla su düşsə tez udar torpaq, 

Dənizi udmayır bəs niyə torpaq? 

Necə söz söyləyir doğulan körpə? 

Bizi qulağımız aldadır bəlkə? 

Nədən yaranıbdır o uca dağlar? 

Allahı dərk edən bunları anlar. 

Tanrı ucalığın bilib anlayan, 

Bilər ki, günəşi göydə saxalayan, 
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İnsanın doğulub ömür etməsi, 

Sonra bu dünyanı tərk eləməsi, 

Susuz torpaqların suyu içməsi, 

Dənizə torpaqda yuva verməsi, 

Adəmi torpaqdan var eləməsi, 

Bizi bir damladan xəlq eləməsi, 

İnsana bəxş edən gündüzü nurdan, 

Dünyaya gecətək örtük yaradan, 

İnsançün hər adda nemət yetirən, 

Suda və quruda bitki bitirən, 

Körpəykən milçəyə gücü çatmayan, 

Böyüdükdə dünyaya hökmran olan 

İnsanı torpaqdan Allah yaradıb, 

Yoxluqdan hər şeyi Allah var edib. 

Hələ heç bir varlıq yox idi o vaxt, 

Hələ mövcud deyildi uca kainat. 

Yalnız O var idi, bərqərar idi, 
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O bütün işlərdən xəbərdar idi. 

Həmişə, hər yerdə adı ucadır, 

Rəhmli, rəhman, Allahü – Qadir. 

Allah öz hökmüylə göyü yaratdı, 

Yaranış ilk dəfə səmaya çatdı. 

Daha sonra nurdan mələk yarandı, 

Hər zaman əmrə müntəzir dayandı. 

Onlar Tək Allaha səcdə etdilər, 

Onun göstərdiyi yolla getdilər. 

Sonra Uca Allah günəşi, ayı, 

Yanan alovdan da güclü Şeytanı, 

Bir “Ol !” kəlməsiylə bütün dünyanı, 

Gilli palçıqdan da Adəm atanı 

Yaratdı, kainat var oldu həmən, 

Bütün həqiqəti bilməlisən sən. 

Adəm qovulandan xeyli keçmişdi, 

Çox tayfa gəlmişdi, çox qövm getmişdi. 
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Artıq dəyişmişdi dünyanın üzü, 

Heç kəs söyləmirdi Tək Allah sözü. 

Hamı daşı allah, odu rəbb sanır, 

Göydəki mələklər bundan utanır. 

Heç kəs fikirləşmir o daş, o torpaq, 

Sonda onun üçün məzar olacaq. 

Məgər vücudumuz deyilmi torpaq? 

Bir ovuc torpaqdan yaradıb Allah. 

Yoxdan var edərək Tanrım dünyanı, 

Hər an nəzarətdə saxladı onu. 

Əvvəl mələkləri göndərdi yerə, 

Sonra işi tapşırdı peyğəmbərlərə. 

Tanrının hökmüylə peyğəmbərləri, 

Ondan vəhy olunan uca sözləri, 

Çatdırdı yerdəki bütün insana, 

Onlar da gəldilər haqqa, imana. 

Hələ çox qədimdə, Adəmdən sonra, 
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Səhrada yaşardı böyük bir tayfa. 

Abad şəhərlərdə məskundu onlar, 

Bütü özləriyçün allah sandılar. 

İnsanlar unutdu Tanrı yolunu, 

Fəlakətlə bitəcək bu qövmün sonu. 

Dağlarda yaşardı Nuh adlı bir zat, 

Hər gün eləyirdi Rəbbə ibadət. 

Dörd yüz altmış ildi ömür sürürdü, 

Yalnız Allah ilə təmas qururdu. 

Tez – tez oruc tutur, ibadət edir, 

Rəbbini çox böyük istəklə sevir. 

Dərk edir Allahı, Onun qüdrətin, 

Dualarla verir Tanrı qiymətin. 

Şükr edir, həmd edir Böyük Allaha, 

Ruhu bulaşmayıb çirkə, günaha. 

Heç zaman şəhərdə olmamışdı Nuh, 

Bir gün qonaq gəldi Müqəddəs ruh. 
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Cəbrayıl nur kimi gəldi o dağa, 

Tanrı göstərişin söylədi Nuha: 

 Tanrının salamı olsun sənə, Nuh, 

Daha heç bir zaman çəkməyəsən ah. 

İndi get şəhərə haqq carçısı ol, 

Tanrı rəhm edəndir, sənsə Ona qul. 

Bəyan et, Allahın doğru yolunu, 

Tanrı bağışlayar bütün qulunu. 

Kim tövbə edərək Tanrını ansa, 

Onu özü üçün bir məbud sansa, 

Tanrı da bəndəsin əziz saxlayar, 

Onu bəlalardan uzaq saxlayar. 

Qəlbini nurlatsan iman nuruyla, 

Ruhun dinclik tapar müqəddəs göydə. 

Hamıya bəyan et təkallahlığı, 

Bütün varlıqlardan uca varlığı, 
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Tanısın insanlar, səcdə etsinlər, 

Hər an Yaradana alqış desinlər. 

Onlara anlat ki, hər şeyi verən, 

Gizlində, aşkarda olanı görən, 

Şükrə layiq olan, uca sayılan, 

Həmişə var olan, əbədi qalan, 

Şəninə təriflər göyə ucalan, 

Əsl Haqq olan Odur, qalansa yalan, 

Ən uca varlıqdır Tək olan Allah, 

Bütün yaranmışa tək Odur pənah. 

Nuh həyəcanlandı, əsdi, titrədi, 

Sonra Cəbrayıla belə söylədi: 

 Heç zaman şəhərdə olmamışam mən, 

Elə bir qüdrətə malik deyiləm. 

Əlbəttə Allahı vəsf etmək üçün, 

Onun qüdrətini göstərmək üçün, 
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Canımı verməyə hər an hazıram, 

Şəhərə getməyə sonda razıyam. 

Cəbrayıla səmadan gəldi bir nida, 

Nuha belə sual elədi o da: 

 Tanrı bu qüdrəti sənə verərsə, 

Səni seçilmiş bir bəndə edərsə, 

Onun haqq dinini yaymaq üçün sən, 

De görüm şəhərdə nə iş görərsən? 

Nuh dedi:  Mən haqqa arxalanmışam, 

Allahı həmişə uca sanmışam. 

Bilirəm O bəxş edib bol – bol ruzi, 

Bir ovuc torpaqdan yaradıb bizi. 

Bizi yaratmağı ən böyük lütfdür, 

Adəm də Cənnətdə ömür sürübdür. 

Nəfsinə qul olan bəlaya düşər, 

Şeytana uyanlar “qazan”da bişər. 
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Bunları söylərəm azmış bəndəyə, 

Hər an çağıraram Haqqı köməyə. 

Rəbbin təkliyini bəyan edərəm, 

Onun buyurduğu yolla gedərəm. 

Nuhun sədaqətli olduğun bildi, 

Cəbrayıl özünü tez nişan verdi: 

 Mən Cəbrayılam, Tanrı elçisi, 

Ey Nuh, Tanrım səni peyğəmbər seçdi. 

Səndən sonra gələn bütün nəbilər, 

Sənin pak nəslindən seçiləcəklər. 

Tanrı ailəni əziz elədi, 

Hər iki aləmdə nura bələdi. 

Hər zaman vəsf elə Uca Tanrını, 

Gör neçə insandan ayırdı səni. 

Tanrıdan hər gələn nidanı dinlə, 

Eşitdiklərini dünyaya söylə. 
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Allahın yerdəki elçisisən sən, 

Mütləq Əmurəylə evlənməlisən. 

Səndən soruşulanı aramla dinlə, 

Hamıya Allah kəlamını söylə. 

Heç zaman qəzəblə fikir yürütmə, 

Heç kimi yalanla sən məyus etmə. 

Anlat bu dünyanın fani olduğun, 

İmanı olanın ənam aldığın. 

Söylə zülmkara əzab verəndən, 

Fağıra, məzluma kömək edəndən. 

Ancaq həqiqəti, haqqı söylə sən, 

Sadiq bəndələrə müjdə verginən. 

Nuh həyəcanlandı sevindiyindən, 

Ona xəbər gəlib müqəddəs göydən. 

Tanrı əziz tutub onu icmadan, 

Hər şeyi çox gözəl bilir Yaradan. 

Onun ibadəti hədər deyilmiş, 
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Tanrı əvəzində mükafat vermiş. 

Nuh peyğəmbər seçilib böyük bir xalqa, 

Həmin xalq ibadət edər Allaha. 

Nuhun təmiz qəlbi nurlandı o an, 

Ona kömək oldu Uca Yaradan. 

Səcdəyə qapılıb dualar etdi, 

Durmadan Allaha təşəkkür etdi. 

Dedi:  Şükür Sənə, Uca Allahım, 

Sənsən həm ümidim, həm də pənahım. 

Sən məni peyğəmbər seçdin özünə, 

Heç zaman çıxmaram Sənin sözündən. 

Sonra üz tutaraq şəhərə sarı, 

Artıq tərk elədi uca dağları. 

Şəhərə çatanda bayram günüydü, 

Hər yerdə bir şənlik, toy – düyünüydü. 

Heç yerdə durmayıb gəldi məbədə, 
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Gördü səcdə edir insanlar bütə. 

Durub sərkərdələr bütün önündə, 

Kahinlər dartışır sərvət üstündə. 

Nuh irəli çıxaraq belə söylədi: 

 Bir daş parçasıdır, allah deyil büt, 

Tək və qüdrətlidir mənim Allahım, 

Hər yerə hökm edir mənim Allahım. 

Sərkərdələr dedilər:  Nə karədir bu? 

Bəyəm bizdən onun yoxdur qorxusu? 

Kahinlər soruşdu:  Kimdir bu kişi? 

Bizim tanrımızla onun nə işi? 

Bu zaman Nuh odlu çıxışlar etdi, 

Alovlar söndülər, bütlər titrədi. 

Keçmiş qövmləri o yada saldı, 

Hamının qəlbinə vəsvəsə saldı. 

Dedi:  Peyğəmbərəm, Allah elçisi, 
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Rəbbim bağışlayar imanlı kəsi. 

Əgər həqiqəti bilirsinizsə, 

Bir neçə suala cavab söyləyin. 

Necə məskən olub balığa dərya? 

Necə yuva verib günəşə səma? 

Bu necə olur ki, fəsillər ötür? 

İnsan da, bitki də göyə boy atır? 

Necə olur canlıdan doğulan insan? 

Sonra torpaq olub köçür dünyadan? 

Heç nə öz – özünə yaranmır, bilin, 

Bunları dinləyin, imana gəlin. 

Eşidənlərdə təəccüb oyandı, 

Qəlblərdə imanın çırağı yandı. 

Qəlbi də çıraqtək qara his basır, 

İmanın şöləsi bu pası açır. 

Bir qoca kişinin qızı Əmurə, 

Tez iman gətirdi Nuhun dininə. 
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Bir çox insanlar da inandı ona, 

Hamısı gəldilər Nuhun yanına. 

Dedilər:  Mədh elə Uca Allahı, 

Doğrudan Odur məzlumun pənahı? 

Bizi bəlalardan hifz edə bilər? 

Bizə zülm edənə cəza, dərd verər? 

Hardadır, biz Ona necə qovuşaq? 

Onun dərgahına necə sığınaq? 

Nuh dedi:  İnsanlar ! Mənim Allahım, 

Hər şeyin sahibi, yaradanıdır. 

Sizə ruzi verən, yağış göndərən, 

Qurumuş tikanı gülə döndərən, 

Biləyə güc verən, gözə nur verən, 

Gizlində, aşkarda olanı görən, 

Ərşin də, fərşin də uca sahibi, 

Varlığın, yoxluğun təkcə sahibi, 
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Ona sadiqləri mükafatlandıran, 

Ona asiləri cəzalandıran, 

İmanlı qəlblərdə məskən, yurd salan, 

Dünyanı yaradıb əbədi qalan, 

Mənim yaradanım Uca Allahdır, 

Həmişə, hər zaman var olacaqdır. 

Ona qovuşmağın yeganə yolu, 

Onun göstərdiyi yol ilə getmək, 

İmanı qəlbinə bir çıraq etmək, 

Allahı, bəndəni hər zaman sevmək. 

Dedilər:  Yaşasın Nuhun Allahı, 

Odur kimsəsizin hər an pənahı. 

Bunu eşidəntək kahinlər o an, 

Məşvərət etdilər həmən durmadan. 

Dedilər:  Nuh bizə zərər yetirər, 

Birdən şəhərə yeni din gətirər. 
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Gəlin qovaq onu, çıxsın şəhərdən, 

Canımız qurtarsın bu böyük dərddən. 

Allahın hökmüylə Nuhu qovmağa 

Onların cürəti çatmadı daha. 

Nuh Əmurə ilə ailə qurdu, 

İnsanlar içində çox ömür sürdü. 

Əmurənin atası şahdan qorxurdu, 

Onunçün qızına belə söylədi: 

 Şah səni cəzaya mübtəla edər, 

Cavan ömrün həbsdə, zindanda keçər. 

Nuh kimdir, dəlinin, axmağın biri, 

Dağlardır məskəni, kahadır yeri. 

O, şər gətiribdir bizim şəhərə, 

Ağzımızın dadı dönüb zəhərə. 

Allahın hökmüylə Əmurə o an 

Dedi:   Heç vaxt ayrılmaram mən 

Nuhdan. 
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Odur həqiqəti söyləyən bəndə, 

Onun Allahını qəbul et sən də. 

Rəbbin icazəsi olmadan, inan, 

Heç zaman boylanmaz Günəş səmadan. 

Şahın qafasında tacı dayanmaz, 

İman çırağı da qəlblərdə yanmaz. 

Körpə dil açaraq alqış söyləməz, 

Gözün gördüyünü qəlb duya bilməz! 

Atası kor – peşman onu tərk etdi, 

Şeytanın fitnəli yolunu seçdi. 

Nuh çox ömür etdi xalqın içində, 

Çox az oldu iman gətirən bəndə.  

Bütpərəst kahinlər onu söydülər, 

Daş – qalaq etdilər, sonra döydülər. 

Çox əzab, əziyyət, sitəm etdilər, 

Üstünə hər zaman böhtan atdılar. 

Əmurə – ismətli, dözümlü qadın, 
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Daim uca tutdu o Nuhun adın. 

Zindana saldılar, haqdan dönmədi, 

Heç zaman şeytana boyun əymədi, 

Sidq ilə Allaha ibadət etdi, 

Onunçün tufandan o nicat tapdı. 

Nuh sitəmə dözdü, bəlalar çəkdi, 

Həmişə söylədi:  İlahi təkdir! 

Bəzən ac da qaldı, susuz da qaldı, 

Bütpərəst əlindən yaralar aldı. 

Amma haqq işindən bir an dönmədi, 

Nadan insanlardan aman görmədi. 

Nuha Böyük Allah vermişdi səbir, 

O da möminlərə səbir diləyir. 

Amma zülmkarlar, o qaniçənlər, 

Bütü özlərinə tanrı seçənlər, 

Daim möminlərə əzab verdilər, 
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Rəbbi tanıyanı çox incitdilər. 

Möminin əkdiyi xurma bağların 

Kafirlər yığılıb tezcə doğradı. 

Taxıl zəmiləri oda qalandı, 

Möminlərin evi çapıb talandı. 

Harda gördülərsə təhqir etdilər, 

Körpəyə, qadına əzab verdilər. 

Amma zülm illərlə davam elədi, 

İmanlı çox insan qana bələndi. 

Dözməyib bu zülmə, bu təhqirlərə, 

Möminlər qaçdılar hərə bir yerə. 

Bir gün yığışaraq mömin bəndələr, 

Nuh peyğəmbərin yanına gəldilər. 

Dedilər:  Allahı tanıyırıq biz, 

Zülmə məruz qalır bizim cismimiz. 

Bu qədər əzaba dözə bilmirik, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Qurtulmaqçün Rəbbdən yol istəyirik. 

Nuh Allaha dua etdi həmin an, 

Yerə nida gəldi uca səmadan. 

Cəbrayıl gələrək Nuhun yanına, 

Tanrı sözlərini çatdırdı ona: 

 Get imanlılara söylə ki, onlar, 

Xurma yeyib tumunu basdırsınlar. 

Nə vaxt o ağaclar bitib göyərsə, 

Sonra da bolluca bəhər verərsə, 

Kafirə əzabım gələcək o an, 

İmanlılar qurtaracaq bəladan. 

Nuh bunu söylədi imanlılara, 

 Səbr eləyin siz, – dedi onlara. 

Onlar da o yerdən çıxıb getdilər, 

Allah fərmanına əməl etdilər. 

Xurmanı yeyərək tumun əkdilər, 
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Həmişə xurmaya keşik çəkdilər. 

Vaxt gəldi böyüdü xurma ağacı, 

Meyvədən yarandı ağacın tacı. 

Möminlər gəldilər Nuhun yanına, 

Sözləri saldılar onun yadına: 

 Bütpərəstin zülmü yaman artıbdır, 

Verilən vədənin vaxtı çatıbdır. 

Tanrı əzabını göndərsin yerə, 

Gücünü göstərsin azmış kəslərə. 

Nuh o an üzünü səmaya tutdu, 

Böyük Yaradana dualar etdi. 

Dedi:  Uca Tanrım, xurmalar dəyib, 

Möminlər kafirə əzab istəyir. 

Nuha vəhy gəldi:  Onlara söylə, 

Yenə xurma yeyib tumun basdırın. 

Ağaca hər zaman çoxlu su verin, 
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Vaxtı çatan zaman meyvəsin dərin. 

Ağac böyüyərək bəhər verəndə, 

Nicat tapacaqdır hər sadiq bəndə. 

Nuh bunu deyəndə orda olanlar, 

Şeytanın felinə uyub azdılar. 

İmanı zəiflər haqqı dandılar, 

Şeytan fitnəsinə tez aldandılar. 

Bir qismi əl çəkdi haqqın yolundan, 

Tanrı üz döndərdi həmin qulundan. 

Onlar haqdan dönüb kafir oldular, 

Bununçün lənətlə yadda qaldılar. 

İmanı kamillər getdilər bağa, 

Ağacdan yetişmiş xurma yığmağa. 

Yenə xurma yeyib tumun əkdilər, 

Əkin yerlərinə hasar çəkdilər. 

Allahın hökmüylə bitdi xurmalar, 

Xurmalara qulluq edirdi onlar. 
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Səbrlə gözlədilər meyvə vaxtını, 

Yaddan çıxarmadılar bir an Tanrını. 

Xurma bağlarını görən kafirlər, 

Bağı məhv etməkçün ora gəldilər. 

Sonra da bağlara ziyan vurdular, 

Möminlər onları bağdan qovdular. 

Möminləri hər yerdə incitdi kafir, 

Heç kəs bu işlərə etmirdi tədbir. 

Möminlər səbrlə gözlədilər ki, 

Əkilən xurmalar bəhər gətirsin. 

Amma əzabın da sonu yox idi, 

Möminə olunan hücum çox idi. 

Kafirlər arxları daşla doldurur, 

Möminin naləsin göyə qaldırır. 

Bağlar susuzluqdan yanıb məhv olur, 

Taxıl zəmiləri saralıb solur. 

Mömin möhtac qalıb kiçik loxmaya, 
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Kafirlərin zülmü gəlməz heç saya. 

Doğulan körpəni kafir öldürür, 

Bütün olanları Yaradan görür. 

Allahı tanımaq əzab bəxş edir, 

Hamı Şeytan ilə yoldaşlıq edir. 

Məzluma bir tikə çörək zəhr olur, 

Möminin həyatı tamam qəhr olur. 

Əzabın şiddəti artdıqca hər an, 

Bəzən üz çevirir mömin Allahdan. 

Allaha həqiqi sevgi olmasa, 

Qəlbində din – iman yuva salmasa, 

Heç zaman haqq yolun tapa bilməzsən, 

Tanrı əzabından xilas olmazsan. 

Bağında bir xurma əkmişdi qoca, 

Hər gün su verirdi ona bolluca. 

Bir səhər o qoca gələndə bağa, 

Gördü bəhər verib əkdiyi xurma. 
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Sevincək tez Nuhun yanına gəldi, 

Özüylə yetişmiş xurma gətirdi. 

Nuha xəbər verdi:  Xurma yetişib, 

Vədə əməl üçün məqam yetişib. 

Möminlər bu işdən xəbər tutdular, 

Nuhun yaşadığı evə getdilər. 

Bir – birini təbrik edirdi hamı, 

Dedilər yetişib əzabın sonu. 

Çox böyük bir şənlik quruldu orda, 

Tanrı bəndəsini qoyarmı darda? 

Nuhu əhatəyə alan möminlər, 

Üzdə təbəssümlə ona dedilər: 

 Neçə yüz ildir ki, səbr edirik biz, 

Artıq dadımıza yetər Rəbbimiz. 

Kafirlər yaman çox azğınlaşıblar, 

Onlar zülm etməkdə həddi aşıblar. 
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Tanrımız onlara versin cəzanı, 

Kafirdən xilas etsin bütün cahanı. 

Onların əlində ölür körpələr, 

Çox əziyyət çəkir mömin bəndələr. 

Tanrımızın lütfünə inanırıq biz, 

Ona sevgi ilə dolub qəlbimiz. 

Sadiqik hər zaman onun yoluna, 

Allah rəhm eləyər sadiq quluna. 

Bu zaman kafirlər həyəcan ilə, 

Dəstə – dəstə gəldilər Nuhun evinə. 

Vardı qəlblərində güclü vəsvəsə, 

Diqqət edirdilər gələn hər səsə. 

Qorxurdular birdən baş tutar əzab, 

Çünki möminlərə veriblər əzab. 

Kafirləri görəndə bütün möminlər, 

Hamısı sevinclə belə dedilər: 

 Artıq yetişibdir sizin sonunuz, 
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Çox amansız olacaq əzabınız. 

Bütə səcdə edib Allahı danmaq, 

Heç vaxt bağışlanmaz günahdır, günah. 

Bizə çox zülmlər etmisiniz deyə, 

İndi Uca Allah yetər köməyə. 

Qorxudan əsirdi bütün kafirlər, 

Zülm edənlər mütləq cəzasın görər. 

Nuha müraciət etdi möminlər: 

 Tanrımız dediyi əzabı göstər. 

Kafir də, mömin də baxırdı Nuha, 

Nuh da dua etdi Böyük Allaha. 

Dedi:  Ey Yaradan, Mütləqi – Qadir, 

Möminlərin nicata çatmaq vaxtıdır. 

Onlar çətinliklə xurma əkiblər, 

Kafirlər ağacı tamam kəsiblər. 

Möminin bağında bir ağac bitib,  
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İndi həmin ağac xurma gətirib. 

Allahım, vəd olan əzabı göndər, 

Kafir həyatını zindana döndər ! 

Yenə nida gəldi Uca Allahdan: 

 Möminlər, siz yeyin dəymiş xurmadan. 

Tumunu aparıb bağçada əkin, 

Hər gün tuluqlarla ona su tökün. 

Bitirin, üstündə meyvəsi olsun, 

Xeyir hər bir zaman qələbə çalsın. 

Cəzanı görəcək onda kafirlər, 

Cəhənnəmdə yanacaq mənə asilər. 

Hər zaman Rəbbinə sadiq olanlar, 

Həqiqət yolunu doğru sayanlar, 

Mənim dərgahımda üzüağ olar, 

Sonadək səbr edən mükafat alar. 

Bunu eşidəndə möminin çoxu, 
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Nuhu tərk elədi, qəlbində qorxu. 

Kafirlər vəhşitək cumdu onlara, 

Möminlər yenidən düşdülər dara. 

Daha Nuha qarşı inam itmişdi, 

İnsanın qəlbindən iman getmişdi. 

Çoxu kafirlərin zülmündən qorxub, 

Allahı tərk edib bütpərəst oldu. 

Nuhdan üz çevirdi övladı Kənan, 

Əmurədən sonra aldığı qadın. 

Onlar qoşuldular kafir qövmünə, 

Yoldaşlıq etdilər hər an İblisə. 

Allahı tanıyan az bəndə qaldı, 

Onları kafirlər möhnətə saldı. 

Möminin bir qismi xurma əkməkçün, 

Allahın əmrinə əməl etməkçün, 

Səhrada torpağa hasar çəkdilər, 

Həmin o torpaqda xurma əkdilər. 
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Amma kafirlər də sakit durmurdu, 

Onlar möminlərə zərbə vururdu. 

Tez – tez hücum etdi kafirlər bağa, 

Ağaclar da başladı qurumağa. 

Çoxlu mömin öldü mübarizədə, 

Dözmək çətin idi daha bu dərdə. 

Kafirlər zülmünü artırır hər an, 

Möminlər usanmış artıq əzabdan. 

Ümiddən düşmüşdü möminlər tamam, 

Əsər qalmamışdı daha xurmadan. 

Möminlər əkdiyi xurma bağları, 

Tamam quruyaraq solmuşdu artıq. 

Şeytan al geyinib gəzir küçədə, 

Tənə eləyirdi Nuha hər yerdə. 

Əlvan bəzədilər bütü kafirlər, 

Əziyyətə düçar oldu möminlər. 

İmanlılar Nuhun yanına gəlir, 
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Ondan bu işlərə əlac diləyir. 

Nuh onlara daim səbrli olmağı, 

Rəbbin buyurduğu yolda qalmağı, 

Hər zaman Allaha dua etməyi, 

Şeytana, bütlərə nifrət etməyi, 

Tövsiyə elədi, məsləhət gördü, 

Kafirlərin zülmü çox uzun sürdü. 

Bu çətin anlarda mömin bir qadın, 

Kolların içində bir xurma əkdi. 

Gecələr gizlincə suladı onu, 

Allah da bitirdi həmin xurmanı. 

Bir gecə xurmanı sulamaq üçün, 

Qarı yenə gəldi həmin məkana. 

Qaranlıq səmanı bəzəyirdi ay, 

Artıq bahar ötüb yetişmişdi yay. 

Qarının gözünə sataşdı ağac, 

Gördü bəhər verib, biri bir qulac. 
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Örpəyini açıb tez yerə sərdi, 

Dəymiş xurmalardan bir qədər dərdi. 

Sevinclə xurmanı örpəyə bükdü, 

O yeri tərk edib tez yola düşdü. 

Xurmalarla gəldi Nuhun yanına, 

Verilən vədəni saldı yadına. 

Nuh xəbər göndərdi imanlılara, 

Vədin çatdığını dedi onlara. 

O kafirlərdən çox qəzəbli idi, 

Tanrıya üz tutub dua elədi. 

Dedi:  Uca Tanrım, bütün kafiri, 

Məhv elə, pislikdən təmizlə yeri. 

Onlar şər yayırlar yerin üzünə, 

Həm də şəkk edirlər Sənin sözünə. 

Səmadan vəhy gəldi peyğəmbər Nuha: 

 Qəbula keçibdir etdiyin dua. 
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Sonra nida gəldi:  Bir gəmi yarat, 

Özün həm usta ol, həm də ki, xarrat. 

Amma heç kəs üçün aman diləmə, 

Kafirləri daha haqqa səsləmə. 

Çünki haqq yolunu danan nadanlar, 

Şeytanla dostlaşıb bütü tutanlar, 

Allah bəndəsinə zülüm edənlər, 

Məzlumun malını talan edənlər, 

Kasıbın halına acımayanlar, 

Özünü hamıdan üstün sayanlar, 

Məhvə məhkumdurlar, bilginən bunu, 

Fəlakət olacaq onların sonu. 

Nuh böyük gəmini düzəldən zaman, 

Ona tənə etdi hər görən nadan. 

Dedilər:  Tanrının hanı qüdrəti? 

Heç bizə göstərmir O müsibəti. 
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Ağlını itirib dəli olmusan? 

Peyğəmbərliyi atıb xarrat olmusan. 

Bu susuz səhrada gəmi düzəltmək, 

Sənintək dəlinin ağlına gələr. 

Bu böyük gəmini neyləyəcəksən? 

Qumlu səhradamı sən sürəcəksən? 

Gəmi düzəldincə böyük büt düzəlt, 

Səcdəsinə düşsün həm xalq, həm millət. 

Yoxsa bu işlərdə ömrün gedəcək, 

Sonda sənin gəmin qumda itəcək. 

Hər gün gülə – gülə lağ elədilər, 

Sonda Rəbbin qəzəbinə gəldilər. 

Nuh dedi:  Gülün siz, ey imansızlar, 

Tanrı göndərəcək sizə bəlalar. 

Allah haqq olanı qoruyacaqdır, 

Nahaqqa qul olan məhv olacaqdır. 
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Çox böyük zəhmətlə, əziyyət ilə, 

Nəhəng bir gəmini inşa etdi Nuh. 

Gəmi hazır oldu, üç mərtəbəli, 

Göyərtə gözəldir, üstü qübbəli. 

Gəmi çox böyükdür – dağ ucalıqda, 

Təpələr yanında oxşardı quma. 

Nuha vəhy gəldi:  Sənə əmr olunan gün, 

Mütləq götür hər heyvanın bir cütün. 

Sənə sadiq olan mömin bəndəni, 

İmanlı insanı gəmiyə mindir. 

Həmin işarə təndirdən olacaq, 

Od olan təndirdən su qaynayacaq. 

Hamı həyəcanla vaxtı gözləyir, 

Kafir də, mömin də Nuhu izləyir. 

Təndirə od saldı bir gün bir qarı, 

Birdən suya batdı təndirin divarı. 
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Alovun içindən bulaq qaynadı, 

Qarının gözündə qorxu oynadı. 

Qarı mömin idi, imanlı idi, 

Tez gəlib xəbəri Nuha yetirdi. 

Hamı Nuhla birgə yetişdi ora, 

Gördülər təndiri su basıb tamam. 

Nuh tez bulağı torpaqla örtdü, 

Hər bir heyvandan da bir cüt götürdü. 

Möminlərə əmr etdi gəmiyə minin, 

Allahın əzabı yetişib yəqin. 

Heyvanlar yığıldı birinci qata, 

Ərzaq da toplandı ikinci qata. 

Möminlər çıxdılar tez göyərtəyə, 

Nuh da ailəsiylə gəldi qübbəyə. 

Nuh geri qayıdıb təndiri tapdı, 

Bulağın gözünü torpaqdan açdı. 

Təndirdən su çıxıb düzləri tutdu, 
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Buludlar toqquşdu, yağışlar yağdı. 

Nuh da möminlərlə gəmidə durub, 

Seyr edir ətrafda gedən işləri. 

Su qalxıb əvvəlcə şəhəri tutdu, 

Sonra məbəddəki bütləri uddu. 

Kafirlər qaçırdı dağlara sarı, 

Qəlbində qövr etdi Nuhun qubarı. 

Gördü oğlu Kənan qaçır dağlara, 

Az qalır yem olsun ağ dalğalara. 

Doğrudur Kənan da kafirdən idi, 

Amma ata qəlbi yenə dözmədi. 

Səslədi:  Ay oğul, tövbə elə sən, 

Gəmiyə minərək xilas olarsan. 

Kənan dırmanaraq uca bir dağa, 

Üzünü çevirib söylədi Nuha: 

  Sən peyğəmbər deyilsən, bəni – 

insansan, 
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Mənim də, Samın da atası Nuhsan. 

Sənin köməyinə yox ehtiyacım, 

Lazımdır sürətlə dağlara qaçım. 

Mənə əsər etməz quduz dalğalar, 

Məni xilas edər o uca dağlar. 

Bu sözü söyləyən kafir Kənanı, 

Aldı ağuşuna quduz dalğalar. 

Böyüyün sözünə qulaq asmayan, 

Sonda peşman olub edər and – aman. 

Kafirlər qərq oldu qara sulara, 

Yəqin görk olacaq bu duyanlara. 

Dağları, dərəni coşğun su aldı, 

Nə şəhər, nə kafir, heç nə qalmadı. 

Kənanla kahinlər suda batdılar, 

Gəmi sakinləri nicat tapdılar. 

Tanrı əzabından xilas olmaqçün, 

Onun dərgahını qazanmaq üçün, 

Gərək tövbə edib, əfv diləyəsən, 
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Tanrı buyurduğu yolla gedəsən. 

Tufan davam edir, sellər çağlayır, 

Kafirin yolunu sular bağlayır. 

Bu tufan Tanrının qəzəbi idi, 

Kafirlərə əzab göydən gəlirdi. 

Tutmuşdu qəzəbi Uca Allahın, 

Cəzası ağırdır hər bir günahın. 

Sanırsan məzluma zülüm eləsən, 

Fağırı, yazığı qana bələsən, 

Yetimin malını çapıb – talasan, 

Ürəkdə dərdlərdən tonqal qalasan, 

Kimsəsiz bəndəyə lağ edib gülsən, 

Haqqı parçalayıb nahaqla bölsən, 

Sonda cəzasızmı qalacaqsan sən? 

Mütləq sorulacaq bu hesab səndən. 

Son kafir məhv oldu, tufan dayandı, 

Səmadan nur saçan Günəş boylandı. 

Gəmidən ətrafa baxılan zaman, 
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Gördülər günəş də bərq vurur sudan. 

Gəmi asta  –  asta su ilə üzür,  

Nuhun da  gözləri bir torpaq gəzir. 

Gəmidən görünən mənzərə budur, 

Sanki yer də, göy də büsbütün sudur. 

Elə bil su imiş bu böyük dünya, 

Çox uca dağlar da qərq olub suya. 

Heç yerdə torpağın izi görünmür, 

Gəmini bir qüvvə irəli sürür. 

Beləcə tufandan xeyli vaxt ötdü, 

Uçan qaranquşlar bir torpaq gördü. 

Sudan boylanırdı kiçik bir təpə, 

Gəmini sürdülər həmin tərəfə. 

Su artıq çəkilib tamam bu yerdən, 

Möminlər düşdülər bir  –  bir gəmidən. 

Yetmiş insan xilas oldu tufandan, 

Daha heç kəs sudan görmədi aman. 

Bəşərin atası sayırlar Nuhu, 
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Bu əfsanənin doğrusu bax budur. 

Sənə göstərilən o doğru yoldan, 

Şeytana uyaraq bir daha azsan, 

Daha heç bir zaman aman gözləmə, 

Uca Tanrıdan da sən əfv diləmə. 

Meyl etmə heç zaman pisə, harama, 

Harda haram varsa o yerdə qalma. 

Sən yemə heç zaman bir haram tikə, 

Çünki həmin tikə çevrilər çirkə. 

Damarda axan qana haram qatma, 

Özünü İblistək alova atma. 

Qaniçən olma sən ağcaqanadtək, 

Üfunət qoxuyur çirk yeyən milçək. 

Özünü arıtək zəhmətə öyrət, 

Bal kimi nəticə verər o zəhmət. 

Yaxşılıq toxumu səpsən hər yerə, 

Təmiz ürəklərdə sevgi cücərər. 
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Çalış ki, heç kəsə yalan söyləmə, 

Yoxsa yalanların düşər aləmə. 

Həmişə pəhrizə öyrət nəfsini, 

Təmizlə çirkabdan gözəl qəlbini. 

Kimin ehtiyacı olarsa əgər, 

Tərəddüd etmədən tez yardım göstər. 

Əl tut bir fağırın müşkülü aşsın, 

Bu birliyi görüb şeytan da qaçsın. 

Qalib, şükr elə ki, Allah böyükdür, 

Cism də ruh üçün daşınan yükdür. 

Sevin ki, Allahın səni yaradıb, 

Lütf ilə adını daim ucaldıb. 

Atana, anana hörmət et hər an, 

Pənahın onlardır, bir də Yaradan. 

       

 28.10.2011 

31.10.2011 

11.11.2011 
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    14.11.2011 

    

 21.11.2011 

 

 

 

 

HUD PEYĞƏMBƏR 

 

"Ad tayfasına da qardaşları Hudu (peyğəmbər) 

göndərdik."(Hud 50) 

 

Heç zaman öyünmə güclüyəm deyə, 

Dağları zəlzələ dağıdır yerə. 

Əzrayıl enəndə geniş sinəyə 

Ölümə güc ilə edilməz çarə. 

Neçə vüqar ilə dik duran başlar, 

Sonda çürüyərək quma qarışar. 
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Çox başlar həsrətlə baxdı papağa, 

O güclü vücudlar düşdü torpağa. 

Əcəl yeli əsib tufan edəndə, 

Ruh qorxusundan uçdu bədəndən. 

“Mənəm – mənəm” deyən gör neçə “qoçaq” 

Ölüm qarşısında baş əydi qorxaq. 

Əcəlin önündə əyildi həmən, 

Zərbə vuran qolu düşdü qüvvədən. 

Özünü hamıdan uca sayanlar, 

Əzrayıl önündə diz çöküb ağlar. 

Sərv kimi qaməti uca olanlar, 

Sonda taxta kimi yerdə uzanar. 

Biri digərindən üstün olanda, 

Kimsə düşməninə zəfər çalanda, 

Özünü ən uca bir varlıq sanır, 

Allahı tərk edib, haqqı da danır. 

Dərk etmir əvvəli nə idi onun, 
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Nə ilə bitəcək həyatın sonu. 

Görmür ki, baharda zövq verən yarpaq, 

Payızda çevrilib olacaq torpaq. 

Daşdan büt yondurub heykəl qoyduran, 

Xalqın dərisini hər an soyduran, 

Qəbir daşlarına çevrilən cismi, 

Tarixin ardından səslənən ismi, 

Bu hökmü Allahın ona verdiyin, 

Xalqı zülümlərə düçar etdiyin, 

Özünün sonunun bir puç olduğun, 

Dünyanın zülm ilə daşıb dolduğun, 

Sanki görə bilmir, kor olub gözü, 

Axirətdə qapqara olacaq üzü. 

Ey zalım, zülm etmə, haqqı dərk elə, 

Zülmü, istibadı tamam tərk elə. 

Yəmən diyarında bir ölkə vardı, 

Bu ölkə cənnət Əhqaf adlanardı. 
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Burda bina idi İrəm şəhəri, 

Heyrətə salırdı o görənləri, 

İnsan qüdrətiylə salınıb şəhər, 

Belə gözəlliyi görməyib bəşər. 

Şahlıq eləyirdi burada Şəddad, 

Hər tərəf çox gözəl, firavan, abad. 

Ad qövmü məskəndi həmin bu yerdə, 

Bir kasıb tapmazdın böyük şəhərdə. 

Nuha bağlı idi bu qövmün kökü, 

Bu yerdən uzaqdır quraqlıq, bürkü. 

Ömürləri uzundur, beş yüz il qədər, 

Onlar keçirirlər bu ömrü hədər. 

İnsanlar ucaboy, qüvvətli idi, 

Hamı mərmər daşdan saray tikirdi. 

Sarayın sütunu göyə ucalır, 

Başı səmadakı buluda dalır. 

Şəhər gecə  – gündüz çıraqban olur, 
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Şəfəqdən günəşin şöləsi solur. 

Üzüm bağlarında salxımlar şan – şan, 

Xurma bağlarını görənlər heyran. 

Hər tərəf yamyaşıl güllü çəmənlər, 

Buranı görənlər bir cənnət bilər. 

Bulaqlar çağlayır məhəbbət ilə, 

Çaylar aşıb  – daşır məlahət ilə. 

Gözəl təbiətdən zövq alır quşlar, 

Təbiət Tanrıya edir alqışlar. 

İnsanlar sürürlər firavan həyat, 

Sanki əbədidir bütün bu büsat. 

Heç kəs dərk etmirdi bəxş edən Allah, 

Sonda verdiyini geri alacaq. 

 Mənəm ən güclüsü, – söyləyir hamı, 

Məndən mahir olan sənətkar hanı? 

Qayalar yararaq saray tikirəm, 
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Yağış yağdırıram, xurma əkirəm. 

Qarşımda acizdir daş da, qaya da, 

Mənə tay olarmı kimsə dünyada? 

Hamı güvənirdi öz qüvvəsinə, 

Saraylar çatırdı göy qübbəsinə. 

Sanki səma üçün tağ qurulmuşdu, 

İnsan öz işinə heyran olmuşdu. 

Nuhdan qalan yolu unutmuşdular, 

Şeytanın, pisliyin yolun tutdular. 

Daşlardan çox gözəl bütlər yondular, 

Onu özləriçün tanrı sandılar. 

Bütə səcdə edib, dua etdilər, 

Tez – tez bütlər üçün qurban kəsdilər. 

Bəzən başqa yerdən bura gələnlər, 

Ad camaatından zülüm gördülər. 

Hamıya güclərin göstərmək üçün, 

Dünyada hər zaman hökm etmək üçün, 
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Bütün karvanları soyub talayır, 

Etiraz edəni oda qalayır. 

Heç kəsə bir xurma verməzdi onlar, 

Sanki sürülərə girib canavar. 

Nuh nəsli olsa da Ad qövmü tamam, 

Xəbərləri yox idi Uca Tanrıdan. 

Allahı yadına salmırdı heç kəs, 

Hamı kafir idi, hamı bütpərəst. 

Şəhər tamam çirkə bulaşan zaman, 

Ad qövmündə dünyaya gəldi bir oğlan. 

Tanrı şəfəqiylə nurlandı tamam, 

Pak qəlbi tər – təmiz oldu günahdan. 

Hud qoydular adını həmin o zatın, 

Tanrı da ucaltdı göylərə adın. 

İlk gündən Allahın adını tutdu, 

Bütləri, pisliyi tamam unutdu. 

Günlərlə ibadət etdi Tanrıya, 
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Getmədi heç zaman mərmər saraya. 

Qövmünün işləri onu sarsıtdı, 

Cəbrayıl gələrək dadına çatdı. 

Müjdələdi Tanrının xoş xəbəriylə, 

Dedi:  Layiq oldun peyğəmbərliyə. 

Qırx yaşı var idi Hudun bu zaman, 

Dini təbliğ üçün başaldı haman. 

Haqqa səsləyirdi öz qövmünü Hud, 

Deyirdi: ─ Tanrıdan yox uca məbud. 

Sizin qüdrətiniz yalnız ondadır, 

Allahı tanıyan, bil, amandadır. 

Qolunuza qüvvəti verən Allahdır, 

Bağları meyvəli edən Allahdır. 

Böyükdür, ucadır, ərşə sahibdir, 

Qüdrəti hər yerə, fərşə çatıbdır. 

Sizdən güclü neçə qövm yaradıb, 
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Asi olanların yurdun dağıdıb. 

Nuh qövmün yad edin, anlayın bir az, 

Rəbbə qarşı çıxan salamat qalmaz. 

Pisliyə bulaşan, Allahı danan, 

Bütləri özünə bir allah sanan, 

Sonda Cəhənnəmə daxil olacaq, 

Hər kəs əməlinin haqqın alacaq. 

Axı nə görmüsüz bu daşlarda siz, 

Tövbə edin, bağışlasın Rəbbiniz. 

Hələ şansınız var xilas olmağa, 

Bütləri tərk edib haqqa çatmağa. 

Yoxsa Uca Allah əzab göndərər, 

Göydən yer üzünə bəla endirər. 

Bütləri qıraraq daşdan ev tikin, 

Onlarçün tikilən məbədi sökün. 

Hər gün sizə ruzi verən varlığa, 

Qolunuza qüvvət verən varlığa, 
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Sizə həyat verən ulu varlığa, 

Tövbə qəbul edən uca varlığa, 

Hər an səcdə  edib, dualar edin, 

Şeytanı tərk edin, haqqı dərk edin. 

Yolunu azandan olmayın heç vaxt, 

Bu dünya bir evdir, siz isə qonaq. 

Nə üçün dünyaya gəldiyinizi, 

Nə üçün həyatın verildiyini, 

Sizlərdən kim isə anlayır bunu? 

Bilirmi bir heçdir dünyanın sonu? 

Axirətin olduğun bilən varmı? 

Rəbbi tanımayan nicat taparmı? 

Dedilər:  Yəqin ki, Hud dəli olub, 

Ya da ki, allahlar ağlını alıb. 

Yığışaraq Huda rişxənd etdilər, 

Sonra qürrələnib belə dedilər: 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

 Gördüyün evləri bizik yaradan, 

Bizə lazım deyil başqa yaradan. 

Arx çəkib bağlara su gətirmişik, 

Səhrada xurmalı bağ bitirmişik. 

Şəhərimiz gecə də gündüztək nurlu, 

Bütün insanlar da güclü, qürurlu. 

Heç kəs bizim ilə yarışa bilməz, 

Bizim işimizə qarışa bilməz. 

Hud yenə onları haqqa səslədi: 

─ Pisliyi, nifrəti buraxın, – dedi. 

Məni sizə peyğəmbər göndərib Allah, 

Sizə yol göstərim, etməyin günah. 

O çox qüdrətlidir, hər şeyi görür, 

Onu sevənləri şərdən qoruyur. 

Dedilər: ─ Köməyə çağır tanrını, 

Sənin allahının qüdrəti hanı? 
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Qüdrəti var isə göstərsin bizə, 

Bizik hökm eləyən dağlara, düzə. 

Sonra hücum edib Hudu söydülər, 

Allahın nəbisin çox pis döydülər. 

Belə bir vəhşilik heç kəs görməmiş, 

Yeri də, göyü də nalə bürümüş. 

Hamı qəzəb ilə Hudu döyürdü, 

Sanki yağı düşmən qisas alırdı. 

Huşunu itirib yıxıldı yerə, 

Çox dəhşət saçırdı qanlı mənzərə. 

Hud olan meydanı tərk elədilər, 

Sonra gülə  – gülə belə dedilər: 

 Artıq qürub etdi Hudun günəşi, 

Qurdlara yem olar o çirkli nəşi. 

O murdar əlləri Hudu döyəndə, 

Ruhu da qalmadı artıq bədəndə. 
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Cismi sərilmişdi çirkli torpağa, 

Ruhu da qalxmışdı mavi səmaya. 

Bir gün tamam huşsuz qaldı o yerdə, 

Narahat ruhu da gəzirdi göydə. 

Allahın hökmüylə ruhuyla cismi 

Yenə qovuşdular biri – birinə. 

Allah mərhəmətin əsirgəmədi, 

Huda yenidən sağlıq bəxş elədi. 

Camaat yenə də meydanda idi, 

Hamı bütlər üçün qurban kəsirdi. 

Vəzifəni icra eləmək üçün, 

Həmin vaxt meydana yenə gəldi Hud. 

Camaat orada görəndə Hudu, 

Hərə bir tərəfdən üstünə cumdu.  

Döymək istədilər Allah elçisin, 

Hud da həyəcandan ucaltdı səsin. 

Fəryadı dağları lərzəyə saldı, 
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Heç kəs tərpənməyib yerində qaldı. 

Hud yenə onları haqqa səslədi, 

Tanrıdan duyduğu sözü söylədi. 

Keçmiş qövmləri o yada saldı, 

Allaha asilər cəzasın aldı. 

Dedi:  Uca Rəbbə həmd edin hər an, 

Odur küll – aləmi yoxdan yaradan. 

O daşın gücü nə, qüdrəti nədir? 

Daşın tanrılığı puç əfsanədir. 

Allah zülm edənə əzab göndərər, 

Məzlumu incidən fəlakət görər.  

Tövbə qapısını açıbdır Allah, 

Tövbə eləyəni tərk edər günah. 

Qayıdın bu yoldan, haqq yolun tutun, 

Pisliyi, zülümü tamam unudun. 

Onlar söylədilər:  Səfehsən sən, Hud, 
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Sənin allahından qüdrətlidir büt. 

Əgər söylədiyin həqiqət isə, 

Allahın göndərsin bəlalar bizə. 

Sənin allahından qorxumuz yoxdur, 

Evimiz, varımız, gücümüz çoxdur. 

Birdən bəla sardı bütün İrəmi, 

Əkinlər qurudu, məhv oldu zəmi. 

Ad qövmü qazmışdı böyük kanallar, 

Kanallarla bağları sulayırdılar. 

Yel əsdi, kanallar doldu qum ilə, 

Torpaq da quruyub çevrildi gilə. 

Bulaqlar qurudu, yağış yağmadı, 

Arxlardan, çaylardan sular axmadı. 

Qazılan quyudan heç su çıxmadı, 

Nə dəvə, nə qoyun, heç nə qalmadı. 

Bağlar quruyaraq göz dağı oldu, 

Yaratək sızlayan köz dağı oldu. 
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Çiçəklər soldular, tikanlar qaldı, 

Artıq Ad qövmünü fəlakət aldı. 

Hud yenə onları haqqa səslədi, 

Bəladan qurtulmaq yolun göstərdi. 

Dedi:  Haqqa gəlin, iman gətirin, 

Bütləri yox edin, qırın, itirin. 

Allahı tanıyın, tövbə eləyin, 

Tanrıdan hər zaman aman diləyin. 

Onda Tanrı sizə yağış göndərər, 

Yenidən bu yerlər Cənnətə dönər. 

Yenə əhqaflılar inad etdilər, 

Özlərini bəlaya düçar etdilər. 

Yalnız Sam övladı iman gətirdi, 

Ruhunu əzabdan xilas elədi. 

Dörd ildi yağmırdı bir damla yağış, 

Sanki Ad qövmünü tutmuşdu qarğış. 
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Qıtlıq bürümüşdü bütün ölkəni, 

Qızıla bərabərdir buğdanın dəni. 

Daha daş saraylar dəbdən düşmüşdü, 

Gecələr bərq vuran şamlar sönmüşdü. 

Səmadan buludlar durmadan ötür, 

Başqa məmləkətə yağış, nur tökür. 

Amma Əhqaf əhli düşmüşdü oda, 

Hamı həsrət idi bir damla suya. 

Hamı gözlərini göyə dikmişdi, 

Aclıq külüng tutan əli bükmüşdü. 

Heç kəs əvvəlkitək qürrələnmirdi, 

Daha bütlər üçün qurban kəsmirdi. 

Bütə yalvarışlar mənasız idi, 

İnsanlar nəyəsə ümid edirdi. 

Dözməyib xalqının əzablarına, 

Hud qövmün səslədi Tanrı yoluna. 

Dedi:  Tövbə edin, haqqa gəlin siz, 
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Tövbə qapısını açıb Rəbbimiz. 

Özünüzə rəhm edin, bütü tərk edin, 

Tanrı buyurduğu yol ilə gedin. 

Onda yağış yağar, ruzi bol olar, 

Anbarlar buğdayla, taxılla dolar. 

Arxlarda, çaylarda sular çağlayar, 

Təbiət sizinlə ülfət bağlayar. 

Yenə mərmər saray tikib qurarsız, 

Külüngü həmişə güclü vurarsız. 

İrəm şəhəri də çıraqban olar, 

Daim yer üzündə bərqərar olar. 

Hamı deyib – gülər, şənlik eləyər, 

Tanrı da sizlərə xoş müjdə verər. 

Əgər haqq yolunu yenə dansanız, 

Bütü özünüzə tanrı sansanız, 

Qürrə, təkəbbürü buraxmasanız, 

Məzlumun, fağırın haqqın alsanız, 
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Dəhşətli bir əzab enəcək yerə, 

Fəlakət qucağın açacaq sizə. 

Onda xilasınız gec olacaqdır, 

Tarixdəsə adınız qalacaqdır. 

Tanrının əzabı qorxulu olur, 

Tanrı mükafatı çox uca olur. 

Siz seçin, hansını qəbul etsəniz, 

Həqiqi, ya nahaq yolu seçsəniz, 

Tanrı bəxş edəcək o yolu sizə, 

Özünüz  tale yazın özünüzə. 

Ad əhli qürurdan tövbə etmədi, 

Hudun göstərdiyi yolla getmədi. 

Şəddadın dövranı sona çatmışdı, 

Gəmisi səhrada quma batmışdı. 

Hamı şübhə ilə baxırdı ona, 

Ömrü əzablarla yetişdi sona. 

Yenə də insanlar haqqı dandılar, 
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Daşı özlərinə tanrı sandılar. 

Huda söylədilər:  Özünü yorma, 

Biz yenə əkərik üzüm və xurma.  

Daha dərin quyu qazıyar kənkan, 

Bol su çıxararıq həmin quyudan. 

Bir gün səmada bir bulud göründü, 

Sonra göy üzü qaraya büründü. 

Hamı söylədi ki: ─ Yağış yağacaq, 

Arxlar da, çaylar da sulu olacaq. 

Artıq aclıq, qıtlıq sona yetəcək, 

Hər yerdə yamyaşıl taxıl bitəcək. 

Hud dedi:  Bu sizə bəla gətirən, 

Tanrı əzabını sizə yetirən, 

Dediyim o müdhiş qara buluddur, 

Sizin məhvinizsə artıq labüddür. 

Güldülər:  Ağlını itiribdir Hud, 
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Bizə ruzi verər göydəki bulud. 

 Birdən “Sərsər” adlı bir külək əsdi, 

“Əqim” küləyi də yolları kəsdi. 

Uçdu uca tağlı mərmər saraylar, 

Dünyanı bürüdü həm ahlar, vaylar. 

Hər tərəf qapqara toz-duman oldu, 

Məbədlər uçaraq torpaqda qaldı. 

Yeddi gecə əsdi, durmadı bir an, 

Səkkiz günə Əhqafı elədi viran. 

Dəhşət paylayırdı bu gələn bəla, 

Döndərdi hamını cansız heykələ. 

O şanlı Əhqafdan əsər qalmamış, 

Sanki bu yerlərdə şəhər olmamış. 

Qum örtüb xaraba qoydu şəhəri, 

Heç kəs xatırlamır artıq o yeri. 

Sam övladları Huda qoşuldular, 

Bununçün bəladan xilas oldular. 
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Hudla birgə köçdülər həmin o yerdən, 

Xilas olundular çox böyük dərddən. 

İnsan oğlu, dərk elə sən bu işi, 

Unudarsa hansı insan keçmişi, 

Gələcəyi top – tüfəngə tutular, 

Unutmayan bəlalardan qurtular. 

Orada bircə gün yaşamırsansa, 

Nə üçün daş qəfəs tikirsən, nadan? 

Sənin üçün yeddi metr kəfənin 

Qismət olacağın bilirsən, nadan? 

Bircə an nəzər sal xalqın halına, 

Neçə əl uzanıb xalqın malına. 

Bir gün bu xalqın da ahı, naləsi, 

Tanrıya ucalan fəryadlı səsi, 

Tanrıya yetişib vəhy gətirəcək, 

Sənin zalım ömrünü bitirəcək. 

Heç Böyük Allahdan qorxmursan, alçaq? 
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Bu xalqın naləsi səni tutacaq. 

Tarixə nəzər sal, gör qanlı əllər, 

Öz şanlı sahibin necə əziblər. 

Özündən razı olan gör neçə alçaq, 

Artıq çürüyərək olmuşdur torpaq. 

İçində padşahlar gəzən saraylar, 

Bax ! İndi xalq gəzən gözəl muzeydir. 

Lənətlə anılır zülümkar bəndə, 

Özünə lənətlər oxutma sən də. 

Hələ bir tiranın izi qalmamış, 

Zorla heç bir qəlbdə məskən salmamış. 

Firon da ucaltdı səmaya qüllə, 

Tanrının hökmüylə oldu xərabə. 

Sən  zülm eləsən də, rəhm eləsən də, 

Hamı Allah verən ömrü yaşayır. 

Bütün kainatı yoxdan yaradan, 

Onu məhv eləyər, qalmaz bir insan. 
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Bunu anlamaqçün tarixə bir bax, 

İnsan bu dünyada qonaqdır, qonaq. 

Əgər həqiqəti görmürsə gözün, 

Odlara atmısan ruhunu özün. 

Haqqın varmı sənin bütün sərvəti 

Yeyib, ac qoyasan böyük milləti? 

Başına əmudtək enəndə yumruq, 

Qarşımda tazıtək bularsan quyruq. 

Qalib, sən hər zaman dua et Rəbbə, 

Hər şeyi tək olan Allahdan dilə. 

Sözünlə açgınan yatan gözləri, 

Ayılmayanlar küssünlər özləri. 

Hər an Tanrı ilə düz tut qəlbini, 

Allah bədnəzərdən qoruyar səni. 

     03.10.2011 

     07.10.2011 

     10.10.2011 
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SALEH PEYĞƏMBƏR 

 

"Səmud tayfasına da qardaşları Salehi (peyğəmbər) 

göndərdik."(əl-Əraf 85) 

 

Bir dastan başladım, kömək ol mənə, 

Hər sözüm, hər kəlməm duadır Sənə. 

Tanrım, hər sözündə bir ibrət vardır, 

Sənin qüdrətinə bu dünya dardır. 

Heyrandır şəninin fövqünə cahan, 

Xoşbəxtdir bunları duyan, anlayan. 

İnsan nəfsi ona güc gələn zaman, 

Hamını aldadar, söyləyər yalan. 

Qəlbinin qapısın açmasa insan, 

Ona yol göstərər məkrli şeytan. 

İndi şah taxtında əyləşən insan, 

Tarixə baxarsa görər bir zaman, 
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Onun qayğısına qalardı dayə, 

Körpəyə qayğı lazımdır deyə. 

Bu xalqın qayğıya ehtiyacı var, 

Qayğı göstərənlər hidayət tapar. 

Quran göstərdiyi yolla gedilsə, 

Tanrı buyruğuna əməl edilsə, 

Yerdən kənar gəzər məkrli şeytan, 

Onun fitnəsindən qorunar insan. 

Həvvanı yolundan azdırdı deyə, 

Adəmi göndərdi Tanrı köməyə. 

Sonra kim uydusa şeytan felinə, 

Dəftərini soldan aldı əlinə. 

Əzabdan qorunmaq istəsən əgər, 

Elçilərin həyatına sal nəzər. 

Qədim zamanlarda Şam diyarında, 

Tanrıya inanan, Saleh adında, 

İmanlı, pakqəlbli bir kişi vardı, 
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Axtardığını Rəbbində tapardı. 

Salehi peyğəmbər seçmişdi Allah, 

Ondan uzaq idi iftira, nifaq. 

Səmud qövmü idi Salehin qövmü, 

Firavan keçirdi onların ömrü. 

Nuhun övladları sayılır onlar, 

Tarixə bir nəzər salanlar anlar. 

Ömrü uzun idi burda hər kəsin, 

Qədəri yox idi nazü – nemətin. 

Qayanı yararaq ev tikirdilər, 

Quyu qazırdılar, bağ əkirdilər. 

Neməti verəni anmırdı heç kəs, 

Ömür sürürdülər dünyada əbəs. 

Bütə tapınmışdı bütün camaat, 

Bilmirdilər fanidir yaşanan həyat. 

Yetmiş bütü tanrı sayırdı onlar, 

Bütə tapınanlar əzab dadarlar. 
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Saleh öz qövmünü səslədi bir gün: 

─ İbadət eləyin, günahdan dönün. 

Tövbə eləyin ki, qurtulun dərddən, 

Tanrını tanıyın, əl çəkin bütdən. 

Səmud qövmü güldü onun sözünə, 

Dedilər: ─ Sənin tanrından bizə nə? 

Bizim bütlərimiz çox qüdrətlidir, 

Səxavətli, həm də mərhəmətlidir. 

Onlara hər zaman qurban kəsirik, 

Özümüz bütlərə canlı nəzirik. 

Salehə vəhy gəldi: "─ Öz qövmünü sən, 

Tanrının yoluna dəvət et həmən." 

Saleh də onlarla girişdi bəhsə: 

─ Sizin bütləriniz qüdrətlidirsə, 

Bir şey istəyəcəm verərsə əgər, 

Mən sizə olmaram daha peyğəmbər. 

Salehə göstərib bütü uzaqdan, 
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Dedilər: ─ İstə sən bizim allahdan. 

Saleh uca səslə səslədi bütü, 

Səmudun bütünü sükut bürüdü. 

Saleh dedi: ─ Büt cavab vermir mənə, 

Ondan nə istəyim, siz deyin mənə. 

Dedilər: ─ Yorğundur, yatır bütümüz, 

Ona çoxlu qayğı göstərərik biz. 

Yemək gətirdilər bütün yanına, 

Hamısı təzim elədilər ona. 

Dedilər: ─ İndi səslə uca məbudu, 

Bizlərə hər şeyi bəxş edən odur. 

Saleh də yenidən bütü çağırdı, 

Bütlər danışmadı, ona baxmadı. 

