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DƏDƏ ŞƏMŞİR ÖYÜDLƏRNİN İŞIĞI 
 

Əzəli və əbədi dünyamızın nə əvvəli bəllidi, nə də sonu. 

Uulularımız yüz illər, min illər bundan əvvəl də yaşayıb, yazıb 

yaradıblar, qayğı ilə sözdən ilmə-ilmə naxışlı düzgülər düzüb 

qoşublar, dövrümüzün adamları da elə beləcə yaşayırlar. Yüz 

illər, min illər bundan sonra da gələcək sabahımızın yaşadıcıları 

da ulularımızın getdiyi yolla gedəcək tarix adlı mübhəm bir 

zamanın dolaylarında addımlaya-addımlaya, dolaşa-dolaşa keç-

mişi, bu günü yaddaşlarında bəşəriləşdirib yaşadacaq, yaşaya-

caqlar. 

Qoca tarixin yaz yaddaşında cahanşümal hadisələrlə ya-

naşı, cahanşümal şəxsiyyətlər qalıb əbədiləşəcək. Zərdüşt kimi, 

Qətran Təbrizi kimi, Nizami kimi, Bəhmənyar kimi, Nəsimi 

kimi, Miskin Abdal kimi, Sabir kimi, Mirzə Cəlil kimi, Üzeyir 

bəy kimi, Aşıq Ələsgər kimi, Ağdabanlı Şair Qurban kimi… 

Azərbaycanın tarixində o qədər qüdrətli, möhtəşəm simalar var 

ki, nə qədər desən yazmaq, saymaq olar. Bu sarıdan torpağımız 

kimi adamlarımız da zəngindir. Belə zəngin, dünyaduyumlu, 

əzəmətli şəxsiyyətlərimizdən biri də qüdrətli saz-söz 

sərraflarımızdan sayılan Aşıq Şəmşirdir. O Aşıq Şəmşir ki, ulu 

babası Miskin Abdal dünyasından pöhrələnib, atası Ağdabanlı 

Şair Qurban ocağından od alıb, sazın-sözün ləyaqətli davamçısı 

yüksəkliyinə ucalaraq bütün türk dünyasının ulu nəğməkarına 

çevrilib. 

Hələ sağlığında ikən sənətin dədəlik zirvəsində əbədilə-

şən Dədə Şəmşir 1893-cü ildə Kəlbəcər ellərinin Dəmirçidam 

kəndində Şair Qurbanın ocağında dünyaya göz açıb. 1903-cü 

ildə ailəsi bol suyu, bərəkətli torpağı olan Kəlbəcərin Ağdaban 

kəndinə köçüb, orada əbədilik yurd, binə salıblar. O vaxtdan da 

atası eldə-obada Ağdabanlı Şair Qurban adı ilə tanınıb, sayılıb-
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seçilən Şair Qurban zəngin biliyə yiyələnmiş, dövrünün yüksək 

təhsil görmüş ziyalılarından olub. O, ərəb, fars dillərində 

sərbəst yazıb oxumağı bacarırdı. Ustad sənətkarımız göyçəli 

Aşıq Ələsgərlə yaxın dost, birevli olublar. Hətta bir neçə dəfə 

deyişmələri də olub. Həmin deyişmələrdən sonra Dədə Ələsgər 

öz şagirdlərinə, övladlarına məsləhət görüb ki, Qurban ocağına 

toxunmayın. O ocağa “Haqq ocağı”, “Pir ocağı” deyib, ustad 

sənətkar! 

Aşıq Şəmşir belə bir mühitdə böyüdüyündən onda erkən 

yaşlarından saza-sözə güclü meyl yaranıb. İlk vaxtlar o, aşıqlıq 

sənətini atası Ağdabanlı Şair Qurbandan öyrənib. Sonralar 

Goranboy rayonunun Xan Qərvənd kəndində yaşayan, 

dövrünün kamil aşıqlarından sayılan Aşıq Sarının yanında 

şəyirdlik edib. 1915-ci ildən toylarda sərbəst çalıb-oxumağa 

başlayıb. 

Aşıq Şəmşir həm də sərbəst yazıb-oxumağı bacarırdı. Bu-

nu bir tərəfdən iki il təhsil aldığı molla məktəbində öyrənmiş-

disə də, ikinci bir tərəfdən atası Ağdabanlı Şair Qurbandan əxz 

etmişdi. 

1920-ci ildə Azərbayçanda sovet hakimiyyəti qurulanda 

Kəlbəçərin Qamışlı kəndində kənd sovetinin katibi işləyən 

atasının yanında əvvəlcə köməkçi, sonra isə katib vəzifəsində 

çalışıb. Uzun müddət kolxozda təsərrüfatla məşğul olub. 

Müharibə vaxtı camaatın çörəklə təmin olunmasında xüsusi 

xidmətlər göstərib. Bunlar aşığın həyatında hamının qar-

şılaşdığı adi həyati hadisələrdən idi. Ancaq onu başqalarından 

fərqləndirən ən əsas xüsusiyyət onun hər adama müyəssər 

olmayan güclü hafizəyə malik olması ilə yanaşı, aşıqlıq və 

şairlik dühası idi. Bu sahədə göstərdiyi tarixi xidmətlərə görə 

1957-ci ildə böyük sənətkar 60 illik yubileyi münasibəti ilə 

respublikanın Əməkdar İncənət xadimi kimi yüksək ada layiq 

görülmüşdür. 
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Aşıq Şəmşir ağlı kəsəndən atası Ağdabanlı Şair Qurban 

kimi elnən, obaynan nəfəs alıb. Vətən torpağının daşını-kə-

səyini müqəddəs sayıb, ömrü boyu bu böyük amala xidmət 

edib. Şeirlərində yurd sevgisinin böyüklüyünü, qürbətdə 

qalanların qəlb həsrətini yanan ürəklə tərənnüm edib: 

 

Qarğa Vətənində tülək tərlandı, 

İgid qürbət eldə bel bükər ağlar. 

  

Ustad sənətkar yaradıcılığı boyu insanlığı Haqqa, həqi-

qətə, ədalətə çağıran ustadnamələri, öyüdləri, nəsihətamiz fi-

kirləri ilə özünə möhtəşəm bir abidə ucaldıb: 

 

Dünən ev dağıdıb, ev yıxanların, 

Bu gün öz evini yıxılan gördüm. 

Başı gen dünyaya sığmayanların, 

Bədənin iynəyə taxılan gördüm. 

 

Dostluğu insan üçün ucalıq sayan aşıq: 

 

Mərd olanın səxavəti az olmaz, 

Qoymaz büdrəməyə əsil dostunu. 

 

- deyərək hamının sədaqətli, sözübütöv, xoşəməl olmağa 

çağırır. 

Xalqın ruhundan süzülən, onun mənəvi dünyasının əksi 

olan atalar sözləri, zərb-məsəllər Dədə Şəmşir poeziyasında 

rəngarəng biçimlərdə deyimlənir, özünün təsir gücünü daha da 

artırır, ulu sözünə, ulu öyüdünə olan ehtiramı oxucu gözündə 

birə-beş yüksəldir: 
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Oddan kül törəyər – atalar demiş, 

Hər daşda qığılcım, nar ola bilməz. 

Tərlan yumurtasın qarğa bəsləsə, 

İtirməz əslini - sar ola bilməz. 
 

Ustad oğlu olsa ustad yaxşıdı, 

Şəmşirəm, əyilməz polad yaxşıdı. 

Yüz haram qazancdan savad yaxşıdı, 

Onun kimi yoldaş-yar ola bilməz. 
 

Elmə, sənətə yüksək qiymət verən aşıq bununla insanın, 

insanlığın kamala çatdığını açıqlayır: 
 

Sevməsə bir insan elmi, sənəti, 

Bilməz, ona desən yüz nəsihəti. 

Boran yandırmaqdı qışın adəti, 

Gül açar baharda, qar ola bilməz. 
 

Elm üçün özünü etməyən nökər, 

Bütün ömrü boyu ahu-zar çəkər. 

Ağlayar, gözündən qanlı yaş tökər, 

O kəsdə fərasət, var ola bilməz. 
 

Həmişə elnən-obaynan nəfəs alan nəğməkar nə qədər şan-

şöhrət yiyəsi olsan da elin-obanın qayğısı ilə yaşamağı tövsiyə 

edir. Ancaq belə olanda, ücala bilərsən deyir: 
 

Tərəqqi vaxtında sadə dolan, gəz, 

Düşsən el gözündən dala, çətindi. 

 

Aşıq Şəmşir poeziyasının ana xəttini Vətən sevgisi, tor-

pağa bağlılıq, yurda dərin məhəbbət hissləri tutur. O, böyük bir 

qayğı ilə söz-söz, misra-misra, bənd-bənd ellərimizin dağını, 
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daşını, çölünü-çəmənini, dərəsini-təpəsini, aşırımını-düzünü, 

yolunu-bələnini böyük sənətkarlıqla qələmə alır, onu canımız-

qanımız qədər sevməyi, qorumağı, sevgisini qəlbimizdə əbədi 

yaşatmağı tövsiyə edir: 

 

Könül aşiqisən dolan, yorulma, 

Hey başına, ayağına Vətənin. 

Bu çəməndən qeyri yana vurulma, 

İsin isti ocağına Vətənin. 

 

Ata yolu saxlayırmı hər oğul, 

Öz yurdunun qurbanıdı nər oğul. 

O bir ana, mən də ona bir oğul, 

Sığınmışam qucağına Vətənin. 

 

«Mərd ata-mərd oğul» - el misalıdı, 

İgidin ürəyi öz mahalıdı. 

Kişinin əzası qarışmalıdı, 

Ölən günü torpağına Vətənin. 

 

Vətən torpağının ucalığını öz amalına çevirən Dədə Şəm-

şirin müqəddəs qəbri hazırda doğulub, boya-başa çatdığı, 

dağını-daşını, dərəsini-təpəsini sevə-sevə tərənnüm etdiyi 

Kəlbəcər ellərində qürbətdə qalıb, qərib-qərib ər ərənləri 

haraylayır. Xain qonşuların qəddarlığı nəticəsində 1992-ci ilin 

aprelində Ağdaban kəndi işğal olunanda ulu nəğməkarın külli-

yyatı atası Ağdabanlı Şair Qurbanın əldə olub-qalan əlyaz-

maları ilə birlikdə vəhşicəsinə yandırılıb məhv edilib. Aşığın 

oğlu Qənbər Şəmşiroğlunun söyləməsinə görə orada 40 mindən 

artıq şeir nümunəsi vardı ki, bu da 250 çap vərəqindən çox edir. 

Bu, böyük bir xalqın mənəvi dünyasına qəddarcasına vurulan 

ən ağır zərbədir. 
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Oxuculara “Dədə öyüdləri” kimi təqdim olunan bu toplu-

nun I cildindəki şeirlərin bir qismi vaxtilə aşığın çap olunmuş 

kitablarından seçilib, bir qismi isə dinlə bağlı olduğundan 

vaxtilə çapı qadağan edilmiş poeziya nümunələridir ki, ilk dəfə 

1996-cı ildə nəşr olunmuş “Öyüdlər”  kitabında işıq üzü 

görmüşdür. 

İstəkli oxucu! Siz bu kitabda Dədə Şəmşir yaradıcılığının 

cüzi bir hissəsi ilə tanış olacaqsınız. Buradakı şeirlərin nə qədər 

zəngin bir xəzinə olduğu isə onları oxuduqdan sonra Sizə bəlli 

olacaq. Gəlin, hamılıqla “Dədə öyüdləri”nə “Qədəmin uğurlu 

olsun!” - deyək. Arzu edək ki, “Dədə öyüdləri” hər bir adamın 

qəlbində öyüdə çevrilsin. Onu gəlinlərimizə öyüd kimi cehiz 

verək. Bir də gün o gün olsun, “Dədə öyüdləri”ni qəbri öz 

Vətənində qürbətdə qalan böyük sənətkarın məzarı başında ha-

mılıqla bir yerdə oxuyaq. İnanırıq ki, o xoşbəxt gün uzaqda 

deyil. Elə bilirik ki, bu kitab ustad ozanın üşüyən qəbrinə çıraq 

olacaq, daim başımız üstündə dolaşan müqəddəs ruhuna 

təskinlik verəcək. 

Qəbrin nurla dolsun, ustad! 

Ruhun şad olsun! 

Səni yalqız qoyduğumuzu böyüklüyünə bağışla! 
 

Füzuli RAMAZANOĞLU 
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YA ƏLİ 

 

Laşərik, ya bir Allah, ya Məhəmməd, ya Əli! 

Tənindədi əzmi ayə, şanı-şövkət, ya Əli! 

Lafəta illa Əli, həm vilayət, ya Əli! 

Şiri yəzdan vəli mövla, sahibi-Düldül süvar, 

Səndən qeyrət, nuru Haqdan var sücaət, ya Əli! 

 

Bir İlahi bəxş elədi ibtidadan vəsfini, 

Şiələrin əzbər eylər, tahi Haqdan vəsfini. 

Rəbbil-aləm tərif verib, qoli qafadan dərsini. 

Məlakələr zikr eləmiş ərş-əladan vəsfini, 

Mustafanın qulluğunda aldın şöhrət, ya Əli! 

 

Yəsrumin Allahı yazıb: oxunu  atdın, bəli, 

Mərd əlinlə Zülfüqarı mərdanə tutdun, bəli. 

Kafəri dü para edib, 

Torpağa qatdın, bəli. 

Xeybərdə Məhəmmədin 

Dadına çatdın, bəli. 

Ənkuş ilə dər qopardın, 

Oldu isbat, ya Əli! 

 

Qar mələyin bir telidi, 

Mərd əlində Zülfüqar. 

Rəsul Əkrəm bəxş elədi, 

Səndə qaldı yadigar. 

Həm bəlağət, həm səxavət, 

Həm kəramət səndə var. 
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Əvvəl-axır adı sənə 

Vermişdi Pərvərdigar. 

Bir Xudadan sənin üçün, 

Var səadət, ya Əli! 

 

Buxar olub göylər üçün Rəsulu-Əkrəm təri, 

Vücudundan bəzəklənib ərşin-gürşün əsəri. 

Səndən kamil dərsin alıb gör neçə qılman pəri, 

Çərx dayanıb işləməmiş, Günəş qayıtmış geri, 

Sən edəndə göydə Günə bir işarət, ya Əli! 

 

Əhmədi-Muxtar çağırır olanda məhşər, səni, 

Hümbət üçün gəl haraya - dilər peyğəmbər səni. 

Bağlı qalsın elə bir dil, etməsə əzbər səni, 

Qüvvət, qüdrət səndədir, mərdi halət, ya Əli! 

 

Səndədir cümlə ixtiyar, vahid ismi bağrım hey, 

Gəl, Nəcəfdən dada yetiş, Heydəri-kərrarım, hey. 

Şəmşir sənə can nisardır, qolsuz Ələmdarım hey, 

Müşkülləri həll eliyə seyyidi əbrarım hey, 

Qəmlər əlində qalmışam, et şəfaət, ya Əli! 
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DÜRÜST 
 

Yey əlif, ya bir Allah, sirri sübhanım dürüst, 

Əşhədunla la İlahə, zikri-əzanım dürüst, 

Məhəmmədin rəsul Allah, yolum-ərkanım dürüst. 

Salam olsun vilayətkən şəninə, daim Əli. 

Nuru Haqdan olub cida, şahi-Mərdanım dürüst. 
 

Altı günüm, üç rəngim, donum-boyağım əzəl, 

Ələstudan bəli dedi, ruh ittifaqım əzəl, 

Açdı tobu ağacında, vədə yarpağım əzəl, 

Dərd guşədən cəm olunub, daşım, torpağım əzəl, 

Can yatıb yüz il dəhanda, duruldu qanım dürüst. 
 

Hər qərarın gəldi başa, hökm etdin Pərvərdigar, 

“Kün!” – deyib, aləm yaradıb, bu qadiri hökmüdar. 

Səndən qeyri yoxdu vahid, sənindi cəm ixtiyar, 

Qırx il qəm yağışının bir il şadlıq suyu var, 

Bu səbəbdən çoxdu canda ahım, fəğanım, dürüst. 
 

Aləmləri xəlq eliyən qulhuvəllahi əhəd, 

Qəlbimizdə nəhan olan hər sirrə sənsən bələd. 

Müşküllərin umudvarı, səndən istərlər mədəd. 

Əvvəl-axır bari-baqi, qadiri qəffar səməd, 

Rəhmi-rəhman ey laşərik, adı hənnanım dürüst. 
 

Şir olub, Merac yolunda yatanı istər könül, 

Özünü bir qul üçün satanı istər könül, 

Fətəhna yazıb oxuna atanı istər könül, 

Sağ dəstində Zülfüqarı tutanı istər könül, 
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Şəmşirəm, başına mən dönüm, dolanım dürüst. 

 

PƏRVƏRDİGAR 

 

And verirəm min bir ismə, pak ada, Pərvərdigar, 

Yetişirsən müşkül gündə imdada, Pərvərdigar. 

Əvvəl-axır bari-baqi rəbbəl-aləm laşərik, 

Ey yeganə məbud olan Xudada Pərvərdigar! 

 

Yerin-göyün, ərşin-gürşün böyük sənətkarısan, 

Nuri əşrəf xəlq elədin Əhmədi Muxtarı sən. 

Qülhüvəllahi əhədsən, həm ləmyəzəl Tarı sən, 

İyirmi min bir hərifdə, ayədə Pərvərdigar! 

 

Səndən qeyri yəddi qüdrət, hakim hikmət varmı kim? 

Qulluğunda üzüqara bu gün mənəm müttəhim. 

Söyləyib  çəmin zinub hüləlqəfürur rəhim, 

Çox günahdı keçən xaliq üqbada, Pərvərdigar. 

 

Həm səxavət, həm kəramət, bir İlahi, səndə cəm, 

Şəmisar günahkarı qoymaz ola bəxti kəm. 

Sən Əlinin aşiqisən, mən də sənə aşiqəm. 

Nökərəm şahi-Mərdan ustada, Pərvərdigar. 

 

Şəmşirəm, qalmayıb daha tabı-tavanım mənim, 

Qadir Allah, sənə gəlir bircə gümanım mənim. 

Davasız dərdə düşmüşəm - yoxdu dərmanım mənim, 

Min bir adın xatirinə sal yada, Pərvərdigar! 

                



Aşıq  Şəmşir 
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PƏRVƏRDİGAR 

 

Rəhm elə külli aləmə, mahala, Pərvərdigar! 

Ucalmasın yer üzündə bir ah-nalə, Pərvərdigar! 

Qəlbinə ver Allah xofu, insafa gəlsin hamı, 

Düşsün millət doğru olan xəyala, Pərvərdigar! 

 

Haqq dini, yol-ərkanı, imkanı yetir bizə, 

Biqaib füccül-fərəca zəmanı yetir bizə. 

Məhəmmədə göndərdiyin Quranı yetir bizə, 

Özün əfv et, səndə olan cəlala, Pərvərdigar! 

 

Car olmur tək bir səsi bəs niyə çoxdan bəri, 

Ümmətini sal yadına, ey əsrin peyğəmbəri. 

Əlin üzsün yaxamızdan qoy daha şeytan şəri, 

Gətirmə bu məxluqatı zavala, Pərvərdigar! 

 

Ürəklər kinlə doludur, cisimlərdə qan haram, 

Tanımır yaradanı, olubdu nadan haram. 

Süfrəsi napak açılır, nazi-namək, nan haram, 

Özün yetir bu neməti halala, Pərvərdigar! 

 

Bir Allahın dostu varsa o da O pünhandadı, 

Məhəmməd, İbn Zeyd de, görüm hayandadı?! 

İmam Həsənin gümbəzi o deyən nişandadı, 

Şəmşir görsə bəlkə qəmi azala, Pərvərdigar! 



Dədə öyüdləri 
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PƏRVƏRDİGAR 

 

Əvvəl-axır vahid olan yeganə Pərvərdigar, 

Qərar qoyan yerə-göyə, asimana Pərvərdigar. 

Altı gündə üç don geydi torpağı seçdi sudan, 

Üç hərf ilə  bina qoydu cahana Pərvərdigar. 

 

Sənin yeddi qüdrətini bilmədi bir kimsənə, 

Yerdən göyə doldu noxud, gündə quşa bir dənə, 

Yazıq quşun çıxdı gözü, acından öldü yenə, 

Verdi quşu rəsuluna nişana Pərvərdigar. 

 

Bundan sonra yavaş-yavaş qamış oldu yer üzü, 

Bu qamışı yemək üçün xəlq elədi öküzü. 

Musa Haqdan yaş soruşdu, cavab verdi o düzü, 

Sübut etdi varlığını, mərdana Pərvərdigar. 

 

Bu qüdrətli bağı-barı, Kərəm-kanı təkdi, bil, 

Yaradıcı bir xaliqdi, həmi Cabbarı-Cəlil. 

Dörd aləmin gərdişində keçdi iki yüz min il, 

Üç əzmilə gəşt eləmiş, zamana Pərvərdigar. 

 

Həm mürüvət, həm səxavət, ey mehriban, səndə var, 

Rəhm, insaf, dada yetmək, kömək hər an səndə var. 

Şəmşir sənin zəlil bəndən, dərdə dərman səndə var, 

Gəlmişəm böyük qapına, dərmana Pərvərdigar! 

 



Aşıq  Şəmşir 
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                              GƏRƏK 

 

İnsanda yaxşı sifət əzəl binadan gərək, 

Tərbiyəsi kamil ola ata-anadan gərək. 

Dünyada adam sayılan qəlbini pak saxlasın, 

Ölmüyüncə əl üzməsin barı-Xudadan gərək. 

 

Göz yumub halalına haram maya qatma, dur! 

İlqarına müqəddəs ol, hiylə, yalan satma, dur! 

Ayıl, bu şən aləmə bax, uyqularda yatma, dur! 

Baxtını ağır yuxudan çağırıb oyadan gərək. 

 

Şəmşir, əlin - söylə görüm hansı xeyir-nəfdədi, 

Sənin meyli-məhəbbətin nuru bir nəfdədi. 

Səsləsən gələr dadına mərd Ağan neçə həftədi, 

Umudunu kəsməsin könül əhli-xandan gərək. 
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                             GƏRƏK 

 

Mərd yolunda başı-candan mərd olub keçmək gərək! 

Nainsafın qılınc ilə nəslini kəsmək gərək! 

Gen gündə dolandırar - şil də saxlar başını, 

İşin dara düşən zaman dostları seçmək gərək! 

 

Baş ağrısa - yuxu kəsər, diş ağrısa - çək, qurtar, 

Yoxsul olsan - ellər sənə eyləsin kömək, qurtar, 

Yar-yoldaşın xain çıxsa, tez başından ək, qurtar, 

Pis qonşuya yoxdu əlac, yanından köçmək gərək! 

 

Aralığı şeytan kimi qatana insan demə, 

Alçaq, satqın kölgəsində yatana insan demə, 

Mənliyini simu-zərə satana insan demə, 

Yaltaqlardan arxa olmaz, üzündən qaçmaq gərək! 

 

Eləsi var – yüz cəfa çək, olacaq yaman sənə, 

Habil, Qabil: iki qardaş, qoy verim nişan sənə… 

Çətin işdi, müşkül haldı, dost ola düşmən sənə, 

Vicdansızın, zülmkarın qanını içmək gərək! 

 

Adamlığa çatmaq üçün şan ola, şöhrət ola, 

Şəmşir, səndə xoş səadət, bəxt ola, qüdrət ola, 

Vəfalı yar, saleh övlad - gər sənə qismət ola: 

Onda könlün tərlan olar, havada uçmaq gərək! 

 



Aşıq  Şəmşir 
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           GƏRƏK 
 

Müşkülləri yada salan- 
Mərdlərin Ağası gərək. 
Bu gündə haraya çata, 
Qulların Mövlası gərək. 
Təbibim qarşı gələ, 
Dərdimin dəvası gərək. 
Şirin ola, sözlərimin 
Həm məddi-mənası gərək. 
Arzumun, istəyimin 
Bir ilin əsası gərək. 
 

Həm eli, həm obanı, 
Deyim: firavan istərəm. 
Rizqimi, baratımı 
Ərşi-əladan istərəm. 
Huri, pəri, məlakədən, 
Ali-əbadan istərəm. 
Mətləbimi, muradımı 
Barı Xudadan istərəm. 
Bəndəsini yada sala, 
O, Kərəm dəryası gərək. 
 

Xızrı hər kəs diləsə 
Dadına dəryada çatar. 
Harayına qullarının 
Qalanda arada, çatar. 
Sidq ilə hər kim sığına, 
Bu böyük ustada çatar. 
Çağırsan mərdlər Ağasın, 
Gər olsan harada, çatar. 
Şəmşir, səslə Haqq eşqinə, 
Əbülfəz Abbası gərək. 
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                            DÖNDƏRİB 

 

Dost deyib inandığım, aşikar üz döndərib, 

Aramızda heç bilmirəm bəs nə var? Üz döndərib! 

Məhəbbəti buza dönüb, qaynar ürəyin niyə? 

Unudubdu səadəti, biilqar üz döndərib. 

 

Xoşdur yerdən-göyə qədər bir qəlbi şad eyləmək, 

Yoxsula əl uzadıb kömək, imdad eyləmək. 

Kəbə evin tikmiş olur, qulu azad eyləmək, 

Səd heyf ki, doğru yoldan günahkar üz döndərib. 

 

Bu gərdişin ələyindən hər zaman insan keçir, 

Gün keçir, il dolanır, gərdişi-dövran keçir. 

Gen günümdə mənəm deyən, dar günümdə yan keçir, 

Mən o günü can dediyim cannisar üz döndərib. 

 

Şəmşirəm, demədim ha şeiri hədər mən sənə, 

Kəc baxırsan, neyləmişəm, gülməşəkər, mən sənə? 

Çəfa çəkdim, can çürütdüm, gör nə qədər mən sənə, 

Qocalmışam, niyə məndən nazlı yar üz döndərib?! 
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 20 

 

                                                           İSTƏMƏZ 

                                        

Lütfü haram, qəlbi napak qonşuda var istəməz, 

Tək özündən qeyri-kəsdən bir xeyri-kar istəməz. 

Mərd iyidin qaydasıdır: dünyanı var istəmək, 

Bir bəşərin şad gününü mərdimazar istəməz. 

 

Əqli kamil olmayanlar yetişməz insanlığa, 

Səxadan kəm, cüssəsi dar dayanmaz bir anlığa. 

Yaxşılığa gəlməz əli, başlayar yamanlığa, 

                               Bacarmaz hörmət etməyi, qaçar kənar, istəməz. 

 

Halal qazanc, halal çörək, duz yaxşılardan qalıb, 

Doğru tədbir, düz nəsihət, söz yaxşılardan qalıb. 

Gül-çiçəyi könül açan yaz yaxşılardan qalıb, 

Qış günündə gül açılmaz, yay boran-qar istəməz. 

 

Qəlbə dəymək, hörmət tökmək üzü boz adamda var? 

vvavar,                  Şəmşir, bu dünya boş deyil, igid, düz adam da var. 

Sədaqətin solmaz bağı, heyif az adamda var, 

Məhəbbətlə açılan gül üstündə xar istəməz. 
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                              İNCİMƏZ 

 

Şüursuzdan, ağılsızdan ağlı olan inciməz, 

Kamalsızdan, dil qanmazdan arif, qanan inciməz. 

Bivəfadan incimərəm, bisəxadan küsmərəm, 

Düşüncədən dərs alana söylə: nadan, inciməz. 

 

İnciyərəm o kimsədən arif olub söz qana, 

İşarəni başa düşə, mətləbini tez qana, 

Dostunu yaxşı tanıya, ilqarını düz qana, 

İnsan belə mərd yolunda versə də can, inciməz. 

 

Ölüncə mərd olmalıdı - lütfü təmiz hər oğul. 

Şən elər ata yurdunu qoçaq, hünərvər oğul. 

Cəfa çəkər, say saxlayar - say seçilmiş sər oğul, 

Şəmşir onun zəhmətində yüz il inan, inciməz. 
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                        OLMA SƏN 

 

Nakəs oğlu, dedim sənə satqın, namərd olma sən, 

Kül sovurub, göz dolduran bir bari-gərd olma sən. 

İnciməmiş kimdi qalan acı dilindən sənin, 

Öyüd verdim - eşitmədin, çəkilməz dərd olma sən. 

 

Azarkeşi öldürsən də tutması tutsun gərək, 

Obasını pula satıb, elin unutsun gərək, 

Düşman versə yağlı tikə aldanıb udsun gərək, 

Nanəcibdən igid olmaz, olmadın mərd - olma sən. 

 

Gözəllərdə həya-ismət, igiddə ilqar-iman, 

Qəlbi təmiz, lütfü halal başcıl olar hər zaman. 

Satqın, alçaq, quşqunu boş - gəl olma düşük tuman, 

El içində ağır səng ol, oyuncaq nərd olma sən. 

 

Rəhm, mürvət, düz etibar gəlibdi insan üçün, 

Həm sədaqət, həm məhəbbət var əhdi-peyman üçün. 

Lənəti xaliq etmişdi iblisi şeytan üçün, 

Qafil olma, dur uyqudan - sözümə pərt olma sən. 

 

Şəmşir duruban baş əyər - ədalət etsə əmir, 

Ustadımı dahi bilib sayıram hər anı pir. 

Toxmaq dəyər yumşalarsan, demə: mənəm daşdəmir, 

İpək kimi qəlb əsarın, tut kimi sərt olma sən. 
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                                 MƏN 

 

Ələstudan “Bəli!” - dedim, qadiri-sübhana mən, 

Qane oldum nübuvətə, yola mən, ərkana mən. 

Aləmləri xəlq eliyən dost bildim bir Allahı, 

Sidqi-dildən sığınmışam bu bir Kərəm kana mən. 

 

Dərsimi Rəbbül-aləmin əzəl uşaqkən verib, 

Ərşi-əladan vəhy gəlib, həm nöhrəvəqdan verib. 

Üç yüz on üç ayə olan bu pak varaqdan verib, 

Dil açanda aşiq oldum ayeyi-Qurana mən. 

 

Yüz iyirmi dörd min nəbi, on iki imam gəlib, 

Huri-pəri, həm mələklər cəm olub, tamam gəlib. 

Hicabda Məhəmmədə hatifdən salam gəlib, 

Səcdə qılıb, baş əymişəm bu hökmü-fərmana mən. 

 

Ya Əli, səndən ibarət doğru məzhəb, doğru din, 

“Yaradıcı bir Allahdı”, Cəbrailə sən dedin. 

Rəsulu Əkrəm ilə Meracda birinc yedin, 

Canımı qurban demişəm ol şahı-Mərdana mən. 

 

Şəmşirəm, halalıma haram maya qatmadım, 

Bir betərə tələ qurub hiylə-kəmənd atmadım, 

Bir ziyarət arzuladım, təmənnaya çatmadım, 

Getdim həsrət intizarlı ey çərxi-zamana, mən. 
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QAÇIN 

 

Yaxşılara yoldaş olun, şərdən-şeytandan qaçın, 

El içinə fitnə salan ara vurandan qaçın. 

Xainlərə, xəbislərə can desən çor anlayar, 

Lütfü napak, qədirbilməz - belə ziyandan qaçın. 

 

Qeyrətdən az, hünərdən kəm gündə döyər arvadın, 

Danışar həcvi-hədyan, gözləməz ismət-adın, 

Pozular tərbiyəsi evdə olan övladın, 

Göz yumub uzaqlaşın, belə nadandan qaçın. 

 

El ucundan yandırsa da səni atəş, incimə. 

Dost yolunda ayağına dəysə min daş, incimə. 

Bərkə düşsən, darda qalsan, tökmə göz-qaş, incimə. 

Mərdlər üçün nisar olun, dostu satandan qaçın. 

 

Bilməlisən ziyan sənə - yetişib hardan xata, 

Dəyir çoban sürüsünə bəd canavardan xata. 

Əskik olmaz fitnə-fəsad, mərdiməzardan xata, 

Səxalıya pənahlanın, hiylə-hədyandan qaçın. 

 

Saxla başın namürvətdən - səni tapmasın xətər, 

Hər nə görsən doğru söylə, la kəlmə danışma şər. 

Obanı oda yandırar bic əkilən bir nəfər, 

Xəbis-xain qırx qazana maya salandan qaçın. 
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Yarananda ağlamısan, öldün-getdin, ağlama, 

Beyilqara aşna deyib ürəyini dağlama, 

Qoyunu qurda tapşırıb quldura bel bağlama, 

Zahiri dost, qəlbi xain şahmar ilandan qaçın. 

 

Qoy var olsun açıq sifət, gülər üzlər harda var, 

Şəmşir mətləb qananlara eləmişdi etibar, 

Ancaq yerə baxanlardan həmişə olun kənar, 

Daşqın çaylar tez durular, siz lal axandan qaçın. 
 

1942 
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BAX 
 

Qoca dünyaya inandım, gəl bu əqli-huşa bax. 

Ətrafımdan qayıtmayan dosta bax, yoldaşa bax. 

Külüng çalan, dağlar yaran qəhrəmanlar hardadı?! 

Fərhadları yola salan bu çərxi-gərdişə bax. 
 

Ey zəmanə, özün dedin: adımı çağır mənim, 

Köhlən kimi qoşdun cütə, boynumdu yağır mənim. 

Niyə tutdun dərdi-qəmdən yükümü ağır mənim?! 

Bu ilqara, etibara, sən tutduğun işə bax! 
 

Dost ki,dosta hiylə qurmaz, ay saxası kəm, belə, 

Qüssə, möhnət yükünü sən, verdin mənə cəm belə, 

Nə insafa, nə mürvətə olmadın möhkəm belə, 

Aldandım sənin hiylənə, məndə olan başa bax. 
 

Heç bilmədim vəfasızsan - belə hər zaman, niyə?! 

Gah dolursan, boşalırsan - çox olur tufan niyə?! 

Dünən gəlir, bu gün gedir bir belə insan niyə?! 

Ömür xəzan yarpağıdır, dörd gün keçər, beşə bax. 
 

Bir tərəfdə toy-balaban, bir tərəfdə yas nədi?! 

Bir yanda eyşi-işrət, bir yanda həras nədi?! 

Həm yalançı, həm talançı - məqsədi-əsas nədi?! 

Bir tərəfdə ilk bahardır, bir tərəfdə qışa bax. 
 

Qoltuğuma qarpız verib, yaxşı ucaltdın məni, 

Dolandırdın, ovundurdun, yordun, gicəltdin məni, 

Əldən aldın cavanlığım, niyə qocaltdın məni?! 

Kövrəltdin Aşıq Şəmşiri, gözlərimdə yaşa bax. 
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             BAX 

 

Kamalı  kamil olan 

Bax, çərxi-dövrana bax. 

Oyan bu qəm yuxusundan, 

Gözün aç, hər yana bax. 

Özbaşına yaranmayıb 

Bu görünən kainat. 

Aya bax, Günəşə bax, 

Yerə bax, asimana bax. 

 

Səni yoxdan xəlq eliyən, 

Yeganə Allahı bil! 

Yerin, göyün təkcə odu 

Bir doğru Allahı, bil! 

Kərəmli, qüdrət sahibi 

Bu şahların şahı, bil. 

Batinlərə sahib olan 

Böyük Kərəm-kana bax. 

 

Cəlil, Cabbar, Qadir, Qüdrət 

Məbutdu, Heybətdi tək. 

Bu xaliq əsli beyməkan 

Hakimdi, hikmətdi tək. 

Mehriban, kərəmi cox, 

Baqidi, Səməddi tək. 

Ana kimi könül alan, 

Mürvətli olana bax. 
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Yaradıcı tək özüdü, 

Qafardı, Səttardı O. 

Həm əvvəldə, həm axırda 

Könülərdə vardı O. 

Həlim, Əziz, Cəmil, Cəmal, 

Adildi, dilkardı O. 

Dünyanı suya aldıran 

Nuha bax, tufana bax. 

 

Pak məhəbbət olan kəsdə 

Doğru din, iman gərək. 

Dilində əzbər ola, 

Qadiri-sübhan gərək, 

Şəmşir, hər an tilavətin 

Ayeyi-Quran gərək. 

Kirdigarı yadına sal, 

Zikr elə, Qurana bax. 
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        OLA 

 

Azalmaz belə maya: pak ola, halal ola, 

Zəhmət ilə qazanılmış öz qapında mal ola. 

Gələcəyin saxlancıdı zəhmətinin bəhrəsi, 

Yetirərsən öz həddinə - sərində kamal ola. 

 

Yansan oda - nanəcibin sayəsində durma, keç, 

Beysaxalar dilək tutmaz, sən boynunu burma, keç, 

A zülümkar, yağı cəllad, füqəranı vurma, keç- 

Nökər ola, naib ola, qul ola, hambal ola. 

 

Qaratikan kölgəsində yatma ki, şahmardı, bil, 

Sığınma namərd olana - adəti xunxardı, bil, 

Sürfəsində kəsmə təam - gözü, könlü dardı, bil, 

Tamı zəhrimardı bil ki, sanma şirin bal ola. 

 

Hökm sənin əlindədi, nə desən yazar qələm, 

Dostu satma qara pula, könlündə olsun kərəm. 

İxtiyarın çatan kimi bəd danışıb vurma dəm, 

Ədalət, divan yanında qoyma dilin lal ola. 

 

Şəmşir, sənin xəyalında doğruluq hər an gəzir, 

Kimsə bilməz nə zamandan gərdişi-dövran gəzir, 

Gahdan meylim cahi-cəlal, qurulu kotan gəzir, 

Qurulu kotan yerinə baxt ola, iqbal ola. 
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                           NEYLƏSİN? 
 

Vərəm çürüdən ürəyə təbib-loğman neyləsin?! 

Vaxtı keçmiş çətin dərdə yoxdur dərman, neyləsin?! 

Dərd verən kəs, dərman elə - rəhmi-mürvət səndədi, 

Dərdi-dili sağalmayan aciz insan neyləsin?! 
 

Kökdən balta dəymiş ağac qurusun başdan gərək, 

Toxunmasın, kənar keçsin mərd oxu daşdan gərək, 

Görəndə uzaq olasan heylə savaşdan gərək, 

Fitnə-fəsadlar oduna düşüb yanan neyləsin?! 
 

Bir nanəcib vurdu mənə beşatılan gülləsi, 

Yaman sözdən qeyri nə var, tez can alan, gülləsi. 

Alçaq, nadan sinəm üstə çaxdı naqan gülləsi, 

Qanmazın dil yarasına yazıq qanan neyləsin?! 
 

Xəzan vursa zərif yarpaq lala, nərgizdən düşür, 

Odun yanır, közə dönür, kül isə közdən düşür, 

Bəlkə aşıq qocalanda nəzərdən-gözdən düşür, 

Yorulub qatarından geridə qalan neyləsin?! 
 

Məmməd Aslan vədə verdi, niyə Qənbər ləngidi? 

Bir saniyəm ilə döndü, gör nə qədər ləngidi. 

Demədimi xəstə dədəm birdən küsər, ləngidi, 

Bir azca gec gəlməyinə dözmür atan, neyləsin?! 
 

Zarlı Əlif “Ata!” - dedi, ürək-dirək verdi o, 

Qəlbimdə bahar açıldı, yaxşı hünər gördü o, 

Şəmşirdən eylədi kənar möhnəti o, dərdi o, 

Bundan artıq köməkdarlıq qabil insan neyləsin?! 
Bakı şəhəri, 04.03.1976-cı il 
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DÖYMƏ-DÖYMƏ SƏN 

 

Vurma əlsiz-ayaqsızı, lalı döymə-döymə sən. 

Bəlkə yoxdu, o neyləsin, malı, döymə-döymə sən. 

Şər-şamata, böhtan demə şəninə bir kimsənin, 

Olmuyubsan günahından halı, döymə-döymə sən. 

 

Özün üçün sərf eləmə özgələrin varını, 

Zəhmət çəkib, bağ salanlar qoy dərsin öz barını, 

Gül-çiçəkdən şirə çəkir, gəl uçurtma arını, 

Tökülməsin min qarından balı, döymə-döymə sən. 

 

Qüdrətini, qüvvətini sına əvvəl, ümda sən, 

Cavab verə bilərsənmi ədalət divanda sən? 

Əgər olsan bəy də, xan da, hökmlü sultan da sən, 

Mıxı mismar eləyən var, nalı döymə-döymə sən. 

 

İncidirsən nə səbəbə bu günahsız elləri?! 

Döymə əlvan bağçasını, saralmasın gülləri. 

Barıtını tonqal edib, yandırma tifilləri, 

Fələk səni nəzərindən salı, döymə-döymə sən. 

 

Şəmşirəm, yanır qəlbim zəlillərə, müşkülə, 

Elə iş gör, yer altında eləməsin zəlzələ. 

Naşı, saxla bu daşını, vaxtına çox var hələ, 

Yetişməyib armud-alma, kalı döymə-döymə sən. 
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EŞQİNƏ 

 

Altı ismin aşiqiyəm, 

Bir kirdigarın eşqinə. 

Lafətadan dərs almışam, 

İsmi barın eşqinə. 

Mən baratı halal təbi 

Murtəzadan almışam. 

Yerə-Göyə qərar qoyan 

Sənətkarın eşqinə. 

 

Əvvəl-axır ey ləmyəzəl, 

Hökmüranlıq səndə var. 

Deyim Firon xəlq eləmək, 

Bu asanlıq səndə var, 

Rəhm, mürvət, həm kəramət- 

Mehribanlıq səndə var. 

Can verərəm səndə olan 

 Etibarın eşqinə. 

 

Əli ibni əbu Talib 

Mənim ustadım olub. 

Şəmşirəm, dar günümdə- 

Kömək, imdadım olub. 

Əfsun bilik sahibiyəm, 

Azca savadım olub. 

Yetişmişəm təmənnaya,  

Şahsuvarın eşqinə. 
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           GƏL 

 

Min bir ismin hörmətinə 

Aləmlər Xudası, gəl! 

Bu dar gündə imdada çat, 

Ya kərəm dəryası, gəl! 

Əsir olan məsum ellər 

İstərlər səndən mədət! 

Saqeyi ərş məcidə, 

Yazılan duası gəl! 

 

Natəvanlar bələdçisi, 

Yaxın elə dövran, yetiş. 

Gəlişinə rüsxət versin, 

Qadiri-Sübhan, yetiş. 

Qoyma əsiri, yadına sal- 

Mərd şahı-Mərdan, yetiş. 

Ey Əlinin Hüseyn oğlu, 

Ələmdar Abbası, gəl! 

 

Sən xatuni qiyamətsən, mən sənə qurban, ana! 

Xilqətində ziynət alıb ərş ilə asiman, ana! 

Dərdi-qəmə qərq olmuşam, sən elə dərman, ana! 

Məhəmmədin Zəhra qızı –Hüseynin anası, gəl! 

 

Ac-susuz çölə düşüb insanlar ot otladı, 

Körpələr süngə taxılır, yox olub hər imdadı, 

Niyə qırır bir-birini peyğəmbərin övladı?! 
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Qadir Allah, bu millətin artıb çox cəfası, gəl! 

 

Şəmşir ahı-nalə çəkib, dağa-daşa saldı ün, 

Kömək olan hanı, gəlsin, yox dalımda iman, din, 

Çağırram şahlar-şahını imdada çatsın bu gün, 

Bu aşığın sizdən budur istək, təmənnası, gəl! 
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                         GƏL 

 

Adı Səməd, La İlahə, 

Aləmlər Allahı, gəl! 

Ey kərəmi ali mövla, 

Ləmləhuvov rahı, gəl! 

Daldada rəs Əsədulla, 

Kalamı gövhər Əli. 

Səslə könül, mərdi-mövla, 

Ey Məhəmməd dahı gəl! 

 

Səlli əla Məhəmməda, 

Və ali aləmdə var. 

Həmi Əhməd rəsulillah, 

Hökmü əlva Ələmdar. 

Hey əla saleh əməl, 

Say olur əmada kar. 

La-əliyul rəsulillah, 

Vəliyul əkkarı, gəl! 

 

Lahüla vəla mövla, 

Məna kəsə əhli-hal. 

Lam hey Əhəd, həmi Səməd, 

Vələm rəhu reyvüsal. 

Kərəm rədu vəlla hüd, 

Zikr eləyib ol halal. 

Şəmşir, səslə Lailahə, 

Məlikül lillahı, gəl! 
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KİMİ 

 

Sualıma gəl cavab ver, mədəni insan kimi, 

Sözlərindən ləl süzülsün mirvari, mərcan kimi. 

Müştərisi varsa əgər al-qumaşdı mətahım, 

Bahalı yaqut satıram simu-zərəfşan kimi. 

 

Bağban oldum, bağ becərdim, dərmək üçün bar gərək. 

Vəfalı dost arasında namus, qeyrət, ar gərək. 

Sədaqətdə, məhəbbətdə doğru, düz ilqar gərək. 

Sən də düz ol etibara etibarlı can kimi. 

 

Yaxşı dosta yalan satma, olma üzü qara sən. 

Gələcəyin anla, düşün, həqiqəti ara sən. 

Şəmşirə hiylə qurma gəl, ay yazıq füqəra, sən, 

Bilirsənmi tutmalıdır şər kimi, böhtan kimi. 
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DODAQDƏYMƏZ 

DİVANİ 
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                             SİN                 

 

Sən səhərdən səhraları gəzdir sinin adə sin, 

Dənki sində çahar yekdi, çatır hansı adə sin? 

İki heydi sin icində, rahə çəkir rişə sin, 

Sin sadiqi sədaqətdə, sin açır səccadə sin. 

 

Sin sayəsin icra eylər, sin qərarın iqtiza, 

Sin sadiqdi sinrəclində, sin sərində sin əza. 

Sin nə kini sin əlində sin zikrini sin yaza, 

Tey tayində nicəsində, neçə səd əyyada sin. 

 

Sin səadət ağı sənsən, sin sərində sin əsas, 

Qəhri qeysə gəlsən əgər, aşığın eylər həras. 

Sin şairin xəcalətdi, sən elə nardan xilas, 

Şəmşir titrər xəzan sayaq eşitdi sin adə sin. 
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QOŞMALAR 
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                  YAYILAR 

 

Bivəfa yoldaşa, biilqar dosta, 

Sirrini bildirmə, elə yayılar. 

Bel bağlama sınanmamış hər dosta, 

Açar gizli sirrin, dilə yayılar. 

 

İnanma, “Baharam!” – desə zimistan, 

Namərdlə gül əkmə, bəy ilə bostan, 

Çobanı qurd olan çıxarmı yasdan, 

Sökər səni, qanın çölə yayılar. 

 

Məclisə gəlməsin bir nəs oğlu nəs, 

Əfsanə danışar, söyləyər əbəs, 

Tutmaz Şəmşir ilə xain, müxənnəs, 

Mərdin adı eldən-elə yayılar. 
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DURA BİLMƏZ 

 

Sirr açma namərdə, söz demə pisə, 

Namərdin qəlbində söz dura bilməz. 

Yoldaş olma alçaq olan nakəsə, 

Danışar ilqardan, tez dura bilməz. 

 

Mərd ilə ülfət qıl, zəhmətə qatlan, 

Salamat baş saxla hər ehtyiatdan. 

Bədəni hifz elə, pisdən, bədzatdan, 

Haram doğru yolda düz dura bilməz. 

 

Çağırma zalımı, yetişməz dada, 

Şəmşir çox imtahan edib dünyada. 

Karsız qohum yaman gündə, arxada 

Sən çox arzulama, az dura bilməz. 
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SİMU-ZƏR DEMƏ 

 

Hərçəndi qızılın daşdandı zatı, 

Mədənsiz hər daşa simu-zər demə. 

Yasəmən tanıma ala qanqalı, 

Tikanlı reyhana abı-tər demə. 

 

Təlatüm gözləmə sızqa bulaqdan, 

Sərvət çətin çıxar şoran torpaqdan. 

Göz görməsə, gəl inanma nahaqdan, 

Bilmədiyin sözə düz xəbər demə. 

 

Müxənnəsin ədavəti çox olar, 

Nakəsləri odlu şişə taxalar. 

Şəmşir deyər: mərdin gözü tox olar, 

Mətbəx pişiyinə şiri-nər demə. 
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BİLMƏDİ 

 

Nadan gəldi bazarına sərrafın, 

Dürrü qiymətinə sata bilmədi. 

Naşı ovçu durdu ov bərəsində, 

Ov keçdi bərədən, ata bilmədi. 

 

Söz verdilər: - Gözlə, gələrik! - deyə, 

Gözlədim gəlmədi, heç biri, niyə?! 

Deyərlər: haramdı yalan kişiyə… 

Dedim: söz başına bata bilmədi. 

 

Gör necə qalmışam oyun, kələkdə, 

Nəzərdən salmasın el də, fələk də, 

Şəmşiri yesə də şir də, pələng də, 

Tülkü kölgəsində yata bilmədi. 
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                    KEÇƏR 

 

Lütfü təmiz, əsli-zatı pak olan 

Nə dosta kəm baxar, nə üzdən keçər. 

Misri qılınc olar xalis poladdan, 

Qılovu qayıtmaz filizdən keçər. 

 

İnsan özlüyündə sınaqlı varlıq, 

Mərdlərin qəlbində tapılmaz darlıq. 

Bitən işi əyməz mərdiməzarlıq, 

Fəsaddan, fitnədən, qəlizdən keçər. 

 

Aranı pozmasa viran bayquşu, 

Arifin, alimin dağılmaz huşu. 

İgidin ilqara bağlı olmuşu, 

Nə bizdən yan ötər, nə sizdən keçər. 

 

Nər adamlar üçün düzəlib meydan, 

Dostunu unutmaz bada getsə can. 

Yaxşı qardaş məhəbbətin ucundan, 

Tehranı ayaqlar, Təbrizdən keçər. 

 

Kimlə yoldaş oldun: soruş, bil adın, 

Ona süd veribdi gör hansı qadın. 

Ardıcdan dağ boyu qalasan odun 
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Külündə köz qalmaz, o tezdən keçər. 



Aşıq  Şəmşir 

 

 

 46 

Saf seçilib camaatda tanınmış, 

Səxavətdə, kəramətdə tanınmış, 

Cəsarətdə, məharətdə tanınmış 

Dəryadan pəsinməz, dənizdən keçər. 

 

Şəmşirə bir möhnət üz verib, əlbət, 

Kimsəyə etmirəm tənə, məzəmmət. 

Səhrada sərgərdan gəzər nabələd, 

Nə daşa dırmanar, nə düzdən keçər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dədə öyüdləri 

 

 

 47 

 

 

                BİR TƏRƏFƏ 

 

Qonşudan uzaşma, çəkilmə kənar, 

Qoy səni atmasın el bir tərəfə. 

Ayrılıb bağından düşməsin cida, 

Bülbül bir tərəfə, gül bir tərəfə. 

 

Gen dünya başına niyə oldu dar, 

Gözəl bulaqlara qaldın intizar. 

Gözlərimin yaşı daşdı, oldu car, 

Şəlalə bir yana, sel bir tərəfə. 

 

Qış yaz keçir, düşən yoxdu borana, 

Şükür olsun əcəb qurğu qurana. 

Gah dağa qaçıram, gah da arana, 

Yüz xəyal ayırmır - yol bir tərəfə. 

 

İndiyədək halal varam qonşuya, 

Dəyməyib bir zərbəm, yaram qonşuya. 

Lənət pis qohuma, haram qonuşya, 

Düzəlməsə könül,  dil bir tərəfə. 

 

Bir neçə ev bizim kənddən ayrılır, 

Şəmşir isti məhəbbətdən ayrılır, 

Elə san ki, can cəsəddən ayrılır. 

Ayaq bir tərəfə, əl bir tərəfə. 
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               BİLMƏDİ 

 

Bir kamil ustada tamarzı qaldım, 

Heyif ki, qədrimi naşı bilmədi. 

Doğru sual verdim, nəs cavab aldım, 

Gözümdən anlayıb, qaşı bilmədi. 

 

Dəftərə düşməsin xoryatın adı, 

Od alıb yananda olmaz imdadı. 

Küləkli dolutək məni budadı, 

Ayağı bilmədi, başı bilmədi. 

 

Bü lütfü natəmiz, xilqəti qatır, 

Mərifət anlamır, naz-qəmzə satır. 

Bilmir düşmənəmi, dostamı atır, 

Nabələd atdığı daşı bilmədi. 

 

Tənə-təhqir vurur mətləb qanana, 

Belə zülmə xəstə hardan dayana. 

Bir damcı su atmaz oda yanana, 

Sinəmdəki bu ataşı bilmədi. 

 

Şəmşir, daha dərdin çəkmə karsızın, 

Məhəbbətdən, düz ilqardan varsızın; 

Mən ağlasam qəlbi yanmaz arsızın, 

Gözümdən car olan yaşı bilmədi. 
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NANƏCİB 

 

El içində adı-sanı olmayan 

Hərcayı danışıb cəfənglənməsin. 

Küçə iti bir insanı tanımaz, 

Deyin bu alçağa: səfehlənməsin. 

 

Nadan, niyə uydun şərə-şeytana, 

Dilini öyrətdin fitnə-böhtana?! 

Yala hürüb aldanmasın ayrana, 

Doldurub qarnını köpəklənməsin. 

 

Nanəcib harda ki, bir tikə udar, 

Qohumu-qardaşı dərhal unudar. 

Gözə görünməsin, qoy olsun kənar, 

Gəlib qarşımızda napəklənməsin. 

 

A Şəmşir, yalandı alçağın andı, 

Hiyləsini arif bildi, el qandı. 

İblisə inanma, qəlbi şeytandı, 

Ələnmiş un kimi kəpəklənməsin. 
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ÇƏTİNDİ 

 

Oxu daşa dəysə kamil ovçunun, 

Bəxti dönsə yoldan yana, çətindi. 

Daldasınca üzə bədxah oğlunun 

Qarğış etsə ata-ana, çətindi. 

 

Hər kim mayasını qərq edə suya, 

O, hardan xeyrini, şərini duya. 

Halaldan uzaşa, harama uya, 

Belə sifət hər insana çətindi. 

 

Bəxtin kotanının ola əkəri, 

Geriyə dönməyə tale təkəri. 

Vurma füqəranı, döymə nökəri, 

Xoş gedərmi Kərəm-kana, çətindi. 

 

Ləl deyə bilmirəm sərvətsiz quma, 

Bağban varmı sağsağandan bar uma?! 

İşıqlı bir gözü yaradan yuma, 

Baxa bilməz bu cahana, çətindi. 

 

Ellər aşiqiyəm, gəzdim mahalı, 

Mərifət tək dürr görmədim bahalı. 

Kamil sənətkara verib kamalı, 

Axır salsa dəyirmana, çətindi. 
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Mən baxmıram, baxan kimsə baxandı, 

Bir alovlu söz qəlbimə toxundu. 

Bir könülü yıxan min ev yıxandı, 

Bilə-bilə, qana-qana çətindi. 

 

Şəmşirə verən var eşqi-əsəri, 

Oldum Haqqa, həqiqətə müştəri. 

Piyada görməyim at minənləri, 

Boyun əysə mərd nadana, çətindi. 
 

1941 
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                  YARANIB 

 

Hamı öz xeyrində kəsbi-kardadı, 

Dünyada nə qədər millət yaranıb. 

Qoy var olsun qədir bilən hardadı, 

Qayğıkeşdi, onda qeyrət yaranıb. 

 

Xəbis böhtan deyib, aralıq qatar, 

Doğru olanlara yüz yalan satar. 

Bicin hər günahı anasında var, 

Atası neyləsin, xəlvət yaranıb. 

 

İnsan bu dünyada qulmu, nökərmi?! 

Arif adam ismətini tökərmi?! 

İblisə uylaşan xeyir çəkərmi?! 

Şeytanın adına lənət yaranıb. 

 

Yaxşı ol, yaman ol, ixtiyarın var, 

Naəlaca imdad elə - varın var. 

Yoxsullara arxa durar yaxşılar, 

Onlarda məhəbbət, mürvət yaranıb. 

 

Şəmşir qoymaz Haqqı gözdən yayına, 

Şükür-səna eylər Haqqın payına. 

Cəhənnəm xəlq olub alçaq, xainə, 

Müqəddəs insana cənnət yaranıb. 
 

1942 
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        GERİ DÜŞƏR 

 

Səxavətli, dünyagörmüş adama 

Verilsə minnətli pay, geri düşər. 

Mərd igidin yarı, atalar demiş: 

Olmasa özünə tay, geri düşər. 

 

Əgər oğlu, qızı törətsə fəsad, 

Ağrımaz başını qoymaz salamat. 

Həyalı kişinin həyasız arvad 

Eyləyər əqlini zay, geri düşər. 

 

Şəmşir, sən gərdişə eylə tamaşa, 

Yol vermə nakəsə, şalayin yaşa. 

Gövhər söz batarmı dəngəsər başa, 

Günü hicran keçər, ay geri düşər. 
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                YARAŞMAZ 

 

Öküz yorğa bilməz, dəvə oynamaq, 

Qoca camış şıllaq ata, yaraşmaz. 

Şığıyan ulduzu olarmı tutmaq, 

Əllərin ülkərə çata, yaraşmaz. 

 

Sarağanda xurma bitirmək olmaz, 

Vədəsiz meyvəni yetirmək olmaz, 

Köməksiz ağır şey götürmək olmaz, 

Qalarsan məəttəl-mata, yaraşmaz. 

 

Fəxr etməsin gərək birdən ucalan, 

Qoy öyünsün bac verməyib, bac alan. 

Deməsin cananım yornuq, qocalan, 

Belə sifət boy-büsata yaraşmaz. 

 

Yol vermə böhtana dil arasında, 

Dolan bülbül kimi gül arasında, 

Qoyma şər atlana el arasında, 

Şəmşir etməz - etsə xata, yaraşmaz. 
 

1946 
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                   BƏDNAM 

 

Sevib durmaq hər alçağa çətindi, 

Bu gün məni, sabah səni sevər, hey. 

Ömrümü çürütdüm əfsanə yerə, 

Cəfa çəkdim mən yolunda hədər, hey. 

 

Abırsız, həyasız utanmaz niyə?! 

Aşiq olar gündə durar gədiyə! 

Lənət ikidilli, qırxəmcəkliyə, 

Namus bilməz, alçaqlığın güdər, hey. 

 

İstəyirsən kişi, istərsə qadın, 

Pis yola qoymasın gərək övladın. 

Hansı bir insan ki, gözləmir adın 

Şəmşir, zəhləm beləsindən gedər, hey. 
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                      GÖR 

 

Hər kəs tanımasa dostu, düşməni, 

Beləsi insandı, heyvandımı gör?! 

O seçə bilərmi yaxşı-yamanı, 

Yeri qazan qıllı qabandımı gör?! 

 

Mərdlər qıymaz: tapa xata dostunu, 

Cəhd elər kamına çata, dostunu. 

Nanəcib unudar ata dostunu, 

Xilqəti hiylədir, şeytandımı gör?! 

 

Müxənnəs mayadı - yaxşılıq etməz, 

Hörməti, ülfəti bilməyən bitməz. 

Şər atını minən düz yolla getməz, 

Fitnədi, fəsaddı, böhtandımı gör?! 

 

Qəlbindən məhəbbət çayı soğulan, 

Hiyləgərlik tüstüsündə boğulan, 

Zinakar əkilib, haram doğulan 

Alçaqdı, nadandı, madyandımı gör?! 

 

Şəmşir, sözün açıq olar, ağ olar, 

Mərd igidin qəlbi doğru, sağ olar, 

Qurumsağın oğlu qurumsaq olar, 

Ellərin dilində əyandımı, gör?! 
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YARAŞMAZ 
              Sazbəndin yalanına  

 

Söz qızıldı, qədir bilən insana, 

Xilaf desən, yaxşı dosta yaraşmaz. 

Doğru sözün, axır çıxdı yalanı, 

Belə sifət sənə usta, yaraşmaz. 

 

Görən, səndən giley-güzar edirlər, 

Aman çəkib, yaxaların didirlər. 

Axşam da, səhər də gəlir-gedirlər, 

Nədir bu göz dəstə-dəstə, yaraşmaz! 

 

Demişdin sədəfli bir yadigar saz, 

Mən də fəxrlənib gülürdüm az-az. 

Gör neçə qış getdi, neçə payız, yaz, 

İşləmirsən asta-asta, yaraşmaz. 