Çünki büt danışmaz, daşdan yonulub. 

İndi büt şəklində, hər an daş olub. 

Danışmaz bu bütlər, çünki daşdandır, 

Bütlərin sahibi kinli şeytandır. 
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Səmud qövmü yalvarırdı bütlərə: 

─ Siz Salehə cavab verin bir kərə. 

Tanrı icazəsi olmasa inan, 

Bir kəlmə söz eşidilməz daşdan. 

Saleh dedi: ─ Mənim Tanrım ucadır, 

Hər şeyi yoxluqdan yaradan Odur. 

Siz Ondan sidq ilə bir şey diləyin, 

Bütü tərk edərək Ondan istəyin. 

Səmudlular xeyli fikir etdilər, 

Sonra da Salehə belə dedilər: 

─ Rəbbindən istə görünən dağdan, 

Çıxarsın on aylıq, qırmızı maya. 

Saleh dua etdi öz Allahına, 

Tanrı da yetişdi onun dadına. 

Bu vaxt dağ titrədi, lərzəyə gəldi, 

Daşlardan qorxulu səslər ucaldı. 

Birdən dağ yarıldı, ordan bayıra, 
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Həmin nişanəli bir dəvə çıxdı. 

Hamı təəccübdən dondu yerində, 

Onları heyrətə saldı möcüzə. 

Dedilər: ─ Qəbula yetişdi duan, 

Çox böyük qüdrətə malikdir Tanrın. 

İndi bu dəvənin balasın istə, 

Tanrının qüdrətin bir daha göstər. 

Saleh dua etdi Rəbbə durmadan, 

Dəvənin balası çıxdı qayadan. 

Tanrının hökmünə şükr etdi Saleh, 

Sonra da üz tutdu qövmünə Saleh: 

─ Yenə istəyiniz qaldımı sizin?   

Yerinə yetirsin möhtəşəm Rəbbim. 

Dedilər: ─ İnandıq Uca Allaha, 

Batmarıq bir daha şirkə, günaha. 

İman gətiririk sənin Rəbbinə, 

Pənah aparırıq Onun rəhminə. 
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Tanrı bəndəsini sınamaq üçün, 

Sadiq bəndəsini ayırmaq üçün, 

Salehə vəhy etdi: ─ Qövmünə söylə, 

Bulaqdan növbəylə su içsin dəvə. 

Dəvə su içəndə çoxlu süd verdi, 

Camaat o südlə bəhrələnirdi. 

Saleh öz qövmünə belə söylədi: 

─ Dəvə sizlər üçün bir möcüzədir. 

Qoyun, bu torpaqda çoxlu otlasın, 

Süd ilə doyursun körpə balasın. 

Dəvəni incidib pislik etməyin, 

Şeytanın yolunu tutub getməyin. 

Dəhşətli bir əzab gələr sizlərə, 

Cəhənnəm görkəmi alar dağ, dərə. 

Hər əmələ qiymət veriləcəkdir, 

Savabın bəhrəsi görüləcəkdir. 

Uymayın şeytanın vəsvəsəsinə, 
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Çevrilməyin nəfsinizin köləsinə. 

Camaat and – aman etdi Salehə, 

Dəvə bizim üçün əzizdir deyə. 

Beləcə mehriban keçirdi günlər, 

Şeytan çalışırdı yaysın yerə şər. 

Deyirdi: ─ Salehə inanmayın siz, 

Suyu dəvə ilə niyə bölürsüz? 

Öldürün dəvəni, suyu tək için, 

Ata – babanızın yolunu seçin. 

Saleh sehrbazdır, xalqı aldadır, 

Yalandan özünü peyğəmbər sayır. 

İnsanın cismində şeytanlıq yatır, 

Şeytan boy atdıqca insanlıq qaçır. 

Allahın əmrinə uymayan şeytan, 

Qisas alacaqdır hər an insandan. 

Özü lənətlənmiş, Cəhənnəm əhli, 

İnsana nifrətlə doludur qəlbi. 
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Çalışırdı nifaq salsın ortaya, 

Səmud qövmü düşsün dərdə, bəlaya. 

Camaat söylədi: ─ Düz deyir şeytan, 

Ondan duymamışıq heç zaman yalan. 

Suyu dəvə ilə niyə bölüşək? 

Dəvəni öldürüb özümüz içək. 

Salehdən qorxmayıb cürət edərsə, 

Dəvəni bizlərdən kim öldürərsə, 

Mükafat verərik həmin qoçağa, 

Sahib olarıq biz gözəl bulağa. 

Salehə vəhy gəldi: ─ Səmuddan xəbər var, 

Dəvəni öldürmək istəyir onlar. 

Saleh soruşdu ki: ─ Ey Səmud qövmü, 

Sizə əziz olub şeytanın sözü? 

Dəvəni öldürmək istəyən kimdir? 

O dəvə Tanrının bəxşidir, bilmir? 

Səmud qövmü inkar etdi xəbəri, 
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Yalandan köz kimi qızarmışdı üzləri. 

Saleh əlaməti saydı onlara: 

─ Qırmızı sifət, göy göz, alnında yara, 

Bir nəfər dəvəni öldürəcəkdir, 

Səmudu bəlaya qərq edəcəkdir. 

Heç kəs istəmirdi onun övladı, 

Uca Yaradana asi doğulsun. 

Həmin əlamətlə olan körpələr, 

Cəllad tərəfindən öldürüldülər. 

Artıq doqquz uşaq öldürülmüşdü, 

Şeytanın kələyi bəndə düşmüşdü. 

Tayfa başçısının övladı oldu, 

Həmin əlamətli oğlan doğuldu. 

Oğlanı tez hamıdan gizlətdilər, 

Övladı ölənlər tutdular xəbər. 

Onların Salehə nifrəti artdı, 

Şeytan bu işlərdən təsəlli tapdı. 
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Qəddar adlanırdı doğulan uşaq, 

İnsafdan, mürüvvətdən büsbütün uzaq. 

Zinadan törəyən zinakar bəndə, 

Şeytanı özüylə gətirdi kəndə. 

Şeytanla oynayıb böyüdü uşaq, 

Etdiyi əməllər günahdır, günah. 

Ruhunu şeytana satmışdı Qəddar, 

Şeytan da olurdu ona havadar. 

Özütək bir dəstə yığıb başına, 

Hər gün gəlirdilər bulaq başına. 

Qəddar dostlarıyla şərab içirdi, 

Bu zaman dəvə də otlaqda idi. 

Şeytan öz qanından şəraba qatdı. 

İnsanlıq yenidən günaha batdı. 

Tanrı əmanətin qorumadılar, 

Özlərin əbədi oda saldılar. 

Qəddarın gözünü tutmuşdu şərab, 
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Əlində tutmuşdu böyük bir bıçaq. 

Hücum elədilər yazıq dəvəyə, 

Dəvənin naləsi yüksəldi göyə. 

Doqquz qılınc birdən endi üstünə, 

Biri də sancıldı qanlı köksünə. 

Dəvənin balası qaçdı o yerdən, 

Həvəslə baxırdı onlara şeytan. 

Axdıqca dəvənin müqəddəs qanı, 

İnsanlar gördülər gülən şeytanı. 

Salehin səsini eşidən  zaman, 

Artıq tərk elədi oranı şeytan. 

Saleh söylədi ki: ─ Nə etdiniz siz? 

Bəla göndərəcək sizə Rəbbiniz. 

Tövbə eləyərək balanı tapın, 

Bəladan qurtulun, siz nicat tapın. 

Şeytantək Tanrıya asi olmayın, 

Dəhşətli əzaba düçar olmayın. 
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Əvvəl peşman – peşman boyun əydilər, 

Sonra qəzəblənib belə dedilər: 

─ Əzab göndərirsə, göndərsin Allah, 

Nə Ondan, nə səndən heç qorxumuz yox. 

Tövbə eləmirik, qoy əzab gəlsin, 

Tanrın nə bilirsə, qoy onu etsin. 

Şeytan da qoşuldu Səmud qövmünə, 

Hücum elədilər Salehin evinə. 

Salehi qətlə yetirmək üçün, 

Mağarada gizləndi müsəlləh qoşun. 

Daş düşüb onları qətlə yetirdi, 

Asinin sonunu beləcə bitirdi. 

Şeytan tərk elədi Səmud qövmünü, 

Lənətlə görmüşdü artıq işini. 

Bu zaman Cəbrayıl endi səmadan, 

Ruh qorxusundan ayrıldı candan. 

İsrafil surutək gurladı bir səs, 
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Hamı həlak oldu, qalmadı bir kəs. 

Salehin sözünü eşitməyənlər, 

Sonunda ruhsuz cəsəd oldular. 

Saleh sadiqlərlə salamat qaldı, 

Tanrının qüdrəti göyə ucaldı. 

Həqiqət yerini aldı həmin gün, 

Qorxudan tutuldu şeytanın gözü. 

Olunan dualar deyilmiş əbəs, 

Edilən əmələ verilər əvəz. 

Əgər asi olsa bəndə Allaha, 

Əzabdan qurtuluş görməz bir daha. 

Göz dikmə heç zaman dünya malına, 

Nəzər sal insanın cəsəd halına. 

Heç nə kömək olmaz dirildə onu, 

Bir heçə dönübdür həyatın sonu. 

İnsanın həm varı, həm də dövləti, 

Onun elədiyi əməlləridir. 
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Əgər dəftərini sağ ələ alsan, 

Yaxşını yamandan ayıra bilsən, 

Deməli Tanrının amanındasan, 

Hər zaman Cənnətin sorağındasan. 

Bir acın qarnını doyura bilsən, 

Bunun əvəzini mütləq görərsən. 

Allah rizasına gördüyün işi, 

Hər zaman özünə elə sən peşə. 

Nəfsini aldatma parlayan zərə, 

Çoxlu zər insanı salar dərdlərə. 

Gözünü, dilini pəhrizə öyrət, 

Tarix dərslərindən alarsan ibrət. 

Qalib, şükr elə sən Uca Tanrıya, 

Sözünü keçərli edib hamıya. 

Bir gözəl peşəyə sahib olmusan, 

Tanrının lütfüdür, bunu anla sən. 

Allahın sevgidən yaradıb səni, 
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Dua et ! Hər zaman ucaltsın səni. 

Qəlbində nifrətə yer vermə bir an, 

Bunun əvəzini verər Yaradan. 

Rəbbin hər sözünün bir mənası var, 

Sənin də sözündən fayda taparlar. 

Çalış şər – böhtana uyma dünyada, 

Həmişə layiqsən ən uca ada. 

    01- 02.07.2012 
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      ĠBRAHĠM PEYĞƏMBƏR 

 

"(Ya Rəsulum!) Kitabda (Quranda) İbrahimi də 

yad et!Həqiqətən, o,büsbütün doğru danışan kimsə-peyğəmbər 

idi."( Məryəm 41) 

                      I 

Tanrı dərgahına sığınan hər kəs, 

Dünyada heç zaman əziyyət çəkməz. 

Rəbbin ətəyindən tutan insanlar, 

Bütün bəlalardan tez nicat tapar. 

Atanın, ananın qədrini bilsən, 

Tanrıdan bolluca müjdə görərsən. 

Hər şeyi var edən Uca Allahdır, 

Bunu dərk etməmək böyük günahdır. 

Allaha pənah et, qurtul bəladan, 

Nə aparacaqsan fani dünyadan? 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Allaha tərəf get, nicat tap həmən, 

Tanrı əsirgəməz nemətin səndən. 

Tanrıya sevimli olmaq istəsən, 

Pislikdən, qeybətdən uzaq olgunan. 

Ruhunu pak saxla, dilini təmiz, 

Sənə kömək olar Ulu Rəbbimiz. 

Dərk etsən qüdrəti böyükdür Onun, 

Qədrini bilginən hər keçən anın. 

Tanrı hər bir zaman yol göstərəndir, 

Bütün əməllərə əvəz verəndir. 

Bahar fəsli, yaz ayları gəlibdir, 

Dəclə, Fərat sellə, suyla dolubdur. 

Babillilər bayram edir baharda, 

Bahar vaxtı coşqu olur şəhərdə. 

Mərkəz meydan bəzədilir al – əlvan, 

İnsanların günü keçir firavan. 

Məşəllər də şölə saçır uzaqdan, 
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Gecə vaxtı şəhər olur çıraqban. 

Təpədə bir məbədləri var idi, 

Həmin məbəd Zəqurə adlanırdı. 

Piramidə bənzəyirdi bu bina, 

Çoxlu keşiş xidmət edirdi ona. 

Xalq məbədə nəzir – niyaz deyirdi, 

Keşişlər də bu nəziri yeyirdi. 

Allah bilib hər ulduzu, hər daşı, 

Babil əhli baş əyirdi önündə. 

Qurban kəsir, nəzir verir bütlərə, 

Məbədlərdən səs yayılır şəhərə. 

Öz ruhların düçar edib dərdlərə, 

Bütlər üçün dua edir insanlar. 

Daş heykəllər bəzəyirdi məbədi, 

Ən böyüyü Mordux adlı büt idi. 

Bu bütləri tanrı sanır insanlar, 

Keşişlər də söyləyirlər yalanlar. 
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Həmin bu vaxt Nəmrud orda şah idi, 

Babil xalqı ona səcdə edirdi. 

Bayram vaxtı çoxlu nəzir deyilir, 

Həm Nəmruda, həm Morduxa verilir. 

Nəmrud şadman oturubdur taxtında, 

Qul – qaravaş düzülübdür yanında. 

Həmin bu vaxt keşiş gəlib saraya, 

Baş əyərək Nəmrud şahın önündə, 

Söylədi ki: ─ Uca şahım, baş tacım, 

Səltənətə düşüb sönməz qığılcım. 

Bu il boyu doğulacaq hər körpə 

Təhlükədir sənin uca təxtinə. 

Ulduzlardan xəbər aldım bu sabah, 

Məmləkətdə doğulacaq bir uşaq. 

Allahları məhv edəcək məbəddə, 

Yeni bir din gətirəcək ölkəyə. 

Bu xəbərdən Nəmrud qorxuya düşdü, 
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Tez keşişdən əhvalatı soruşdu. 

Əmr elədi əyan, əşrəf yığılsın, 

Həmin körpə hər kimdirsə, tapılsın. 

Şəhəri, kəndləri gəzsin darğalar, 

Doğulantək öldürülsün körpələr. 

Körpələrə rəhm etməsin cəlladlar, 

Məmləkətdən uzaq olsun bəlalar. 

Hər bir evi ələk – vələk etdilər, 

Körpələri tikə – tikə kəsdilər. 

Bir saatlıq körpələr də doğrandı, 

Yeni doğulan körpə qana boyandı. 

Kövsəriyyə şəhərində bir qadın, 

Hamiləydi, olmamışdı övladı. 

Çıxıb evdən getdi uca bir dağa, 

Dağda oğlun saldı quru torpağa. 

Körpəsini qoydu bir mağarada, 

Həmin körpə tənha qaldı orada. 
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Allah belə buyurmuşdu qadına, 

Həmin qadın tez qayıtdı evinə. 

O uşağın sağ qalması lazımdır, 

Allah belə istəmişdi bu işi. 

Allah izn verən hər iş alınar, 

Pak ürəklə haqqa körpü salınar. 

On minlərlə körpə öldü həmin il, 

Sanki bu qan qurtaracaq iş deyil. 

İl sonunda heç bir körpə qalmadı, 

Mağaranı heç kəs yada salmadı. 

Fərraş gəlib xəbər verdi Nəmruda: 

─ Şah, əmriniz artıq çatıbdır sona. 

Bu xəbərdən Nəmrud yaman şad oldu, 

Elə bildi bütün uşaqlar öldü. 

Yenə bahar gəldi, şadlıq edildi, 

Nəmrudla Morduxa nəzir verildi. 

Mağarada doğulmuş həmin körpəni, 
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Tanrı hifz eləyib saxladı orda. 

Əlini sormağı öyrətdi ona, 

Onu mağarada böyütdü tənha. 

Anası gəlib həmin mağaradan, 

Körpəsini götürüb apardı ordan. 

Bu körpənin adı İbrahim idi, 

O artıq süd deyil, qida yeyirdi. 

Görənlər elə bildi üç yaşı vardı, 

Amma üç həftəlik ancaq olardı. 

Allah İbrahimi qorudu deyə, 

Öldürə bilmədi Nəmrud körpəni. 

Allah istəməyən heç bir şey olmaz, 

Allaha asilər mükafat almaz. 

Allah qoruyana bəndə toxunmaz, 

Allahı dananlar heç xeyir tapmaz. 

Şəhərə gətirdi qadın körpəni, 

Bütyonan kişinin evinə gəldi. 
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Həmin o kişinin adı Azərdi, 

İbrahimin ana babası idi. 

O da haqqı atıb Rəbbi danardı, 

Nəmrud üçün daşdan bütlər yonardı. 

Bütləri özünə tanrı sanardı, 

Nəmrudun önündə hey alçalardı. 

İbrahim Azəri ata sanardı, 

Azər İbrahimi əziz tutardı. 

İbrahim Tanrını duyub dərk etdi, 

Allahın hökmüylə kamala yetdi. 

Bildi həyatını qoruyan Odur, 

Bütün varlıqları yaradan Odur. 

Qüdrətə, şərəfə layiq varlıqdır, 

Hər yerə hökm edən Uca Xaliqdir. 

Gecədir, səmada ulduz oynayır, 

İnsanlar Zöhrəyə səcdə eləyir. 

İbrahim seyr edib həmin bu halı, 
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Dedi nə olacaq bu qövmün halı? 

Səmada göründü bədirlənmiş Ay, 

İnsanları səslədi İbrahim o an: 

 Ay mənim rəbbimdir, boylanır göydən, 

Ulduzlar itdilər Ayın nurundan. 

İnsanlar gördülər düz deyir o zat, 

Alındı maraqlı, qəribə təzad. 

Gecə keçdi, Ay batdı, Günəş göründü, 

Dünya şəfəqindən nura büründü. 

İbrahim söylədi:   Tanrım günəşdir, 

Ona səcdə etmək ən vacib işdir. 

Günəş də üfüqdə yox oldu tamam, 

İnsanlar bilmədi nə etsin bu an. 

İbrahim söylədi: ─ Haqqa gəlin siz, 

Nə bütlər, nə ulduz deyil Rəbbimiz. 

Ulduza, bütlərə ibadət etmək, 
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Bağışlanmaz günahdır, bilməniz gərək. 

Çox böyük varlıqdır mənim Allahım, 

Hər bir çətinlikdə Odur pənahım. 

Ulduzu, daşı da yaradan Odur, 

Sizləri dünyada yaşadan Odur. 

Dəcləni, Fəratı bol sulu edən, 

Bağları, tarlanı məhsullu edən, 

Gözə görünməyən, hər şeyi bilən 

Varlığa, Allaha ibadət edin. 

Hamı həqiqəti anladı tamam, 

Bütlərə ibadət etmir İbrahim. 

                                16-17.05.2011 

 

   

II 

Bu xəbər tezliklə çatdı Azərə, 

O İbrahim üçün etdi əndişə, 
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Çağırıb yanına söylədi belə: 

─ Oğul, sən bütlərə ibadət elə. 

İbrahim on altı yaşında idi, 

Evin həyətində böyük büt yondu. 

Bütün daş olduğun göstərmək üçün, 

Azərin önündə sındırdı onu. 

Azər İbrahimi qovdu evindən, 

Qarğışlar düşmədi onun dilindən. 

İbrahim tərk etdi həmin o evi, 

İbadətdə keçirdi onun günləri. 

İbrahim üz tutub Böyük Allaha, 

Yalvardı: ─ Son ver Sən, Tanrım, günaha. 

Bütün insanları hidayət elə, 

Tövbə qapısından rəhmət ələ. 

İbrahimə xəbər gəldi səmadan, 

Bütləri məhv elə, qurtar bəladan. 

Sındır məbəddəki daş heykəlləri, 
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Şeytandan uzaq tut həmin elləri. 

Hələ həmin məqam yetişməmişdi, 

Yenə bahar fəsli yurda gəlmişdi. 

Bayrama hazırlıq gedirdi yaman, 

Şəhər bəzənmişdi tamam al – əlvan. 

Şəhər kənarına gedir camaat, 

Şənlik eləyərək qururlar büsat. 

İbrahim getmədi həmin şənliyə, 

Bəhanə gətirdi “xəstəyəm” deyə. 

Hamı tərk edərək o gün şəhəri, 

Şəhər kənarına etdi səfəri. 

Nəmrud və əyanlar ora getdilər, 

Şənlik çox güman ki, axşama çəkər. 

İbrahim tək – tənha qaldı şəhərdə, 

Əlində bir balta gəldi məbədə. 

Söylədi Morduxa, digər bütlərə: 

─ Siz yemək yeyərək çıxın şəhərə. 
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Şənlənin, oynayın, danışın, gülün, 

Heç kəs yox şəhərdə, siz azad olun. 

Bütlər daşdan idi, daş da danışmaz, 

Nə yeyər, nə içər, nə də ki, yatmaz. 

Tanrıdan gəlmişdi uca bir qərar, 

Həmin qərar mütləq icra olunar. 

Allahın hökmüylə baltanı vurdu, 

Morduxdan savayı bütləri qırdı. 

Məbəd qırıq daşla doldu başabaş, 

Heç bir müqavimət göstərmədi daş. 

Bayaq heykəl kimi görünən daşlar, 

İndi sındırılıb toza qarışar. 

Bayaq əzizlənən daş parçaları, 

İndi ayaqaltı zibil oldular. 

Özünü qoruya bilməyən heykəl, 

Darda olanlara necə yar olar? 

İnsanın əliylə yonulan daşdan 
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Heç zaman, heç yerdə kömək umma sən. 

Bütlər taxtadandır, bütlər daşdandır, 

Onu yonanlar da bəni – insandır. 

Hər bir ucalığa layiqdir Allah, 

Bütü yonanları yaradıb Allah. 

Köməyi, amanı Tanrıdan umsan, 

Heç zaman çətində, darda qalmazsan. 

İbrahim məhv etdi kiçik bütləri, 

Bəladan qurtardı bütün bəşəri. 

Morduxun boynundan asdı baltanı, 

Sonra da tərk etdi həmin məkanı. 

Məbəddən çıxaraq səmaya baxdı, 

Səmaya bir dəstə göyərçin qalxdı. 

İbrahim Allaha ibadət etdi, 

Sonra uzaqlaşıb evinə getdi. 

Bayram sona yetdi, şənlik qurtardı, 

Şəhər əhalisi geri qayıtdı. 
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Artıq gecə düşüb, qaranlıq çöküb, 

Nəziri verməyin vaxtı yetişib. 

İnsanlar gəlirdi məbədə sarı,  

Çıraqban olmuşdu məbəd yolları. 

Əllərində məşəl tutan insanlar, 

Gəlib məbədin önünə çatdılar. 

Görünən mənzərə dəhşət doğurur, 

Məbədə gələn hər kəsi qorxudur. 

Morduxun boynundan balta asılıb, 

Qalan bütlər isə sınıb, qırılıb. 

Hamı qışqıraraq dərddən ağlayır, 

Bu fəryad duyanın qəlbin dağlayır. 

Böyük büt sağ qalıb, kiçiklər sınıb, 

Məbəd viran olub, tamam dağılıb. 

Fəryad qopararaq qışqırdı keşiş: 

─ Yəqin İbrahimin işidir bu iş. 

Bütün xalq qəzəblə getdi şəhərə, 
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Diqqətlə baxdılar onlar hər yerə. 

İbrahimi evində tapdıqları an, 

Gördülər kömək umur Uca Tanrıdan. 

İbrahim gətirildi həmin məbədə, 

Rişxəndlə baxırdı orda hər kəsə. 

Həmin vaxt Nəmrud da orada idi, 

İbrahimçün cəza fikirləşirdi. 

Bu vaxt İbrahimdən soruşdu hakim: 

─ Nə üçün düşmənsən günahsız bütə? 

Niyə sındırmısan bütün bütləri? 

Niyə batırmısan qəmə bizləri? 

İbrahim dinlədi hakimin sözün, 

Sonra camaata tutaraq üzün 

Dedi: ─ Xəbərim yox mənim bu işdən, 

Mən kənar gəzmişəm daim məbəddən. 

Morduxdan soruşun, o edib bunu, 

Boynundan asıbdır sonra baltanı. 
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Hakim qəzəbləndi onun sözündən, 

Səbr edə bilməyib çıxdı özündən: 

─ Bilirsən danışmır Mordux allahı, 

Sındırdığın bütlərin nəydi günahı? 

Sənə nə etmişdi günahsız bütlər? 

İndi o bütlərə kim səcdə edər? 

İbrahim hakimin bu sözlərinə 

Tutarlı dəlillər gətirdi yenə: 

─ Nə üçün daşlara səcdə edirsiz? 

Tək olan Allahı inkar edirsiz? 

Əgər o daşlarda kəramət olsa, 

Özlərin baltadan qoruyardılar. 

Camaat fikrə, xəyala daldı, 

Onların qəlbini tərəddüd aldı. 

Gördülər İbrahim doğru söyləyir, 

Gizli həqiqəti aşkar eyləyir. 

Nəmrudla keşişlər düşüb təşvişə, 
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Təcili bir əncam çəkdilər işə. 

Nəmrud əmr elədi tonqal çatılsın, 

İbrahim də həmin oda atılsın. 

Yansın od içində, külə çevrilsin, 

İnsanlar bütlərə səcdə eləsin. 

Görk olsun bütləri sındıranlara, 

Bu xəbər yayılsın bütün diyara. 

Hamı dəstəklədi Nəmrudun fikrin, 

Azər də razı olub tökürdü nifrin. 

İbrahim qorxmurdu heç bir bəndədən, 

Ona müjdə gəldi Uca Rəbbindən. 

O pənah apardı Böyük Allaha, 

Hələ batmamışdı heç bir günaha. 

Xalq böyük coşğuyla odun toplayır, 

İbrahimçün iki nəfər ağlayır. 

Biri xalası qızı gözəl Saradır, 

Biri də Saranın qardaşı Lutdur. 
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Hər iksi Allaha imanlı bəndə, 

Dözə bilmirdilər onlar bu dərdə. 

İbrahim salındı qara zindana, 

Xalq da hazırlaşdı böyük divana. 

Odun toplamaqçün günlər sərf oldu, 

Şəhərin ətrafı odunla doldu. 

Meşədə, bağlarda odun qalmadı, 

İnsanlar gətirib bura topladı. 

Çoxlu odun yığıb cəm elədilər, 

Üstünə neft ilə qır ələdilər. 

Bu qədər odunla dünya yanardı, 

Odunu görənlər bir dağ sanardı. 

                               20.05.2011 

 

III 

Odun toplanınca hər keçən zaman, 

Nəmrud İbrahimi etdi imtahan. 
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İbrahimi gətirdilər saraya, 

Əyan – əşrəf yığılmışdı oraya.  

Nəmrudun önündə baş əydi hamı, 

Fərraşlar açdılar böyük qapını. 

İbrahim göründü qapı önündə, 

Vüqarla girdi o böyük salona. 

Nəmrudun önündə başın əymədi, 

O, Rəbbi önündə səcdə edərdi. 

Allaha pərəstiş, ibadət edir, 

Bütün varlığıyla Tanrını sevir. 

Nəmrud sual etdi: ─ Allahın kimdir? 

Sənin inandığın din hansı dindir? 

İbrahim şövq ilə tərif elədi, 

Nəmrud təəccüblə onu dinlədi. 

─ Mənim Allahımdır hər şeyə qadir, 

Şəriki olmayıb, hər zaman təkdir. 

Ölünü dirildir, mənim Allahım, 
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Dirini öldürür, mənim Allahım. 

Bütün kainatı var edən Odur, 

Həmişə məzluma kömək, arxadır. 

Sevgidən yaradıb bütün varlığı, 

Sənə O bəxş edib hökmdarlığı. 

Onu dərk etməkçün idrak lazımdır, 

Rəbbimin hər yerə hökmü çatandır. 

Nəmrud qəzəbləndi bunu eşitcək, 

Əmr etdi: ─ İki nəfər gətirin görək. 

Biri ölüm hökmü kəsilmiş olsun, 

Biri azad gəzən bir insan olsun. 

Onun əmri yerinə yetirildi, 

İki nəfər saraya gətirildi. 

Biri ölüm hökmü oxunmuş məhkum, 

Biri böyük kəşflər eləmiş alim. 

Nəmrud qəzəb ilə baxdı onlara, 

Sonra üz tutaraq kinli cəllada: 
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─ Alimi öldürün, doğrayın həmən, 

Məhkumu ölümdən azad etdim mən. 

Əmri icra etdi qaniçən cəllad, 

Rişxəndlə İbrahimə baxdı Nəmrud. 

Dedi: ─ Gördün, mən də olü dirildən, 

Dirini öldürən gücə malikəm. 

İbrahim gördü o haqsız iş tutur, 

Nəmrudla höcət etsə ziyan tapar. 

Bu zaman Tanrıdan ona vəhy gəldi, 

Mövzunu dəyişib belə söylədi: 

─ Allahım Günəşi şərqdən doğurur, 

Səndə o güc varmı qərbdən doğursun? 

Nəmrud aciz qaldı onun önündə, 

Varmıdır Tanrıya bərabər bəndə? 

Günəşi bərqərar edən Allahdır, 

Bunu inkar etmək böyük günahdır. 

Odur xəstə cana şəfanı verən, 
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Odur qaranlığı nura qərq edən. 

Şükr elə Tanrının böyüklüyünə, 

Allahdan səadət bəxş olar sənə. 

Tanrıdır hər şeyi bəxş edən bizə, 

Gecəni çevirir nurlu gündüzə. 

İnsanı yaşadan ruh ilə candır, 

Onları bağlayan dövr edən qandır. 

Allah istəməsə dövr eləməz qan, 

Bir ovuc torpağa çevrilər insan. 

Şükr elə, şükr elə, şükr elə hər an, 

Həmişə xoşbəxtlik gələr Xudadan. 

Nəmrud əmr elədi atın zindana, 

İbrahimin naləsi qalxsın zəbana. 

İbrahim salındı dərin zindana, 

Bu işıqlı dünya dar oldu ona. 

Amma ümidini üzmədi bir an, 

Daim kömək umdu Böyük Allahdan. 
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Rəbbi səbr verdi, dözüm bəxş etdi, 

İbrahimin günləri duayla keçdi. 

“Əməl dəftəri”ndə hamsı yazılır, 

Səbr edən Allahın dostu sayılır. 

Çətinlikdən qorxub azmayan insan, 

Mükafat alacaq böyük Allahdan. 

                                     23.05.2011 

 

             

                        IV 

Əyanlarda Nəmruda inam itmişdi, 

Bütün bunları da Nəmrud sezmişdi. 

Nəmrud inamını qaytarmaq üçün, 

İbrahimlə yenidən bəhsə girişdi. 

Yenə gətirdilər onu hüzura, 

Cümlə əyanlar da yığıldı ora. 

Hamı baş əyirdi Nəmruda yenə, 
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İbrahim baş əymədi onun önündə. 

Babil əhli yığıldı böyük meydana, 

Nəmrud gülə  – gülə söylədi ona: 

─ Ölü diriltməyi göstər sən mənə, 

Afərin söyləyim sənin Rəbbinə. 

Buna iqtidarın çatmaz heç zaman, 

Göstərə bilməsən vermərəm aman. 

İbrahim söylədi: ─ Rəbbim böyükdür, 

İstədiyi hər şeyə Mütləq – Qadirdir.  

Nəmrud fikirləşdi İbrahim qorxur, 

Bunu sübut üçün gücü yetməyir. 

Onunçün sevincək belə söylədi: 

─ Onda sübut elə onun qüdrətin. 

İbrahim dua etdi sidq-ürəklə, 

Uca Tanrısına böyük diləklə: 

─ Göstər qüdrətini, Uca Allahım, 

Ölünü dirilt, Sən! Sübut et bunu! 
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Tanrıdan nida gəldi elə həmin an: 

─ İbrahim, səndə heç yoxdurmu iman? 

Bilmirsən hər şeyə qadir varlığam? 

Tövbə et ! Mən səni bağışlayaram. 

İbrahim göz yaşı tökdü bolluca, 

Dedi: ─ Günahkaram, məni bağışla. 

Sən məni var edən uca varlıqsan, 

Hamı məhv olsa da Sən daim varsan. 

İman gətirmişəm Sənə, Allahım, 

Cahillərə görk üçün ölünü dirilt. 

Allahdan nida gəldi İbrahimə: 

"Sən dörd quş tutub öldür öz əlinlə. 

Parça – parça elə həmin quşları, 

Dörd dağ zirvəsinə qoy parçaları. 

Mənim hökmüm ilə çağır yanına, 

Ölü diriltməyi sübut et ona". 

İbrahim dörd quşu öldürdü həmən, 
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Başları ayırdı bir – bir bədəndən. 

Qoydu hər birini bir dağ başına, 

Durdu həmin dağların arasında. 

Hamı baxmaq üçün bu mənzərəyə, 

Yığışıb gəldilər həmin dərəyə. 

İbrahim Allaha dua edərək, 

Səsləndi dərədən uca dağlara: 

─ Ey parça – parça edilmiş quşlar, 

Allahın izniylə yanıma gəlin. 

Allah hər bir şeyə qadir Allahdır, 

Yoxluqdan var edən uca varlıqdır. 

Onun əmri ilə toxum cücərir, 

Quşlar da dünyaya bala gətirir. 

Allah əmr elədi parça ətlərə: 

─ Birləşib siz uçun uca göylərə. 

Allahın hökmüylə dirildi quşlar, 

Sonra qanad çalıb göyə uçdular. 
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Sonra dövr eləyib yerə endilər, 

İbrahimin önündə yerə qondular. 

Hamı təəccüb etdi bu möcüzəyə, 

Alqışlar, sədalar ucaldı göyə. 

İbrahim şükr etdi Böyük Allaha, 

Nəmrud küfr eləyib batdı günaha. 

Dedi: ─ Bu əfsundur, böyük sehrdir, 

İbrahim sehrlə bizi aldadır. 

Xalqı çaşdırmaqdır onun məqsədi, 

Qoymaram həyata keçsin niyyəti. 

Siz onu yenidən atın zindana ! 

Xalq da çalışırdı iş çatsın sona. 

Allah istəməsə, heç bir şey olmaz, 

Yaşıl ot, tər çiçək heç zaman solmaz. 

                                  24.05.2011 
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                      V 

Bütün şəhər əhli kin mənbəiydi, 

İbrahim onlarçün din düşməniydi. 

Gözləri doymurdu odun yığmaqdan, 

Yığılan oduna neft vurmaqdan. 

Hamı çalışırdı odun gətirsin, 

İbrahimə o da zərər yetirsin. 

Dağlardan ucaydı odun topası, 

Ondan kiçik idi Babil qalası. 

Hökmün icra günü artıq yetişdi, 

Bütün Babil əhli ora yığışdı. 

İbrahim gəlirdi əlləri bağlı, 

Saranın köksündə ürəyi dağlı. 

İnsanlar qışqırır, lənət oxuyur, 

Hər tərəf üfunət, çirkab qoxuyur. 

Nəmrud kinayəylə baxırdı ona, 

Fikirləşdi bu iş çatacaq sona. 
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Çağırdı fərraşı: ─ Gətirin onu, 

Artıq çatıbdır İbrahimin sonu. 

Qolunu bağlayın qalın kəndirlə, 

Ocağa tullayın onu tədbirlə. 

İbrahim gülürdü onun sözünə, 

Nifrətlə baxırdı onun gözünə. 

Babil əhlindən bir xeyli insan, 

İbrahimin dininə gətirdi iman. 

Nəmruda dedilər: ─ Azad et onu, 

Axı İbrahimin yoxdur günahı. 

İbrahimin hörməti artırdı deyə, 

Nəmrud qəzəb ilə qışqırdı yenə: 

─ Əl – qolunu bağlayıb yandırın onu, 

Gəlsin fitnəkarın beləcə sonu. 

Keşişlər od vurdu qırlı oduna, 

Dağlar da əridi onun oduna. 

Alov şahə qalxdı, dilin oynatdı, 
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Bunu görənlər də kənara qaçdı. 

İbrahimi tonqala tullamaq üçün 

Mancanaq quruldu tonqaldan böyük. 

Nəmrud İbrahimi qorxutmaq üçün 

Mancanaqla alova bir keçi atdı. 

İbrahim qorxmadı, haqqa tapındı, 

Mancanağa qoyulub oda atıldı. 

Bu zaman bir mələk gəldi yanına, 

“Bir istəyin varmı?” – söylədi ona. 

İbrahim bu zaman qorxu bilmədən, 

Mələyə söylədi: ─ Hər şeyi görən 

Allahdan umuram səadəti mən, 

Tanrım qurtaracaq məni bu dərddən. 

Tanrı alovlara əmr etdi: "Yanın! 

Amma İbrahimə siz toxunmayın"! 

Od nədir Tanrıya tabe olmaya, 

Odu da yaradan Böyük Allahdır. 
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Yalnız iki məxluq asidir Ona, 

Birisi Şeytandır, birisi insan. 

Şeytan yaranmışdır oddan, alovdan, 

Alovda şeytanlıq xisləti vardır. 

Dilləri səmada oynayan alov, 

Tanrının əmriylə oldu gülüstan. 

Yalnız İbrahimi saran ip yandı, 

Ətrafda parlayan alovlar söndü. 

Ortada yarandı güllü çəmənzar, 

Ətrafında oddan uca bir hasar. 

İbrahimin ətrafın alovlar sarmış, 

O özü güllü bir çəməndə qalmış. 

Üç gündür yanırdı qırlanmış odun, 

Göyə yüksəlirdi dili alovun. 

Amma İbrahimə xətər dəymədi, 

Allahın izniylə zərər görmədi. 

Alovun dilləri uzun olsa da, 
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Suyla kəsilərək çevrilər külə. 

İnsanlar gözlədi sönsün alovlar, 

Bu odda salamat bir insan qalar? 

Nəhayət səngidi odun şöləsi, 

Təəccübdən batmışdı keşişin səsi. 

İbrahim oturub güllü bağçada, 

Alovdan qorunub qalıb ortada. 

Keşiş də, Nəmrud da görüb bu halı, 

Bildilər qoruyub onu Allahı. 

İbrahim azad oldu, qurtuldu dərddən, 

Özünə ev tikib çıxdı şəhərdən. 

Sarayla evlənib ailə qurdu, 

Onunla firavan ömür sürürdü. 

Çoxlu davar, inək sürüsü vardı, 

Fərat sahilində əkin əkərdi. 

Tanrının lütfündən sərvəti çoxdur, 

Nəmruddan, keşişdən qorxusu yoxdur. 
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Həmişə Tanrını yadına salıb, 

Onun dərgahına səcdələr qılıb, 

Xalqı ibadətə çağırır hər an, 

Camaatı səsləyir haqqa durmadan: 

─ Köməyi umun siz Böyük Allahdan, 

Tövbə edin, qurtulun bütün günahdan. 

Nəmrud da, keşiş də eşidib bunu, 

Təqib elədilər hər yerdə onu. 

Nəmrud İbrahimi qovdu ölkədən, 

İbrahim də çıxıb getdi o yerdən. 

Nəmrudu bir milçək məhv etdi necə, 

Sən də bu işlərdən çıxar nəticə. 

Görürsən, aləmə hökm edən insan, 

Milçəyin önündə xar oldu yaman. 

Bunda bir ibrət var, anlayan üçün, 

Zülmə davam etsən görərsən özün. 

İbrahim tərk edib Babilistanı, 
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Söylədi: ─ Mən gedirəm haqqa doğru. 

Sara, İbrahim, Lut düşdülər yola, 

Gördülər səhrada ucalır qala. 

Bu yerlər Qibtilər şahının idi, 

İbrahimlə Sara qalaya gəldi. 

Şah Saranı görüb ona vuruldu, 

Sazəndələr gəldi, məclis quruldu. 

Şah əmr elədi Sara otursun,  

Əlini uzatdı ona toxunsun. 

İbrahim çevirdi üzünü yana, 

Kimdə səbr olar buna dayana. 

Hər şeyi görməyə qadir olan Rəbb, 

Saraya uzanan əli qurutdu. 

Padşah tez quruyan əlinə baxdı, 

İbrahimin nəbi olduğun qandı. 

Yalvardı İbrahimə: ─ Kömək et mənə, 

İtaət edərəm sənin Rəbbinə. 
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İbrahim dualar etdi Allaha, 

Dedi: ─ Yazıq bəndən batıb günaha. 

Mehriban Allah onu bağışladı, 

Əlləri sağaldı, haqqı tanıdı. 

Padşah tövbə edib haqqa qayıtdı, 

Bütləri sındırıb imana çatdı. 

Saraya bir kəniz bağışladı şah, 

Adı Həcər idi, həm gözəl, qoçaq. 

Yenidən İbrahim çıxdı səfərə, 

Karvanla gedirdi uzaq şəhərə. 

Həcər də, Sara da, Lut da gedirdi, 

İbrahim Allaha dua edirdi. 

Onlar yetişdilər əl – Fələstinə, 

Lut peyğəmbər oldu Sədum elinə. 

İbrahim yenidən səfərə getdi, 

Dəvə karvanıyla xeyli yol getdi. 

Fələstin torpağın artıq tərk etdi, 
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Gəlib əl – Xəlil torpağına yetdi. 

İbrahimlə Sara, bir də ki, Həcər, 

Həmin bu yerlərdə məskən saldılar. 

Bir müddət orada yaşadı onlar, 

İbrahimin dininə gəldi insanlar. 

Sara qocalmışdı, ömrü getmişdi, 

Şoran torpaqlarda tikan bitmişdi. 

Bunun üçün övlad doğa bilmirdi, 

Onunçün Həcəri İbrahimə verdi. 

Həcər övlad doğub nəsli artırsın, 

İbrahimi muradına çatdırsın. 

Həcər İbrahimə bir oğul doğdu, 

Sara qəzəblənib onları qovdu. 

İbrahim oğluna İsmayıl dedi, 

Həcərlə birlikdə səhraya getdi. 

Onları səhrada qoydu İbrahim, 

Yenidən geriyə döndü İbrahim. 
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Sarayla bir yerdə yaşadı yenə, 

Hər zaman şükürlər etdi Rəbbinə. 

Bir gecə üç qonaq gəldi onlara, 

Gözəl bir müjdə verildi Saraya. 

Oğlunuz olacaq, adı da İshaq, 

Belə məsləhət bilib O Böyük Allah. 

Allahın hökmüdür var edən bizi, 

Gəlin unutmayaq Böyük Rəbbimizi. 

İbrahim dastanın anlaya bilsən, 

Onda haqq yolunu tapa bilərsən. 

                                     

 25.05.2011 
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ĠBRAHĠM PEYĞƏMBƏR 

VƏ ĠSMAĠL PEYĞƏMBƏR 

 

       "(Ya Rəsulum!) Kitabda (Quranda) 

 İsmaili  də yada sal!O öz vədinə sadiq 

və bir elçi, bir peyğəmbər idi."(Məryəm 54)      

      

Qədim ərəb diyarında 

Seçilmiş bir insan vardı. 

Çox hörmətli, saleh idi, 

O İbrahim adlanırdı. 

Xəlilullah deyib ona, 

Nəbiliyi verdi Tanrı. 

Düşüb ərəb səhrasına 

Tanrı deyən sözü dedi. 

Haqq səsini ucaldaraq 

Yaradanı vəsf elədi. 
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Müqəddəs ruh, vəhy mələyi, 

İbrahimə xəbər verdi. 

Səcdələrə layiq olan 

Uca Rəbbin böyüklüyün, 

Hər bir işə qadirliyin, 

Küll – aləmi yaratdığın 

Sübut elə insanlara. 

İbrahim çox dua etdi, 

Tanrısına sarı getdi. 

Səhralara yağış yağdı, 

Batan günəş geri döndü. 

Bunu görən bütpərəstlər 

Səcdə edib haqqa döndü. 

Pak göylərdən gəldi nida: 

“Arvadını səhrada qoy !”. 

Həcər qaldı səhralarda, 

Oğlu ilə özü darda. 
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O torpağı qucaqlayır, 

İsmayılı qucağında. 

Həcər qaçır, su tapmayır, 

Səfa, Mərva dağlarında. 

Suyu yoxdur, səhra qumdur, 

Yaradandan kömək umur. 

O səhrada qaçan zaman, 

Tanrı ona etdi aman. 

Çıxdı ordan sulu quyu, 

İçindəki Zəmzəm suyu. 

Susuzluqdan yanan zaman, 

Boş səhrada su tapan an, 

Söz vermişdi Yaradana, 

Öz oğlunu qurban etsin. 

Məqam gəldi, an yetişdi, 

Əmr göydən verilmişdi. 

Yaradana verilən söz 
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Öz ünvanın tapmalıdır. 

Bunun üçün İbrahim də 

Üz tutaraq Yaradana 

İsmayılı qurban etdi. 

Tanrı görüb bu mərdliyi, 

İsmayılı azad etdi. 

İbrahimin gözü doldu, 

Yaradana dua etdi. 

Mamırlanmış qart daşlardan 

İpək yunlu gözəl bir qoç, 

Qurbanlıqçün çıxıb gəldi, 

Rəbbin əmri təsdiqləndi. 

Pak göylərdən gəldi nida: 

“Kəbə evin qurun, tikin !”. 

Bir zamanlar Adəm ata 

O yerlərdə Kəbə tikib. 

Həmin yeri tapdı onlar, 
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Orda bünövrə qoydular. 

İbrahim hər daşı yondu, 

İsmayıl da palçıq verdi. 

“Qara daş”ı Həcər qoydu, 

Tikili də başa çatdı. 

Həmin ocaq oldu qiblə, 

Bütün dünya gəldi dinə. 

                       

  24.12.2010 
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YUSĠF PEYĞƏMBƏR 

 

"(Yusif gəncliyinin) ən yetkin dövründə (33 yaşına) 

çatdıqda ona hikmət (peyğəmbərlik) və elm verdik." (Yusuf 22) 

           

                     I            

Kənan çöllərində bir xalq yaşardı, 

Onların Yaqubtək nəbisi vardı. 

Peyğəmbər İshaqın oğluydu Yaqub, 

İbrahim peyğəmbər nəvəsi Yaqub. 

Yaqubun çox böyük əyalı vardı, 

Arvadı, on bir də uşağı vardı. 

Yaqubun arvadı hamilə oldu, 

Bari həlimini o yerə qoydu. 

Yaqub peyğəmbərin bir oğlu oldu, 

Oğlunun adını o Yusif qoydu. 

Yusif gözəllikdə tək yaranmışdı, 
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Günəş öz nurunu ondan almışdı. 

Ay onun hüsnünə heyran qalmışdı, 

Yaqub məhəbbətin ona salmışdı. 

Hüsnü, ağlı bir – birinə tən idi, 

Paxıllıq, iftira ondan gen idi. 

Yaqub ayırmırdı gözdən Yusifi, 

Tanrı da sevirdi gözəl Yusifi. 

Yusifin bəsiydi Tanrı sevgisi, 

Heyran edirdi o görən hər kəsi. 

Uşaqdır, sən onda kamala bir bax, 

Ağılda üstündür, fitrətdə qoçaq. 

Tanrının sevgisi ona çox idi, 

Qohumlar, qardaşlar bunu bilirdi. 

Yusif insanlarla mehriban idi, 

O qardaşlarını lap çox sevirdi. 

Tanrının, atanın ona sevgisi, 

Qardaşlarını etdi pislik yolçusu. 
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Şeytan qəlblərinə kin tumu səpdi, 

Səbr etsə bəhrəsin o görəcəkdi. 

Paxıllıq qəlblərdə məskən salanda, 

Sevginin yerini nifrət alanda, 

Qardaşlıq bağları itib yox olur, 

Kin artır, fitnə də yaman çoxalır. 

Şeytan toxum səpdi qardaş qəlbinə, 

Qardaşlar uydular şeytan felinə. 

Yusifin qətlinə fərman verdilər, 

Yusifi məhv etməkçün plan qurdular. 

Qardaşlar səhrada qoyun otarır, 

Yaqub da onlara çörək aparır. 

Mükəmməl bir plan düzüb qurdular, 

Onlar cərgə ilə gəlib durdular. 

Dedilər:  Atacan, sən qocalmısan, 

Özünü zəhmətə, işə salmısan. 
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Çörəyi səhraya Yusif gətirsin, 

Bizə də çöllərdə kömək yetirsin. 

Yaqub nigarandı, qorxurdu yaman, 

Bununçün onlardan istədi aman: 

 Yusif çox kiçikdir, səhra qorxulu, 

Hər tərəf çaqqalla, qurdlarla dolu. 

Qardaşlar bolluca səbəb gətirdi, 

Şeytan fitnə əkib, nifrət biçirdi. 

Yaquba yalvarıb rüsxət aldılar, 

Yusifi möhnətə, dərdə saldılar. 

Gün gəldi Yusif də səhraya getdi, 

Qardaşlar onunçün tələ düzəltdi. 

Əvvəl əzizləyib sığalladılar, 

Sonra kötəkləyib yerə saldılar. 

Müqəddəs qanını torpağa qatıb, 

Gözəl vücudunu daşlara çatıb, 
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Camalın yaşlara qərq elədilər, 

Şeytan çırağına yağ ələdilər. 

Karvanlar keçməyən bir yerə gedib, 

Qardaşlar Yusifi orda tərk edib, 

Sonra dərin bir quyuya saldılar, 

İşıqlı dünyanı ondan aldılar. 

Yusif çox yalvardı qardaşlarına, 

Qardaşlar gəlmədi onun yanına. 

Onlar baxmadılar onun ahına, 

Kimsə yetişmədi onun dadına. 

Yusif də quyuda möhnətdə qaldı, 

Bu zaman Cəbrayıl yanına gəldi. 

Tanrının elçisi olan bu mələk, 

Yusifə elədi çox böyük kömək: 

 Sənin də üzünə taleyin gülər, 

Tanrı buyruğudur bütün bu işlər. 
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Qardaşlar səhradan evə gəldilər, 

Ağlayıb, sızlayıb fəğan etdilər. 

Yaqub görməyəndə Yusifi orda, 

Bildi ki, övladı qalıbdır darda. 

Çağırıb övladlarından soruşdu: 

 Tez deyin siz mənə Yusifim harda? 

Qardaşlar and içib, aman etdilər, 

Hamısı yığışıb belə dedilər: 

 Qurdlar parçaladı gözəl Yusifi, 

Göylərə yüksəldi, tərk etdi bizi. 

Yaqub ata idi, qəlbi duyurdu, 

Bilirdi oğlanlar yalan söyləyir. 

Yalvardı:  Söyləyin, hanı Yusifim? 

Sizi bağışlamaz yaralı qəlbim. 

Qardaşlar yaş töküb, paltar cırdılar, 

 Qurd yeyib, sən buna inan, – dedilər. 
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Ata əzabından hey qovrulurdu, 

Yollara baxmaqdan lap yorulurdu. 

Yaqub oğulları qoyun otarır, 

Yusif də quyuda tək – tənha qalır. 

Yusifin zindanı həmin quyuydu, 

Quyunun neməti duzlu suyuydu. 

Allahın hökmüylə su şirin oldu, 

Yusif  bir neçə gün quyuda qaldı. 

Qardaşlar şad – xürrəm ömür edirdi, 

Bu zaman səhrayla karvan gedirdi. 

Karvan səhralardan yel kimi keçir, 

Su yoxdur, yolçular qan – təri içir. 

Təpənin üstündə quyu görünür, 

Yolçular quyuya sarı yüyürür. 

Yolçular çatdılar quyu başına, 

Kəndir bağladılar onun daşına. 

Quyuya böyük bir satıl saldılar, 
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Yusifi quyudan çölə aldılar. 

Uzaqdan bunları görən qardaşlar, 

Yusifi satmağa qərarlaşdılar. 

Karvana çataraq söhbət açdılar, 

Sövdaya başlayıb, söz danışdılar: 

 Bizim qulamımız qaçıb gizlənir, 

Bizə məlumdur ki, indi sizdədir. 

Qaytarın qulamı biz çıxıb gedək, 

Sizdəki mərdliyə "afərin" deyək. 

Karvanın başçısı sövdəyə girdi, 

Qardaşlar satmağa razılıq verdi. 

On yeddi dirhəmə satıldı Yusif, 

Peyğəmbər simalı qul oldu Yusif. 

Yusifi qul kimi satdı qardaşlar, 

Görən Allah bu günahı bağışlar? 

Qardaşlar yollandı Kənan çölünə, 
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Karvansa gedirdi Misir elinə. 

                                31.12.2010 
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II 

Misirdə mehriban bir padşah vardı, 

Ölkə əməlindən xeyir tapardı. 

Züleyxa adında hərəmi vardı, 

Gözəllikdə günəşlə bəhs aparardı. 

Karvan varid oldu Mülki – Misirə, 

Yusifi gətirdi həmin bu yerə. 

Qul kimi çəkildi Yusif bazara, 

Peyğəmbərlik hara, qul olmaq hara? 

Həmin vaxt padşah da bazarda idi, 

Satın almaq üçün qullar gəzirdi. 

Çox gəzib dolandı, xeyli qul aldı, 

Axırda Yusifə bir nəzər saldı. 

Gördü camalında bir eybi yoxdur, 

Duydu kamalında fəzilət çoxdur. 

Anladı çox gözəl, zəki bir quldur, 

Dirhəmlər xərcləyib tez onu aldı. 
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Saraya gətirib əlbisə verdi, 

Onu Züleyxaya hədiyyə etdi. 

O zaman Yusifin on yaşı vardı, 

Sarayda Yusifcan çağırılardı. 

Züleyxa meylini salmışdı ona, 

Elə bil övladı sevirdi ana. 

Gün keçdi, Yusifin ağlı faş oldu, 

Qul idi, indisə dönüb baş oldu. 

Ağıllı məsləhət verirdi Yusif, 

Bütün tədbirləri görürdü Yusif. 

Bu işdə Yusifə Tanrı yar idi, 

Onun əməlindən xəbərdar idi. 

Yusif tez boy atdı, kamala çatdı, 

Ən uca mötəbər məqama çatdı. 

Yusifi hökmdar çox əzizləyir, 

Yusif də sarayda oldu baş vəzir. 

Yusif kamalıyla heyran edirdi, 
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Yusif camalıyla heyran edirdi. 

Onuntək xoşsima cavan yox idi, 

Yusifin qəlbi və könlü tox idi. 

Hər gün Yaradana dua eləyir, 

Uca Allahından rəhmət diləyir. 

Qadınlar hüsnünə əsir oldular, 

Kişilər əqlinə heyran qaldılar. 

Tanrı kömək edir Yusifə hər an, 

Tez – tez qurtarırdı Yusifi dardan. 

İbadət edəndə, səcdə zamanı, 

Yusifə bəxş etdi yuxuyozmanı. 

Yusifin şöhrəti artırdı hər gün, 

Onun camalına heyran oldu Gün. 

Züleyxa analıq hissini boğub, 

Belə novcavanla xoş büsat qurub, 

Həyatdan ləzzəti almaq istədi, 

Yusifi kəməndə salmaq istədi. 
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Züleyxa Yusifin fərağındadır, 

Yusifsə şəhvətdən çox uzaqdadır. 

Züleyxa yalvardı, tökdü çox dillər, 

Belə söz Yusifə heç əsər eylər? 

Çox elçi saldırdı onun yolunda, 

Müvəffəq olmadı işin sonunda. 

Gözündən könlünə qanlar ələdi, 

Yusifdən eşqinə əlac dilədi. 

Züleyxa sevgisin etdi aşikar, 

Yusifə söylədi:  İndi ver qərar ! 

Yusif Tanrısına güvənib yenə, 

Uymadı qadının miskin felinə. 

Züleyxanın sevgisi nifrətə döndü, 

Simurqun Qafdakı ocağı söndü. 

Sındı Züleyxanın qüruru daha, 

Mələyin yerini tutdu əjdaha. 
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Aydın gündüzünü qaranlıq aldı, 

Ayınsa hicrandan rəngi saraldı. 

Gülə şaxta dəysə tez solub itər, 

Yerində tikanlı alaqlar bitər. 

Qəlbi şux yaşadan eşqdir, sevgidir, 

Ürəyi məhv edən nifrətdir, kindir. 

Ey insan, bir qəlbi tikə bilmirsən, 

Sındırma, o könül haqdan yaranıb. 

Züleyxa görəndə sirri aşkardı, 

Bundan qurtulmaqçün çarə axtardı. 

Tələsik padşahın yanına gəldi, 

Nərgizdən laləyə yaşlar ələdi. 

O Yusifdən qisas almaq istədi, 

Yusifə iftira, böhtan söylədi. 

Dedi:  Yusif məni təhqir edibdir, 

Mənim iradəmə qarşı gedibdir. 
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Cəzasın həbsdə çəkməlidir o, 

Asi olanlara ibrət olsun bu. 

Züleyxa döndü bir əfi ilana, 

Yusifi saldırdı qara zindana. 

Zindan necə çirkili, nə bərbad idi, 

Yusif oranı da abad elədi. 

Məhbuslar çox gözəl bağça saldılar, 

Zindanın ətrafı oldu laləzar. 

Yusif haqq dinini yaydı zindana, 

Məhbuslar hamısı gəldi imana. 

Zindanban Yusifi çox istəyirdi, 

Onu hər bir zaman əzizləyirdi. 

Ömürdən illəri vaxt, zaman aldı, 

Yusif on ilədək zindanda qaldı. 

Yusif zindandaca ömür sürürdü, 

Eşqi Züleyxaya əzab verirdi. 

Züleyxa yalvarır Yusifə müdam, 
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Yusif kömək umur Uca Tanrıdan. 

Bir gün Misir şahı, o böyük firon, 

Hövlanak ayıldı gecə yuxudan. 

Əmr etdi yığılsın bütün alimlər, 

Gördüyüm yuxunu izah etsinlər. 

Münəccim, yuxuyozan gəldi haraya, 

Toplanıb gəldilər böyük saraya. 

Çox fikirləşdilər, yol aradılar, 

Amma yuxuya yozum tapmadılar. 

Saraya yığılmış bütün əyanlar, 

Bu işin həllində aciz qaldılar. 

Firon çox əlacsız, qəmgin oturub, 

Vəzirlər sağında, solunda durub. 

Zindanban da həmin məclisdə idi, 

O da bu işlərdən narahat idi. 

Birdən xatırladı Yusif – Kənanı, 

Bildi o bacarar yuxuyozmanı. 
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Tez gəlib fironun yanına həmən, 

Xəbərlər çatdırdı ona Yusifdən. 

Firon əmr elədi tez gəlsin Yusif, 

Onun yuxusunu tez yozsun Yusif. 

                                        10.01.2011 

           

III 

Yusifin xəbəri çatdı firona, 

Təcili kəcavə gəldi zindana. 

Kəcəva Yusifi gətirdi həmən, 

Ona heyran oldu camalın görən. 

Libasın dəyişib saraya gəldi, 

Fironun yuxusun o indi bildi. 

Yusifin siması aytək nur saçır, 

Hüsnünü görəndə qaranlıq qaçır. 

Gecədir, zülmətə qərq olub dünya, 

Yusif gələn zaman çəkildi o da. 
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Yusifin camalı verəndə işıq, 

Yaqutdan don geydi qaranlıq üfüq. 

Firon heyran oldu onun halına, 

Tanrı nur vermişdi şux camalına. 

Allah camalıtək kamal vermişdi, 

Ona peyğəmbərlik nəsib etmişdi. 

Firon söhbət açdı öz yuxusundan, 

Kahinlər dinmədi can qorxusundan. 

Firon yuxusunu ona söylədi, 

Yusif asta – asta onu dinlədi. 

Yuxuda yeddi kök öküz görmüşdü, 

Onlar bütün yaşıl otu yemişdi. 

Sonra daha yeddi öküz gəlmişdi, 

Əvvəlki öküzü onlar yemişdi. 

Yusif belə yozdu həmin yuxunu, 

Ürəkdən götürdü müdhiş qorxunu: 

 Yeddi il bərəkət yağacaq göydən, 
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Yeddi il nemətlər bitəcək yerdən. 