 

Hədər söz insanı doğrayar, kəsər, 

Hər nə söhbətin var, elə müxtəsər, 

Mən sənə nə yazım eləsin əsər, 

Yaxşı da yaraşmaz, pis də yaraşmaz. 

 

Xəbisi işindən olmaz ayırmaq, 

Mahal işdi ac gözləri doyurmaq, 

Hər tənqid deyənə xəncər sıyırmaq, 

Düşmək Şəmşir ilə qəsdə, yaraşmaz. 
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XORLAMA 

 

Mal-dövlət görməyən ürkəyən olur, 

Çatıb əlin təzə mala, xorlama. 

Çıxacağın bilən geyinər atlas, 

Şükr elə bu paya, pula, xorlama. 

 

Ötən günlərini bir sal yadına, 

Çoxu gülüb, lağ edirdi adına. 

Get söylə evində öz arvadına, 

Yıxılıb ölərsən, bala, xorlama. 

 

Hanı oğurluqda qoyduğun papaq,? 

Gəl, düzəl düz yola, sən də elə bax. 

Şəmşiri sən eşit sarsaq, qurumsaq, 

Qalarsan cərgədən dala, xorlama. 
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ÖTMƏMİŞ HƏLƏ 

 

Çoxlu ev tikincə, çoxlu dost qazan, 

Nə vaxtı-vədəsi ötməmiş hələ. 

Çıxacaq qarşına xoş əməllərin, 

Dünyada yaxşılıq itməmiş hələ. 

 

Mərd igiddən əskik olmaz etibar, 

İlqarın yolunda can eylə nisar, 

Dostun arasında iki alma var, 

Bilməzsən, bağında bitməmiş hələ. 

 

Yad oğlundan təzə qardaş tutanda, 

Qəlbin axtar, imtahana çək onda. 

Səni yalqız qoyub qaçar meydanda, 

Kamalsız başına batmamış hələ. 

 

Arif mətləb qana, namən oxuya, 

İstəmirəm sözüm xəlqə toxuya, 

Naşı səyyad yaman gedib yuxuya, 

Ov ötüb bərədən – atmamış hələ. 

 

Şəmşirdən inciyib, meylin küsməsə, 

Dağ yeli tək fikrin tərsə əsməsə, 

Bu sözümdən ağlın bir şey kəsməsə 

Dərrakən həddinə çatmamış hələ. 
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OLANA 
 

Kağıza, qələmə heyifim gəlir, 

Mən nə yazım etibarsız olana? 

Min lənət oxusam yaram dinçələr – 

Binamus, biqeyrət, arsız olana. 
 

Çırır dərisini ədabazlığı, 

Məlum oldu ilqarının azlığı. 

Ondan xeyirlidi xunk damazlığı, 

Hardan insan deyim karsız olana? 
 

Fırıldaq təbəhli, ya da bir tülkü, 

Nakəsə xitabdı sözümün ilki. 

Nərvanı, söyüdü, ilnımı, şəlki, 

Qatıb tonqal edin barsız olana. 
 

Dosta duzaq quran o iblis hənuz, 

Yandırır alçağı ataşında ruz. 

Çatmaz adamlığa, qalacaq məruz, 

Deyərlər inamsız, yarsız olana. 
 

Çökəcək üstünə qaranlıq zülmət, 

Soruşsan, arxasız bir xəbisdi yad. 

Olmaz dar günündə eyləyən imdad, 

Qəlbi xain, ümidvarsız olana. 
 

Çağırdığım kimsə laşərik təkdi, 

Natəvar qullara o, təhər çəkdi. 

Bir tale, bir də ki, qeyrət köməkdi, 
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Şəmşir kimi ixtiyarsız olana. 

 

                BAXTI 

 

Nəyimə lazımdı yarımçıq bir pay, 

İstərəm qabımla doluca baxtı. 

Yaxşı keçir elədiyi Haqqı-say, 

Kəsərli görürəm hələcə baxtı. 

 

Qocalıqda əqli-kamal gəzirəm, 

Oba, el dolanıb, mahal gəzirəm. 

Haramdan qaçağam, halal gəzirəm 

İstəmirəm fitnə iləcə baxtı. 

 

Bir qotur danadan puç olur naxır, 

Qalay sürtüləndə görünür paxır. 

Dəvələr nalbəndə necə ki, baxır 

Nadan da Şəmşirə eləcə baxdı. 
 

 İstisu, 1974 
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           GETDİMİ, GETDİ 
 

Bir kəsə qalmadı dünyanın varı, 

Hanı xan-xaqanlar, getdimi? Getdi! 

Atanlar, tutanlar, mənəm deyənlər, 

Vuranlar, yıxanlar getdimi? Getdi! 
 

Qızıldan, gümüşdən anbar yığanlar, 

Onlardan nişanə bir tikəmi var?! 

Qoyub sapandına atdı ruzigar, 

Xəzinə yığanlar getdimi? Getdi! 
 

Yer üzünə duman kimi çökənlər, 

Nahaqdan bəşərin qanın tökənlər, 

Qala uçuranlar, divar sökənlər 

Çox ev dağıdanlar getdimi? Getdi! 
 

Özgələr malından maya tutanlar, 

Halal mayasına haram qatanlar, 

Yaxşı dostu mala-pula satanlar 

Alçaqlar, nadanlar getdimi? Getdi! 
 

Dövran namərdlərə vermişdi hörük,  

Onları əritdi atəşli körük. 

Bir-birə qarışdı çox qəlbi çürük, 

Xoş gündə yatanlar getdimi? Getdi! 
 

Nəmrud da Allahlıq edib bir zaman, 

Yaranmış məxluqa içirdirmiş qan. 

Topal milçək verdi qətlinə fərman, 
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Göyə ox atanlar getdimi? Getdi! 

Görmədim fələklə başaran kəsi, 

Kəsdi, sakit etdi qışqıran səsi. 

Su üzündə gəzdi Nuhun gəmisi, 

O qanlı tufanlar getdimi? Getdi! 

 

Hesabsız şairlər, saysız ozanlar... 

Ömrünün bağına əsdi xəzanlar. 

Milyon ağırlıqda kitab yazanlar 

Aqillər, ürfanlar getdimi? Getdi! 

 

Fəhlənin, kəndlinin gönün soyanlar,  

Elin qazancını yeyib doyanlar, 

Körpə uşaqları yetim qoyanlar 

Azğın, qudurğanlar getdimi? Getdi! 

 

Alt-üst otaqlarda gün keçirənlər, 

Yazığa, yoxsula qan içirənlər, 

Oba dağıdanlar, el köçürənlər 

Yağı, xuliqanlar getdimi? Getdi! 

 

Mətləb hasil olur, söz taraz gəlir, 

Qulağına şirin, xoş avaz gəlir, 

Hamının üzünə təzə yaz gəlir, 

Qəhri zimistanlar getdimi? Getdi! 

 

Daha saralmasın açılan çiçək, 

Xoşqədəm evimiz olsun mübarək! 

Günü-gündən gözəl keçsin gələcək, 

O dərdli hicranlar getdimi? Getdi! 
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Əzəl gündən aşiq oldum elə mən, 

Bülbül kimi süsənə mən, gülə mən. 

Şəmşirəm, elimə varam hələ mən, 

O, şərlər şeytanlar getdimi? Getdi! 
 

1945. 
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MƏNƏM, MƏN 

 

İkicə hərf ilə aləm yaradan, 

Sənin ətəyindən tutan mənəm, mən. 

Öz adın xətrinə elə bir dərman, 

Uzun illər xəstə yatan mənəm, mən. 

 

Əllərim döşümdə, üzüm duada, 

Duam qəbul olsa ərşi-əlada. 

Dadıma sən yetiş, ey bari-xuda, 

Deyərdim arzuma çatan mənəm, mən. 

 

Dərdim tüğyan edir vulkanlar kimi, 

Qəlbimin hicranı tufanlar kimi, 

Yaş axır gözümdən leysanlar kimi, 

Car edib sellərə qatan mənəm, mən. 

 

Möhnət üzür məni eldən dişqarı, 

Qəm yolumu kəsir, mənzilim yarı. 

İnsafdırmı belə zəif, həm zarı, 

Aman, ey dərdi-qəm, utan, mənəm, mən. 

 

Daha çatmır əlim, dostum uzaqdı, 

Qadir olan verib Şəmşirə baxtı. 

Urvatsız eləmə bu qoca vaxtı, 

Sərrafa, gövhəri satan mənəm, mən. 
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DÜŞƏR-DÜŞƏR 

 

Qəflət yuxusunda yatanlar da var, 

Yazda da qəlbinə qış düşər-düşər. 

Dost deyib dostunu unudanların, 

Azar əqli-huşu, çaş düşər-düşər. 

 

Şərab içmə alçaq zatın əlindən, 

Nə xoryatın, nə bədzatın əlindən. 

Ürkək atın, səy arvadın əlindən 

Kişinin başına daş düşər-düşər. 

 

Kim görüb xəbisin xeyir-karını, 

Dərən varmı yulğun-söyüd barını? 

Mərd elindən əsirgəməz varını, 

Halal süfrəsinə aş düşər-düşər. 

 

Qarğa qanadlanmaz tərlan içində, 

İgid köməşiməz düşman içində, 

Əgər qalsa da tək ümman içində, 

Kəskin qılıncından baş düşər-düşər. 

 

Şəmşir, yara yetişəndə deşilər, 

Dərdi olan boğanaqtək eşilər. 

Övladından yarımasa kişilər 

Hər gün gözlərindən yaş düşər-düşər. 
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ŞƏFA DƏRMANI 

 

Təbibsiz bir xəstə çətin sağalar, 

Olmasa dərdinin şəfa dərmanı. 

O mərəzə olsa əgər bəxti yar 

Qarşı gələr onun həkim-loğmanı. 

 

Bəxt oyaqsa, bil, sözünü el tutar, 

Barsız bağın çiçəklənər, gül tutar, 

Yaman gündə mərd olanlar əl tutar, 

Onda bilmək olar yaxşı-yamanı. 

 

Mey-məzəsiz heç  kəs dünyada gülməz, 

Doğrudan, tox acın dərdini bilməz. 

Nahardan qabağa xəyala gəlməz, 

Yetim yada düşər bolluq zamanı. 

 

Yaxşılıq bir evdi, lazımdı tikmək, 

Xatiri, hörməti olarmı tökmək?! 

Gərəkdi müşkülün fikrini çəkmək- 

Kişiliyin əzəl budu nişanı. 

 

Şəmşir saxlayıbdı söz, ürəyində, 

Axtarır dostunu öz ürəyində, 

Gödəlməz etibar düz ürəyində, 

Darılmaz igidin könül meydanı. 
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ƏLİNDƏN 

 

Dad sənin əlindən mətləb qanmayan, 

Cırılıb köynəyim, çuxam əlindən. 

Zəvzəyin səsini eşidən zaman 

Bacarmıram ərşə çıxam əlindən. 

 

Davanı özünə o, gəzir satın, 

Sinəmi yandırır sözü xoryatın. 

Xainin, xəbisin, bicin, bədzatın 

Qaçıram, qurtarmır yaxam əlindən. 

 

Şəmşir, varmı belə dərdin əncamı?! 

Tək mən görməmişəm, bilir el-hamı. 

Almışam çiynimə alçaq adamı, 

Bilirəm ki, bir gün yoxam əlindən. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dədə öyüdləri 

 

 

 69 

 

 

             

                 SƏNİ 

 

Sənin özgələrə atdığın kəmənd 

Dolaşar əlinə - tez yıxar səni. 

Elə bir boğanaq çıxar qarşına, 

Tutular gözlərin, toz yıxar səni. 

 

Qurduğun duzağa düşərsən, naşı, 

Sənin yoldaşındı dəllallar başı. 

Uzaq gedər ellər atan əl daşı, 

Ədalət, həqiqət söz yıxar səni. 

 

Dayanıb yerində durmaz fitnəkar, 

Nütfəsi haramdı, mayası murdar. 

Yağdırar əməli yaz günündə qar, 

Boran yıxar səni, buz yıxar səni. 

 

Özgənin malıdı söküb yediyin, 

Şəmşirə bəs nədi yalan dediyin? 

Var hələ qabaqda sual gədiyin, 

Bağlanar yolların, iz yıxar səni. 
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               DOSTUNU 

 

İqbalı çağıran daməndə qalmaz, 

Müşküldən qurtarar bəli, dostunu. 

Mərd olanın səxavəti az olmaz, 

Qoymaz büdrəməyə əli, dostunu. 

 

Ot qurtarıb canım dərdə düşübdü, 

Yaz ayında şaxta bir də düşübdü. 

Mərdin işi bu il mərdə düşübdü, 

Unutmasın Həsənəli dostunu. 

 

Şəmşir, yaz naməni, nə olur görək, 

Havalar bəd keçir, sıxılır ürək. 

Qarabağlı dostlar axtarsın gərək, 

Sözü şirin bu məzəli dostunu. 
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                 ƏZİZİM 
 

Belə olmur sənətkarın hörməti, 

Bir sənə gəlirdi güman, əzizim. 

Sənə arxalandım əfsanə yerə. 

Can-ciyərim sandım, inan, əzizim. 
 

Qədir bilənlərə sözüm bir ayat. 

Görən-bilən bu işlərə qalar mat. 

Qulunu at doğur, oğulu arvad, 

Atdan qiymətlidi insan, əzizim. 
 

Bakıda yatırdım xeyli zamandı, 

Xəstəhalam, imdad elə, amandı. 

O yerlərin qum yoxuşu yamandı, 

Yorular piyada çıxan, əzizim. 

 

Tanıyır bu el də, oba da məni, 

Elədin sən dərdi-ziyada məni. 

Axır yola saldın piyada məni, 

Yoxdu cəsədimdə bir can, əzizim. 
 

Mülki-Süleymanın ilxısı hanı? 

Dörd əlli tutmuşuq niyə dünyanı? 

Çox görmüşəm qızıl anbar yığanı, 

Onlardan qalmadı nişan, əzizim. 
 

Dövlət yola saldım, naxırı gördüm, 

Şəmşirəm, əzəli-axırı gördüm. 

Çıxıbdı dostların paxırı gördüm, 
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Azalıb etibar, iman, əzizim. 

                 

QƏLBİMƏ 

 

Elə atdı, güllə kimi toxundu, 

Bu gün bir nadanın sözü qəlbimə. 

Cəsədim şam oldu - alışdı, yandı, 

Saldı qara bir əl közü qəlbimə. 

 

Aradım, əcdadı alçaq nəsildi, 

Necə deyim, canavara əsildi. 

Qara bağrım tikə-tikə kəsildi, 

Paraladı, səpdi duzu qəlbimə. 

 

Söz ilə oxladı məni, o xoryat, 

Könlümün şəhrini eylədi bərbad. 

Ey haqqı-həqiqət, harayıma çat, 

Qoyma düşə hicrin izi qəlbimə. 

 

Qılınc yarasını qurtaran Loğman, 

Məzəmmət dərdinə tapmadı dərman. 

Şəmşir həqiqətdən istəyir aman, 

Haqq dərman eyləsin özü qəlbimə. 
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YETİRSİN 

 

Budur mənim İlahidən diləyim: 

Hər qulun özünə nanı yetirsin. 

Qardaşı qardaşa etməsin möhtac 

Öz payını Kərəm kanı yetirsin. 

 

Zalım yoxsulluqdu insanın dərdi, 

Bəndə verdiyinin tamı zəhərdi. 

Namərd ayağına yıxmasın mərdi, 

Halal rizqi bir rəbbanı yetirsin. 

 

Sinmə pənahına səyin, sarsağın, 

Toplanar qəlbinə qəm yığın-yığın. 

Nakəsə sığınma, Allaha sığın, 

Qoy dadına o pünhanı yetirsin. 

 

Can versən əyilmə nanəciblərə, 

Qul ol, qulluq eylə ər oğlu ərə. 

Bağla umudunu pak ərənlərə, 

Harayına o hər anı yetirsin. 

 

Yar bağı sənindi - cəmi ixtiyar 

Qanmazı qanana eyləmə düçar. 

Şəmşirəm, çağırram: “Ya pərvərdigar!” 

Dərd-əhlinə dərd qananı yetirsin. 
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20.12.1977 

 

              

 

GƏRƏKDİ 

 

İstəmirəm özgə bağın barını, 

Mənə öz bağımın barı gərəkdi. 

Gəzmirəm xərabə bayquşlarını, 

Bülbülümün xoş göftarı gərəkdi. 

 

Söz batmaz beyninə hər ağlı azın, 

İnanma sözünə sən kələkbazın. 

İstəsən taledən çatar murazın, 

İgidin bir halal yarı gərəkdi. 

 

İnsan gərək qəm yuxusu yatmaya, 

Mayasına zərrə haram qatmaya. 

Ölənədək həmdəmini satmaya, 

Pak ürəyi, etibarı gərəkdi. 

 

Qaydadı: bürc olur qalar başında, 

Şəmşir, namərdin od qala başında! 

Oxuya şeirimi, qala başında, 

Sözün, şeirin xiridarı gərəkdi. 
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GÖZƏLDİ 

 

Bilirsən gözəlin gözəldi nəyi? 

İnsanlığı, mərifəti gözəldi. 

Doğru qəlbi, pak ürəyi, düz sözü, 

Xoş sifəti, xasiyyəti gözəldi. 

 

Təsəlli söz dərd-əhlinə dirəkdir, 

Uzaqdan da kağız yazmaq ürəkdir. 

Yüz günün yarağı bir gün gərəkdir, 

Mərd olanın ehtiyatı gözəldi. 

 

Ayıl, dostum, sən uyğudan, yatma, dur, 

Qeyrətini, namusunu, atma, dur. 

Dərdin-qəmin dəryasına batma, dur, 

Axtar haqqı - səadəti gözəldi. 

 

Olmaz ətri payız düşən xəzəlin, 

Arasan, axtarsan axır, əzəlin. 

Biqeyrət kişinin, xain gözəlin 

Bağlasan başına çatı, gözəldi. 

 

Tapsın bu dünyada hər kəs tayını, 

Şəmşir, sən də istə halal payını. 

Əqrəb gözlərindən çala xaini, 

Mərd insanın əsli, zatı gözəldi. 
 

1963 
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ƏYİLMƏZ 

 

Əhdi-ilqarından, dostum Kürdoğlu 

Bilirəm ki, o namərdə əyilməz. 

Buludlar çalxanıb, qalxsa da tufan, 

Papağı şax durar sərdə, əyilməz. 

 

Əsli dürüst olub ata-babadan, 

Aldım sorağını eldən-obadan. 

Qartal kimi yerə enməz havadan, 

Göydə şax dayanar, yerdə əyilməz. 

 

Qoç Koroğlu söylə harda döyülmüş, 

Ona tərif, çox dastanlar deyilmiş. 

Misri qılınc kəsmək üçün əyilmiş, 

Nahaq qana çəksən bir də, əyilməz. 

 

Hasil olsun elədiyim diləklər, 

Əsməsin bağına acı küləklər. 

Salsın sayəsini üstə mələklər, 

O cavan şairdi, dərdə əyilməz. 

 

Təbi daşqın çaya, ümmana bənzər, 

Şəmşirin dilində olubdur əzbər. 

Bu səhər muştuluq gətirdi yellər, 

Onu sağaldıbdı Bərdə, əyilməz. 
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                    MƏNİ 

 

Səxavət, məhəbbət, rəhmi-mürüvət, 

Sizin tək dünyaya yayalar məni. 

Deyirlər o qədər gözəldir «cənnət», 

Kənardan baxmağa qoyalar məni. 

 

Düşər anaların bala yadına, 

Yaylaqların çəmən, lala yadına. 

Mən öləndə keşkə sala yadına, 

Vurğunu olduğum mayalar məni. 

 

Yazda çiçəklənən meyvəli bağlar, 

Desən Şəmşir hanı, vəfalı dağlar? 

Moruqlu quzeylər, səfalı dağlar, 

Unutmaz səs verən qayalar məni. 
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                   TUTUR 

 

Tısbağa özünə maral deyəndə, 

Ölməyən maralın öləsi tutur. 

Tülkü şirə dönüb özün öyəndə, 

Göy ucub yerlərə kələsi tutur. 

 

Eldən, çamaatdan geridə qalan, 

Dinib danışdığı yalandı yalan. 

Utanmır araya fitnə-fel salan, 

Xalqın yaxasından beləsi tutur. 

 

İnsafla dinləyin şer yazanı, 

Zəlil gördüm xalqa quyu qazanı. 

Fitnə, böhtan yayıb yoldan azanı, 

Bir gün ədalətin tələsi tutur. 

 

Yarpaq düşməlidi vaxtı catanda, 

Xunxar yıxılaçaq baxtı yatanda. 

Dovşan gərgədana şıllaq atanda, 

Şəmşir ağlasa da güləsi tutar. 
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                 OĞLUM 

 

Sənə nəsihətim olsun yadigar, 

Saxla həmişəlik əmanət, oğlum! 

Sözümün şirəsi, şirin şəhdi var, 

Sözümlə taparsan şərafət, oğlum! 

 

Ayıq ol həmişə, uyğuda yatma, 

Namus bir baratdı - əlindən atma. 

Yoldaşın sirrini yoldaşa satma, 

Yadından çıxmasın nəsihət, oğlum! 

 

Qoy səni bir işdən eyləyim halı, 

Baldan da şirindi dünyanın malı. 

Tamahkar, riyakar ,əkər zavalı, 

Sən çəkmə bu yolda zəlalət, oğlum! 

 

Ocaqdan kül götür, yurddan sayanı, 

Zəlil gördüm haram yeyib doyanı. 

Halal işlə, halal qazan mayanı, 

Eyləmə kimsəyə xəyanət, oğlum! 

 

Kəm baxma yediyin çörəyə, duza, 

Doğruya doğru ol, sadiq ol düzə. 

Eşqin mənasını duymayan qıza 

Bəsləmə qəlbində məhəbbət, oğlum! 
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Ədavət çəkmədim bir insan ilə, 

Durdum dost yolunda başı-can ilə, 

Dolandım elləri adı-san ilə, 

Olmadım bir işdə nabələd, oğlum! 

 

Şəmşirdən söyləmək, səndən eşitmək: 

Ustadın yolunu biləsən gərək. 

Ad qazan ellərdə sən də mənim tək, 

Səni ucaldacaq bu sənət, oğlum! 
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                  YAMANLIQ 

 

Yamanlıq da əldən gələn peşədi, 

Ancaq elə yamanlığa yamanlıq. 

Yaxşıya yaxşılıq elə ölüncə, 

Bil ki, sənə tutalqacdı hər anlıq. 

 

Yaxşılığı hamı görər - eləsən, 

Səbəbkar ol qohum-qardaş, elə, sən. 

Bir xoş günü mahal üçün dilə sən, 

Oba səndən de görməsin ziyanlıq. 

 

Sən qəlbə toxunma, qaraltma qanı, 

Qoyma mərdə qılınc çala nadanı. 

Yandırıb kül eylər zər də buğdanı, 

Seçilməsə, saf olmasa şoranlıq. 

 

Bir kimsə ucundan kədərin olsa, 

Ədavət meylində, fikrində bolsa, 

Üzünə açıq de, nə sözün olsa, 

Qoy qalmasın ürəyində qaranlıq. 

 

Böyükdən nəsihət pirdi ki, pirdi, 

Atalar demişdi, beynimə girdi. 

Sözün yavaşı da, yeyni də birdi, 

Ovqatını təlx eləyər zoranlıq. 
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Bacar ki, götürmə töhmət, məzəmmət, 

Elə mərifətlə qanana ülfət. 

Hoqqabaz, təkəbbür qazanmaz hörmət, 

Lənətdən pay alar ancaq şeytanlıq. 

 

Şəmşir, səndə el həvəsi var ki, var. 

Eli şən istəməz gözü, könlü dar. 

Gülsün xəyalımız - yağdırmasın qar, 

İndi bizdən uzaqdadı boranlıq. 
 

24.12.1977 
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                GÖZƏLDİ 

 

Bir adam var ki, xoşbəxt ola dünyada, 

Bu səadət hər insana gözəldi. 

Dizin daşa dəysə, salacaq yada, 

Əlbəttə, istəkdə ana gözəldi. 

 

Çox müşküldü mərifəti gec anmaq, 

Lazımdır ellərin halına yanmaq, 

Çətindi özgədən düşüncə qanmaq, 

Hər kəs hesabını qana, gözəldi. 

 

Namərd olan dostluq edər var gündə, 

İgid olan dada yetər hər gündə. 

Şəmşir, sən də mərdi çağır dar gündə, 

Sığınasan mərd insana, gözəldi. 
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                    HAYIF 
 

Anadan olanda açıldı gözüm, 

Ağladım, gülmədim cahana, hayıf. 

Arifə nə yazım, qurtardı sözüm, 

Mənə cəfa çəkib bir ana, hayıf. 

 

Dünyanın dövləti, varı, əmlakı, 

Onlardan qəlbimin yoxdu heç pakı. 

Hökm dünyanındı, məndə nə var ki, 

Yaxşılar yetişir yamana, hayıf. 
 

Bəhlul qarğı minib, Koroğlu Qırat, 

Rüstəmi- Zala da halaldı barat. 

Şirinin yolunda fədakar Fərhad. 

Əzib öz başını əfsana, hayıf. 
 

Qəm sıxar qəlbimi, nədir günahım?! 

Göylərə ucalıb, bil yerdən ahım. 

Mənim də bu şeirim qalan mətahım, 

Qanana halaldı, nadana hayıf. 
 

Yasəmən demişəm yemşan çöpünə, 

Ətəyə ilişən tikan çöpünə 

Dəryada əl atdım saman çöpünə, 

Məni qərq elədi, ümmana, hayıf. 
 

Xəzan vurar, bülbül güldən ayrılar, 

Şirin söhbət şirin dildən ayrılar. 

Şəmşir bir gün evdən, eldən ayrılar. 
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Yola salar çərxi-zamana, hayıf. 

                        

                      AĞLAR 

 

Öz elindən cida düşən insanın, 

Can deyib yanını kim kəsər, ağlar. 

Vətən deyib cənazəsi sızıldar, 

Qəbrini qazanda bel düsər ağlar. 

 

Ayrı salmaq bu fələkdən - peşədir, 

İnan, söz qanana söz əndişədir. 

Qəribə toxunma – qəlbi şüşədir, 

Xətrinə dəyərsən – tez küsər, ağlar. 

 

Xəyalımda gör dolandı haralar, 

Sevgilimdən uzaq düşüb aralar. 

Xoyrat sözü məni ox tək yaralar, 

Dincəlməz, gözlərim sərbəsər ağlar. 

 

Bu misal mahalda, eldə əyandı, 

Tülkü öz yerində şirdi, aslandı. 

Qarğa vətənində tülək tərlandı, 

İgid qürbət eldə bel bükər ağlar. 

 

Şəmşirin gözündə hələ var muraz, 

Dolanar zimistan, qarşı gələr yaz, 

Körpədir evimdə Ələsgər, Çimnaz, 

Anasını gəzib dərbədər ağlar. 
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GƏRƏK 

 

Özü deyib öz sözünə gülənin, 

Tutasan, ağzını soyasan gərək. 

Hədyan söyləyəndə xəlq arasında, 

Dinəndə dişinə döyəsən gərək. 

 

Qananın yanında saxla özünü, 

Qaş oynadıb dolandırma gözünü. 

Fikir elə, sonra danış sözünü, 

Qabaqkını adam sayasan gərək. 

 

İnsan odu - əqli, huşu bir olsun, 

Kamil olsun, sərraf olsun, pir olsun. 

Danışdıqda kəlmələri dürr olsun, 

Sur salıb aləmə yayasan gərək. 

 

Qabil sənətkarın sayəsində gəz, 

Zəhmətin həddindən alarsan əvəz. 

Aşıq ol, alim ol, şair ol - qərəz, 

Dünyada yaxşı ad qoyasan gərək. 

 

Şəmşir, can çürütmə dərdin yolunda, 

Nə nakəsin, nə namərdin yolunda. 

Nəyin var verəsən mərdin yolunda, 

Xəzinən olsa da qıyasan gərək. 

 



Aşıq  Şəmşir 

 

 

 88 

 



Dədə öyüdləri 

 

 

 89 

 

                   GÖRDÜM 

 

Dünən ev dağıdıb, ev yıxanların 

Bu gün öz evini yıxılan gördüm. 

Başı gen dünyaya sığmayanların 

Bədənin iynəyə taxılan gördüm. 

 

Dünən Allah mənəm deyən hökmdar, 

Bu gün dərd içində çəkir intizar. 

Dünən fərman verib xəlqi qıranlar, 

Daş olub yerlərə çaxılan gördüm. 

 

Dünən uşaqları eyləyən əsir, 

Bu gün xəzan kimi titrəyib əsir. 

Dünən qocaları saxlayan yesir, 

Bu gün oda yanıb yaxılan gördüm. 

 

Dünən bu Şəmşirdən can alan dəllək, 

Bu gün dövranını döndərib fələk. 

Dünən məzlumlara quran min kələk, 

Bu gün bəd işinə baxılan gördüm. 
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OLA BİLMƏZ 

 

Oddan kül törəyər-atalar demiş, 

Hər daşda qığılçım, nar ola bilməz. 

Tərlan yumrtasın qarğa bəsləsə, 

İtirməz əslini, sar ola bilməz. 

 

Sevməsə bir insan elmi, sənəti, 

Bilməz ona desən yüz nəsihəti. 

Boran yağdırmaqdı qışın adəti, 

Gül açar baharda qar ola bilməz. 

 

Elm ücün özünü etməyən nökər, 

Öütün ömrü boyu ahu-zar cəkər. 

Ağlayar, gözündən qanlı yaş tökər, 

O kəsdə fərasət var ola bilməz. 

 

Ustad oğlu olsa üstad yaxşıdı, 

Şəmşirəm, əyilməz polad yaxşıdı. 

Yüz haram qazançdan savad yaxşıdı, 

Onun kimi yoldaş, yar ola bilməz! 
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ÇƏTİNDİ 

 
Qoca bir adam aşiq olub, Aşıq Şəmşirdən 

məsləhət istəyir. Ustad ona belə məsləhət verir: 

 

Tərəqqi vaxtında sadə dolan, gəz, 

Düşsən el gözündən dala, çətindi. 

Tərəqqidə tənəzzülü yada sal, 

Dəyişilmə haldan-hala, çətindi. 

 

Firon azdı, asimana ox atdı, 

Deyirlər, gülləsi bir maha çatdı. 

Dəryaya qərq olub, iqbalı yatdı, 

Onu tutmuş gör nə bəla, cətindi. 

 

Kişi, sənindəmi çaşıbdı fikirin?! 

Belə qafil olma, düşün bir dərin. 

Bu qədər verginə yoxdur şükürün, 

Cavab vermək bu suala çətindi. 

 

Hər bəşərin bir alacaq kamı var, 

Çərxin gərdişində onda hamı var, 

İşin öz vədəsi, öz məqamı var, 

Açmaz zimistanda lala, çətindi. 

 

Arif sözlərimdən mətləb biləcək, 

Dərdbilməzlər hədər sanıb, güləcək. 

Verən varsa - sənə bir pay gələcək, 

Verməyəndə ha qovala, çətindi. 
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Qar, sarımsaq, soğan bala yaraşmaz, 

Duz qənd ilə şirin ola - yaraşmaz. 

Günü keçmiş cavan ala yaraşmaz, 

Belə sevda xətti-çala çətindi. 

 

Şəmşir deyir: sənə dünya dar deyil, 

Özgə malı insan üçün var deyil. 

Bir misaldır: yoldan çıxan ar deyil, 

Qayıdıb gəlməmək yola, çətindi. 
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               VƏTƏNİN 

 

Könül, aşiqisən, dolan, yorulma, 

Hey başına, ayağına vətənin. 

Bu cənnətdən qeyri yana vurulma, 

İsin isti ocağına vətənin. 

 

Ata yolu saxlayırmı hər oğul, 

Öz yurdunun qurbanıdı nər oğul. 

O bir ana, mən də ona bir oğul. 

Sığınmışam qucağına vətənin. 

 

Yoldan azan satqınlara uymaram, 

Gözəl yerin ləzzətindən doymaram. 

Yaxşılıqdan başqa bir söz qoymaram 

Gəlib çata qulağına vətənin. 

 

Zəhmət qüdrətidi bizdə səs-hənir, 

İşgüzar əllərdən dağlar səksənir. 

Baxır, heyran qalır, təbəssümlənir 

Ay da, gün də mayağına vətənin. 

 

«Mərd ata-mərd oğul» - el misalıdı, 

İgidin ürəyi öz mahalıdı. 

Kişinin əzası qarışmalıdı 

Ölən günü torpağına vətənin! 

 

 

 



Aşıq  Şəmşir 

 

 

 94 

 

 

                DARIXMA 

 

Azca vədə qalıb sən deyən vaxta, 

Dayan hələ, dayan hələ, darıxma. 

Mən əmin-arxayın olmuşam baxta, 

Düşər namərd axar selə, darıxma! 

   

Mərifət gözləmə ağlı sərsərdən, 

Nakəsdə qaydadır: danışar gərdən. 

“Kişilik axtarma dilənçilərdən!” 

Atalardan var məsələ, darıxma! 

 

Əvəldən peşəsi dilənmək olub, 

Özgə qumaşına bələnmək olub. 

Gədəlikdən yaltaqlanıb bəy olub, 

Düşər öz həddinə, lələ, darıxma! 

 

Halaldan Haqq verən bir baratım var, 

Qılıncım var, qüvvətim var, atım var. 

Şəmşirəm, arifə şikayətim var, 

Aya çəkər, qalmaz ilə, darıxma! 
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İÇİNDƏ 

 

Bad əssə söndürməz, qaralıb keçməz, 

Yağ olsa əzəldən çıraq içində. 

Səxalı mərd daldalamaz çörəyin, 

Göz açıb böyümüş qonaq içində. 

 

Yoxsul olan qalıb dərd ilə qəmdə, 

Bir dada yetişən ola bu dəmdə. 

Kimi can çürüdür qurumlu damda, 

Kimi dövran sürür otaq içində. 

 

Birinə zülm olur, birinə barat, 

Birisi zülmdə, birisi azad. 

Biri atlas geyib gəzər qəlbi şad, 

Biri ölər köhnə yamaq içində. 

 

Qəza qədərinə insan neyləsin, 

Tutulmaz sözünü kimə var desin? 

Birisi tapmır ki, yavan cad yesin, 

Birisi bal əmir qaymaq içində. 

 

Şəmşir, ad ucaldan səxavət olar, 

Yoxsulluq, ayrılıq qiyamət olar, 

Bu şeylər insana düz adət olar, 

Göz görə, söz qala qulaq içində. 
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OLMAZ 

 

Yaranmış bəşərə söymək eyibdir… 

Ellər söyən kəsə söyməsən olmaz! 

İnsana yaraşmır özünü öymək, 

Yer var ki, özünü öyməsən olmaz. 

 

Adam var ki, nə yaxşıdı, nə yaman, 

Obanın nəfinə verməz bir təkan. 

Qanana batmasın acı bir tikan, 

Qanmazın başına döyməsən olmaz. 

 

Yaxın getmə, canın oda salı san, 

Sən ki, onun əməlindən halısan. 

Adam var, başını ucaltmalısan, 

Adam var, boynunu əyməsən olmaz. 

 

Adam var, başına dur, dolan hərdən, 

Adam var, acıdı sözü zəhərdən, 

Adam var, libası ola məxmərdən, 

Adam var, gönünü soymasan olmaz. 

 

Adam var, ilandı, dalayır eli, 

Adam var, sözünə deyəsən: bəli! 

Şəmşir, tut həmişə yaxşı əməli, 

Dünyada yaxşı ad qoymasan olmaz. 
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MƏN 

 

Çox gəzdim elləri cavanlığımda, 

Qız-gəlinə dedim: ana-bacı mən. 

Haramlıq olmadı əl-ayağımda, 

Kimsə üçün söz demədim acı mən. 

 

Lənət dedim, şər-şeytanı unutdum. 

Başımı saxladım, günüm ovutdum. 

Yaxşılara kömək durdum, əl tutdum, 

Əlsizlərə göstərmədim gücü mən. 

 

Bir xas şüşə kimi ləkə tutmadım, 

Namərdə boynumu bükə tutmadım, 

Özümü kimsədən yekə tutmadım, 

Uca aldım səadətdən tacı mən. 

 

Görən arif bəli dedi rayıma, 

Taleyi səy etdi, haqqı-sayıma. 

Hər nə tapdım şükr elədim payıma, 

Olmadım «nainsaf, varlı hacı» mən. 

 

Yerimədim iblis salmış izinən, 

Ülfət tutdum üzü nurlu üzünən. 

Şəmşirəm, həmraham qəlbi düzünən, 

Xoşlamadım qulduru mən, bici mən. 
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GƏRƏK 

 

Min fikirdən sənə zərrə nəf olmaz, 

Kişidə sədaqət, düz ilqar gərək. 

Bəxtin kəskin ola, sözün işləyə, 

İnsanda bir tale, bir iqbal gərək. 

 

Qəzadan, qədərdən olasan kənar, 

Gəzə səadətin əlində fənar. 

Su töksən çırağa alışıb yanar, 

Tərəqqi şənində bu misal gərək. 

 

Bülbül gülə aşiq, pərvanə şama, 

İşarə lazımdı qanan adama, 

Hər məqsəd gözləyən yetişsin kama, 

Zənbur üçün şan üstündə bal gərək. 

 

Şəmşir, düz bax, ellər baxan vaxtında, 

Nə deyib, bir kəsə toxan vaxtında, 

Kişi vəzifədən çıxan vaxtında, 

Saxlaya hörmətin el, mahal gərək. 
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BAŞINDADI 

 

Kamil ovçu şikarında aldanmaz, 

Ovun bərəsində, iz başındadı. 

Alim, arif olmaz qoyma ağıldan, 

Ağıl hər insanın öz başındadı. 

 

Deyilən suala verib cavabı, 

Hər kəs bilməlidi haqqı-hesabı. 

Sən yandırma şiş yandıran kababı, 

Onu od yandırır, köz başındadı. 

 

Məcazi söz artırarmış hirsimi, 

Qəlb sazımın nə nizamdı gör simi. 

Şəmşirəm, ustaddan aldım dərsimi, 

Atadan yadigar söz, başımdadı. 
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                        BİLMƏDİ 

 

Nadan gəldi bazarına sərrafın, 

Dürrü, qiymətinə sata bilmədi. 

Naşı ovçu durdu ov bərəsində, 

Ov keçdi bərədən, ata bilməldi. 

 

Söz verdilər gözlə, gələrik, deyə, 

Gözlədim, gəlmədi hec biri niyə? 

Deyərlər haramdı yalan kişiyə… 

Dedim, söz başına bata bilmədi. 

 

Gör necə qalmışam oyun, kələkdə, 

Nəzərdən salmasın el də, fələk də. 

Şəmşiri yesə də şir də, pələng də, 

Tülkü kölgəsində yata bilmədi. 
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NƏ YAZIM 

 

Tərlandan yazıram - sevinir əlim, 

Ətsiz-qansız kəpənəkdən nə yazım?! 

Bir azca yorğunam: yatım, dincəlim, 

Bu yay günü mən milçəkdən nə yazım?! 

 

İndi səsə düşüb ünü çıxmayan, 

Günəşdən danışır günü çıxmayan. 

Evdən bir urvalıq unu çıxmayan 

Söhbət açır bəs kəpəkdən, nə yazım?! 

 

Qanqal desə: reyhan, buna gül gülər, 

Damcı özün Araz saysa sel gülər, 

Sağsağana laçın desəm el gülər, 

Hədər yerə bu bəzəkdən nə yazım?! 

 

Mənanı, məzmunu bir düşün, hərif, 

Gör vəsfi yaradan kimə göndərib. 

Mən yazıq nə edim, yaraşmır tərif, 

Boş kəllədən, boş ürəkdən nə yazım?! 

 

Şəmşirə edirsən hökmü-əmrdən, 

Batır qulaqlarım səsdən-hənirdən. 

Yazaram poladdan, daşdan, dəmirdən, 

Tozarandan, göbələkdən nə yazım?! 
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YOXDU Kİ 

 

Dostum, danış mənə sözün düzünü, 

Həqiqət sevənəm, lafım yoxdu ki. 

Nəcib əllərinlə namə yaz mənə, 

Çəkinmə kimsədən, xofum yoxdu ki. 

 

Sənə bal nə lazım, sən özün balsan, 

Ruhum da inciməz canımı alsan. 

Dərin düşüncəli, sahibkamalsan, 

Səndən qeyri bir sərrafım yoxdu ki. 

 

Dünyanın yaşı çox, hüsnü cavandı, 

Tərlan qocalsa da yenə tərlandı. 

Niyə meylin məndən yana dolandı, 

Zəhərli şahmarım, əfim yoxdu ki. 

 

Bezə astar vurmaq olmaz ipəkdən, 

Mərifət qanana naziyəm tükdən. 

Yaz yağı tək süzülmüşəm çiçəkədən, 

Qatımda ayranım, kəfim yoxdu ki. 

 

Şəmşirəm, söhbətim, sözüm səndədi, 

Etibar səndədi, dözüm səndədi. 

Hələ də yol çəkir, gözüm səndədi, 

Başqa bir ziyanım, nəfim yoxdu ki. 
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                 GƏLSİN 

 

Nakəsin gəlişi nə yaman oldu, 

Mən dedim: gəlsə də uzağa gəlsin. 

Könlümün gülşəni saraldı, soldu, 

Lənət mərdimazar «qonağa» gəlsin. 

 

Niyə gəldi bitmiş işə su qatan?! 

Əfsanə söylədi, danışdı hədyan. 

Adəmi Həvvadan ayıran şeytan 

Yansın əsli-nəsli, duzağa gəlsin. 

 

Qaratikan kimi düşdü araya, 

Fil dözərmi belə ağır yaraya. 

Şəmşir yazıq hara getsin çaraya, 

Bilsin qohum-qardaş, sorağa gəlsin. 
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              YEMƏK OLMAZ 

 

Süfrə nemətinə ehtiram gərək, 

Vəsfini deməmiş, lal yemək olmaz. 

Xoşdur duz-çörəyin qədrini bilmək, 

Olmasa bir əhli-hal, yemək olmaz. 

 

İgid olan qayalara dırmanı, 

Vaxtı keçsə döymək olmaz xırmanı. 

Bağdadda dəyməmiş sarı xurmanı 

Üzüb budağından kal yemək olmaz. 

 

Şəmşir, sözün mərd yanında ötərdi, 

Lütfü təmiz olan dada yetərdi. 

Nanəcibin şərbəti də zəhərdi, 

Namərd kölgəsində bal yemək olmaz. 
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                 YAPIŞIR 

 

Əndəlib barkeşdi, gül qucur xarı, 

Bülbül vəfalıdı – güldən yapışır. 

Namərd tapdalayır yıxılanları – 

Mərd olan durğuzur, əldən yapışır. 

 

Adam var: səbəbkar, hox gəlir kara, 

Dostuna can qıyar, düşəndə dara, 

Adam var: düz yoldan çıxır kənara, 

Ətəyi tikanlı koldan yapışır. 

 

Adam var: dünyanın dərdini çəkir, 

Xalqın varlığına eləyir şükür, 

Əğniyalar yer üzündə qan tökür, - 

Fitnəyə yol verir, feldən yapışır. 

 

Çox keçmişəm daşqın Kürdən, Arazdan, 

Boranlı qışlardan, çiçəkli yazdan, 

Pələng dava günü alar boğazdan, 

Çaqqal quzu görsə, daldan yapışır. 

 

Adam var: özünü edir oyuncaq, 

Tamahla qazanır, yemir doyunca, 

Göz çəkmir özgədən ömrü boyunca, 

Lütfəsi şeytandı, qaldan yapışır. 
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Adam var ki, böhtan yardır adına, 

Cəsarətdə dəyməz – bivec qadına, 

Şagird var: ustadı salmır yadına, 

İlqarı unudub, puldan yapışır. 

 

Günlər yaman keçdi, aşıq qocaldı, 

Sözlərim – qədrini bilənə qaldı. 

Uzun kösöv əl yandırmaz, misaldı, 

Nakəs başa düşmür, küldən yapışır. 

 

Şəmşir yar eşqinə vurulmadımı?! 

Axıb çaylar kimi durulmadımı?! 

Ha yazdı, yaratdı yorulmadımı, 

Obadan ayrılmır – eldən yapışır. 
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DAĞARCIĞI 

 

Eləsi var, dəyirmana atılır, 

Olur bir məzəli toz dağarcığı. 

Eləsi var, bir quruşa satılır – 

Bir qotur keçinin boz dağarcığı. 

 

Aşıq var ki, haram dəymir dilinə, 

Aşıq var ki, cannisadı elinə. 

Aşıq var, göz vurur qıza, gəlinə, 

Dolmur, yarımçıqdı göz dağarcığı. 

 

Aşıq var ki, hər nə desən varıdı, 

Aşıq var ki, xalqın sənətkarıdı. 

Aşıq var, kamalda ləl, mirvarıdı, 

Doludu xaralı söz dağarcığı. 

 

Aşıq var ki, bir damcıdı, cay olmaz, 

Usta var ki, haramxordu, bay olmaz. 

Aşıq var ki, bir torbaya tay olmaz, 

Ay Şəmşir, boşalar tez dağarcığı. 
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OLAR 

 

Haramdan doğulan, olacaq haram, 

Ellərin içində şərmisar olar. 

Xaindən, xəbisdən uzaqdı aram, 

Düz çıxmaz əhdinə, biilqar olar. 

 

Xəbis ha qazansa, az deyər çoxa, 

Xəznəsi olsa da hesabdı yoxa. 

Bir şagird ki, ustadına kəm baxa, 

Malı da, pulu da zəhrimar olar. 

 

Özünə məxsusdu ismi bu nəsin, 

Nadan qoy, adına insan deməsin. 

Quruş versə canı çıxar nakəsin, 

Cəsədi alışar, tamam nar olar. 

 

Pul güdən aşıqdan kənaram, kənar, 

Şəmşirə lazımdı düz söz, etibar. 

Xeyrə-şərə gərək olmayan idbar, 

Ümidəm bəxtimə, süngüsar olar. 
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HEY 

 

Sözüm bəyənilsə açar beh-bazar, 

Arif olan qiymətini ala hey. 

Cavanlıqdan məskənimdi bu dağlar, 

Buz bulaqlı, sıx meşəli tala hey. 

 

Kim üzdü torpaqdan bir qızıl gülü, 

Yarısa baxtından bir qız il günü. 

Bülbüllər sevmişdi bir qızılgülü, 

Açsa qonmaz yüz min nərgiz, lala hey. 

 

Çatanda ömrünün sanı Şəmşirin, 

Bir quşdu, cəsəddə canı Şəmşirin. 

Adı sağdı, özü hanı Şəmşirin?! 

Qohum-qardaş onda yada sala hey. 
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QALA BİLMƏZ 

 

Bərk ayaqda bizim eldə qayda var, 

Geridə bir gəlin, qız qala bilməz. 

Od əskilməz dəmirqara, vələsdən, 

Ardıcın külündən köz qala bilməz. 

 

Huşyarlıq lazımdı zənəndə, ərdə – 

Nəsihət eşidə - saxlaya sərdə. 

Ağıl əyləşərmi boş beyinlərdə?! 

Tökülər, başında söz qala bilməz. 

 

Olarmı bədzatda, bicdə qanacaq, 

Hiylə işlətməkdi adəti ancaq. 

Şeytanın övladı şeytan olacaq, 

Dayanıb yerində düz qala bilməz. 

 

Bayquş şən istəməz eli, obanı, 

Xain ölkə çapar – olsa imkanı. 

Haramdı vicdanı, haramdı qanı, 

Çörəyində halal duz qala bilməz. 

 

Şəmşir, sat, var isə söz müştərisi, 

Şahid olsun sənətkarın birisi. 

Görünəndə canavarın sürüsü – 

Qoyundan, davardan iz qala bilməz. 
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KİMİ 

 

Namərd sənin qulluğunda qul olar, 

Öz iş düzəlib bitənə kimi. 

İrişə-irişə üzünə gülər, 

Əli bir tərəfə çatana kimi. 

 

Dostunu tanımaz nadan, sərsəri, 

Bu, elin sözüdür nə vaxtdan bəri. 

Qoy sellər aparsın nanəcibləri, 

Bax dalınca, gözdən itənə kimi. 

 

Xoryatın ox sözü qəlbimə dəydi, 

Büküb qamətimi, qəddimi əydi. 

Bidirçin də bir ay payızda bəydi – 

Darı sünbülündən yetənə kimi. 

 

Şəmşir gərək mərd ocağın qalasın, 

Hər kəs çəkər öz dilinin bəlasın. 

Qoy səni şir yesin, şir parçalasın, - 

Tülkü kölgəsində yatana kimi. 
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ONDA 

 

Uzaq düşər yaxşı dostdan aralar, 

Qohum da, qardaş da yad olar onda. 

Çalxanar, bulanar, hava qaralar, 

Boran olar onda, bad olar onda. 

 

Toxunub yaranı sulandıranda, 

Dost meylini yana dolandıranda. 

Çuğullar qəlbini bulandıranda 

Sözün qabaqkına cod olar onda. 

 

Fəhmi-fərasətlə elə tamaşa, 

Arifsən, mətləbi düşərsən başa. 

Tale kəskin olsa – söz keçər daşa, 

Üzün gülər, meylin şad olar onda. 

 

Şəmşir, seyraqubun sözü yalandı, 

Tez görürsən meyli yana dolandı. 

Kəlməsi zəhərdi, sözu ilandı, 

Söyləsə bir kəlmə od olar onda. 
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OLMASAYDI 

 

Çinarlar, palıdlar tanınmazdılar, 

Köklərində pöhrə, şiv olmasaydı. 

Nəsiminin adı çəkilərdimi, 

Şeirdən tikilmiş ev olmasaydı. 

 

İnsan müqqədəsdi, şeytan imansız, 

Torpağı diriltməz bahar dumansız, 

İnan, qurtarmazdı yara dərmansız, 

Loğmanın əlində həb olmasaydı. 

 

Şəmşir, sözlərinin bir hökmü vardı, 

İnsan gedərgidi, söz yadigardı. 

Sənətin qapısı bağlı qalardı, 

Nizamidən bizə dəb olmasaydı. 
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OLSUN 

 

Qovğalı olmasa igidin başı, 

O gərəksiz başa dünya dar olsun. 

Tərəqqi, tənəzzül gəzir yanaşı, 

Çətindi uyuşub barabar olsun. 

 

Qəsəmsiz söyləyim sənə, gəl inan, 

Tərlandan azmayıb ala sağsağan. 

Bir cansız uyqudu düşmənsiz insan, 

İnsanda qoçaqlıq gərək var olsun. 

 

Pələng də pişikdən edir ehtiyat, 

Sayıqlıq igidi saxlar salamat. 

Düşmənin oyaqsa sular kimi yat, 

Yatanlar oyansın, xəbərdar olsun. 

 

Mehriban ol, ucaldanda var səni, 

Qınamasın yoldaş səni, yar səni. 

Saya salmadığın it tutar səni, 

Əli yalınlara aşikar olsun. 

 

Ariflər ücündü sözümün sonu, 

Müqabil lazımdı hər boyun donu. 

Namus sümük olsa kəlb yeməz onu, 

Biqeyrət adama görüm ar olsun! 
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DÜŞƏN YERDƏ 

 

Yaltaqlanma-çəkəcəkdi mərd olan, 

Dostun təsivini, söz düşən yerdə. 

Bir bacaran insan, yüz sualçının 

Verər cavabını tez, düşən yerdə. 

 

Tələsmə baxtının qabı dolunca, 

Əl atma bir paya sənin olunca. 

Tək düşmə əjdaha, pələng dalınca, 

Şirin pəncəsindən iz düşən yerdə. 

 

Cığırsız su kimi axma kənara, 

Ustadan əl üzüb baxma kənara. 

Yeri öz xəttinlə, çıxma kənara, 

Yolun bir mənzilə düz düşən yerdə. 

 

Şəmşir, hər söhbətin, sazın vaxtı var, 

İşvənin, qəmzənin, nazın vaxtı var, 

Hər fəslin, zamanın, yazın vaxtı var, 

Bahar gülmü acar buz düşən yerdə?! 
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YARAŞMAZ 

 

Soyuq külək zimistana layiqdir, 

Lalə, nərgiz boran, qara yaraşmaz. 

Tutmaz yoldaşlığı qış ilə yazın, 

Qışın fəsli novbahara yaraşmaz. 

 

İnsanın insana payı gərəkdi, 

Bir hörməti, haqqı-sayı gərəkdi, 

İgidin münasib tayı gərəkdi, 

Bel bağlamaq qeyri yara yaraşmaz. 

 

Zatı qırıq nə ad gözlər, nə də san, 

İstəməz ki, uca ola bir insan. 

Sar-yapalaq ola, qarğa-sağsağan, 

Bir yuvada tərlan sara yaraşmaz. 

 

Bihəyanın tutub gözün oyasan, 

Dəmirçinin kürəsinə qoyasan. 

Danışanda dodaqların soyasan, 

Düz danışmaq bu yasara yaraşmaz. 

 

Ağıldan kəm, o acıdil, o çirkin, 

Heyif ki, sahibi qılmamış tərkin. 

Şəmşir də əlindən düşər didərgin, 

Belə dərdi deyim hara, yaraşmaz. 

 

 



Dədə öyüdləri 

 

 

 117 

 

GÖZLƏR 

 

Köhlən at qabağı, igid adını, 

Mərd insan öz haqqı-sayını gözlər. 

Kamil ovçu çıxsa ov şikarına, 

Oxu nizamlayar, yayını gözlər. 

 

Dərəcək barını gül əkən bağban, 

Zəhmətin şəhrində görünməz duman. 

Şair vətənini sevər hər zaman, 

Tərlan quş yuvada tayını gözlər. 

 

Yoldaş istəməyən, yar istəməyən, 

Xeyir istəməyən, kar istəməyən, 

Var olmaz qonşunu var istəməyən, 

Görməsin elə pis xaini gözlər. 

 

Sənət bir tükənməz axar-baxardır, 

Sədaqət, etibar əldə açardır. 

Elim qoy var olsun – mənə də vardır, 

Şəmşir öz bəxtinin payını gözlər. 
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DÜŞƏ BİLMƏZ 

 

Bir ocaq qalasan palıddan qala, 

Samandan heç zaman köz düşə bilməz. 

Namusa deyiblər: “Alınmaz qala”, 

Qorusan, səmtinə iz düşə bilməz. 

 

Ləkə düşə bilməz günəşə, aya, 

İşıq salar yerə ərşi-əlaya. 

Xilqətən yaraşır gəlinə həya, 

Öz şahlıq taxtından qız düşə bilməz. 

 

Mayasına haram qatmayan insan, 

Kəsalət yuxusu yatmayan insan, 

Məsləkini pula satmayan insan, 

Elin nəzərindən tez düşə bilməz. 

 

Qarşıya dağ gəlsə, bacar aşasan, 

Yer var ki, susasan, yer var coşasan. 

Şəmşir, sən nə qədər ömür yaşasan, 

Daha pis günlərdən söz düşə bilməz. 
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DEMƏ, DEMƏ 

 

Sirrə möhkəm olur xilqəti halal, 

Nakəsə, namərdə söz demə, demə. 

Sirrini faş edər, eşidər aləm, 

Xainə dərdini tez demə, demə. 

 

Əsli-nəslini gəz, zatını yoxla, 

Lütfü təmizdirsə nə desə haqla. 

Xəbisdən sözünü örtülü saxla, 

Salmasın elminə iz, demə, demə. 

 

Hədər uçub yüngül etmə pərini, 

Hərcayı sözlərə vermə sərini. 

Ürəyin atlansa açma sirrini, 

Heç vaxt yaxşıya da pis demə, demə. 
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YAXŞIDI 

 

Bu dostun gəlişi bir bahar oldu, 

Gözəl qarşıladı bizi, yaxşıdı. 

Birgə tutur nəzərində hamını, 

Kəskin fəhmi, görən gözü yaxşıdı. 

 

Ellər dolandırıb çox ildən bəri, 

Yayılıb aləmə şadlıq xəbəri. 

Mərd nəsilin əskik olmaz hünəri, 

Süd verən ananın özü yaxşıdı. 

 

Xalqın gözü onu görüb tanıdı, 

Bizim zəmanənin qəhrəmanıdı. 

Elimizin əziz mehribanıdı, 

Söhbəti şirindi, sözü yaxşıdı. 

 

İstəmir bir işi ola kəsir, kəm, 

Dağıstan oğludu - ilqarı möhkəm. 

Hər xeyirxahlığa qoyduğu qədəm, 

Yolu həqiqətdi, izi yaxşıdı. 

 

Şəmşirin qəlbində ucalır həvəs, 

Salıb Kəlbəcərə nə gözəl bir səs. 

Arif, aqil, kamil, alim olan kəs, 

İgidin doğrusu, düzü yaxşıdı. 
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DOLAŞMA 

 

İşıqlı yolumu qaraldan naşı, 

Ayaqda gəz, sən də başa dolaşma. 

Gövdənə ağırlıq etməsin başın, 

Çiləkənə keçmə, daşa dolaşma. 

 

Sözlərimə bir qulaq as, gəl indi, 

Mənə olan qiymət, hörmət elindi. 

Nərlə düşmə, hünərini bil indi, 

Düşməyibsən bərkə-boşa, dolaşma. 

 

Nizamsız kotanın olmaz əkəri, 

Öküz yorulubsa olmaz cəkəri. 

Döymə füqəranı, vurma nökəri, 

Yanar cismin nar-ataşa, dolaşma. 

 

Şəmşir, işinə bax çərxi-ruzgarın, 

Nələr gördün, hara düşdü güzarın?! 

Yuva laçınındı yumurta sarın, 

Sar balası, tərlan quşa dolaşma. 
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BETƏR 

 

Dostlar, bir qəm məni yaman yandırdı, 

Cəhənnəm odundan, narandan betər. 

İsti bədənimi buza döndərdi, 

Qışdakı tufandan, borandan betər. 

 

Qarı düşmən yaman dərdi-bəladı, 

Alışdırıb cismim oda qaladı. 

Bədənimi şahmar kimi daladı, 

Əqrəbdən, ilandan, çayandan betər. 

 

Getmir ürəyimdən bu möhnət dağı, 

Hədər yerə yaxın sandım alçağı. 

Sinəmə ox atdı oxlanmış yağı, 

Güllədən, nizədən, kamandan betər. 

 

Bir söz üstə alışıram, yanıram, 

Sirrimi deməyə mən utanıram. 

Əzam sıza çəkir, ufuldanıram, 

Yaralı maraldan, ceyrandan betər. 

 

Şəmşir istər halal, təmiş iş görə, 

Haram tikə məni tapmaz bir kərə. 

Bir məsəldir: elə oddan kül törər – 

Ara qarışdarar şeytandan betər. 
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BİR GÜN MƏKANI 

 

Soyuqdan, istidən saxlanan canın 

Quru yerdi, axır bir gün məkanı. 

Əzəldən qaydası budur dünyanın: 

Gah yazı çağırır, gah zimistanı. 

 

Nə vaxtdan bəridi məsəldir elə: 

Fələyin sirrini bilən yox hələ. 

Biri hambal olur götürür şələ, 

Biri bol qazanır ruzini, nanı. 

 

Çox olur səxasız nainsafda, var, 

Dövləti artdıqca olar tamahkar. 

Məəttələm qərarına, ruzigar, 

Ucaldırsan, alçaldırsan insanı. 

 

Yarpaq ki, saraldı, yetişib vaxtı, 

Şəmşir, çox da demə ölüm uzaqdı. 

Tarac oldu neçə şahların taxtı, 

Hanı yer üzünün xanı, xaqanı? 
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QAYDADI 

 

“Pay ver, pay alarsan!” – atalar deyib, 

Əzəldən bu adət bizdə qaydadı. 

Müxənnətlər süfrə açıb ad almaz, 

Yalvarar-yaxarar üzdə, qaydadı. 

 

Çəkilsin könlündən sədaqətə yol, 

Rəhmə, mürüvvətə, kəramətə yol. 

Gərək ürək versin məhəbbətə yol, 

Gözləmək bu yolu gözdə qaydadı. 

 

Güclüyə küsənib, fağıra gülmə, 

Özünü dağlardan çox uca bilmə, 

Namərddən toxunar zəhərli kəlmə, 

Kababı yandırmaq közdə qaydadı. 