Yeddi il bir damla yağmayacaqdır, 

Quraqlıq dünyanı sarıyacaqdır. 

Çoxlu taxıl əkin, nemətlər əkin, 

Zamanı gələndə siz onu biçin. 

Yığın anbarlara, qoruyun qalsın, 

Taxıl bu aclığın qarşısın alsın. 

Firon əmr elədi anbar tikilsin, 

Hər yerdən insanlar köməyə gəlsin. 

Firon çox planlar, tədbirlər gördü, 

Yusifi saraya vəzir götürdü. 

Tanrı kömək oldu Yusifə yenə, 

Hakimiyyət verildi onun əlinə. 

İnsan zəhmət çəksə bəhrəsin görər, 

Allahı sevəni Allah da sevər. 

Səfərbər olundu bütün adamlar, 

Hər yerdə tikildi böyük anbarlar. 
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Tarlada buğda və arpa əkildi, 

Hər il çox bolluca məhsul biçildi. 

Toplanan məhsullar anbarda qaldı, 

Misirdə qıtlığın qarşısın aldı. 

İnsanlar hər yerdən Misrə gəlirdi, 

Yusif də onlara taxıl verirdi. 

İbrahim diniydi Yusifin dini, 

Qəlblərdən silmişdi nifrəti, kini. 

Yeganə diniydi indi hər kəsin, 

Anlayan bilirdi Tanrı sevgisin. 

Firon da bu dinə itaət edir, 

Yusif göstərdiyi yol ilə gedir. 

Quraqlıq dünyanı əldən salmışdı, 

İnsanlar aclıqdan halsız qalmışdı. 

Qıtlıq gəlib çatdı Kənan elinə, 

Orada tapılmır yeməyə heç nə. 

Yaqub övladları ac dolanırlar, 
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Firavan günləri tez – tez anırlar. 

Yaqub qocalmışdı, yalqız qalmışdı, 

O kiçik oğluna mehr salmışdı. 

Yusif  fərağında hey ağlayırdı, 

Duyanın qəlbini o dağlayırdı. 

Qırx ildi Yusifi onu tərk edib, 

Bilmirdi hansı bir diyara gedib. 

Soruşur, qardaşlar: ─ Qurd yedi ! – deyir, 

Yaqubun qəlbini dərd – ələm yeyir. 

Yaqub hey ağlayır, qanlar axıdır, 

Bu zaman qıtlığın çətin vaxtıdır. 

Yaqub oğulları əlacsız qalıb, 

Bütün əkinləri quraqlıq alıb. 

Bu zaman Misirdən bir karvan gəldi, 

Kənana Misirdən müjdə gətirdi: 

─ Misirin ağıllı vəziri varmış, 

Xalqı bu aclıqdan vəzir qurtarmış. 
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Çoxlu taxıl əkmiş, anbara yığmış, 

Aclıq zamanında xalqı doyurmuş. 

Camalı ruhutək pakdır, təmizdir, 

Görənə mehriban, həm də əzizdir. 

Haqq dinin yayıbdır bütün bu yerə, 

Aclıq gələ bilməz Mülki – Misirə. 

Tanrı öz cəlalın əsirgəməyib, 

Onu xoş əmələ Tanrı səsləyib. 

Sevir Misir əhli vəziri müdam, 

Onu sevməyən kəs tapılmaz, inan. 

Hər gələn insana o taxıl verir, 

İnsanlar vəzirin qədrini bilir. 

Bunu eşidərək Yaqub övladı, 

Səfərə çıxdılar Misirə sarı. 

                                   14.01.2011 
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                  IV 

Yusifin şöhrəti yayılıb elə, 

Mərdliyi dastantək düşüb dillərə. 

Bütün Misir əhli haqqı tanımış, 

Bu eldə bir nəfər kafir qalmamış. 

Yusif şan – şöhrətə çatdıqca burda, 

Olurdu məzluma, kasıba arxa. 

Hər evdə toplandı buğda və arpa, 

Qalmadı bir nəfər köməksiz, darda. 

Günəş od səpərək yandırır düzü, 

Günəşdən qaralıb yolçunun üzü. 

Karvan səhralardan, düzlərdən keçir, 

Kənanlı qardaşlar Misirə gedir. 

Yol uzun, yolçular çox yoruldular, 

Günlərlə ac, susuz yaşadı onlar. 

Dəvələr, qatırlar inildəyirlər, 

Ot yoxdur, səhrada yovşan yeyirlər. 
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Gün keçdi, qardaşlar Misirə çatdı, 

Gördülər Misirdə başqa həyatdı. 

Gördülər fironun ehramlarını, 

Heykəllər bəzəyən saraylarını. 

Keşikçi uzaqdan görüb onları, 

Əsgəri göndərdi onlara sarı. 

Soruşdu: ─ Hardansız, niyə gəlmisiz? 

Yorğunsuz, heç yolda dincəlmisiniz? 

Qardaşlar dedilər: ─ Acıq, yorğunuq, 

Gəlmişik uzaqdan, Kənan elindən. 

Elimiz uzaqdır, buğda da yoxdur, 

Ailəmiz böyük, qayğımız çoxdur. 

Eşitdik Misirin buğdası çoxdur, 

Bu yerdə aclıq da, qayğı da yoxdur. 

Gəlmişik Misirdən buğda aparaq, 

Aclıq bəlasından xalqı qurtaraq. 

Aclıq bürüyübdür Kənan elini, 
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Misir uzadarmı yardım əlini? 

Deyirlər ağıllı vəziriniz var, 

Rica etsək bizə buğda bağışlar? 

Keşikçi söylədi: ─ Dincəlin bir az, 

Misirə gələnlər naümid qalmaz. 

Atını sürərək saraya getdi, 

Qardaşlar barədə tez xəbər etdi. 

Bu zaman Yusif də sarayda idi, 

İnsanlara məsləhətlər verirdi. 

Eşitdi Kənandan gəlib on nəfər, 

Qardaşlar ediblər Misirə səfər. 

Yusifin ürəyi nanətək əsdi, 

Dözməyib çaparın sözünü kəsdi. 

Soruşdu onların adları nədir? 

Kənandan gələnlər indi hardadır? 

Çapar əlaməti bir – bir söylədi, 

Yusif də səbr ilə onu dinlədi. 
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Bildi bu gələnlər qardaşlarıdır, 

Onu qultək satan sirdaşlarıdır. 

Qırx ildi elindən xəbərsiz idi, 

Onları görməyə çox tələsirdi. 

Əmr etdi saraya gəlsin qardaşlar, 

İnsan qonağını belə qarşılar. 

Hazırlıq görüldü, otaq düzəldi, 

Yaqub oğulları saraya gəldi. 

Yusif tanıtmadı özün onlara, 

Doğma qardaşların tutdu suala: 

─ Kimsiniz, siz hardan gəlmisiz Misrə? 

O yerlər haqqında söyləyin bizə. 

Atanız, ananız kimdir, söyləyin, 

Nə işlə məşğulsuz, bunları deyin. 

Yusif asta – asta soruşur bunu, 

Amma damarında donubdur qanı. 

Bunlar qardaşlardır, onu alçaldan, 
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Atadan ayırıb qul kimi satan. 

Qardaşlar Yaqubdan söhbət açdılar, 

Gündən, güzərandan çox danışdılar: 

─ Qardaşımızı qurd parçalayıbdır, 

Atamız bu dərddən lap qocalıbdır. 

Aclıq Kənan elin əldən salıbdır, 

Biz burda, ailəmiz orda qalıbdır. 

Gəlmişik Misirdən buğda aparaq, 

Ailəmizi aclıqdan qurtaraq. 

Yusif eşitdikcə bütün sözləri, 

Qəhərdən, həsrətdən doldu gözləri. 

Amma tanıtmadı özün onlara, 

Gördü ki, atası düşübdür dara. 

Gördü qardaşları tövbə etməyib, 

Onların qəlbindən nifrət itməyib. 

Əmr etdi bolluca taxıl verdilər, 

Qardaşlarsa sarayda dincəldilər. 
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Getməkçün tədarük görüldü artıq, 

Yəqin sona yetər Kənanda qıtlıq. 

Yusif tədbir tökdü, planlar qurdu, 

Sonda düşünərək bir qərar verdi. 

Fikirləşdi: “Yaqubun tutulan gözün, 

Açmaqçün bir nişan göndərim özüm. 

Köynəyimi qoyum başqa bir yükə, 

Atama bir xəbər verərəm bəlkə”. 

Qulama tapşırdı qardaşlarından  

Birinin yükünə qoysun qızıl cam. 

Oğurluq adıyla indi onlardan 

Birini Misirdə girov saxlasın. 

Qulam icra etdi Yusifin əmrin, 

Bildirdi  o cam olan yükün yerin. 

Karvan yola düşdü buğda yüküylə, 

Ayrılıb getdilər şən, gülə – gülə. 

Keşikçi saxladı yoxlamaq üçün, 
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Axtarıb tapdılar cam olan yükü. 

Yəminin yükündən tapılanda cam, 

Bildilər o artıq oldu bir qulam. 

Çox deyib, yalvarıb, xahiş etdilər, 

Axırda Yusifə minnət etdilər. 

Yusif söylədi ki, bu mümkün deyil, 

Artıq İbn Yəmin olub ona qul. 

Qardaşlar bu işi müşkül gördülər, 

Sonra da kor – peşman geri döndülər. 

İbn Yəmin Yusifin yanında qaldı, 

Karvansa Kənana doğru yol aldı. 

                                09.02.2011 

                            

                    V  

Dillərdə əfsanə gəzib dolaşır, 

Qədim tarixçilər belə danışır. 

İl ötmüş, gün keçmiş, zaman dəyişmiş, 
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Sevgi qarşısında başlar əyilmiş. 

Züleyxanın eşqi heç azalmamış, 

Yusifdən ayrıca tabı qalmamış. 

İllər Züleyxanın belini bükdü, 

Üzündə qırışdan şəkillər çəkdi. 

Züleyxa ömrünü şamtək əritdi, 

Yusifə sevgisi dəyişməmişdi. 

Yusifin Allahın tanıdı o da, 

Çox heyran olmuşdu o böyük ada. 

Züleyxanın sevgisi paklaşmışdı, 

Şəhvəti ataraq eşqi tapmışdı. 

Həmin Züleyxadan əsər qalmamış, 

Cismi qocalsa da ruhu cavanmış. 

Yusifsə bunlardan xəbərsiz idi, 

Qərib ellilərə buğda verirdi. 

Misirdə çox böyük bir xalq yaşardı, 

Onların göylərdə məbudu vardı. 
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Tək olan Allahı Tanrı çağırır, 

Onun qarşısında səcdələr qılır. 

İmanları pakdı, özləri gözəl, 

Kahinin qızısa hamıdan gözəl. 

Günəş nur verəndə ondan utanır, 

Görənlər onu bir pərizad sanır. 

Tanrıdan bir nida gəldi Yusifə: 

"Həmin o gözəllə ailə qur"!– deyə. 

Allahın hökmüylə onlar görüşdü, 

Tale ulduzları göydə barışdı. 

Yusif qızı görcək ona vuruldu, 

Əsma da Yusifin zövcəsi oldu. 

Yusiflə ədalət oldu bərqərar, 

Yerdə haqq özünü Yusifdə tapar. 

Züleyxa hər gecə ibadət edir, 

Yusifi görməkçün saraya gedir. 

Tamam unudub Yusif Züleyxanı, 
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Eşqli, məhəbbətli o günlər hanı? 

Yusifin Əsmadan bir oğlu oldu, 

Yusifin həyatı sevinclə doldu. 

Misirdə güzəran artıq şən keçir, 

Yəminin günləri firavan keçir. 

Bildi ki, doğma qardaşıdır Yusif, 

Əzaba, sitəmə tuş gəlib Yusif. 

Tanrıdan bir nida gəldi Yusifə: 

"Züleyxanı yadına salmırsan"!  – deyə. 

Yusif dua etdi Uca Allaha, 

Tanrıya güvənən batmaz  günaha. 

Züleyxa gəncləşdi Tanrı hökmüylə, 

Qaratikan çevrildi qızılgülə. 

Şoran torpaqlara bol yağış yağdı, 

Toxumlar cücərib göyə boy atdı. 

Bundan cana gəldi qurumuş çəmən, 

Kol çevrilib oldu güllü yasəmən. 

Camalından yenə günəş nur aldı, 
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Hüsnünü görən ay kölgədə qaldı. 

Yenə nida gəldi göydən Yusifə, 

Züleyxanı özünə eləsin zövcə. 

Yusif əməl etdi Tanrı əmrinə, 

Züleyxanı gəlintək gətirdi evə. 

Karvan səhralardan yel kimi ötdü, 

Xeyli yol qət edib Kənana çatdı. 

Karvanın gəlişin gözləyən çoxdur, 

Kənanlılar dəf çalıb, nəğmə oxuyur. 

Qəm – kədər sıxanda insan qəlbini, 

O da bu dünyadan üzər əlini. 

Qardaşlar batmışdı qəmə, kədərə, 

Kaş ki, çıxmazdılar onlar səfərə. 

İbn Yəmin Misirdə qalıbdır qultək, 

Yenə Yaqub ilə oynayır fələk. 

Toy – bayram əhvalı duyulan zaman, 

Qardaşlar batıblar kədərə tamam. 

Bir – bir görüşürdü Yaqub övladı, 
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Tez – tez çəkilirdi onların adı. 

Yaqub görüşdükcə övladlarıyla, 

Şükürlər edirdi Uca Tanrıya. 

Hamıyla görüşdü, əhval soruşdu, 

Yəmini görməyib qayğıya düşdü. 

Soruşdu:  Hardadır övladım mənim? 

Bəlkə təzələndi Yusifli dərdim? 

Qardaşlar gəldilər Yaquba sarı, 

Onlar söylədilər bu olanları: 

─ İbn Yəmin oğurladı qızıl camı, 

Artırdı Misirdə olan qulamı. 

Yenidən pisləşdi Yaqubun halı, 

Çeşmindən axıtdı qara qanları. 

Nalə qopararaq fəğan elədi, 

Yaxasın cıraraq qana bələdi. 

İbn Yəminin ətri gəldi burnuna, 

Atanın qəlbi heç dözərmi buna? 

Yaqubu yandırdı Yusifin dağı, 
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İndi sinəsində İbn Yəmin dağı. 

Yaqub inanmadı oğullarına, 

Artıq öyrəşmişdi yalanlarına. 

Dedi: ─ İbn Yəmini qaytarın mənə, 

Övlad dağını çəkməyin sinəmə. 

Qardaşlar and içib, aman etdilər, 

Bütün olanları bir də dedilər. 

Bu zaman qadınlar yükü açdılar, 

Yükün arasından paltar tapdılar. 

Paltarı götürüb xeyli baxdılar, 

Onlara çox tanış gəldi bu paltar. 

Yaqubun yanına gətirib onu, 

Qarşısına qoydular ipək donu. 

Yaqub əllərini paltara sürtdü, 

Sanki bu dünyada Cənnəti gördü. 

Köksünə sıxaraq xeyli saxladı, 

Göz yası tökərək xeyli qoxladı. 

Yaqub soruşdu ki:  Bu yük kimindir? 
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Ondan çıxan paltar Yusifimindir. 

Elə bil istəyə, arzuya çatdı, 

Qışqırdı: ─ Yusifim sağ – salamatdı. 

Gözünə nur gəldi həmin paltarla, 

Sanki cücərmişdi əkilmiş tarla. 

Qardaşlar xəbərə heyrət etdilər, 

Hamısı birlikdə fikrə getdilər. 

Bildilər Misirdə əzizdir Yusif, 

Artıq qul deyildir, vəzirdir Yusif. 

Yusifin paltarın alıb əlinə, 

Yaqub haray saldı Kənan elinə. 

Dedi: ─ Tez yığışın Misirə gedək, 

Yusifi, Yəmini ziyarət edək. 

Yaqub övladları tez yığışdılar, 

Kənan xalqı ilə sağollaşdılar. 

Karvan hazır idi yola düşməyə, 

Yaqub da minmişdi bir ağ dəvəyə. 

Karvan yola düşdü səhra boyunca, 
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Çox böyük vüsal var yolun sonunda. 

Yol uzun, səhra da odlu, alovlu, 

Hər tərəf qaçaqla, quldurla dolu. 

Yaqubun karvanı qorxusuz gedir, 

Tanrı yolçulara uğur bəxş edir. 

Yol çətin, yolçular çox yoruldular, 

Bütün olanları yada saldılar. 

Həmin vaxt Tanrıdan gəldi bir nida, 

Yaqub oğulları etdilər tövbə. 

Görünəndə uzaqdan Misir sərhəddi, 

Təzələndi Yaqubun Yusifli dərdi. 

Yusif tapşırmışdı gözətçilərə, 

Qardaşlar barədə versinlər xəbər. 

Keşik düzülmüşdü bütün hər yerə, 

Yoxlandı Misirə gələn insanlar. 

Gördülər Yaqubun karvanı gəlir, 

Tez gəlib Yusifə xəbər verdilər. 

Yusif əmr elədi: ─ Kəcavə gəlsin, 
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Atamın şəninə şənlik düzəlsin. 

Bütün yol boyunca çiçək düzüldü, 

Şəhərlər bayramsayağı bəzəndi. 

Yusifin ürəyi quş kimi uçdu, 

Atı səyridərək sərhədə çapdı. 

Gördü Yaqub durub dəvə yanında, 

Bulud kölgə salır onun üstünə. 

Yaqub kölgəliyə xalçalar sərib, 

Uzun yolçuluqdan sonra dincəlir. 

Yusif dayandırdı atını həmən, 

Yaqubun yanında düşdü yəhərdən. 

Əyildi Yaqubun önündə bu dəm, 

Allahın hökmüylə sona çatdı qəm. 

Yaqub tez sarıldı onun boynuna, 

Yusif məhəbbətlə baxırdı ona. 

Göz yaşı qarışdı biri – birinə, 

Yaqub qucaqlaşdı Yusiflə yenə. 

Allahın sevimli iki bəndəsi, 
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Heyrətə salırdı görən hər kəsi. 

Yerdə iki mələk görüşdü sanki, 

Sevgi bəxş etməkdir onların işi. 

Misirdə olanlar gəldi pişvaza, 

Yaqub da, Yusif də çatdı muraza. 

İbn Yəmin gəldi Yaquba sarı, 

Görüşdən sevindi Yaqub oğulları. 

Bu görüş ürəkdən sildi qubarı, 

Yusif unutmuşdu bu olanları. 

Allahın hökmüdür, inanın ki, bu, 

Vüsalla bitəcək hicranın sonu. 

Allahın seçilmiş övladı Yaqub, 

Tarixdə seçilmiş nəbitək qalıb. 

Yusifin nurunu artırdı Allah, 

Onunla dünyada yox oldu günah. 

Allahın yoluna səsləndi insan, 

İnsanın qəlbində yurd saldı iman. 

Hörmət göstərməyə borcludur övlad, 
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Valideyn qəlbini sən edərsən şad. 
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Tanrı buyurubdur: ─ Sevin dünyanı ! 

Unutma ! Dünyadan köçəcək hamı. 

Tökülməsin cahanda insanın qanı, 

Mehriban yaşasın dünyada hamı. 

                            28.02.2011 
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ƏYYUB PEYĞƏMBƏR 

 

"(Ya Rəsulum!) Əyubu da yada sal!"(əl-Ənbiya 83) 

                                I 

Baxsan hər tərəfə torpaqdır, daşdır, 

Bir zaman onlar da canlı olmuşdur. 

Tanrının hökmüylə zaman gələndə 

Dirilib canlanar onlar yenidən. 

Bununçün Tanrımız “Diril !” deyəndə, 

Dünyamız titrəyib o an dirilər. 

Yeddi il yuvada saxlanan çayır, 

Torpağa düşəndən sonra boy atır. 

Yenə dirilməyə şübhə eləsən, 

Nədən yarandığına nəzər sal həmən. 

Bir ovuc torpaqdan yaranıb insan, 

Sonda da torpağa çevrilər, inan. 

Səndən əvvəl dünyada kimlər yaşamış, 
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Tarixdə onların adları qalmış. 

Hanı xanimanlar, hanı saraylar? 

İndi yuva qurub orda bayquşlar. 

Tanrının hökmünə boyun əyməsən, 

Həmişə səfalət, zillət görərsən. 

Güllü çəmənləri dolu məhv edir, 

Bəzən səhralarda yaşıl ot bitir. 

Yaşıl otu yeyir körpə quzular, 

Quzunu parçalar qaniçən qurdlar. 

Zamanın qidası insanlar olur, 

Yazda açan yarpaq payızda solur. 

Tanrı ucaltmasa inan ki, heç kəs, 

Başını göylərə qaldıra bilməz. 

Şükürlər eləyib Uca Tanrıya, 

Onun hökmü ilə gözəl dünyaya 

Niyə gəldiyini bilmək istəsən, 

“Əməl” dəftərini yadına sal sən. 
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Tanrım, dərgahını qismət et bizə, 

Rəhmət qapısını aç üzümüzə. 

Bizi də sevginən, əzizlə, Allah, 

Qoyma ruhumuza toxunsun günah. 

Bizləri seçilmiş bəndə elə Sən, 

Bütün kainata həyat verənsən. 

Əfv elə, bağışla bizləri, Allah, 

Sənə sidq – ürəklə apardıq pənah. 

Cəhənnəm odundan qoru bizləri, 

Adın dilimizin olub əzbəri. 

Qəlbimiz bağlıdır hər zaman Sənə, 

Kömək ol, arxa ol, Yaradan, mənə. 

Qoyma haqqımızı yesin nadanlar, 

Sənin haqq olduğunu anlar insanlar. 

Nə qədər insanlar gəlib dünyaya, 

Nə qədər insanlar gedib dünyadan. 

Dünya bölünübdür həm şərqə, qərbə, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Cənuba, şimala, dörd bir tərəfə. 

Amma hər bir məkan, bütün asiman, 

Tanrının önündə dayanıb tamam. 

Allahın izniylə səhər açılır, 

Bütün bəlalardan nicat tapılır. 

Hərvan adlanan bir vilayət vardı, 

Burada Əyyub adlı şəxs yaşardı. 

Əyyub çox mötəbər, ağıllı idi, 

Bütün Hərvan əhli onu sevirdi. 

Yusif peyğəmbərin nəvəsi idi, 

Həmişə Tanrıya duaçı idi. 

Əyyub ailə qurdu, Tanrı izniylə, 

Rəhimə adında bir qadın ilə. 

Rəhimə də Yusif nəslindən idi, 

O da Əyyub kimi imanlı idi. 

Əyyub əkin əkir, taxıl biçirdi, 

Kanallar qazaraq arxlar çəkirdi. 
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Çoxlu dəvə, qoyun saxlayırdı o, 

Kasıba, fağıra əl tuturdu o. 

Əyyubun həm oğlu, həm qızı vardı, 

Övladları ona kömək olardı. 

Tanrı əzəl gündən saf yaratmışdı, 

Qəlbini səmatək pak yaratmışdı. 

Əməli salehdir, özü imanlı, 

Dilindən düşmürdü Allahın adı. 

Bir gün göydən yerə bir mələk gəldi, 

Tanrıdan Əyyuba müjdə gətirdi: 

─ Seçdi insanlardan Allahın səni, 

Ucaltdı göylərə sənin nəslini. 

Səni peyğəmbərtək seçdi Allahın, 

Səni çox mötəbər tutdu Allahın. 

Qapına gələni naümid qoyma, 

Heç zaman şeytanın felinə uyma. 

Tanrı çoxlu nemət verəcək sənə, 
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Allahın adıyla ehsan ver sən də. 

Səni uca tutub başqalarından, 

Sən də üz çevirmə Uca Tanrından. 

Əyyub Allahına şükürlər etdi, 

Çünki Tanrı onu peyğəmbər seçdi. 

Hamıya əl tutub kömək edirdi, 

Yanına gələnlər razı gedirdi. 

Özü tarlalarda əkin əkirdi, 

Yoldaşı buğdadan un üyüdürdü. 

Qızlar həmin undan çörək bişirir, 

Oğlanlar aclara yemək gətirir. 

Çobanlar çəməndə sürü otarır, 

Əyyub kasıblara paltar aparır. 

Onun şərəfiylə Hərvan camaatı, 

Çoxlu xeyir tapdı, bərəkət tapdı. 

Allah çoxlu sərvət əta edirdi, 

Əyyub da hamıya kömək edirdi. 
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Şükür eləyirdi Uca Tanrıya, 

O doğru yol göstərirdi hamıya. 

İnsanlar Əyyubu sevirdi deyə, 

Tez – tez gəlirdilər onu görməyə. 

Oğlanları şəhəri evbəev gəzir, 

Kimin ehtiyacı nədirsə verir. 

Onların evinə bir qoca gəldi, 

Ac olduğunu Əyyuba söylədi. 

Əyyub övladların xeyli danladı, 

Hərvanda ac uşaq, qoca qalmadı. 

Çağlayan görəndə bu cah – cəlalı, 

Yenidən Şeytanın tutdu azarı. 

Əyyubun hörməti artırdı deyə, 

İnsanların qəlbinə gətirdi şübhə. 

Şeytanda paxıllıq hissi oyandı, 

Hamının könlündə həsəd yarandı. 

Əyyub insanları hidayət edir, 
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“Tanrıya ibadət edin !” ─ söyləyir. 

İnsanlar iblisə yenə aldandı, 

Şeytan qəlblərinə vəsvəsə saldı. 

Çağırdı pisliyə, şərə, böhtana, 

Əyyub da çağırdı: ─ Gəlin imana. 

Şeytanın ardınca gedənlər artdı, 

Şeytan da min illik istəyə çatdı. 

Üzdə Əyyub ilə dostluq etdilər, 

Arxada Əyyubdan qeybət etdilər. 

İnsanda hər cildə düşmək həvəsi, 

Hələ gil şəklində olandan qalıb. 

Çünki Uca Tanrı gili yoğurdu, 

Sonra qurumaqçün saxladı onu. 

Bir müddət simasız qalandan sonra 

Ona forma verdi, həm camal verdi. 

Sonra da ruhunu üfürüb cana, 

Adəmi bəxş etdi bütün cahana. 
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Şeytan heç bir yerdə sakit durmadı, 

Hamının qəlbinə şübhələr saldı. 

Hərvanlıları çəkərək kənara, 

Şeytan çox həvəslə dedi onlara: 

─ Əyyub var – dövlətçün səcdələr edir, 

Peyğəmbər olduğun yalan söyləyir. 

Əgər kasıb olsa ibadət etməz, 

Bircə an olsa da Rəbbi yad etməz. 

Onun süfrəsində çörək yeyənlər, 

Onun kətanından paltar geyənlər, 

Dedilər: ─ Nə deyək həqiqi sözə, 

Şeytan həqiqəti göstərdi bizə. 

Hərvanlılar azdı haqqın yolunu, 

Onlar bilmirdilər işin sonunu. 

                                        01.06.2011 

 

                 II 
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Şeytanın şərindən qorunmaq üçün, 

Bu azğın dünyada haqqı tapmaqçün 

Pənah aparın siz Uca Allaha, 

Sonda ruhun da çatar nicata. 

Uca Allah görür bütün olanı, 

İmanlı bəndəni şərə salanı. 

Məzluma, kasıba arxa duranı, 

Nifaq törədərək ara vuranı. 

Hər bir verilənə şükür edəni, 

Pisliyi ataraq haqqa gedəni. 

Rəbbi danaraq şeytana uyanı, 

Pisliyi özünə peşə sayanı. 

İnsanları haqqa çağıranları, 

Allaha məhəbbət yaradanları. 

Bəsirət gözləri kor olanları, 

Allahı bütlərə dəyişənləri. 

İnsanlar şeytanla əlbir oldular, 
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Əyyuba tamamən asi oldular. 

Bəndədən Allahı üz çevirməsə, 

Sonda həmin bəndə tez nicat tapar. 

Şeytanın insanı aldatdığını, 

Sübut etmək üçün Böyük Yaradan, 

Əyyuba dərd verdi, bəlalar verdi, 

Sonda Əyyuba çox böyük səbr verdi. 

Tarlaya od düşdü, taxıllar yandı, 

Sonra səhralarda çobanlar öldü, 

Canavar daraşıb sürünü qırdı, 

Fırtına qoparaq evin uçurdu. 

Rəhimə söylədi: ─ Bəlalar gəlir, 

Deyəsən hər şeyi fəlakət sarır. 

Əyyub şükr elədi öz Allahına, 

Dedi: ─ Hazır olun siz imtahana. 

Allahın istəyi belədir, bilin, 

Haqqı tanıyaraq imana gəlin. 
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Sən mənə səbr ver, Böyük Yaradan, 

Sənin dərgahına gətirdim aman. 

Xidmətçilər Əyyubu tərk edib getdi, 

Beləcə Şeytan da murada yetdi. 

Sonra yeddi oğlu, üç qızı öldü, 

Rəhiməylə Əyyub tək – tənha qaldı. 

Əyyub qoca idi, taqətsiz idi. 

Rəhimədən başqa yoxdur heç kəsi. 

Bunu görən Şeytan oraya gəldi, 

Tənəylə Əyyuba belə söylədi: 

─ Gör, Allahın sənə necə zülm etdi, 

Övladın, dövlətin səni tərk etdi. 

Əyyub Yaradana şükürlər etdi, 

Şeytan da qaçaraq onu tərk etdi. 

Gəlib camaata söylədi belə, 

Əyyub qəzəblərə düçar olubdur, 

Onunçün qocaykən tənha qalıbdır, 
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O olan yerlərə bəlalar gələr. 

İnsanlar uydular Şeytan felinə, 

Onunçün vurdular Əyyuba tənə. 

Bir nadan söylədi Hərvan əhlinə: 

─ Əyyub gəlib Allahın lənətinə. 

Tərk etsin şəhəri, yox olsun burdan, 

O getsin, qurtulaq biz də bəladan. 

Əyyub dedi: ─ Bunu mənə etməyin, 

Allah peyğəmbərini incitməyin. 

Şeytan qızışdırdı yenə aranı, 

Əyyubla Rəhimə tərk etdi Hərvanı. 

Allahın hökmüylə çatıb səhraya, 

Hər ikisi yurd saldılar oraya. 

Hərvan əhli tamam uyub Şeytana, 

Zülm etdilər şərəfli peyğəmbərə. 

Unutdular Əyyub edən hörməti, 

Rəhiməyə çox etdilər zilləti. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Əyyub peyğəmbərə inam da itdi, 

Şeytanın feliylə iman da getdi. 

Yalnız Rəhimə ona sadiq idi, 

Təkbaşına o iman gətirmişdi. 

Səhrada günləri çox çətin keçir, 

Onlar cad yeyərək, soyuq su içir. 

Rəhimə hər səhər Hərvana gəlir, 

Bir tikə çörəkçün  qulluq göstərir. 

Bir zaman əl tutub kömək etdiyi, 

Ac qarnın doyurub, çörək verdiyi, 

Onu görən zaman üz çevirdilər, 

Sözlə, hərəkətlə tənə etdilər. 

Əyyubun yanına kimsə gəlmirdi, 

Bəzən o yerindən qalxa bilmirdi. 

Gözləri tutuldu, kor oldu tamam, 

Artıq sağalmağa yox idi güman. 

Bədəninə düşdü irinli yara, 
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Cismi məskən oldu qara qurdlara. 

Qocaydı, taqətsiz halda yatırdı, 

Ağrıdan fəryadı ərşə çatırdı. 

Nə yaxşı Rəhimə çardaq qurmuşdu, 

Qoruyur günəşdən, tozdan Əyyubu. 

Əyyub ümidini üzmədi heç vaxt, 

Sonda köməyinə yetişdi Allah. 

Yenə də Allaha ibadət edir, 

Bütün əzablara dözür, səbr edir. 

Şeytan tez – tez gəlib keçirdi ordan, 

Əyyub da şeytanı qovdu səhradan. 

                                                         05.06.2011 

 

 

                    III 

İnsanın içində yatan xəbislik 

Bəlaya aparır bəşəriyyəti. 
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Kimsə əziyyətə düçar olanda, 

Ona sevinənlər tapılır hər an. 

Özgənin halına yanmayan insan, 

Unudur çox böyük bir həqiqəti. 

Hər şeyi yaradan Uca Allahdır, 

Verən də, alan da yenə Allahdır. 

Bir gün Rəhimə Hərvana getdi, 

Onlara: ─ Mənə bir iş verin, – dedi. 

Heç kəs Rəhiməyə iş tapşırmadı, 

Görənlər pərişan halın sormadı. 

Onu hər bir yerdən söyüb qovdular, 

O gözəl gözünü yaşlı qoydular. 

Rəhiməyə lağ edib, ələ saldılar, 

Bir tikə çörəyi qıymadı onlar. 

Kəsib saçlarını o çörək aldı, 

Özünü dərdlərə, möhnətə saldı. 

Günəşdən od tutub yanır səhra da, 
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Əyyub da ac – susuz qalıb səhrada. 

Rəhimə kor – peşman geriyə döndü, 

Gətirib çörəyi Əyyuba verdi. 

Əyyub anlayanda işin əslini, 

Əsaya ataraq gücsüz əlini, 

Rəhiməni danladı, qəzəbnak oldu, 

Qəhərdən, qüssədən gözləri doldu. 

And içdi ayağa qalxarsa əgər, 

Rəhiməni şallaqla kötəklətdirər. 

Əyyub ac – yalavac qaldı çardaqda, 

Rəhimə fikirli gəzir səhrada. 

Rəhimə bu dərdə dözə bilmirdi, 

Pərişan halına hey ağlayırdı. 

Rəhiməni pərişan görəndə şeytan, 

Fikirləşdi yetişib gözlənilən an. 

Hövlonak gələrək onun yanına, 

İstədi vəsvəsə salsın canına. 
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Dedi: ─ Əyyub ilə yoldaş olandan 

Başına müsibət, fəlakət gəlir. 

Əvvəl övladların getdi əlindən, 

Ah – fəğan düşməyir sənin dilindən. 

İndi cavanlığın tərk edib səni, 

Dərd də yaralayıb incə qəlbini. 

Tərk elə ! Tərk elə ! Əyyubu həmən, 

İnan ki, bəlalar qaçacaq səndən. 

Rəhimə nifrətlə baxdı şeytana, 

Dedi: ─ Sən salmısan bizi böhtana. 

Allahın lənəti tutubdur səni, 

Ardınca apara bilməzsən məni. 

Allah bəxş etmişdi çoxlu var – dövlət, 

Oğuldan, qızdan da bir neçə övlad. 

O verdi, o aldı, biz nə karəyik, 

Onun yaratdığı adi bəndəyik. 

Allahın seçilmiş bəndəsi Əyyub, 
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Həmişə Rəbbinə çox sadiq olub. 

Fitnələrin ona əsər eləməz, 

Tanrıdan heç zaman əlini çəkməz. 

Ey şeytan ! Sən lənətlər məskənisən, 

Cəhənnəmin əbədi sakinisən. 

Şeytan Rəhimədən qorxaraq qaçdı, 

Bircə an içində təpədən aşdı. 

Rəhimə sədaqətli, imanlı idi, 

Əyyub onu məhəbbətlə sevirdi. 

Bir gün Rəhimə getdi şəhərə, 

Bəlkə bir az çörək taparam deyə. 

Əyyub yenə tənha qaldı səhrada, 

Bu vaxt iki nəfər keçirdi ordan. 

Əvvəl ötənləri yada saldılar, 

Sonra bu qocaya xeyli güldülər: 

─ Bu qədər sadiqsən sən öz Rəbbinə, 

Bəs niyə bir kömək eləmir sənə? 
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Deyirsən Tanrının rəsulusan sən, 

Amma gör nə qədər dərdə düşmüsən. 

Əyyub ümidini üzmədi heç vaxt, 

Sonda köməyinə yetişdi Allah. 

Üz tutub səmaya dua elədi, 

Allahdan dərdinə əlac dilədi: 

─ Ağahdır hər bir şey Sənə, Allahım, 

Bu böyük cahanda Sənsən pənahım. 

Hər zaman sadiqəm Sənin yoluna, 

Rəhm elə mənimtək yazıq quluna. 

Şükür, seçilmişəm başqalarından, 

Qurtar məni boşboğaz tənələrindən. 

Bu zaman səmada ildırım çaxdı, 

Həmin adamları yandırıb yaxdı. 

Əyyub da heyrətdən yerində qaldı, 

Bu vaxt göy üzünü parlaq nur aldı. 

Əyyub olan yerə nur səpələndi, 
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Fəzadan çox gözəl ətir ələndi. 

Səmadan bir mələk endi o yerə, 

Tanrıdan xoş xəbər gətirdi yerə. 

Yaxına gələrək dedi Əyyuba: 

─ Tanrının salamı olsun Əyyuba. 

Çox böyük səbr ilə dözdün əzaba, 

Hərvanlılar isə batdı günaha. 

Allahın ən əziz bəndəsisən sən, 

Etdiyin səbr üçün əvəz görərsən. 

Sənin duaların qəbul olunub, 

Tanrıdan səninçün müjdə verilib. 

Ayağını bərkdən torpağa vursan, 

Tanrı mükafatın orda taparsan. 

Mələk gözdən itib göyə ucaldı, 

Əyyubun qəlbində nur parıldadı. 

Əyyub ayağını torpağa vurdu, 

Bu zaman torpaqdan bir bulaq çıxdı. 

Həmin sudan içdi, tezcə sağaldı, 
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Tanrıdan çox böyük mükafat aldı. 

Vücudun tərk etdi dərdli qocalıq, 

Həmdəm oldu ona gözəl cavanlıq. 

Bulağın suyuyla təmiz yuyundu, 

Cənnət ətirli ağ paltar geyindi. 

Hər tərəf çiçəyə, gülə büründü, 

Dünya başdan – başa gözəl göründü. 

Əyyub da əyləşib həmin çəməndə, 

Dedi: ─ Şükür, Tanrım, qurtardım dərddən. 

Bu zaman Rəhimə döndü şəhərdən, 

Heyrətə düşmüşdü o mənzərədən. 

Çardaq yox, Əyyub yox, səhra yox olmuş, 

Yerində çiçəkli bir çəmən qalmış. 

Yaxınlaşdı gül üzlü cavan oğlana, 

Ondan xəbər aldı qoca Əyyubu. 

Dedi: ─ Burda köhnə bir çardaq vardı, 

Onun kölgəsində Əyyub yatardı. 

Çardaqdan, Əyyubdan əsər qalmamış, 
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Yerini çiçəkli çəmənzar almış. 

Əyyub şükr edərək Böyük Allaha, 

Dedi: ─ Rəhimə, bax, Əyyub mənəm. 

Tanrı əzabları yox edib artıq, 

Bütün bəlalardan yaxşı qurtardıq. 

Bulağın suyundan iç doyunca sən, 

Qocalığın gedər, gözəlləşərsən. 

Rəhimə su içdi, döndü mələyə, 

Su axıb töküldü yanmış zəmiyə. 

Küldən çoxlu arpa, buğda cücərdi, 

Yanmış əkinlərdən zəmi göyərdi. 

Su axıb gedərək çatdı qəbirə, 

Əyyub övladları dirildi həmən. 

Səhrada sürülər əmələ gəldi, 

Əyyubun xərabə evi yüksəldi. 

Övladlar salamat, firavan həyat, 

Yenidən quruldu əvvəlki büsat. 

Hərvan əhalisi peşiman oldu, 
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Şeytan da lənətlə ordan qovuldu. 

Tanrıya şükr edib, səbr edən insan, 

Sonucda mükafat alar Allahdan. 

Səbr etsən sonadək nicat taparsan, 

Şeytanı qovmaqla haqqa çatarsan. 

Yalnız Tanrı verən bəlaya döz sən, 

İnsanın etdiyi zülmə baş əysən, 

Qul kimi müti bir varlıq olarsan, 

Sonda Cəhənnəmə düşüb yanarsan. 

Tanrı sevimlisi olmaq istəsən, 

Heç zaman nahaqqa boyun əymə sən. 

Qalib, səbr etmə sən bu haqsızlığa, 

Haqq sözlə bu xalqı üsyana səslə. 

Ucalt haqq səsini, Tanrıya çatdır, 

Qaniçən alçağı qəbirdə yatırt. 

Nadandan, alçaqdan zərbə alsan da, 

Tanrı kömək olar sənə bu yolda. 

                                                    08.06.2011 
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ġÜEYB PEYĞƏMBƏR 

 

"Mədyən əhlinə də qardaşları Şüeybi  

(peyğəmbər) göndərdik."(əl-Əraf 85) 

 

İnsan olanları dərk edə bilsə, 

Ağlının gücünə inana bilsə, 

Yaxşını yamandan ayıra bilsə, 

Allahı tanıyıb tövbə eləsə, 

Həmişə qəlbində sevgi saxlasa, 

Allahla, bəndəylə ülfət bağlasa, 

Tanısa Allahın elçilərini, 

Doğru yol göstərən nəbilərini, 

Anlasa özünün günahlarını, 
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Bilsə əməllərin savablarını, 

Dəhşətli əzabdan qurtarar ruhun, 

Rəhmətin qazanar sonda Allahın. 

Yaxşılıq edərək pislik görsən də, 

Yaxşılıq etməkdən heç zaman dönmə. 

Bəndədən mükafat gözləmə heç vaxt, 

Yaxşılığa əvəz verəcək Allah. 

Bəndədən heç zaman kömək istəmə, 

Nə istəyirsən tək Allahdan istə. 

Səni xilas edər dərddən, bəladan, 

Axirətdə yanan oddan, alovdan. 

Ərəb çöllərində bir şəhər vardı, 

Həmin şəhər Mədyən adlanırdı. 

Onunla qonşuydu Əykə obası, 

Burada məskundu ərəb tayfası. 

Tanrı xoş nəzərin bu yurda salmış, 

Hər tərəf gül – çiçək, yaşıllıq olmuş. 
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Əkinçilik yüksək inkişaf etmiş, 

Ticarət çox böyük bir vüsət almış. 

İnsanlar firavan, xürrəm yaşayır, 

Bura gözəllikdə Cənnətə oxşayır. 

Evləri ucalır səmaya doğru, 

Şəhərdə tapılmaz bir nəfər oğru. 

Xiyaban tər – təmiz, güllü – çiçəkli, 

Küçələr yuyulub, hər yan bəzəkli. 

Burda Şüeyb adlı kişi yaşardı, 

Əməli salehdi, özü dindardı. 

İnsanlar Şüeybə hörmət edirdi, 

Kiçik də, böyük də onu sevirdi. 

Haqqı tanıyandır, Allahpərəstdir, 

Həmişə yaxşılıq eləyən kəsdir. 

Mədyən camaatı bütpərəst idi, 

Daşa, torpağa ibadət edirdi. 

Burada vüsətli alver gedirdi, 
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Onlar alverdə fırıldaq edirdi. 

Çəkini azaldıb malı satırlar, 

Satılan mallara haram qatırlar. 

Əkinlər bolluca məhsul verirdi, 

Onlar da Allahı inkar edirdi. 

Elə bilirdilər bütün əməllər, 

Ömrün sonunadək cəzasız keçər. 

Onunçün imanı, mürüvvəti atıb, 

Əsəl qiymətinə ayranı satıb, 

Mədyənə gələnə zülüm etdilər, 

Fağırı, məzlumu çox incitdilər. 

Allah ədaləti bərpa etməkçün, 

Bütün pisliklərə son qoymaq üçün, 
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Həmin bu zamanda, bu çətin anda, 

Şüeybi peyğəmbər seçdi onlara. 

Tanrıdan hər gələn səsi, nidanı, 

Allahın qoyduğu bütün qaydanı, 

Şüeyb söylədi onlara bir – bir, 

Əzabdan xilasçün göstərdi tədbir: 

─ Allahı tanıyın, bütdən əl çəkin, 

Yaxşılıq edərək pisdən əl çəkin. 

Halala haramı qarışdırmayın, 

Pisliyin sonu yox, bunu anlayın. 

Alanı aldatmaq, satanı qovmaq, 

Allahın xoşuna gələn iş deyil. 

Allah haqq sayılan əməli sevər, 

Bəndəyə yaxşılıq edəni sevər. 

Yalançı, oğrular düşməndir ona, 

Zülmkar, zinakar asidir ona. 

Sizi mövcud edən Uca Allahdır, 
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Ondan başqasına səcdə günahdır. 

Yoxdan yaratdığı bütün varlığı, 

Sizə xidmət üçün yaradıb Allah. 

Hətta göylərdəki mələklər belə, 

İnsanın önündə səcdəyə durur. 

Tanrıya asilər cəzalanarlar, 

Sadiq olanlarsa mükafat alar. 

Əyyubun, Salehin, Hudun qövmünü, 

Nuhun, İbrahimin, Lutun qövmünü 

Çuğlayan bəlanı siz yada salın, 

Tanrını tanıyın, mükafat alın. 

Yoxsa əməliniz cəzasız qalmaz, 

Sonda şəhəriniz bəlasız qalmaz. 

Çünki Allah sizə şüur bəxş edib, 

Sizə yol göstərən peyğəmbər verib. 

Allaha ibadət eləyin hər an, 

Əl çəkin yalandan, hər iftiradan. 
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Bazarda hər malı halalca satın, 

Haqqa qovuşaraq nicata çatın. 

Bir yarpaq yaratmaq gücünüz varmı? 

Allahın tapmayan haqqa çatarmı? 

Göylərdən yağışı endirən Odur, 

Bizlərə ruzini bəxş edən Odur. 

Əgər haqq yoluna dönməsəniz siz, 

Sizə qəzəblənər Uca Rəbbiniz. 

Qayıdın haqq yola, tövbə edin siz, 

Pislikdən paklansın daim qəlbiniz. 

Mədyənlilər bölündü iki yerə, 

Bir dəstə Şüeybə iman gətirdi. 

Bunlar kasıblarla yoxsullar idi, 

Şüeybi peyğəmbərtək qəbul edirdi. 

O biri pisliyə meyl edənlərdi, 

Alverdə fırıldaq eləyənlərdi. 

Onlar Şüeybə qarşı idilər, 
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Onunçün də ona belə dedilər: 

─ Şüeyb, sən heç də qüdrətli deyilsən, 

Əgər sən bütlərə səcdə eləsən, 

Səni öldürmərik, Mədyəndə qalarsan, 

Yenə əvvəlkitək əziz olarsan. 

Yox, əgər əməlini davam etdirsən, 

Biz səni Mədyəndən qovarıq həmən. 

Nüfuzlu qohumun olmasaydı, bil, 

Biz səni daş – qalaq edərdik yəqin. 

Bizim həyatımız firavan keçir, 

Alverimiz hər yerdə rəvan gedir. 

Şüeyb heyrət ilə baxdı onlara, 

Sonra həyəcanla qalxdı ayağa. 

Ürəkdən dualar etdi Allaha, 

Üzünü tutaraq Mədyən xalqına: 

─ Qohumlarımdan qorxursunuz deyə, 

Cürətiniz çatmır məni öldürməyə. 
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Bütün varlıqlara hakim olandan, 

Ən böyük səcdəyə layiq olandan, 

Sizə həyat verən, ruh verəndən, 

Gecəyə, gündüzə hökm eləyəndən, 

Hər iki dünyaya sahib olandan, 

Rəhmət qapısı açıq olandan, 

Məni və sizləri yaradan Zatdan, 

Hər şeyə hökm edən qadir Allahdan, 

Nə üçün qorxmayıb, tövbə etmirsiz? 

Onun göstərdiyi yolla getmirsiz? 

Allah elçilərin sevir hər zaman, 

Onları hifz edir bütün bəladan. 

Yada sal, keçmişdə olan işləri, 

Qövmlərin başına gələn işləri. 

Əgər son qoymasanız pisliklərə, 

Dəhşətli əzab gələcək sizlərə. 

Mədyənlilər güldülər onun sözünə: 
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─ Bizimçün Rəbbindən sən bəla istə. 

Deyirsən bütlərdən biz əl çəkərək, 

Sənin Allahına ibadət edək? 

Neyçün babalardan qalan adəti, 

İllərlə toplanan bütün sərvəti, 

Sənin bir sözünlə atıb tərk edək, 

Sənin göstərdiyin yol ilə gedək. 

Şüeyb çox nəsihət etdi onlara, 

Bəlkə mədyənlilər haqqa qayıda: 

─ Sizi xilas üçün göndərilmişəm, 

Pislikdən, böhtandan qaçmaqdır peşəm. 

Pislik heç bir zaman fayda gətirməz, 

Torpaq şoran olsa çiçək bitirməz. 

Qəlbdə eşq, məhəbbət yuva qurmasa, 

İnsan doğru yolu, haqqı tapmasa, 

Özünü bəlaya düçar eləyər, 

Sonda həyatı da bir heçə dönər. 
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Qayıdın bu yoldan, tövbə edin siz, 

Məzlumlar deyillər tənha, kimsəsiz. 

Sizin varınız var, dövlətiniz var, 

Tükənmək bilməyən sərvətiniz var. 

Onları qoruyan Allahları var, 

Sizdən hifz eləyən pənahları var. 

Heç kəsə siz pislik, zülüm etməyin, 

Yalnız Allahın önündə baş əyin. 

Şüeyb çox nəsihət etdi onlara, 

Dedi kömək edin siz kasıblara. 

Kütlə qəzəbləndi onun sözündən, 

İnsanlar çıxmışdı tamam özündən. 

Hamı yığışaraq yaxına gəldi, 

Bir nəfər irəli çıxaraq dedi: 

─ Ey Şüeyb, sən qorxulu cadugərsən, 

Ən qorxulu düşməndən də betərsən. 

Səni öldürməyə əsasımız var, 
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Mədyəni tərk elə, canını qurtar. 

Şüeyb ürəyində kədər hissilə, 

Bütün olanları gətirdi dilə: 

─ Adəmi bəladan qurtaran Allah, 

Məni də sizlərdən qoruyacaqdır. 

Bilin ki, çox böyük əzab gələcək, 

Allahı dananlar cəza çəkəcək. 

O zaman nə bütlər, nə də ki, sərvət 

Sizi əzablardan qoruya bilməz. 

Keçən vaxtınızı fövtə verməyin, 

Allahın önündə tövbə eləyin. 

Onlar Şüeybi ələ saldılar, 

Yenə də Allaha asi qaldılar: 

─ Rəbbinin qüdrəti çatırsa əgər, 

Söylə, yəqin bizə əzab göndərər. 

Şüeyb Mədyən şəhərini tərk etdi, 

Xeyli yol gedərək Əykəyə yetdi. 
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Əykə də Mədyəntək bəhərli idi, 

İnsanlar bütə sitayiş edirdi. 

Alverdə fırıldaq edirdi hamı, 

Heç kəs tanımırdı öz Allahını. 

Əykəlilər yığıldılar bir düzə, 

Şüeyb onlara söylədi moizə. 

Allahdan, imandan, dindən danışdı, 

Yaxşıdan, yamandan, pisdən danışdı. 

Dedi: ─ Bərabərdir dünyada hamı, 

Boş yerə tökməyin siz nahaq qanı. 

Alverdə fırıldaq eləməyin siz, 

Tövbə edin, bağışlasın Rəbbiniz. 

Tanrı verən haqqı bəndə alarmı? 

Bilərək özünü dərdə salarmı? 

Pisliklər heç zaman cəzasız qalmır, 

Sonda bütün əməl qiymətin alır. 

Hər şeyi yaradan Uca Allahdır, 
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Məzluma əl tutmaq, bilin, savabdır. 

Allah heç xoşlamır pis əməlləri, 

Onun üçün əzizdir bəndələri. 

Sizin əməliniz günahdır, günah, 

Onu bağışlayar O Böyük Allah. 

Bununçün siz gərək tövbə edəsiz, 

Allahın önündə səcdə edəsiz. 

Gəlin haqq dininə, Rəbbi tanıyın, 

Sonunda Cənnəttək mükafat alın. 

Əykə kəndində böyük bir büt vardı, 

Əykəlilər ona səcdə edərdi. 

Bütü göstərərək onlar Şüeybə, 

Dedilər: ─ Bir utan, ar olsun sənə. 

Bizim allahımız olubdur bu büt, 

Həyatımız keçir firavan, sakit. 

Atamız, anamız ona inanıb, 

Ona qurban verən, ən tez nicat tapıb. 
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Övladı olmayan ondan diləyir, 

Ruzisi azalan ondan istəyir. 

Görürük, sevirik, səcdə edirik, 

Onu hər allahdan uca bilirik. 

Sənin sözlərinə de, kim inanar, 

Bəsdir söylədin sən bizə yalanlar. 

Əgər Allahının qüdrəti varsa, 

Əgər bu allaha gücü çatarsa 

Göydən od ələyib daşlar yağdırsın, 

Bizi bütümüzlə odda yandırsın. 

Sən haqqı danan kəs, sehrbaz insan, 

Söylədiklərinsə yalandır, yalan. 

Şüeyb çox səslədi onları haqqa, 

Onlar haqqı danıb batdı günaha. 

Şüeyb Əykədən gəldi Mədyənə, 

Gördü zülüm edir insan insana. 

İmanı olanı incidir onlar, 
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Allahı dananı əziz tuturlar. 

Bütpərəstlər qəzəblə qaçır hər yana, 

İmanlı bəndəni atır zindana, 

Körpəyə, məzluma aman vermirlər, 

Mömin görən zaman onu əzirlər. 

Şüeyb üz tutdu Mədyən xalqına: 

─ İnsan asi olmaz öz Allahına. 

İmanlı insanlar imanın atıb, 

Heç zaman sizintək vicdanın satıb, 

Yolundan dönərək haqqı danmazlar, 

Allaha, Tanrıya asi olmazlar. 

Mömin haqdan dönməz, bilin siz bunu, 

Etdiyiniz pisliyin yoxdur sonu. 

Sonra üz tutaraq mavi səmaya, 

Başladı Rəbbinə dua etməyə. 

─ Bizə şüur verib anladan Sənsən, 

Yoxdan bu dünyanı yaradan Sənsən. 
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Ədalət Səndədir, haqq da Səndədir, 

Səni dərk etməyən yazıq bəndədir. 

Qüdrətin hər yerə çatır, Allahım, 

Sən hakim ol bizə, biz isə məhkum. 

Ən böyük hakimsən, ey Uca Allah, 

Məgər Səni sevmək günahdır, günah? 

Hər şeyi görməyə qüdrətin vardır, 

Sənin qərarların doğru qərardır. 

Qəbiləmlə bizim hakimi Sən ol,  

Sən həmişə haqsan, yenə də haqq ol. 

Bütpərəstlər qovdular onu şəhərdən, 

İmanlılar yanına gəldi hər yerdən. 

Yetişdi həmin o vəd olunan gün, 

Şəhərə gəlirdi fəlakət, hüzn. 

Mədyənlilər səhər gəlib meydana, 

Ruhlarını satıb alçaq şeytana, 

Bütə dua edib, qurban verdilər, 
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Sonra da bazarda al – ver etdilər. 

Şüeyb qəlbində ağır bir yara, 

Dözməyib yenə də dedi onlara: 

─ Qayıdın, gec deyil, haqqa dönün siz, 

Sizi bağışlayar Uca Rəbbiniz. 

Onlar əhəmiyyət vermədi ona, 

Həyatları əzabla yetdişdi sona. 

Bazarda fırıldaq bir az da artdı, 

Haqsızlıq bu yerdə lap ərşə çatdı. 

Göyü qara bulud çulğadı tamam, 

Yer də dəhşət ilə titrədi o an. 

Evlər bünövrədən qopub söküldü, 

Büt də parçalanıb yerə töküldü. 

Fəryad yüksəlmişdi Ərşi – əlaya, 

Kimsə yetişmirdi dəhşətli haya. 

Heç kəs görməmişdi belə müsibət, 

Məzluma zülm edən çəkəcək zillət. 
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Mədyən xərabəyə çevrildi tamam, 

Yox idi bütpərəstlərdən sağ qalan. 

Göydə ildırımlar oynadı həmən, 

Əsər də qalmadı gözəl Əykədən. 

Göydən od – alovlu daşlar yağırdı, 

Bütün Əykə kəndi alovlanırdı. 

Bütpərəstlər səmaya əl açdı o an, 

Artıq gecdir, qurtarılmaz bəladan. 

Yerində xərabə qaldı şəhərin, 

Çevrildi küllüyə bağı Əykənin. 

Şüeyb kədərlə baxdı şəhərə, 

Dedi: ─ Allah sözün çatdırdım sizə. 

Asinin, zalımın sonu bax budur, 

Rəbbə səcdə edin, nicat ondadır. 

Əgər haqq olanı danarsa insan, 

Qəlbində yurd salsa o murdar şeytan, 

Hər zaman dilinə yalan gətirsə, 
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Məzluma, fağıra zülüm edərsə, 

Həyatı əzabla sona yetəcək, 

Başına göylərdən bəla gələcək.   

                                                             04.07.2011 

18.07.2011 
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MUSA PEYĞƏMBƏR 

 

"Biz Musanı da möcüzələrimizlə və açıq-aşkar (dəlillərlə) 

peyğəmbər göndərdik." (Hud 96)                         

 

Qədim tarix kitabında 

Qeyd olunub belə bir fakt. 

Qədim Misir torpağında 

Firon qurub səltənətin. 

Özün tanrı adlandırır, 

O, Rəbbini heç tanımır. 

Münəccimlər, rəmmallar, 

Hər tərəfdən yığışdılar. 

Ulduzlara salıb nəzər, 

Firona verdilər xəbər: 

─ Doğulacaq hər bir körpə, 

Səltənəti çəkər məhvə. 
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Firon bundan qəmə batdı, 

Fikirləşib çarə tapdı. 

Sonra verdi belə fərman, 

Öldürülsün hər doğulan. 

Fərraş gəzib hər bir yeri, 

Komaları, küçələri, 

Harda körpə uşaq görür, 

Oda atıb tez öldürür. 

Anaların ahı göydə, 

Körpələrin qanı yerdə. 

Uzaq bir kənd, köhnə daxma, 

Körpə uşaq doğub ana. 

Ana qorxur, qan ağlayır, 

Körpə acından ağlayır. 

Fikirləşir yazıq ana, 

Birdən nida gəlir ona. 

Onun adın qoyur Musa, 
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Bunu hərgah kimsə bilsə, 

Həm ananı, həm oğlunu, 

Məhv eləyər Firon onu. 

Oğlunu qoyub nənniyə, 

Ana gedir qoca Nilə. 

Qorumaqçün balasını, 

Salır suya nənnisini. 

Firon oğlun öldürüncə, 

Qoy boğulsun qoca Nildə. 

Su aparır, nənni gedir, 

Nənni üzüb gözdən itir. 

Ana bu an nalə çəkir, 

Yerə, göyə fəryad çökür. 

Ana ağlayır doyunca, 

Nənni üzür Nil boyunca. 

Həmin bu vaxt Nil çayında, 

Çox bəzəkli bir qayıqda, 
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Fironun böyük hərəmi, 

Seyr edirdi bu aləmi. 

Birdən gördü çox uzaqdan, 

Ona sarı nənni üzür. 

Əmr elədi qaldırsınlar, 

Tez qayığa çatdırsınlar. 

Qullar kəməndi atdılar, 

Onu sudan çıxartdılar. 

Böyük hərəm baxıb gördü, 

Nənnidə var gözəl körpə. 

Tez alaraq qucağına, 

Musanı basdı bağrına. 

Ana qəlbi pərvaz etdi, 

Sanki arzu, kama yetdi. 

Qul – qaravaş yaxın gəldi, 

Xanımın qəlbi kövrəldi. 

Çünki onun yox övladı, 
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Bala ətrin ondan aldı. 

O qullara əmr elədi, 

Bunu sirtək saxlasınlar. 

Bu uşağı unudaraq, 

Ona tərəf baxmasınlar. 

Xanım gəldi tez saraya, 

Dayə çağrıldı haraya. 

Dayə ona süd verirdi, 

Musa qaymaq, bal yeyirdi. 

Çox oxuyub, öyrənirdi, 

Söylənəni dinləyirdi. 

Musa Firon övladıtək 

Böyüyürdü, boy atırdı. 

Öz ağlıyla, kamalıyla 

Uca mənsəbə çatırdı. 