 

Şəmşir çoxdan deyib ilana lənət, 

Şeytan kimi ara vurana lənət, 

Fıfrıldağa lənət, yalana lənət, 

Kişi bütün olar sözdə, qaydadı. 
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YETİŞDİM 

 

Ellər aşiqiyəm, mən əzəl gündən, 

El içində bu hörmətə yetişdim. 

O qədər razıyam bu gözəl gündən, 

Xalqı sevdim, məhəbbətə yetişdim. 

 

Səsimi qatmışam elin səsinə, 

İndicə düşmüşəm şadlıq bəhsinə, 

Şadam mətləbimin düzəlməsinə, 

Arzu-kama, səadətə yetişdim. 

 

Getdi, o qaranlıq dumanlar keçdi, 

Dünyanı qərq edən tufanlar keçdi. 

Şəmşir, nə dövranlar, zamanlar keçdi, 

İndi doğru həqiqətə yetişdim. 
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ŞİRİNDİ 

 

Tanıdığım adam var ki, gözündə 

Dünyanın özündən malı şirindi. 

İnsana lazımdı ilqar, etibar, 

Cahanın yaşılı, alı şirindi. 

 

Qabaqdan qış gəlir, bağışla məni, 

Çoxdandı gəlmirəm görməyə səni. 

Dağların çiçəyi, ağ yasəməni, 

Sənin də ləbinin balı şirindi. 

 

Eşqinə giriftar mənəm payı-bənd, 

Şəmşirə zülflərin olubdu kəmənd. 

Elə bil hüsnünə düzülüb əbcət, 

Lalə yanağının xalı şirindi. 
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QOYMA 

 

Mənim bu dünyaya sığmaz adımı 

Bir adsız nanəcib batırdı, qoyma. 

İnandırdı qohumunu, yadını, 

Şeytandı, fitnədi, qatırdı, qoyma. 

 

Fitnədən, fəsaddan uzaqdı aram, 

Bəd əməldən, hiyləgərdən kənaram. 

Baş alıb əlindən qaçdığım haram 

Gəldi, yaxınlaşdı, yetirdi, qoyma. 

 

İnanın el-oba, içirəm andı, 

O hədyan danışdı, vicdanı dandı. 

Hay saldı: qoluma qolun toxundu, 

Bilmədim, gözlərim yatırdı, qoyma. 

 

Baxıram təhrinə bicdi, bədzatdı, 

İblis kimi bişmiş işə su qatdı. 

Nağıldakı küpə girən arvaddı, 

Şuma balıq əkdi, bitirdi, qoyma. 

 

Şəmşirəm, nə yaman yerdə qalmışam, 

Bu nə bilir mən nə yara almışam! 

Mahal gəzib, halal yollar salmışam, 

İzimi ellərdən itirdi, qoyma! 
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ÇATA BİLMƏZ 

 

Dostun bir görüşü dəyər min aya. 

Xoş kecən bir günə il çata bilməz. 

Birləşsə, bir çaydır şəffaf bulaqlar, 

Coşğun dəryalara göl çata bilməz. 

 

Neyləyəsən qışda qalxan tufana, 

Rəhmi gəlməz nə qocaya, cavana. 

Uçub sarayından köçən karvana, 

Üzülən bir ələ əl çata bilməz. 

 

Sədaqət, həqiqət ola arada, 

Onu halal saxla, getməsin bada. 

Qohumu sağlıqda salasan yada, 

O gəlməz yollara yol çata bilməz. 

 

İtməz, ruzigarda qaldı nişanam, 

Ellərin dilinə düşən dastanam. 

İstəkli olana şirin zəbanam, 

Şəmşirin dilinə dil çata bilməz. 
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DÜŞƏRMİ?! 

 

Ağıldan, kamaldan kəm olmayan kəs 

Divanə olarmı, çölə düşərmi?! 

Yolundan çıxmayan qala yetişməz, 

Bədnam olub dildən-dilə düşərmi?! 

 

Qəza kəməndindən qurtarmış bayaq, 

Bu çətin ağrını unudur ancaq. 

Haram cığır ilə getməyən ayaq 

Görən, sənə nahaq tələ düşərmi?! 

 

Sən qəlbi ipək ol, daş, dəmir olma, 

Qonuya-qonşuya bəd fikir olma, 

Yaxşı gün görəndə naşükür olma, 

Gözəl gün hər zaman ələ düşərmi?! 

 

Girmə döyüşünə danasan, nərin, 

Anla hünərini, bir düşün dərin. 

Felinə aldanma hər dərbədərin, 

Körpünü axtaran selə düşərmi?! 

 

Şəmşir doğru yoldan qafil olmamış, 

İlqar şərabını eyləmişəm nuş. 

Şeytan tədbirinə yetirməyən guş 

Qəzaya uğrayıb, felə düşərmi?! 
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OLUR 

 

Bir oğul bəd olsa ata üzünə 

Taleyi tərs olub, baxtı kəm olur. 

Düşür nəzərindən yarın, yoldaşın, 

Şad günü ahu-zar, dərdi-qəm olur. 

 

Ağ olmasa ata-ana üzünə, 

Nur sacılar o xələfin gözünə. 

Ayaq bassa həqiqətin izinə 

Taleyindən nə istəsə cəm olur. 

 

Kim deyir yaxşının qeydinə qalma, 

At qəmi-qüssəni, vaxtsız qocalma. 

Ömür baltasıdı – bədəsil alma, 

Qamətin əyilir, qəddin xəm olur. 

 

Oğul var ki, ada-sana yetirir, 

Düz tərbiyə, nəsihəti götürür, 

Oğul var ki, qazancını itirir, 

İl uzunu araq içir, dəm olur. 

 

Şəmşirin sözünü arif bəyəni, 

Yol vuracaq ustadına söyəni. 

Yarımasın atasını döyəni, 

Taledən, qismətdən ömrü kəm olur. 
 

1969. 
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QARIŞDIRAR 

 

Haramdan əkilib, haram doğulan, 

Fitnədi, fəsaddı - el qarışdırar. 

Lənətdən verilib şeytanın payı, 

Pozar, bitmiş işə əl qarışdırar. 

 

Mərddən xeyir gələr, namərddən zərər, 

Kəlməsi ağıdı, nəfəsi zəhər. 

Nakəs həqiqəti çəpinə çəkər, 

Əyər, əyriliyə yol qarışdırar. 

 

Sinəmi mərdlərə etmişəm nisar, 

Qəlbim saf billurdu, götürməz qubar. 

Şəmşirdə məhəbbət, təmiz ürək var, 

El xeyrinə şirin dil qarışdırar. 
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MƏNİM 

 

Min səkkiz yüz doxsan üçdə anadan 

Olmuşam, bu qədər yaşım var mənim. 

Murov, Qoşqar, Kəpəz, Çilgəz, Dəlidağ, 

Məskənim olubdu bu dağlar mənim. 

 

Yaylaqda yayladım çobanlarınan, 

Gün keçirdim namus, qeyrət, arınan. 

Dolandım ellərdə etibarınan, 

Dedilər adıma baxtavar mənim. 

 

Sinəmdə köhnədən yara qalıbdı, 

Sözüm, şeirim bu dağlara qalıbdı. 

Ayağım dəyməmiş hara qalıbdı, 

İtirməz izimi bu diyar mənim. 

 

Şəmşir qocalsa da sözü təzədi, 

Bahar gəldi dünyamızı bəzədi. 

Dövranım eyş ilə meydi, məzədi, 

Qəlbimdə qalmamış intizar mənim. 
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OLMASA 

 

Ləl mətahın düşər şor bazarına, 

Bilib qiymətini alan olmasa. 

Cəfasız kim çatar bağın barına, 

Becərib qeydinə qalan olmasa. 

 

Bu ana torpağım qoy olsun abad, 

Pərişan xəyalım indi olub şad. 

Ağlamaz bir bağban, eyləməz fəryad, 

Yaşıl pöhrəsini yolan olmasa. 

 

Şəmşir, çox axtardın, gəzdin dərini, 

Hər kəs bu dünyada tapar yerini, 

Çalan olmaz inan, biri-birini, 

Namərdin qəlbində ilan olmasa. 
 

1948 
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MƏN 

 

Mən bir sızqayamsa, atamdı dərya, 

Həmin o dəryanın adasıyam mən. 

Onun şeiri bənzər daşqın bir çaya, 

Payıma nə düşsə dadasıyam mən. 

 

Necə ki, gecənin olur sabahı, 

Mən də bu varlığa ümidəm dahı. 

Atmışam möhnəti, çəkmirəm ahı, 

Qeyrətli oğul, qız atasıyam mən. 

 

Şəmşirəm, gözlədim adı-sanımı, 

Haram yoldan pak saxladım canımı, 

El qanından ayırmaram qanımı, 

Axsa, el qanına qatasıyam mən. 
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                        DEDİM 

 

Sızqa olub, məni aparan suya, 

Daşqın Araz dedim, sel, ümman dedim. 

Gözlədim bəxtimi xatalı quldan, 

Bu səbəbdən çor deyənə can dedim. 

 

Ağladım, gözümdə yaş dolandırdım, 

Bağrıma bağladım daş, dolandırdım. 

Elimdə düz gəzdim, «baş dolandırdım», 

Nə hədyan danışdım, nə böhtan dedim. 

 

Meyl etmədim nanəcibin aşına, 

Sirrini demədim bir yoldaşına. 

Gördüm hər kim qanın alıb başına. 

Mən ona cavabı mehriban dedim. 

 

Şəmşir mətləbinə yetişib daha, 

İncidib bir qəlbi batmaz günaha. 

Bu günə nə var ki, göz qoy sabaha, 

Qail olanları anla, qan dedim. 
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                OLAYDIM 

 

Arifə, alimə, qədirbilənə, 

Duyan adamlara nökər olaydım. 

Nur saçaydım mərd insanlar çeşminə, 

Qaşına, gözünə əxsər olaydım. 

 

Yaxın durmaz idim qoyma ağıla, 

Qoymaz idim fikrim, fəhmim dağıla. 

Dostu satan alçaq, xain paxıla, 

Kəsmək üçün iti xərcər olaydım. 

 

Sahibi olaydım bu ixtiyarın: 

Əlindən almazdım kimsənin varın. 

Əlacım olaydı, əlacsızların 

Dar gündə dadına yetər olaydım. 

 

Qaranlıq yerlərə açam səhər dan, 

Görəydi işığı görməyən insan. 

Bətənimin öz belinə sarınan 

Dolanıb bir qızıl kəmər olaydım. 

 

Böyük atalardan öyüd götürən, 

Xalq üçün baharlı çiçək gətirən, 

Xam torpağı yarıb çörək bitirən, 

Kotanın ağzında əkər olaydım. 
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Bir kəsə deməzdim söz-kəlmə acı, 

Mərdə qardaş deyəm, zənana bacı. 

Verəydim hər kimin var ehtiyacı, 

Səxada Hatəmdən betər olaydım. 

 

Olmazdım bəşərin xətrinə dəyən, 

Qoymazdım yoxsulu söyən, nə döyən. 

Olmayaydı məndən küsən, inciyən, 

Hamının dilində əzbər olaydım. 

 

Əsəli olaydım quru şanların, 

Könlünü alaydım pərişanların. 

Elinin xeyrinə qarışanların 

Əzilib, dilində şəkər olaydım. 

 

Nitqini tutaydım alçağın, pisin, 

Nəslini kəsəydim şeytan-iblisin. 

Namus keşiyində duran mərd kəsin 

Müdrik əllərini öpər olaydım. 

 

Ey könül, bu yolda çox sinə gərdin, 

Qəm yükü yorubdu səni bu dərdin. 

Atasını bəyənməyən namərdin 

Qəlbinə tikanlı çəpər olaydım. 

 

Dilini bağlardım satqın, alçağın, 

Qıçını qırardım xajor qonağın. 

Çanağına hədyan deyən sarsağın 

Boynunu vurmağa xəncər olaydım. 
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Arvaddan qorxanı qovaydım eldən, 

Karsız qurumsağı salaydım dildən. 

Oğrunu, əyrini kəsəydim əldən, 

Belə bir sahibi-hünər olaydım. 

 

Şəmşirəm, qəlbi pak olan adamın, 

Kamınca kamala dolan adamın, 

Elin qayğsına qalan adamın 

Keşkə qılıncında kəsər olaydım. 
 

1942. 
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             MƏNƏ NİŞANƏ 
Babamdan nəsihət 

 

Yüz qırx bir yaşında ölən babamdan 

Bu söz yadigardı mənə nişana. 

Onun nəsihəti çıxmaz yadımdan, 

Gəzir xəyalımda - getsəm hayana. 

 

O kamallı babam belə demişdi: 

Bel bağla, arxa ol elə, demişdi. 

Yaranmışa qurma tələ, demişdi, 

Tələ quran düşməlidir zindana. 

 

Xəbərsiz ov almaz şir səs verməmiş, 

“Sən də şir kimi ol!” - atalar demiş. 

Halal süd əmənlər görməz naqis iş, 

Zərəri, ziyanı dəyməz insana. 

 

Mərdimazar ucalsa da ölkədə 

Xəsislikdi sonrası da, ilki də. 

Toyuq tutmaq bir qaydadı tülküdə, 

Lənət nanəcibə, bicə, şeytana. 
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            NƏYƏ GƏRƏKDİ?! 

 

Bir yerdə ki, mərdin səsi gəlməyə, 

Gərəksiz qıyyalar nəyə gərəkdi?! 

Sahibsiz gözəllər, mərdsiz köhlənlər, 

Nərsiz ağ mayalar nəyə gərəkdi?! 

 

Bu elsiz yaylaqlar, elsiz oylaqlar, 

Qoyunsuz, quzusuz, çobansız dağlar. 

Şairsiz ölkələr, bülbülsüz bağlar, 

Kəkliksiz qayalar nəyə gərəkdi?! 

 

Söykən elə dağa alasan vüqar, 

Şəmşir, belə qüdrət ellərində var. 

Sənətkar əlləri yazar, yaradar, 

Böhtanlar, şayələr nəyə gərəkdi?! 
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                    VERMƏZ 

 

Gədadan pay umma - səxası yoxdu, 

Atası verməyib, özü də verməz. 

Namərdin xeyrindən zərəri çoxdu, 

Can versən, torpaqdan mizi* də verməz. 

 

Babanın yoluyla gedəcək nəvə, 

Atmaz adətini, uyuşmaz dəbə. 

Olsa qapısında səksən min dəvə, 

Sailə bir yetim quzu da verməz. 

 

İlqarda, insafda kim olsa naşı, 

Yaxşılıq etməyə gətirməz başı. 

Nakəs bir dağ kimi yığsa qumaşı, 

Möhtaca bir qırıq bezi də verməz. 

 

Alçaq, satqın, gözü, könlü, qəlbi dar, 

Onlara yoldaşdı şeytan, canavar. 

Yaradan xainə versə ixtiyar 

İnsana görməyə gözü də verməz. 

 

Şəmşir, xəbislərin şərbəti acı, 

Haramdı quldurun bacı-xəracı. 

Kimsənə olmasın namərd möhtacı, 

Sən şəkər istəsən duzu da verməz. 

 

* Palçıq mənasında işlənmişdir. 
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             OLAN ZAMAN 

        

Dağ olsa əridər, külə döndərər, 

Kişinin həmdəmi pis olan zaman. 

Azar düz yolunu, tərsinə gedər, 

Evində övladı nəs olan zaman. 

 

Məndən inciyirsən, dərdi bil, inci, 

Bayquşa məskəndi viranə küncü. 

Xofludu adamın pisi, gülüncü, 

O, hürkər, özündən səs olan zaman. 

 

Şəmşir izahını göstərdi axır: 

Bir qotur danadan çirklənir naxır. 

Dayanmaz, üzünə tez çıxar paxır, 

Qızılın içində mis olan zaman. 
 

1929. 
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NƏ MƏNASI VAR 

 

Qoşub qəm cütünü, ey arif olan, 

Canda dərd əkməyin nə mənası var?! 

Yağı düşmən səni kəsdiyi zaman, 

Qorxub diz çökməyin nə mənası var?! 

 

Tənəzzül atını çapar, onda gül, 

Ağacdan yarpağı qopar, onda gül, 

Gələndə ağladın, aparanda gül, 

Qanlı yaş tökməyin nə mənası var?! 

 

Günün keçib, ömür gözlər vədəni, 

Qaytarmaq çətindi keçib gedəni. 

Dərdi-hicran yaralamış bədəni 

Qızıla bükməyin nə mənası var?! 

 

Göz dikmə kimsənin yaşıl-alına, 

Öz şələni özün götür dalına. 

Evində yoxdursa, özgə malına 

Gözünü dikməyin nə mənası var?! 

 

Şəmşir gülməmişdir fələk yıxana, 

Bəxti yatıb, taleyi kəm baxana. 

Bir müşküldən azadlığa çıxana 

Paxıllıq çəkməyin nə mənası var?! 
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YADIMA DÜŞDÜ 

 

Dar gündə namərddən gəzdim köməklik, 

Etdiyim xam xəyal yadıma düşdü. 

Daşqın çayda göbələyə əl atdım, 

Dedim yadına sal, yadıma düşdü. 

 

Dərinə düşmürəm, üz axtarıram, 

Sədaqət, həqiqət - iz axtarıram, 

Pul gəzmirəm, doğru söz axtarıram, 

Fərasət, xoş xəyal yadıma düşdü. 

 

Zalımın ağzında sözü titrədi, 

Dodaqları əsdi, üzü titrədi. 

Baxdım ki, varlının dizi titrədi, 

Dili olmuşdu lal, yadıma düşdü. 

 

Haqq var, ədalət var, bilin dilimdə, 

Şəmşirəm, gəzirəm oba, elimdə. 

Tənqidin rəndəsi ola əlimdə, 

Kobudlara sığal yadıma düşdü. 
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  QALDIMI? YOX-YOX! 
 
 

Bir kəsə qalmayan dünyanın malı, 

Şahı-Süleymana qaldımı? - Yox-yox! 

Dağ Yunisin zəngin qızıl anbarı, 

Axır bir insana qaldımı? - Yox-yox! 
 

Nə qədər olsanız dünyada harın, 

Olarmı ehsanı səxasız varmı. 

Xəzinə sahibi mülkədarların 

Qapısında dana qaldımı? - Yox-yox! 
 

Məğrurlanıb, döşlərinə döyənə, 

Fəxr eyləyib öz kəndini öyənə, 

Eyş-işrət mənəm-mənəm deyənə, 

De görüm mərdanə, qaldımı? - Yox-yox! 
 

Eşitmişəm İsgəndərin səddini, 

Kəsmiş bu dağlardan quşlar rəddini. 

Fələk əyib səfər üstə qəddini 

Yetişməyə kama qaldımı? - Yox-yox! 
 

Sən niyə düşmüsən bu bəd niyyətə? 

Deyəllər: bağlıdır hörmət, hörmətə 

İblis azdı, düçar oldu lənətə, 

Vəzifə şeytana qaldımı? - Yox-yox! 
 

Yaxşılıq dalınca etmə məzəmmət, 

Yaddan çıxmaz eylik, çörək, məhəbbət. 

Şəmşir, söylə yaxşılara irəhmət, 

     Bu alqış yamana qaldımı? - Yox-yox! 
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PAXIRI KİMİ 

 

Gəl zail danışma, sözün iylənər, 

Qara böyürtkənin çaxırı kimi. 

Eşidənin nəcib qəlbi bulanar, 

Zəhərin içilməz bixuru kimi. 

 

Sənsən bu dünyanın alçaq-qolayı, 

Yaman gündə dostdan qaçan dolayı. 

Sürtülüb, qəlbinin gedib qalayı, 

Qatıq düşən misin paxırı kimi. 

 

Meylin Haqdan cox kənara düşübdü, 

Üzünə lənətdən qara düşübdü. 

Belinə qurtarmaz yara düşübdü, 

Qotur xınzırların yağırı kimi. 

 

Şəmşir xainlərdən qaçqındı, qaçqın, 

Dərdim tüğyan etdi həddindən aşqın. 

Əqlin, fikrin, huşun olubdu çaşqın, 

Yatağan çobanın naxırı kimi. 
 

1942 
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ƏLİMDƏN 
 

Göz açıb dünyaya düşəndən bəri 

Yoxdu bir gileyli insan, əlimdən. 

Maldan, puldan, zər-zibadan ötəri 

İnciyən olmayıb inan, əlimdən. 
 

Şərdən uzaqlaşıb xeyirə getdim, 

Bacardığım qədər haraya yetdim. 

Acizə, yoxsula yaxşılıq etdim, 

Yaxşılıq gəlibdi hər an əlimldən. 
 

Oldum Haqq aşığı, doğru-düz yazan, 

Məni sarsıtmadı quduran, azan. 

Nəfsimə dərs dedim: halaldan qazan, 

Olmaz bu baratı alan əlimdən. 
 

Əkinçi atama mən oldum hodax, 

Biz qazandıq, zalım yedi doyuncaq. 

Çoxunu onlara verirdik ancaq, 

Yığdım mərəklərə saman, əlimdən. 
 

Dağ döşündə, daş üstündə yatardım, 

Özüm də bəxtimə qürrə atardım, 

Bir zaman ellərə qoyun otardım, 

Salmadım çomağı çoban əlimdən. 
 

Dədəmdən öyrəndim sözü, sənəti, 

Şəmşirə əfsundur elin hörməti. 

Baqidi qəlbimdə el məhəbbəti, 
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Bir kəsə dəymədi ziyan, əlimdən. 

   

YAXŞIDI 

 

Biqeyrət kişidən, satqın qadından 

Ovlatmağa qara tazı yaxşıdı. 

Utanmayan namusundan, arından, 

Beləsindən bir kök quzu yaxşıdı. 

 

Qoymayın məclisə yağı qarışsın, 

Nə alçağı, qurumsağı qarışsın, 

Oğracın balına ağı qarışsın, 

Mərdin çörəyinin duzu yaxşıdı. 

 

Əyilməz zəhmətə, nə də əməyə, 

Hazırdılar ancaq müftə yeməyə. 

Əbədilik cəhənnəmi görməyə, 

Mən deyirəm: keşiş, qazı yaxşıdı. 

 

Qoyarmı boynunda ağır yük, adam, 

Mərdə sığın, olsan yalqız, tək adam. 

Halal süddən xəlq olunmuş tək adam, 

Şəmşir görüb doğru, düzü yaxşıdı. 
 

1943 
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OLARMI HEÇ?! 

 

Tazıdan gərgədan, tülküdən aslan, 

Çaqqaldan, tuladan şir olarmı heç?! 

Haramdan əkilən, haram doğulan, 

Səxalı, mərd igid gər olarmı heç?! 

 

Şöləsi çıxarmı yağsız çırağın, 

Meyvəsi kəm olar bağbansız bağın. 

Sünbülü dən tutmaz şoran torpağın, 

Sərvətsiz qumsallar zər olarmı heç?! 

 

Gərək kamalınan biləsən işi, 

Əqilnən, fəhminən elə təftişi. 

Bicdən, mazarratdan, alçaqdan kişi, 

Şeytanda etibar gör, olarmı heç?! 

 

Sığmaz dərisinə sarsaq, ədabaz, 

Varlansa boynundan asar min qotaz. 

Qurumsaqdan olan el dolandırmaz, 

Hiyləgərin sözü bir olarmı heç?! 

 

Şəmşir, şagirdisən nəcib sənətin, 

Təmiz saxla, qoy pak olsun niyyətin. 

Dili doğru söylər halal xilqətin, 

Kəlməsində yalan, şər olarmı heç?! 

 

 

 



Aşıq  Şəmşir 

 

 

 150 

              

ƏZİZİM 

 

Bu çərxi-gərdişin nərdivanı var, 

Ədalət - həqiqət, haqdı, əzizim. 

Birdən tufan əsər, birdən yağar qar, 

Yetişəndə vədə-vaxtı, əzizim. 

 

İnsanın başında hər cür iş olur, 

Yolu eniş olur, gah yoxuş olur. 

Yay dolanır, payız kecir, qış olur, 

Gah qurulur bahar taxtı, əzizim. 

 

Bu hökmün sirridi, kim olub halı, 

Cahanı bərgəştə gəzən xəyalı?! 

İnsan bivəfadı, dağlar vəfalı, 

Ömrə bir etibar yoxdu, əzizim. 

 

Dünyada bu qərar var əzəl gündən, 

Köhlənə mindirir, salır tərkindən. 

Əlbəttə, ərk edib, küsərəm səndən, 

Yaxın yollar nə uzaqdı, əzizim?! 

 

Uzunluq etmədim, dedim müxtəsər, 

Bir bax əhvalıma, yetir sən nəzər. 

Uçar, qanadlanar, havada gəzər 

Şəmşirin bu tərlan baxtı, əzizim. 
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                 ETİBAR 

 

Oldun həqiqətin bir doğru dəsti, 

Sənə inanmamaq - olmaz etibar. 

Dostun arasında məhəbbət bəsdi, 

Elə bil bağçadı, solmaz etibar. 

 

Əl tutmaq, yaxşılıq, halal duz-çörək, 

Bunları pak tutar tərtəmiz ürək. 

Kişidə xoş sifət, adamlıq gərək, 

İnsanı hörmətdən salmaz etibar. 

 

Şəmşir, qocalsan da yeri gəldi yaz, 

Hələ var səsində, sözündə avaz. 

İgid ilqarını əldən buraxmaz, 

Namərddə, nakəsdə qalmaz etibar. 
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TANIMAZ 
 

Oğulun səfehi, atın qulası, 

Bunlar dostu, nə düşməni tanımaz. 

Sahibini tutmalıdı düşmə it, 

Sən yüz də deyəsən tanı! Tanımaz! 
 

Kamallılar huş üstünə huş qoyar, 

Övladına bir xeyirli iş qoyar, 

Zay süd əmən ata yurdun boş qoyar, 

Hörmət bilməz, adı-sanı tanımaz. 
 

Qəlbin paksa xain, xəbis arama, 

Naşı təbib, neştər vurma yarama. 

Gözün açıb göz tikənlər harama, 

Haram gəzər, halal nanı tanımaz. 
 

Nainsaflar zalımlıqdan yağırdı, 

Sallabaşlar fasıqlıqdan fağırdı, 

Kənar qaçdı kim düz yola çağırdı, 

Haq yolunu çıxar canı, tanımaz. 
 

Biri var sərxoşdu neçə həftədi, 

Başa düşmür ziyandadı, nəfdədi. 

Görürsən ki, il uzunu kefdədi, 

Dəmli vaxtı bir insanı tanımaz. 
 

Şəmşir, baxma beləsinin üzünə, 

Uzaq dolan, ayaq basma izinə. 

Qohum-qardaş yad görünər gözünə, 
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Ata-ana, dost-aşnanı tanımaz. 

                   

DÜNYA 

 

Əzəl gəlişimdə aldatdın məni, 

Hədər işrətinə uymuşam, dünya. 

Qəmin çəngəlini çaldın sinəmə, 

Fitnə-fəsadını duymuşam, dünya. 

 

Cavanlıq eşqini əlimdən aldın, 

Əydin qamətimi - nə günə saldın. 

Gah ağaca vurdun, gah daşa çaldın, 

Yıxılıb yerə çox dəymişəm, dünya. 

 

Car olub göz yaşım, axıb, görürəm, 

Qolumdan qüvvətim çıxıb, görürəm, 

Ömrün ilqarına baxıb, görürəm 

Qanım buza dönüb, soyumuşam, dünya. 

 

Toyu yas edirsən, pozursan birdən, 

Kimsə baş açmadı bu acı sirdən, 

Şikayətim çoxdu səndən, ömürdən, 

Yazıb mahallara yaymışam, dünya. 

 

Dostluğun biilqar, ədalı oldu, 

Qonağın əbədi gedəli oldu, 

Zədəsiz bədənim zədəli oldu, 

Səni etibarsız saymışam, dünya. 
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Gözəlliyin üzümüzə nur saçıb, 

Bahar fəslin çəmən-çicək, gül açıb. 

Mən də sənin kimi ilqardan qaçıb 

De kimin işini əymişəm, dünya. 

 

Şəmşir yaranıbdı ürəyi təmiz, 

Yoxsula əl atdım göstərmədim diz. 

Gəzdiyim ellərdə halal saldım iz, 

Səndə ləkəsiz ad qoymuşam, dünya. 
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DEMƏDİM MƏN 

 

Nər izində qalan yağış suyuna, 

Olarsan ümmana tay, demədim mən. 

Gecə işıldayan göy böcəklərə, 

Ulduz demədim mən, ay demədim mən. 

 

Söz gizlidi - istəmədim uzana, 

Əyri tüfəng çətin gələr mizana. 

Daş qatından damcı-damcı sızana, 

Bulaq demədim mən, çay demədim mən. 

 

Danadan yapışıb atmadım nəri, 

Sən özün bilirsən haçandan bəri. 

Elin də bu sözdən vardı xəbəri, 

Qafil olmadım mən, ray demədim mən. 

 

Qarğanı tərlana qata bilmərəm, 

Vəfalı dostları sata bilmərəm. 

İlqarı əlimdən ata bilmərəm, 

Qarlı zimistana yay demədim mən. 

 

Dəlidağ alçalıb olmaz təpəçə, 

Sən də bu cümlədən halısan necə. 

Şəmşir sənlə həminkidi indicə, 

Olub əqlim, huşum zay, demədim mən. 

 

 



Aşıq  Şəmşir 

 

 

 156 

   

OLDU 

 

Aman ellər, bu dərd məni yandırır, 

Dost dedim namərdə, bir şahmar oldu. 

Ovçuluq etməyə tula tutmuşdum, 

Böyütdüm, bir yağı canavar oldu. 

 

Dərd bir olar, necə dözüm beşinə, 

Bu alçaq nakəsin baxın işinə. 

Nər yıxılsa çaqqal qonar nəşinə, 

Tülkü duzaq qurdu, hiyləgər oldu. 

 

Şəmşirəm, bu sözü yadigar dedim, 

Alimi, arifi xəbərdar edim. 

Binamusla bir süfrədə bal yedim, 

Aqibəti: ağzım zəhrimar oldu. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dədə öyüdləri 

 

 

 157 

 

               

TƏRƏFİNƏ 

 

Bizə atalardan belə misal var: 

Su axar səmtinə, öz tərəfinə. 

Halal xilqət şər axtarmaz aşikar, 

Hər sözü danışar düz tərəfinə. 

 

Məkəs, milçək haram nəşi arzular, 

Nakəs olan alçaq işi arzular, 

Zimistanın quşu qışı arzular, 

Bülbülün xəyalı yaz tərəfinə. 

 

Mərd igidlər, yaxşı dostlar yüz olsun, 

İlqarımız doğru olsun, düz olsun. 

Şəmşirtək qəlbiniz tərtəmiz olsun, 

Gəlsin bir xeyirli söz tərəfinə. 
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EŞİT 

 

Deyirlər: qurd basar arxalı köpək, 

Əlbət, səndə belə hünər var, eşit. 

Daşqın çay üzündə axan göbələk 

Tərifini qoy mən edim car, eşit. 

 

Hünərvər olmuşduq ata-babadan, 

Çəkinmədik qovğa günü davadan, 

Uçub tülək tərlan, gedib yuvadan, 

Qalıbdı yurdunda qarğa, sar, eşit. 

 

Günləri sanadıq, say da qurtardı, 

Həftələr azaldı, ay da qurtardı, 

Üc ay bahar keçdi, yay da qurtardı, 

Sabah qopar boran, külək, qar, eşit. 

 

Hər kimsə tutduğu işdən utanı, 

Nəsli dürüst olan etməz xatanı. 

Karsız oğul tez unudar atanı, 

Səndə yoxdu namus, qeyrət, ar, eşit. 

 

Sözü ray elədim obaya, kəndə, 

Şəmşirəm, sənə var məhəbbət məndə. 

Doğrusunu deyim, baxıram səndə 

Əsla yoxdu doğru, düz ilqar, eşit. 
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                OLMASIN 

 

Xaindən, paxıldan, çuğuldan başqa, 

Kim deyər salamat qalan olmasın. 

Gözü götürməyən o alçaq qaşqa, 

Deyib filan oğlu filan olmasın. 

 

Tutmamışam bir bəşəri qılığa, 

Sığınmıram, əsla dana-doluğa. 

Lənət mərdimazar, yalançılığa, 

Dostun arasında yalan olmasın. 

 

Şəmşir, doğru qəlbin Haqqa əyandı, 

Meylim ellər üçün çox mehribandı. 

Bicdən olan şeytan oğlu şeytandı, 

Belə fitnə-fəsad olan olmasın. 
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GƏRƏK 

 

Uçmaz o qala ki, onun divarı, 

Saxsı, kərpic olsun, daş olsun gərək. 

Deyilən hər sözü saxlaya barı, 

Bir kəsdə beyinli baş olsun gərək. 

 

Dərin fikir yükdü bisavadlara, 

Yazısız dastanlar yaramaz kara. 

Alınmaz mətahı çəkmə bazara, 

Üzükdə mirvari qaş olsun gərək. 

 

Əməyə, sənətə, elmə uymayan, 

Övladına təməl daşı qoymayan, 

Kitab oxumayan, məna duymayan, 

Ağlasın, gözləri yaş olsun gərək. 

 

Namərd, nanəciblər qəlbi dardılar, 

Xainlər, paxıllar dərd-azardılar. 

Dolunu tökməyə həvəskardılar, 

Baisin çanağı boş olsun gərək. 

 

Sözüm nəsihətdi, yadigardı, yaz, 

Səxalı süfrədən çörək azalmaz. 

Dindirmə, qaşqadı, səydi ədabaz, 

İnsanın sifəti xoş olsun gərək. 
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Gəl bələd ol bu hesaba, bu sana, 

Muş layiqdi fitnə gəzib pusana, 

Bir işarə bəs eyləyər insana, 

Qanmasa palanlı toş olsun gərək. 

 

Şəmşir, bil qədrini halal baratın, 

Yaraşığı Koroğlunun Qıratın. 

Çətin almaq olar kamalı satın, 

Ağılsız kəllələr çaş olsun gərək. 
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HƏYASIZ 

 

Qonşu, bu sərt iti zəncirdən açma, 

Açsan, inan, adam tutar, həyasız. 

Zəncir ilə möhkəm bağla, amandı, 

Çəkinər, zəncirdən qopar həyasız. 

 

Dəqiqədə hartı-hurtu var birdən, 

Hədər yerə hürür bu ədbar birdən. 

Çox versən fürsəndi qudurar birdən, 

Bir quduz ağrısı tapar hayasız. 

 

Acı dili eli edib yaralı, 

Çox vacibdi ondan durmaq aralı. 

Yüz adam da gəzə əli çıralı 

Sənin kimi çətin tapar həyasız. 

 

Topuqdan canlıdı, kamaldan köpək, 

Həyasız gözəldən sən canın, əl çək. 

Başına hələ çox işlər gələcək, 

Qovlamasan min ev yıxar həyasız. 

 

Bir gün çıxmalısan aradan, kişi, 

Qaçmasan bu qəlbi qaradan, kişi 

Sən olasan, səni yaradan kişi, 

Degilən yaxamdan qurtar, həyasız. 
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Çıxmaz sürüsündən südlü bir qoyun, 

Nədi başımıza açırsan oyun?! 

Biqeyrət, qurumsaq, yekə tirboyun, 

Rədd oslun bu eldən, apar, həyasız! 

 

Şəmşirdən utanmır, həyanı saymır, 

Qocanı düşünmür, cavanı saymır. 

Alimi, arifi qananı saymır, 

Sevməz inan, bizim diyar həyasız. 
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                               OLSUN  

 

Çox çətindi binamusla dolanmaq, 

İstər kişi olsun, ya qadın olsun.  

Yaradandan nə pul istə, nə də mal, 

Qoy təki ağıllı övladın olsun. 

 

Firavan görünə mərdin məhləsi, 

Olmaq nəyə lazım şeytan fəhləsi. 

O kəsdən ki, getsə elin zəhləsi, 

Beləsi qohumun, nə yadın olsun. 

 

Özünü eləmə hər şeydən ucuz, 

Mənim dediklərim bax budur hənuz. 

Namərd süfrəsində kəsib dadma duz, 

Sənin bir özünün inadın olsun. 

 

Maya üz döndərib nəri satmasa, 

Arvad gözdən düşməz əri satmasa. 

Arvad-kişi bir bəşəri satmasa 

Deyərdim: halallıq icadın olsun, 

 

Sevda vurdun, mən yanında yox idim.  

Alçağa, quldura nifrin oxudum, 

Bir şeir arğaclı şərbab toxudum, 

Şəmşir, halal sənət qanadın olsun. 
 

1979. 
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                     İNDİ 

 

Bu qoca dünyadan doymayan insan, 

Nə yoldaş tanıyar, nə də yar indi. 

Gözləməz qeyrətin, namusun, arın, 

Qoy olsun başına cahan dar indi. 

 

Yazıq anan səni doğmayaydı kaş, 

Məhəbbətsiz, düşüncəsiz, yekəbaş. 

Hədər yerə tərlan dediyin, qardaş 

Nədən oldu bir yaramaz sar indi. 

 

Alovdan qığılcım, oddan gül törər, 

Ulğundan bağ olmaz, çürük puldan zər. 

Dəngəsər oğuldan kim görüb hünər, 

Bəd övladdan çıxmaz xeyir-kar indi. 

 

Şəmşirin dərdini mən deyim, sən yaz, 

Belə nəsihəti olmamışdı az. 

Sağsağan, qarçıqay, ala qarğa, qaz, 

Haçan bir-birinə oxşayar indi. 

 

 



Aşıq  Şəmşir 

 

 

 166 

 

                  DANIŞMA 

 

Aşıqları lağa qoyub gülmə sən, 

Çaqqalsan, meşədə ula, danışma. 

Dilinə qadağa ver bundan belə, 

Küçə iti, düşmə tula, danışma. 

 

Beytaşa görünür kəlbin alası, 

Çömçəquyruq qurbağanın balası. 

Pişiyin sarısı, atın qulası- 

Bunlar sənə oxşar ola, danışma. 

 

Ölüb utanarsan eybini qansan, 

Mərifətsiz, heyvansan ki, heyvansan. 

Ömrün boyu, il uzunu piyansan, 

Başını sal yerə, bala, danışma. 

 

Sənin alçaq adın eldə car olsun, 

Tərifin dillərdə boz himar olsun. 

Namus, qeyrət sənə haram, ar olsun, 

Yar-yöndəmi kərtənkələ, danışma. 

 

Məni yaxşı bilir hər oba, hər kənd, 

Bir bəşər oğluna atmadım kəmənd. 

Şəmşirə nə üçün edirsən rişxənd, 

Gedib çatar Rüstəm-Zala, danışma. 
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                   ÇATMADI 

 

Namərdə dost dedim əfsanə yerə, 

Yaman gündə gəlib kara çatmadı. 

İnandım sarsağa, hər dəngəsərə, 

İşim düşdü bərkə, dara çatmadı. 

 

Əyri qaldı düzgünlüyü əyənlər, 

Doğrunun adına böhtan deyənlər. 

Sözü yerə düşdü ayaq döyənlər, 

Ha çalışdı, ixtiyara çatmadı. 

 

Düşdü kəsərindən xain bıçaqlar, 

Baş ağrıdıb daşa döyən naçaqlar. 

Paxıllıqdan can çürüdən alçaqlar, 

Şah olmaq istədi, vara çatmadı. 

 

Mehri-məhəbbətlə qəlbini doldur, 

Bu, Haqqın qoyduğu müqəddəs yoldur. 

Halalı yıxmağa çalışan quldur 

Elədiyi xəyallara çatmadı. 

 

Şəmşir, nə gözəldi vaxtlar-vədələr, 

Boşa çıxdı düşmən edən hədələr. 

Mərd izinə güllə atan gədələr, 

Mətləbinə üzü qara çatmadı. 
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                 DƏYƏR 

 

Tənəli çörəyin, minnətli donun 

Qiyməti çürümüş qəzilə dəyər. 

Birdən yerə əlif qəddi adamın, 

Dərd çəkib bürəyi nazilə, dəyər. 

 

İnsan demə bikamala, bihuşa, 

O, yoldaşdı viranədə bayquşa. 

Nanəcibi alan olmaz quruşa, 

Adam var bir ətək qızıla dəyər. 

 

Duyar bu məzmunu arif, əhli-dil, 

Mərifəti, məhəbbəti yaxşı bil. 

Şəmşirə hicrandı biləzzət yüz il, 

Dərd çəkib ürəyi nəzilə, dəyər. 
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                     BAX 

 

Zəvzək tula baş ağrıdar həmişə, 

Hürər qaraltıya, yalana bir bax. 

Nahaq qan tökməyi eləyib peşə, 

Zülümkar, nainsaf olana bir bax. 

 

Atalardan qalıb bu doğru misal: 

Dərədə tülkü bəy, meşədə çaqqal. 

Himar çox anqırar bitəndə qanqal, 

Belindəki örkən, palana bir bax. 

 

Qusar, yağ götürməz kəlbin qursağı, 

Yemi qara qanqal, qoyunqulağı. 

Sənətkara de qoşmasın lağlağı, 

Özündə yüz eyib olana bir bax. 

 

Qoduq baxmaz su içdiyi bulağa, 

Lənət onun kimi uzunqulağa. 

Torba gərək boğazına salmağa, 

İnsanlıqdan dala qalana bir bax. 

 

Şəmşirlə alverin varmı, a bala?! 

Boş yerə hürmə gəl, a sarsaq tula. 

Əcəlinmi yetib, çıxıbsan yola, 

Başı əziləsi ilana bir bax. 
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                 DEMİŞLƏR 

 

İbadətdi, ziyarətdi görüşmək, 

“Yoxsulluq, ayrılıq nəsdi”, - demişlər. 

Can sağlığı ömür üçün bahardı, 

“Qocalıq, xəstəlik pisdi”, - demişlər. 

 

Bəxtin kəsə, sözün daşa işləyə, 

Hamı səndən can istəyə, can deyə. 

Bundan sonra varı axtarım niyə?! 

Tamahsız insana bəsdi demişlər. 

 

Dünya malı bu dünyada qalandı, 

Çoxlarının taxtı-taçı talandı. 

Doğruluqdan qeyri nə var, yalandı, 

“Məhəbbət vəfalı dostdu”, - demişlər. 

 

Yolum düşə görəm əhli-dilləri, 

Ziyarət eyləyəm gözəl elləri. 

Elə bil üzümə səba yelləri 

“Cənnəti-behiştdən əsdi”, - demişlər. 

 

Gəl, Şəmşirin taleyinə bax indi, 

Mahirimin meyli mənə yaxındı. 

Səhər tezdən bir məktubun oxundu, 

“Ağrım-açım tamam kəsdi”, - demişlər. 
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                 NƏ LAZIM 
 

İnciməsin sözlərimi eşidən, 

Toxunmuram bir insana, nə lazım?! 

Tərbiyə tez düşər əqilsiz başdan, 

Beləsinə ata-ana nə lazım?! 

 

Gəl indi danışaq bir parasından, 

Xəstəyəm onların dil yarasından. 

Çox deyirəm çıxma söz arasından, 

Hünərini qana-qana, nə lazım?! 
 

Gözlə nəticəni, varsa danışan, 

Bir təmkinli hal-əhlinə yaraşan, 

Var döşü atlanan, sellənib daşan, 

Mənə lazım deyil, sənə nə lazım?! 
 

Qulaq ver ustada, keçmə qabağa, 

Namərdə canını vermə sadağa, 

Hər kəs öz dilinə versin qadağa, 

Atılmasın tez meydana, nə lazım?! 
 

Alimin yanında göstər adamlıq, 

Arif məclisində eləmə xamlıq. 

Görürsən qüvvətin yox bir tutamlıq, 

Gəl danışma yekəxana, nə lazım?! 
 

Telin qızıl olsa, birçəyin gümüş, 



Aşıq  Şəmşir 

 

 

 172 

Yoxsula əl uzat, mərd ilə görüş, 

Yenər nərdivanın, anla, başa düş, 

Hədyan demə ona-buna, nə lazım. 

Can yaranıb axır yerdə çürüyə, 

Ayaq gərək xeyir işə yeriyə, 

Yorulanı döyüb salma geriyə, 

Ləkə düşər ada-sana, nə lazım?! 

 

İndi təcrübəni düşünür hamı, 

Elmi-mərifətdən alır ilhamı. 

Sınar boyunduruq, əyilər samı, 

Kəllə güləşməsin dana, nə lazım?! 

 

Göz baxsa tanıyar yediyi aşı, 

Quru alışanda yandırar yaşı. 

Dəysə, tez dağılar saxsının başı, 

Toxunmasın sərt zindana, nə lazım?! 

 

Qəlbini qəlbimə etməsən hərəm, 

Sən çəkmə dərdimi, özüm çəkərəm. 

Sənə nə eybi var: qulam, nökərəm, 

Bürün sən al-yaşıl dona, nə lazım?! 

 

Yumaqla kamalı ağartmaz sabun, 

İnsan olan qanar, haqqı-hesabın. 

Sirkə tünd olanda partladar qabın, 

Milçək daraşmasın şana, nə lazım?! 

 

Sən at, Haqq biləcək - bilməsə balıq, 

Etmə nanəciblik, qəlbiqaralıq. 
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Dostu diksindirib, qatma aralıq, 

Şəmşir kimi mehribana, nə lazım.?!                  
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SEVİNDİRƏK 
 

Ey ərzin üzündə yaşayan insan, 

Gəlin sülhə sarı - el sevindirək. 

Xaraba qalmasın bu gözəl cahan, 

Bir-birə əl tutaq, əl sevindirək. 
 

Bu halal torpağa qan süzülməsin, 

Elin qatarından el üzülməsin, 

Azad ürəklərə qəm düzülməsin, 

Könüllər şad olsun, dil sevindirək. 
 

Kimsənin xətrinə kimsə dəyməsin, 

Bir kəsin işini kimsə əyməsin, 

İşıqlı, xoş günlər qara geyməsin, 

Həftələr xoş olsun, il sevindirək. 
 

Analar, bacılar qalmasın ağlar, 

Qanbağır olmasın körpə uşaqlar. 

Alova yanmasın bağçalar, bağlar, 

Bülbülə bəxş edək gül, sevindirək. 
 

Dolanaq ananın qucağı kimi, 

Bir saleh atanın uşağı kimi, 

Bizim azad elin torpağı kimi, 

Hamının qəlbini gəl, sevindirək. 
 

Neytron yerinə yonaq bir kürək, 

Çobana, maldara olmazmı gərək?! 

Cüt əkək, yer qazaq, qazanaq çörək, 

Bostana su verək, bel sevindirək. 
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OLMAZ 

 

Xəyalıma bir söz gəldi deyim, yaz: 

Ataların sözü bil, hədər olmaz. 

Ləli-cavahirat axtaran qəvvas, 

Hər çürümüş qum üstündə zər olmaz. 

 

Xain, mərdimazar durmaz farağat, 

Mərdin meydanında namərd qalar mat. 

Qorxaqdan Koroğlu, yabıdan Qırat, 

Hər alçaqdan bil ki, İsgəndər olmaz. 

 

Tülkü Həccə gedirdisə bayaqdan, 

Adını imandar qoyub nahaqdan. 

Əl əçkməz ölüncə toyuq tutmaqdan, 

Haramdan törəyən peyğəmbər olmaz. 

 

Şeytan kimi min lənətdən pay alan, 

Eli qarışdırar fitnədən olan. 

Quldur, alçaq, xəbis danışar yalan, 

Mərdlərin dilində kəlmə şər olmaz. 

 

Şir olmaz, güvənsə kəsəyən muşlar, 

Viranədə qışlar xain bayquşlar. 

Özündən dəm vurar çənəsi boşlar, 

Düşsə bir gün bərkə, hünərvər olmaz. 

 



Aşıq  Şəmşir 

 

 

 176 

 

Yapalaqlar gecə, çıxar şikara, 

Günəşə göz yumar - qalar avara. 

Palan, torba, bez yaraşar himara, 

Belində bəzəkli çül yəhər olmaz. 

 

Şəmşir qocalsa da əyilməz dərdə, 

Yoxdur ürəyində kin də, kədər də. 

Düşmə qonaqlardan törəyənlərdə 

Xoş sifət göstərib, xoş təhər olmaz. 
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                 ÇÖRƏK 
 

Atasan, anasan bəşəriyyətə, 

Hamının məsləki, əxlaqı çörək. 

Yaradıcı zaminkarsan həyata, 

Xilqətin dirəyi, dayağı çörək. 

 

Ürəyin pərini sənsən işlədən, 

Alır murazını camaat səndən. 

Lütfün verilməsə məhv olar bədən,  

Yaxına gətirən uzağı, çörək. 

 

Sənsiz ölkə tamam olar tarımar, 

Neçə ki, sən varsan, dirilik də var. 

Sən olmasan gün də, ay da tutular, 

Sönər ərz üzünün çırağı, çörək. 

 

Təmiz türfə adın düşməsin ləngə, 

Köməyin çatmasa olluq ələngə. 

Lənət atomlara, topa, tüfəngə, 

Sənsən yaman günün yarağı, çörək. 

 

Qılınc qan axıdır, sən verirsən qan, 

Sənin yetirməndi yaranmış insan. 

Şirəni sormasa yaşamaz bir can, 

Dirildir xəstəni, naçağı çörək. 

 

Şəninə dediyim bu tərif azdı, 

Tamam vəsfin min kitaba sığmazdı. 

Səndən doyulmasa içən olmazdı, 
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Sən yada salırsan bulağı, çörək. 

Sən sağlıq gəzirsən, atom qırğını, 

Niyə edən yoxdu sual-sorğunu?! 

Ayıldırsan, dirçəldirsən yorğunu, 

Yerdən durğuzursan həm sağı, çörək. 

 

Zəif gözü gətirirsən işığa, 

Ruh verirsən sənətkara, aşığa. 

Doğrudan salırsan sən yaraşığa, 

Xam torpağın bəzək-boyağı çörək. 

 

Dərd üz versə ürək yanar, göz ağlar, 

Möhtac olan fəryad çəkər, yüz ağlar. 

Bir ətək qızıl ver, kiriməz, ağlar,  

Kiridər bir tikə uşağı, çörək. 

 

Məxluq üçün hər an qeydə qalırsan, 

Əjdaha əlindən çəkib alırsan. 

Üzü ağ eləyib, yola salırsan 

Hər gələn hörmətli qonağı, çörək. 

 

Süfrələrin əziz neməti sənsən, 

İnsanın dizinin taqəti sənsən. 

Dünyanın məhəbbət şərbəti sənsən, 

Urvata salırsan bal-yağı, çörək. 

 

Ədbar o kimsədir sənə baş əyməz, 

Qüvvətini dəmir, polad, daş əyməz. 

Sən olmasan plov göy, şora dəyməz, 

Eliyənlər çoxdu sınağı, çörək. 
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Ölənə ehsansan, diriyə cansan, 

Məzhəbsən, ərkansan, dinsən, imansan. 

Zamana həyatsan, çərxi-dövransan, 

Olmayanlar çəkir fərağı, çörək. 

 

Şah da, padişah da sənə nökərdi, 

Səni unudanlar çox beyhünərdi. 

Canlılar ölərdi, ya can çəkərdi, 

Cahanın ləzzəti, növrağı çörək. 

 

Şəmşir, şeir oxu çörəkdən ancaq, 

Qoy sənə yar olsun bu qədim ocaq. 

Deyirlər: gəlibsən Qurandan qabaq, 

Qədim kitabların varağı çörək. 
 

1979. 
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ÇƏTİNDİ 

 

Saqqal ki, ağardı, gəzmə cavanlıq, 

Qocalıqda bu iş, lələ, çətindi. 

Qədd əyilir, belin olur doğanaq, 

Umud olma o düzələ, çətindi. 

 

İnciyib sözümdən, küsmə aşıqdan, 

Kəs meylini eşqi, sevgi, məşuqdan. 

O zaman ki, gözün düşdü işıqdan, 

Əsanı almasan ələ, çətindi. 

 

Əgər əqlin varsa nəsihətə bax, 

Yaraşmaz öyünmək - qırışdı dodaq. 

Çox əbəsdi növcavana vurulmaq, 

Bu sifət kişiyə, elə çətindi. 

 

Sığal nə lazımdı daha göz-qaşa, 

Bəzək-düzək uylaşarmı bu yaşa?! 

Namusu, qeyrəti düşməyən başa, 

Bilməz ismətini, hələ çətindi. 

 

Gərmənin külündən köz axtarmayaq, 

Yay günü aranda buz axtarmayaq, 

Şəmşir dedi: cavan qız axtarmayaq, 

Götürməyək ağır şələ, çətindi. 
 

1948 
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DÜNYANIN 

 

Ayağı görünməz, başı görünməz, 

Uzanır hər yana, qolu dünyanın. 

Tarixi bilinməz, yaşı bilinməz, 

Hüsnü cavan, özü ulu dünyanın. 

 

Hey boşalır-dolur, bu, köhnə izdi, 

İnanmayan kəsin qəlbi filizdi. 

Hər yanı ümmandı, dərya-dənizdi, 

Azı quru, çoxu sulu dünyanın. 

 

Davam varmı məndə, yainki səndə, 

Ziyankar fitnədən dolanaq gendə. 

Aldadır nakəsi, salır kəməndə, - 

Özündən şirindi pulu dünyanın. 

 

Sahibkar kaf, nunu deyəndən bəri, 

Gahdan xeyir olur, gahdan da şəri. 

Hərdən səfərkeşi qaytarır geri, 

Gedər-gəlməz olur yolu dünyanın. 

 

Oda salır, qalandırır adamı, 

İlan kimi yalandırır adamı, 

Sapandında bulandırır adamı, 

Atmağa uzaqdı hulu* dünyanın. 
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*Hul – hündür 

 

Hədər yazılmayıb yazılan dastan, 

Birdən novbahardı, birdən zimistan. 

Qoy ürəyi döyünməsin hər azdan, 

Bu azad ölkəsi dolu dünyanın. 

 

Ahu-zar çəkməsin heç bir kimsənə, 

Bəlkə eldən hiylə-fitnə tərginə. 

Minsin Qıratını Koroğlu yenə, 

Ona çatıb zərli çulu dünyanın. 

 

Haqqın düz yoluna Şəmşirdi uçan, 

Bəd olan hallara qoşular haçan?! 

Halala yönələn, haramdan qaçan, 

Mənəm bir acizə qulu dünyanın. 
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OLMAZ 

 

Darıxmaq, tələsmək əfsanə kimi, 

Tənəzzül-tərəqqi etməsə olmaz. 

Həvəslə dünyaya gələn bir qonaq, 

Bəladan üç boya getməsə olmaz. 

 

Qəlbi gülməyənin üzü də gülməz, 

Meyvə yetişməsə vaxtsız tökülməz, 

Ölməyən kimsəyə öl desən ölməz, 

Hər şeyin vədəsi yetməsə olmaz. 

 

Ürək qüvvəsilə işləyər qəfəs, 

Bədənin boş qalar, dayansa nəfəs. 

Yorulub cərgədən dala qalan kəs 

Qalıb qabaqkını ötməsə olmaz. 

 

Bilsin, bilməlidi xəlq olan insan, 

Onu özü ilə yaşatmaz zaman. 

Sevgili, istəkli saxladığın can, 

Bir gün cəsədindən itməsə olmaz. 

 

Şəmşir, həqiqətin bil, budur yolu, 

Yarpağın əsnəsə xəbərdar olu. 

Qoca dünya hey boşalı, hey dolu, 

Göydən yağan yerdə bitməsə olmaz. 
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                    ONDA 

 

Şair dostum, sözümdə səhv varsa keç, 

Körpəlikdə xeyir, nə şərdin onda. 

Yaman bivəfasan-bilirmisən heç, 

Mətləb qanar, başa düşərdin onda. 

 

Keçən günü sal yadına, et fikir, 

Sən kimi dilində eylərdin zikr? 

Gödək olmağına edirəm şükür, 

Bəndəçilik edib bəşərdin onda. 

 

Mən səni şah bildim, sən gədə saydın, 

Kəndini vəsf edib ellərə yaydın. 

Əlin uzadardın, uzun olaydın, 

Göyün pərdəsini deşərdin onda. 

 

Bir metr yarımdı boyda qərarın, 

Şükür dərgahına pərvərdigarın. 

Olsaydı xəzinən, dövlətin varın, 

Pəhləvanlar kimi şişərdin onda. 

 

Əgər olsan qol-qılcalı, canlı bud, 

Şəmşiri qoymazdın olmağa xoşnud. 

Əzəldən adını qoysalar noxud, 

Piti küpəsində bişərdin onda. 
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                  ÜSTƏDİ 
Qurbanov Rəşidə 

 

Şikayət eləyir yorğan-döşəyim, 

Bir il keçir, başım yastıq üstədi. 

Təbiblər təbibi amandı, tez gəl, 

Gözüm yolda, qulaqlarım səsdədi. 

 

Bilinməz dərdimə kim dərman desin? 

Elə can eləsin, ya pünhan desin. 

Atam ölüb, anam yoxdu can desin, 

Canı yanan bir bacı var, xəstədi. 

 

Sağ olsun, övladın vəfası hanı? 

Əzəldən deyibdi, Adəmi tanı. 

Özün əlac eylə ya Kərəm-kanı, 

Bəlkə Şəmşir səndən dərman istədi. 
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                  GÖZƏLDİ 

 

Demə, dağlar bahar fəsli xoş olur, 

Aşıq dostum, o həmişə gözəldi. 

Qışda ağ geyinir, yayda yam-yaşıl, 

Payızda da gəlir xoşa, gözəldi. 

 

Kəkliyə yuvada bala şirindir, 

Bal çəkəndə arı bala, şirindir. 

Yazda kal meyvələr alaşirindir, 

Yar sovqatı; tər bənövşə gözəldi. 

 

Selin nəriltisi, çayın axışı, 

Bülbül sinəsinin sarı naxışı, 

Köhlən kişnərtisi, qartal baxışı, 

Əliyi ürküşən meşə gözəldi. 

 

Söyüd sular üstə tökər telini, 

Mən bilirəm çeşmələrin dilini. 

Gəlinqaya, Dəlidağın gəlini, 

Lalə, nərgiz düzər döşə, gözəldi. 

 

Gədik varmı Şəmşir ondan aşmasın? 

Çeşmə varmı hüsnünə söz qoşmasın? 

Bu dağlardan sazım ayrı düşməsin, 

Aşıq da dağlarla qoşa gözəldi. 
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                 KÜSÜBSƏN 

 

Ey kəskin talehim, ey tərlan baxtım, 

Səbəb nədi, niyə məndən küsübsən?! 

Müşküldü əhvalım bu qoca vaxtı, 

Mən əlim üzmərəm səndən, küsübsən. 

 

Gözümün tikanı səhlənkar zənan, 

Pis üzün görəndə yanıram, inan. 

Onun kölgəsində olmuşam yeksan, 

İnanmışam, sən bu gündən küsübsən. 

 

Demirsən Şəmşirə: düzəl, çaşıbsan, 

Yalan yoxdu xeyli uzaqlaşıbsan. 

Neçə-neçə uca dağdan aşıbsan, 

Kənar dolanırsan, gendən, küsübsən. 
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SƏNƏ 
Əmrah əmimə 

 

Əmiyi mehriban, şirin süxəndən, 

Qibləmdən eylərəm ibadət sənə. 

Mənə ustad olub qardaşın Qurban, 

Sözlərim qoy olsun buşarət sənə. 

 

Atamın elminə sən oldun bələd, 

Verib baratını kani-kəramət. 

Xaliqi ləmyəzəl eləsin qismət, 

Şahi Kərbəlanı ziyarət sənə. 

 

Şadlıq ilə gəlir hər gələn soraq, 

Sönməz İlahidən yanan bir çıraq. 

Xudanın yanında olsun üzün ağ, 

Haq verməsin möhnət, xəcalət sənə. 

 

Küsmə qocalıqdan, dağlar Fərhadı, 

Cavanlıq diləmək bir təmənnadı. 

Qüvvətin, qüdrətin var, yadımdadı, 

Verən pak veribdi məharət sənə. 

 

Bir şagirdəm sənətkarın yanında, 

Aciz qulam kirdigarın yanında. 

Şəmşir, bir dövlətin, varın yanında, 

Buyursan nökərəm, bu halət sənə. 
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BAĞLIDI 

 

Min yeddi yüz yeddi bir sin içində, 

Bu hesabın sanı necə bağlıdı? 