Bir gün Musa çıxdı dağa, 

Uzandı göy bağça – bağa. 
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Xəyal etdi, fikrə daldı, 

Pak səmadan nida gəldi. 

Həmin nida söyləyirdi, 

Musa onu dinləyirdi. 

Peyğəmbərlik verilərək 

Seçiləndən oldu Musa. 

Tanrımızın yer üzündə 

Elçisinə döndü Musa. 

Bir gün yenə uca Tanrı 

Musa ilə söhbət etdi. 

Haqq dinini yaymaq üçün 

Musaya bir əsa verdi. 

Musa gəldi tez saraya, 

Kahin də gəldi haraya. 

Musa dedi: ─ Böyük Firon, 

Sən Tanrıya, dinə inan. 

Vəsf elə sən Yaradanı, 
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Unutma gəl sən Xudanı. 

Səni, məni yaradıbdır, 

Yeri, göyü yaradıbdır. 

Naz – neməti verən Odur, 

Ömrü bizə verən Odur. 

Haqqa tapın, dua elə, 

Sən Tanrıdan aman dilə. 

Bunu duyan qoca Firon, 

Əmr elədi:  Onu tutun ! 

Kahin bir əfsun oxudu, 

İplər dönüb ilan oldu. 

Əlindəki əsasını 

O an Musa yerə atdı. 

Əsa dönüb əjdahaya 

Uddu bütün ilanları. 

Bunu görən qoca kahin 
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Diz çökərək qarşısında, 

Yaradandan əfv dilədi, 

Ruhunu nura bələdi. 

İşi belə görcək Firon 

Topladı öz ordusunu. 

O Musanı təqib etdi, 

Səhra ilə, qumla getdi. 

Mavi suya gəlib çatdı, 

O Musaya hücum etdi. 

Tanrı suda bir yol açdı, 

Musa həmin yolla qaçdı. 

Firon atın sürdü suya, 

Sanki düşdü bir quyuya. 

Musa keçdi qarşı taya, 

Fironsa qərq oldu suya. 

Musa gəldi öz qövmünə, 

Dua etdi dönə – dönə. 
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Haqq nidasın çatdıraraq, 

Qövmün haqqa tapındırdı. 

Bir gün Musa Tur dağında 

Dua etdi Yaradana. 

Sonra gəldi öz yurduna, 

Orda vardı “Qızıl dana”. 

Qövmü ona səcdə edir, 

Din, iman da əldən gedir. 

Musa çıxıb Tur dağına, 

─ Rəhm elə sən, – dedi, – Allah. 

Bəndələrin yolun azıb. 

Sən onları qaytar Allah. 

Əl uzadıb uca kəsə, 

Aman dilər kim istəsə. 

Qövmü Rəbbi qəbul etdi, 

Bütü qırıb dua etdi. 

Göy üzündən “Tövrat” gəldi, 
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Bütün xalqlar haqqa gəldi.  

                              27.12.2010 
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DAVUD PEYĞƏMBƏR 

 

"Biz Davuda ... elm verdik." (ən-Nəml 15) 

 

Tanrının hökmünə bağlıdır dünya, 

Onun qüdrətiylə yaranıb dünya. 

Doğulan, yaşayan bütün insanlar, 

Həyatı dərk edib dərindən anlar. 

Aqillər anlayıb bu həqiqəti: 

Bəndəni sevməkdir Rəbbin niyyəti. 

Heç kəsi müqəssir yaratmayıbdır, 

İnsanı dərdlərə O atmayıbdır. 

Bəndə öz cismini oda atarsa, 

Ruhunu şeytana, cinə satarsa, 

Tanrı dərgahına ucala bilməz, 

Günahı heç zaman itməz, silinməz. 

Birini hökm edən yaradıb Tanrı, 
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Digəri əmrlərə müntəzir durur. 

Birinin nidasın hər an eşidir, 

Birinin duasın qəbul eləmir. 

Birini seçərək başqalarından, 

Özünün yerdəki rəsulu edir. 

Digəri nəfsinə qul olub tamam, 

Şeytanın tutduğu yol ilə gedir. 

Başqası şükr etmir Tanrı verənə, 

Birisə şükr edir ağır dərdinə. 

Adəmdən Xatəmə ötən zamanda 

Tanrı haqq yolunu göstərmək üçün 

Bəndədən özünə peyğəmbər seçdi, 

Sözlərin dünyaya onlarla dedi. 

Mələk göndərərdi yerin üzünə, 

Biz də dinləyərdik mələk sözünü. 

Amma Uca Allah belə buyurmuş, 

Seçdiyi insanlar peyğəmbər olmuş. 
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Onlar mələklərdən, hətta Allahdan 

Dinlədikləri sözdən, Tanrı yolundan 

Bizlərə çox böyük müjdələr vermiş, 

Bizi yanlış yoldan haqqa gətirmiş. 

Şeytan kor edəndə bəsirət gözün, 

İnsan itirər gecəsin, gündüzün. 

Əgər hansı bəndə azsa yolunu, 

Tövbə edib üz tutarsa Allaha, 

Tanrı bağışlayar həmin qulunu, 

Çalışar batmasın dünya günaha. 

Allah bəndəsinə hər şeyi verir, 

Onu haqq  yolunda görmək istəyir. 

Şeytan fitvasına uyarsa hər kəs, 

Heç zaman Tanrıdan aman gözləməz. 

Qürrələnib özünü öymə, ey insan, 

Tanrı bəxş edibdir hər şeyi, inan. 

Gücü, qüvvəti də bəxş edən Odur, 
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Varı, dövləti də yetirən Odur. 

Tanrını yad elə, özünə güvən, 

Tanrı həm alandır, həm də ki, verən. 

Kim şükr etməsə Rəbbin cəlalına, 

Yazıqlar olacaq onun halına. 

Odur ucalığa qaldıran qüvvə, 

Odur alçaqlığa endirən qüvvə. 

Dünya yaranandan belə buyrulub, 

Hökm eləmək Allahdan əmr olunub. 

Tanrı ucaltmasa heç kəs şah olmaz, 

Tanrı istəməsə həyat var olmaz. 

Davud şah olaraq taxta oturdu, 

Önündə insanlar müntəzir durdu. 

Adildi, heç zaman haqqı yeməzdi, 

Zalıma, alçağa boyun əyməzdi. 

Ağılla idarə edir rəiyyəti, 

Tanrıya səcdədir  onun niyyəti. 
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Xalqa firavanlıq, bolluq gətirdi, 

Rəiyyəti xoşbəxt günə yetirdi. 

Bir gün uca Tanrı görüb bunları, 

Davuda göndərdi gözəl “Zəbur”u. 

Onu ucaldaraq daha yüksəyə, 

Özünün yerdəki elçisi etdi. 

Davud şərəfləndi, peyğəmbər oldu, 

“Zəbur”tək çox gözəl mükafat aldı. 

Yenə ədaləti danmadı heç vaxt, 

Həmişə, hər yerdə qalib gəldi haqq. 

Allahın hökmüylə səsi gözəldi, 

Onu dinləməyə bülbüllər gəldi. 

Tanrı quş dilini öyrətdi ona, 

Ölülər səsindən gəlirdi cana. 

Quşlar da heyrandır ondakı səsə, 

Amma girmədilər onunla bəhsə. 

Çünki Tanrı verən hər şey gözəldir, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Davud Tanrısından mükafat aldı. 

Davud şux səs ilə “Zəbur” oxuyur, 

Allah kəlamları qəlbi oxşayır, 

Davudun səsinə heyran olan quş, 

Rəbbin qüdrətinə söyləyir alqış. 

Onlar eşidəndə Davudun səsin, 

O an oxuyurlar “Zəbur” nəğməsin. 

Quşlar da zikr edir Allahı həmən, 

Dünya fərəhlənir gözəl nəğmədən. 

Davud namaz qılıb səcdə edəndə, 

Dağlar da, quşlar da onunla birgə 

Tanrını zikr edib səcdə edirlər, 

Rəbbin ucalığına şükr edirlər. 

İşə bax, alovda əriyən dəmir, 

Davudun əlində muma çevrilir. 

Davud bu dəmirdən zireh düzəldir, 

Tanrım əbədidir, həm də əzəldir. 
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Atı Davud üçün minik yetirdi, 

Onun əziyyətin sona gətirdi. 

Allahın dinini uca tuturdu, 

Şikayətlərə də adil baxırdı. 

Allahı hər zaman yada salırdı, 

Hamı da Davuddan razı qalırdı. 

O Allahı sevir, ibadət edir, 

Allah da Davudu çox istəyirdi. 

Allahın yolunda oruc tuturdu, 

Qəlbindən pisliyi, kini atırdı. 

Hər işdə, hər yerdə dürüst olmuşdu, 

O vaxtını dörd yerə bölmüşdü. 

Birini dövlətin işləri üçün, 

Birini övlada tərbiyə üçün. 

Digəri Tanrıya ibadət vaxtı, 

Başqası xalqının şikayət vaxtı. 

Bu vaxtı heç zaman dəyişməzdi o, 
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Heç kəsin vaxtını kəsməzdi o. 

Davud böyük sarayda yaşayırdı, 

Sarayı keşikçilər qoruyurdu. 

Hamı öz vaxtını dəqiq bilirdi, 

O vaxt Davuda müraciət edirdi. 

Bir gün səhər tezdən, ibadət vaxtı, 

Davud Uca Rəbbə ibadət edir. 

O məsuliyyəti duyduğu üçün 

Titrəyir Tanrının önündə bütün. 

Yalvarır Allaha onu hifz etsin, 

Günah əməllərdən, bədxah işlərdən. 

Səcdəyə qapılıb göz yaşı tökdü, 

Önündə duran iki insan gördü. 

Qorxdu, həyəcandan səsi titrədi, 

Keşikçi bunları niyə görmədi? 

Sakitcə baxaraq xeyli dinmədi, 

Sonradan özünə gələrək dedi: 
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 Kimsiniz, saraya hardan gəlmisiz? 

İbadət zamanı niyə gəlmisiz? 

Divanda gözləyin şikayət vaxtın, 

Mən də şikayətə vaxtında baxım. 

O iki nəfərdən biri söylədi: 

 Biz sənə heç zaman pislik etmərik. 

Mənim şikayətim qardaşımdandır, 

Mənim bircə dənə qoyunum vardır. 

Mənim yaşayışım o qoyunladır, 

Qardaşımın gözü o qoyundadır. 

Qoyunu əlimdən almaq istəyir, 

Hər yerdə “O qoyun mənimdir”, – deyir. 

Adilsən, ucasan, dinlə sən bizi, 

Sonda ədalətlə həll et bu işi. 

Davud bu sözləri deyən qardaşa 

Dedi:  Zülm eləyib sənə qardaşın. 
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Haqqa, ədalətə sığışmaz bu iş, 

Belə haqsızlığı görən olmamış. 

Kimsənin haqqına göz dikmək olmaz, 

Zülm edən heç zaman cəzasız qalmaz. 

Allah verən ruzini kimsə kəsəmməz, 

Allahı dananlar heç vaxt sevinməz. 

Sən də bir insansan, o da bir insan, 

Heç kəsə zülm edib, söyləmə yalan. 

Doğma qardaşına zülm edən bəndə, 

Özgəni məhv edər yeri düşəndə. 

Kimsə haram tikə yeyə bilirsə, 

Qohuma, qardaşa əzab verirsə, 

Allahın, Tanrının yolunu azıb, 

Özünə pislikdən bir quyu qazıb, 

Tanrının qoyduğu qaydanı pozub, 

Özünü dərdlərə, möhnətə salıb, 

Böhtan bulağının suyun içibdir, 
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Günahdan özünə paltar tikibdir. 

Heç kəsin haqqını talamayın siz, 

Sizi bağışlayar Uca Rəbbiniz. 

Gücünüz, hökmünüz çatdığı üçün, 

Kimsəni əzməyə haqqınız varmı? 

Sonra üz tutaraq digər qardaşa: 

 Tanrını sevginən, gəl asi olma. 

Qardaşının əlindən qoyunu alma, 

Özünü çarəsiz bir dərdə salma. 

Tanrıya xoş deyil zülüm eləmək, 

İşıqlı ömrünü qara eləmək. 

Təqsirin böyükdür, günahın çoxdur, 

Tövbə et ! Bağışlan ! Başqa yol yoxdur. 

Onu dinləməyib tələsdi Davud, 

Özünü günaha batırdı Davud. 

Bundan sonra həmin o iki nəfər, 
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Sarayı tərk edib göyə getdilər. 

Davud anladı ki, bu imtahanmış, 

O da şeytanın felinə aldanmış. 

Onu imtahançün səmadan gəlmiş. 

O iki nəfər də mələklər imiş, 

Davud peşman oldu öz əməlindən, 

Bağışlanmaq dilədi Uca Rəbbindən. 

Günlərlə ac – susuz ibadət etdi, 

Rəbbinin önündə səcdəyə getdi. 

Ağladı, gözünün yaşı qurudu, 

Yaş yerinə gözündən qanlar axırdı. 

Çox tövbə elədi, çox əfv dilədi, 

Sonda Tanrısından bir nida gəldi: 

 Əfv etdim ! Əfv etdim ! Ey qulum səni, 

Artıq qəbul etdim sənin tövbəni. 

Ey insan, tələsmə qərar verməyə, 
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Yalnız Rəbbi çağır hər an köməyə. 

Əgər verilərsə tələsik qərar, 

Sonra səhv edənlər peşiman olar. 

Əgər üz tutubsa bir nəfər sənə, 

Ondan rəhmini sən heç əsirgəmə. 

Bir işi etməyə gücün çatırsa, 

Onu eləməkdən boyun qaçırma. 

Düşünüb atmasan hər addımını, 

Peşmançılıq olar bu işin sonu. 

Heç kəsi günahsız ittiham etmə, 

Heç kəsə nə böhtan, nə də şər demə. 

Hökmü və qüdrəti verən Tanrıdır, 

Tanrını sevənlər doğru yoldadır. 

Əgər hökmün varsa, qoyma nahaqqı 

Tapdayıb məhv etsin, batırsın haqqı. 

Qərar çıxaranda ədalətli ol ! 

Cəhənnəm odundan sən amanda qal ! 
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Ruhunu xilas et yalandan, çirkdən, 

Sonra mükafat al Uca Rəbbindən. 

Əgər səhv edərsə hansı bir insan, 

Əfv elə, bağışla, keç günahından. 

Bir nəfər qərəzli mövqe tutarsa, 

Məhv elə, qoyma o məqsədə çata. 

Yenidən Davudun inamı artdı, 

Tanrı dərgahında məqama çatdı. 

Hər gün vəsf elədi Uca Tanrını, 

Nəğməsi heyrətə saldı dünyanı. 

Günlərlə ibadət edirdi Davud, 

Tanrıya şükürlər edirdi Davud. 

Tanrının hökmüylə ucaldı yenə, 

İnsanları səslədi həqiqi dinə. 

Yenə ədalətlə qərar çıxardı, 

Yanına gələnlər haqqı tapardı. 

Səsi heyran etdi bütün dünyanı, 
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Davud nəğməkara tay olan hanı? 

Oxudu nəğmələr, oxudu mahnı, 

Onun nəğməsinə uymuşdu hamı. 

Şeytan vəsvəsəni salmışdı cana, 

Səsi xoş gəlirdi onu duyana. 

Oxumaqdan ilhama gəldiyi zaman, 

“Zəbur” oxumağı unutdu tamam. 

Quşlara, daşlara nəğmə oxuyur, 

Gözəl xanımları sözlə oxşayır. 

Artıq unutmuşdu Tanrını, dini, 

Nəğmə oxumaqla keçirdi günü. 

Ədalət qalxmışdı tamam aradan, 

Xəbəri yox idi onun dünyadan. 

Yanına gələni dinləmirdi o, 

Qərar çıxaranda səhv edirdi o. 

Bir gün iki mələk gəldi yanına, 

Tanrının yolunu göstərdi ona. 
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Dedilər “Zəbur”u oxumaq üçün, 

Tanrının şənini vəsf etmək üçün, 

Uca Rəbb bu səsi veribdir sənə, 

Təriflər deyəsən Onun şəninə. 

Davud əhəmiyyət vermədi ona, 

Həyatı dərdlərlə yetişdi sona. 

Sonra hakimiyyət çıxdı əlindən, 

Sağalmaz bir yara çıxdı belindən. 

Tanrı qəzəblənib səsin batırdı, 

Davudun dərdlərin, qəmin artırdı. 

Sandıqda saxlardı “Zəbur” kitabın, 

Çox əziz tutardı hər bir varağın. 

Tez gəlib sandığı açanda Davud, 

“Zəbur”u sandıqda görmədi artıq. 

“Zəbur”u çəkmişdi Tanrı səmaya, 

Ağladı günlərlə, artıq nə fayda. 

Ağlamaq, sızlamaq yetişməz dada, 
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Tanrını unudan çatmaz murada. 

Yada sal ! Quru gilə can verən Odur, 

Yoxluğu varlığa çevirən Odur. 

Tanrının istəyi haqla ədalət, 

İstər bəndələri görməsin zillət. 

Tanrı bəxş edənə şükr elə hər an, 

Ruhunu xilas et, qurtar bəladan. 

Əgər “Mənəm – mənəm” söyləsə insan, 

Sonda fəlakətə tuş olar, inan. 

Ancaq savab əməl sahibi ol sən, 

Həmişə Allahdan hörmət görərsən. 

Dua et Tanrıya hifz etsin səni, 

Yaxşılıq xilas edər sonda dünyanı. 

Əgər öz nəfsini saxlarsa insan, 

Axirət əzabından tapacaq aman. 

Daim xoşniyyətli olsanız hərgah, 

Sizi bəlalardan hifz edər Allah. 
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Qalib, şükr elə ki, Tanrı sənlədir, 

Tanrı sevən insan xoşbəxt bəndədir. 

Heç vaxt namərdlərlə yoldaşıq etmə, 

Alçağın saldığı körpüdən keçmə. 

Həmişə uca tut şərəf – şanını, 

Hər şeydən uca saxla təmiz adını. 

      

31.08.2011 

     03.09.2011 
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SÜLEYMAN PEYĞƏMBƏR 

 

"Biz ... Süleymana elm verdik." (ən-Nəml 15) 

 

Dünyanı çox gözəl yaradıb Allah, 

Onu dərk etməyən qəlbdədir günah. 

Yaşamağı sanma hər şeydən asan, 

Yaşamaq çətindir hər zaman, inan. 

Dünyanı bəzəyən ey qafil insan, 

Hərdənbir yolunu sal məzarlıqdan. 

Ayaq saxla burda, fikirləş bir an, 

Gör nə qədər insan köçüb dünyadan. 

Niyə yarandılar, niyə öldülər? 

Varlıqdan heçliyə necə döndülər? 

Necə bir məkandır axı axirət? 

Necə davam edir ordakı həyat? 

Nə vaxt səslənəcək İsrafil "Sur"u? 
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Kimlər çıxacaqdır yağışdan quru? 

Kimin simasında nur yaranacaq? 

Kimlərin sifəti qara olacaq? 

Necə diriləcək toz olan bədən? 

Bəs canlı vücudlar var olub nədən? 

Necə yoxlanacaq bütün əməllər? 

Necə ayrılacaq sadiq bəndələr? 

Hardan veriləcək o adil əmr? 

Kafir də, mömin də ölmək istəmir. 

Nə vaxt alacaqdır zülümkar cəza? 

Nə vaxt çatacaqdır mömin muraza? 

Qiyamət günündə dirilən bəndə, 

Bilirmi taleyi nə olar sonda? 

Onda bu yer üzü var olacaqmı? 

Günəş də səmadan boylanacaqmı? 

Kim verib insana belə qüdrəti? 

Hökm etməkdə nədir onun niyyəti? 
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Allah sevgisiylə ətrafa baxsan, 

Hər yerdə çoxlu möcüzə görərsən. 

Bunları saymaqla yoxdur bir işim, 

Digər dastanlarda onu demişəm. 

İndi söyləyəcəm suala cavab, 

Bəlkə qazanaram bununla savab. 

Milyardlarla insan köçdü dünyadan, 

Yenə doğulanlar ölür durmadan. 

Tanrının əmriylə yarandı insan, 

Vədə çatan zaman köçür dünyadan. 

Əvvəl bir heç idi, var etdi Allah, 

Canlı bir vücuda çevrildi torpaq. 

Ruhla torpaqdan yaranıb insan, 

Aşkar möcüzədir, bunu anlasan. 

Haqq – hesab çəkilən yerdir axirət, 

Əbədi olacaq ordakı həyat. 

Vədəsi çatanda səslənəcək "Sur", 
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Qiyamətin səsi eşidin, odur. 

Dəftəri sağ əldə olan bəndələr, 

Üzündən hər yerə şəfəq, nur ələr. 

Bəd əməl sahibi peşman olacaq, 

Günahkarın gözü qanla dolacaq. 

Heçlikdən "Ol !" deyə varlıq yaradan, 

"Qalx !" deyib qaldırar bizi məzardan. 

Hər əməl çəkiylə haqq – hesab olar, 

Yaxşı da, yaman da hesaba gələr. 

Mələklər hər işi qeydə alarlar, 

Beləcə ayrılar sadiq olanlar. 

Heç kəs bilmir ki, nə olacaq sonu, 

Onunçün unutma Tanrı haqqını. 

Sonda yer üzünü, həm də Günəşi, 

Əvəz edəcəkdir odlu bir atəş. 

Kimin əməlləri düz olsa əgər, 

Sirat körpüsündən salamat keçər. 
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Allahı sevənlər Cənnətə düşər, 

Cəhənnəmə şeytanın dostları gələr. 

Əgər şübhən varsa dirilməyinə, 

Gəl səyahət edək qədim zamana. 

Bütün olanları yada sal bir az, 

Süleyman dastanın duysan pis olmaz. 

Davud peyğəmbərə lütf etdi Allah, 

Ona bəxş elədi bir oğul övlad. 

Adını qoydular şanlı Süleyman, 

Böyüyüb oldu o gözəl bir oğlan. 

Boyu uca idi, ağlı çox dərin, 

Hüsnü heyran edir hər görənləri. 

Tanrı ona güclü zəka vermişdi, 

Bütün elmləri əta etmişdi. 

Gənc idi, heç nədə günahı yoxdu, 

Allahın yanında hörməti çoxdu. 

Ağılda üstündü soydaşlarından, 
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Ədəb – ərkanlıydı qardaşlarından. 

Davud anladı ki, oğlu zəkidir, 

Tanrının yanında çox istəklidir. 

Onunçün şikayət dinləyən zaman, 

Heç vaxt ayırmazdı onu yanından. 

Şikayətə gəlir gənclər, qocalar, 

Bələkdə körpəsi olan analar. 

Onlar ayaqüstə söz söyləyirlər, 

Davudun hökmünə əməl edirlər. 

Davud oturubdur qızıl taxtında, 

Süleyman əyləşib taxtın yanında. 

Bir – bir dinləyirlər şikayətləri, 

Aşkar söyləyirlər qəbahətləri. 

Başladı insanlar qeybət etməyə, 

Davudun haqqında böhtan deməyə: 

─ Oğlunu hamıdan üstün tutur o, 

Bizə məhəl qoymur, bizi saymır o. 
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Biz ayaqüstündə dururuq orda, 

Süleymansa daim oturur taxtda. 

Biz danışmaq üçün izn alırıq, 

Bəzən boynumuzu büküb qalırıq. 

Süleymansa istədiyi vaxt danışır, 

Uşaqdır, amma hər şeyə qarışır. 

Davuda vəhy gəldi Uca Tanrıdan: 

─ Qurtarmaq üçün tənədən, böhtandan, 

Hamıya xəbər ver meydana gəlsin, 

Hərə bir qurumuş budaq gətirsin. 

Budağı bir gecə anbarda saxla, 

Səhərədək o budaqlara baxma. 

Səhər hansı budaq cücərsə əgər, 

Sən də həmin şəxsə verginən dəyər. 

Davud xəbəri çatdırdı qövmünə, 

Dedi əməl edək Tanrı sözünə. 

Hərə bir budaqla gəldi meydana, 
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Süleyman da budaq gətirdi ora. 

Meydanda toplandı quru budaqlar, 

Sonra da anbara yığıldı onlar. 

Camaat ayırdı iki ağsaqqal, 

Oldu budaqlara keşikçi onlar. 

Günəş nur saçını darayan zaman, 

İnsanlarla doldu o böyük meydan. 

Hamı həyəcanla baxdı anbara, 

Görsünlər nə olub quru budağa. 

Hərə öz budağın tapıb çıxardı, 

Onların içində bir yaşıl vardı. 

Bu Süleymanın qoyduğu budaqdur, 

İndi yaşıllaşmış yaşıl budaqdır. 

Hamı heyran oldu bu möcüzəyə, 

Artıq söz qalmadı tənə etməyə. 

Hamı anladı ki, Tanrı seçəni, 

Zəka bulağının suyun içəni, 
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Tənəylə məzəmmət eləmək olmaz, 

Tanrı ucaldanı heç kəs alçaltmaz. 

Sənə bəxş etdiyi gözəllik üçün, 

Sözünü qiymətli etdiyi üçün, 

Qəlbində məhəbbət yaşatdığıçün, 

Səni bəlalardan hifz etdiyiçün, 

Minnətdarlıq elə Böyük Allaha, 

Nəfsini qul etmə heç vaxt günaha. 

Süleymanı daha da ucaltmaq üçün, 

Belə bir hadisə baş verdi bir gün. 

Bir gecə çobanın qoyun sürüsü, 

Xarab elədilər üzüm bağını. 

Səhər bağ sahibi bağa gələndə, 

Gördü bağı tamam olub viranə. 

İşi belə görən bağın sahibi, 

Bir qədər naəlac, həm də qəzəbli, 

Davud peyğəmbərin yanına gəldi, 
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Bu hadisələrdən şikayət etdi. 

Həmin vaxt qəbulda adam çox idi, 

Davud şikayətləri dinləyirdi. 

Eşitdi bağbanın fəryadlı səsin, 

Çağırdı yanına onu dinləsin. 

Bağban söylədi ki: ─ Bütün qoyunlar, 

Edibdir bağımı viran, tarü – mar. 

Davudun əmriylə qoyun sahibi, 

Təcili olaraq divana gəldi. 

Soruşdu çobandan: ─ Həqiqətmi bu? 

Niyə nəzarətsiz qoydun qoyunu? 

Qoyunlar dağıdıb bağbanın bağın, 

Ağır olacaqdır, bil, sənin cəzan. 

Çoban söylədi ki: ─ Bilməmişəm mən, 

Qoyunlar gecədən gedibdir evdən. 

Davud söylədi ki: ─ Qoyunları sən, 

Bağın sahibinə gərək verəsən. 
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Bu zaman Süleyman divanda idi, 

Verilən qərarı o da eşitdi. 

Həmin an Tanrıdan ona vəhy gəldi, 

Davuda xitabən belə söylədi: 

─ Ata, icazə ver bir fikir deyim, 

Əsl həqiqəti mən də söyləyim. 

Bir il bağ sahibi qoyun otarsın, 

Bağ da bu müddətə çobanda qalsın. 

Bağban qoyunlardan fayda götürsün, 

Bu zaman çoban da bağı bitirsin. 

Sonra dəyişsinlər bağla qoyunu, 

Xeyirə calansın bu işin sonu. 

Bağın sahibiylə qoyun sahibi, 

Bölgüdən çox razı qaldı hər biri. 

Hamı heyran oldu belə zəkaya, 

Süleymanın şöhrəti düşdü dünyaya. 

Bildilər seçibdir Tanrımız onu, 
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Peyğəmbər edibdir adi insanı. 

Fələyin təkəri fırlandı yaman, 

Zaman dövr elədi artıq durmadan. 

Bu təkər çoxunu əzib məhv etdi, 

Çoxu bu dünyadan naümid getdi. 

Zamanın çarxını saxlamaq olmaz, 

Dolan boşaldısa bir daha dolmaz. 

Qozbel qəbirdə də düzəlməz, inan, 

Yaxşılıq eləyər ağıllı insan. 

Şəvə saçlara da zaman qar səpər, 

Çağlayan ürəyə fələk dərd əkər. 

Zamanın yükündən əyilir kürək, 

Bu qədər dərdlərə dözməyir ürək. 

Davud da qocaldı, beli büküldü, 

Əcəl də onunla görüşə gəldi. 

Davud peyğəmbəri taxtından saldı, 

O da bu dünyadan göyə ucaldı. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Hamı çox hörmətlə onu xatırlar, 

Çünki "Zəbur" qalmış ondan yadigar. 

Hər yerdə, hər zaman  "Zəbur" oxunur, 

Allahın əmrinə əməl olunur. 

Abaddır şəhərlər, abaddır kəndlər, 

Tez – tez bu yerlərə gəlir mələklər. 

İnsanlar şad – xürrəm ömür sürürlər, 

Böyük Yaradana dua edirlər. 

Süleyman böyüyüb yaşa dolmuşdu, 

Ağılda hamıdan üstün olmuşdu. 

Bütün heyvanların dilin bilirdi, 

Aslanlar önündə səcdə edirdi. 

Allah həm küləyin, həm də cinlərin, 

Səmada dövr edən azad quşların, 

Çəməndə cücərən yaşıl otların, 

Dəryalar sultanı qızıl balığın, 

Verdi Süleymana ixtiyarını, 
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Həm də ki, Davudun təxtü – tacını. 

Süleyman ədalət simvolu idi, 

Bütün dərdlilərə kömək edirdi. 

Heç vaxt ədalətsiz qərar vermirdi, 

Məzluma, fağıra zülüm etmirdi. 

Çünki anlayırdı onu ucaldan, 

Bütün varlıqların pənahı olan, 

Özü ədalətin keşiyindədir, 

İmanlı insanın ürəyindədir. 

Süleyman çox abad şəhərlər saldı, 

Yolları düzəltdi, körpülər saldı. 

Qüdsdə çox gözəl məbəd tikdirdi, 

Həmin məbədin adı Əl – Əxsa idi. 

Çoxlu meyvə bağı, taxıl zəmisi, 

Könüllər oxşayan əkin sahəsi, 

Ağaclar, çiçəklər, güllər əkildi, 

Bol sulu kanallar, arxlar çəkildi. 
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Davudu yad etdi hörmətlə hamı, 

Süleymanın şöhrəti tutdu dünyanı. 

Hər yerdə çağrılır "Adil Süleyman", 

Qalmadı incikli, narazı insan. 

Haqqı qorumaqçün, dini yaymaqçün, 

Topladı qüdrətli, şanlı bir qosun. 

Qoşunu cinlərdən, insandan idi, 

Süleyman həmişə öndə gedirdi. 

Süleymana vəhy gəldi Uca Rəbbdən: 

─ Mütləq haqq yolunda cihad elə sən. 

Yığıb qoşununu qoçaq Süleyman, 

Açdı düşmənlərə qanlı bir meydan. 

Düşmən tayfalarla vuruşdu onlar, 

Asi qövmlərə zəfər çaldılar. 

Pərən – pərən düşdü düşmən düzlərə, 

Qorxu yayırdı görünən mənzərə. 

Hamı səcdə etdi haqq olan dinə, 
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Qalmadı heç yerdə kafir bir bəndə. 

Süleyman Tanrının sevimlisiydi, 

Bütün canlılar da ona tabeydi. 

Əmrə müntəzirdir cinlər, insanlar, 

Onlar tikirdilər uca qalalar. 

Küləyə "Əs!" desə əsərdi o an, 

Cinlər dürr gətirir ona dəryadan. 

Süleyman əmr etdi: ─ Bir saray tikin! 

Saraya büllurdan siz üzlük çəkin! 

Sarayı yaqutla bəzəyə tutun! 

Əqiqdən divara naxışlar vurun! 

Sarayın bağında gül – çiçək əkin! 

Zümrüd borularla bağa su çəkin! 

Elə taxt qurun ki, dünyada ona, 

Heç zaman tay olmasın bir dənə. 

Abinus taxtası, qızıl, gümüşlə, 

Yaqutla, sədəflə, fil dişi ilə 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Bəzəyin, bərq vursun, gözəl görünsün, 

Cəzb etsin, parlasın, zövq verən olsun. 

Yanında iki şir heykəli qoyun, 

Sonra uçan kərkəs heykəli yonun. 

Sanki səmalardan asılı qalsın, 

Görənin qəlbinə vahimə salsın. 

Süleyman heyran etdi görən hər kəsi, 

Hamı tərk elədi həmin məclisi. 

Büllurdan bir saray qurmuşdu cinlər, 

Heyrətə gəlirdi onu görənlər. 

Saraylar tikildi, bağlar salındı, 

Hər tərəf hündür hasara alındı. 

Bir gün qoşunla səfər edən zaman, 

Qarışqa səsini duydu Süleyman. 

Eşitdi qarışqa belə söyləyir: 

─ Süleyman keçən yerə bəla gəlir. 

Özü üçün təzə saray tikdirir, 
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Bizim yuvaları atlar uçurur. 

Qalmışıq atların dırnaqlarında, 

Daha yaşamaq olmaz buralarda. 

Süleyman itirib insafı artıq, 

Ağlını itirib tamam o yazıq. 

Sonda bu yerləri qıtlıq alacaq, 

Axırda Süleyman tənha qalacaq. 

Hamı buralardan tamam qaçacaq, 

Şeytan da arzuya, kama çatacaq. 

Süleyman bir anlıq xəyala daldı, 

Tez sərkərdəni yanına çağırdı: 

─ Qoşuna əmr edin qayıtsın geri, 

Təxirə salırıq bu gün səfəri. 

Süleyman qayıtdı öz sarayına, 

Tez əyanları çağırdı yanına. 

Dedi: ─ Əyanlar, siz məni dinləyin, 

Xalqı incitməyin, hörmət eləyin. 
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Hamının işinə ədl ilə baxın, 

Günahsızı zindandan açın, buraxın. 

Heç zaman tələsik qərar verməyin, 

Şeytana aldanıb, günah etməyin. 

Davudun işini siz yada salın, 

Bütün bu işlərdən bir ibrət alın. 

Qərarı verəndə yüz ölçün, biçin, 

Ən doğru olanı arayın, seçin. 

Heç zaman nahaqqa boyun əyməyin, 

Günahsız işlərə fitva verməyin. 

Yalandan heç kimə dostunam demə, 

Heç kəsi aldadıb boş ümid vermə. 

Daim həqiqətin tərəfdarı ol, 

Hər yerdə məzlumun havadarı ol. 

Heç vaxt ikiüzlü olma dünyada, 

İkiüzlülük ləkədir şərəfə, ada. 

İkiüzlü dünya fani adlanır, 
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Onun şəfəqinə könül aldanır. 

Bir tikə loxmaya qul olub heç vaxt, 

Haqqı tapdayaraq danışma nahaq. 

Atanı, ananı yada sal hər an, 

Onların adını uca tut müdam. 

Daim alnıaçıq gəzməyin üçün, 

Özünə hesabat verginən hər gün. 

Dinlə ürəyinin həzin səsini, 

Yaxın qoyma şeytan vəsvəsəsini. 

Hamı səbrlə dinlədi Süleymanı, 

Onun sözlərinə əməl olundu. 

Hamı can söyləyib, can eşidirdi, 

Rəbbin buyruğuna əməl edirdi. 

Süleymanın əmriylə bütün canlılar, 

Hər ay sarayında toplaşardılar. 

Bir gün bahar vaxtı yenə Süleyman, 

Sarayda növbəti iclas çağırdı. 
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İclasda iştirak edir insanlar, 

Həm cinlər, həm quşlar, həm də heyvanlar. 

Bircə şanapipik yox idi orda, 

Süleyman soruşdu: ─ Şanapipik harda? 

Heç kəs bilmirdi şanapipik hanı, 

Tamam qaraldı Süleymanın qanı. 

Dedi: ─ İcazəsiz gedibdir burdan, 

Əsaslı bir səbəb soracam ondan. 

Əgər doğru – düzgün cavab verməsə, 

Yoxluğun səbəbin izah etməsə, 

Onu öldürəcəm görk olsun deyə, 

Heç kəs gəlməyəcək ona köməyə. 

İclas sona çatdı, dağıldı hamı, 

Keşikçilər bağladılar qapını. 

Şanapipik yorğun gəldi evinə, 

Bilmirdi gəlib şahın qəzəbinə. 

Evində istirahət edən zaman, 
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Quşlar xəbər gətirdilər padşahdan. 

Dedilər: ─ Şah çox qəzəblənib sənə, 

Məhkum edilmisən ölüm hökmünə. 

Şanapipik qorxudan tir – tir əsirdi, 

Hövlnak qaçaraq saraya gəldi. 

Başını aşağı salıb dayandı, 

Görüşməkçün padşahdan rüsxət aldı. 

Süleyman soruşdu: ─ Hara getmişdin? 

Sən sarayı nə üçün tərk etmişdin? 

Bilirsən, tutarlı səbəb olmasa, 

Sənin cavabından qane olmasam, 

Mən sənə dəhşətli cəza verəcəm, 

Cəllada öldürməyi əmr edəcəm. 

Şanapipik qorxudan diz çökdü yerə, 

İcazə alaraq başladı ərzə:  

─ Həşəmətli şah, uzağa getmişdim, 

Səba ölkəsinə səfər etmişdim. 
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Orda çox böyük bir xalq yaşayır, 

Onlar al Günəşi tanrı sayır. 

Bir qadın padşahlıq eləyir orda, 

Həmişə əyləşir gözəl bir taxtda. 

Adı Bilqeysdir, pəridən gözəl, 

Bəşər görməyibdir elə bir gözəl. 

Hüsnünə heyrandır səmadakı ay, 

Köksünə bəzəkdir həm qılınc, həm yay. 

Qoşunun önündə özü at çapır, 

Qəddini görəndə düşmən yan qaçır. 

Hamı hər sözünə əməl eləyir, 

Böyük də, kiçik də onu dinləyir. 

Əqiqdən tikilmiş bir sarayı var, 

Görənlər sarayı Mərrix sanarlar. 

Çoxlu tarlaları, xurma bağları, 

Abad şəhərləri, gur bulaqları, 

Cənnətə oxşadır Səba ölkəsin, 
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Könlünü oxşayır görən hər kəsin. 

Birdən Süleymanın səsi yüksəldi: 

─ Harada yerləşir Səba ölkəsi? 

Orda daha nələr gördün, söylə sən, 

Mən ora bəs necə gedə bilərəm? 

Tanrı istəyəndə faş olar sirlər, 

Ən gizli sirləri yalnız O bilər. 

Tanrı bəxş eləyib hər şeyi bizə, 

Qəflət pərdəsini çəkibdir gözə. 

Şanapipik şahla durub üz – üzə, 

Təmkinlə, səbr ilə başladı sözə: 

─ Ora çox uzaqdır, dörd günlük yoldur, 

Yəmən elindədir, ətrafı dağdır. 

Ölkəni Bilqeys idarə edir, 

Qonşu ölkələrə karvanlar gedir. 

Tanrını tanımır, haqqa asidir, 

Hər səhər Günəşə ibadət edir. 
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Çoxlu qoşunu var, ulduz sanında, 

Rəislər müntəzir durur yanında. 

Dənizdən bolluca dürr çıxarırlar, 

Dağları yararaq yollar salırlar. 

Bilqeys hökm edir suda, quruda, 

Hamı çox firavan yaşayır orda. 

Süleyman bir qədər xəyala daldı, 

Sonra şanapipyə bir nəzər saldı: 

─ Sən yenə Səbaya gedəsən gərək, 

Biz mütləq Bilqeysə məktub göndərək. 

İndi get evinə bir qədər dincəl, 

Günəş doğmamışdan tez saraya gəl. 

Şanapipik sarayı tərk etdi o an, 

İclas otağına gəldi Süleyman. 

Bir qədər dincəlib ayağa qalxdı, 

Sonra Bilqeysə bir namə yazdı. 

Məktubu beləcə başladı padşah, 
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Əvvəl söhbət açdı bir qədər yumşaq. 

Seçdi bəlağətli, gözəl sözləri, 

Əvvəl vəsf elədi Uca Rəbbini: 

" ─ Yazıram Allahın uca adıyla, 

Tanrı müjdə verir Cənnət adıyla. 

Qəflətdən oyanın, imana gəlin, 

Tanrının qoyduğu haqq yola gəlin. 

Mən Tanrı elçisi, haqq carçısıyam, 

Haqq dinin yerdəki qorucusuyam. 

Tərk edin Günəşə səcdə etməyi, 

İblisin önündə səcdə etməyi. 

Mənim məktubumu alan kimi siz, 

Günəşə səcdədən tövbə ediniz. 

Adım Süleymandır, peyğəmbərəm mən, 

Qüds şəhərinin hakimiyəm mən. 

Əgər sözlərimə əməl etməsəz, 

Tanrı buyurduğu yolla getməsəz, 
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Sizin ölkənizi məhv edəcəyəm, 

Günahı olanı öldürəcəyəm. " 

Günəş kirpiyini qaldırmamışdan, 

Şanapipik saraya gəldi obaşdan. 

Məktub hazır idi qızıl lövhədə, 

Şanapipik yollandı uzaq səfərə. 

Günəş doğmamışdan çatdı Səbaya, 

Tez gəldi Bilqeys yaşayan saraya. 

Gördü hökmdarla şirin yuxular, 

Sevgitək başabaş qucaqlaşıblar. 

Məktubu qoyaraq taxtın üstünə, 

Gizlənməkçün bir yer seçdi özünə. 

Şanapipik görürdü olan işləri, 

Bilqeysə dikilmişdi nəzəri. 

Üfüqün yanağı allanan zaman, 

Bilqeys oyandı şirin yuxudan. 

Gülüşlə Günəşə salam söylədi, 
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Sonra diz çökərək dua elədi. 

İbadəti bitirib geriyə döndü, 

Taxtın üzərində bir məktub gördü. 

Yaxınlaşıb götürdü qızıl naməni, 

Tez açıb oxudu hər bir cümləni. 

Bilmədi bu məktub hardan gəlibdir, 

Onun otağına kim gətiribdir. 

Keşikçini çağırdı hüzuruna: 

─ Sərkərdələri tez çağır yanıma. 

Sərkərdələr saraya gələn zaman, 

Gördülər hökmdar əsir qəzəbdən. 

Sanki od saçırdı sərt baxışları, 

Bilqeys qəzəblə sözə başladı: 

─ Bir namə almışam Qüds şahından, 

Məktubda söz açır Uca Tanrıdan. 

Mümkün olmayan iş istəyir bizdən, 

Deyir əl çəkək biz Günəşimizdən. 
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Onun Tanrısına ibadət edək, 

Onun göstərdiyi yol ilə gedək. 

Çağırdım sizinlə məsləhət edim, 

Siz nə söyləsəniz mən onu edim. 

Sərkərdələr dedilər Bilqeysə: 

─ Əmrinə hazırıq, böyük Mələkə. 

Əgər hücum etsə onun qoşunu, 

Ordumuzun onlardan yox qorxusu. 

Gəlin biz onlara hücum eləyək, 

Onun ölkəsini qana bələyək. 

Bilqeys onları səbrə səslədi, 

Bir az fikirləşib belə söylədi: 

─ Sirkə tünd olanda qabını qırar, 

Əsəbi qafanı çomaq sındırar. 

Heç zaman əsəbi qərar verməyin, 

Səbr ilə işlərin sonun gözləyin. 

Əvvəl bütün xalqla məşvərət edək, 
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Sonra hamılıqla bir qərar verək. 

Gəranay gurladı, şeypur səsləndi, 

Bütün Səba əhli meydana gəldi. 

Bilqeys eyvanda göründü güntək, 

Hamı heyran oldu hüsnünə bişəkk. 

Bilqeys naməni oxudu xalqa, 

Hamı çox qəzəblə qalxdı ayağa. 

Dedilər: ─ Cəng edib, vuruşarıq biz, 

Bizim Süleymandan yoxdur qorxumuz. 

Vəzirlər kütləni sakit etdilər, 

Sonra çox mötəbər məclis qurdular. 

Çox fikir söyləndi, oldu məşvərət, 

Belə bir qərara gəldi camaat: 

─ Elçi göndərilsin Süleyman şaha! 

Çalışın sülh ilə bitsin bu qovğa. 

Çoxlu qiymətli daş, qızıl götürün, 

Özünüzü Fələstinə yetirin. 
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Əgər ənamları götürərsə şah, 

Demək ki, hər şeydən üstündür tamah. 

Onda bizim ondan qorxumuz olmaz, 

Tamahkar heç zaman qələbə çalmaz. 

Nəfsinə qul olan hər miskin bəndə, 

Ruhunu salacaq daim kəməndə. 

Tamahın ardınca gedərsə insan, 

Heç zaman bəladan qurtulmaz, inan. 

Gözü qamaşarsa dürrdən, qızıldan, 

Peşkəşlə qurtulmaq mümkündür ondan. 

Qızıl parıltısı aldatsa onu, 

Fəlakətlə bitər ömrünün sonu. 

Şanapipik eşitdi bütün sözləri, 

Anladı onların nədir niyyəti. 

Səbadan çıxaraq Qüdsə yol aldı, 

Heç yerdə durmadan çox qanad çaldı. 

Qüdsə çatan kimi saraya gəldi, 
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Eşitdiklərini şaha söylədi. 

Süleyman əmr etdi: ─ Qoşun düzülsün, 

Ətrafda aslanlar, pələnglər gəzsin. 

Hamı dua etsin Uca Tanrıya, 

Quşlar hökm eləsin mavi səmaya. 

Elçi gələn yola xalı sərilsin, 

Cinlər də səmaya pərdələr çəksin. 

Qartallar səmadan qızıl səpsinlər, 

Gələn elçilər də bunu görsünlər. 

Hamı müntəzirdir şahın əmrinə, 

Hazırlıq başlandı şahın əmrinə. 

Qüds torpağına çatdı elçilər, 

Şəhərə yetməmiş bir az dincəldilər. 

Şəhərin yoluna xalça sərilib, 

Hər yerdə firavan büsat qurulub. 

Günəşin önünü tutub pərdələr, 

Səmadan dürr, qızıl, cəvahir yağır. 
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Aslanlar, pələnglər nərildəyirlər, 

İnsanlar Tanrıya dua edirlər. 

Kəcavə yetişdi artıq saraya, 

Cinlər qulluq edir bütün qonağa. 

Elçilər heyrətdən donub qaldılar, 

Sonra məqsədlərdən söhbət saldılar: 

─ Səba padşahından salamlar olsun, 

Süleyman padşahın ömrü şad olsun. 

Aldıq namənizi, əzəmətli şah, 

Gəlmişik sizinlə biz dostluq quraq. 

Sizə hədiyyələr gətirmişik biz, 

Rica eləyirik qəbul edəsiz. 

Süleyman Tanrıya şükür elədi, 

Sonra elçilərə belə söylədi: 

─ Dünyanın varına yox ehtiyacım, 

Mənə hər bir şeyi bəxş edib Tanrım. 

Baxın, bu cah – cəlal mənə məxsusdur, 
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Sərvətim, qüdrətim görün, sonsuzdur. 

Çünki tabeyəm mən Rəbbin sözünə, 

Başqa Allah axtarmıram özümə. 

Onun cəlalının nəhayəti yox, 

Onun bəndəsinə mərhəməti çox. 

Məni yer üzünə peyğəmbər seçib, 

Məni başqasından şərəfli edib. 

Atam da peyğəmbər, mən də peygəmbər, 

Allahın yoluna sadiq bəndələr. 

Bu sərvət, bu dövlət müvəqqətidir, 

Axirət dünyası, bil, əbədidir. 

Əgər Tanrı ilə dostluq etməsən, 

Onun buyurduğu işi etməsən, 

Məzlumun malını çapıb – talasan, 

Günahsız insanı söyüb danlasan, 

Fağırın sözünə qulaq asmasan, 

Xəstənin dərdinə əlac tapmasan, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Zülmkar bəndəyə cəza verməsən, 

Haqqı əzənləri duyub görməsən, 

Yalın ayaqları geyindirməsən, 

Yalavac qarınlar doyuzdurmasan, 

Sonda əzablara düçar olarsan, 

Cəhənnəm odunda müdam yanarsan. 

Əzabdan qorunmaq istəsək əgər, 

Ədalətli olmaq istəsək əgər, 

Bununçün Tanrını tanıyaq gərək, 

Onun göstərdiyi yol ilə gedək. 

Ey elçi, sən tanı mənim Tanrımı, 

Bəladan xilas et Səba xalqını. 

Elçilər Qüdsdən geri döndülər, 

Hər şeyi Bilqeysə xəbər verdilər. 

Bilqeys xalq ilə məsləhət etdi, 

Fələstinə getməyə qərar verdi. 

Bu vaxt şanapipik orada idi, 
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Bilqeysdən Süleymana xəbər gətirdi. 

Süleyman biləndə Bilqeys gəlir, 

Hamını yığaraq əmr etdi bir – bir: 

─ Büllur sarayda bir hovuz düzəldin, 

Büllurdan ləpələr, dalğa düzəldin. 

Onu görən hər kəs heyrətə gəlsin, 

Aldanaraq həqiqi hovuz bilsin. 

Sonra Bilqeysi aparın ora, 

Qoymayın toxunsun orda divara. 

Mənim qüdrətimə təəccüb qalsın, 

Tanrımın ucalığını anlasın. 

Sonra soruşdu: ─ Bilqeysin taxtını, 

Yəməndən buraya kim tez gətirər? 

Bu zaman cin dedi: ─ Şanlı peyğəmbər, 

Hal əhli taxtı bir günə gətirər. 

İradəli insan, haqqa tapınan, 

Asəf adlı şəxs, qəlbində iman, 
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Dedi: ─ Ey peyğəmbər, icazə versən, 

Bir göz qırpımında gətirərəm mən. 

Və bu an sarayda taxt peyda oldu, 

Hamı bu möcüzəyə təəccüb qaldı. 

Tanrı hikmətinə tabedir hər şey, 

Həqiqəti anlayan eləməz giley. 

Taxt çox gözəldir, çox əsrarəngizdir, 

Çoxlu daş – qaş ilə bəzədilmişdir. 

Süleyman əmr etdi: ─ Yenə bəzəyin, 

Gətirib taxtımın yanına qoyun. 

Quşlar xəbər verdi Bilqeys gəlir, 

Onunla çox böyük bir ordu gəlir. 

Bilqeys saraya daxil olanda, 

Süleymanı gördü hündür bir taxtda. 

Taxtın ətrafında cinlər oturmuş, 

Sütunun önündə aslanlar durmuş. 

Quşlar qanad çalır mavi səmada, 
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İnsanlar səf çəkib büllur sarayda. 

Döşəməyə addım atdığı zaman, 

Sandı ki, hovuza düşəcək o an. 

Ətəyini yığaraq geri çəkildi, 

Bilmədi gördüyü maraqlı sirdir. 

Öz taxtını sarayda görən Bilqeys, 

Süleymanın önündə taqətsiz, 

Tanrının şəninə dua elədi, 

Onun şərəfinə tərif söylədi. 

Kənizlər dedilər: ─ Sarayda cinlər, 

Təmiz, saf büllurdan hovuz tikiblər. 

Bilqeys İslamı qəbul elədi, 

Tanrının həqiqi dininə gəldi. 

Süleymanla Bilqeys ailə qurdular, 

Birlikdə çox uzun ömür sürdülər. 

Cinlər Süleymandan çox qorxurdular, 

Onun əmrinə tabe olurdular. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Sarayda yenə də qızğın iş gedir, 

Cinlər Süleymana xidmət göstərir. 

Mərmərdən bir qüllə düzəldən zaman, 

Əsayla saraya gəldi Süleyman. 

Cinlər həyəcanla vurnuxurdular, 

Heç Süleymana tərəf baxmırdılar. 

Əsaya söykənib durdu Süleyman, 

Başını qaldırmır cinlər qorxudan. 

Durmadan iş gedir, qüllə tikilir, 

Saraya mərmərdən bir yol çəkilir. 

Xəbər tutan varmı qeyb aləmindən? 

Orda nələr olur, varmı heç bilən? 

Qeybdən xəbərdar olan Tanrıdır, 

Bütün pünhan işlər ona agahdır. 

Cinlər deyirdilər: ─ Çox mötəbərik, 

Bütün gizlinlərdən biz baxəbərik. 

Tanrı qüdrətini göstərmək üçün, 
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Cinlərə hökmünü bildirmək üçün, 

Aldı Süleymanın ruhunu candan, 

Ruhsuz cismi tutub qaldı əsadan. 

Əsaya söykənib ruhsuz bədən, 

Cinlər qorxa – qorxa keçir yanından. 

Elə bilirdilər Süleyman sağdır, 

Bilmirdilər görünən ruhsuz candır. 

Bir gün boz qarışqa saraya gəldi, 

Əsaya söykənən insanı gördü. 

Qarışqa əsanı çoxlu çeynədi, 

Taxtanı durmadan qoparıb yedi. 

Əsa nazikləşdi bir neçə aya, 

Cinlər bəzək vururdular saraya. 

Çünki ayaqüstə durub Süleyman, 

Onlara qəzəblə hirslənər hər an. 

Əsa ağırlığa dözmədi birdən, 

Düşdü döşəməyə o ruhsuz bədən. 
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Cinlər bildilər ki, o çoxdan ölüb, 

Sarayda ruhsuz bədəni qalıb. 

Önündə hamının səcdə etdiyi, 

Bütün məxluqların hörmət etdiyi, 

Süleyman tərk edib artıq dünyanı, 

Qarışqalar yeyib taxta əsanı. 

Sirlər aşkar oldu, qalmadı pünhan, 

Hər şeyə qadirdir Böyük Yaradan. 

Sarayda çox idi cinlərin sayı, 

Onlar tərk etdilər büllur sarayı. 

Düşünsən çox böyük məna var bunda, 

Tanrıya dönəcək yaranan sonda. 

Ruhsuz bədən qara daşa bənzəyir, 

Eşqsiz ürək boş xırmana bənzəyir. 

Qalib, şükr elə sən Uca Tanrıya, 

Hər an yetişəcək sənin dadına. 

   02.12.2011 
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   06.12.2011 

   06.04.2012 
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YUNUS PEYĞƏMBƏR 

 

"Həqiqətən, Yunis də (Bizim tərəfimizdən gön-

dərilmiş) peyğəmbərlərdəndir." (əs-Saffat 139) 

 

Torpaqdan yarandığı üçün insan, 

Soyuqluq köksünü sarıbdır, inan. 

Günəş şüasıyla isinən torpaq, 

Çiçəklər, meyvələr yetişdirəcək. 

Onunçün alovdan yaranan şeytan, 

İnsana çox güclü təsir göstərir. 

İmanı zəiflər, müti olanlar, 

Şeytanın felinə aldanacaqlar. 

Allahı tanıyan, haqqa tapınan, 

İblisin şərindən uzaqda qalar. 

Hamı haqqa doğru can atar həmən, 

Haqqın doğru yolun tapa bilmədən, 
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Getdiyi yolları haqq sanar insan, 

Bilməz hansı yoldur haqqa aparan. 

Haqqa gedən yolu göstərmək üçün 

Tanrı yer üzünə elçi göndərər. 

Azmış qövmləri Tanrı yoluna, 

Haqqı tapmayanı haqqın yoluna 

Səsləyər, çağırar həmin elçilər, 

Tanrının seçdiyi gözəl peyğəmbər. 

Dəclə sahilində bir qövm yaşardı, 

Onlar nicatını bütdə tapardı. 

Bütə tapınmağın səbəbi vardı, 

Çünki haqq yolunu tanımazlardı. 

Tanrı bu yerlərə ruzi vermişdi, 

Sanki Cənnət köçüb bura gəlmişdi. 

İl boyu ağaclar meyvə gətirir, 

Çəmənlər hər zaman çiçək bitirir. 

Hamı bir – birini hörmətlə anır, 
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Ağsaqqal gələndə cavan dayanır. 

Güzəran xoş keçir, ruzi də boldur, 

Haqq deyən dilləri susubdur, laldır. 

Həmin bu torpaqdan Yunus adında 

Bir nəfəri Tanrı peyğəmbər seçdi. 

Bu yerlər Neynəva torpağı idi, 

Yunus bu yerlərə iman gətirdi. 

Yunus vəsf edərək Böyük Allahı, 

Haqq yol göstərdi neynəvalılara. 

Dedi: ─ Siz Allahı tanıyın, bilin, 

Odur bağışlayan bütün günahı. 

Ucadır, sığışmaz cümlə – cahana, 

Yer kimi ev verib bütün insana. 

Göyləri, yerləri Tanrı yaradıb, 

Onun şəfəqiylə dünya nurlanıb. 

O yatmır, oyaqdır, görür hər şeyi, 

Yaxşılıq bəxş edir, kəsir pisliyi. 
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Bütün canlılara həyat verəndir, 

Bütün gizlinləri aşkar edəndir. 

Günəşi nur üçün bəxş edib yerə, 

Hökmündən bir həyat sığışıb ömrə. 

O təkdir, şəriki heç zaman yoxdur, 

Onun insanlara kərəmi çoxdur. 

Tanıyın Allahı, səcdə edin siz, 

Əzabdan qurtulsun o pak qəlbiniz. 

Səcdələrə layiq olanı seçin, 

Bütləri qıraraq Allahı sevin. 

Neynəvalılar güldülər Yunusa, 

Haqqı tanımayan uydu şeytana. 

İman gətirməyib Böyük Allaha, 

Özlərini saldılar çirkə, günaha. 

Yunus qəzəblənib yurdu tərk etdi, 

Onları bəladan xəbərdar etdi. 

Yunus baş alaraq səhraya getdi, 
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Dəniz sahilinə çatıb dayandı. 

Hər gələn karvandan elin soruşdu, 

Bildi ki, bəlaya tuş gəlib qövmü. 

Qövmüyçün göz yaşı tökərək hər an, 

Onlarçün dualar etdi durmadan. 

Yunus sahildən bir gəmiyə mindi, 

Gəmi yol alaraq adaya getdi. 

Yunus Neynəvanı tərk edən zaman, 

Səmanı bürüdü qara sis – duman. 

Sıxlaşdı buludlar, səmanı “uddu”, 

Səmadan ulduz da, günəş də itdi. 

Bunu görən zaman Neynəva əhli, 

Bildilər Tanrıdan gələn qəzəbdir. 

Allahın bir saleh gözəl bəndəsi 

Söylədi: ─ Yunusa zülm elədik biz. 

Gündüz gecə kimi  zil qara olub, 

Bizim qəlbimizə qorxular dolub. 
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İnsanlar, siz haqqa, imana gəlin, 

Bütlərin hamısın tez olun qırın. 

Südəmər körpəni alın anadan, 

Ananı saxlayın ayrı baladan. 

Körpələr aclıqdan fəğan etsinlər, 

İnsanlar saç yolub fəryad etsinlər. 

Sürüyə duz verib susuz saxlayın, 

Heyvanları bir müddət otsuz saxlayın. 

Mələşsin heyvanlar, ağlaşsın hamı, 

Bəlkə bəlalardan qurtardı Tanrı. 

İnsanlar qorxuya düşərək bu an, 

Aman dilədilər Böyük Allahdan. 

Bütləri qıraraq yerə atdılar, 

İmana çataraq haqqı tapdılar. 

Tanrının adını dilə gətirib, 

Peşmanlıqlarını bəyan etdilər. 

Tövbə elədilər, haqqa gəldilər, 
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Allaha çox dua – səna etdilər. 

Tədricən buludlar çəkildi göydən, 

Birdən parıldadı gülüzlü səma. 

Günəş gülümsəyib baxdı onlara, 

Qaranlıq çəkildi, nur gəldi yerə. 

Tanrıdan mərhəmət gəldi onlara, 

Bol ruzi bəxş etdi həmin diyara. 

Allah bağışladı Neynəva əhlin, 

Allah tövbələri qəbul edəndir. 

Axtarıb Yunusu tapmadı onlar, 

İntizarda qalıb yol gözlədilər. 

Bu zaman Yunusun mindiyi gəmi, 

Sakitcə üzürdü mənzilə sarı. 

Sakit dəniz ilə gəmi hey üzür, 

Sahildən çox xəfif küləklər əsir. 