Gəzir o dəstilər dürüst biçimdə, 

On ikisi hansı köçə bağlıdı? 

 

Nə həftədi, nə gərdişdi, nə aydı, 

Nə payızdı, nə bahardı, nə yaydı, 

Axır bir xanədən - o hansı çaydı? 

Kim istər qapısın aça, bağlıdı? 

 

Doqquzu nəzərdə tutur dünyanı, 

Birinin başına onlar dolanı. 

Yorulmaz səməndi gəzir hər yanı, 

Nə mənzildə zülfə - saça bağlıdı? 

 

Özləri qoymazlar özlərinə ad, 

Gözəl bir şəhəri ediblər abad. 

O məkanda bir quş hey çalır qanad, 

Qəsti varmı kənar uça, bağlıdı? 

 

Şəmşir acizanə soruşur sizdən, 

Çox dərin nə lazım deyirəm üzdən: 

Bir dərs ibarətdi açıq bir sözdən, 

Bütün bu cümlələr üçə bağlıdı. 
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BİR ALLAHIMDI 
Əlqəmənin sözünə cavab 

 

Mənə cəsət verən, mənə can verən, 

Yeganə laşərik bir Allahımdı. 

Ürəklərə bələd qadiri-Sübhan, 

Sərvəri kainat pak İlahımdı. 

 

Əzəl gərək kirdigarın köməyi, 

Yerə, göyə sənətkarın köməyi. 

Olsa bəsdi ismi-barın köməyi, 

Səxavətli umudvar pənahımıdı. 

 

Əgər yorulmasa talehin atı, 

Alar o kimsənə Haqdan baratı. 

İsgəndər icmədi abi-həyatı, 

Xızr icdi, bu gün də xeyirxahımdı. 

 

Qalmaz dar-amanda Əli nökəri, 

Qurtarar müşküldən gəli nökəri. 

Ağa gəzməlidi - bəli, nökəri, 

Onun hədiyyəsi dürr-mətahımdı. 

 

Şəmşir danışmamış üzrü-bəhanə, 

Şər-şəmatət gətirmərəm dəhanə. 

Günəş kimi işıq salan cahana, 

Sənin pak ismindir, mehri-mahımdı. 
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SAXLAYAR 

 

Tərlan kəklik ovlar, şikardan qalmaz, 

Sərçə min qarında darı saxlayar. 

Beş canavar ərz üzünə sığışmaz, 

Bircə pətək yüz min arı saxlayar. 

 

Vəfalı ellərə aşiqəm indi, 

Qəlbimdə məhəbbət gör neçə mindi. 

Mehriban ürəyim o qədər gendi, 

Əgər yığsan bu dağları saxlayar. 

 

Yağsa da Muğana qar tuta bilməz, 

Laçın şikarını sar tuta bilməz. 

Söyüd çiçəkləyər - bar tuta bilməz, 

Alma-armud meyvə barı saxlayar. 

 

Bəyənər sözümü kimdə var həvəs, 

Bu bir həqiqətdi demirəm əbəs. 

Qışın tədarükün yayda görən kəs, 

Maya qədər bol anbarı saxlayar. 

 

Küpəsini kim doldurar, kim sələr, 

İnsan undu, ələyindən kimsə ələr. 

Şəmşir kimi dostu sevən kimsələr, 

Sədaqəti, düz ilqarı saxlayar. 
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BAĞIŞLA, ALLAH! 

 

Kərim kərəminə, rəhman rəhminə, 

Bu nur camallara bağışla, Allah! 

Laşərik isminə, mürüvətinə, 

Sahib cəlallara bağışla, Allah! 

 

Nuru təcəllada altı gözələ, 

Mehriban adına, axır-əzələ, 

Bir vahid olana, bir ləmyəzələ, 

Xoş nəzər hallara bağışla, Allah! 

 

Mərhəmət qıl mən günahkar möhtaca, 

Əfv elə İlahi, Kəbəyə, Haca. 

Məhəmmədi sən çağırdın Meraca, 

O gedən yollara bağışla, Allah! 

 

Cümlə peyğəmbərə, imamlarına, - 

And verirəm səni baqi barına. 

Yaralı bədənli Şahsuvarına, 

Amandı, onlara bağışla, Allah! 

 

Şəmşir, sığın mərdə, dərd-qəm eləmə, 

Haxdan qeyri kəsdən dilək diləmə. 

Fərat kənarında yatan Ələmə, 

Ələmdar qollara bağışla, Allah! 
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QURBANIYAM MƏN 

 

Kərbəla şəhrində məzlum Hüseynin 

Kəsik peykərinin qurbanıyam mən. 

O şəhid imamın, o nuru eynin, 

Əli Əkbərinin Qurbanıyam mən. 

 

Sual verən şair, gözlə cavabın, 

Deyim dərdin mən bir bağrı kababın. 

Ürəyi lalə tək dağlı Zeynabın, 

Yanan dodağının qurbanıyam mən. 

 

Xorasan şahının - Qərib Rizanın, 

Doqquz min yarası olan ozanın. 

Zülfüqar sahibi mərd mürtəzanın, 

Oğlu Ələmdarın qurbanıyam mən. 

 

Leyla oğul deyib ağlayan zaman, 

Lərzəyə düşmüşdü ərşi-asiman. 

Quranda yazılan lölöye-mərcan, 

Bu böyük adların  qurbanıyam mən. 

 

Yüz iyirmi dörd min Rəsulu Əkrəm, 

Şəmşirəm, sizə mən sadiq nökərəm. 

Qəbul et arzumu, ey kanı-Kərəm, 

Əziz ismi-barın qurbanıyam mən. 
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BİR GÜN 

 

Qohum-qardaş, niyə məni qınarsız, 

İki gün canı sağ, naçağam bir gün. 

Qəlbimə dəyməyin - sonra yanarsız, 

Yol üstə gedərgi qonağam bir gün. 

 

Çox çətindi əl ki, əldən üzülə, 

İnsafdımı gözüm yaşı süzülə?! 

Gəzərsiniz, tapılmaram yüz ilə, 

Görən gözünüzdən uzağam bir gün. 

 

Kim bilir sinəmin nə var içində, 

Ürəyim çırpınır azar içində, 

Çürüyər cəsətim məzar içində, 

Üstündə gül bitən torpağam bir gün. 

 

Köçüb o mənzilə anam, atam da, 

Olub ağzım acı dadan bir tamda. 

Qapısız, bacasız qaranlıq damda 

Soruşsanız, bax bu sayağam bir gün. 

 

Şəmşir, nə şirindi ömrün əzəli, 

Bir can sağlığıdı dünya gözəli. 

Yel əsər, tökülər payız xəzəli, 

Mən də o saralmış yarpağam bir gün. 
 

16.02.1976. 
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MƏQAMINDA 

 

Mən öləndən sonra təbib arama, 

İşin qeydinə qall, öz məqamında. 

Daldan atılan daş çatmaz davana, 

Tutulsa gövhərdi, söz məqamında. 

 

Becərməsən bağça-bağ əldən gedər, 

Saralar bostanlar, tağ əldən gedər. 

Gündə bir az qopsa dağ əldən gedər, 

Almasan üstünü tez, məqamında. 

 

Şəmşir, mərd olanın qəlbi daralmaz, 

Zəhmət çəkmək oğul üçün ar olmaz. 

Qışda gül açılmaz, yayda qar olmaz, 

Şil də ayaqlanar yaz məqamında. 
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FƏLƏK 

 

Məni tənəzzüldən sən almadınmı, 

Kəskin iqbalımda ad olan fələk. 

Özün verdin kefi, dəmi, dövranı, 

Dəhanında şirin dad olan fələk. 

 

Bəxtimi ucaltdın dağlar başına, 

İlqarını belə pozmaz aşina. 

Niyə baxmır gözlərmin yaşına, 

Atıb köhnə dostu yad olan fələk?!  

 

Qaysımış yarama toxunma, qanar, 

Hanı ay işıqlı verdiyin fənar?! 

Nədən uzaqlaşıb durubsan kənar, 

Qohumu ağladıb şad olan fələk?! 

 

Mərdin olar gözü-könlü darmı heç? 

Dost olan dostuna qarğıyarmı heç? 

Yayın boranının görən varmı heç, 

Növbaharı bürfü-bad olan fələk?! 

 

Şəmşiri saldın bu hala, saxladın, 

Dərdi, qəm-möhnəti dala saxladın. 

Qoynunda yaxşımı bala saxladın, 

Ana məhəbbəti od olan fələk. 
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QARDAŞIM 

 

Bir olsaydı yenə olardı dözmək, 

Dözmürəm bu qədər dərdə, qardaşım. 

Doluxuram, Vətən düşür yadıma, 

Xəstəyəm bu qərib yerdə, qardaşım. 

 

Üzün nə soyuqdu məzarıstanlıq?! 

İşıqsız, qapısız evin qaranlıq. 

Məni atıb qaçan zalım cavanlıq, 

Keçərmi əlimə bir də qardaşım? 

 

Şəmşir, gündü keçir, dolan birtəhər, 

Qoy səni tapmasın qəzavü-qədər. 

Bu uzun gecələr olacaq səhər, 

Sığınmaq lazımdı mərdə, qardaşım. 
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YIXILAR 

 

Qəlbi haram ha varlanıb ucalsa, 

Başı dağsa, dibi muydu - yıxılar. 

Dosta duzaq quranların sərinə, 

Mərdlərin qılıncı dəydi, yıxılar. 

 

Mənəm deyib, məğrurlanıb gəzmə hey, 

Qəvvas olub, süd gölündə üzmə hey, 

Yoxsul, füqəranı döyüb əzmə hey, 

İstər xandı, istər bəydi, yıxılar. 

 

Boysuz ağac qorxu çəkməz hec kökdən, 

Əyilməz hər əsən zorlu küləkdən. 

Namərdin qalası boşdu kələkdən, 

Yel əsər, bənnası zaydı - yıxılar. 

 

Qışın da adəti yağdırmaqdı qar, 

Çürüdər ömrünə gələndə bahar. 

Buzun sütununa olmaz etibar, 

Yaz günəşi qəddin əydi, yıxılar. 

 

Şəmşir arxalanır el qüvvəsinə, 

Danalar dayanmaz kəl qüvvəsinə. 

Başını qoruyan dil qüvvəsinə, 

Lütvü şeytan o nə şeydi - yıxılar. 
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GƏLMİŞƏM 

 

Deyirlər qızısan Qərib Ağanın, 

Ziyarətə ocağına gəlmişəm. 

Sınaqlı pirisən qadir Allahın, 

Bəhsə düşüb torpağına gəlmişəm. 

 

Sən bilirsən müşkül işin təhri nə, 

Vəsfin şəms olubdur bərrin-bəhrinə. 

Yön tutmusan Xorasanın şəhrinə, 

Döşənməyə ayağına gəlmişəm. 

 

Bu yerdə yalqızsan, tənha bir düxtər, 

Bəni Haşim nəsli, cəddi peyğəmbər. 

Sizləri rafizdi Allahu Əkbər, 

Nuri eynin sorağına gəlmişəm. 

 

Var bir arzumanım - bilinsin adı, 

Museyi-Kazımın ünval övladı. 

Bəlkə də bu möcüz sirri-Xudadı, 

İşıqlı şam çırağına gəlmişəm. 

 

Şəmşirəm, mərizəm, səndədi çaram, 

Canımdan bezaram, həm intizaram. 

Haqqın Kərəminə ümidi-varam, 

Səfa üçün qucağına gəlmişəm. 
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                İNANMA 
 

Nə qədər ucalıb dönə gədiyə, 

Zibildən yığılan dağa inanma. 

Əkib göy söyüdü - yasəmən deyə, 

Barsız olar, belə bağa inanma. 
 

Vəfalıya ülfət eləsən bəsdi, 

Namərdlə sirdaşlıq etsən əbəsdi, 

Çox olsa yaxşıdı kişinin dostu, 

Hər satqına, hər alçağa inanma. 
 

Sirrini bildirmə qəlbi qaraya, 

Elə bir ədavət salar araya. 

Çağırma dar gündə, gəlməz haraya, 

Beynamusa, qurumsağa inanma. 
 

Xaşıl tək daşarsa, sönər sonunda, 

Hünəri susmaqdı əsli onun da. 

Qurd kimi gizlənib iblis donunda, 

Eləsindən qaç uzağa, inanma. 
 

Bəyənməz tısbağa çıxa çanaxdan, 

Çox belə imtahan çıxıb sınaxdan. 

Oğul var anası alıb qonaxdan, 

Sığal vurar telə, bığa, inanma. 
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Tərbiyə göməyən ata-anadan 

Deyərsən çıxıbdır veranxanadan. 

Gün əskiyi olan nacins danadan 

Olacaq naxıra buğa, inanma. 

 

Satır namusunu, yeyir duz-çörək, 

Maya halal olsun, pak olsun gərək. 

Yemiş dadı verə bilməz turşənək, 

Xəlbərək atdığı tağa inanma. 

 

Xəbisdə qaydadır, toyuq tək yasar, 

Pərvanə şamlara can edər nisar, 

Bülbülə oxşamaz nə qarğa, nə sar, 

“Tuti”, - deyib qara zağa inanma. 

 

Min qoyun içinə düşsə canavar, 

Qayıtmaz, bəs deməz, qırıb qurtarar. 

Şəmşir görüb çox bəzəkli ədalar, 

Altı boşdur, yan papağa inanma. 
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         YAMANDI, YAMAN 

 

Nahaq sınayırıq biz yaradanı, 

İnsanın zəvzəyi yamandı, yaman. 

Hər dəliyə dəli demə cahanda, 

Yaranmışın səyi yamandı, yaman. 
 

Alovdan yamandı xoryatın dili, 

Od salar, alışar, yandırar eli. 

Şeytanın hiyləsi, qadının feli, 

Alçağın kələyi yamandı, yaman. 
 

Qoca dünya qərar tapandan bəri, 

Gah irəli gedir, gah qalır geri. 

İnsanın gicgahı, atın xəfkiri, - 

Özündən ürkəyi yamandı, yaman. 
 

Sağalmaz kababdan közün yarası, 

Qurtarmaz bədnəzər gözün yarası. 

Qan süzər hərcayı sözün yarası, 

Kəsilməz göynəyi - yamandı, yaman. 
 

Çəkilməz alçağın, satqının dərdi, 

Atomdan, güllədən, topdan betərdi. 

Nanəciblər vurub yıxanda mərdi 

Namərd dəyənəyi yamandı, yaman. 
 

Zinakar, haramxor elə kəm baxar, 

Xəbis-xain sular kimi lil axar. 

Bir tikəsin yesən başına qaxar, 
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Gədənin əppəyi yamandı, yaman. 

 

Bələd olmamışdan sevmə gözəli, 

Sonu zəhər olar, balsa əzəli. 

Düşmən üzə gülər, çətin düzəli, 

Əlindən öpməyi yamandı, yaman. 

 

Şəmşir, qocalıbsan yaxşı saxla baş, 

Daha kimsə ilə eləmə savaş. 

İlana, quldura gəl olma yoldaş, 

Şeytanın köməyi yamandı, yaman. 
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              ALTINDAYAM 

 

Dostlar, bağışlayın, dura bilmirəm, 

Yan üstə qalmışam, daş altındayam. 

Üstündə gəzdiyim qara torpağın- 

İndidən mən onun baş altındayam. 

 

Qəbrimi bel düsər qazıb çox dərin, 

Mərd necə göstərsin burda hünərin. 

Çökmüşəm altına elə bir nərin, 

Üstümə dağ uçub, döş altındayam. 

 

Cananım hardadır, mən isə harda, 

Aşıq məxşuş qalıb belə diyarda. 

Gördü boş qəfəsəm dar bir məzarda, 

Kəfənim islanıb, yaş altındayam. 

 

De hanı qələmim, hanı dəftərim?! 

Nə yazım dünyadan, nə var xəbərim. 

Haqq dada yetişsin, varsa xəbərim, 

Suala cavabsız iş altındayam. 

 

Qardaş yox burada - əlimdən tuta, 

Nə anam, nə bacım, tapılmaz ata. 

Gəlib çatdım bu qaranlıq zülmətə, 

Bala uçurmayan quş altındayam. 
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Görünmür oylaqlar, gəzdiyim dağlar, 

Axtarıb hey məni yarım qan ağlar. 

Suyun çox içdiyim sərin bulaqlar, 

Bilin, köksünüzün tuş altındayam. 

 

Toylarda çaldığım sədəfli sazım, 

Ellərə yadigar qaldı avazım. 

Məzar zimistandır, açılmaz yazım, 

Boranı kəsməyən qış altındayam. 

 

Uzaşdım gözündən dayı-əminin, 

Vəfalı dostların, söz həmdəminin. 

Mənə məhsul verən tarla-zəminin, 

Kübrəsi olmuşam, xış altındayam. 

 

Oğul hayandadır, qız hayandadır?! 

Dağlara baxdığım göz hayandadır?! 

Şəmşir hayandadır, söz hayandadır, 

Fikrə qərq olmuşam, huş altındayam. 
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                        AĞLAMA 
 

Düşmənlər sevinsə geyin qırmızı, 

Qara libas geyib, çıxıb ağlama. 

Əgər ayrı salsa bu dövran bizi 

Sənin çox göz yaşın axıb, ağlama. 
 

Qalma nə möhnətin, qəmin yasında, 

Laçın sar saxlamaz öz yuvasında. 

Birdən görünməsəm el arasında, 

Gəzdiyim yerlərə baxıb ağlama. 
 

Kimsədən pay umma bir möhtac kimi, 

Baxma xəzinəyə gözü ac kimi. 

Alovda qızaran külsüz sac kimi, 

Canını odlara yaxıb ağlama. 
 

Görübsən dünyanın azı-çoxunu, 

Gördün tərəqqinin varı-yoxunu. 

Firqət neştərini, hicran oxunu 

Özün öz sinənə taxıb ağlama. 
 

İnsan gah səqirdi, gah da ki, kəbir, 

Haqqın dostluğunda lazımdı səbir. 

Bu yolun qonağı gedəcək bir-bir, 

Qəlbini gen saxla, sıxıb ağlama. 

 

Günlər keçirmişik yaxşı da, pis də, 

Darıxma, köməyi Xudadan istə. 

Şəmşir bir səbəblə olubdu xəstə, 

Demə ona namərd - yıxıb ağlama. 
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                 ŞİRİNDİ 

 

Yaşaya bilərmi arı əsəlsiz?! 

Baldan da ataya bala şirindi. 

Ana ürəyini öz balasına 

Verib, sevgisini ala, şirindi. 

 

Övlad ağrıyanda ana can deyər, 

Qəlbi şam tək yana-yana can deyər. 

Oğul yara vursa cana, can deyər, 

Dəyişilməz haldan-hala, şirindi. 

 

Şəmşir, çox çətindi ananın yolu, 

Ana kimi şirin nə nemət olu?! 

Ana ürəyini çıxardıb oğlu, 

Sözlərim yadigar qala, şirindi. 
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OLMAZ 

 

Xəyala dalıram, gözəldə vəfa, 

Etibar, düz ilqar olmasa olmaz. 

Çox aşiqlər çəkdi əfsanə cəfa, 

Sevən sevdiyini almasa olmaz. 

 

Dünyada məhəbbət, istək gözəldi, 

Əhdi-vəfa bu eşq ilə düzəldi. 

Yaz yarpağı payız fəsli xəzəldi, 

Açılan saralıb solmasa olmaz. 

 

Şəmşir sözün dosta bəyan etməsə, 

Nakam qalar mətləbinə yetməsə. 

Zamanın qonağı gəlib getməsə, 

Dünya boşalmasa, dolmasa olmaz. 
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                  QALANDI 
 

Nizami, Füzuli köçübdü çoxdan, 

Qoca dünya axır kimə qalandı? 

Fələk ilə başa varan kim oldu? 

Kim deyər ki, filan oğlu filandı?! 
 

Adəmdən, Xatəmdən indiyə qədər, 

Çox saysız ömürlər çürüyüb hədər. 

Zülmətdən bac-xərac alıb İsgəndər, 

Yolda bal şərabı qana bulandı. 
 

Dəhrin almasını kəsmədi hər diş, 

Dostu unutmağı elədi vərdiş. 

Neçə min alimi aldadıb gərdiş, 

İnanma qəsəmə, anda, yalandı. 
 

Süleyman cahana oldu sahibkar, 

Əlinə düşmüşdü külli ixtiyar. 

Hanı, o cəlaldan bir qəpikmi var?! 

Xəzinələr, xanimanlar talandı. 
 

Xəyal elçi kimi aləmi gəzər, 

Sərraf məna seçər, yetirsə nəzər. 

İnsanın mənasız ömrünə bənzər, 

Tər bənövşə tez açılıb, solandı. 
 

Şəmşir qəm oduna yana, dayanmaz, 

Yara vurma, qəmli cana, dayanmaz. 

Baladan ayrılan ana dayanmaz, 

Yaralarım göz-göz oldu sulandı. 
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BİR  BAX 
 

Könül istər qış əlindən yaz ala, 

Qəzanın qurduğu tələyə bir bax. 

Kim qıyar ki, ömrü bir gün qısala, 

Etdiyimiz hədər diləyə bir bax. 
 

Yazar qəbaləmi mən dura-dura, 

Bəlkə də oxşadır məni Mənsura. 

Qərq eləyir gah borana, yağmura, 

Qopan bu tufana, küləyə bir bax. 
 

Müqəddəs o kəsdir ola xoş əməl, 

Ölüncə harama heç atmaya əl. 

Nurdan xəlq olunub, qılınca çəngəl, 

İnsandan can alan mələyə bir bax. 
 

Tubi ocağından düşəndə yarpaq 

Yastığı daş olar, yorğanı torpaq. 

Yol alar məzara getməli qonaq, 

Bizi yola salan fələyə bir bax. 
 

Mehmanı olduğum çörəkli dünya, 

Səxalı, süfrəli, ürəkli dünya. 

Solmasın çiçəyin, çiçəkli dünya, 

Əyilməz qüvvətə, biləyə bir bax. 
 

Şəmşir, kimdir vaxtı gəlsə köçməyən, 

Ayrılığın şərbətini içməyən?! 

Bu dünyanın xəlbirindən keçməyən 

Gərdişin əlində ələyə bir bax. 
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MƏNİ 

 

Çox çaxırdım: Ağam, yetiş dadıma, 

Qurtar bu düyünlü yaradan məni. 

Günəşli sabahı sən aç üzümə, 

Ayrı sal hicranlı qaradan məni. 

 

Bir yanımda möhnət, bir yanımda qəm, 

Bir cana layiqmi bu qədər sitəm. 

Alıb ətrafımı gör necə möhkəm, 

Gəl çək azadlığa aradan məni. 

 

Qadir olan, pənahına qailam, 

Halal qazancıma qarışmaz haram. 

Qocalıqda nə cavanlıq axtaram, 

Edəsən növrəstə haradan məni. 

 

Oyan, qoca baxtım, sən mənə xoş bax, 

Üstümü almamış möhnət, qəm, fəraq. 

Qəzadan, qədərdən özün gəl qabaq, 

Dəhşət təklənməsin sonradan məni. 

 

Şəmşirə süd verib bir nəcib ana, 

Şəminə olaydım kaş ki, pərvana. 

Köçən kimsə çətin gələ cahana, 

Bir dəfə yaradıb, yaradan məni. 
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                  DÜNYA 
 

Bir adil divana şikayətim var, 

Baxarsa bu haqqı-hesaba, dünya. 

Sənin işlərinə əzəldən bəri, - 

Bir deyən oldumu «Mərhəba, dünya!» 
 

Bu şirin enişə hamı inandı, 

İnsan allatmağın nə çox asandı. 

Mülkün ayaqyalınlara tikandı, 

Edirsən bəşəri sən yaba, dünya. 
 

Köçür bu fənadan kim üzügülər, 

Hanı 124 min peyğəmbər?! 

On iki istəkli imam gəldilər, 

Qalmadı əmbiyə, əsaba, dünya. 
 

Yüz yalvarsam eyləmirsən iltimas, 

Zülmü-sitəmkarlıq səndədi əsas. 

Elə bir toy varmı etməyəsən yas, 

Şad qəlbi çəkirsən kababa, dünya. 
 

Üzü gülüşlüsən, ürəyi düşman, 

İmdad istəyənə vermirsən aman. 

Gəldi-getdi neçə şahi Süleyman, 

Necəsən suala-cavaba, dünya?! 
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Xilqət cəlladısan əzəl-axır sən, 

Hamını yandırıb oda yaxırsan. 

Dünən ucaldırsan, bu gün yıxırsan, 

Qoyursan yurdunu xaraba, dünya. 

 

Şəmşiri hicrindən ayırmadın bir, 

Çürütdü canını, üzdü qəm-fikir. 

Bəzən də boynuna salırsan zəncir, 

Qoşursan qanana araba, dünya. 
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                              DARIXMA 

 

İmdada çatandır - sidq ilə çağır, 

Qadir olan bir Allahı, darıxma. 

Rəhimdir, Rəhmandır - çox mehribandır, 

Ümidvardır şahlar-şahı, darıxma. 

 

Baqidir, baridir, la şərik təkdir, 

Onu pak tanıyan doğru ürəkdir. 

Əlillərə, zəlillərə köməkdir, 

Sal yadına bu pənahı - darıxma. 

 

Şəmşir, bir Xudadan kəsmə gümanı, 

Səslə Nuhun qucağında yatanı. 

Dilində zikr elə, zikr dövranı, 

Rəhimkardır bir İlahi, darıxma. 
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            DÜŞƏR-DÜŞƏR 

 

Qəflət yuxusunda yatanlar da var, 

Yazda da qəlbinə qış düşər-düşər. 

Dost deyib dostunu unudunların, 

Azar əqli-huşu çaş düşər-düşər. 

 

Şərab içmə alçaq yarın əlindən, 

Nə xoryatın, nə bəzzatın əlindən. 

Ürkək atın, səy arvadın əlidən 

Kişinin başına daş düşər-düşər. 

 

Kim görüb xəbisin xeyir-karını, 

Dərən varmı ilğın-söyüd barını. 

Mərd elindən əsirgəməz varını, 

Halal süfrəsinə aş düşər-düşər. 

 

Qarğa qanadlanmaz tərlan içində, 

İgid köməşiməz duman içində. 

Əgər qalsa da tək düşmən içində, 

Kəskin qılıncından baş düşər-düşər. 

 

Şəmşir, yara yetişəndə deşilər, 

Dərdi olan boğanaq tək eşilər. 

Övlad əkib yarımayan kişilər, - 

Hər gün gözünüzdən yaş düşər-düşər. 
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             GÖRMÜŞƏM 

 

Səxavətdə, kişilikdə, kərəmdə, 

Sən də yaxşıları tanı, görmüşəm. 

Olandan pay verər ac-yalavaca, 

Qurd ürəkli qarcaqanı görmüşəm. 

 

Ac çörək istədi - tərəzi getdi, 

Qəlbindən məhəbbət, mürüvvət itdi. 

Bir qarı artığın üstündən götdü, 

Haqdan kənar bu qananı görmüşəm. 

 

Bu sözdən bir misal götürsun hərə, 

Lənət gəlsin belə zalım bəşərə. 

Qoy yaddan çıxmasın, yazdım dəftərə, 

Neçə kafər müsəlmanı görmüşəm. 

 

Ac yola saldılar yazıq qonağı, 

Çıxmaz ürəyimdən o günün dağı. 

Mərdlər hanı? Daha gəlmir sorağı, 

Namərd alıb bu meydanı, görmüşəm. 

 

Şəmşirəm, ürəyim yanır atəşə, 

Çərxin gərdişinə etdim tamaşa. 

Dövran nakəsləri çıxardıb başa, 

Tərsə dönən nərdivanı görmüşəm. 
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DÜNYANIN QURULUŞU HAQQINDA 
 

İlahi “Kün!” - dedi, xəlq oldu dünya, 

Yaratdı yer-göyü, bəşəriyyəti. 

Altı gündə hər nizamı quruldu, 

Üç dona bəzəndi şanı-şöhrəti. 
 

Yer üzü cəm olub doqquz nöhrəvaq, 

Pak aydan seçildi bu ana torpaq. 

Üç ad vacib oldu luha yazılmaq: 

Ya Billah, Məhəmməd, Əli xilqəti. 
 

Dünyanı noxudla doldurdu tamam, 

Bir quş gündə birin eləmiş təam. 

Axırda ac ölüb, olmayıb əncam, 

Haqq Musaya demiş bu hekayəti. 
 

Sonra qamış bitib - cahan tamam düz, 

Onu da təkbətək yeyib bir öküz. 

Hanı, o qurğudan görünmür bir iz, 

Vahid tanımışam Qadir Qüdrəti. 
 

İki yüz min illər Adəmə kimi, 

Ancaq gəlib-gedib yoxdu bir kəmi, 

Yerin, göyün, ərşin, gürşün hakimi, 

Laşərik bilirəm bu kəraməti. 
 

Ondan sonra gəlib həzrəti Adəm, 

Əlifbanı  ona Xaliq verib cəm. 

Fitnə-fəsadlara vardı cəhənnəm, 
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Möminin üzünə açıb cənnəti. 

Əzraill bir mələk donuna girmiş, 

Bütün mələklərə şahlıq edirmiş. 

Behişdə Adəmə buğda yedirmiş, 

Şeytan yoldan azıb aldı lənəti. 
 

Adəm də, Həvva da çıxıb cənnətdən, 

Atıldı kənara bu kəramətdən. 

Belə əmr olunub bari hikmətdən: 

Niyə gözləməyib həya, isməti? 
 

Həvva şal toxudu, Adəm cüt əkdi, 

Yoldan çıxan cəzalansın - gərəkdi. 

Nə bəlaya düşdü, çox cəfa çəkdi, 

Çoxaldı cahanın zülmü, zilləti. 
 

İnsaflı yarandı mehriban Habil, 

Haqqı-həqiqətə oldu müqabil. 

Habili öldürdü qardaşı Qabil, 

Qoydu öz adına tənə-töhməti. 
 

İlahi keçmədi bu nahaq qandan, 

Kim keçə bilərdi belə ziyandan. 

Habilin qanını Şeys aldı ondan, 

Gördü ədaləti, düz həqiqəti. 
 

Nuh babamız oldu əlli birinci, 

Ümməti bəd olub, tamam irgənci. 

Eləyib yurdunu viranə küncü, 

Edib ümmətinə qarğış-nifrəti. 
 