Birdən ləpələndi dənizin suyu, 

Suyun içindəcə yarandı quyu. 
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Göründü çox böyük, nəhəng bir balıq, 

Gəmini udarsa, edər loxmalıq. 

Bu balıq dənizdə tufan qaldırıb, 

Gələn gəmilərdən qurban alırdı. 

Ənbər balığıdır həmin bu balıq, 

Onun qurbanı da insan olmalı. 

Gəmidə olanlar püşk atdı həmən, 

"Yunus" adı çıxdı həmin o püşkdən. 

Allahın istəyi beləymiş demək, 

Allahı hər zaman anasan gərək. 

Balığın ağzına atıldı Yunus, 

Dalğa sakitləşdi, dayandı dəniz. 

Balıq çəkilərək getdi dərinə, 

Sonra davam etdi gəmi yoluna. 

Balığın qarnına düşəndə Yunus, 

Bildi öz qövmündən getdiyi üçün, 

Tanrı cəzasına məhkum olubdur, 
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Özünü bu dərdə özü salıbdır. 

Şükr etdi Tanrıya hər an, hər saat, 

Tanrını ananlar taparlar nicat. 

Tanrını bircə an o unutmadı, 

Qarında olsa da qəmə batmadı. 

Balığın çox böyük bir qarnı vardı, 

Yunus da yeddi il orada qaldı. 

Zikr etdi Allahın adın günlərlə, 

Bir gün yaxınlaşdı balıq sahilə. 

Allahın izniylə balıq Yunusu 

Tulladı kimsəsiz qumlu sahilə. 

Ac idi, yeməyə qida yox idi, 

Susuzdu, içməyə suyu yox idi. 

Günəşdən yanırdı cismi köz kimi, 

Səfalət olmuşdu onun nəsibi. 

Bu hala şükr edib, dualar etdi, 

Tanrının şəninə təriflər dedi. 
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Allahın kərəmi böyükdür, inan, 

Allah izn versə qurtular insan. 

Bu zaman sahildə bitdi boranı, 

Yunus ondan yedi, qurtuldu canı. 

Yarpağı günəşdən qorudu onu, 

Hər zaman Tanrının hökmünü tanı. 

Bir az dincələrək özünə gəldi, 

Sonra Neynəvaya yola düzəldi. 

Çatdı Neynəvaya aydın bir səhər, 

Gördü çəmənlərdə açıb çiçəklər. 

Sevindi qövmünü qoruyub Allah, 

Daha heç bir insan eləməz günah. 

Neynəva camaatı ora gəldilər, 

Yunus peyğəmbəri salamladılar. 

Haqq yolun tutaraq gedərsə insan, 

Allah qoruyacaq onu bəladan. 

Tanrının hökmüdür ən böyük hökm, 
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Allaha gedən yol xilas yoludur. 

Allah mərhəmətin əsirgəyərək, 

Yunusun tövbəsin qəbul etməsə, 

Balığın qarnına salandan sonra, 

Qiyamətədək onu saxlardı orda. 

Tövbə et ! Allahı yada sal hər an, 

Odur əzablardan bizi qurtaran. 

Verdiyi hər şeyçün şükr elə Ona, 

Ucaldar bəndəsin öz dərgahına. 

Sevginən Tanrını, uca tut adın, 

Bu yolla qazan Tanrı mükafatın. 

Əziz tut ata və ana haqqını, 

Bu haqq bərabərdir Tanrı haqqına. 

                                    

   11-12.05.2011 
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ĠSA PEYĞƏMBƏR 

 

Mələklər dedilər:"...Onun adı Məryəm 

oğlu İsa əl-Məsihdir...Və onu İsrail 

övladlarına peyğəmbər 

göndərəcək."(Ali-İmran 45;49) 

 

İnsan oğlu yerdə məskən salandan, 

Şeytan ondan qisasını alandan, 

Haqqı danar, fitnə – fəsad  törədər, 

İnsanlığa qismət olar qəm – kədər . 

Şər, böhtanı şeytan öyrətdi ona, 

Özünün də cismi həvəskar buna. 

Bu dünyada var Cənnətə gedən yol, 

Tapmaq olar Cəhənnəmə gedən yol. 

Kim istəsə tutar o yoldan birin, 

Bərzəxdə gözləyər Tanrının əmrin. 

Əməlinə qiymət verilən zaman, 
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Uyğun olan olar ruhuna məkan. 

Bircə anlıq şeytan tutarsa gözü, 

Fəlakətə meydan olar yer üzü. 

Ağıl ilə hökm etməsən, hər zaman, 

Əməlindən ziyan görər yaranan. 

Böhtan söyləməkçün dil yaranmayıb, 

Pislik etmək üçün əl var olmayıb. 

Həsəd aparmaqçün var olmayıb göz. 

Qeybət dinləməkçün qulaq yaranmayıb. 

Bəzən həqiqəti görsə də insan, 

Onu danıb böhtan söylər yalandan. 

Tanrı qəzəbindən qorxmayan nadan, 

Qorxar qaniçəndən, rəzil alçaqdan. 

İşi düz gələndə deyər qoçağam, 

Hər işdə kamiləm, həm də qoçağam. 

Nə vaxt ki, fəlakət üz verər ona, 

Çoxlu ittihamlar deyər Tanrıya. 
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Əgər yıxılarsa, Tanrıdan görər, 

Ayağa qalxdıqda özünü öyər. 

Hansı iş üçünsə cəzalansa da, 

Cəhənnəm oduna düşüb yansa da, 

Özündə bir günah axtarıb tapmaz, 

Yenə pis əməldən özün saxlamaz. 

Sidq niyyətlə olunarsa bir dilək, 

Tanrı dərgahında yerinə yetər. 

Əgər sevgi ilə tutularsa iş, 

Əvəzində Tanrı yetirər bəxşiş. 

İmanlı qəlb ilə edilən dua, 

Daha tez yetişər Uca Allaha. 

Kiminsə qəlbini qırmasan əgər, 

Sənin də üzünə mələklər gülər. 

Kimsə bir məzluma olsa köməkdar, 

Tanrı o insanı çox əziz tutar. 

Əl tutsan fağıra, qorusan onu, 
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Bu əməlin razı salar Tanrını. 

Qüdsdə vardı İmran adlı bir kişi, 

Allaha ibadət idi hər işi. 

Sidq ilə məbəddə xidmət edirdi, 

Həmişə Tanrıya dua edirdi. 

Arvadı var idi Hənna adında, 

Allaha ibadət edirdi o da. 

Artıq beli bükülmüşdü Hənnanın, 

Dizində taqəti yoxdu İmranın. 

Çox ömür sürüb yaşa dolmuşdular, 

Övlad meyvəsini dadmamışdılar. 

Çox dua, çox səna edərdi onlar, 

Həqiqi dualar müstəcəb olar. 

Bir gün Hənna bağda əyləşən zaman, 

Körpə quş səsi eşidildi yuvadan. 

Ana balasını yemlə bəsləyir, 

Bala anasını səbrlə gözləyir. 
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Balaların səsi gəlir yuvadan, 

Ana da yuvaya uçur səmadan. 

Hənnanın qəlbi sıxıldı o an, 

Hər şeydən agahdır Böyük Yaradan. 

Hənna qocalmışdı, yaşı çox idi, 

Ana olmasına ümid yox idi. 

Amma xoş diləklə dua elədi, 

Allahdan özünə övlad dilədi: 

─ Hər şeyi eşidən, bilənsən, Allah, 

Məni də murada yetir Sən, Allah. 

Hənna niyyət etdi övladı olsa, 

Tanrı xoş nəzərlə onlara baxsa, 

Nəzir eləyəcək onu Allaha, 

Bununla çatacaq böyük savaba. 

Tanrı qüdrətinə tabedir dünya, 

Ondan gizli müjdə alırdı Hənna. 

Məbəddə ibadət edirdi İmran, 
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Bu vaxt vəhy mələyi endi səmadan: 

─ Tanrıdan salam var, ey sadiq insan, 

Sənə də mükafat verdi Yaradan. 

Sənin də üzünə güldü bu həyat, 

Tanrı bəxş edəcək sizlərə övlad. 

Bu xəbər İmranı təşvişə saldı, 

Tanrıya həmd edib, xəyala daldı. 

Fikirləşdi dünyanı var edən Tanrı, 

İstəsə canlandırar quru torpağı. 

Əgər əkilərsə buğda dən olar, 

Tanrı istəməsə quşa yem olar. 

Baş əydi Allahın uca hökmünə, 

Ancaq belə hal yaraşar möminə. 

Həmin hadisədən bir müddət keçdi, 

Hənnanın duası hasilə yetdi. 

Səmimi istəyi qəbul olundu, 

Tanrının hökmüylə hamilə oldu. 
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Duyanda Allahın ona lütfünü, 

Hənna da tutdu verdiyi sözünü. 

Dedi: ─ Ey Rəbbim, bətnimdəkini mən, 

Sidq ürəklə Sənə nəzir edirəm. 

Bu xəbəri Hənnadan eşidən İmran, 

Bilmədi nə desin ona qorxudan. 

Dedi: ─ Sən nə etdin, ağılsız qadın? 

Nə bilirsən kim olacaq övladın? 

Doğulmamış körpəni nəzir etmisən, 

Rəbbimizə çox böyük söz vermisən. 

Uşaq qız doğulsa nə edəcəyik, 

Xəcalətdən başımızı əyəcəyik. 

İmran çox təlaşa düşdü xəbərdən, 

Dünyanı tərk etdi bu ağır dərddən. 

Çünki o dövrdə nəzir olanlar, 

Sağlam doğulan oğlandan olar. 

Hənna hamiləykən tək – tənha qaldı, 
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Doğulmamış körpə də yetim qaldı. 

Hər şeyin vədəsi yetişdiyitək, 

Hənna da övladın doğurdu bişəkk. 

Tanrının hökmüylə bir qız doğuldu, 

Hənna bu halətdən pərişan oldu. 

Dedi: ─ Uca Rəbbim, bir qız doğmuşam, 

Mən onun adını Məryəm qoymuşam. 

Hənna anlamır ki, Tanrım hər şeyi, 

Ən xırda istəyi, böyük diləyi, 

Aşkarı, gizlini eşidir, bilir, 

Oğlu da, qızı da Yaradan verir. 

Hənna öz fikrindən dönmədi yenə, 

Sidq ürəklə üzünü tutdu Rəbbinə: 

─ Tanrım, Sənə nəzir elədim onu, 

Pak dərgahına qəbul et qulunu. 

Şeytanın şərindən qoru Məryəmi, 

Ucalardan uca tut onun nəslini. 
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Rəbbi qəbul etdi tənha qulunu, 

Sonra da çiçəktək bəslədi onu. 

Hənna körpəsini büküb köynəyə, 

Özüylə gətirdi onu məbədə. 

Dedi: ─ Qəbul edin bu pak körpəni, 

Bu çətin sınaqdan qurtarın məni. 

Məbəd işçiləri çox sevindilər, 

Tanrı nəzirini qəbul etdilər. 

Sonra tərk elədi ruhu Hənnanı, 

İmranın ruhu gözləyirdi onu. 

Uca peyğəmbərim Məhəmməd kimi, 

Atası, anası tərk etdi Məryəmi. 

Cismani bağlardan azad oldu o, 

Uca pənahıyla tənha qaldı o. 

Böyük bir iş üçün paklandı qəlbi, 

Onu çox yüksəyə ucaltdı Rəbbi. 

Ayrıldı məbəddə ona bir köşə, 
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Rahiblər qulluq edirdi həmişə. 

Yerdə qayğısına qalmaq istəyən, 

Onu candan artıq sevib bəsləyən, 

Bir insan oğluna ehtiyac vardı, 

Bütün rahiblər buna can atırdı. 

Zəkəriyya adlı pakqəlbli bir zat, 

Tanrı peyğəmbəri dedi: ─ Camaat ! 

Məryəmin xalası, Eyşa xanım, 

Hənnanın bacısı, mənim arvadım. 

O körpəyə baxmaq bizim haqqımız, 

Həm də ki, qohumtək vicdan borcumuz. 

Bu an mübahisə qızışdı yenə, 

Hamı dedi: ─ Mən xidmət edim Məryəmə. 

Bildilər o gülün Tanrı bağında, 

Uca Yaradanın xoş dərgahında, 

Çox böyük hörməti, məqamı vardır, 

Aləmə nur saçan bir tacidardır. 
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Onunçün dedilər: ─ Püşk atarıq biz, 

Belə sona çatar mübahisəmiz. 

Qədimdən belə adətləri vardı, 

Mübahisə zamanı püşk atılardı. 

Rahiblər gəldilər Ürdün çayına, 

Qələmi saldılar çayın suyuna. 

Hansı qələm önə keçsəydi əgər, 

Məryəmin qayğısın o insan çəkər. 

Tanrının hökmüylə gizli qüvvələr, 

Zəkəriyyanın qələmin önə çəkdilər. 

Zəkəriyya seçildi o gülə bağban, 

Belə buyurmuşdu Uca Yaradan. 

O fidan peyğəmbər nəfəsi ilə, 

Tanrının müqəddəs şöləsi ilə, 

Bəslənib sevgiylə boy atmalıydı, 

Çirkabdan paklığa ucalmalıydı. 

Körpə böyüyərək yetkinləşirdi, 
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Camalı mələktək gözəlləşirdi. 

Zəkəriyya hər zaman yanında idi, 

O körpə mələyə qulluq edirdi. 

Məryəm on beş yaşa çatmışdı artıq, 

Zəkəriyya xeyli qocalıb artıq. 

Bu vaxt quraqlıq sarmışdı dünyanı, 

Aclıq da qırırdı çoxlu insanı. 

Zəkəriyya söylədi: ─ Qocalmışam mən, 

Nigaran oluram artıq Məryəmdən. 

Onun qidasını kim gətirəcək? 

Onun qayğısını kim götürəcək? 

Hamı çətinliyi bəhanə edib, 

Özlərinə rahat şərait seçib, 

İmtina etdilər ona qulluqdan, 

Hamı əziyyət çəkirdi aclıqdan. 

Allah buyruğuna əməl edərək, 

Gördüyü işləri uca bilərək, 
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Məryəmin Yusif adlı qohumu, 

Qida ilə təmin edirdi onu. 

Məryəm ibadətlə məşğul olurdu, 

Uca Yaradanı yada salırdı. 

Tənha yaşayırdı öz hücrəsində, 

Ruhu qərar tutub göy qübbəsində. 

Yalnız Zəkəriyya gəlirdi ora, 

Çalışırdı Məryəm düşməsin dara. 

Bir gün Zəkəriyya hücrəyə gəldi, 

Məryəmin yanında meyvələr gördü. 

Zəkəriyya bunu ilk dəfə görüb, 

Çox fikirləşərək elədi təəccüb. 

Hücrənin qapısı hər zaman bağlı, 

Pəncərəsi yoxdur, tamam qapalı. 

Bu meyvə buraya bəs necə gəlib? 

Bunu kim, haradan, necə gətirib? 

Zəkəriyya heyrətləndi hər şeydən, 
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Sonra maraqla soruşdu Məryəmdən: 

─ Bu meyvə burada hardandır, Məryəm? 

Məndən başqa yanına kimdir gələn? 

Məryəm dua etdi Uca Rəbbinə, 

Sonra gülə – gülə söylədi belə: 

─ Allahım göndərib bunları mənə, 

Mən də həmd edirəm Uca Rəbbimə. 

İstəyən bəndəyə ruzi bəxş edər, 

Sidq ilə istəsən hər şeyi verər. 

Yalnız O varlıqdan dilə hər şeyi, 

Tanrı çin eləyər bütün diləyi. 

Göylərin qapısı açıqdır daim, 

Əgər tövbə etsən qovmazlar səni. 

Əgər bədniyyətli olmazsa insan, 

Tapılar duasın eşidən, duyan. 

Hər kim Yaradanı ansa bircə an, 

Onu yaddan çıxarmaz Yaradan. 
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Düşün, biz nə idik, indi kim olduq, 

Cənnətə sahibkən yerə qul olduq. 

Zəkəriyya bu sözdən ilhama gəldi, 

Uca Yaradandan dilək dilədi. 

Dedi: ─ Uca Allah, bəxşiş sahibi, 

Lütfünlə şad elə kövrək qəlbimi. 

Sənin cəlalına duaçıyam mən, 

Sonsuzluq qubarın qopar qəlbimdən. 

Mənə saleh övlad bəxş elə, Rəbbim, 

Körpə nəğməsiylə bəzənsin evim. 

Bir neçə gündən sonra mələklər, 

Zəkəriyyaya bir müjdə verdilər: 

─ Tanrı Yəhya adlı övlad verəcək, 

Sənin və soyunun üzü güləcək. 

Yəhya da peyğəmbər seçiləcəkdir, 

Ona da Tanrıdan vəhy gələcəkdir. 

O əməlisaleh bəndə olacaq, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Tanrının müqəddəs dinin yayacaq. 

Uca Rəbbini sən tez – tez zikr elə, 

Təriflər söyləyib, çoxlu şükr elə. 

Zəkəriyya sevincək evinə gəldi, 

Eyşaya müjdəli bir xəbər verdi: 

─ Sevinclə döyünsün kədərli qəlbin, 

Bizə də rəhm etdi qüdrətli Rəbbim. 

Peyğəmbər vücudlu övlad verəcək, 

Bizim də nənnimiz övlad görəcək. 

Sevincə qucaq aç, tərk et kədəri, 

Tanrı əziz tutur sadiq kəsləri. 

Eyşa qocalmışdı, əli əsirdi, 

Onunçün Zəkəriyyaya söylədi: 

─ Mən beli bükülmüş qoca qarıyam, 

Özüm də halsızam, həm azarlıyam. 

Gəncliyimdə övladım olmayıbsa, 

Gəncliyimdən bir əsər qalmayıbsa, 
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Sənin də ömrünü payız alıbsa, 

Üzündə zamanın izi qalıbsa, 

Daha gözlərinin nuru itibsə, 

Dizinin taqəti, gücü gedibsə, 

Bizim övladımız necə doğular? 

Yaralı qəlbimiz necə şad olar? 

Zəkəriyya Eyşaya belə söylədi: 

─ Bu gün müjdələdi mələklər məni. 

Saraya, Hənnaya övlad bəxş edən, 

Heç vaxt əsirgəməz rəhmini bizdən. 

Əgər çoxlu dua – səna eləsək, 

Onun dərgahından övlad diləsək, 

Rəbbim bizi də şərəfnaz edər, 

Bizim də arzumuz həyata keçər. 

Sonra hər ikisi dua etdilər, 

Tanrının şəninə alqış dedilər. 

Dualar eşidən Uca Yaradan, 
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Onlara pay verdi gözəl övladdan. 

Bu dürr parçasıtək bir oğlan idi, 

Zəkəriyyanın evinə şənlik gətirdi. 

Uşaq gözəllikdə nur saçan aydır, 

Səmada yaşayan mələyə taydır. 

Tanrı buyruğuyla Yəhyadır adı, 

Rəbbi də adını uca saxladı. 

Yəhya tez ayırdı yaxşıdan pisi, 

Tanrı buyurantək gördü hər işi. 

Məryəm hücrəsində tənha əyləşib, 

Tanrının hökmüylə çox gözəlləşib. 

Tanrıya dualar etdiyi zaman, 

Gördü hücrəsinə gəlib bir oğlan. 

Qorxudan qısıldı divara sarı: 

─ Pənah aparıram mən Sənə, Tanrı, 

Söyləyib göz yaşı tökdü bolluca, 

İstədi hücrədən bayıra qaça. 
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Bu zaman özünü tanıtdı oğlan, 

Tanrının müjdəkar mələyi olan, 

Cəbrayıldır, Tanrının əmriylə gəlib, 

Məryəmə çox mühüm xəbər gətirib. 

Dedi: ─ Ey Məryəm, seçilmisən sən. 

Rəbbin uca tutub səni aləmdən. 

Sənin nur toputək oğlun olacaq, 

Hər iki aləmdə o ucalacaq. 

Onu da peyğəmbər seçəcək Tanrım, 

Şanını lap uca edəcək Tanrım. 

Körpəykən Tanrıdan söhbət edəcək, 

İnsanları haqqa dəvət edəcək. 

Məryəm subay idi, ərdə deyildi, 

Təəccüblə Cəbrayıla belə dedi: 

─ Mənim namusuma ləkə düşməyib, 

Mənim camalımı heç kəs görməyib. 

Bəs mən necə uşaq doğa bilərəm? 
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Cəbrayıl söylədi: ─ Səbr et, ey Məryəm. 

Bir " Ol ! " kəlməsiylə yaradır Allah, 

Sənin bu işində yoxdur bir günah. 

Tanrı qüdrətini göstərmək üçün, 

Haqqı ucalığa yüksəltmək üçün, 

Atasız olacaq sənin övladın, 

Olacaqsan uca, seçilmiş qadın. 

Tanrının hökmüylə Cəbrayıl sonra, 

Müqəddəs ruhdan üfürdü ona. 

Sonra tərk elədi həmin hücrəni, 

Rəbbiylə baş – başa qoydu Məryəmi. 

Mələklər hər gecə gəlib yanına, 

Qulluq edirdilər hücrədə ona. 

Bir gün xoş müjdəli xəbər verdilər: 

─ Məryəm, İsa adlı oğlun olacaq. 

Hamiləliyin əlaməti artırdı, 

Məryəm camaatdan qaçırdı. 
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Çox uzaq bir yerə gəlib gizləndi, 

Uşağın doğulmasını gözlədi. 

Bir xeyli ağlayıb xəyala daldı, 

O incə qəlbini qayğılar aldı. 

Fikirləşdikcə dərd aldı onu, 

Nə ilə bitəcək bu işin sonu? 

Ən uzun gecədə doğuldu İsa, 

Qaranlıq gecəyə nur oldu İsa. 

Məryəm çox narahat oldu bu işdən, 

Fikirləşdi: ─ Camaata nə deyəcəyəm? 

"Bu uşaq hardandır?" soruşulanda, 

İffətli adıma söz qoşulanda, 

Halım çox pərişan olacaq mənim, 

Həyatım əzaba dönəcək mənim. 

Bələkdəki körpənin səsi ucaldı, 

Məryəm bu hikmətə məəttəl qaldı: 

─ Əsla kədərlənmə, sən, əziz anam, 
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Bizi tənha qoymaz heç vaxt Yaradan. 

Səndən şanı uca övlad doğuran, 

Səni də, məni dərddən qoruyar. 

Məni səndən kimsə soruşsa əgər, 

Danışma, başınla sən məni göstər. 

Məryəm təəccüb ilə İsaya baxdı, 

Sonra bu hikmətdən təsəlli tapdı. 

Körpəni canıyla bəslədi Məryəm, 

Onu bəlalardan qorudu hər dəm. 

İsa doğulandan qırx gün keçəndə, 

Tanrının əmriylə gəldilər kəndə. 

Xəbər yayılmışdı kəndə bir sabah, 

Meydana toplaşıb bütün camaat. 

Məryəm də İsayla gəldi oraya, 

Camaat onları aldı araya. 

Dedilər: ─ Ey Məryəm, bu uşaq kimdir? 

Sən ərdə deyilsən, bəs bu kimindir? 
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İsanı göstərib susurdu Məryəm, 

Bütün vücudundan tökülürdü qəm. 

Camaat qəzəblə qışqırdı ona, 

Qarılar başladı qeybət, böhtana: 

─ Məryəm zinakardır, namusun satıb, 

Günaha bulaşıb, iffətin atıb. 

Utanmır uşaqla meydana gəlib, 

Bütün camaatı o ələ salıb. 

Susur, suallara cavab da vermir, 

Suçludur, onunçün danışıb – dinmir.  

Beşikdəki körpə heç danışarmı? 

Ey Məryəm, bunlara cavabın varmı? 

Günah işlədiyin bəs deyil hələ, 

Bizləri gör necə salmısan ələ? 

Cavab ver ! Nə işdir tutmusan belə? 

Xəcalət gətirdin sən bizim elə. 

Allah hər bir şeyi görüb – biləndir, 
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Hamıdan da adil qərar verəndir. 

Həqiqəti yalnız o bilir deyə, 

İsanın diliylə gəldi köməyə. 

Çünki Tanrım özü hər zaman Haqdır, 

Kiməsə şər atmaq böyük günahdır. 

Qəflətən bir səs gəldi bələkdən, 

Hamı heyrətləndi duyduğu səsdən. 

Tanrının hökmüylə İsa danışdı, 

Aşkar həqiqəti xalqa danışdı. 

Çalışdı bəşəri xilas etməyə, 

Çağırdı Tanrını gəlsin köməyə: 

─ Hər şeyi yaradan Tək Yaradandır, 

Bunu anlamayan rəzil, nadandır. 

Sizi də, məni də xəlq edib Xaliq, 

Ən uca tərifə tək Odur layiq. 

Allahımın sadiq quluyam mən də, 

Asi olarmı heç Tanrıya bəndə? 
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O məni sizlərə peyğəmbər seçdi, 

Məni uca tutdu, həm kitab verdi. 

Doğulanda mənə kömək olan Rəbb, 

Mənə küfr edənə edəcək qəzəb. 

Dünyanı tərk edib öləcəyim gün, 

Dirilib qəbirdən qalxacağım gün, 

Hifz edəcək Tanrım bəladan məni, 

Sonra aparacaq dünyadan məni. 

Tanrı əmridir, bununla barışın, 

Anam barəsində yaxşı danışın. 

Qırx günlük körpədən duyanda bunu, 

İnsanın damarda donurdu qanı. 

İsa susdu artıq, heç danışmadı, 

Hamı bunu sükutla qarşıladı. 

Yəhudilər təəccüblə baxdılar ona, 

Lənət oxudular mənfur şeytana. 

Daha böhtan atmırdılar Məryəmə, 
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Ona hörmət edirdilər hər dəfə. 

Bir gün şeytan yenə fitnə yaratdı, 

Sakitliyi pozub, aranı qatdı. 

Pərdə çəkdi gözə, haqqı görməsin, 

Allahın yoluyla kimsə getməsin. 

Hər gün camaatın yanına gəldi, 

Onu görənlərə belə söylədi: 

─ Məryəm bakirəykən uşaq doğubdur, 

Başqa qızlarınsa uşağı yoxdur. 

Deyir "Tanrı nurdan yaradıb onu, 

Həm də ki, peyğəmbər seçibdir onu" 

Atasız peyğəmbər görmüsünüz siz. 

Zinakara tabe olar nəsliniz. 

Bəzi insanlarda şübhə oyandı, 

Qəlblərdə fitnənin ocağı yandı. 

Həmişə bəd işə meyl eləyən kəs, 

Yaxşını yamandan ayıra bilməz. 
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Qəlbinə qaranlıq çökəndə insan, 

Heç zaman yaxşılıq ummaz dünyadan. 

Fitnəylə keçərsə yaşanan ömür, 

Cəhənnəm əzabı onu gözləyir. 

Allahın sözünü dinləməyən kəs, 

Haqq yolun heç zaman tapa da bilməz. 

Şeytana yoldaşlıq edərsə biri, 

Bilin ki, ah – vayla keçəcək ömrü. 

Bəzən paxıllıqdan qəlb qara olur, 

Qəlbin qaralığı gözlərə dolur. 

Onunçün dünyanı bəzəyən nuru, 

Qaraya boyanmış şəkildə görür. 

Şeytanın dilindən çıxan hər kəlmə, 

Sonunda bəşəri qoyacaq zülmə. 

Qəlbində pisliyə meyli olanlar, 

Paxıllıqdan şeytanla həmrəy olurlar. 

Dedilər: ─ Doğrudur, hörmətli şeytan, 
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Buna cürət etməz kənar bir insan. 

Heç kəs gəlmirdi Məryəmin yanına, 

Yəqin Zəkəriyya toxunub ona. 

Ya da ki, Yusifin işidir bu iş, 

Bu işə Yəhya da kömək edirmiş. 

Yusifi axtarıb çöldə tapdılar, 

Meydana gətirib orda asdılar. 

Allah üçün dua edən bəndələr, 

Asi olub yenə haqdan döndülər. 

İmperator da öldürtdü Yəhyanı, 

O pakqəlbli peyğəmbəri sən tanı. 

Sonra şeytan fitnə səpdi ortaya, 

Qanına qəltan oldu Zəkəriyya. 

Məryəm həyəcandan, həm də qorxudan, 

Qüdsü tərk edərək qaçdı oradan. 

İsayla birlikdə Misirə gəldi, 

Tam on iki il Misirdə gizləndi. 
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Rəbbin nurundan yaranan uşaq, 

Olmalıydı bütün günahdan uzaq. 

İsaya mələklər dərs keçirdilər, 

Onu hər elmdən agah edirdilər. 

Bir gün Tanrıdan vəhy gəldi İsaya: 

" Qüdsə qayıt ! İbadət et Tanrıya !" 

Tanrının əmriylə Məryəmlə İsa, 

Qüdsə qayıtdılar bir qədər sonra. 

Kənddə yaşayaraq ömür sürdülər, 

Hər zaman Tanrıya dua etdilər. 

Tanrı kömək olurdu onlara, 

Qoymurdu İsagil düşsünlər dara. 

Artıq otuz yaşa dolmuşdu İsa, 

Tanrıdan xəbərlər gəlirdi ona. 

Tanrı vəhy ilə peyğəmbərlik verdi, 

Səmadan müqəddəs kitab endirdi. 

Bu kitab "Tövrat"ı təsdiq edirdi, 
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Bu kitab "Quran"dan xəbər verirdi. 

Məhəmməd "İncil"lə müjdələnirdi, 

"İncil" Yaradanın haqq sözü idi. 

İsa insanları haqqa səslədi, 

Orda olanlara belə söylədi: 

─ Tək olan Allaha ibadət edin, 

Pislikdən qaçaraq doğru yol seçin. 

Allaha tapınar ağıllı bəndə, 

Haqqı təbliğ edən elçiyəm mən də. 

Yəhudilər dedilər: ─ Möcüzə göstər, 

Möcüzə göstərib hər bir peyğəmbər. 

İsa Yaradana təzim elədi, 

Ondan haqq işinə kömək dilədi. 

Bir az su götürüb palçıq düzəltdi, 

Palçıqdan müxtəlif fiqur düzəltdi. 

Tanrının hökmüylə palçıq quş oldu, 

Uçaraq uca bir budağa qondu. 
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Sonra bir cüzamlı xəstə sağaltdı, 

Bir neçə ölünü həmən diriltdi. 

Kor olan xəstənin gözünü açdı, 

Lal olan bəndənin dilini açdı. 

Dedilər Nuh oğlu Samı diriltsən, 

Biz də inanarıq peyğəmbərsən sən. 

İtaət edərik Allaha biz də, 

Tanrıya sevgi olar qəlbimizdə. 

Neçə min il əvvəl fani dünyadan, 

Həqiqi dünyaya köç etmişdi Sam. 

Onun dirilməsi müşkül olardı, 

İsa Yaradana pənah apardı. 

İsa dua etdi: ─ Böyük Yaradan, 

Nuh oğlu Sam çoxdan köçüb dünyadan. 

Sənin qüdrətinə tabedir dünya, 

Sən kömək olursan hər an hamıya. 

Hamı diriləcək qiyamət günü, 
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Uzaq et bizlərdən nadan küfrünü. 

Allahım, Nuh oğlun sübut üçün Sən, 

Dirilt ki, qurtarım mən də tənədən. 

Bu an aralandı min illik torpaq, 

Onun arasından göründü barmaq. 

Sonra bütün bədən çıxıb qəbirdən, 

Nagahan bir səslə söylədi birdən: 

─ Mən Nuh oğlu Samam, diriltdi Tanrım, 

İsaya inanın, iman aparın. 

Allahın yanında məqamı yüksək, 

Ona inananlar aman görəcək. 

Kitab verilən bir peyğəmbərdir o, 

Tanrı dərgahında çox əzizdir o. 

Onun sözlərinə əməl eləyin, 

İsanın tutduğu yol ilə gəlin. 

Sonra o pak vücud torpağa düşdü, 

Ruhunu tərk edib haqqa qovuşdu. 
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Yəhudilər dedilər: ─ Bu bir sehrdir, 

Peyğəmbərlik deyil, əfsundur, sirdir. 

İsa onlar üçün "İncil" oxudu, 

Tanrı sözlərindən köynək toxudu. 

Yenə də inkara başladı insan, 

Min ildir insana düşməndir şeytan. 

Qızışdırdı varlı şəhər əhlini, 

Doldurdu onların axmaq beynini. 

Dedi: ─ İsadan heç peyğəmbər olar? 

Sizin onunkundan çox varınız var. 

Özünüzü peyğəmbər elan edin, 

Qüdsə özünüzdən bir başçı seçin. 

Şeytanın felinə aldandı onlar, 

Özlərini əbədi oda saldılar. 

İsanı hər yerdə inkar etdilər, 

Şəhərdən çıxarıb təqib etdilər. 

İnsanın ən böyük varı, dövləti, 
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Qəlbində yaşayan məhəbbətidir. 

Tanrıya məhəbbət yaşayan ürək, 

Heç zaman əzablı gün görməyəcək. 

Xoş söz söyləməyə lal olan dillər, 

Qorxmadan bolluca qeybət eləyər. 

İsaya iman gətirənlər tapıldı, 

Onlar həvarilər adlanırdı. 

İsaya sadiqdir on iki nəfər, 

Onlar haqq dinini təqib etdilər. 

Bir gün İsa soruşdu onlardan: 

─ Kim kömək edəcək mənə bu yolda? 

Hamı cavab verdi bir ağızdan: 

─ Rəbbə inanırıq, dönmərik Ondan. 

İsa müjdələdi: ─ Əhməd adlı şəxs, 

Sonuncu peyğəmbər göndəriləcək. 

Keşişlər qorxuya düşdülər bundan, 

Qisas almaqçün toplaşdılar İsadan. 
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Bir nəfəri göndərdilər yanına, 

Özünü imanlı göstərsin ona. 

Amma bilmədilər Allah elçisi, 

Hamıdan yaxşı tanıyır hər kəsi. 

Çünki Rəbbi xəbər verdi İsaya, 

Həmin bu şəxs onu salar bəlaya. 

Bu fitnəkar Tatyanus adlanırdı, 

Hər vəch ilə İsanı aldadırdı. 

Tatyanus işarə edəndə kafirə, 

Onlar İsanı yetirəcək qətlə. 

Dörd min kafir işarə gözləyirdi, 

Tatyanus da İsanı izləyirdi. 

Həmişə xəyanət olub dünyada, 

Həmişə köməyə yetib Yaradan. 

İsanın məskənin öyrənən kimi, 

Tatyanus verəcəkdi işarəni. 

Xəyanət olunan gecə İsaya, 
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Əmr gəldi: ─ Tez yüksəl sən səmaya ! 

İlahi nurundan yaranan insan, 

Yerdəki dəhşətə baxdı səmadan. 

Tatyanus İsanı tapmadı orda, 

Qəsdçilər gözləyirdi dişarıda. 

Tatyanus bayıra çıxdığı zaman, 

Siması heç fərqlənmirdi İsadan. 

Allah belə etdi həmin məluna, 

İblisə əməli verdirər cəza. 

İnsanlar onu İsa sandılar, 

Yaxasından tutub yerə saldılar. 

Təpikləyib onu xeyli döydülər, 

Küçəylə sürüyüb çoxlu söydülər. 

Cəlcələ dağında asdılar onu, 

Beləcə yetişdi xainin sonu. 

Kim nəyə layiqdir, onu da alır, 

Yaxşı da, yaman da qiymətin alır. 
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Saçları ağarmış bu müdrik zaman, 

Bizə xəbər verir qoca tarixdən. 

Bir ovuc torpaqsan, anla sən bunu, 

Bir heçliyə dönər həyatın sonu. 

Əbədi yaşamaq istəsən əgər, 

Pisliyi tərk edib hidayət göstər. 

Tanrının varlığı bir nura bənzər, 

Haqqı dərk eləmək çətindir məgər? 

Qəlbi kor olanlar o nuru görməz, 

Parlayan gözlər də gur nura dözməz. 

Qəlbinlə, ruhunla duy Yaradanı, 

Həmişə uca tut Tanrı adını. 

Haqqa ucalan yol qəlblərdən keçər, 

Eşq də, məhəbbət də qəlbdən su içər. 

Qəlbin pak olarsa məhəbbət yaşar, 

Şeytan olan qəlbdə paxıllıq coşar. 

Kindən uzaq saxla, gülsün ürəyin, 
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Hər an qəbul olsun arzun, diləyin. 

Pis sözlə heç zaman əzmə qəlbləri, 

Ruhunla fəth elə büllur göyləri. 

Saflaş, saf ruhunla qayıt Cənnətə, 

Qəlbinlə layiq ol sonsuz həyata. 

Tanrı ucalığın hər an dərk elə, 

Şeytandan uzaq ol, şəri tərk elə. 

Sən məhəbbətlə bax dünyaya hər an, 

Cahanı sevgidən qurub Yaradan. 

Həyatın yerini bax, ölüm aldı, 

Ruh cism üzərində qələbə çaldı, 

Cism yaradılıb gilli torpaqdan, 

Sən ruhunu paklaşdır, çalış durmadan. 

Dünya nemətindən zövqü – səfa al, 

Tez – tez axirəti sən yadına sal. 

Cism torpaqdandır, orda qalacaq, 

Ruh paklaşıb asimana qalxacaq. 
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Yaxşılıq etməyi bacarmasan da, 

Olgunan pislikdən uzaq bir bəndə. 

Dilin söz tutduqca Allahı çağır, 

Ondan böyük varlıq heç yerdə yoxdur. 

Tanrının haqqını dərk elə, anla, 

Qəlbini hər zaman düz tut onunla. 

Atanın, ananın qiymətini bil, 

Onların haqqı da inan, az deyil. 

Allaha məhəbbət bəsləyən bəndə, 

Mükafata layiq olacaq sonda. 

Qalib, həyat artıq tərk edir səni, 

Zaman da saçına səpibdir dəni. 

Tanrıya bel bağla, pənahın Odur, 

Bu dünya insanı gör necə udur. 

Qoru bədxahlardan şərəf – şanını, 

Uca tut həmişə öz ad – sanını. 

Bil ki, sərvətindir yazdığın sözlər, 
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Tanrı sevdiyini hər an əzizlər. 

                                                30.05.2012 

     01.06.2012 

     12.06.2012 

 

 

 

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

 

MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏR 

 

"Muhəmməd ancaq bir peyğəmbərdir." (Ali-İmran 144) 

"Muhəmməd ( əleyhissəlam)  Allahın peyğəmbəridir." 

 (əl-Fəth 29) 

 

MĠNACAT 

 

Ey ümidsizlərin pənahı, Allah, 

Ey əlacsızların gümanı, Allah. 

Sənə doğru gedən haqq yolu göstər, 

Sənin dərgahına biz edək səfər. 

Bütün varlıqların əzəli Sənsən, 

Hər şey yox olacaq, əbədi Sənsən. 

Bütün varlıqların ucası Sənsən. 

Sevimli bəndəyə şərəf verənsən. 
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Cansız, quru gilə həyat verənsən, 

Sən qeybdən bizlərə xəbər verənsən. 

Bilirik pak qəlbdir məskənin Sənin, 

Alqışdır, həmddir istəyin Sənin. 

Gözümüz görməyən parlaq bir nursan, 

Həmişə mövcudsan, hər zaman varsan. 

Sənin dərgahında zaman, məkan yox, 

Sənə tay tutulan bir yaranan yox. 

Göz yaşım günahı yuyub aparmaz, 

Səndən kənar heç kəs şərafət tapmaz. 

Tövbəmi qəbul et, Böyük Yaradan. 

Umacağım yoxdur fani dünyadan. 

Ucasan, ucaltmaq Sənə məxsusdur, 

Məni də alçaqdan yüksəyə qaldır. 

İman toxumunu səpdin qəlbimə, 

Cənnətin yolunu tanıtdın mənə. 

Sənin hikmətinlə bərqərarıq biz, 
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Biz Sənə möhtacıq, Uca Rəbbimiz. 

Savabı, günahı "Quran"dan bildik, 

Bütlərdən qaçaraq imana gəldik. 

Məhəmməd bələdçi gəlibdir bizə, 

Yaradan, nurun dolub qəlbimizə. 

Ey nur ölkəsinin şanlı sakini, 

Bəxşişlər verməkdə səxa sahibi, 

Sənin bir kəlmənlə var olan vücud, 

Özünə taparmı heç başqa məbud? 

Ağıl dərk eləməz Sənin gücünü, 

Bizi oddan qoru qiyamət günü. 

Bu fani dünyadan çağır yanına, 

Üzümüz toxunsun nurlu qapına. 

İlahi, rəhm elə, keç günahımdan, 

Günahkar aparma məni dünyadan. 

Tanrım, heç bir şəxsə əl açmaram mən, 

Sən mənə həmişə ruzi vermisən. 
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Mənə hörmət olur Sənin sayəndə, 

Səni sevmək üçün yarandım mən də. 

Məni cansız daşdan fərqli yaratdın, 

Qəlbimdə həmişə sevgi oyatdın. 

Şükür eləyirəm bu halıma mən, 

Hər zaman razıyam Yaradan, Səndən. 

Varlığın – bəşərin varlığı demək, 

Hər zaman, hər yerdə ol mənə kömək. 

Verdiyin o qədər çoxdur ki, Tanrım, 

Atamdır, anamdır ən böyük varım. 

Onların önündə baş əyirəm mən, 

Sənin qüdrətindən yaranmışam mən. 

Bütün mövcud olan səcdəndə durur, 

Ürəyim Səninçün sevinclə vurur. 

Tanrım, pak səmada məskun et məni, 

Yerdə incidirlər sadiq bəndəni. 

Sənin qüdrətini göstərir hər şey, 
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Dərk edən dünyadan eləməz giley. 

Əmrinə tabedir kainat Sənin, 

Səcdənə durubdur bu həyat Sənin. 

Sənsən tövbələri qəbul eləyən, 

Sənsən ədalətli qərarlar verən. 

Oddan qurtuluşun yolu Səndədir, 

Hikmətə yetməyin yolu Səndədir. 

İki natamamı birləşdirmisən, 

Sonra da onlara həyat vermisən. 

Cansızı iki dəfə dirildənsən, 

Torpağa iki dəfə həyat verənsən. 

Lütfün çox böyükdür bizlərə, Allah, 

Adəm də, Həvva da etdilər günah. 

Onları əfv etdin, bağışladın Sən, 

Cənnəti onlara verdin yenidən. 

Tanrım, ən uca söz Sən dediyindir, 

Mənim də sözümü qiymətə mindir. 
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Qalib, Yaradanı mədh elə hər an, 

Bu mərifət sənə verilib Ondan. 

Şükr elə verdiyi bu cah – cəlala, 

Tanrım, heç salma Sən məni məlala. 

Ya Rəbb, nə qədər ki, söz tutur dilim, 

Mən Səni hər zaman vəsf edəcəyəm. 

Üzümə gülərsə əgər ki, baxtım, 

Səltənətində qurular çox uca taxtım. 

Kainat fırlanır Sənin başına, 

Üzüağ çıxar Sən məni qarşına. 

Hər iki dünyanın hakimi Sənsən, 

Xəstə könüllərin həkimi Sənsən. 

Ey önündə kainat baş əyən varlıq, 

Hər zaman et bizə himayədarlıq. 

Günəşin şəfəqi gecələr qalmaz, 

Sənin nurun isə heç vaxt azalmaz. 

Sənsən ədalətli, möhtərəm hakim, 
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Sənintək qərarı kim verər, de, kim. 

Şeytan yalnız yerdə hökmünü qılır, 

Onun pak səmaya yolu bağlıdır. 

Mələklər əmrinə müntəzir durub, 

Sənin dərgahında səcdəgah qurub. 

Sənin tərəzindir ən dəqiq ölçən, 

Orda ölçüləcək hər bir edilən. 

Bağlı qapıları aç üzümüzə, 

Çətin məqamlarda kömək ol bizə. 

Xudaya, Sən məni salma nəzərdən, 

Şərəfimi qoru yaman dillərdən. 

     11.04.2012 

 

           

              MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏRĠN MƏDHĠ 

 

İlahi nur kimi yaranmısan sən, 
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Bəşər yaradılıb sənə sevgidən. 

Hələ heç bir vücud, nə də kainat, 

Nə qələm, nə məhfuz, nə də ki, həyat, 

Yox idi İlahi nur doğulanda, 

O nurdan Məhəmməd yoğurulanda. 

Tanrım sənə görə qurdu dünyanı, 

Səninlə nurlatdı çirkli cahanı. 

Mübarək adını deyəndə dilim, 

Sevincdən, qürurdan döyünür qəlbim. 

Sənin ayağının dəydiyi torpaq, 

Gözümün nurunu həmən artırar. 

Sənsən pənahımız iki cahanda, 

Sənə sığınıblar ruh da, can da. 

Yolunu azana örnəkdir sözün, 

“Allah” kəlməsidir birinci sözün. 

Bəşərin ümidi sənə bağlıdır, 

Sənin göstərdiyin haqqın yoludur. 
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Yerə nur gətirdi gözəl vücudun, 

Bəşər adlarından ucadır adın. 

Bütün peyğəmbərlər sənə mayıldı, 

Dünya səninlə yuxudan ayıldı. 

Səhraya əbədi həyat gətirdin, 

Bəşəriyyəti haqq dininə gətirdin. 

Bizlərə sən tanıtdın Rəbbimizi, 

Sənin xatirinə bağışlar bizi. 

Vücudun şərəfə mindirdi yeri, 

Ruhunsa bir oylaq etdi göyləri. 

Tanrı kəlamını söylədi dilin, 

Pislikdən, nifrətdən təmizdir qəlbin. 

Rəbbimiz çox böyük səxa sahibi, 

Göndərib bizlərə ürəklə səni. 

Nə yaxşı biz sənə ümmət olmuşuq, 

Sənin nurun ilə nicat tapmışıq. 
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 21.08.2011 

 

 

 

MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏRĠN 

DOĞULMASI VƏ UġAQLIĞI 

 

Adəm ruhsuz olan zaman, 

Tanrı onu yaratmışdı. 

Adəmdən əvvəl yaranıb, 

Lövhü – Məhfuzda qalmışdı. 

O görmüşdü Şeytanı da, 

Adəmi də, Həvvanı da. 

Cəhənnəmi, Cənnəti də, 

Sonra gələn ümməti də. 

Onun cismi bir aləmdir, 
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Bəs görəsən bu şəxs kimdir? 

Məhəmməddir, Məhəmməddir. 

"Zəbur", "Tövrat", "İncil" adı 

Həm Mustafa, həm Əhməddir. 

Nəbilərin birincisi, 

Tanrımızın sevimlisi. 

Gözəl bir gün, sübh çağında, 

Əminənin otağında, 

Birinci gün, bahar çağı, 

Mübarək bir Aprel ayı, 

Göydən yerə bir nur endi, 

Atəşgahın odu söndü, 

Kəbədəki bütlər sındı, 

İrandakı göl qurudu. 

Göydən yerə gəldi aman, 

Pisliklər yox oldu tamam. 

Doğulmamış ad qoyuldu, 
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Onun adı Əhməd oldu. 

Peyğəmbərlər müjdə verdi, 

Cəbrayıl xəbər gətirdi. 

Yer üzünə Əminə ana, 

Məhəmmədtək dürr gətirdi. 

Çirkə batmış bu dünyanı, 

Böyük şərəfə mindirdi. 

Bütün yerə xəbər getdi, 

Yerdən göyə xəbər qalxdı. 

Məkkədə bir nur doğuldu, 

Bütün dünya xilas oldu. 

Mələklər də çox sevindi, 

İnsanlar da şənlik etdi. 

Əminənin bətnində saxlanan inci, 

Dünyaya bəxş etdi Tanrı sevinci. 

Bütün gücə qadir Allah, 

Məhəmmədə doğulmadan, 
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Adəmin dürüst əxlaqın, 

İsmayılın bəlağətin, 

İbrahimin mərhəmətin, 

Asəfin güclü zəkasın, 

Nuhun aşkar cəsarətin, 

Yusifin nur camalını, 

İsanın iti ağlını, 

Əta etdi mələklərlə, 

Ət parçası döndü gülə.  

İlk nidasın eşidəndə, 

Mələklər etdilər səcdə. 

Bu səs dünyanın xilası, 

Bu səs məzlumun əlacı. 

Göydə doğulardı günəş, 

Əhməd oldu yerdə günəş. 

İnsanlığa sevinc gəldi, 

Bəşəriyyət cana gəldi. 
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Göydə günəş sönəndə də, 

Gecələr Ay görünsə də, 

O həmişə nur bəxş edir, 

Ulduz ondan ziya alır. 

Bəşəriyyət hey sevinir, 

Heç vaxt sönməz “Şəms”imiz var. 

O ucadır, o böyükdür, 

Missiyası çox böyükdür. 

Babaları ucalmayan 

Çox uca bir məqamdadır. 

Görünməzi görən odur, 

Gözlərə nur verən odur. 

Bu dünyaya gəlişiylə 

Tanrı əmrin icra edir. 

Onun nurlu qədəmləri, 

Dəyəndə uca torpağa, 

Torpaq çevrilib ləl oldu, 
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Qumsa dönüb qızıl oldu. 

Nəfəsindən qumlu səhra 

Döndü güllü çəmənzara. 

Bu dünyada ilk gördüyü 

Xoş müjdəli Cəbrayıldır. 

Əl uzadıb oxşadığı,  

O müqəddəs Kəbə daşı. 

Bir zaman ağ olan o daş, 

Günahlardan qaralıbdır. 

Göydən gələn həmin o daş, 

Məhəmməddən nur alıbdır. 

Bu dünyada ilk daddığı, 

Abi – Kövsər, Zəm – zəm suyu. 

Nəfəsindən gül qoxunur, 

Üzündən "Quran" oxunur. 

Anasının bətnindəykən 

İtirmişdi atasını. 
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Doğulandan sonra isə  

O itirdi anasını. 

Abdullahı görməmişdi, 

Əminəni öpməmişdi. 

Tanrı yazan qismətdir bu, 

Tanrı qoyan taledir bu. 

Görmədi o atasını, 

Oxşamadı anasını. 

Tanrı seçdi Həliməni, 

Əvəz etdi Əminəni. 

Öz döşündən bal əmdirdi, 

Əhmədi cana gətirdi. 

Həlimədir süd  anası, 

Əminə doğma anası. 

Bununla o çox ucaldı, 

Bax beləcə yadda qaldı. 

Məhəmməd orda böyüdü, 
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Birdən sanki yuxu gördü. 

Kimsəsizdir, o yetimdir, 

Heç gülmürdü, o qəmgindir. 

Məhəmməd beş yaşındaydı, 

Birdən iki kişi gəldi. 

Ağ paltarlı bu kişilər 

Yerə yıxıb Məhəmmədi, 

Tez açdılar sinəsini. 

Göydən gələn bəyaz qarla, 

Qəlbdən silib şeytan xıltın, 

Pak etdilər ürəyini. 

Qara laxta qanı atıb, 

Eşq qoydular ürəyinə. 

Pak ürəklə, pak ruh ilə, 

Yer üzündə nur doğuldu. 

Şeytan qaçdı həmin yerdən, 

Müjdə gəldi yerə göydən. 
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                        07.03.2011 

 

 

MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏRĠN 

YENIYETMƏ VƏ GƏNCLĠK DÖVRÜ. 

PEYĞƏMBƏRLĠYĠN ĠLK 

ƏLAMƏTLƏRĠNĠN AġKAR OLUNMASI 

 

Tənhalıqda ömür sürüb, 

Həyat sürmək çox çətindir. 

Gözəl Allah hər bir işi, 

Əzəl başdan gözəl istər. 

Atası yox, anası yox, 

Məhəmmədin qayğısı çox. 

Məhəmmədin çox sevimli 

Babası Əbdül Mütəllib 

Nur parçasını böyüdüb, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Dünyanı zinətləndirdi. 

Babasını əcəl aldı, 

Əhməd yenə tənha qaldı. 

Qoruyurdu onu Tanrı, 

Onun səkkiz yaşı vardı. 

Əbu Talib həyan oldu, 

Məhəmmədə arxa durdu. 

Çox mehriban əmi idi, 

Məhəmmədi çox sevirdi. 

Övladıtək əzizlərdi, 

Çiçək kimi bəsləyərdi. 

O bilmirdi necə sərvət, 

Necə böyük nurlu çıraq, 

Necə şanlı Tanrı qulu, 

Bəşəriyyət havadarı, 

İnsanlığın xilaskarı, 

Pərvərdigar sevimlisi, 
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Bu dünyanın tək incisi, 

Axirətdə pənah duran, 

Şər – şeytandan uzaq olan, 

Haqq yolunu bilən, duyan, 

Səma kimi təmiz olan, 

Mələklərlə söhbət edən, 

Gözəl bir dürr böyüdübdür. 

O nur saçan həmin dürdən, 

Görən gözlər nur alıbdr. 

Dar bir evdə, dar küçədə, 

Palçıqların arasında, 

Günəşdən də nurlu sima, 

Səmadan da gözəl, təmiz, 

Aydın, parlaq, işıqlı üz, 

Gizlənərək qala bilməz, 

Öz qiymətin tapa bilməz. 

Kəbə kimi bəzəyirdi, 
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Məhəmmədin nur camalı, 

Müşriklərin yaşadığı, 

Çirkli, qaranlıq Məkkəni. 

Geniş səhra, Kəbə evi, 

Oylaq idi Məhəmmədə. 

Haqqa doğru getmək üçün, 

Tanrı ona göz qoyurdu. 

Çətin anda mələkləri 

Köməyinə göndərirdi. 

Əmisinin qoyunların 

Otarırdı o səhrada. 

Tez – tez Kəbəyə gedirdi, 

Bütlərə nifrət edirdi. 

Qara daşa əl sürtərək, 

Haqqa ibadət edirdi. 

İbrahimin dinin yayan, 

Həniflərlə görüşürdü. 
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Heç bir yalanla iftira 

Gətirməzdi o dilinə. 

Bunun üçün xalq içində 

Ad qoyuldu ona Əmin. 

İsti bir gün, on yaşında, 

Kiçik əli haqq yolunda, 

Sadaxlara ox doldurub 

Daşıyırdı əmisinə. 

Onun güldən təmiz qəlbi, 

Qan tökməkdən uzaq idi. 

Onun oxu daşıması 

Haqq yolunda cihad idi. 

Qumlu səhra, karvan yolu, 

Qalxır göyə səhra tozu. 

Çox uzaqdan karvan gəlir, 

Gəlib burda dincin alır. 

On iki yaşlı Məhəmməd 
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Karvan ilə səfər edir. 

Pak buludu başı üstə 

Çətir kimi saxlayaraq, 

Onun mübarək vücudun, 

Günün odlu şöləsindən 

Qoruyurdu Uca Allah. 

Məhəmməd hara gedirsə, 

Həmin bulud ora gedir. 

Bu yerlərin adı Bəsrə, 

Ucalırdı göyə kilsə. 

Burda olan din xadimi, 

Bağır adlı bir yəhudi, 

Oturmuşdu xeyməsində, 

Diqqət ilə baxan zaman, 

Gördü yerdə gəzən nuru, 

Göydə olan nur qoruyur. 

Kölgəsində oturduğu 
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Ağac ona səcdə edir. 

O oxumuş alim idi, 

Peyğəmbər olduğun bildi. 

Kürəyinə baxan zaman 

Gördü onda xaldan nişan. 

Əmisinə tapşırdı ki, 

Məhəmmədi qorusun o. 

Karvan Şama səfər etdi, 

Onlar çoxlu qazanc etdi. 

                   19.03.2011 
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MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏRĠN XƏDĠCƏ 

XANIMLA TANIġLIĞI VƏ ONLARIN AĠLƏ QURMASI 

 

Tanrı kimə nəzər salsa, 

Həmin adam şərəf tapar. 

Kim Tanrısın sevə bilsə, 

Tanrı ona müjdə verər. 

Əbu Talib hər səfərə 

Məhəmmədi göndərirdi. 

Tanrı onun qismətinə 

Bol ruzilər bəxş edirdi. 

Karvan tez-tez səfər edir, 

Gah Hələbə, Şama gedir. 

Karvan daim uğur tapır 

Məhəmmədlə səfərindən. 

Uzaq yollar qısa olur, 

Çətinliklər lap azalır, 
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Ticarət qazanclı olur, 

Məhəmmədin səfərində. 

Hər qədəmi dəyən yerlər, 

Camalını görən gözlər, 

Sədasını duyan qulaq, 

Əlinə hər toxunan əl, 

Qoxusunu duyan burun, 

Adını hər deyən dodaq, 

Qalxır böyük şərafətə. 

Məhəmmədi tanıyanlar, 

Böyük hörmət edir ona. 

Hər bir tacir istəyir ki, 

Məhəmmədə yoldaş olsun. 

Çünki onun keçdiyi yol 

Hər bir zaman əmin olur. 

Onun qədəmləri ruzili idi, 

Məkkəyə bolluca bərəkət gəldi. 
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Hamıya hörmətlə yanaşırdı o, 

İnsanları haqqa səsləyirdi o. 

Məkkədə Xədicə adlı bir qadın, 

Böyük ticarətlə məşğul olurdu. 

Dövləti çox idi, ulduz sayında, 

Özü səxavətli, Hatəm tayında. 

Nur saçan simalı, gözəl camallı, 

Oxumuş, həm də ki, yüksək kamallı. 

İnsaflı, qullara mehriban insan, 

Könlündə məhəbbət, qəlbində iman. 

Onun karvanları Yəmənə gedir, 

Hər səfərdən çoxlu qazanclar edir. 

Yollar qorxuludur, quldurlar çoxdur, 

Etibarlı yoldaş, tərəfdaş yoxdur. 

Məhəmmədin sorağı çatanda ona, 

Xədicə minnətçi göndərdi ona. 

Məhəmməd dəvətlə gəldi onlara, 
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Mübarək qədəmi dəydi kandara. 

Xədicənin evi ondan nur aldı, 

Xədicə mehriban bir nəzər saldı. 

Dedi: ─ Karvanıma başçılıq etsən, 

Sonunda bu işdən fayda görərsən. 

İyirmi üç yaşındaydı Məhəmməd, 

Tanrıya sevimli bəndədir əlbət. 

Məsləhət elədi Əbu Talibə, 

O da razı oldu belə bir işə. 

Xədicənin təklifin qəbul edərək, 

Məhəmməd çox böyük hörmət qazandı. 

Xədicənin ən yaxın sirdaşı oldu, 

Ticarətdə ortağı, yoldaşı oldu. 

Tanrının hökmüylə artırdı sərvət, 

Xədicənin köksündə artdı məhəbbət. 

Bir gün qullarından biri gələrək, 

Xədicəyə müjdəli xəbər verərək, 
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Dedi: ─ Məhəmmədin başı üstündə, 

O hara getsə hər zaman, hər yerdə, 

Bir bulud gəzərək kölgələr salır, 

Günəş şöləsinin qarşısın alır. 

Xədicə heyrətlə dinlədi onu, 

Anladı Məhəmməd böyük insandır. 

Onun Məhəmmədə hörməti artdı, 

Ona məhəbbəti, istəyi artdı. 

Xədicə eyvanda durub gözlədi, 

Məhəmməd gələndə buludu gördü. 

İki il keçmişdi tanışlığından, 

Həmişə etibar görmüşdü ondan. 

Məhəmmədin iyirmi beş yaşı vardı, 

Elə nur müjdəsin hardan tapardı? 

Camal gözəl, ruh təmiz, özü şərəfli, 

Tanrının istəkli, gözəl bəndəsi, 

Məhəmməd subaydır, zövcəsi yoxdur, 
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Xədicə dul idi, əyalı yoxdur. 

Qırx yaşı tamamdı, hörmət sahibi, 

Bütün xanımların ən layiqlisi. 

Rəbbin Məhəmmədə layiq bildiyi, 

Ürəkdə məhəbbət, dildə sevinclə, 

Üzünü tutaraq o Məhəmmədə, 

Xədicə söylədi:  Ailə quraq biz, 

Səadət taparıq bundan hər ikimiz. 

Gələrək Əbu Talibin yanına, 

Məhəmməd söylədi bu işi ona. 

Əbu Talib “hə” dedi bu izdivaca, 

Çünki Tanrı yazan qismət bu idi. 

Onların kəbini kəsildi yerdə, 

Buna mələklər də sevindi göydə. 

Tanrı xeyir-dua verdi bu işə, 

Tanrı sevən xoşbəxt olar həmişə. 
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Adəmlə Həvvanın izdivacıtək, 

Yusif – Züleyxanın izdivacıtək, 

Məhəmməd – Xədicə izdivacı da 

Tanrı məqamında qiymətə mindi. 

Mələklər şahidlik etdilər buna, 

Alqış söylədilər bu izdivaca. 

Məhəmməd Xədicəylə ailə qurdu, 

Bu nikah hər kəsə nümunə oldu. 

Xoşbəxt bir cütlüktək yaşadı onlar, 

Allah bəxş elədi oğullar, qızlar. 

                                       01.04.2011 
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KƏBƏNĠN TƏMĠRĠ VƏ ZEYDĠN MƏHƏMMƏD 

PEYĞƏMBƏR TƏRƏFĠNDƏN OĞULLUĞA 

GÖTÜRÜLMƏSĠ 

 

Xədicə sərf edir dövlətin, varın, 

Şad – xürrəm keçirdi günü onların. 

Məhəmməd hörmətə, izzətə mindi, 

Onun başqa adı Məhəmməd – Əmindi. 

Hamı Məhəmməddən məsləhət alır, 

Məhəmməd hamıya mehriban olur. 

Məkkədə sayılan, seçilən oldu, 

Kəbəyə xidmətə icazə aldı. 

Pak, təmiz elədi Kəbə evini, 

Hamı "Bu yol ən doğru yoldu" dedi. 

Kəbənin təmirə ehtiyacı var, 

Onu təmir etmək çox savab olar. 

Yığıldı Məkkənin dövlətliləri, 
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Dedilər Kəbəni təmir edək biz. 

Hamı bir ağızdan söylədi həmən, 

Ən yaxşı başçı olar Məhəmməddən. 

Mübarək əllərin çırmayıb həmən, 

İlk daşı Kəbəyə qoydu Məhəmməd. 

Adəmin ayağı dəyən o yerdə, 

İbrahim tikdiyi həmin o yerdə, 

Məhəmməd əliylə Kəbə ucaldı, 

Çirkablar silinib tarixdə qaldı. 

Qara daşı Məhəmməd qoydu divara, 

Kəbənin qiyməti qalxdı səmaya. 

Xədicə qul aldı, adı Zeyd idi, 

Qulu gətirib Məhəmmədə verdi. 

Məhəmməd o qulu əziz saxladı, 

Əzizlədi onu, qul kimi baxmadı. 

Çünki ürəyində məhəbbət vardı, 

Əzabı, sitəmi uzaq tutardı. 
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Bir gün Zeydin atası gəldi Məkkəyə, 

Taparaq oğlunu söylədi belə: 

─ Haqqını ödəyim, gedək, ay oğul, 

Mən razı olmaram sən olasan qul. 

Məhəbbətlə baxaraq atasına, 

Zeyd gülə – gülə söylədi ona: 

─ O zatı tərk edib getmərəm, ata, 

Ondan heç bir zaman görmərəm xəta. 

O bir işıqdır ki, gözlər yorulmur, 

Onu görən gözlər işıqdan doymur. 

Odlanan qəlblərə sərinlik verər, 

Narahat ruhlara dinclik gətirər. 

Məhəmməd Zeyd ilə Kəbəyə gəldi, 

Onu qul olmaqdan azad elədi. 

Zeydi oğulluğa götürdü o zat, 

Tanrı məqamında ucaldı o ad. 

Məhəmməd övladı olmaq şərəfi, 
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Zeydə qismət imiş Uca Tanrıdan. 

Tanrı, bizi ucalt həmin məqama, 

Ruhumuzu təmizlə, bulaşmasın günaha. 

Məhəmmədin eşqinə amanda saxla, 

Pisliyin, bədliyin yolunu bağla. 

                                          14-15.04.2011 

 

MƏHƏMMƏDƏ (s.ə.s) PEYĞƏMBƏRLĠYĠN 

VERĠLMƏSĠNĠN CƏBRAYIL TƏRƏFĠNDƏN AġKAR 

ġƏKĠLDƏ BƏYAN OLUNMASI 

 

Tanrı sevimlisi olan bəndələr, 

Həmişə üz tutub Tanrıya gələr. 

Sonda Yaradandan mükafat alar, 

Onun dərgahına qalxar, ucalar. 

Tanrı seçdiyinə doğru yol verər, 

Onu əyri yoldan haqqa gətirər. 
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Bütün bəndələrin sevəndir Allah, 

İstəməz bəndəsi eləsin günah. 

Amma, bəndələrdən birini uca 

Tutaraq, qaldırdı ali məqama. 

Seçdi insanların ən şərəflisin, 

Seçdi insanların ən günahsızın. 

Hər insan o yerə ucala bilməz, 

Hər bəndə o yerə layiq görülməz. 

Peyğəmbər məqamı ali məqamdır, 

Peyğəmbər seçilən Rəbbə yaxındır. 

Qəlb pak, nəfsi təmiz, nifrətsiz insan, 

Əməl saleh, rəhmdil, könüldə iman, 

Tanrı tərəfindən həmin məqama, 

Layiq görüləni Məhəmməd oldu. 

Məhəmmədin qəlbi pakdır, təmizdir, 

Tanrı dərgahında xətri əzizdir. 

Hər il Ramazan ayı gələn zaman, 
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Məkkəni tərk edib gedir oradan. 

Hira dağındakı mağaraya gedir, 

Orada günlərlə ibadət edir. 

Bilmirdi Tanrısı kimdir, hardadır, 

Qəlbiylə duyurdu uca yerdədir. 

Onun günləri mağarada keçir, 

Rəbbinə hər zaman ibadət edir. 

Otuz səkkiz yaşa qədəm qoyanda, 

Vücudu günəştək nur yayır onun. 

Daşlar, qayalar da çox sevinirdi, 

Ona Məhəmmədin əli toxunub. 

O mağara, o cığır şərəfləndilər, 

Çünki Məhəmmədə yoldaş olublar. 

Havada çox gözəl ətir duyulur, 

Məhəmməd onunla nəfəs alıbdır. 

Yenə Ramazan, həmin məkan, 

Məhəmmədin qırx yaşı var. 
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Vücud yoxdur, nur selidir, 

Ətirli Cənnət gülüdür. 

Çəməndəki çiçəklər də 

Heyran oldu vücuduna. 

Məhəmmədi görən zaman 

Hira dağı çox sevindi. 

Gəldi yenə o pak vücud, 

Şərəf verdi quru dağa. 

Hər torpağın, hər bir dağın 

Haqqı vardır ucalmağa. 

Tanrı seçdi Hira dağın, 

Çevirdi müqəddəs məkana. 

Məhəmməd ibadət edirdi orda, 

Görünməz olmuşdu parlayan nurda. 

Titrəyib əsirdi bütün vücudu, 

Dilindən düşmürdü Tanrının adı. 

Yalvarıb deyirdi: " Yol göstər mənə, 
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Bilmirəm mən necə yetişim Sənə". 

Gözlərinin yaşı leysan olmuşdu, 

Mağara tamamən nurla dolmuşdu. 

Birdən aralandı qoca, sərt qaya, 

Yarılmış qayadan göründü səma. 

Doğdu səmalarda nur saçan ulduz, 

Məhəmməd bildi ki, deyildir yalqız. 

Uca bir səs:  “Oxu !”, – dedi, 

Nə yatmısan, oyan, – dedi. 

Öz Rəbbinin adı ilə, 

Yaradanın hikmətiylə, 

Oxu ! Bilsin bəşəriyyət, 

Səni seçib Böyük Allah. 

Bu dünyaya pənah sənsən, 

Axirətdə aman sənsən. 

Sən rəsulsan, sən elçisən, 
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Peyğəmbərtək birincisən.” 

Eşidilən həmin bu səs, 

İnsanlığı xilas üçün, 

Haqq yolunu göstərməkçün, 

Uca Rəbbi dərk etməkçün 

Səslənən bir haqq səs idi. 

Məhəmmədin vücuduna 

Həmin səsdən qorxu gəldi. 

Baxdı göyə, səma aydın, 

Yerlə göyün arasında 

Əyləşibdir nurlu mələk, 

Bu vəhy mələyi Cəbrayıldlır. 

Tanrı sözün o söyləyir 

Bircə – bircə Məhəmmədə. 

 Alqış sənə, ya Məhəmməd, 

Təbrik sənə, ya Məhəmməd. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Peyğəmbərtək seçildin sən, 

Artdı sənin də vəzifən. 

İlk şahiddir mağaranın divarı, 

İlk şahiddir Hira dağın daşları. 

Məhəmməd hövlnak qalxdı yerindən, 

Mələklər səcdəyə gəlmişdi göydən. 

Torpağın, qayanın, bütün daşların, 

Ceyranın, cüyürün, bütün quşların, 

Çiçəyin, ağacın, yaşıl otların, 

Ulduzun, günəşin, ayın şəfəqi, 

Hamısı birlikdə “Oxu !” söyləyir, 

Onun qarşısında səcdə eləyir. 

Əbasın götürüb yola düzəldi, 

Heç yerdə durmayıb Məkkəyə gəldi. 

O yerlə, Cəbrayıl səmayla gedir, 

Ruhu cismini sanki tərk edir. 

Hiradan birbaşa evinə gəldi, 
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Cəbrayıl evədək onunla gəldi. 

Çiyninə çox böyük bir yük qoyuldu, 

Məhəmməd bu yükü aparmalıdır. 

Titrəyir bədəni, rəngi ağarmış, 

Tanrıdan çox böyük bir müjdə almış. 

Məhəmmədin halını pərişan görüb, 

Xədicə onunçün qorxuya düşdü. 

İsitmə xəstəsi olanlar kimi, 

Titrəyir bədəni, heç dayanmayır. 

Xədicə onunçün yataq düzəltdi, 

Məhəmməd əbayla ora uzandı. 

Bu zaman Xudadan bir nida gəldi: 

“Əbana bürünüb niyə yatmısan? 

Qalx ! Haqq müjdəsini dünyaya çatdır. 

Haqqı söyləməkçün münasib vaxtdır. 

Sən tanıt Rəbbini bütün dünyaya, 

Hamı dua etsin Uca Tanrıya.” 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Məhəmməd çox qorxdu bunu duyanda, 

Dərk etdi, anladı Uca Allahı. 

Bildi söylənilən ilk ayələrdir, 

Tanrının dediyi uca sözlərdir. 

Xədicəyə söylədi dağda olanı, 

Dedi: ─ Mən tapmışam Uca Tanrımı. 

Xədicənin yaxın bir qohumu vardı, 

Qohumları onu Nofəl çağırardı. 

Əmisi oğluydu, çox oxumuşdu, 

Bütün elmlərə vaqif olmuşdu. 

Xədicə Nofəli çağırdı evə, 

Eşitdiklərini söylədi Nofələ. 

Nofəl əlaməti eşidən zaman, 

Bildi peyğəmbərdir həmin o insan. 

Dedi: ─ Tez görüşdür məni onunla, 

Ruhum göylərə ucalsın onunla. 

Bir gün Nofəl Məhəmmədlə görüşdü, 
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Onunla söhbət edib, xeyli danışdı. 

Dedi: ─ Sən özünü qoru, Məhəmməd, 

Sonuncu peyğəmbər seçilmisən sən. 

İnsanlar daş – qalaq edəndə sizi, 

Sağ olsam, köməyim dəyəcək sizə. 

Xədicənin sevinci sığmırdı yerə, 

Əlini qaldırıb uca göylərə, 

Ən uca kəlməni dilə gətirdi, 

Özünü böyük şərəfə yetirdi. 

Peyğəmbər zövcəsi olmaq şərəfdir, 

Məhəmməd haqq yolun tanıtdı ona. 

Xədicə şükür etdi Allahına, 

Sığındı Rəbbin uca dərgahına. 

Allahın elçisi oldu Məhəmməd, 

Bundan xeyir tapdı insanlıq, əlbət. 

Artıq bəşər üçün fəlakət yoxdur, 

Çünki Məhəmmədtək peyğəmbəri var. 
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Tanrı yer üzündən arxayın oldu, 

Çünki Məhəmməddir yerdə nəbisi. 

Cəbrayıl səmadan yerə köç etdi, 

Çünki Məhəmmədin yoldaşı idi. 

Artıq bütün bəşər yolun azmışdı, 

Şeytan özü üçün yoldaş tapmışdı. 

Qadınlar oduntək oda atılır, 

Doğulan qızlarsa quma basılır. 

Güclülər zəifi məhv edir hər an, 

Yerdə vəhşiliklər artır durmadan. 

Yollarda karvanlar soyulub –talanır, 

Əsir düşənlərsə qultək dağlanır. 

Əlacsız məzlumlar hər gün əzilir, 

Haqqı söyləyəndə dillər kəsilir. 

Gəldi insanlığın son ümidgahı, 

Tanıtdı bəşərə Uca Allahı. 

Həmin pisliklərə son qoymaq üçün, 
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Tanrı Məhəmmədi peyğəmbər seçdi. 

Əbu Talib oğlu Əli ordaydı, 

Eşitdi Quranın ilk ayələrin. 

Haqqı dərk edərək imana gəldi, 

Əliylə Xədicə müsəlman oldu. 

Onlar Məhəmmədə arxa, köməkdir, 

Bu şərəfli yolda ona gərəkdir. 

O, "Quran" oxuyub ibadət edir, 

Bütün insanları haqqa səsləyir. 

                                           21.04.2011 

 

 

PEYĞƏMBƏRLĠYĠN QOHUMLARA  

BƏYAN EDĠLMƏSĠ 

 

Cidanı çuvalda gizlətmək olmaz, 

Haqqın üzərini buludlar almaz. 
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Həqiqət aşkara çıxar hər zaman, 

Ondan ibrət alar anlayan, qanan. 

İnsanın gördüyü nurdu həqiqət, 

İnsanın duyduğu səsdi həqiqət. 

Görüb duymadığı bir quru nəfəs, 

Cismdə məskən salan ruhdu həqiqət. 

Milyon il bundan əvvəl mövcud olanlar, 

Min il bundan sonra yerə gələnlər, 

İnsan şüurunun dərk etdikləri, 

Bəzən dərk etməyib tərk etdikləri, 

Haqdır, həqiqətdir mövcud olanlar, 

Bunlar həqiqətdir, ariflər anlar. 

Bir gün nur mələyi Cəbrayıl gəldi, 

Məhəmmədə Tanrıdan xəbər gətirdi: 

“Bəsdir ! Batinində saxladın sirri, 

Bəyan et ! Qoy nidan tutsun hər yeri. 

Aşkar et peyğəmbər seçildiyini ! 
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Bəşəri xilas üçün gəldiyini. 

Səni seçən Tanrı uca, böyükdür, 

Peyğəmbərlik boynunda böyük yükdür. 

Qalx sən ! Dua elə Uca Rəbbinə, 

Məhəbbət toxumu səpsin qəlbinə. 

İnsafı, mürüvvəti göstər dünyaya, 

Hamı səcdə etsin Böyük Tanrıya. 

Doğsun yer üzündə yeni bir günəş, 

Vəzifən ağırdır, yaxşı fikirləş. 

Həmişə haqq olan sözləri söylə, 

Nahaqqa, böhtana sən boyun əymə. 

Səni peyğəmbərtək seçən O Varlıq, 

Sənə hər an edər himayədarlıq.” 

Məhəmməd nuruyla nurlanan insan, 

Tanrı sevgisindən olar firavan. 

Qüreyş tayfası çox böyük idi, 

Məkkəni bu tayfa idarə edirdi. 
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Bir gün peyğəmbərim çıxıb dişarı, 

Çağırdı evinə qohumlarını. 

Dedi:  Mənim yalan söylədiyimi, 

Duyubmu bir kimsə bu vaxta kimi? 

Kiməsə şər atıb böhtan söyləmək, 

Kiməsə bəd dua, nifrin eləmək, 

Yetimin, məzlumun payını kəsmək, 

Halalı buraxıb, haramı yemək. 

Mənim əxlaqıma ziddir, bilirsiz, 

Mənim dediyimi doğru sanırsız. 

Hamı bir ağızdan dedi:  Doğrudur, 

Sənin əməllərin haqla doludur. 

Məhəmməd araya gələrək o an, 

Dedi:  Söyləsəm ki, o uca dağdan 

Silahlı, yaraqlı böyük bir qoşun, 

Məkkəni işğala gəlir durmadan. 
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Siz mənim sözümə inanarsınız? 

Bu sözləri həqiqət sanarsınız? 

Hamı bir ağızdan dedi:  Əlbəttə, 

Səndən dürüst adam yox məmləkətdə. 

Məhəmməd üz tutub qohumlarına, 

Rəbbinin  sözünü dedi onlara: 

 Onda eşidin siz mənim sözümü, 

Tanıdım sizlərə haqqın özünü. 

Sizin o ibadət etdiyiniz büt, 

Usta əlləriylə yonulmuş daşdır. 

Qüdrəti, hikməti yoxdur o bütün, 

Hər işdə bizlərə möhtac büsbütün. 

Kəbəyə qoymuşuq öz əlimizlə, 

Yuyuruq, silirik üzərini biz. 

Onu özümüzə məbud sanırıq, 

Əsl həqiqəti bilib danırıq. 
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Hər şeyi yaradan, var edən Allah, 

İnsana hər şeyi yetirən Allah, 

Bütün yonulduğu daşı yaradıb, 

Coşan çayı, uçan quşu yaradıb. 

Onun hikmətiylə günəş nur verir, 

Buluddan torpağa yağış, nur gəlir. 

Bütün pak yerlərdə mövcuddur Allah, 

Kömək diləyənə arxadır Allah. 

Xurma bağlarını bitirən Odur, 

Səhrada zəmilər bitirən Odur. 

Zəm – zəmi bol sulu edən Allahdır, 

Qoyunu, dəvəni verən Allahdır. 

O Allah hər şeyə qadir, hökmran, 

Onu dərk eləyin, gətirin iman. 

Sizi uca yola, həqiqi yola, 

Şirkdən xilas üçün qoyulan yola, 

Adəmin, Davudun doğru yoluna, 
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Musanın, İsanın vacib yoluna, 

Uca Allahımın sevdiyi yola, 

Dəvətçün peyğəmbər seçilmişəm mən. 

Tanrı Cəbrayılla xəbər göndərib, 

Onun sözlərini deməliyəm mən. 

Allah seçilmişdən eləyib məni, 

Haqqa çağıracam bütün dünyanı. 

Qohumlar, qardaşlar, dərk edin bunu, 

Tərk edin bütləri, şirkin yolunu. 

Söyləyin:”La – ilahə – illallah, 

Muhəmmədin rəsulillah.” 

Qurtulun Cəhənnəm əzablarından, 

Qurtulun dünyanın bəlalarından. 

Yada salın keçmişdə olan işləri, 

Unudun pis olan o vərdişləri. 

Rəbbi dərk etsəniz nicat taparsız, 

Nahaqdan əl çəkib haqqa çatarsız. 
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Məni peyğəmbərtək göndərən Allah, 

Onu dərk edənə kömək olacaq. 

Əgər Rəbbimizi tanısanız siz, 

Onda həm imana, haqqa gələrsiz. 

Qırın bu bütləri, tərk edin onu, 

Fəlakətdir bütə səcdənin sonu. 

Mən sizə təzə bir şey demirəm, 

İbrahimin sözlərini deyirəm. 

Tanrıya ibadət etsəniz əgər, 

Sizə Cənnət kimi mükafat verər. 

Çox böyük qüdrətə malikdir Allah, 

Əvvəlki qövmlərin taleyinə bax ! 

Aya məskən edib mavi səmanı, 

İnsana bəxş edib gözəl dünyanı. 

Bir “Ol !” kəlməsiylə dünya yarandı, 

Günün şəfəqiylə nura boyandı. 

Sevgidən yaratdı Adəm atanı, 
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Ona yoldaş etdi Həvva ananı. 

Hər şeyi çox gözəl yaradıb Allah, 

Görmək istəməyən gözdədir günah. 

Tanrı bircə dəfə Onu anmağı, 

Çətində, yüngüldə Onu anmağı, 

Hər addan adını uca tutmağı, 

Zülmdən, günahdan tövbə etməyi, 

İstər bəndəsindən, yaratdığından, 

Qoruyar bəndəsin böyük günahdan. 

Bununçün hər şeyi verib insana, 

Bəlkə dərk eləyib gələ imana. 

Qohumlar düzülüb orda yan – yana, 

Təəccüblü baxışla baxdılar ona. 

Əbu Ləhəb, o küfr, lənət mənbəyi, 

Peyğəmbərə rişxənd, tənə elədi. 

Güldü, gülüşündə şeytan oynadı, 

Baxışında istehza, nifrət qaynadı. 
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Dedi:  Qaradaşoğlu, sən çoban adam, 

Peyğəmbər seçildin, söylə nə vaxtdan? 

Sənin söylədiyin küfrdür, şərdir, 

Eşidən insanlar buna gülərdi. 

Böyük nüfuzumuz, hörmətimiz var, 

Heç kəs eşitməyib bizdən yalanlar. 

Səni dinləyənlər sanar dəlisən, 

Ya da çöldən gələn xəyal əhlisən. 

Sən gözümüzün önündə bir zaman, 

Doğulub, böyüyüb, yaşa dolmusan. 

İndisə biz sənə beyət etməli, 

Sənin göstərdiyin yolla getməli, 

Ata – babamızın yolun danmalı, 

Sənin sözlərini doğru sanmalı, 

O böyük məbudu parçalamalı, 

Sənin göstərdiyin Rəbbi tapmalı. 
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Bunu inkar üçün bütə səcdə et, 

Babandan, atandan qalma yolla get! 

Çünki tayfamıza xələl gətirsən, 

Xatiri, hörməti silib itirsən, 

Biz sənə heç zaman kömək olmarıq, 

Hətta Məkkədən də səni qovarıq. 

Hörmətə, izzətə layiq bəndəyik, 

Neçə ildir bütə ibadətdəyik. 

Dinlədi Məhəmməd səbr ilə onu, 

Sübut etmək üçün haqqın yolunu, 

Təmkinlə, səbrlə o cavab verdi, 

Cəbrayıl çatdıran sözləri dedi: 

 Mən kömək umuram Uca Rəbbimdən, 

Sizdən heç bir kömək istəmirəm mən. 

Məni Tanrım seçib peyğəmbər kimi, 

Mən də yad edirəm Uca Rəbbimi. 
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Əgər mən deyəni qəbul etsəniz, 

Tanrı göstərdiyi yolla getsəniz, 

Haqqa, ədalətə orda çatarsız, 

Gələn əzablardan nicat taparsız. 

Allah rəhm edəndir, genişdir səbri, 

Rəhmətindən bəhrələnər yer üzü. 

Tövbə etsə nicat tapar bəndələr, 

Tanrı dərgahından yerə nur ələr. 

Qüreyş tayfasını ucaldıb Allah, 

Məni peyğəmbərtək seçibdir Allah. 

Sizlərə haqq yolu göstərim deyə, 

Çağırıram Allahı yetsin köməyə. 

Bu vaxt Əbu Talibin oğlu Əli, 

Qılıncı çəkərək çıxdı irəli. 

Söylədi:  Peyğəmbər, mən səninləyəm, 

Çətində arxanam, darda köməyəm. 
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Sənin davamçınam, bütü danıram, 

Bütlərə səcdədən mən utanıram. 

Tək olan Allahdır mənim Allahım, 

Hər zaman hər yerdə Odur pənahım. 

Kimsə Məhəmmədə tənələr etsə, 

Onu təhqir edib, istehza etsə, 

Mənim qılıncıma rast gələr həmən, 

Dünyadan köç edər rəhm görmədən. 

Məhəmməd Tanrının peyğəmbəridir, 

Dedikləri Allahın sözləridir. 

Əbu Ləhəb nifrətlə baxdı onlara, 

Sonra üz tutaraq oturanlara: 

 İndi səcdə edək bu uşaqlara? 

Peyğəmbərlik hara, Məhəmməd hara. 

Tərk etdi məclisi övladı ilə, 

Belə parçalandı böyük qəbilə. 
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Qohumlar şeytana yoldaş oldular, 

Tanrının lütfündən məhrum oldular. 

Məhəmmədə gülüb, tənə etdilər, 

Şeytana ibadət, qulluq etdilər. 

Onlar Məhəmmədə inanmadılar, 

Onun haqq elçiliyini dandılar. 

Yalnız Əbu Talib qorudu onu, 

Gizlində bəyəndi onun yolunu. 

Uzaqdan, yaxından olan hücumdan, 

Bəndədən gözlənən gizli bəladan, 

Düşmən fitnəsindən, bəndə şərindən, 

Qorudu şərəfli peyğəmbərimi. 

Həm də sərvət ilə, var – dövlət ilə, 

Təmin etdi Məhəmməd peyğəmbəri. 

Əliyə tapşırdı:  Ayrılma ondan, 

Sənin də qismətin olsun o nurdan. 
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Bir gün Əbu Bəkr adlı bir nəfər, 

Ticarətçün etdi Yəmənə səfər. 

Səfərdə bir abid söylədi ona: 

 Məkkədə peyğəmbər zühur edibdir. 

Əbu Bəkr Məkkəyə qayıdan zaman, 

Əziz peyğəmbəri axtardı haman. 

Gördü bütün dünya nur alır ondan, 

Soruşdu:  Deyirlər sən peyğəmbərsən, 

Bunun sübutunu mən bilim nədən? 

Məhəmməd söylədi:  Yəməndə abid, 

Sənə çox mətləblər söyləmişdi, bil. 

Əbu Bəkr məəttəl qaldı bu sözə, 

Peyğəmbər göstərdi sanki möcüzə. 

İslamı qəbul edib imana gəldi, 

Özünü əzabdan xilas elədi. 

Gərək həqiqəti duyub görəsən, 
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Tanrını həmişə uca biləsən. 

Onlar peyğəmbəri gördükləriyçün, 

Rəbbin mükafatı qisməti oldu. 

Biz də peyğəmbərin yoluyla gedib, 

Tanrı dərgahına yetişəcəyik. 

     26-27.08.2011                                 

 

 

PEYĞƏMBƏRLĠYĠN MƏKKƏLĠLƏRƏ AġKAR 

ġƏKĠLDƏ BƏYAN EDĠLMƏSĠ. ĠLK HĠCRƏT 

 

Parlayan günəşi söndürmək olmaz, 

Aşkar həqiqətlər gizlində qalmaz. 

Həqiqət hər zaman qələbə çalar, 

Haqqın bayraqları göyə ucalar. 

Tanrının rəhməti olmasa, inan, 

Heç kəs kam alammaz fani dünyadan. 
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Torpağın təkində olsa da qızıl, 

Qazıb çıxarmasan dərk etməz ağıl. 

Ağılın gözləri kor olan zaman, 

Hökmüranlıq edər hər yerdə şeytan. 

Yaradan dünyanın xilası üçün, 

Məhəmmədə ayə göndərdi hər gün. 

Məhəmməd İslamı yayır gizlincə, 

Sadiq dostlarıdır Əli, Xədicə. 

Tanrının hökmünə bağlıdır həyat, 

Üç il davam etdi gizli təbliğat. 

Tanrı Cəbrayılla ayə göndərdi, 

Məhəmməd dostlara xəbərlər verdi. 

Seçildi bir sıra sadiq qohumlar, 

İslamı hər zaman qorudu onlar. 

Dünyanı nuruna qərq edən insan, 

Bir gün vəhy aldı Uca Allahdan: 

“Bəyan et ! Səsini dünya eşitsin, 
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Eşidən insanlar İslama gəlsin”. 

İnsanları düz yola səsləyər Allah, 

O yolda heç zaman edilməz günah. 

Məhəmməd Allahın uca əmrini, 

Əzəli, əbədi İslam dinini, 

Bütün Qüreyşə bəyan elədi, 

Aşkar həqiqəti bir – bir söylədi: 

 Allahın Adəmə bəxş etdiyi din, 

Nuhun öz qövmünə söylədiyi din, 

Hudun ibadətə səslədiyi din, 

Salehin diliylə bəyan olan din, 

İbrahim qövmünün inandığı din, 

İsmayıl qurbanı kəsildiyi din, 

Lutun ədalətə çağırdığı din, 

İshaqın tövbəsi qəbul olan din, 

Yaqub ailəsin uca tutan din, 
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Yusifin camalı nur aldığı din, 

Əyyubu bizlərə tanıtdıran din, 

Şüeybin sözüylə aşkar olan din, 

Davuda səltənət əta edən din, 

Süleyman əzəmət bəxş eləyən din, 

Yunusu dəryadan xilas edən din, 

Uğrunda Zəkəriyya şəhid olan din, 

Yəhyanın qanıyla təmizlənən din, 

İsanın çarmıxa çəkildiyi din, 

Mənimlə dünyanı paklaşdıran din 

İslamdır, Allahın həqiqi dini, 

Mən də Rəbbimizin son peyğəmbəri. 

Əl çəkin bütlərdən, tövbə eləyin, 

O Böyük Allahdan nicat diləyin. 

Kəbədən bütləri çıxarın atın, 

Allahı tanıyın, nicata çatın. 

İbrət götürün siz qədim dövrdən, 
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Heç bir nişan yoxdur asi qövmdən. 

"La – ilahə – illalah" söyləyin hər an, 

Sizdən razı qalsın Uca Yaradan. 

O daş parçasında nə görmüsünüz? 

Hər şeyi bəxş edib sizə Rəbbimiz. 

Şahid ol ! Şahid ol ! Ey yazıq insan, 

Gördüyün hər şeyi Odur yaradan. 

Onun icazəsi olmasa bir an, 

Hərəkət eləməz heç nə yerindən. 

Ruha fərəh verən körpə doğulmaz, 

Könül nurlandıran həyat var olmaz. 

Allaha ibadət etsəniz əgər, 

O da sizin üçün bəxşiş göndərər. 

Mən sizinçün seçilən Tanrı elçisi, 

Aşkar həqiqətin dürüst carçısı. 

Sizin nicatınız İslam yoludur, 

Allah yolu mükafatla doludur. 
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Məkkəlilər güldülər onun sözünə, 

Daşla xətər yetirdilər özünə. 

Dedilər:  Dəlisən, divanəsən, sən, 

Qüdrətli bütləri tərk edək nədən? 

Min ildir Kəbəni qoruyur onlar, 

Qəbula keçib olunan dualar. 

Bütlər tanrımızdır, bağlıyıq ona, 

Nə üçün inanaq sənin tanrına. 

Məhəmmədi daş – qalaq etdi Qüreyş, 

Ona həcv yazanlar alırdı bəxşiş. 

Müşriklər döyürdü müsəlmanları, 

Axırdı onların nahaq qanları. 

Əzablar bununla bitmirdi deyə, 

Məhəmməd Rəbbini çağırdı köməyə. 

Yenə bəyan etdi müşrik qövmünə: 

 İbadət eləyin həqiqi dinə. 
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Allah mehribandır, bağışlayandır, 

Gizlini, aşkarı hər an duyandır. 

Bütləri sındırın, daşdandır onlar, 

Bəsdir söylədiniz xalqa yalanlar. 

Axı adi daşdan bütün fərqi nə? 

Nə vaxtsa varmısız bunun fərqinə? 

Tanrı ola bilməz bir ağac, bir daş, 

Bütün müsəlmanlar qardaşdır, qardaş. 

Səxavət kisəsin açıbdır Allah, 

Yoxluqdan dünyanı var edib Allah. 

Hər şeyi bəxş edib, umduğu yalnız, 

Bircə ibadətdir, bir də ki alqış. 

Müşriklər qəzəblə onu vurdular, 

Müsəlmanların başını yardılar. 

Dəvəni öldürüb ziyan etdilər, 

Xurma bağlarını viran etdilər. 

Amma Məhəmməd də dönmədi haqdan, 

Tez – tez nida gəldi ona Allahdan. 
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Müşrikləri çağırdı haqq yoluna, 

Onlar yolçu oldu şeytan yoluna. 

Məhəmməd məzluma kömək edirdi, 

Məkkədə İslamı təbliğ edirdi. 

Məkkə müşrikləri – o dinsiz kütlə,  

Ara vermədilər əzaba, zülmə. 

Məhəmməd səbr etdi işgəncələrə, 

Allah da səbr edən bəndəni sevər. 

Üç il davam etdi ağır işgəncə, 

Artıq müsəlmanlar gəlmişdi təngə. 

Məhəmməd məsləhət gördü onlara, 

Gedin siz Məkkədən çox uzaqlara. 

İlk hicrət elədi Maliklə Cəfər, 

Onlara qoşuldu daha dörd nəfər. 

Onlar dözməyərək müşrik zülmünə, 

Hamısı getdilər Həbəş elinə. 

Həbəşdə şah idi şanlı Neyqənus, 

Həmişə qonağı tutardı əziz. 
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Qaçqınlar gəldilər şahın yanına, 

Kömək istədilər Həbəş şahından. 

Neyqənus əmr etdi vəzirə həmən: 

 Məkkəni tərk edib Həbəşə gələn 

Bütün insanları siz əziz tutun, 

Rahat mənzildə tez qonaq edin. 

Müsəlmanlar Məkkəni tərk edən andan, 

Müşriklər tez xəbər tutdular bundan. 

Qüreyş həyəcana gəldi xəbərdən, 

Dedilər onları qaytaraq həmən. 

Tez çoxlu ənamla, qəflə – qatırla, 

Dəvəyə yüklənmiş xalça – yatırla, 

Həbəşə elçilər yola saldılar, 

Elçilər Həbəşdə qonaq oldular. 

Neyqənus elçini qəbul elədi, 

Səbirlə, təmkinlə onu dinlədi, 

Elçi söylədi ki:  Şanlı hökmdar ! 

Sizə tükənməyən hörmətimiz var. 
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Bizim adamlardan bir xeyli nəfər, 

Tərk edib Məkkəni bura gəliblər. 

Onlar bu yerlərdə qalsalar əgər, 

Həbəşlər onlardan əziyyət çəkər. 

Verin qaçqınları, aparaq burdan, 

Onları qaytaraq evə durmadan. 

Neyqənus çağırdı müsəlmanları, 

Sorğu – sual etdi bir – bir onları. 

Cəfər çox inamla məlumat verdi, 

Qüreyşlərin zülmünü ona söylədi. 

Dedi:  Şərafətli, adil hökmdar ! 

Haqqı axtaranlar Allahı tapar. 

Cahildik, avamdıq, kordu qəlbimiz, 

Bilmirdik hardadır Uca Rəbbimiz. 

Bütlərə ibadət edirdik hər an, 

Qurtara bilmirdik şərdən, günahdan. 

Bir daş parçasını tanrı sanırdıq, 

Həqiqi məbudu tamam danırdıq. 
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Şeytanla dost idik, azmışdıq yolu, 

Hamı qul olmuşdu – nəfsinin qulu. 

Tamam unutmuşduq xeyirxahlığı, 

Peşə eləmişdik biz bədxahlığı. 

Hamı zülmkardır, hamı qəsbkar, 

Qızları öldürmək hər işdən betər. 

Hamı kor olmuşdu günah içində, 

Məkkədə yox idi saleh bir bəndə. 

Həqiqət nə idi, bilən yox idi, 

Haramı halala qatan çox idi. 

Məkkəyə hər zaman qaranlıq çökmüş, 

Nur saçan günəşin şöləsi sönmüş. 

Birdən Məhəmmədtək günəş doğuldu, 

Dünyanın hər yeri şəfəqlə doldu. 

O bizə göstərdi həqiqi yolu, 

Özü peyğəmbərdir, Allahın qulu. 

Hər şeyi bəxş edən Rəbbi tanıtdı, 

Yaxşını, yamanı bizə anlatdı. 
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Halalı, haramı anladıq, bildik, 

Tanrının bizlərə lütfünü gördük. 

Ruhumuz pak olub artıq günahdan, 

Biz kömək umuruq Uca Allahdan. 

İmanla dolubdur bizim qəlbimiz, 

Sevgiyə layiqdir Uca Rəbbimiz. 

Qüreyşlər incitdi bizi Məkkədə, 

Bizə dinclik yoxdur həmin ölkədə. 

Onunçün tərk etdik doğma yerləri, 

Tanrı xilas etdi dərddən bizləri. 

Şah sual elədi:  Bəs İsa kimdir? 

Sizin inandığınız hansı dindir? 

Cəfər Məhəmməddən duyduqlarını, 

"Quran"da Tanrının buyurduğunu, 

Neyqənusa dedi ədəb, ərkanla, 

Sözünə başladı böyük inamla: 

 İsa peyğəmbərdir, Məhəmməd kimi, 

Biz də tanıyırıq onun Rəbbini. 
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Bizim Allahımız ucadır, uca, 

Onun bir sözüylə yaranıb dünya. 

Pənah gətirmişik, adil şah, sizə, 

Nə cəza istəsən verginən bizə. 

Şah özü Məsihi dinindən idi, 

Cəfəri sonadək susub dinlədi. 

Elçiyə üz tutdu ədalətli şah: 

 Onlara zülm etmək çox böyük günah. 

Onlar Tək Allaha tapınıbdılar, 

Haqqı, ədaləti Onda tapıblar. 

Mən səcdə etdiyim həmin Allahdır, 

Hamıya, hər yerdə daim pənahdır. 

Odur bu cəlalı mənə bəxş edən, 

Onun qüdrətidir ruh ilə bədən. 

Hamı bilir ki, mən qonaqpərvərəm, 

Onları mən sənə verə bilmərəm. 

İndisə tərk elə mənim ölkəmi, 

Səni öldürməyə sövq etmə məni. 
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Müşriklər kor – peşman geri döndülər, 

Qüreyşlər qudurmuş itə döndülər. 

Qaldı müsəlmanlar Həbəş elində, 

Düşmədi Allahın adı dillərdən. 

Quranla döyündü onların qəlbi, 

Həbəşə yayıldı Allahın dini. 

    07-09.12.2011 
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MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏR VƏ ONUN 

TƏRƏFDARLARININ TƏCRĠD OLUNMASI 

 

Allahın hökmünə tabe olmasa, 

Bəndənin qisməti ah – fəğan olar. 

Cinayət eləyən cəzasız qalsa, 

O zaman dünyanı fəlakət sarar. 

Kimsə didəsindən yaş töksə əgər, 

Həyatı qanlı bir gölə döndərər. 

İlan sümüyüdür hər haram tikə, 

Acından ölsən də sən onu yemə. 

Hər zaman Allaha ibadət elə, 

Ruhunu əzabdan qurtardın bəlkə. 

Ən güclü insandır səbir sahibi, 

Hər an sakit olar möminin qəlbi. 

İnsan bir – birinə nifrət etməsə, 

Xoş sözlər söyləsə, qeybət etməsə, 
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Məzlumu incidib malın yeməsə, 

Haqq sözü qoyaraq nahaq deməsə, 

Dünyada ədalət bərqərar olar, 

Bədbəxtlik yox olar, xoşbəxtlik qalar. 

İnsançün hər nemət yaradıb Tanrı, 

Ədalətsiz bölgüdür: Kasıb və Varlı. 

Hamı bərabərdir haqqın önündə, 

Heç vaxt zülm eləməz insaflı bəndə. 

Möhtacdır loxmaya biri ac yatır, 

Digəri yeməyi itlərə atır. 

Biri əyni – başı lüt – üryan gəzir, 

Birinin paltarın güvələr yeyir. 

Biri mənzil edib uçuq komada, 

Digəri yaşayır uca sarayda. 

Biri gün keçirir ahla, fəğanla, 

Digəri şənlənir dəf – balabanla. 

Ağsaqqal dilənir gözlərində yaş, 
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Onun bu halına sevinir əyyaş. 

Bulud müvəqqəti gizlədər Şəmsi, 

Amma heç vaxt sönməz onun şöləsi. 

Suyun saflığına qum kölgə salmaz, 

Həqiqət üzülər, amma qırılmaz. 

Xəzinə dolusu cəvahir olsa, 

O vardan heç kəsin xəbəri olmaz. 

Əgər bircə qulplu qızılın olsa, 

Heyrətə gətirər görən bəndəni. 

Günəş şəfəqiylə parlayar o ləl, 

Boynundan asılsa həmayil kimi. 

Möminlər Həbəşə köçəndən sonra, 

Zülmün bir ucu ərşə çatırdı. 

Artmışdı müşrikin qəzəb dalğası, 

Onların Allahdan yoxdu qorxusu. 

Əbu Ləhəb, Məhəmmədin düşməni, 

Möminlərə vurdu ağır zərbəni. 
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Daim müşriklərə edirdi hədə, 

Möminlərlə kəsilsin bütün əlaqə. 

Məkkə müşrikləri, rəzil adamlar, 

Peyğəmbərin üstünə zibil atdılar. 

Yoluna tikanlı saman tökdülər, 

Murdar əlləriylə onu döydülər. 

Evinə od vurub talan etdilər, 

İbadət zamanı əzab verdilər. 

Amma haqqa gələn artırdı yenə, 

Hamı inanırdı peyğəmbərinə. 

Müşriklər nə qədər zülüm etsə də, 

Möminlər nə qədər əzab görsə də, 

İslam ürəklərdə məskən salırdı, 

Çirkli könülləri parıldadırdı. 

Hər dərdin əlacı ancaq ondadır, 

Dünyanın xilası yalnız ondadır. 

Müşrik də bilirdi bunları, amma, 
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Yenə davam etdi haqqı danmağa. 

Qəlbləri qəzəblə, kinlə doludur, 

Bu əməl müşrikin artıq sonudur. 

Bir gün məkkəli Ömər ibn Xəttab, 

Yola çıxdı möminə versin əzab. 

Qəzəblə, əlində siyirməqılınc, 

Siması dəhşətli, həm də ki, qorxunc, 

Gəldi tez Kəbənin yanına həmən, 

Bir xəbər öyrənsin o Məhəmməddən. 

O da cahil idi, haqdan uzaqdı, 

Bilmirdi etdiyi əməl günahdı. 

Ətrafına toplaşıb bir dəstə müşrik, 

Hər yerə yayırlar fəlakət, pislik. 

Gördülər Məhəmməd ibadət edir, 

İnsanlar onunla səcdəyə gedir. 

Qəzəbdən Ömərin gözü qaraldı, 

Qəlbində fitnəkar şeytan yer aldı. 
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Qaldırdı qılıncı vursun boynunu, 

Ölümlə yetişsin bu işin sonu. 

Bu an göy gurladı, ildırım çaxdı, 

Müşriklər qorxuyla Ömərə baxdı. 

Göydən alov saçan bir odlu kürə, 

Qövs cızıb düşdü Ömərin üstünə. 

Birdən qılınc tutan əli büküldü, 

Qılıncı əriyib yerə töküldü. 

Əli tərpənmirdi, sanki daş idi, 

Yaman təlaşlıydı, çox çaşmış idi. 

Ömər təəccübdən yerində qaldı, 

Bu, onun canına bir qorxu saldı. 

Müşriklər qorxdular bu mənzərədən, 

Qorxunc nalə qalxdı göyə dillərdən. 

Sonra qaçışdılar hərə bir yerə, 

Yəqin ibrət olar bu müşriklərə. 

Ömərin ürəyi paklaşdı çirkdən, 
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Qəlbi də imanla nurlandı həmən. 

Allahı tanıyıb imana gəldi, 

Haqqı qəbul edib müsəlman oldu. 

Sonadək dost oldu Məhəmməd ilə, 

İslamı qorudu qılıncla, sözlə. 

İslamın dayağı sayılır Ömər, 

Ona sevgi ilə doludur qəlblər. 

Daha sonra peyğəmbərin əmisi, 

Məhəmmədin sədaqətli hamisi, 

Həmzə də tanıdı Tək Yaradanı, 

Həvəslə oxudu gözəl "Quran"ı. 

Onun qılıncının parıltısından, 

Məkkədən qaçaraq yox oldu şeytan. 

Müşriklər qorxdular zülm etməyə, 

Müsəlmanları döyüb incitməyə. 

Osman haqq yolunun izinə düşdü, 

Sonda gəlib Məhəmmədlə görüşdü. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

O nurla Osmanın qəlbi nurlandı, 

Ruhu cilalandı, qəlbi paklandı. 

İslam fərəh verdi onun ömrünə, 

O da xidmət etdi müqəddəs dinə. 

Osmanın, Ömərin, Həmzənin adı, 

Dinin qüdrətini göyə ucaltdı. 

Durmadan artırdı haqqa gələnlər, 

Allahı tanıyan İslama gələr. 

Həqiqət selini saxlamaq olmaz, 

O selin önündə toz – torpaq qalmaz. 

Bəzən həqiqəti görmək çətindir, 

Bununçün qəlblərdə nur olmalıdır. 

Bu nuru gətirən Məhəmməd oldu, 

Qəlblərə Tanrının sevgisi doldu. 

Kimin qəlb qapısı açıq olarsa, 

Kimsə mələklərə yoldaş olarsa, 

Tanrı o insanı hidayət edər, 
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İnsan da Allaha doğru yol gedər. 

Qəlbində Tanrıya iman yer tapar, 

Könüldə məhəbbət çiçəyi açar. 

Qonşu qəbilələr Məkkəyə gələr, 

Məhəmməddən haqq kəlamı dinləyər. 

Gəlirlər qəlblərdə kinlə, şeytanla, 

Gedirlər könüldə nurla, imanla. 

Hamı üz – gözündə kədər gəlirdi, 

Məhəmmədlə üzünə nur gəlirdi. 

Günəşin önünü dağ kəsə bilməz, 

Haqq incələr, amma heç vaxt üzülməz. 

Səhraya yayıldı Allahın dini, 

Artırdı şeytanın, müşrikin kini. 

Heç kəs müsəlmanla alver etmədi, 

Mömin gedən səmtə müşrik getmədi. 

Müsəlmanları dəmir paltarlarda, 

Bağladılar qızmış qumlu səhrada. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Günəş üstlərinə od ələyirdi, 

İstidən dəmirlə qum əriyirdi. 

Yaxına gələni öldürdü müşrik, 

Mömini əzaba qərq etdi müşrik. 

Neçə müsəlmanın qanı töküldü. 

Günahsız körpələr, qadınlar öldü. 

Möminlər möhtacdır bir qurtum suya, 

Həsrət qalmışdılar quru loxmaya. 

Qanlı mübarizə davam edirdi, 

Müşriklər möminə zülüm edirdi. 

Allahı tanımaq olmuşdu günah, 

Məkkə küçələrin bürümüşdü ah. 

Amma haqq uğrunda cihad edənlər, 

İslamın uğrunda candan keçənlər, 

Haqq dini yaymaqda davam etdilər, 

Məhəmmədin arxasınca getdilər. 

Möminlər dözürdü bütün əzaba, 
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Müşriklər batmışdı tamam günaha. 

Bütün əzablara baxmayan mömin, 

Bilirdi haqq dindir tapındığı din. 

Onun şöləsiylə nurlanmaq üçün, 

Həqiqət yoluna qovuşmaq üçün, 

Hamı Məhəmmədə qulaq asırdı, 

Tək olan Allahla nicat tapırdı. 

Haqq yolun danaraq azğın müşriklər, 

Bir gün Məhəmmədə hücum etdilər. 

O Tanrı elçisin, haqq müjdəçisin, 

Müşrik zərbəsindən qorumaq üçün, 

Bütün imanlılar Kəbəyə gəldi, 

Müşriklərlə qanlı mübarizə getdi. 

Şam üçün odlanan pərvanə kimi, 

Uğrunda ölməyə hazır idilər. 

Onun şöləsinə toplanan hər kəs, 

Tanrı dərgahında görəcək əvəz. 
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Günəş qürub edir gecə düşəndə, 

Bulud pərdə çəkir Ayın önündə. 

Günəşdən nurludur onun camalı, 

Bütün kainat ondan nur almalı. 

Bu nurdan müşrikin qəlbi qaraldı, 

Müşriklər dəhşətli bir qərar aldı. 

Dedilər: ─ Gizlincə öldürək onu, 

Artıq yetişsin Məhəmmədin sonu. 

Bir qismi dedi: ─ Bunu etmək olmaz, 

Onu öldürənlər cəzasız qalmaz. 

Onunla düşmənçilik qorxuludur, 

Çünki Əbu Talibin qohumudur. 

Bir qədər fikirləşib plan qurdular, 

─ Gəlin onları təcrid edək, – dedilər. 

Onları köçürək daşlı dərəyə, 

Heç kəs onlarla girməsin əlaqəyə. 

Qəzəb həkk olundu simalarında, 
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Əhdnamə bağlandı aralarında. 

Qana bulaşmışdı müşrikin əli, 

Təcrid elədilər Məhəmmədgili. 

Başladı dəhşətli, əzablı günlər, 

Bu zülmə imanlı bəndələr dözər. 

Məkkənin yanında dərin bir yarğan, 

Divarı yaranıb iri qayadan. 

Yağışdan, küləkdən qorunmaq üçün, 

Yandıran günəşdən qorunmaq üçün, 

Bir ağac, bircə kol yox idi orda, 

Dəhşətli xəstəlik çox idi orda. 

Çoxdan qazılmış bir köhnə kor quyu, 

Tamam qurumuşdu, yox idi suyu. 

Möminlər Məkkəni tərk elədilər, 

Həmin o dəhşətli yerə gəldilər. 

Məcburən bu yerdə məskən saldılar, 

Üç il ac – yalavac orda qaldılar. 
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Yeməyə bir tikə tapılmır orda, 

Bir damla suya da həsrətdir bardaq. 

Keçi dərisini çeynəyir onlar, 

Yağış suyu ilə sönür yanğılar. 

Möminlər yaşayan o dərin yarğan, 

Heç də fərqlənmirdi soyuq məzardan. 

Bir parça keçədən yataq qururlar, 

Soyuq daş üstündə bardaş qururlar. 

Firavan həyatdan uzaq düşüblər, 

Sanki bu həyatdan artıq küsüblər. 

Körpələr acından fəryad qoparır, 

Mələklər səmaya nalə aparır. 

Məhəmməd bilirdi bu imtahandır, 

İndi sınaq üçün mühüm zamandır. 

Tanrım Adəmi də imtahan etdi, 

Nuh da imtahandan üzüağ çıxdı. 

İbrahim, İsmayıl imtahan oldu, 
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Yaqub da Yusiflə imtahan oldu. 

Əyyub da səbr ilə dözdü dərdlərə, 

Davud da, Yunus da imtahan oldu. 

Lut da çox ağır bir sınaqdan keçdi, 

İsa da çox ağır sınaqdan çıxdı. 

Məhəmməd bilirdi səbr etməlidir, 

Rəbbin qoyduğu yolla getməlidir. 

Gözlərin önündə müdhiş mənzərə, 

Möminlər yaşayan o dərin dərə. 

Hər yerdən miskinlik, səfalət yağır, 

Möminlərin halı ağırdır, ağır. 

Üç ildir soyuq daş yataq olubdur, 

Buludlu səmalar yorğan olubdur. 

Hamı bu əzabdan cana doymuşdur, 

Onların bənizi tamam solmuşdur. 

Amma yenə haqdan dönmürdü heç kəs, 

Oldu möminlərin təcridi əbəs. 
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Axırda müşriklər belə dedilər: 

─ Öz əqidəsindən dönmür möminlər. 

Bu düşmənçiliyi ləğv edək gərək, 

Onları təcriddən azad eləyək. 

Çünki Tanrım belə buyurdu deyə, 

Müşriklər son qoydu düşmənçiliyə. 

Möminlər Məkkəni tərk edən vaxtdan, 

Orda məskun idi fitnəkar şeytan. 

Şərə yoldaş idi orda olanlar, 

Şəryayan adlanır tarixdə onlar. 

Üç il məşəqqətlə, əzabla keçdi, 

O dəhşətli həyat gec sona yetdi. 

Möminlər yenidən azad oldular, 

Hamısı həvəslə evə döndülər. 

Qonşuydu şər ilə xeyir Məkkədə, 

Tanrı vəhy göndərirdi Məhəmmədə. 

Qaranlıq otaqda yanan şam kimi, 
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Günəş al səmadan boylanan kimi, 

Məkkədə yenidən parladı haqq din, 

Həqiqət yerini tutacaq yəqin. 

İslamın nuruna büründü Məkkə, 

Artıq mələklərə yurd oldu Məkkə. 

Artıq öz işini görmüşdü əzab, 

Möminlərdə zülmə qalmamışdı tab. 

Ağır, məşəqqətli keçən o illər, 

Əbu Talibə vurdu zərbələr. 

Məhəmmədin hər zaman arxa, dayağı, 

O nurun ümidi, həm də pənahı, 

Dözmədi əzabla keçən həyata, 

"Əlvida" söylədi nurlu həyata. 

Sanki göy qübbəsin saxlayan sütun, 

Zərbədən sınaraq çökdü həmin gün. 

Müşriklərin qorxduğu ən güclü silah, 

Məhəmmədi tərk edib, yox oldu artıq. 
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Əzəldən yetimlik, əziyyət görən, 

Yalqıza, yetimə döndü yenidən. 

Qüssədən, kədərdən qəlbi qaraldı, 

Qara saçlarının yerin "qar aldı". 

Bəzən dərd özüylə dərdlər gətirir, 

Fərəhli həyatı sona yetirir. 

Doğrudur, Məhəmməd kədərli idi, 

Amma təbliğatı davam edirdi. 

Əbu Talib həyatı tərk edən vaxtdan, 

Bir il keçməmişdi, fani dünyadan 

Həyatı mənaya mindirən qadın, 

Tanrı dərgahında seçilən qadın, 

Köçdü pak səmanın qəlbinə yerdən, 

Məhəmmədin gözü doldu qəhərdən. 

Getdi nur çələngi nur aləminə, 

Onu tənha qoydu əziz Xədicə. 

Cənnətin qapısın açaraq Rizvan, 
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Xədicənin yolunu gözlərdi müdam. 

Yetişdi həmin gün, həmin o məqam, 

Xədicə ayrıldı peyğəmbərindən. 

Belə ayrılığa, belə bir dərdə, 

Çətin tab gətirər zəif bir bəndə. 

Qartal qanadsız heç şığıya bilməz, 

Gündüz də gecəsiz var ola bilməz. 

İki ən əzizin birdən itkisi, 

Məyus eləyirdi duyan hər kəsi. 

Möminlər batdılar qəmə, kədərə, 

Belə qəmli xəbər çatdı hər yerə. 

Müşriklər dedilər: ─ Məhəmməd təkdir, 

Artıq ondan qisas almaq gərəkdir. 

Amma bilmədilər Uca Yaradan, 

Məhəmmədi qoruyar hər bəladan. 

Çünki kainatın son ümidgahı, 

İmanlı kəslərin təkcə pənahı, 
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Haqqın məşəlini yandıran bəndə, 

Cənnətin yolunu göstərən bəndə, 

Tanrı kəlamını söyləyən insan, 

Dünyaya könlüylə nur verən insan, 

Çirkin, səfalətin əlində heç vaxt, 

Şərin, cəhalətin içində heç vaxt, 

Müşrikin, nadanın əliylə heç vaxt, 

Kafirin, naqisin diliylə heç vaxt, 

Nurunu itirib, məhv ola bilməz, 

Müşrik zərbəsiylə heç vaxt əzilməz. 

Çünki o dünyanın xilaskarıdır, 

Tanrının yerdəki bayraqdarıdır. 

Məhəmməd peyğəmbər Rəbbin izniylə, 

Hər zaman, hər yerdə haqqın diliylə, 

Cihada səsləyir müsəlmanları, 

Haqqa hidayət edir insanları. 

İnsanlar dəstə – dəstə Məkkəyə gəlir, 
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Haqqı dərk edərək İslama gəlir. 

Bir gün Yəsribdən bir dəstə adam, 

Məhəmmədin dininə gətirdi iman. 

Dedilər: ─ Haqq budur, həqiqət budur, 

Hər şeyi var edən Uca Tanrıdır. 

Biz səni Yəsribə dəvət edirik, 

Sənin Allahını qəbul edirik. 

Çünki sənin yolun haqqın yoludur, 

Digər yollar fəlakətlə doludur. 

Səni gözümüzdə bəbəyimiztək, 

Səni köksümüzdə ürəyimiztək, 

Səni Tanrımızın elçisi kimi, 

Səni insanların pənahı kimi, 

Qorumaqçün Tanrıya and içirik, 

Həmişə sənin ardınca gedirik. 

Onlar sözlərinə əməl etdilər, 

Hər an peyğəmbərə kömək etdilər. 
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O nurun qiymətin bilmədi müşrik, 

Onunçün hər tərəf tamam oldu çirk. 

Haqdan alovlansa bir çıraq, inan, 

Tanrının izniylə sönməz heç zaman. 

      

05.03.2012 

     21.03.2012 

     04.04.2012 

 

 

PEYĞƏMBƏR MÖCÜZƏ GÖSTƏRĠR 

 

İçindən qurd yesə, ağac məhv olar, 

Paxılın qəlbində nifrət yurd salar. 

Gücü çatmayanda kiminsə sənə, 

Kinindən hər yerdə törədər fitnə. 

Namərd harda olsa, pislik törədər, 
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İmkan düşən zaman vurar zərbələr. 

Sənin uğurların artarsa əgər, 

Paxılın həyatı əzaba dönər. 

Məkkə civarına bir hakim gəldi, 

Çadırlar quraraq burda yurd saldı. 

Hakimin övladdan vardı bir qızı, 

Camalı sanki bir Zöhrə ulduzu. 

Səxavətdə şöhrət qazanan hakim, 

Hörmət sahibiydi, amma ki, qızın, 

Gözləri kor idi, qulaqları kar, 

Bir söz danışmırdı, doğulmuşdu lal. 

Hakimin varı və dövləti çoxdur, 

Qızının dərdinə bir əlac yoxdur. 

Hakim dərd etmişdi özünə bunu, 

Tamam kədərliydi ömrünün sonu. 

Qızını bəladan qurtarmaq üçün, 

Kəbəyə gəlmişdi hakim həmin gün. 
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Məkkədən qonaqlar gəldi hakimə, 

Başladılar böhtana, nifrətə, kinə. 

Məhəmmədin əmisi Əbu Süfyan, 

Hər zaman lənətə layiq bir insan, 

Hakimə dedi: ─ Məhəmməd sayıqlayır, 

Özünü Tanrının elçisi sayır. 

Bəyənmir Kəbədə olan allahı, 

Bu azğın hər yerə yayır günahı. 

Əgər sən bir əncam çəkməsən ona, 

Bu günah yayılar Ərəbistana. 

Bədbəxt anlamır ki, Haqqın elçisi, 

Tanrının sevimli, əziz bəndəsi, 

Təkcə ərəblərə nur yaymayacaq, 

Şəfəqi qərb ilə şərqə çatacaq. 

Əgər Tanrı onu elçi seçibsə, 

Onu nəbiliyə layiq bilibsə, 

Haqq işi hər yerdə yayılacaqdır, 
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Tanrıya sadiqlər ucalacaqdır. 

Hakim Məhəmmədi çağırmaq üçün, 

O nurun ardınca elçi göndərdi. 

Küləkli bir gündü, qumlu tufandı, 

Məhəmməd gələndə külək dayandı. 

Peyğəmbər vüqarla girdi çadıra, 

Diqqətlə baxırdı oturanlara. 

Üzündə parlaq bir nur doğulmuşdu, 

Hakim də bu nura heyran olmuşdu. 

Soruşdu: ─ Deyirlər sən peyğəmbərsən, 

Gərək sualıma cavab verəsən. 

Möcüzə göstərib hər bir peyğəmbər, 

Sən də bizim üçün möcüzə göstər. 

Məhəmməd söylədi: ─ Bəli, elçiyəm, 

Haqq dini dünyada yayan bəndəyəm. 

Allah çox böyükdür, qüdrəti çoxdur, 

Ona tən gələcək bir qüvvə yoxdur. 
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Dünyadakı hər şey tabedir Ona, 

Hamı qayıdacaq Onun yanına. 

Ətrafda görünən bütün zərrələr, 

Sizə möcüzədən verər bir xəbər. 

Ondan bir möcüzə istədi kütlə, 

Dedilər: "Beləcə inanaq bəlkə". 

Peyğəmbər səbrlə ayağa qalxdı, 

Həqiqəti onlara belə anlatdı: 

─ Gecənin gündüzü əvəz etməsi, 

Qumlu səhralarda gülün bitməsi, 

Körpənin dil açıb söz danışması, 

Bülbülün güllərə nəğmə qoşması, 

Sizcə bütün bunlar möcüzə deyil? 

Rəbbin qüdrətinin sübutu deyil? 

Hakim bu sözlərdən xəyala daldı, 

Yenidən mülayim səsi ucaldı: 

─ İsanın, Musanın möcüzəsi var, 
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Sən də bizlər üçün möcüzə göstər. 

Söylə, çadırımda əyləşən kimdir? 

Buraya gəlməkdə məqsədim nədir? 

Peyğəmbər sidq ilə dua elədi, 

Sonra da hakimə belə söylədi: 

─ Ey hakim, çadırda əyləşən qızdır, 

O qız həm kor, həm lal, həm də ki, kardır. 

Tanrım lütf elədi sənin qızına, 

Səni də çatdırdı artıq arzuna. 

İndi get bunları söylə qızına, 

Tanrının xəbərin tez çatdır ona. 

Hakim tez qalxaraq çadıra getdi, 

Gördüyü mənzərə heyrətli idi. 

Qızı çox həvəslə gülüb danışır, 

Günəş şöləsindən gözü qamaşır. 

Hakimi görəndə çox da sevincək, 

Yüyürdü yanına ahu ceyrantək. 
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Dedi: ─ Mən görürəm günəşin nurun, 

Artıq xoş söz eşidir qulaqlarım. 

Hakim həyəcanla geri qayıtdı: 

─ Tanıdım o Uca Tanrını, – dedi. 

Məhəmməd yenə də dua elədi, 

Göy üzünə qara buludlar gəldi. 

Səmada göründü bədirlənmiş Ay, 

Birdən parçalanıb iki oldu Ay. 

Hamı təəccüblə baxdı səmaya, 

Görəsən nə olub göydəki Aya? 

Sonra Ay birləşdi, bulud çəkildi, 

Səmaya yenidən al Günəş gəldi. 

Hamı heyrət ilə baxırdı göyə, 

Dildə qüvvət yoxdur bir söz deməyə. 

Hakim gözüyaşlı təkbir gətirdi, 

Dediyini hamı təkrar edirdi. 

Amma kin yuvası, lənət mənbəyi, 
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Cəhənnəm odunun kinli köpəyi, 

Əbu Cəhl, Əbu Ləhəb, Əbu Süfyan, 

Şeytana yoldaşlıq edən üç şeytan, 

O haqqın önündə baş əymədilər, 

Atlanıb oranı tərk elədilər. 

Məkkədə çox fitnə – fəsad yaydılar, 

Məhəmmədi zülmə məruz qoydular. 

Sonra alovlandı onların kini, 

Amma qalib gəldi Tanrının dini. 

     25.02.2012 

 

 

MERAC 

 

"Bismillah"la başladım ilk kəlməni mən, 

Sevincli bir nida qalxdı sinəmdən. 

Axı peyğəmbərin ulu dərgaha, 
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Haqqın elçisinin Haqqın yanına, 

Ucalmaq, yüksəlmək məqamını mən, 

Böyük məhəbbətlə mədh edəcəyəm. 

Çoxları nəzm edib Merac gecəsin, 

Çoxları istəyir yenə vəsf etsin. 

Bəhs olunan Merac gecəsi nədir? 

Həmin o gecənin hikməti nədir? 

Məhəmməd sevinclə, həm də ki, məsud, 

Gecənin yarısı o nurlu vücud, 

Tanrının seçdiyi ən gözəl gecə, 

Min aya bərabər tutulan gecə, 

Hənnanın evində ibadət edir, 

Tez – tez dua edib, səcdəyə gedir. 

Gecəyə çıraqdır onun vücudu, 

Hər zaman oyaqdır Uca Məbudu. 

Rəbbinə ibadət eləyən zaman, 

Müjdələr mələyi endi səmadan. 
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Dedi: ─ Salam olsun, Məhəmməd sənə, 

Hər zaman həmd elə Uca Rəbbinə. 

Rəbbim əmr eləyib səmaya qalx sən, 

Bütün Ərş – Əlanı özün görgünən. 

Mənimlə səmaya qalxasan deyə, 

Bununçün Buraqı göndərib yerə. 

Hənnanın evini tərk edib onlar, 

Məscidül – Harama qədəm qoydular. 

Nura boyanmışdı Məscidül – Haram, 

Mələklər enmişdi ora səmadan. 

Əvvəl təmizləyib cismini tozdan, 

Bütün paltarları aldılar ondan. 

Cismini Zəm – Zəmlə yuyandan sonra, 

Büründü Cənnətdən gələn paltara. 

Cəbrayıl heyrətlə baxırdı ona, 

Önündə baş əydi yeddi qat səma. 

Kəbə simasıyla nurlandı tamam, 
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Səmaya nur yaydı Məscidül – Haram. 

Məhəmməd orada mindi Buraqa, 

"Əlvida" söylədi çirkli torpağa. 

Məkkədən Qüdsədək bir anda gəldi, 

Cəbrayıl da onunla oraya gəldi. 

Məscidül – Haramdan gəldi Əqsaya, 

Buraqın belində qalxdı səmaya. 

Tanrıya şükr edən məmnun bir halda, 

Cəbrayıl yoldaşdır ona bu yolda. 

Gecə çox sevindi gecə olmağa, 

Gündüz də istədi o gecə ola. 

Gecə gündüz kimi şəfəq yayırdı, 

Ulduzlar səmada parıldayırdı. 

Hər şey nurlanmışdı Məhəmməd ilə, 

Hamı salam verir ona sevinclə. 

O gecə qəflətin pərdəsi qalxdı, 

O gecə Məhəmməd səmaya qalxdı. 
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Səma əyilmişdi önündə onun, 

Günəş dayanmışdı yanında onun. 

Səcdəyə durmuşdu bütün varlıqlar, 

Ona yoldaş olan dərgaha çatar. 

Hamı Nurvücuddan müjdə gözləyir, 

Mələklər sevinclə onu gözləyir. 

Bağlıdır səmanın qapısı hər an, 

Kimin izni olsa keçər oradan. 

Göyün ilk qatına yetişdi onlar, 

Qapının önündə gəlib durdular. 

Buraq tərk elədi onları orda, 

Cəbrayıl qapını döydü aramla. 

Nagahan bir nida gəldi oradan: 

─ Kimdir uca göyə qədəmlər atan? 

Cəbrayıl söylədi: ─ Mənəm – Cəbrayıl, 

Yanımda olan da yad adam deyil. 

Ərşin Sahibinin yerdə elçisi, 
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Adəm ümmətinin təkcə hamisi 

Məhəmməddir, bura Buraqla qalxıb, 

Artıq qapıların önünə çatıb. 

O səs soruşdu ki: ─ İcazəsi var? 

İcazəsiz açılmaz bağlı qapılar. 

Cəbrayıl söylədi: ─ İcazəsi var, 

Onunçün açıqdır bütün qapılar. 

Cənab Haqq görüşə çağırıb onu, 

Yanına çağırıb sadiq qulunu. 

Yeddinci qatadək mənlə gedəcək, 

Ordan da Sidrədək özü gedəcək. 

Mələk çox sevinclə qapını açdı, 

O da Məhəmmədlə murada çatdı. 

Məhəmmədgil keçdilər birinci qata, 

Bir nəfər peyğəmbər gördülər orda. 

Adəm peyğəmbərdir orada məskun, 

Üzündə təbəssüm, halından məmnun, 
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Məhəmmədi görəndə söylədi o zat: 

─ Salam, xoş gəldin sən, ey saleh övlad. 

Şükür Tanrıma ki, səni seçibdir, 

Övladlarımı sənə ümmət edibdir. 

Oranı tərk edib xeyli getdilər, 

Yol boyu mələklər səcdə etdilər. 

Sonra yetişdilər ikinci qata, 

Yenə sorğu – sual başladı orda. 

Bildilər Məhəmməd gəlib səmaya, 

Vücudu nur yayır bütün dünyaya. 

Tez qapını açıb təzim etdilər, 

Simasın görənlər şadlıq etdilər. 

Məhəmməd daxil oldu ikinci qata, 

İsa və Yəhyayla görüşdü orda. 

O pakvücudlular çox sevindilər, 

Məhəmmədin şəninə tərif dedilər. 

Allahın hökmüylə orda durmadı, 
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Yenidən üçüncü səmaya qalxdı. 

Yenə sorğu – sual edildi onlar, 

Üzlərinə açıldı bütün qapılar. 

Varid olanda o yeni səmaya, 

Tez – tez tutulurdu sorğu – suala. 

Eyni bir cavabı eşidən mələk, 

Qapıları açırdı ona sevincək. 

Üçüncü səmada Yusifi gördü, 

Sanki varlıq deyil, parlaq bir nurdur. 

Yusiflə Məhəmməd qucaqlaşdılar, 

Olmuşdan, olandan çox danışdılar. 

Dördüncü səmadır İdrisə məskən, 

Vücudu seçilmir nurlu mələkdən. 

Məhəmmədlə görüşüb söhbət elədi, 

Ona hər işində uğur dilədi: 

─ Tanrı sevimlisi, xoş gəldin göyə, 

Hər zaman Tanrımız yetər köməyə. 
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Beşinci qatdaydı Harun peyğəmbər, 

Ona Məhəmməddən verdilər xəbər. 

Dedi: ─ Çox sevindim səni görməyə, 

Ümmətim çağırar səni köməyə. 

Sonra gəlib çatdı altıncı qata, 

Orda məskun idi peyğəmbər Musa. 

Məhəmmədi görcək ağladı o da, 

Dedi: ─ Ya Məhəmməd, yetiş sən dada. 

Mənim ümmətimi haqqa çağır sən, 

Sən hər zaman doğru yol göstərənsən. 

Bu qaydayla çatdı yeddinci qata, 

İbrahim oturub yeddinci qatda. 

Məhəmmədə dedi: ─ Nuryayan vücud, 

Sənsən bəşər içrə şərəfli övlad. 

Tanrının dinini mindir qiymətə, 

Tanrı buyurduğun çatdır ümmətə. 

İslam sənin ilə kamala yetsin, 
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Yerdə şər kəsilsin, böhtanlar bitsin. 

Bütün səmalardan yüksəyə qalxdı, 

Cəbrayıl onunla məqama qalxdı. 

Gəlib çatdı Sidrətül – Müntəhaya, 

Hələ qarşıdaydı əsas missiya. 

Yetmiş min nur pərdə örtmüş oranı, 

Nura boyamışdı Ərşi – Əlanı. 

Gündüzə çevrilib qaranlıq gecə, 

Hər tərəf boyanıb nura, sevincə. 

Cəbrayıl geriyə qayıtdı ordan, 

İrəli gedə bilməz artıq o burdan. 

Tanrı qaldıranda əsrar pərdəsin, 

Məhəmməd anladı Ərşin qüdrətin. 

Ora boyanmışdı İlahi nura, 

Peyğəmbər mindi Rəf – rəf adlı varlığa. 

Qeyb pərdəsini qaldırdı Tanrım, 

Məhəmməd dayandı Sidrin önündə. 
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Sidr yerləşirdi Ərşi – Əlada, 

Heç bir varlıq yetişməyib oraya. 

Ordan sonra ancaq qeyb aləmidir, 

Bu aləm yalnız Tanrıya bəllidir. 

Açıldı Məhəmmədin bəsirət gözü, 

Bu an eşidildi Tanrının səsi. 

Məhəmmədə namazı ənam elədi, 

Ümmətini Cənnətlə müjdələdi. 

"Bəqərə" surəsin söylədi Allah, 

Məhəmməd məchuldan edildi agah. 

Sonra Cənnətləri göstərdi ona, 

Cəhənnəmdən göründü ani bir cəza. 

Gördüyü mənzərə heyran elədi, 

Haqqın cəlalına şükür elədi. 

Sidrətül – Müntəha qucub hər şeyi, 

Məhfuzda yazılıb bəşər taleyi. 

Belə əzəməti görməyib heç kəs, 
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İdrak bunu heç vaxt dərk edə bilməz. 

Doğrudur bütün ruh "Bərzəx"də durub, 

İmtahan olacaq vəd olunan gün. 

Tanrı imtahanı göstərmək üçün, 

Əsl həqiqəti dərk etmək üçün, 

Müjdəni ümmətə çatdırmaq üçün, 

Məhəmmədə göstərdi qiyamət günün. 

Məhəmməd gözüylə gördü o günü, 

Sevgiylə Tanrıya tutdu üzünü: 

─ Mənim ümmətimi hifz elə oddan, 

Uzaq tut bəndəni bütün günahdan. 

Tanrının nuruyla nurlandı qəlbi, 

Sonra pak səmadan Kəbəyə gəldi. 

Zamanın fövqündə Merac elədi, 

Tanrıdan dünyaya aman dilədi. 

Daha da nurlandı o nurlu bədən, 

Hənnanın evinə gəldi Kəbədən. 
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Sonra o meracdan söhbətlər açdı, 

Orda gördüyünü bir – bir danışdı: 

─ O nur aləmində möcüzə gördüm, 

Tanrının cəlalın mən orda gördüm. 

Altından çay axan İrəm bağları, 

Suyundan bal dadan gur bulaqları. 

Tanrı möminlərə ənam göndərib, 

Sizə ləzzət verən yerə döndərib. 

Əməl dəftərini sağdan alanlar, 

Gözəl Cənnətlərdə məskun olarlar. 

Qiyamət günündə qaralan üzlər, 

O an peşman olub aman diləyər. 

Onda gec olacaq, Cəhənnəm odu, 

Mütləq ağuşuna alacaq onu. 

Qeybətçini saçlarından asarlar, 

Yalançının dərisini soyarlar, 

Bədnəzərin gözlərini oyarlar, 
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Bədnəfsin ürəyini yararlar. 

Haram tikə yeyən laxta qan qusar, 

Böhtan deyən dillər qopub lal olar. 

Həsəd ilə baxan gözlər kor olar, 

Oğruların əli, qolu quruyar. 

Haqqı tapdamayın, günah əməldir, 

Möminə əl tutun, savab əməldir. 

Atanı, ananı əziz saxlayın, 

Qohum – əqrəbanı daim yoxlayın. 

Hər şeyi bəxş edib Böyük Yaradan, 

Yaxşı əməliylə tanınar insan. 

Bir ümman öd olsa faydası olmaz, 

Bir qətrə bal isə faydasız olmaz. 

Əgər şirin etsən dilini, inan, 

Vücudun salamat olar bəladan. 

Qəlbinə pis niyyət gətirmə heç vaxt, 

Onda Tanrı sənə kömək olacaq. 
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Haram bir tikəyə əl uzatma sən, 

Hər yerdə leş yeyir iyrənc goreşən. 

Zaman keçicidir, anla sən bunu, 

Ölümdür yaşanan hər ömrün sonu. 

Sona yetişəndə bu fani həyat, 

Möminlər Cənnətdə quracaq büsat. 

Niyə Məhəmmədi sevməyək axı, 

Axirətdə hamının odur pənahı. 

Tanrım, ürəyimdə məhəbbət bitir, 

Məhəmmədtək məni də Sidrə yetir. 

Ruhumu əzabdan xilas elə Sən, 

Axı tövbələri qəbul edənsən. 

Həmişə yaxşıya yoldaş et məni, 

Pislikdən kənarda saxla qəlbimi. 

Dilimi yalandan qoru, Allahım, 

Gözümü haramdan qoru, Allahım. 

Sənin bir kəlmənlə yarandı dünya, 
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Mənim də adımı ucalt səmaya. 

     30.04.2012 

 

  

HĠCRƏT 

 

Allahın əmriylə baş verir hər şey, 

Bəxtindən heç zaman eləmə giley. 

Allahdır taleyi, qisməti yazan, 

Bütün varlıqları Odur yaradan. 

Hamıya haqq yolu qismət eləyir, 

İmansızı şeytan bu yoldan əyir. 

Kim özün bəlaya salmaq istəsə, 

Cəhənnəm odunda yanmaq istəsə, 

Məzluma zülm edib, həqarət etsin, 

Haqq yolu tərk edib şeytanla getsin. 

Qəlbini paklatmaq istəsən əgər, 
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Onu ədalətli məskənə döndər. 

Mələklər görüşsün təmiz qəlbində, 

Tanrını unutma heç zaman sən də. 

Müsəlmanlıq yüksək vüsət tapırdı, 

Məhəmmədin tərəfdarı artırdı. 

Qonşu qəbilələr Məkkəyə gəlir, 

Məhəmmədin moizəsin dinləyir. 

İslam yayılırdı Ərəbistana, 

Çox insan gəlmişdi artıq imana. 

Məhəmməd İslamı aşkar yayırdı, 

İnsanlar bütləri tamam danırdı. 

Qüreyşin nüfuzu itirdi tamam, 

Əyanlar narahat olurdu bundan. 

Onlar Məhəmmədə təsir etməkçün, 

Onu haqq yolundan döndərmək üçün, 

Əvvəl çoxlu qızıl təklif etdilər, 

Sonra da ölümlə hədələdilər. 
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Amma Məhəmməd də haqdan dönmədi, 

Yenə təbliğata davam elədi. 

Qüreyşin nüfuzu düşürdü deyə, 

Onuçün başladılar zülm etməyə. 

Möminə hər yerdə əzab verdilər, 

Fürsət düşdükcə onları öldürdülər. 

Müsəlmanlar zülmdən qurtulmaq üçün, 

Hamısı tərk etdi Məkkəni bir gün. 

Məkkədən köçənlər Yəsribə gəldi, 

Adları tarixdə mühacir qaldı. 

Yəsrib şəhərində məskən saldılar, 

Peyğəmbər gəlincə orda qaldılar. 

Onların bəzisi təmiz imanla, 

Bəzisi qəlbində kinli şeytanla, 

Məkkədən Yəsribə hicrət etdilər, 

Qəlbləri göstərən yolla getdilər. 

Bu zaman peyğəmbər Məkkədə idi, 
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Yenə də İslamı təbliğ edirdi. 

Məkkə müşrikləri plan qurdular, 

Hər tayfadan bir nəfəri seçdilər. 

Dedilər: ─ Gecəykən yığışaraq siz, 

Məhəmmədi mütləq öldürməlisiz. 

O bizi hörmətdən salıbdır deyə, 

Artıq məhkum olub erkən ölməyə. 

O sağ qaldıqca fitnə yaradır, 

Onu dinləyənlər yolunu azır. 

Gecə yaxınlaşın gizlincə ona, 

Qılıncla çatdırın ömrünü sona. 

Onlar əhd bağlayaraq and içdilər, 

Gecə toplanmağa qərar verdilər. 

Allah Məhəmmədə vəhy etdi bunu, 

Tanrı bəlalardan qoruyar onu. 

Məhəmməd Əbu Bəkrə söylədi ki: ─ Bəs, 

Müşriklər mənimçün hazırlayıb qəsd. 
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Bu gecə Məkkəni tərk etməliyik, 

Xilasçün biz Yəsribə getməliyik. 

Bu xəbəri Əliyə çatdır təcili, 

O bizi şəhərdən çıxarsın gizli. 

Əbu Bəkr Əliylə görüşdü həmən, 

Əli həyəcana gəldi xəbərdən. 

Dedi: ─ Bir bələdçi taparam sizə, 

O peyğəmbəri çatdırar Yəsribə. 

Mən Məhəmmədgildə gecələyərəm, 

Sonra sizin ardınızca gələrəm. 

Əli bir bələdçi tapdı onlara, 

Sonra pərdə saldırdı qapılara. 

Məhəmmədə dedi: ─ Siz gedin şərqə, 

Gecə tək qalaram mən sizin evdə. 

Mən də onlar üçün tələ quraram, 

Əbanı geyinib evdə qalaram. 

Siz də bu vaxtadək gizli qaçarsız, 
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Səhradakı daşlı dağa çatarsız. 

Qəsdçilər gizlincə güddülər evi, 

Amma görmədilər Məhəmmədgili. 

Tanrı gözlərinə pərdə çəkmişdi, 

Məhəmmədə Cəbrayıl kömək etmişdi. 

Məhəmməd gecəykən minib dəvəyə, 

Gizlincə üz tutdu qumlu səhraya. 

Yanında Əbu Bəkr, bir də bələdçi, 

Uzaqdan gəlirdi küləyin səsi. 

Qəsdçilər yuxuya getdilər orda, 

Məhəmməd getmişdi çox uzaqlara. 

Haqqın, ədalətin son ümidgahı, 

Bütün kainatın bircə pənahı, 

Dünyanın bu ağır, çəkilməz yükün, 

O incə çiynində tək aparırdı. 

Bəşəri paklığa çatdırmaq üçün, 

Yerdəki pisliyi tək qoparırdı. 
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Gedirdi qumları yanan səhrada, 

Özüylə haqq olan söz aparırdı. 

Heç bir iz qalmayan qumun üstündə, 

Dünyanı qurtaran izi qalırdı. 

Günəş yandırırdı bütün səhranı, 

Onun üzərinə nur tökülürdü. 

Cəbrayıl qanadın gərib səmada, 

Onun üzərinə kölgə salırdı. 

Gedirdi pislikdən paklığa doğru, 

Həqiqət yoludur hicrətin yolu. 

Gedirdi yenidən qayıtmaq üçün, 

Uzaqda deyildi yəqin həmin gün. 

Heç bir yol yox idi qumlu səhrada, 

Görəsən Mədinə yerləşir harda? 

Tanrı bələdçilik edirdi ona, 

Bu səfər uğurla çatacaq sona. 

İnsanlıq cığırın açır səhrada, 
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Allah bəndələrin saxlamaz darda. 

Əbu Bəkr xoşbəxtdir, çünki bu yolda, 

Peyğəmbərə yoldaş olmuşdu o da. 

Çatdılar səhrada bir qayalığa, 

Həmin qayalıqda vardı mağara. 

Məhəmməd söylədi: ─ Bir az dincələk, 

Bizi tamam yorub bu tozlu külək. 

Gəlib dayandılar qaya yanında, 

Qərara gəldilər dincələk burda. 

Qaya kölgəsində dayandı onlar, 

Burdan görünürdü qumlu səhralar. 

Əli peyğəmbərin geyib əbasın, 

Əlində tutmuşdu taxta əsasın. 

Evdə var – gəl edir, hərdən oturur, 

Gah taxtda uzanır, gah da ki, durur. 

Qəsdçilər aldandı bu mənzərəyə, 

Əli də onları saldı tələyə. 
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Sandılar peyğəmbər uzanıb taxtda, 

Bilmədilər Əlidir gəzən otaqda. 

Günəş yatağından qalxmamış onlar, 

Peyğəmbərin evinə sarı cumdular. 

Qapını qıraraq evə girdilər, 

Taxtda uzanmış Əlini gördülər. 

Təəccüblə dedilər: ─ Məhəmməd hanı? 

Təhlükəyə düşdü Əlinin canı. 

Amma o qorxmadı. Siyirməqılınc, 

Od saçan baxışı dəhşətli, qorxunc, 

Soruşdu: ─ Siz burda nə axtarırsız? 

Qəsdçilər naümid, həm də çarəsiz, 

Evi tərk edərək Kəbəyə  getdilər, 

Yenidən fitnəli plan qurdular. 

Dedilər: ─ Bağlayaq Yəsrib yolunu, 

Məhəmməd gələndə tutarıq onu.  

Məhəmmədi cismən məhv etmək üçün, 
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Aləmin nurunu söndürmək üçün, 

Atlandı bir neçə kafir məkkəli, 

Vəhşitək sürdülər atı irəli. 

Amma bilmədilər Allah saxlayan, 

Uzaq olacaqdır hər an bəladan. 

Onlar atlarını yorğa sürdülər, 

Harda iz gördülər, orda durdular. 

Yəsribin yoluyla qərbə getdilər, 

Onu tapmayaraq geri döndülər. 

Şərqə yollananlar izi tapdılar, 

Durmadan atları ora çapdılar. 

Bələdçi baxdıqca izlərə bir – bir, 

Deyirdi: ─ Təcili siz görün tədbir. 

Yəqindir Məhəmməd keçibdir burdan, 

Hələ silinməyib izləri qumdan. 

Səhra təndir kimi qızmışdı tamam, 

Günəş atlılara vermirdi aman. 
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Amma qüreyşlər yoldan dönmədilər, 

Məhəmmədin izinə düşüb getdilər. 

Səhrada qayalıq bir yer gördülər, 

Atları tələsik ora sürdülər. 

Məhəmməd qayanın kölgəsindədir, 

Əbu Bəkr ortaya süfrə səribdir. 

Üfüqdə göründü qara atlılar, 

Göyə qaldırırdı qumları atlar. 

Əbu Bəkr görəndə uzaqdan bunu, 

Düşündü yetişib onların sonu. 

Dedi: ─ Ya Rəsulillah, oraya bax, 

Onların əlindən çətin qurtaraq. 

Peyğəmbər dedi: ─ Mağaraya girək, 

Dəvəni ora çək, orda gizlənək. 

Allahım böyükdür, qoruyar bizi, 

Onlar tapa bilməz orada bizi. 

Onlar qalxdılar mağaraya sarı, 
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Daşdan idi mağaranın divarı. 

Peyğəmbər mübarək qədəmlərini, 

Qoydu mağaranın nəm torpağına. 

Mağara nurlandı onun nurundan, 

Zülmətdəki daşlar nur aldı ondan. 

Məhəmmədlə mağara qiymətə mindi, 

Daşlar da, torpaq da buna sevindi. 

Əbu Bəkr də girdi o mağaraya, 

Bu zaman Cəbrayıl gəldi oraya. 

Mağaranın önünə pərdə çəkdi, 

Girəcəyə isə bir ağac əkdi. 

Allah hörümçəyə əmr etdi orda, 

Girəcəyə lövhə qursun o tordan. 

Ağacın üstündə yuva qurulsun, 

Göyərçin yuvada gəlib otursun. 

Bala çıxarmağa hazır dayansın, 

Onu görən hər kəs buna inansın. 
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Elə görünsün ki, min ildir sanki, 

Bu yerə dəyməyib insanın əli. 

Girişdə hörümçək torunu qurdu, 

Göyərçin gəlib yuvada oturdu. 

Atlılar çatdılar həmin o dağa, 

Əbu Cəhl atını sürdü qabağa. 

Dedi: ─ Onlar uzağa gedə bilməzlər, 

Yəqin mağarada gizlənibdilər. 

Gəldi mağaranın giriş yoluna, 

Orda rast gəldi hörümçək toruna. 

Gördü ki, göyərçin bala çıxarır, 

Mağaranın içi qapqaranlıqdır. 

Dedi: ─ Hara qeyb oldu görəsən bunlar? 

Qopmayıb hörümçək toxuduğu tor. 

Yəqin bu yerlərdən keçməyib onlar, 

Onları udacaq qızmar səhralar. 

Bələdçi söylədi: ─ Onlar burdadır, 
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Baxın, bu yerdəki izlər təzədir. 

Müşriklərdən biri çox qəzəbləndi, 

Sonra bələdçiyə belə söylədi: 

─ Sən bizi aldatdın, yalan söylədin, 

Bununla Məhəmmədə kömək elədin. 

Göyərçin yuvada oturubdusa, 

Hörümçək girişdə tor qurubdusa, 

Bəs Məhəmməd harda gizlənib, söylə, 

Biz onu bəs necə keçirək ələ? 

Sonra həmin dağı tərk elədilər, 

Atlara minərək qərbə getdilər. 

Müşriklər gedəndən bir qədər sonra, 

Əli bir dəvəylə yetişdi ora. 

Dəvə yüklənmişdi azuqə ilə, 

Əli su gətirdi Məhəmmədgilə. 

Məhəmməd gizləndi üç gün o dağda, 

Heç kəs görünmürüdü artıq uzaqda. 
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Tanrıdan vəhy gəldi: "Yəsribə gedin, 

Mütləq mağaranı indi tərk edin. 

Dünya o nur ilə qovuşmalıydı, 

Kainat qəflətdən ayılmalıydı. 

Qaranlıq mağara dar idi ona, 

Səcdə eləyirdi önündə dünya. 

Çıxdı o nur topu, o Şəfəqyayan, 

Yol açdı paklığa çirkli dünyadan. 

O nur səltənətin qurdu cahanda, 

Allahı sevənlər qalar amanda. 

Məhəmməd Yəsribə doğru gedirdi, 

Günahdan tövbəyə hicrət edirdi. 

Əgər getməsəydi Yəsribə doğru, 

Gizli qalacaqdı həqiqət yolu. 

Bilirdi bu yolu nə üçün gedir, 

Bilirdi Məkkəni niyə tərk edir. 

Babalardan qalan qədim Məkkəni, 
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Adəm yadigarı ulu Kəbəni, 

Haqqı yaşatmaqçün tərk edirdi o, 

Pislikdən paklığa yol gedirdi o. 

Peyğəmbər cismiylə hicrət etmirdi, 

Ruhuyla, qəlbiylə hicrət edirdi. 

Özü istəyərək bunu etmirdi, 

Allahın əmrini icra edirdi. 

Gedirdi Tanrının dinin yaymağa, 

Gedirdi şeytandan qisas almağa. 

Gedirdi əbədi var olmaq üçün, 

Gedirdi dünyanın xilası üçün. 

Təni yaşatmaqçün hicrət etmirdi, 

Haqqı qorumaqçün hicrət edirdi. 

Əgər o Məkkəni tərk etməsəydi, 

Səhradan keçib Yəsribə getməsəydi, 

Şeytan insanlığa zərbə vurardı, 

İblis səltənətin yerdə qurardı. 
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Dünyada insanlıq məhv olar tamam, 

Həqiqət yox olar qiymət almadan. 

Allahın sönməyən parlaq bir nuru, 

Nura qərq elədi qaranlıqları. 

Yol aldı Yəsribə yetişmək üçün, 

Həqiqət qələbə çalmışdı bu gün. 

Ardınca Cənnətin izi qalırdı, 

Hamı Məhəmməddən ilham alırdı. 

Bütün Yəsrib əhli gözləyir onu, 

Hamı onda tapıb Allah yolunu. 

Doğru həqiqəti bil və ol agah, 

Əhmədə arxadır hər yerdə Allah. 

Yəsrib kənarında, Quba çölundə, 

Yəsriblilər düzülüb cərgə – cərgə. 

Hamı o nur ilə görüşmək üçün, 

Onu gözlədilər burda neçə gün. 

Birdən günəş doğdu qumlu səhradan, 
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Bəşər azad oldu dərddən, bəladan. 

Əbədiyyət günəşi sönməz heç zaman, 

Çünki şər yox oldu bütün cahandan. 

Allahın rəsulu gəldi oraya, 

İnsanlar aldılar onu dövrəyə. 

Hamı nur gölündən pay götürürdü, 

Hamı Yaradana səcdə edirdi. 

Onu görmək üçün tələsir hamı, 

Nuruna qərq edir hər bir adamı. 

Onu sidq – ürəklə qəbul eləmək, 

Böyük Yaradana qovuşmaq demək. 

Xurma kölgəsinə xalça saldılar, 

Dəvənin belindən onu aldılar. 

Əyləşdi xalçada, ipək döşəkdə, 

Tamam qaralmışdı üzü günəşdən. 

Tez su gətirərək əlin yudular, 

Süfrəyə hər adda təam qoydular. 
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Onun ətrafında adam çox idi, 

Bu vaxt bir mühacir yanına gəldi. 

Dedi: ─ Ya Rəsulillah, Allah elçisi, 

Şərəfnaz elədin burda hər kəsi. 

Gəlişindən Yəsrib oldu Mədinə, 

Bütün dünya çatdı həqiqi dinə. 

İndi "Quran" oxu bizə sən bir az, 

Ruhumuz şad olsun, könlümüz də saz. 

Məhəmməd şövq ilə sözə başladı, 

Dinləyənlər də onu alqışladı. 

Tanrı dərgahından, səmadan gələn, 

Onun pak diliylə burda söylənən, 

Hər kəlmə qəlblərə dinclik gətirdi, 

Könüldə Allaha iman bitirdi. 

Hamı istəyirdi o nur qədəmli, 

Şəfəqə boyasın onun evini. 

Çünki o nur ilə nurlanan evlər, 
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Heç zaman, heç kəsdən görməz bir zərər. 

Mələklər o evə keşik çəkərlər. 

O evdən kənardır hər bəla, hər dərd. 

Hamı təkid etdi:  Bizdə yurd salın, 

Harda rahatdırsa siz orda qalın. 

Tanrıdan vəhy gəldi: "Sən şəhərə get ! 

Dəvə harda dursa, orda bina et !" 

Dedi: ─ Dəvə gedib harda dayansa, 

Hansı bir məkanı seçib yan alsa, 

Orda mənim üçün bir ev tikərik, 

Sonra da hündür bir məscid tikərik. 

Peyğəmbər sonra Mədinəyə gəldi, 

Mədinə çox böyük qiymətə mindi. 

Ağ dəvə küçəylə xeyli yol getdi, 

Sonra da Əyyubun evinə çatdı. 

Dayandı, dizini gətirdi yerə, 
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Durmayıb yenidən çıxdı səfərə. 

Bir qədər yol getdi, sonra dayandı, 

Bura xurmalı bir gözəl məkandır. 

Dəvə diz çökərək oturdu yerə, 

Həmin yer alındı tezcə çəpərə. 

Burda peyğəmbərçün bir ev tikdilər, 

Hər yerə arx çəkib, çiçək əkdilər. 

Burda qoyuldu məscid bünövrəsi, 

Mədinədən ucaldı ilk azan səsi. 

Hər bir ənsar öz malından, mülkündən, 

Əkin sahəsindən, həm də evindən, 

Mühacirlər üçün pay ayırdılar, 

Ənsarla mühacir qardaş oldular. 

Şəhərdə hər bir iş qaydaya düşdü, 

Qəbilələr peyğəmbərlə görüşdü. 

Mədinə "Günəş"ə bir məskən oldu, 

O "Günəş" dünyaya gur şəfəq saldı. 
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Kainat o nura doğru yol gedir, 

Hamı tək Allaha ibadət edir. 

Qalmaz heç bir könül o nurdan kənar, 

Haqqa tapınanlar nicat taparlar. 

Burdan hər tərəfə elçilər getdi, 

Bu xəbər tezliklə Məkkəyə yetdi. 

Müşriklər qəzəbdən dəli oldular, 

Özlərinin heç olduğunu bildilər. 

Çalış yol getginən, Məhəmməd yolu, 

Odur fəlakətdən xilasın yolu. 

Qəlbində məhəbbət gül – çiçək açsa, 

Həmişə xoşniyyət, mehriban olsan, 

Qoruyar alovdan Yaradan səni, 

Cənnət olar ruhunun məskəni. 

    19.12.2011 

    21.12.2011 

   21.02.2012 
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BƏDR SAVAġI 

 

Mədinəyə xəbər gətirdi qasid, 

Hücum edəcəkdir sizlərə müşrik. 

Hamı həyəcana düşdü xəbərdən, 

Möminlər Mədinəyə gəldi hər yerdən. 

Bütün müşküllərdə köməyə yetən, 

Məhəmmədə xəbər göndərdi göydən. 

Tanrıdan vəhy gəldi:  Cihad et ! – deyə, 

Mələklər gələcək sənə köməyə. 

Peyğəmbər üz tutdu müsəlmanlara: 

─ İmanı olanlar düşməzlər dara. 

Müşrikin çox güclü ordusu varsa, 

Bizim də qüdrətli Allahımız var. 

Tanrı əmr eləyir cihad edin siz, 

Çox möhtəşəm olacaq qələbəniz. 
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Biz də ordu yığıb hücum eləyək, 

Tanrıdan haqq işə kömək diləyək. 

Hamı bir ağızdan "əhsən" dedilər, 

Məhəmmədi xeyli təriflədilər. 

Hazırlıq görüldü, qoşun toplandı, 

Müsəlman qoşunu Bədrə yollandı. 

Bütün karvan yolu Bədrdən keçir, 

Dəvələr vahədə çoxlu su içir. 

Quyuları dövrəyə aldı möminlər, 

Su içmək istəyən canını verər. 

Üç yüz on üç nəfər idi müsəlman, 

Kömək umurdular onlar Xudadan. 

Məhəmməd atlanıb gəldi köməyə, 

Tanrının yolunda cihad etməyə. 

Müşrikin ordusu min nəfər idi, 

Qoşunun önündə Əbu Cəhl gəlirdi. 

Bədr vadisinə çatdıqları an, 

Gördülər hər yeri tutub müsəlman. 
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Cərgəyə düzüldü hər iki qoşun, 

Şeytan mənzərədən itirdi huşun. 

Tarixi imtahan verirdi İslam, 

Onu xilas edər çox güclü inam. 

Məhəmməd Allahla ülfət bağladı, 

Çoxlu dua etdi, sonra yalvardı. 

Dedi: ─ Uca Allah, kömək ol bizə, 

Möminlər qələbə çalsın kafirə. 

Əgər müsəlmanı qırarsa kafir, 

Yer üzünü bürüyər dəhşətli küfr. 

Heç kəs qorxusundan Səni tanımaz, 

Dünyada imanlı bir insan qalmaz. 

Günəş parlayırdı aydın səmada, 

Döyüş başlayanda tutuldu o da. 

Atın dırnağında qum göyə qalxdı, 

Çoxlu insan öldü, xeyli qan axdı. 

Qabil də bu yerdə qardaş qanını, 

Tökərək güldürdü mənfur şeytanı. 
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Qaranlıq bürüdü yerin köksünü, 

Ah – nalə almışdı yerin üzünü. 

Əlinin əlində parlayan qılınc, 

Tez – tez ayırırdı başı bədəndən. 

Möminlərin sayı az idi deyə, 

Mələklər də gəldi ora köməyə. 

Gizli qüvvələri göndərdi Tanrı, 

Müsəlman məhv etdi imansızları. 

Nuhu da beləcə qoruyub Allah, 

Lutun köməyinə yetişib Allah. 

İbrahimi oddan O xilas edib, 

İsanı səmaya Tanrı yüksəldib. 

İndi isə növbə Məhəmmədindir, 

İslam bəxş olunan ən gözəl dindir. 

Əbu Cəhli qətlə yetirdi gənclər, 

Tanrı düşməninin sonu bəd gələr. 

Kafirlər döyüşdə çox itki verdi, 

Qüreyş bir – birinə belə deyirdi: 
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─ Bir qılınc yerinə on qılınc gəlir, 

Zərbələr zirehi mum kimi dəlir. 

Axı bizdən qat – qat az idi onlar, 

Necə oldu bizə zəfər çaldılar? 

Döyüş sona çatdı, müşriklər qaçdı, 

İslam tarixi bir qələbə çaldı. 

Məhəmmədə çatdı müjdəli xəbər, 

Zəfərlə çatmışdır sona bu səfər. 

Şükr etdi Tanrıya, dedi: ─ İlahi, 

Hər zaman duamı qəbul elədin. 

Artıq yer üzünə yayılar bu din, 

Hamı qüdrətinə şükr edər yəqin. 

Səni tanıtmaqdır vəzifəm mənim, 

Sənin qüdrətinlə paklaşıb qəlbim.  

06.07.2012 
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UHUD SAVAġI 

 

Şahidlik eləyir hərbə uca dağ, 

Durubdur üz – üzə iki eyni xalq. 

Bir qismi Allahın sadiq bəndəsi, 

Digəri Tanrıya olubdur asi. 

Oxlar cilalanır, kaman yoxlanır, 

Nizələr, qılınclar hazır saxlanır. 

Atların nəfəsi kəsilir bu gün, 

Dəvələr səhrada durubdur qəmgin. 

Qanlı savaş gedir Uhud dağında, 

Xeyirin şər ilə savaşıdır bu. 

Ya yerdə ədalət bərpa olmalı, 

Ya da ki, cəhalət meydan sürməli. 

Qanlı döyüş gedir, insanlar ölür, 

Mələklər ağlayır, şeytansa gülür. 

Hər yerdə tökülür insanın qanı, 
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Öldürüb məhv edir insan insanı. 

Yaralı inləyir, imdad diləyir, 

Nizələr insanın qəddini əyir. 

Çox nalə, çox ölü gördü o səhra, 

Boz qumun üzəri döndü al qana. 

Peyğəmbər cərgənin önündə gedir, 

Müsəlman qövmünə başçılıq edir. 

Əvvəl nizə atır, sonrasa cida, 

Tanrıdan Əhmədə gəlirdi nida. 

Bu haqqın şirk ilə qan davasıdır, 

Allahın yolunda haqq savaşıdır. 

Düşmən dayanmayıb qaçdı döyüşdən, 

Müşriklər pərişan oldu bu işdən. 

Atıldı nagahan mamırlı bir daş, 

Dəydi peyğəmbərin gül dodağına. 

Atıldı çirkliyin əliylə bir daş, 

Sındırıb dişini saldı ağzına. 
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Axıb peyğəmbərin mübarək qanı, 

Qumlu səhralara şərafət verdi. 

Ölmüşdü dünyada haqq və ədalət, 

Peyğəmbər qanını içib dirildi. 

Peyğəmbər yıxıldı qumlu torpağa, 

Ucaldı Allahın sözü dünyada. 

Sandılar bədənin ruhu tərk edib, 

Bu çirkli dünyadan göylərə gedib. 

Yenidən qızışdı bu qanlı savaş, 

Bədənin üstündə qalmadı bir baş. 

Qırılan müsəlman yaman çox oldu, 

Boyanmış səhralar yenə qan oldu. 

Səhra susamışdı, çoxlu qan içdi, 

Çoxlu müsəlmanlar canından keçdi. 

Allahın nəbisi xilas olundu, 

Dünyada ədalət bərpa olundu. 

Peyğəmbərə doğru atılan o daş, 
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İnsanlığa atılan böyük ləkədir. 

Daşın atıldığı o qanlı məkan, 

Cəhalət hökm edən çürük ölkədir. 

O daş müşriklərin son ümididir, 

O daş nadanları sonda məhv edir. 

Nur saçan günəşə daş atmaq olmaz, 

Nəbiyə daş atan cəzasız qalmaz. 

Bir daşla Allahın əmri pozulmaz, 

Bir daşla heç zaman iman azalmaz. 

Allahın seçdiyi sevimli bəndə, 

İnsanın əliylə məhv ola bilməz. 

Allah öz kölgəsin əsirgəməsə, 

İnsana heç bəla toxuna bilməz. 

Tanrının sevgisi olsa insana, 

Ömrünü şərəflə vuracaq sona. 

Möminlər çox itki versə də bu vaxt, 

Yenə qalib gəldi cəhalətə haqq. 
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Artıq üç il keçdi qanlı Uhuddan, 

Mədinədə həyat oldu firavan. 

Arxlar təmizləndi, bağlar əkildi, 

Evlər düzəldildi, yollar çəkildi. 

Mədinədə hamı Tanrını anır, 

İbadət edilir, namaz qılınır. 

Bu hal müşriklərə çox ağır gəldi, 

Mədinəyə hücumçün qərar verildi. 

Mədinəyə xəbər çatdı ki, müşrik, 

Çox böyük qoşunla hücum edəcək. 

Bu zaman peyğəmbər iclas çağırdı, 

Şəhər ətrafında xəndək qazdırdı. 

İyirmi dörd min silahlı məkkəli, 

Mühasirəyə aldılar şəhəri. 

Möminlər xəndəkdə mövqe tutdular, 

Düşməni nizəyə, oxa tutdular. 

Qüreyş Mədinəyə hücum etmədi, 
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Altı ay mühasirədə saxladı. 

Şəhəri fəth etmək mümkün olmadı, 

Çünki Tanrım Mədinəni qorudu. 

Bir gün dəhşətli yel əsdi səhradan, 

Müşriklər dözməyib qaçdı oradan. 

Kor – peşman döndülər Məkkəyə yenə, 

Bu da son vermədi alovlu kinə. 

Tanrının hökmünə tabedir insan, 

Onun əmri ilə var olub cahan. 

Artıq məkkəlilər anladılar ki, 

Məhəmməd heç də əvvəlki kimi, 

Onların zülmünə səbr edən deyil, 

Təkcə Mədinədə yurd salan deyil. 

Atrıq kainatı nura boyamaq, 

Qəflətdə yatanı mütləq oyatmaq 

Məqamı yetişib, dövranı gəlib, 

Bu əmr çox uca məkandan gəlib. 
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Xəndək döyüşündən sonra mömunlər, 

Kafir qəbiləyə hücum etdilər. 

Ətrafda bir nəfər kafir qalmadı, 

Yalnız xeybərlilər tabe olmadı. 

Hətta peyğəmbəri yəhudi qadın, 

Zəhərləməklə ləkələdi öz adın. 

Mədinə nuryayan məkana döndü, 

Həqiqi nur üçün məskənə döndü. 

Qalib, gördünmü ki, haqq qalib gəldi, 

Qəlblərdə Allahın adı yüksəldi. 

Harda ki, Tanrının nəzəri vardır, 

Həmin yer bəladan tamam uzaqdır. 

Əgər lütf eləsə Tanrı bəndəyə, 

O şəxs heç vaxt möhtac olmaz kimsəyə. 

Könlündə Allaha sevgi yaşatsan, 

Onun dərgahına mütləq çatarsan. 

Bütün çətin anda bil ki, Yaradan, 
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Səni qoruyacaq hər növ bəladan. 

Şükr elə çox yaxşı atan, anan var, 

Ən yüksək hörmətə layiqdir onlar. 

Gör necə bəxtəvər bəndəyik ki biz, 

Gözəl həyat verib bizə Rəbbimiz. 

Şükr et ! Şükr etmək ömrü artırır, 

Tanrı şükr edəni haqqa çatdırır. 

                          02.02.2011 

 

HÜDEYBĠYYƏ MÜQAVĠLƏSĠ. 

MƏKKƏNĠN FƏTHĠ 

 

Xəndək davasından bir il keçmişdi, 

O qanlı hadisə sona yetmişdi. 

Arxada qalmışdı əzablı günlər, 

Əkin əkirdilər mədinəlilər. 

Artıq qaydasına düşmüşdü həyat, 
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Möminlər qurmuşdu firavan büsat. 

Mədinə İslama olmuşdu paytaxt, 

İslam var olacaq dünyada hər vaxt. 

Hamı tabe oldu müsəlmanlara, 

Bircə asi idi qədim bir qala. 

Yəhudi məskəni, Xeybər qalası, 

Fitnənin, fəsadın böyük yuvası, 

Müsəlman qövmünə hücum etdilər, 

Keçən karvanları çox incitdilər. 

Bir gün Məhəmmədə vəhy gəldi göydən, 

Möminlərin qisasın al Xeybərdən. 

Məhəmməd qoşunla hücum elədi, 

Xeybəri yer ilə yeksan elədi. 

Peyğəmbərin gözünün önündə yenə, 

Canlandı haqq olan gözəl mənzərə: 

"Ağ dəvəylə Məkkəyə varid olur, 

Bütün insanlar ona tabe olur. 
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Dillərdə tövhidlə, qəlblərdə iman, 

Kəbəni ziyarət edir müsəlman. 

Ucalır İslamın bayrağı göyə, 

Həqiqət hakimdir yerə, həm göyə. 

Dünya səcdə edir tək olan Rəbbə, 

Bütün müsəlmana qiblədir Kəbə." 

Məhəmməd min dörd yüz nəfərlə birgə, 

Həmin il hicrətdən sonra ilk dəfə, 

Təntənəli səfər etdi Məkkəyə, 

Gəlib yetişdilər uca təpəyə. 

Məkkə civarında çadır qurdular, 

Möminlər toplaşıb orda durdular. 

Hüdeybiyyə adlanır həmin o təpə, 

Məkkəlilər gəldilər həmin tərəfə. 

Çoxlu söhbət oldu, məşvərət oldu, 

Hər iki tərəf bundan razı qaldı. 

Bütün mətləbləri razılaşdılar, 
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Sonra müqavilə bağladı onlar. 

Tərəflər bundan çox məmnun idi, 

Müqavilənin şərti belə idi: 

"Möminlər bir ildən sonra gələcək, 

Məkkəlilər Məkkəni tərk edəcək. 

Möminlər ziyarət edib Məkkəni, 

Təvaf edəcəklər sonra Kəbəni. 

On il müharibə edilməyəcək, 

Karvanlara hücum edilməyəcək." 

Geri dönən zaman küsmüşdü hamı, 

Yaman qaralmışdı möminin qanı. 

Peyğəmbər səbr ilə gülümsəyirdi, 

Müsəlmanlara "səbr edin" deyirdi. 

Hamı dərk edirdi müqəddəs dini, 

İslam olacaqdır bəşərin dini. 

Növbəti həcc vaxtı üç min nəfərlə, 

Məhəmməd yenidən çıxdı səfərə. 
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Ətraf qəbilələr qoşuldu ona, 

Bütpərəstlik mütləq çatacaq sona. 

Məhəmmədlə birgə on min nəfər, 

Hamısı Məkkəyə etdilər səfər. 

Məkkə ətrafında məskən saldılar, 

Hər biri bir ədəd tonqal çatdılar. 

Gecə məkkəlilər görüb tonqalı, 

Bildilər bir qoşun sarıb onları. 

Qorxudan müşriklər dəhşətə gəldi, 

Həmin yerə elçilər göndərildi. 

Gecə yarı ora gələn elçilər, 

Düşərgədə Məhəmmədi gördülər. 

Başda Əbu Süfyan, başqa əyanlar, 

Məhəmmədin önündə aciz qaldılar. 

Məkkəlilər qorxuya düşmüşdülər, 

Çünki Məhəmmədə zülm etmişdilər. 

Haqq yolu göstərən nurdu Məhəmməd, 
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Tanrını tanıdan vardı Məhəmməd. 

Tanrı nurun yayan pislik eləməz, 

Heç zaman Tanrıdan pis şey diləməz. 

Məhəmməd söylədi:  Amandasınız, 

Sizi bağışlayıb Uca Rəbbimiz. 

Sizinçün dünyanı yaradan Allah, 

Tövsiyə eləyir etməyin günah. 

Əgər tövbə edib haqqa qayıtsaz, 

Ərşə sahib olan Rəbbi tanısaz, 

Tanrı buyruğuna əməl etsəniz, 

Quran buyurduğu yolla getsəniz, 

Məzluma, fağıra kömək etsəniz, 

Tanrının təkliyin qəbul etsəniz, 

Allaha sevgiylə namaz qılsanız, 

Halalı, haramı görə bilsəniz, 

Yaradan sizlərə rəhm eləyər, 
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Möminləri Cənnətlə müjdələyər. 

Allahın önündə səcdə eləyin, 

Yalnız ondan bağışlanmaq diləyin. 

Onun istəyilə baş verir hər şey, 

Yerin üzərinə örtülübdür göy. 

Bir zaman siz məni qovdunuz burdan, 

Bütün olanları görür Yaradan. 

Mən də sizin kimi Məkkə əhliyəm, 

Amma sizdən fərqli, həm də nəbiyəm. 

Hər qövmə bir nəbi göndərib Allah, 

Mənisə bəşərə göndərib Allah. 

Etiqad eləyin, iman gətirin, 

Özünüzü bəlalardan qurtarın. 

Məni daşa basıb, təcrid etdiniz, 

Azğın şeytanın yoluyla getdiniz. 

Müsəlmanları siz çox incitdiniz, 

Hər zaman bütlərə səcdə etdiniz. 
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İndi qarşımda siz diz çökürsünüz, 

Əfv olunmaq üçün dil tökürsünüz. 

Kim mənim evimdə bəstə otursa, 

Məscidül – Haramda səcdəyə dursa, 

Ona toxunmarıq, əfv eləyərik, 

Amanda saxlarıq, ona dəymərik. 

Hamı çox sürətlə qaçdı şəhərə, 

Tələsdi tez çatsın deyilən yerə. 

Məhəmməd Məkkəni ziyarət etdi, 

Kəbəyə gələrək belə söylədi: 

 Həqiqət öz yerin almışdır bu gün, 

İslam yer üzündə ucaldı bu gün. 

Sonra müşriklərə söylədi belə: 

 Qırın bu bütləri öz əlinizlə. 

Müşriklər həvəslə bütü qırdılar, 

Bununla şeytanı ordan qovdular. 
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Yenidən mələklər Kəbəyə gəldi, 

İnsanlıq Tanrının yoluna gəldi. 

Hamı uca olan sözü söylədi, 

Möminlər zövq ilə "Quran" dinlədi. 

Məkkədən kəsildi pisliyin kökü, 

Hər yerdə ucaldı Allahın sözü. 

Bir zaman Tanrını inkar edənlər, 

İndi onun üçün dua edirlər. 

Məkkəni sarmışdı qara buludlar, 

İndi Məhəmmədlə nurlandı tamam. 

Məscidül – Haramda namaz qıldılar, 

Xoş bir səslə əzan verirdi Bilal. 

Məhəmməd sevinclə baxdı şəhərə, 

Xəyalən qayıtdı ötən günlərə. 

Üz tutdu varlığın Tək Sahibinə: 

 Pənah aparıram , ey Rəbbim Sənə. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Qansız – qadasız diz çökdü Məkkə, 

Kəbədəki büt idi bəşərə ləkə. 

Sənin qüdrətinlə təmizləndi şər, 

Səni vəsf edəcək hər zaman bəşər. 

Şeytanın qolları buxovlanıbdır. 

Artıq bütpərəstlik sona çatıbdır. 

Adəmlə bəşərə göndərdiyin din, 

Çox böyük sınaqdan çıxıbdır yəqin. 

Sənin bir sözünlə var olub həyat, 

Tək Sənə bağlıdır bütün kainat. 

Ümmətimi haqq yola hidayət elə, 

Qəlbimiz döyünsün hər an səninlə. 

Sonra tərk etdilər həmin yerləri, 

Uğurla tamamlandı İslam səfəri. 

Məkkənin fəthindən neçə il keçdi, 

Möminlər yenidən həccə gəlirdi. 

Toplanıb yüz iyirmi dörd min nəfər, 
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Onların önündə gəlir peyğəmbər. 

Yenə həcc başladı, ziyarət oldu, 

Məkkənin ətrafı zəvvarla doldu. 

Peyğəmbərlə həccdə olmaq şərəfi, 

Olmuşdu müsəlmanların nəsibi. 

Həccdən dönən zaman vəhy gəldi ona, 

Həyatın bu il yetişəcək sona. 

Qədir – Xum çölündə dayandı kütlə, 

Orada Məhəmməd oxudu xütbə. 

Dedi son sözünü sonuncu nəbi, 

Riqqətə gəlirdi duyanın qəlbi. 

Tanrı kəlamların bir də söylədi, 

Hacılar həvəslə onu dinlədi. 

Bir zaman bu yolu tənha gedirdi, 

İndi yüz minlərlə zəvvarla gedir. 

Məhəmməd sevinclə bəyan elədi, 

Bütün insanlığa belə söylədi: 
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 Mənim söylədiyim Adəmdən gəlir, 

Nuh da öz qövmünə bunu söyləyib. 

Hudun sözləridir eşitdiyiniz, 

İbrahim yoluyla səfər edirsiz. 

Saleh də Tanrıdan bunu eşidib, 

Yusif də İslamı təbliğ edibdir. 

Davud Süleymana bundan danışıb, 

Musa öz qövmünə bundan danışıb. 

Haqq yolu azana düz yol göstərin, 

Zülmətli həyatı nura çevirin. 

Quranla döyünsün hər an qəlbiniz, 

Sizi hidayətə səslər Rəbbiniz. 

Tanrıya sədaqət göstərin hər an, 

Sizə kömək olar Böyük Yaradan. 

Əmanət qoyuram sizə "Quran"ı, 

Mütləq təbliğ edin hər an İslamı. 
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Artıq alovlandı əbədi məşəl, 

Onunla nurlanacaq bütün bəşər. 

Tanrının qüdrətin dərk etdi hamı, 

Alqış sədaları tutdu dünyanı. 

Məhəmməd səmadan gətirdi aman, 

Həyat dövr elədi, yetişdi zaman. 

Bütün elçilərtək əziz peyğəmbər, 

Haqqın dərgahına elədi səfər. 

Onun ruhu ilə nurlandı səma, 

Cismindən nur alır qaranlıq dünya. 

Bəşər yaranandan gedilən yolun, 

Bir adı Məhəmməd, bir adı İslam. 

Həqiqət binasın qurdu Məhəmməd, 

Şeytanı qəlblərdən qovdu Məhəmməd. 

Onun hər sözündən, hər əməlindən, 

Cənnətin yolları bəlli edilər. 

Əzəl gündən belə deyib ərənlər: 
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"Kim nə etsə sonda əvəzin görər". 

Aldanma dünyanın şan – şöhrətinə, 

Keçəndir dünyanın varı – dövləti. 

Şeytanın fitnəsinə aldanma, 

Heç vaxt bu həyatı əbədi sanma. 

Hamı tərk edəcək fani dünyanı, 

Haqq – hesab gününü hər zaman tanı. 

Qalib, sənə kömək oldu Yaradan, 

Artıq sona çatdı bu böyük dastan. 

Yadigar qalacaq bu sözlər səndən, 

Daim sevgi dilə Uca Rəbbindən. 

Dua et ! Yaradan qorusun səni, 

Bağlasın bədxahın yaman dilini. 

Şükr elə qardaşın, həm bacın vardır, 

Atan da, anan da sənə arxadır. 

Övlad bəxş eləyib Allahın sənə, 

Gözəl bir xanım da yoldaşdır sənə. 
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Çalış Yaradanı unutma heç vaxt, 

Hər zaman üzünə gülümsəyər baxt. 

Haqqı tapdalama, ədalətli ol ! 

Necəsən, həmişə bax eləcə qal ! 

Dilindən düşməsin Allahın adı, 

Sonda qismət olar Cənnətin dadı. 

Yazdığım kimisə hidayət etsə, 

Kimisə haqq yola gətirə bilsə, 

Sözümdən insanlar fayda görərsə, 

Dərk edən insana yol göstərərsə, 

Özümü bəxtəvər sanaram onda, 

Əziyyətim hədərə getməyib sonda. 

Allahım, bəladan hifz elə məni, 

Sənə sevgi ilə vurdur qəlbimi. 

Sənin dərgahının yolun tapmışam, 

Qəlbimin qapısın Sənə açmışam. 
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07.07.2012 

     17.07.2012 
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SON 

 

Gəl çox öyünmə sən cavanlığınla, 

Zaman onu alar qəddarlığıyla. 

Quştək ucalsan da göylərə əgər, 

Torpaqdır sonunda dayandığın yer. 

Çox saraylar yerdən göyə ucalmış, 

İndisə yerində xərabə qalmış. 

Bağçada al – əlvan güllər açılmış, 

Zaman dövr etdikcə saralıb – solmuş. 

Tarixi yazanlar belə demişlər, 

Allahın hökmüdür bütün bu işlər. 

Bu gözəl dünyanı eşqdir saxlayan, 

Sevgidən yaradıb onu Yaradan. 
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Allahın sevgisi olmasa idi, 

Bütün gözəlliklər daşa dönərdi. 

Tanrı yer üzünə salarsa nəzər, 

Mamırlı qayalar gülə çevrilər. 

Ey Uca Allahım, kini dayandır, 

Bütün gizli sirlər Sənə əyandır. 

Könüldə məhəbbət, sevgi olmasa, 

İnsanlıq büsbütün məhv ola bilər. 

İnsan Tanrısını hər an anmasa, 

Cəhənnəm oduna qalana bilər. 

Allahın lütfünə inan, ey insan, 

Bütün varlıqları Odur yaradan. 

Tanrı məhəbbətin bəxş etsə əgər, 

Dünya başdan – başa lələ çevrilər. 

Dilinə qeybəti gətirmə heç vaxt ! 

Qəlbindən nifrəti təmizləyib at ! 

Təmiz bir vücudlu olarsa övlad, 
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Atası, anası olar buna şad. 

Valideyn pakruhlu olarsa əgər, 

Onlardan mötəbər bir övlad törər. 

Allah mərd doğulan hər bir bəndəsin,  

Namərdə, alçağa möhtac etməsin. 

Ayrılıq çəkilməz bir dərddir, inan, 

Tanrıya sığınsan taparsan aman. 

Ey insan, Allahın lütfünə sığın, 

Günahlar etməkdən sən çəkin, saqın. 

Tövbə et ! Tövbə et ! Ey qafil insan, 

Cəhənnəm odundan taparsan aman. 

Tanrıya şükr elə, yaradan Odur, 

Səni bir heçlikdən var edən Odur. 

Dərk elə ! Dərk elə həqiqəti sən, 

Tanrı ucalığın aydın görərsən. 

Ana bətnindəki bir parça ətdən, 

Yaradır şuxcamal gözəl bir bədən. 
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Böyüyür, dünyaya səs salır insan, 

An gəlir, köç edir insan dünyadan. 

Qarışır torpağa, dönür bir heçə, 

Sən təəccüb etmə heç vaxt bu işə. 

İlahi, dünyanı gül – çiçək elə, 

Sən bütün cahanı gülüşə bələ. 

Yox olsun dünyadan güllənin səsi, 

Cahana yayılsın körpə nəğməsi. 

Pərvərdigar, həmişə kömək ol bizə, 

Rəhmət qapısını aç üzümüzə. 

Bu dünya yaranıb bircə kəlmədən, 

Mən də uca qala qurmuşam sözdən. 

Tanrım, nə yaxşı ki, bu sözləri Sən, 

Mənə yazmaq üçün qismət etmisən. 

Şükür ki, qələmim xoş sözlər yazıb, 

Məndən sonra möhtəşəm dastan qalıb. 

Günlərlə çalışdım, haqqı söylədim, 
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Tanrının yoluna xalqı səslədim. 

Çoxlu çiçək dərdim söz çəmənindən, 

Dastanı bəzədim xoş sözlərlə mən. 

Yaxşı ki, ömür də vəfa elədi, 

Yazıb bu dastanı sona gətirdim. 

Hamı cilalayıb gözəl sözləri, 

Özləri yaradıb gözəl əsəri. 

Zərgərtək çalışdım, çoxlu dürr seçdim, 

Bununçün dəryadan, alovdan keçdim. 

Almaz cilaladım, əqiqlər yığdım, 

Qoluma yaqutdan bilərzik taxdım. 

Zümrüdlə bəzədim nurlu güzgümü, 

Bu yolda sərf etdim cavan ömrümü. 

Amma əziyyətin sayəsində mən, 

Ərsəyə gətirdim qiymətli əsər. 

İki il sərasər ömür sərf etdim, 

Həmişə Tanrının yoluyla getdim. 
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Mən də peyğəmbərdən, Haqdan danışdım, 

Bu yolun sonunda Haqqa qovuşdum. 

Haqqı təbliğ olub əzəldən peşəm, 

Tanrını anmışam, haqq söyləmişəm. 

Çox çətin gəlirdi bu dastan mənə, 

Hər an şükr elədim Uca Rəbbimə. 

Mənə kömək oldu Böyük Yaradan, 

Çox gözəl sonluğa yetişdi dastan. 

Başda Yaradanı tərif elədim, 

Sonra Məhəmməddən söhbət elədim. 

Dünya yaranışın möcüzə sandım, 

Adəmin həyatın mən nəzmə aldım. 

Nuhun dastanını məlum elədim, 

Hudun hadisəsin təsvir elədim. 

Salehdən sizlərə xəbərlər verdim, 

İbrahim dastanın sizə söylədim. 

İsmayıldan məlumat çatdırdım sizə, 
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Yusiflə məhəbbət doldu qəlbinizə. 

Əyyubun səbrindən danışdım sizə, 

Şüeybin sözlərin söylədim sizə. 

Musa möcüzəsin aşkar elədim, 

Davuddan sizlərə xəbər gətirdim. 

Süleymandan söhbət açdım hər zaman, 

Yunus tövbəsini elədim bəyan. 

İsanın sirrini aşkar elədim, 

Tanrıdan hər zaman aman dilədim. 

Sonda Məhəmmədin həyat yolunu, 

Tanrının o uca, əziz qulunu, 

Böyük məhəbbətlə mədh eləmişəm, 

Gücüm çatan qədər tərif etmişəm. 

Şeir bağçasına çiçək əkmişəm, 

Bunlarla İslamı təbliğ etmişəm. 

Haqq sözü ilhamla qələmə aldım, 

Hər zaman şeytana qələbə çaldım. 
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Qalib, bu dastanı başlamısan sən, 

Tamam yox olubdur nifrət qəlbindən. 

Cəbrayıl səninlə söhbət edibdir, 

Gizli məqamlardan xəbər veribdir. 

Çin olub gördüyün əziz yuxular, 

Qəlbini sarıbdır gözəl duyğular. 

Şükür cəlalına, Böyük Yaradan, 

Məni hifz elə Sən bütün bəladan. 

Əziz elçilərin peyğəmbər kimi, 

Milyondan biritək seçmisən məni. 

Yolumu azmağa qoyma, İlahi, 

Cənnətlə müjdələ əziz bəndəni. 

Bu dastan Tanrıya ibadət olsun, 

Adım seçilərək tarixdə qalsın. 

                            

   28.02.2011 

    10.07.2012 
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HAQQ SÖZ 

 

"Bu Quran Allahdan başqasına yalandan aid edilə 

bilməz...Onun aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilməsinə heç 

bir şübhə yoxdur!" (Yunus 37) 

"Biz onu, anlaya biləsiniz deyə, ərəbcə Quran etdik." (əz-

Zuxruf 3) 

 

Çox kitab gəlibdir "Quran"dan əvvəl, 

Çox kitab yazılıb "Quran"dan sonra. 

Amma onun kimi uca tutulmaz, 

Bütün kitabların başıdır "Quran". 

 

Bir nurtək səmadan enərək yerə, 

İnsanlığı haqqa səsləyir "Quran". 

Hidayət olaraq Tanrıdan gələn, 
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Sonuncu kitabdır müqəddəs "Quran". 

 

Ayədi bu, surədi bu, sözdü bu, 

Tanrı deyən ən müqəddəs sözdü bu. 

Hər kəlməsi haqq yolunun carçısı, 

Peyğəmbərin söylədiyi sözdü bu. 

 

Tanrını dərk etmək üçün söylənib, 

Tanrı onu Cəbrayılla göndərib. 

İnsanları nahaq yoldan döndərən, 

Eşitdiyim ən müqəddəs sözdü bu. 

 

Sözdür insanlığı bərqərar edən, 

Sözlə Tanrımızı dərk etmişik biz. 

Sözlə bildirmişik öz sevgimizi, 

Tanrının qüdrətin göstərir bu söz. 
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Tanrı ayə – ayə ərz edib onu, 

Cəbrayıl Əhmədə söyləyib onu, 

Məhəmməd dünyaya çatdırıb onu, 

Tanrının sözüdür "Qurani – Kərim". 

 

Hər sözü müqəddəs, haqqa səsləyir, 

Bütün bəşəriyyət onu dinləyir. 

Dünyanın nicatı yalnız ondadır, 

Tanrının sözüdür "Qurani – Kərim". 

 

Yüz on dörd surədə cəmləşib bu söz, 

Yeddi min yeddi yüz ayədir bu söz. 

İlk deyilən “Bismillah” sözüdür, 

Ən uca söz Qadir Allah sözüdür. 

 

Tanrı öz varlığın, dünya varlığın, 

Bəndəyə peyğəmbər havadarlığın, 
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Hər iki dünyanın mövcud olduğun, 

"Quran"la çatdırdı bəndələrinə. 

 

Olmuşlar, olanlar, olacaqları, 

"Quran"la çatdırdı bəndələrinə. 

Cənnətin müjdəsin, Cəhənnəm odun, 

"Quran"la çatdırdı bəndələrinə. 

** ** ** ** ** ** ** ** ** 

** ** ** ** ** ** ** ** ** 

1.  “Fatihə” surələr başında durur,   

     Allahın təkliyi orda qeyd olur. 

     Hər sözdə Tanrının səsi duyulur, 

     Kömək də, pənah da ondan umulur, 

     Aləmin Rəbbinə səna, həmd olur. 

     Quranla çatıbdır  olanlar bizə.  
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2.  “Bəqərə” insanlıq çevrəsin cızıb,  

     Halalı, haramı ardıcıl yazıb. 

     Yolunu azanlar orda anılıb, 

     Kəbin də, vergi də orda yazılıb. 

     İslamın bayrağı orda ucalıb, 

     Cəhənnəm odundan bir Sirat salıb. 

    Adəmin gəlişi orda qeyd olub, 

    Şeytanın fitnəsi orda yazılıb. 

    Bütün peyğəmbərlər orda anılıb, 

    Rəbbin böyüklüyü orda görünür. 

    Səxanın savabı ordan bilinir, 

    Tövbənin bəhrəsi ordan bilinir. 

    Bütün ibrət dərsi ordan alınır, 

    Cinayət etməmək orda deyilir. 

    Quranla çatıbdır olanlar bizə.  

                                    

3.  Allahdır hər kəsin Uca Tanrısı, 
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    Şükrə layiq Odur, yoxdur başqası. 

    Bütün gizli sirdən xəbərdar Odur, 

    Yüksəldən, ucaldan, alçaldan Odur. 

    "Quran"ı, "Tövrat"ı endirən Odur, 

    "Zəbur"u, "İncil"i göndərən Odur. 

    Adəmi hamıdan üstün eləyən, 

    Qiyamət gününü məlum eləyən, 

    Nuhla İbrahimi ucaldan Odur, 

    İmran ailəsin yüksəldən Odur. 

    Allahın həqiqi İslam dinini, 

    "Ali – Ġmran" məlum elədi bizə. 

 

4.  Allah gözətçidir bütün aləmə, 

    Ədalət göstərin hər an yetimə. 

    Halal qadınlarla nikah bağlayın, 

    Bütün qadınları eyni saxlayın.  

    Haram buyrulanla ailə qurmayın, 
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    Günahsız qəlbləri heç vaxt qırmayın. 

    Halalı harama qarışdırmayın, 

    Tanrı hədlərini heç vaxt aşmayın. 

    Malı ədalətlə bölün hamıya, 

    Hesab veriləcək bir gün Tanrıya. 

    Böyük günahlardan qaçın hər zaman, 

    Dilədiyinizi sizə verər Yaradan. 

    Hər zaman Allaha ibadət edin, 

    Ataya, anaya siz hörmət edin. 

    Rəbbə heç bir şeyi şərik qoşmayın, 

    Kömək umanları darda qoymayın. 

    "ən – Nisa" düz yola səsləyir bizi, 

    Şeytandan hifz etsin qoy Rəbbim bizi.  

 

5.  Ehram paltarını geyinən zaman, 

    Allah ovu etdi bizlərə haram. 

    Allah hökm etdiyi qanundur, bilin, 
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    Onun hökmlərinə itaət edin. 

    Bütün pak nemətlər halaldır bizə, 

    Cənnətin qapısı açıqdir bizə. 

    Namaz qılan zaman paklanın təmiz, 

    Yuyulsun üzünüz, dirsəkdən əliniz. 

    Başınızın ortası, ayaq bəndiniz, 

    Məsh çəkilərək edilsin təmiz. 

    Allah öz lütfünə sığınanları, 

    Onunla əhd kəsib dost olanları, 

    Cənnət ilə mükafatlandırar, 

    Günahkarlarısa cəzalandırar. 

    Musanın qövmüylə olan işləri, 

   Adəm övladının qurban verməsi, 

   "Tövrat"ın, "İncil"in haqdan gəlməsi, 

   "Quran"ın onları təsdiq etməsi, 

   "əl – Maidə" ilə çatıbdır bizə, 

    İtaət edirik peyğəmbərimizə. 
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6.  Göyləri, yerləri yoxdan yaradan, 

     Zülmətli gecəni, nuru yaradan, 

    Allaha həmd olsun, sənalar olsun, 

    Bütpərəst kafirin gözü tutulsun. 

    Bizləri palçıqdan xəlq edən Odur, 

    Yaşanan həyatı bəxş edən Odur, 

    Gizlindən, aşkardan xəbərdar Odur, 

    Hər yerdə ibadətə layiq Odur. 

    Keçmiş qövmləri yadına sal sən, 

    Asilər məhv oldu seldən, küləkdən. 

    İbrahimin qövmünə gələn bəlanı, 

    İshaq və Yəqubtək olan ənamı, 

    Nuhun hidayətə qovuşmasını, 

    Davud, Süleymanın ucalmasını, 

    Əyyubun, Yusifin, Musa, Harunun, 

    İsmailin, Əlyəsin, Yunus və Lutun, 

    Zəkəriyya, Yəhya, İsa, İlyasın 
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    Aləmlərdən üstün tutulduğunu, 

    Əməlisalehlərdən olduğunu, 

    "Quran"ın mübarək kitab olduğun, 

    "əl – Ənam" məlum elədi bizə. 

 

7.  Adəm övladları az şükür edir, 

     Bəzən də şeytana uyaraq gedir. 

    Adəmi palçıqdan yaradıb Allah, 

    Sonra mələklərə söylədi Allah: 

    "Hamınız Adəmə səcdə eləyin !" 

    Hamı səcdə etdi, İblisdən başqa, 

    Ömürlük məhkumdur sönməyən oda. 

    Çünki şeytan azdı həqiqi yolu, 

    Onunçün Cənnətdən yerə qovuldu. 

    Sən də öz nəfsini cilovlamasan, 

    Şeytanın niyyətin tez anlamasan, 

    Üzün qaralacaq Sur çalınanda, 
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    Bütün əməllər hesablananda. 

    Çünki Həvva uydu şeytan sözünə, 

    Nəslini salıbdır zülmlü günə. 

    Əraf hasarında əyləşənlərə, 

    Tanrı rəhm eləyib Cənnət bəxş edər. 

    Musanın, Salehin, Hudun dastanın, 

    Nuhun, Şüeyibin, Lutun dastanın, 

    "Əraf" şərh eləyir qaranlıqları.  

 

8.  Allaha təvəkkül edəndir mömin, 

     Rəbbi sidq – ürəklə duyandır mömin. 

     Tanrı buyruğuyla cihad edənlər, 

     Tanrı elçisini təsdiq edənlər, 

    Onun əzabından xilas olacaq, 

    Tanrıdan Cənnəttək ənam alacaq. 

    Kimin ki, qəlbində inam olmasa, 

    Kim ki, axirətdə bağışlanmasa, 
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    Çox böyük əzaba mübtəla olar, 

    Özünü dəhşətli alova salar. 

    Tanrının haqq sözü olan "Ənfal"da, 

    Həqiqi mömindən söhbət açılır. 

 

9.  Küfrdən və şirkdən tövbə eləyin, 

     Böyük həcc günündə ziyarət edin. 

     Əhdi pozan insan əzab görəcək, 

     Tanrı dönüklərə dərd göndərəcək. 

     Kim tövbə eləsə, haqqa qayıtsa, 

     Böhtanı unudub, pisliyi atsa, 

     Tanrı əzabından amanda qalar, 

     Şeytan üzərində qələbə çalar. 

     "Tövbə" surəsini sonadək oxu, 

     Orda qeyd olunub işlərin çoxu. 
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10.  Rəbbimiz yeri, göyü altı günə yaratdı, 

       Gündüzün ardınca gecə yaratdı. 

       Ərşə sahib olan Uca Allahdır, 

       Qeyb aləmi ancaq ona məxsusdur. 

       Dara düşən zaman Allahı anan, 

       Dardan qurtulanda Tanrını danan, 

       Haqq – hesab günündə zəlil olacaq, 

       Hər əməl layiqli qiymət alacaq. 

       "Yunus"da verilir Nuhun xəbəri, 

       Musanın, Harunun aşkar sözləri. 

       Doğru yol tutmağın savab olması, 

       Doğru yoldan azmağın günah olması. 

 

                       11.      Allaha ibadət edin həmişə, 

Baş verən əzabdan edin əndişə. 

Hər şeyə layiqdir Böyük Yaradan, 

Bağışlanmağı yalnız umun Allahdan. 
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Sonda dönəcəksən yenə Allaha, 

Çalış ki, batmasın ruhun günaha. 

Bütün canlılara ruzi verəndir, 

Qeybdən bizlərə xəbər verəndir. 

Özünə çox zərər edəndən olma, 

Tanrıya asilik edəndən olma. 

Nuhun tufanından, Ad tayfasından, 

Səmudun qövmündən, Hud tayfasından, 

Bizə çox müsəffəl xəbər verir "Hud". 

Alqışa layiqdir ən uca məbud.  

 

                          12.   Şeytandır insanın aşkar düşməni, 

Paxıl qəlblərdədir onun məskəni. 

Yusif dastanında yazılıb bunlar, 

"Yusuf" qissəsini oxuyan anlar. 

Allahın izniylə baş verir işlər, 
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Nəzarət olmasa vüsət alar şər. 

Çalış uzaq dur sən kinli şeytandan, 

Allahı zikr elə, danışma yalan. 

 

13.  Göyləri dirəksiz yaradan Odur, 

Səmada günəşi ram edən Odur. 

Yeri meşələrlə döşəyən Odur, 

Dağları səmaya dikəldən Odur. 

Göy gurultusu tərif söyləyir Ona, 

Mələklər sevgiylə mədh edir Onu. 

Aşkar həqiqəti görə bilməsən, 

Rəbbin cəlalına şükür etməsən, 

"ər – Rəd"də deyilir əzab gələcək, 

Hamı bir – bir haqq – hesab ediləcək. 

 

14.  İbrahimtək dua elə Allaha, 

Bəlkə ruhun bulaşmaya günaha. 
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Bütün aşkardan və gizlindən ancaq, 

Hər an xəbərdardır  o Böyük Allah. 

Kimisə ucaldıb mükafat verər, 

Kimisə əzaba düçar eləyər. 

Qədim qövmlərin əhvalatları, 

"Ġbrahim"lə məlum olubdur bizə. 

 

15.  Tanrının haqq işin dananda insan, 

Bu işdən zövq alır məkrli şeytan. 

Aşkar həqiqəti gördükləri an, 

Kafirlər gözlərin yumur yalandan. 

Tanrı hər bir işin ölçüsün bilir, 

Lazım olan qədər nemət bəxş edir. 

İblisi tüstüsüz oddan xəlq edən, 

İnsanı qoxumuş gildən var edən, 

"əl – Hicr"lə çoxlu məsləhət edir, 

Olmuşdan, olandan xəbərlər verir. 
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16.  Göydən sizin üçün yağmur endirən, 

Hər zaman doğru yol bizə göstərən, 

Cürbəcür davarlar yaradan Allah, 

İnsanı haqq yola səsləyən Allah, 

Dənizi sizlərə ram edən Allah, 

Bir qətrə damladan var edən Allah, 

Səmanı ulduzla bəzəyən Allah, 

Yeri günəş ilə qızdıran Allah, 

"ən – Nəhl"də çox mətləb bəyan eləyir, 

Ağıllı insan da tövbə eləyir. 

 

17.  Gecəykən bəndəsin aparan Allah, 

Ən uca tərifə layiqdir, inan. 

Musaya kitabı bəxş edən Odur, 

Nuhu da tufandan qoruyan Odur. 

Kim nə eləyərsə özünə edər, 

Qiyamət günündə şahiddir "dəftər". 
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Şeytan küfr elədi Uca Allaha, 

Cənnətdən qovuldu, batdı günaha. 

Anlayana bir ibrət vardır orada, 

Çox gizli mətləblər açır "əl – Ġsra". 

 

18.  Musanın Xızırla görüşlərindən, 

Əshabi – Kəhfin sakinlərindən, 

Zülqərneynin səfərlərindən, 

Möminlə kafirin aqibətindən, 

"əl – Kəhf" bizlərə məlumat verir. 

Həmd olsun şərəfli, Uca Allaha, 

Rəbbini tanıyan batmaz günaha. 

 

19.  Zəkəriyyanın övladla müjdələnməsi, 

Yəhyanın da peyğəmər seçilməsi, 

Məryəmə İsanın əta olması, 

İbrahimin Rəhmana sadiq olması, 
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Musanın, Harunun haqq danışması, 

İsmailin Allah rizasını qazanması, 

İdrisin haqsevən kimsə olması 

"Məryəm" surəsiylə bəyan edilir. 

 

20.  Rəhman əvvəl ərşi yaratdı, 

Sonra uca göyü yaratdı. 

Əsmail – hüsna ona məxsusdur, 

Allahdan başqa tanrı yoxdur. 

"Taha" Musanın hekayətin, 

Adəmin ağır fəlakətin, 

Anlayanlara bəyan edir, 

Sadiqlər haqqa doğru gedir. 

 

21.  Yerləri səmadan ayıran Allah, 

Yoxdan varlıqları yaradan Allah, 

Musaya Furqanı bəxş edən Allah, 
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Haqq – hesab gününün sahibi Allah, 

"Ənbiya"da nəbilərdən danışır. 

 

22.  Namaz qılıb zəkat vermək, 

Kəbə evin təvaf etmək, 

Haqq yolunda cihad etmək, 

Namaz vaxtı ruku etmək, 

"Quran"dakı sözü demək, 

Halal buyrulanı yemək, 

Məzlumları incitməmək 

Tanrı sevən əməllərdir, 

"əl – Həcc" bizə məlum edir. 

 

23.  Ruhən və cismən namaz qılanı, 

Əhdlərini qoruyub saxlayanı, 

Namazına riayət edənləri, 

Firdovs cənnətinə varid olanı, 
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Sadiq bəndəni, gözəl nəbiləri, 

Rəbbinə şərik qoşmayanları, 

"Muminun" mükafata layiqlini, 

Bağışlayan Rəbbi tanıtdı bizə. 

 

24.  Göylərin və yerin nurudur Allah, 

  O nurla nurlanıb böyük bir çıraq. 

  O parlayan bir ulduza bənzəyir, 

 Onun yeri möminlərin qəlbidir. 

  Pis əməldən qaçmaq tələb edilir, 

 "ən – Nur" ilə qəlbimizə nur gəlir. 

 

25.  Qiyaməti yalan sayan bəndələr, 

Allah kəlamına sübhə edənlər, 

Onlar haqq önündə zəlil olacaq, 

Şiddətli atəşə atılacaqlar. 

Zalım öz əllərini çeynəyəcək, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Mələklər səmadan yerə enəcək, 

Möminlər kafirdən fərqlənəcək, 

"əl – Furqan" bunları izah edəcək. 

 

26.  Haqdan gələnləri təkzib edənlər, 

Peyğəmbərə "divanədir" deyənlər, 

Özlərinə başqa tanrı seçənlər, 

Özlərinə zülm edəndən oldular. 

Kim Allaha ibadət etsə əgər, 

Nəim Cənnətini mükafat görər. 

Qədim tayfaların hekayətini, 

"əĢ – ġüəra" bizlərə məlum eləyir.  

 

27.  "ən – Nəml" Musadan xəbər gətirir, 

Süleymanın hekayəsin bildirir. 

Salehin qövmünün azğınlığını, 

Lutun tayfasının satqınlığını, 
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Kafirin alova atıldığını, 

Aşkar həqiqəti anlamaq lazım. 

28.  İnanan insana ibrətdir deyə, 

Musadan bizlərə gəldi hekayə. 

Firon məzlumlara zülüm elədi, 

Tanrının əmriylə lənətə gəldi. 

Musanın əliylə məhv oldu tamam, 

İstədiyinə qüvvət verər Yaradan. 

"əl – Qəsəs"i sonadək oxuyan hər kəs, 

Zalımın sonunu lap aydın görər. 

 

29.  "İman gətirmişəm" söyləmək azdır, 

Gərək varlığınla haqqa gələsən. 

Hamını imtahan edəcək Tanrı, 

Bununla aşkar edər yalançıları. 

Həmd elə Allahın uca şəninə, 

Sən tez – tez "əl - Ənkəbut"u dinlə. 
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30.  Yoxdan məxluqatı var edən Allah, 

Yenidən hamını dirildəcəkdir. 

Kim buna şübhəylə nəzər salarsa, 

Qiyamət günündə üzü qaralar. 

Kim iman gətirib ibadət etsə, 

Ədn Cənnətitək mükafat alar. 

Tanrı buyurduğu hər bir şey olar, 

Bütün bunlar "ər – Rum"da yazılar. 

 

31.  Namaz qılıb zəkat verən, 

Rəbbə doğru yol göstərən, 

Əzablardan xilas olar. 

Ağlı olan hər bir zaman, 

"Loğman"dan nəsihət alar. 
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32.  Göyləri və yeri altı günə yaradan, 

Sonra uca Ərşə hökmran olan, 

Qeybi və aşkarı hər zaman bilən, 

İnsanı palçıqdan yaradan Allah, 

Səcdəyə, tərifə layiqdir hər an, 

Haqq yolun taparıq "əs – Səcdə"dən. 

 

33.  "əl – Əhzab" çox mətləb aşkar eləyir, 

Möminlər Tanrıdan aman diləyir. 

Allahın hökmünə əməl eləyin, 

Əzəli tapşırıq yerinə gəlsin. 

 

34.  Səba tayfasına Ərim seli göndərən, 

Dəmiri əllərdə muma döndərən, 

Küləyi insana tabe eləyən, 

"Səbə"də çox mətləb ərz edir bizə. 
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35.  "Fatir"i sonadək oxuyan biliər, 

Şeytana uyanı nələr gözləyir. 

Kafir olanları şiddətli əzab, 

Mömin olanları Cənnət gözləyir. 

 

   36.     Tanrı elçilərin təkzib edənlər, 

Axirət gününə rişxənd edənlər, 

İsrafil surundan diriləcəklər, 

"Biz azmışlardanıq" – deyəcəklər. 

"Yasin" çox gözəl anladır bunu. 

 

37.    Bütün peyğəmbərlər bir – bir anılır, 

Olan işlər "əs – Saffat"da yazılır. 

Aləmlərin Rəbbi olan Allaha, 

Bəndəsinə rəhm eləyən varlığa, 

Hər bir zaman həmd eləyir möminlər, 

Tanrı onu sevənləri əzizlər. 
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38.    Bütün olanları bir – bir yada sal, 

Qədim tayfalardan sən bir ibrət al. 

Tövbə eləyərək iman gətirən, 

Tanrı mükafatın hər zaman görər. 

Öyüd – nəsihətlər "Sad"da söylənir, 

Əzabdan qurtuluş Xudadan gəlir. 

 

39.  Ağıl sahibləri ibrət götürər, 

Möminlər Allaha pənah gətirər. 

Allaha ibadət edən zümrələr, 

Onun ehsanını hər zaman görər, 

Yaxşını yamandan ayırar "Zumər". 

 

40.  Allah ayəlrin təkzib etməyin, 

İblisə aldanıb, sola getmətin. 

Peyğəmbərini danan firqələr, 
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Sonda Allahın qəzəbinə gələr. 

Rəbbin sözü hər zaman gerçəkləşər,  

Qiyamətdən "Mumin" xəbərlər verər.  

 

41.  Rəbbi həmd – səna ilə təsdiq edənlər, 

Daim Ondan bağışlanmaq diləyənlər, 

"Fussilət"i sona qədər dinləyib, 

Tanrısının dərgahına yüksələr.  

 

42.  Göyləri və yeri yoxdan yaradan, 

Ərşi yaradaraq sahibi olan, 

İbrahimə, Musaya və İsaya 

"əĢ – ġura" ilə vəhy olunanlar, 

Bizi əzablardan qoruyar.  

 

43.  Ərəbcə nazil edildi Quran, 

Ondan hikmət tapar oxuyan, duyan. 
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Əzaba mübtəla olar azğınlar, 

"əz – Zuxruf" məlumat verir İsadan.  

 

44.  Mübarək gecədə nazil olan Kitabda, 

Yaradanın qüdrətinə an içilir. 

Haqqı danan mütləq əzab görəcək, 

İmanlılar gözəl həyat sürəcək. 

"əd – Duxan"dan məlum olur bu işlər, 

Günahları Uca Allah bağışlar. 

 

45.  Qiyaməti inkar edən bəndələr, 

Vaxtı çatan zaman əzabı görər. 

Şeytana uyaraq haqqı dananlar, 

Sur çalınan zaman zəlil olarlar. 

"əl – Casiyə" bizə verdi çox xəbər, 

Möminlər cənnətlə nüjdələnirlər.  
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46.  Əhqaf əhli yaman uydu şeytana, 

Başladılar Huda qarşı böhtana. 

Tanrını dandılar, haqdan azdılar, 

Onunçün dəhşətli əzab daddılar. 

"Əhqaf"ı oxuyan anlayar bunu, 

Əzabla qurtarar kafirin sonu. 

 

47.  Haqq olaraq nazil olan kitabı, 

Dananlara əzab gələr səmadan. 

Cəbrayıl rəsula söyləyən kəlam, 

Bir – bir "Muhəmməd"də izah olunur.  

 

48.  Bəşərə müjdəçi gələn peyğəmbər, 

Tanrı kəlamların bəyan eləyər. 

"əl – Fəth"də gözəl xəbər verili, 

Muhəmməd Allahın peyğəmbəridir.  
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49.  Bütün qeyblərdən xəbərdar olan, 

Bilir hansı qəlbdə yer tutur iman. 

Kimin imanıyla sadiq olduğun, 

"əl – Hucurat" məlum eləyir bizə.  

 

50.  Peyğəmbəri təkzib eləyən qövmə, 

Tanrı vəd eləyən əzab gələcək. 

Kim buna etiraz edərsə əgər, 

"Qaf"da söylənilən əzabı görər.  

 

51.  Məhv olacaq yalan sözlər deyənlər, 

Cəhalətə aldananlar, uyanlar, 

Vəd olunan əzabları dadacaq, 

"əz – Zariyat" bunu izah edəcək.  

 

52.  Hər bir əməl öz əvəzin alacaq, 

Söylənilən əzab vaqe olacaq. 
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Tanrıya ibadət eləmək vaxtı, 

"ət – Tur"da müfəssəl izah edilir. 

 

53.  Sidrətül – müntəhanın yanında durub, 

Orda Rəfrəfi, Beytül – məmunu, 

Cəbrayılın altı yüz nur qanadını, 

Mərva cənnətini o zaman gördü. 

Tanrının önündə səcdə elədi, 

Bunlar "ən – Nəcm" ilə bəyan edildi.  

 

54.  Tanrının hökmüylə peyğəmbər o an, 

Ayı iki yerə parçalasa da, 

Kafirlər yenə də Rəbbi dandılar, 

Olanlar "əl – Qəmər"də bir – bir anılar.  

 

55.  Ən dəqiq tərəzi Rəhmanındır, 

Bütün gözəl işlər yalnız Onundur. 
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İnsanı quru palçıqdan yaradan Odur, 

Bütün bu xəbərlər "Rəhman"dadır.  

 

56.  Dağlar ovxalandığı vaxt, 

İnsanalr üç zümrəyə ayrılacaq. 

Əməl dəftərini sağdan alanlar, 

Əməl dəftərini soldan alanalr, 

Seçilib bunlardan öndə duranlar. 

"əl – Vaqiə" söyləyir kimlərdir bunlar.  

 

57.  Dünya həyatına aldanan bəndə, 

Özünü salıbdır qurtulmaz dərdə. 

Yerdəki gizlini aşkar eləyir, 

Aydın kəlmələrlə yazılan "Hədid".  

 

58.  Allahın hədlərin aşan bəndəyə, 

Şiddətli bir əzab göndərər Tanrı. 
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Hərgah qadınından boşansa kimsə, 

Cavabın tapacaq "Mücadələ"də.  

 

59.  Kimə nə istəsə bəxş edən Allah, 

Tövbə eləyəni bağışlayacaq. 

"əl – HəĢr"də deyilən sözlərə baxsan, 

Onda əzablardan xilas olarsan.  

 

60.  Allaha asiylə dostluq etməmək, 

Tanrı kəlamıyla bəyan edilir. 

Möminə halaldır mömin qadınlar, 

"Mumtəhinə"ni oxuyan bunları anlar.  

 

61.  Allahın sevdiyi əməli etmək, 

Çox böyük savabdır, biləsən gərək. 

Tanrı buyruğuna əməl etməmək, 

Ən böyük günahdır, cəza gələcək. 
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Allahın nuruna küfr deyəni, 

Çox aydın şəkildə aşkar etdi "Səff".  

 

62.  Göylərdə, yerlərdə olan varlıqlar, 

Allahın şəninə təriflər deyər. 

Tövratı, İncili təhrif eləyən, 

Özünə hər zaman zülm eləyər. 

Kərəm sahibinin hökmü belədir, 

"əl – Cumuə" savabı pisdən ayırır.  

 

63.  Münafiqlər yalandan and içərlər, 

Dildə Allaha iman gətirərlər. 

Münafiqin gizli, aşkar üzünü, 

"Munafiqun" bizə xəbər gətirib.  

 

64.  Gizlini, aşkarı bilən varlığa, 

Nicat verib, səadətə qovuşdurana, 
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Tövbə eləyəni bağışlayana 

"ət – Təğabun"la qovuşmaq olar.  

 

65.  Tanrı buyruğuna əməl edərək, 

Boşanma müddətin gözləmək gərək. 

"ət – Talaq" şərtləri bəyan eləyir, 

Buna əməl edən faydasın görür.  

 

66.  Halal buyrulanı qəbul eləyin, 

Tanrının önündə tövbə eləyin. 

İmanlı qadındı Firon zövcəsi, 

Kafirə misaldır Lutun övrəti. 

Xəyanət edənlər cəza alacaq, 

Həqiqəti "ət – Təhrim"də tapacaq.  

 

67.  Ruzini bəxş edən Uca Allahdır, 

Axar su yetirən Uca Allahdır. 
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Bütün hakimiyyət ona məxsusdur, 

"əl – Mulk" çox sirləri aşkar eləyir.  

 

68.  Əgər kimsə haqqa şübhə eləsə, 

"Qələm"i dərindən oxuya gərək. 

Məzluma, yoxsula zülm eləsən, 

Bağın sahibitək əvəz görərsən.  

 

69.  Böyük Yaradanı dandığı üçün, 

Xalqı azğın yola saldığı üçün, 

Səmudu bir səslə həlak eləyən, 

"Ad"ı bir küləklə tar – mar eləyən, 

"Firon səltənəti"n alt – üst eləyən, 

"Mötəfinə əhli"nə cəza göndərən, 

"Nuh qövmü"n su ilə cəzalandıran, 

"Şüeybin qövmü"nü oda yandıran, 

Gələcək həmin o haqq – hesab günü, 
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"əl – Haqqə" bildirir bizlərə bunu.  

 

70.  O kəslər ki, daim namaz qılırlar, 

O kəslər ki, Haqqı uca sayırlar, 

O kəslər ki, xümsü – zəkat verirlər, 

O kəslər ki, Rəbbə səcdə edirlər, 

O kəslər ki, düzgün şəhadət verir, 

O kəslər ki, həqiqi söz söyləyir, 

Nəim Cənnətləri onları gözlər, 

Onları mələklər orda əzizlər. 

Qiyamət gününü uzaq görənlər, 

Həmin an malından fidyə verənlər, 

O gün göy göyərmiş misə dönəcək, 

Dağlar da didilmiş yuna dönəcək. 

"əl – Məaric" bizə düz yol göstərir, 

Həqiqi dünyadan bir xəbər verir.  
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71.  Nuh öz qövmünə göndərilən an, 

Orda hakim idi məkrli şeytan. 

Allaha ibadət vacibdir, bilin, 

Peyğəmbər səsləyən yol ilə gəlin. 

Təkəbbür məhv etdi Nuhun qövmünü, 

Hər şey sorulacaq qiyamət günü. 

"Nuh"da aydın izah edilir bunlar, 

Onlar özlərini suya atdılar. 

Mömini bəladan qoruyur Allah, 

Zalımsa əfvdən uzaqdır, uzaq.  

 

72.  Quranı eşidən bir dəstə cinlər, 

Öz həmcinslərinə belə dedilər: 

─ İblis Tanrı haqda böhtan söylədi, 

Özünü Cənnətdən məhrum elədi. 

Rəbbimizin cəlalı ucadır, uca, 

Rəbbimiz dayaqdır hər bir möhtaca. 
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"əl – Cinn"lə Quranı dinləyən cinlər, 

Bütün pis əməldən tövbə etdilər. 

Heç zaman Allaha şərik qoşmayın, 

Şeytantək Tanrıya asi olmayın. 

Qeybdən xəbərdar yalnız Tanrıdır, 

Hamını əzabdan qoruyan Odur.  

 

73.  Rəbbin adını zikr edin hər an, 

Ona yönələni sevər Yaradan. 

Gecələr ibadət savab sayılır, 

Edilən hər dua qiymətin alır. 

Məşriqin, məğribin Rəbbidir Tanrı, 

Ondan başqa yoxdur özgə bir Tanrı. 

"Muzzəmmil" zəkatı vacib buyurdu, 

Orda Firondan da bir xəbər vardı. 

Sizi bağışlayan Allaha doğru, 

Məhəmməd buyuran həqiqi yolu, 
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Seçərək, əzabdan tez xilas olun, 

Tanrıya ən əziz bir bəndə olun.  

 

74.  Nəfsini günahdan təmizləməsə, 

Rəbbin buyruğuna əməl etməsə, 

Sur çalınan zaman qorxuya düşər, 

Sonra da dəhşətli Səqərə düşər. 

Çünki namaz qılıb, oruc tutmayan, 

Yoxsulun qarnını doyuzdurmayan, 

Özünü Cəhənnəm sakini edər, 

Hər zaman axirət əzabın dadar. 

"Mudəssir"dən öyüd alan kimsələr, 

Qiyamət günündə dərddən qurtular.  

 

75.  Həqiqəti dərk et, anla, ey insan, 

İlkin deyilmidir laxtalanmış qan? 

Tanrım laxta qanı bir şəklə saldı, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Bir damla nüftədən insan doğuldu. 

Gözlər bərəlib, ay tutulacağı an, 

Günəşlə ay birləşəcəyi zaman, 

Rəbbə pənah aparacaq hər insan, 

Mömin bəndə xilas olar bəladan. 

"əl – Qiyamə" sayır həmin məqamı, 

İmtahan verəcək həmin gün hamı.  

 

76.  Adəmi torpaqdan yaratdı Allah, 

İnsanı nüftədən var etdi Allah. 

İnsanı eşidən, görən yaratdı, 

Haqq yolu duymaqçün zəki yaratdı. 

Kim haqqı dərk edər, Cənnətdə olar, 

Qiyamət günündə amanda qalar. 

Cənnətdə ipəkdən paltar geyərlər, 

Tanrının şəninə tərif deyərlər. 

Səhər – axşam Rəbbini zikr edən insan, 
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Gecələr Tanrıya səcdələr qılan, 

Cənnətdə Səlsəbil içdiyi zaman, 

Bunun bir mükafat olduğun anlar. 

Sən məhəbbətlə "əl – Ġnsan" oxusan, 

Rəbbinə qovuşan bir yol taparsan.  

 

77.  And olsun şiddətlə əsən yellərə, 

And olsun mələyə, həm peyğəmbərə. 

And olsun dünyanı dərk edənlər, 

And olsun vəhyi çatdıranlara, 

"Mursəlat"da deyilir: "Qiyamət günü 

Ulduzlar sönəcək, göy yarılacaq, 

Dağlar parça – parça olub uçacaq, 

Peyğəmbər ümmətə şahid duracaq, 

Rəbbimiz haqqı batindən ayıracaq".  

 

78.  Yeri döşək kimi yaradan qüvvə, 
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Dağı dirək kimi var edən qüvvə, 

Yuxunu istirahət eləyən qüvvə, 

Gecəni hər yerə bürüyən qüvvə, 

Gündüzü zəhmətli yaradan qüvvə, 

Çəkəcək hamını haqqa – hesaba, 

Orda baxılacaq dürüst kitaba. 

Sur çalınan zaman göy açılacaq, 

Dağlar toz kimi havada uçacaq. 

"ən – Nəbə" Cənnətin əlamətini, 

Rəhman Allahın rəhmətini, 

Qiyamətin mütləq olacağını, 

Səmadan bizlərə xəbər eləyir. 

 

79.  Dünya məhvərindən oynayacaq gün, 

Ürəklər lərzəyə salınacaq gün, 

Günahkar gözləri yaş tutacaq gün, 

Hamının yenidən dirildiyi gün, 
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Kafirlərin zəlil olacağı gün, 

İsrafil surundan dünya sarsılar, 

Bütün bunlar "Naziat"dan oxunar. 

Musa hekayətin duymamısan sən? 

Torpağa çevrilər hər canlı bədən. 

An gələr yenidən dirilər cəsəd, 

İmtahan edilər var olan hər kəs.  

 

80.  Heç vaxt bəndələrə qaşqabaq tökmə, 

Özünü heç kəsdən yuxarı öymə. 

Təmiz səhifədə yazılan sözlər, 

Öyüd – nəsihətli uca ayədir. 

İnsanı bir heçdən yaradan Allah, 

Sonda hər vücudu edəcək torpaq. 

İnsan Tanrısının buyurduğunu, 

Onunçün heçlikdən yaratdığını, 

Görmək istəmir və asilik edir, 
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"Əbəsə"ni unudub, şeytanla gedir. 

 

81.  Günəş sarılıb bükülən zaman, 

Ulduz yağış kimi tökülən zaman, 

Dağlar yerindən qopduğu zaman, 

Dənizlər od tutub yandığı zaman, 

Əməl dəftərləri açılan zaman, 

Göy yerindən qopduğu zaman, 

Cəhənnəm alovlandığı an, 

Cənnət yaxınlaşdığı zaman, 

Hamı haqq – hesaba çəkiləcəkdir, 

"ət – Təkvir"lə izah ediləcəkdir.  

 

82.  Göy parçalanacağı zaman, 

Ulduzlar sönəcəyi zaman, 

Dənizlər qarışacağı zaman, 

Qəbirlər çevriləcəyi zaman, 
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O gün hökm yalnız Allahındır, 

Bu xəbər "Ġnfitar"dandır. 

 

83.  Kim çəkiyə haram qatsa, 

Ölçüsündə aldatsa, 

Vay halına o bədbəxtin, 

Özü yazdı öz qismətin. 

Özü üçün mal alanda, 

İnsanları aldadanda, 

Anlamır ki, diriləcək, 

Hər əmələ, hər bir işə, 

Doğru qiymət veriləcək. 

Pis əməllər Siccindədir, 

O yazılı bir kitabdır. 

Yaxşı əməl İlliyundur, 

O yazılı bir kitabdır. 

"əl – Mutəffifin"i oxuyan kəs, 
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Heç bir zaman günah etməz.  

 

84.  O zaman ki, göy yarılacaq, 

O zaman ki, yer boşalacaq, 

O zaman ki, Tanrı buyuran, 

Haqq olaraq qəbul olacaq, 

Əməl dəftərləri sağ əldə olan, 

Cənnətə sevinclə daxil olacaq. 

Əməl dəftərini arxadan alan, 

"Ay  öldüm !" deyərək, şivən salacaq. 

And içirəm al şəfəqə, 

Bədirlənmiş nurlu aya, 

Kafirlərə əzablardan 

"əl – ĠnĢiqad" xəbər verir.  

 

85.  Alovlu xəndəkdə yanan mömindən, 

Möminə hər zaman zülm edəndən, 
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Hamıya vəd olunan imtahandan, 

Fironun, Səmudun ordularından, 

Bütün günahları bağışlayandan, 

Qurtuluş olmayan ağır əzabdan, 

Savaba mükafat olan Cənnətdən, 

Dərgahda əbədi olan həyatdan, 

Allahın dərgahı "Lövhü – məhfuz"dan, 

Ərşə sahib olan Uca Tanrıdan, 

"əl – Buruc" xəbərlər gətirdi bizə, 

Biz də tapındıq öz Rəbbimizə.  

 

86.  Ayırmaq istəsən haqqı nahaqdan, 

Hər zaman, hər yerdə sən oxu "Quran". 

Bir damla boz sudan yaranan insan, 

Niyə gətirməyir Tanrıya iman? 

Hər kəsə bir mələk nəzarət edir, 

Gecələr görünən gündüzlər itir. 
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Parlaq bir nur sarıb səmanın üzün, 

"ət – Tariq" açıbdır bəsirət gözün.  

 

87.  Hər şeyi xəlq edib nizama salan, 

Hər zaman, həmişə əbədi qalan, 

Günahı, savabı bizə çatdıran, 

Aşkardan, gizlindən xəbərdar olan, 

Ən uca tutulan Uca Rəbbinin, 

Şəninə hər zaman təriflər söylə. 

Peyğəmbər söyləyən sözləri dinlə, 

Bunları dərk elə "əl – Əla" ilə.  

 

88.  Cəhənnəmin əzabından, 

Heç vaxt sönməz yanar oddan, 

Zəlil görkəm alan üzdən, 

Zəhər kimi acı zəridən. 

"əl – ĞaĢiyə" xəbər verdi. 
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Mükafata layiq olan, 

Yüksək Cənnətdə olacaq. 

Bir çox üzlər sevinəcək, 

Yenə Tanrıya dönəcək. 

Uca dağlar, yaşıl düzlər, 

Yaradanı mədh edəcək. 

 

89.  Ad qövmünün müsibəti,  

İrəm mülkün fəlakəti, 

Səmud qövmün səfaləti, 

Fironların aqibəti, 

Fitnə – fəsad törədərək, 

Yolun azan kimsələrə, 

Rəbbi nemət verən zaman 

Şükr etməyən bəndələrə, 

Rəbbi onu sıxan zaman, 

Asi düşən bəndələrə 
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Görk olmadı. 

“əl-Fəcr”də and içilir, 

Tək olana, cüt olana, 

Pak, müqəddəs dan yerinə, 

Ən müqəddəs on gecəyə, 

Keçib gedən hər gecəyə, 

İmanıyla, əməliylə 

Xeyir verən Cənnət tapar. 

Günahkarlar məhşər vaxtı 

Cəhənnəmə yuvarlanar.  

 

90.  Ən müqəddəs şəhərlərə and içilir.  

Bu dünyaya Məhəmmədən əvvəl gələn 

Peyğəmbər və övladına and içilir. 

İki yoldur hər bir şəxsə göstərilən, 

Xeyir yolu, şər yolu da sən seçirsən. 

Hər bir şəxsin boyun yükü "əqəbə"dir, 
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Əməl etsən dəftərini sağ əlinlə, 

İnkar etsən dəftərini sol əlinlə 

Götürməyin “əl- Bələd”də qeyd olunur.  

 

91.  Yer üzünə nur paylayan al günəşə,  

Gecələrə bəzək verən nurlu aya, 

Bu cahanı parlaq edən sübh vaxtına, 

Gözəl günə örtük olan tünd gecəyə, 

And içilir, uca göyü yaradana, 

And içilir, qoca yeri döşəyənə. 

Nəfsini qoruyanlar nicat tapar, 

Nəfsinə uyanlarsa ziyan tapar. 

Səmud qövmü uyaraq öz nəfsinə 

Kəsdilər qayadan çıxan mayanı. 

Saleh dedi:  Tövbə edin, haqqa dönün, 

Nəfsinizi cilovlayıb siz dayanın. 
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“əĢ-ġəms” bizə izah edir həmin qövmün 

Əməlinə Tanrı verən aqibəti.  

 

92 .  “əl-Leyl”də söylənən ən gözəl sözü   

Tanıyan Cənnəttək mükafat alar. 

“La – ilahə – illallah” söyləməyənlər, 

Alovlanan atəşə atılacaqlar. 

Azğınlar Cəhənnəmə yollanan zaman, 

Nə dövlət, nə dostlar, bunun heç biri, 

Onların dadına çatmayacaqdır. 

Hər iki dünyanın sahibi ancaq, 

Bütün olanlardan uca olandır.  

 

93.  And olsun o pak səhərə,  

And olsun zülmət gecəyə. 

Dərk elə sən axirəti, 

Ən xeyirli məkan odur. 
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Yetimlərə zülm etməyin, 

Əlsizlərə kömək edin, 

Hər nemətə şükür edin. 

“əz-Zuha”da vəd olunan 

Mükafatı gözləyin siz.  

 

94.  Uca olan bir Allaha,  

Aç köksünü, ey Muhamməd. 

Ad – sanını ucaldıbdır, 

Ona dua et, Muhamməd. 

“əl- ĠnĢirah” olmasaydı, 

Yükdən belin bükülərdi. 

Çətinliyi asan edən, 

Tək Allaha yalvar hər an.  

 

95.  Musa çıxan Tur dağına,  

Həmişəyaşıl zeytuna, 
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“ət- Tin”dəki o əncirə, 

Məkkə kimi bir şəhərə, 

And içilib deyilir ki, 

Gözəl olan Uca Allah, 

Hakimlərin Hakimidir, 

Bütün ərşin Sahibidir.  

 

96.  İlk gələn “Ələq”dir, “Oxu !” söyləyir,  

Yoxdan yaranışı bizlərə deyir. 

“İnsan laxtalanmış qandan yaranıb”, 

“Rəbbin kərəmi böyükdür ” deyir, 

“Sən ancaq Rəbbinə səcdə et!” deyir. 

”Quran”la çatıbdır olanlar bizə.  

 

97.  Min aydan da xeyirlidir həmin gecə,  

"Quran" yerə nazil olub həmin gecə. 

Mələklər də, Cəbrayıl da yer üzünə, 
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Salam üçün qonaq gəlir həmin gecə, 

“əl- Qədr”dən məlum olur bunlar bizə.  

98.  Yaradılmış ən pis insan,  

Müşrik olan, kafir olan. 

Yaradılmış ən yaxşılar, 

Tanrısına inananlar. 

Kafirlərçün aşkar dəlil 

“əl- Bəyyinə” göstərəndir. 

Açıq – aşkar dəlil kimi 

Peyğəmbər və Quran gəlir.  

 

99.  Yer titrəyib məhvərindən oynayanda,  

İnsan buna heyrət edib, mat qalanda, 

Rəbbin hökmü yer kürəsin oynadanda, 

Yer danışıb söyləyəcək hekayəsin. 

Hər bir insan əməlini görmək üçün, 

Çıxacaqdır qəbirlərdən həmin o gün. 
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Yaxşılıqlar mükafatın alacaqdır, 

Pis əməllər öz cəzasın tapacaqdır. 

“əz - Zilzal”da bəyan olur bütün bunlar.  

 

100.  Ürəkdəki bütün sirlər faş olacaq,  

Ölülər də qiyamətdə diriləcək, 

Hər bir əməl öz qiymətin alacaqdır. 

Gözlənilən qiyaməti dərk etməkçün, 

“Adiyyat”da and içilir bunun üçün. 

Sübh zamanı hücum edən o atlara, 

Düşmənlərə zərbə vuran o atlara, 

Cihad günü o qaçışan ağ atlara.  

 

101.  Dəhşətli bir qiyamətdən  

“Qariə”dir xəbər verən. 

Yaxşı əməl sahibləri, 

Cənnətdə məskən salacaq. 
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Tərəzisi yüngül gələn, 

Havidə sakin olacaq. 

Bütün dağlar dağılacaq, 

Bütün dünya məhv olacaq. 

 

102.  Mal – dövlətin çoxluğundan  

Sərf etməsən fayda yoxdur. 

Haqq dinini dərk etməsən 

Çox ömürdən haray yoxdur. 

Dərk etməyən qafil insan, 

Cəhənnəmdən pay alacaq, 

“Təkasur”u anlayacaq.  

 

103 .  “əl-Əsr”də and içilir: 

Yalnız iman gətirənlər, 

Yaxşı əməl göstərənlər, 

Haqqı  izhar eləyənlər, 
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Onlar nicat tapacaqlar, 

Cənnətdən pay alacaqlar.  

 

104.  Cəhənnəmdə Hütəmaya  

Atılacaq xəbis, paxıl. 

Qeybət edib, tənə vuran, 

Kasıblara əl tutmayan 

Yanar odda məhv olacaq, 

Xəbər verir “əl-Huməzə”.  

 

105.  Kəbə evin dağıtmaqçün  

Fil minərək gələnləri, 

Əbabil quşu göndərərək, 

Gilli daşa tutdu Allah. 

“əl-Fil”dədir bütün bunlar, 

Həqiqətdir yazılanlar.  
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106.  Əmin – aman həyat verən  

Rəbbə ibadət etməkçün, 

“əl-QureyĢ”lə haqq, imana 

Çağırılır bütün insan.  

 

107.  Dini yalan sayanları,  

Saxta namaz qılanları, 

Xümslə zəkat verməyəni, 

Riyakarlıq edənləri, 

“əl-Maun”la aşkar etdik, 

Biz onlara nifrət etdik. 

 

108.  Peyğəmbərlik “əl-Kovsər”lə bildirildi,  

Namaz qılıb, qurban kəsmək əmr edildi. 

Kim bunlara əməl etsə hifz olacaq, 

İnanmayıb küfr edənlər məhv olacaq.  
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109 .  “Kafirun” səmadan gəlməzdən əvvəl,  

Kafirlər söylədi bütə tapın sən. 

Mən yalnız Allaha ibadətdəyəm, 

Digər məbudları lənətləyirəm.  

 

110.  Tanrı tövbələri qəbul edəndir,  

Rəbbini həmd ilə təsdiq et, insan! 

Allahdan umular bütün köməklər, 

“ən –Nəsr”də deyilir İslama gəlin, 

Atıb pislikləri, siz, haqqa gəlin.  

 

111 .  “Əbu Ləhəb”də yazılıb olanlar tamam,  

Əbu Ləhəb lənətlə anılır hər an. 

Həm şirkə, həm küfrə bulaşan insan, 

Cəhənnəm odundan tapammaz aman.  
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112.  Allah şəriksizdir, dərk edin bunu,  

Allah əbədidir, anlayın bunu. 

Bənzərsiz varlıqdır Uca Allahım, 

Hər iki dünyada Odur pənahım. 

“əl – Ġxlas” göstərir Rəbbin sifətin, 

"Quran"da verilib Rəbbin qiyməti.  

 

113.  Paxılın, cadunun, yaranmışların,  

Gecənin şərindən qoruyan gücə, 

Rəbbə, pənah apar “əl – Fələq” ilə, 

Özünçün Tanrıdan rəhmət dilə.  

 

114.  Şeytanın şərindən qoruyan Rəbbə 

İxtiyar sahibi olan O kəsə, 

Allaha pənahı “ən – Nas”la apar, 

Rəbbini tanıyan tez nicat tapar.  

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

                  MÜNDƏRĠCAT 

 

Nur çələngli hikmət xəzinəsi  ..................................................... 3 

Müəllifdən .................................................................................... 7 

Minacat ......................................................................................... 11 

Sevimli peygəmbərimizin tərifi .................................................... 13 

Allah ............................................................................................. 15 

Yaradanın mədhi .......................................................................... 17 

Tərcümeyi – halım ........................................................................ 18 

Şərəfli peyğəmbərimiz doğuldu.................................................... 20 

Giriş .............................................................................................. 23 

Dünyanın yaranması –  ................................................................. 26 

İnsanın yaranması – Adəm peyğəmbər ........................................ 28 

Nuh peygəmbər ............................................................................ 35 

Hud peyğəmbər ............................................................................ 56 

Saleh peyğəmbər .......................................................................... 68 

Ibrahim peyğəmbər ....................................................................... 77 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Ibrahim peyğəmbər və İsmail peyğəmbər .................................... 96 

Yusif peyğəmbər .......................................................................... 99 

Əyyub peyğəmbər ........................................................................ 119 

Şüeyb peyğəmbər ......................................................................... 131 

Musa peyğəmbər .......................................................................... 141 

Davud peyğəmbər ......................................................................... 146 

Süleyman peyğəmbər ................................................................... 155 

Yunus peyğəmbər ......................................................................... 176 

İsa peyğəmbər ............................................................................... 182 

Məhəmməd peyğəmbər. Minacat ................................................. 202 

Məhəmməd peyğəmbərin Mədhi ............................................ 205 

Məhəmməd peyğəmbərin doğulması və uşaqlığı.................... 206 

Məhəmməd peyğəmbərin yeniyetmə və gənclik dövrü. 

Peyğəmbərliyin ilk əlamətlərinin aşkar olunması  ................. 210 

Məhəmməd peyğəmbərin Xədicə xanımla tanışlığı  

və onların ailə qurması .......................................................... 214 

Kəbənin təmiri və Zeydin Məhəmməd peyğəmbər  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

tərəfindən oğulluğa götürülməsi ............................................ 218 

Məhəmmədə (s.ə.s) peyğəmbərliyin verilməsinin  

Cəbrayil tərəfindən aşkar şəkildə bəyan olunması ................ 219 

Peyğəmbərliyin qohumlara bəyan edilməsi ........................... 225  

Peyğəmbərliyin məkkəlilərə aşkar şəkildə bəyan edilməsi.  

İlk hicrət ................................................................................. 232 

Məhəmməd peyğəmbər və onun tərəfdarlarının  

təcrid olunması ....................................................................... 239 

Peyğəmbər möcüzə göstərir ................................................... 249 

Merac ..................................................................................... 253 

Hicrət ..................................................................................... 260 

Bədr savaşı ............................................................................. 271 

Uhud savaşı ............................................................................ 274 

Hüdeybiyyə müqaviləsi. Məkkənin fəthi ................................. 277 

Son ................................................................................................ 285 

Haqq söz ....................................................................................... 289 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

Müəlliflə əlaqə vasitələri: mob. (050) 531 31 78 

email ünvanı: qalib_m@yahoo.com 

qalib_yaglivendli@mail.ru 

Məmmədov Qalib Bəylər oğlu (Qalib Yağlıvəndli) 09 

may 1978-ci ildə Füzuli rayonunun Yağlıvənd kəndində 

dünyaya göz açıb. 2001-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetini 

bitirib. Bir neçə il Bakı Baş Təcili Tibbi Yardım Stansiyasında 

baş həkimin müavini işləmişdir. Hərbi xidmətdə bölmə rəisi 

olmuşdur. Hal-hazırda USM həkimi vəzifəsində işləyir. 

  Bir sıra təbabətə aid simpoziumların, beynəlxalq 

konfransların iştirakçısıdır. Hazırda “Ultrasəs müayinə metodu 

ilə süd vəzilərində patoloji prosseslərin ilkin aşkarlanması”, 

”Yenidoğulmuşlarda ürək qüsurlarının exokardioqrafik metodla 

erkən aşkarlanması”, “Bətndaxili dövrdə döldə ürək 

qüsurlarının aşkarlanması” mövzularında geniş tibbi 

araşdırmalar aparır. 

  “Sənli arzularım”(2010) və "Bir qibləm Kəbədir, bir 

qibləm sənsən"(2011) adlı iki şeirlər kitabının müəllifidir.    

  Qalib Yağlıvəndli şeirləri ilə insanlığı haqqa dəvət 

etməyə çalışır. O, poetik duyğudan istifadə edərək haqqa 

çatmaq istəyənlərə yol göstərir.   Ailəlidir. Bir qızı var. 

 

 

http://www.kitabxana.net/
mailto:qalib_m@yahoo.com
mailto:qalib_yaglivendli@mail.ru


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana 2016 

 

Qalib Yağlıvəndli                  “Tanrı elçiləri, haqqın yolçuları” 

«Елм вя Тящсил» няшриййатынын  директору: 
профессор Надир МЯММЯДЛИ 

 

Компyцтер дизайнери: Zahid Məmmədov 

Техники редактор: Рювшаня Низамигызы 

Korrektoru:  Rəfail Həbiboğlu 

Kompüter yığıcısı: Telman və Xumar 

 

Йыьылмаьа верилмиш 05.03.2012 

Чапа имзаланмыш 24.03.2012 

Шярти чап вяряги 20,2. Сифариш № 502 

Каьыз форматы 60х84 1/16. Тираж 300 

 
Китаб «Елм вя Тящсил» няшриййат-полиграфийа 
мцяссисясиндя сящифяляниб чап олунмушдур. 

E-mail: elm_ve_tehsil@box.az 
Тел: 497-16-32; 050-311-41-89 

Цнван: Бакы, Ичяришящяр, 3-ъц Магомайев дюнэяси 8/4 

http://www.kitabxana.net/
mailto:elm_ve_tehsil@box.az