Dandı yaradanı kamalsız insan, 
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Rəhimənin təndirindən o zaman 
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Əzəl su qaynadı, başlandı tufan, 

Görəndə çoxaldı Nuhun heyrəti. 
 

İbrahim bığının qabağın aldı, 

Saraya and içdi - yadına saldı. 

O Xəlilullahdan yadigar qaldı: 

İslam üçün bir təmizlik adəti. 
 

Nələr yola saldı bu çərxi-gərdun, 

Bir çox nəbiləri etdi ciyərxun. 

Musanı qovanda qərq oldu Firon, 

Qoşunu dəryada gördü zülməti. 

 

İsanı asilər çəkdilər dara, 

Bu sitəm ayandı Pərvərdigara. 

Bu adil Peyğəmbər tapmadı çara, 

Hiylə qurdu o yəhudi mürtəti. 

 

Rəsul Əkrəm mindi ildirim Biraq, 

Cəbrail bələdçi olubdur ancaq. 

Haqq onu Meraca çağırıb qonaq, 

Əlbəttə, Mövlaya var məhəbbəti. 

 

Birinci gedişdə cənnəti gördü, 

Bildi, bələd oldu, dağıldı dərdi. 

İsrafil çiynindən ona yol verdi, 

İldirim Birağın vardı hikməti. 

 

Cəbrail dayandı, Məhəmməd getdi, 

Yeddinci göylərin sirrinə yetdi. 
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Xaliqi-ləmyəzəl çox sual etdi, 

Əhmədi-Muxtarla oldu söhbəti. 
 

Üç dəfə qayıtdı düşdü səcdəyə, 

İltimas elədi bari rəbbayə. 

Dedi: Xudam, şəfaət qıl bəndəyə, 

Haqq yanında əfsun oldu hörməti. 
 

Musa o cənabı həddə yetirdi, 

Mustafa o gözəl sözü götürdü, 

On yeddi rükəti töhfə gətirdi, 

Şadi-xürrəm etdi cəmi ümməti. 
 

Savab da, günah da gördü o yerdə, 

Hüccabın evində asıldı pərdə. 

Salam gəldi, kim göründü nəzərdə, 

Əli bu salamı verdi xəlvəti. 
 

Əvvəl-axır adı: Heydəri-kərrar, 

Sənə özü verdi bir pərvərdigar. 

Məhəmməddən çatdı sənə Zülfüqar, 

Coşa gəldi Şahi-Mərdan qeyrəti. 
 

Meracdan Məhəmməd qayıtdı geri, 

Ürəkdən şad etdi istəyənləri. 

Dillərdə əzbərdi o vaxtdan bəri, 

Qəlbimdə dağ kimi var məhəbbəti. 
 

Min bir olan adı səsləyirəm mən, 

Qəlbimdə məhəbbət bəsləyirəm mən. 

Günahkar Şəmşirəm, istəyirəm mən, 

Mehriban Allahdan rəhmi-nüsrəti. 
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              VARMI?! 

 

Dünyanı dördəlli tutan insanın, 

Bivəfa ömrünə gümanı varmı?! 

Əzrayıl yetişib alanda canın, 

Əcəlin insafı, amanı varmı?! 

 

Ağacda yarpağın silkələnəndə, 

Dayanmaz, düşəcək vaxtı gələndə. 

İstər can de, istər çor de öləndə, 

Ölümün yaxşısı, yamanı varmı?! 

 

Nəsimi, Firdovsi, Xaqani, Cami, 

Nizami, Füzuli tanıyır hamı. 

Coşanda, daşanda şair ilhamı 

Sözlərdən qeyri bir nişanı varmı?! 

 

Ay keçir, gün keçir - ömür azalır, 

Vədə tamam olur, cəllad can alır. 

Qoca dünya sarayında kim qalır, 

Gərdişin ilqarı, imkanı varmı?! 

 

Xəzan əsər, bağlar bardan ayrılar, 

Diz taqətdən, ixtiyardan ayrılar, 

Şəmşir ağlar, bir nigardan ayrılar, 

Bir də görünməyə imkanı varmı?! 
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EŞQİNƏ 

 

Səndən qeyri nə həkim var, nə təbib, 

Dərman eylə, bir sübhanın eşqinə. 

Olanlar olammaz sənintək həbib, 

İmdada yet, ərrəhmanın eşqinə. 

 

Günahkaram ey Xudaya, bağışla, 

Yerə-göyə, ərş-əlaya bağışla,  

Var adında min bir aya bağışla, 

Böyük ismin - pak ananın eşqinə. 

 

And verdim İlahi, öz hörmətinə, 

Yeganə adına, kəramətinə. 

Rəhimsən, işimi salma çətinə, 

Alı-əba Mustafanın eşqinə. 

 

Yüz iyirmi dörd min peyğəmbər tamam, 

Yetmiş min məlakə, on iki imam. 

Bunların xətrinə ey barı Xudam, 

Sən şəfa ver Şah-Mərdanın eşqinə. 

 

Məhəmməd xətrinə bəzənən Merac, 

Şəmşirəm, istərəm mən sizdən əlac. 

Kanı kərəm, eylə özünə möhtac, 

Qərib olan Xorasanın eşqinə. 
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AMANDI 

 

Bir səndən savayı kimə yalvarım?! 

Yerin-göyün yaradanı, amandı! 

Təbibim özün ol - artıb azarım, 

Hər bir dərdə şəfa verən Sübhandı. 

 

Haraya sən yetiş Heydəri Kərrar, 

Altında uqabi rəşid Ələmdar. 

Yaranmışa ölüm haxdı - yəqin var, 

Xəstəlik, zəlillik necə yamandı. 

 

Dünya boşalmasa, dolmasa olmaz, 

Yazı qış, qışı yaz olmasa olmaz. 

Açılan gül-çəmən solmasa olmaz. 

Gahdan təbustandı, gah zimistandı. 

 

Çinar budağında saralsa yarpaq, 

Onun balta zədəsi var, yaxşı bax! 

Xarabat görünər obasız yaylaq, 

Qəmli könül onun kimi virandı. 

 

Şəmşirin pənahı, vəsfi peyğəmbər, 

Aləmə səbəbkar vahid bir rəhbər. 

Gecə də, gündüz də dilində əzbər, 

Dilinin ləhcəsi Şahi-Mərdandı. 

 

 

 



Aşıq  Şəmşir 

 

 

 226 

 

 

                  ŞEYTANIN 

 

Allahdan utanmaz, bəndədən qorxmaz, 

İnsana qaynamaz qanı şeytanın. 

Şəninə min lənət deməsən olmaz, 

Bir qeyri alqışı haı şeytanın? 

 

Haqqına kəm baxdı alçaq, əqli kəm, 

Namərdi, nakəsi görmədim möhkəm. 

Milyonlarca hiyləgərdən etsə cəm 

Boş qalar axırda yanı şeytanın. 

 

Şəmşir, de əhvalı, halı haramdı, 

Mayası natəmiz, malı haramdı. 

Şərbəti həlahil, balı haramdı, 

Zəhərdən acıdı nanı şeytanın. 
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                   DEYƏR 

 

Oğul var ki, quldu ata yolunda. 

Atasına haray deyər, hay deyər. 

Qolu bağlı durar sağı-solunda, 

Gözüm üstə ayağını qoy deyər. 

 

Oğul var ki, oldu, xeyir vermədi, 

Şərə çapdı, yaxşı bir iş görmədi. 

Nəfi yoxdu, gündəliyi cərimədi, 

Dindirəndə dədəsinə oy deyər. 

 

Oğul var ki, hər saniyə piyandı, 

Bilməz bədəninə nəfdi, ziyandı. 

Görərsən ki, susdu, bir gün dayandı, 

Çıxdı canı, öldüm aman, vay deyər. 

 

Doymaz il uzunu çaxır-araqdan, 

Harda olsa məclis düşər maraqdan. 

Sərsəm olar, baxan gülər qıraqdan, 

Görən-bilən beləsinə zay deyər. 

 

Şəmşiri gəl eşit, qəmdən ol azad, 

Yanıb dodaqların olmasın part-part. 

Qurtarır, cibində qalmır bir manat, 

Qədəhləri döyüşdürüb pay deyər. 
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                  EYLƏR 

 

Dostun arasında yersiz zarafat, 

Sədaqəti, məhəbbəti puç eylər. 

Yaxşı danış, başın olsun salamat, 

Hərcayılıq bir dərdini üç eylər. 

 

Budaqları barlı olan bağ kimi- 

Yüngül olma, ağır əyləş dağ kimi. 

Qoy yayılsın sözün xalqa yağ kimi, 

Bədxahların el yanından köç eylər. 

 

Söz var: “Ağır otur, batman gələsən”, 

Şəmşir dedi, eşitmədin lələ, sən. 

Gələcəyi gözləmirsən hələ sən, 

Ləkəli ad mərd iyidi heç eylər. 
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               TANIMAZ 

 

Əli qabar olub cəfa çəkməyən 

Barsız meşələri, bağı tanımaz. 

Seçə bilməz göy söyüdü almadan, 

Ətrin duymaz, göy yarpağı tanımaz. 

 

Tamahkara çox da versən az deyər, 

Nalayiq kəlməni yaramaz deyər. 

Görməmişlər sağsağana qaz deyər, 

Qızılquşu, yapalağı tanımaz. 

 

Zəhmət təri leysan kimi yağmayan, 

Sarı sünbül bafasını boğmayan, 

Qoyun saxlamayan, inək sağmayan, 

Nə cür becərilir - yağı tanımaz. 

 

Adam var, sözündən alacaqsan həzz, 

Adam var, qaşqabaq, danışmaz-dinməz. 

Eləsi var, durğuzmasan, yeriməz, 

Adam var ki, buyrulmağı tanımaz. 
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               VAR 

 

Adam var ki, ellər üçün bağbandır, 

Bağ salıb, becərib bitirən də var. 

Eləsi var, şeytan oğlu şeytandır, 

Haqqın lənətini götürən də var. 

 

Çox görmüşəm ədaləti yazanı, 

Allah pozsun el işini pozanı. 

Qoy düzəltsin düz rahını azanı, 

Yolsuzu yoluna gətirən də var. 

 

Lənət gəlsin nanəcibin üzünə, 

Satqınların əyrisinə, düzünə. 

Namərdin, alçağın dursun gözünə, 

Çəkilən zəhməti itirən də var. 

 

Nə qədər yaxşılıq etdim Nizana, 

Can çürütdüm hədər yerə, əfsana. 

Halal olsun qədir bilən insana, 

Mərfəti yerinə yetirən də var. 

 

Adam var, halaldan, uzaqdır kökdən, 

Xəbis, xain düzələrmi ürəkdən?! 

Sədaqət sahibi nazikdir tükdən, 

Şəmşir, bu baratı çatdıran da var. 
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                      DÜNYA 

 

Fərhad Şirin üçün dəldi dağları, 

Məcnun Leylisinə yetmədi, dünya! 

Güldürmədin Əsli, Kərəm ağları, 

Onların mətləbi bitmədi, dünya! 

 

İsmayılın gözlərini oydular, 

Sənanı Tiflisdə xukban qoydular. 

Nəsiminin dərisini soydular, 

Qəza-qədər ondan ötmədi, dünya! 

 

Bağban oldum, bağça saldım, söz dərdim, 

Pərvanə tək ocaqlardan köz dərdim. 

Elə bildim: özgə dərdi öz dərdim, 

Şəmşirdən bü ağrı getmədi, dünya! 
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                  YAXŞIDI 

 

Atalar sözünü olmaz unutmaq: 

Namərdin çoxundan azı yaxşıdı. 

Qar-boran yağdırar zimistan ancaq, 

Fəsillərin gözəl yazı yaxşıdı. 

 

Sütun dayanarmı yay günü buzdan?! 

San soruşmaq olmaz göydə ulduzdan. 

Bivəfa oğuldan, biqeyrət qızdan, 

İlqarsız sevgidən tazı yaxşıdı. 

 

Qaçağam səxası gödək adamdan, 

Şəmşirəm, kənaram kələk adamdan. 

Avara danışan, zəvzək adamdan 

Meşələrin dilqanmazı yaxşıdı. 
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                YOXUMUŞ 

 

İlğıma, yarğana hədər bar dedim, 

Sən demə, bunların barı yoxumuş. 

Külək qabağında zibil dağılır, 

Dayanmağa iqtidarı yoxumuş. 

 

Şahin oldum, heyif qanad çalmadım, 

Dostlarımın sayəsində qalmadım. 

Neçə nəğmə yazdım, cavab almadım, 

Bivəfanın düz ilqarı yoxumuş. 

 

Mərd igidin səxası var, əl tutar, 

Xəbisdən, xaindən qaçıb can qurtar. 

Bir çinar dibində min qoyun yatar, 

Gəvən kölgəsinin karı yoxumuş. 

 

Mətləb duyar əqlə nəsib olanlar, 

Elmə, helmə tək münasib olanlar. 

İlqar, məhəbbətdən kasıb olanlar, - 

Əlində xəzinəsi, varı yoxumuş. 

 

Şəmşir, işi belə gedir dünyanın, 

Yaxşı baqi deyil heç bir insanın. 

Bu çərxi-gərdişin, ömrün, dövranın, 

Doğru sözü, etibarı yoxumuş. 
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             DOLANMAZ 

 

Özü arif olan, mətləbi qanan 

Mərifət əhlindən kənar dolanmaz. 

Dünyagörmüş mala, pula aldanmaz, 

Dost yolunda soyuq, bekar dolanmaz. 

 

Sözün yeri gəldi - lazımdı yazaq, 

Mən hələ bilmirəm kəmənd, nə duzaq. 

Kamil bir sənətkar məqsəddən uzaq, 

Əlbəttə, işini qanar, dolanmaz. 

 

İnsanın insana ola hörməti, 

Artırar özünə bol məhəbbəti. 

Düşünürəm çəkdiyiniz zəhməti, 

Şəmşirin qəlbində qübar dolanmaz. 
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                     YOXDUR 

 

Mənim nə arabam, nə də maşınım, 

Nə atım, ulağım, öküzüm yoxdur. 

Bir ərşin ip-iplik tapılmaz bizdə, 

Nə örkən, nə sicim bir düzüm yoxdur. 

 

Keşiş yeməz imiş həmişə kətə, 

Qulaq asın nəticəli söhbətə. 

Lənət, yüz min lənət olan hörmətə, 

Məndə yalvarmağa can, dözüm yoxdur. 

 

Özüm bir əyriyə tay olmamışam, 

Yaralı xəstəyəm, sayalanmamışam, 

Dilənib kimsədən pay almamışam, 

Paysızam, utanmaz pis üzüm yoxdur. 

 

İnsanda xoş sifət, məhəbbət gərək, 

İlqardan, saxadan olmaya gödək. 

Zəhərdən acıdı qaxışlı çörək, 

Elə nan yeməyə o dizim yoxdur. 

 

Qədirbilən, mərd igiddi şah pirim, 

Sədaqətdi mənim fikrim-zikirim, 

Qocalmışam, korşalıbdı şeşpərim, 

Sadəcə Şəmşirəm, buynuzum yoxdur. 
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               YARAŞMAZ 

 

Səxavət, kəramət, insaf, mürüvət 

Zülümkar zalıma, bəyə yaraşmaz. 

Adamlıq, yaxşılıq, ilqar, məhəbbət, 

Ədəb, ismət əqli zaya yaraşmaz. 

 

Mərd qılınc qurşanar ehtiyat üçün, 

Zivəri Haqq verir toy-büsat üçün. 

Yəhər bağlanıbdır köhlən at üçün, 

Aləm bilir: çul eşşəyə yaraşmaz. 

 

Şəmşirin sözünün nöqsanı yoxdur, 

Nanəcib, nakəsin qəlbi soyuqdur, 

Kasıbda etibar varlıdan çoxdur, 

Libas yoxsullara niyə yaraşmaz? 
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               YOXDU 
 

Dünya alverçidir: alır, tez satır, 

Vəfasız ömürə etibar yoxdu. 

Alimi, arifi torpağa qatır, 

Belə bir nainsif zülümkar yoxdu. 
 

Azalır ürəkdən məhəbbət, həvəs, 

Can çıxır bədəndən, qalır boş qəfəs. 

Ağzından quş kimi uçanda nəfəs, 

Əlini atmağa bir tutar yoxdu. 
 

Elə ki, yol alır köçün, karvanın, 

Kəsilir obadan, eldən gümanın. 

Dar məzar içində tək qalır canın, 

Bu bağlı qapıyda bir açar yoxdu. 
 

Qəbirdə üstünə tökülür torpaq, 

Bir şəmsiz, çıraqsız, bir veran otaq. 

Görünməz kiməsənə, yalqızsan, ha bax, 

Qohum-qardaş, dost-müsahib, yar yoxdu. 
 

Şəlaləli buz bulağı görməyə, 

Çəmənli yaylağı, dağı görməyə, 

Göz açılmır solu-sağı görməyə, 

Nə edim əlimdə ixtiyar yoxdu. 
 

Ancaq sığınmışam pak olan ada, 

Şəmşir, gəl sən çağır onu imdada. 

Hakimlər hakimi, özün sal yada, 
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Daha səndən qeyri ümidvar yoxdu. 

             SARSAĞI 
 

Demişdim aləmi ara, yaxşı tap, 

Sənə demədim ha ara sarsağı. 

Urçahına nə tez cıxdı xapaxap, 

Yamança sevmisən qara sarsağı. 
 

Özünü necə gör dərdə salıbsan, 

Tay-tuşundan, eldən geri qalıbsan. 

Dünyanı qurudub, hardan alıbsan, 

Bu dil qanmaz bəd şəkara sarsağı. 
 

De hansı ölkəni çapdın gətirdin, 

Özünə yurd-yuva yapdın gətirdin, 

Yoxsa cəhənnəmi tapdın gətirdin, 

Hədər yerə, ay bekara, sarsağı. 
 

Dili laldı, qulağı kar, həm dəli, 

Sözün varmı cavabında, deməli. 

Hər kim görür, belə deyirlər: - Bəli! 

Bənzədirlər yazda qıra sarsağı. 

 

Sənindi hər möhnət, sənindi hər qəm, 

İnsan öz canına edərmi sitəm. 

Sənə yaraşırmı aldığın həmdəm, 

Qoymadın yerində dura sarsağı. 
 

Məzəmmət edəcək işindən hamı, 

İblisə qandırma - qanmaz məramı. 

İt kimi çəmkirir, yeyir adamı, 
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Bəlkə bir yaradan vura sarsağı. 
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                BİR GÜN 

 

Özgə danasını bağlayanların 

Çatısı əlində qalacaq bir gün. 

Yad bağında gül becərən bağbanın 

Gülü tez saralıb solacaq bir gün. 

 

Qəlbi haram yola doğru axanın, 

Qonum-qonşusuna haram baxanın, 

Sınacaq buynuzu eldən çıxanın, 

Yəqin bil, sözümə gələcək bir gün. 

 

Şirniyyat uşağı gətirər ələ, 

Nizamidən qalıb bax bu məsələ. 

Nə isə heç sizə kar etmir hələ, 

Görməyənlər görüb biləcək bir gün. 

 

Xoşbəxt ol ki, el sözünü tutalar, 

Qədrin bilib zər yerinə satalar. 

“Əkən biçməlidi”, - deyib atalar, 

Hər kəs öz haqqını alacaq bir gün. 

 

Varsa qonşuluqda yoxsul bir çoban 

Ucaldar adını - fəxr elə onnan. 

Gedib dost arama dağdan, arandan, 

O çoban qaydına qalacaq bir gün. 
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Sərraf olub işarədən söz qanan, 

Məzmununu, mənasını düz qanan, 

Kamil olub bir kəlmədən yüz qanan 

El içində başcıl olacaq bir gün. 

 

Nə qədər bəd olsa qonşunun pisi, - 

Düşməni qorxuzar qəlbinin səsi. 

Şəmşirə dayaqdı elin nəfəsi, 

Qəlbindən qaranı siləcək bir gün. 
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                  VARMI? 

 

Cavab gözləyirəm ellər, obalar, 

İlqarın yolunun çəpəri varmı? 

Nə insanı məhəbbətdən aralar, 

Başqa əlaməti, xətəri varmı? 

 

Görən olmaz kərəmini düşmənin, 

Lənətlə çəkilir adı şeytanın. 

Yaxşı dostu yaman gündə satanın, 

Bir at milçəyincə təpəri varmı?! 

 

Namərd dada min il dura, yetişməz, 

Ürək zəngin ona vurma, yetişməz. 

Dağların başında xurma yetişməz, 

Aranın piltandan xəbəri varmı? 

 

Söyüd coşub bar gətirə, çətindi, 

Dərin yara tez yetirə, çətindi, 

Dəmir qızıb su götürə, çətindi, 

Poladsız qılıncın kəsəri varmı? 

 

Şəmşir, alçaqlarda etibar olmaz, 

Bəduğur yoldaşda xeyir-kar olmaz. 

Qırıq qəməltidən Zülfüqar olmaz, 

Görək dəhrənin də düsəri varmı? 
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                  DÜŞƏRMİ?! 

 

Car olub ellərdə söylənməyən söz 

Dəhana yayılıb, dilə düşərmi?! 

Tutulan bir işə yetirməsən göz 

Arası uzanıb belə düşərmi?! 

 

Qışa bahar desəm layiqi varmı? 

Nəzmdə, nəğmədə sözə uyarmı? 

Uçar-qaçar, yas desək də yasarmı? 

Fürsət çöl quşudu, ələ düşərmi?! 

 

Günlər yaydı, baş endirməz dumana, 

Nə boran, nə də qar girişməz ona. 

Çaylarda çalxanan yaşılbaş sona - 

Zimistanda buzlu gölə düşərmi?! 

 

Yağar da quraqla ortaqdı, bəli, 

Yadıma düşəndə oluram dəli. 

Demirsiniz külək əsər, qar gəli, 

Bəlkə sanırsınız: hələ düşərmi?! 

 

Meylinizdə varmı qeydə qalmağa, 

Qocaman aşığı yada salmağa?! 

Diziniz tutmadı dəmir almağa, 

Şifersə vaxtında lələ, düşərmi?! 
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               EŞQİNDƏDİ 

 

Kəsdirib üstümü bekar adamlar, 

Bunlar qoşma, tərif söz eşqindədi. 

Buraxıb başına kicbəsər əri, 

Hər kəs öz kefində, öz eşqindədi. 

 

Bir qadınla yaşayanlar kişidi, 

Belə sifət qeyrətli mərd işidi. 

Eləsi var, dördün alıb boşadı, 

Təzə Məcnun olub qız eşqindədi. 

 

Hədyan danışıqlı duzsuz yalanlar, 

Gündə yüz yol eşqə düşən cavanlar. 

Dünən evlənənlər, bu gün qovanlar 

Kabab olub yanır, köz eşqindədi. 

 

Oğul gərək çıxsın belə çətindən, 

Elin töhmətindən, məzəmmətindən. 

Bəzi pisdi sanitarka itindən, 

Cığır imsiləyir, iz eşqindədi. 

 

Şəmşirin işinə çaş deyən olmaz, 

Ədabaz olana xoş deyən olmaz, 

Himar anqırmasa, toş deyən olmaz, 

O da torba, noxda, biz eşqindədi. 
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                   DAĞLAR 
           Qənbər müəllimə 

 

Daxil olub torpağına səcdə qıl, 

Bəlkə məni səndən soruşdu dağlar. 

Suyu şərbət bulaqlara salam ver, 

Nə zaman ki, sənlə görüşdü dağlar. 

 

Qar ilə örtülüb başı, ayağı, 

Buz fərşinə döşəndirib yaylağı, 

Şad xəbər söyləsən qaçar dodağı, 

Bəlkə ağlamadı, irişdi dağlar. 

 

Qar altında darıxmasın çiçəklik, 

Məni də kövrəldir xəstəlik, təklik. 

Havada torağay, qayada kəklik 

Şütmüş, qanad büküb bürüşdü dağlar. 

 

Bir iqlimdə getmir dağı-aranı, 

Belə hökm eləyib çarxın dövranı, 

Bu il qışımızın yağmur, boranı, 

Zor küləyi sənlə vuruşdu, dağlar. 

 

Darıxmasın lalə, nərgiz, bənövşə, 

Sabah olmalıdı yamyaşıl meşə. 

Novbahar atlanıb çıxar gərdişə, 

Səninlə öpüşdü, görüşdü dağlar. 



Aşıq  Şəmşir 

 

 

 246 

Xoş gün görən varmı yaşda bizim tək?! 

Yoxsulu əyləşib başda bizim tək! 

Durmadan çalışır qışda bizim tək, 

Ay, gün arasında yarışdı dağlar. 

 

Şəmşirin qəlbinin var bir diləyi, 

Gəlsin ovlağına Güllər mələyi. 

Quzeyin moruğu, döş çiyələyi, 

Görərsən bir-birinə qarışdı dağlar. 
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                      SARI 
            Şagirdimə cavab 

 

Meylim bir elçidi, övladı-səcdə, 

Dost yolunda dizi çökənə sarı. 

Qiblə kimi sanıb edirəm səcdə, 

Mərd igid oğullar əkənə sarı. 

 

Yazan bir mələkdi: xeyirmi, şərmi?! 

Bilməz bu fərmanı hansı bəşərmi? 

Tərlan yuvasına qarğa düşərmi? 

Qoymaram sədrinə sökənə sarı. 

 

Mən kiməm ki, baxım, hökmdar baxır, 

Qərar onunkudur əvvəl və axır. 

Birdən oda salır, yandırır-yaxır, 

Yön tutmur göz yaşı tökənə sarı. 

 

Pələng də yetimsə olar füqəra, 

Şəmşir bu möhnəti yetirib yara. 

Ürəyim alışır anasızlara, 

Baxanda boynunu bükənə sarı. 
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                   EŞQİNƏ 

 

Səfər etdim, arzu-kama yetişdim, 

Düz ilqarın, doğru rahın eşqinə. 

Bu qərib məzarı ziyarət etdim, 

Adı min bir, bir pənahın eşqinə. 

 

Gəzdiyim dağlara yetişəndə mən, 

Cənnətə gəlmişəm elə bil həmən. 

Müşküllər Ağası, imdad elə sən 

Çahar adlı qibləgahın eşqinə. 

 

Əzablı görüşə gəlibdi hardan, 

Şövqü-həvəs ilə uzaq diyardan. 

O kömək dilədi pərvərdigardan 

Pak hörmətin, ehtiramın eşqinə. 

 

Şəmşir, Həqqə umud, hələ ki, sağam, 

Ana torpaq, bir gün sənə qonağam. 

Qohum gəlib, bəs nə edim, naçağam, 

Şəfa bulum tək Allahın eşqinə. 
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                  ÖLDÜRÜRMÜŞ 

 

Deyirlər: düşmüşdü Novruz borana, 

Onu Qəndaf kimi yar öldürürmüş. 

Mənə deyən yoxdur: «Sən nə gəzirdin, 

Uzun Yalda səni qar öldürürmüş». 

 

Qış günü sandım ki, dağlar çəməndi, 

Lalələr, nərgizlər solmaz, həməndi. 

Allandım işrətə, itirdim zəndi, 

Biağıl insanı tar öldürürmüş. 

 

Namərd zimistana bağladım vəfa, 

Görmədim işrətin, ha çəkdim cəfa. 

Şəmşir, yol vermə sən belə insafa, 

Bülbülü gül üstə xar öldürürmüş. 
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                 YAZ 
   Əmim oğlu sürücü Həbibə 

 

Atalar yurdunda on bir yadigar, 

Təzə şair, nəğmələri belə yaz. 

Kimsəyə toxunma, olma səhlənkar, 

Nəcib nəzmə al qələmin ələ, yaz. 

 

Lağlağıdan uzaş, demə hədyanı, 

Qoşulma qanmaza, əzmə qananı, 

Dərin düşün, yadına sal Qurbanı, 

Mərdə tərif, bülbülləri gülə yaz. 

 

Ağıllı, kamallı olmasa ozan 

Alim ola bilməz hər şeir yazan. 

Özün üçün bir ləkəsiz ad qazan, 

Yamanı at, yaxşılığa hələ, yaz. 

 

Ocaq qala, qoy külündə köz olsun, 

Həm ürəyin doğru olsun, düz olsun. 

Şeirin xoşa gəlsin, sözün söz olsun, 

Xeyir olar mən də desəm, lələ, yaz. 

 

Tərsinədir eylədiyin siftələr, 

Nə lazımdır tamsız, yağsız kiftələr. 

Gözəl gəlsin aylar, günlər, həftələr, 

Dastan bağla, xoş günlərə, ilə yaz. 
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Təbini təhqirlə yorma əfsanə, 

Kəllə çəkə biliməz, hər yetən dana. 

Əsərini qoy cahanda nişana, 

Vətənə yaz, qohum-qardaş, elə yaz. 

 

Qoşulma yaramaz şeir güdənə, 

Sapand daşı olma gəlib-gedənə. 

Ağır otur, qoç oğul ol dədənə, 

Məktubuna şəfəq nuru çilə, yaz. 

 

Tənə sözdən insan olur yaralı, 

Mərifət bilməzdən dolan aralı. 

Nişana almasın ovçu maralı, 

Ceyranları Muğana yaz, Milə yaz. 

 

Qaç fitnədən - qəlbin əmin olunca, 

Azad yaşa özün dərdə salınca. 

Düşübsənsə bu peşənin dalınca 

Şəmşir kimi çək sazını zilə, yaz. 
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                 QOCALMIR 

 

Dərdə giriftaram, nə şərmi-sarəm, 

Demə xalam oğlu, əlbət qocalmır. 

El-oba köçsə də belə qayda var: 

İnsanda xasiyyət, adət qocalmır. 

 

Aqibət ölümdü - yaşasaq yüz də, 

Həm saç da, saqqal da, ağarır üz də. 

Qocalıq tapılmaz şeirdə, sözdə, 

Sənətkar qocalmır, sənət qocalmır. 

 

Ardıcdan, gəvəndən qalanan ocaq 

Alışar, kül olar, köz tutmaz ancaq. 

Bir gün udsa məni bu qara torpaq 

Sədaqət, məhəbbət, hörmət qocalmır. 

 

Zaman da, tarix də köhnəlir hər an, 

İşıqlı gözlərə çöksüyür duman. 

Bu şirin dünyada qalacaq cavan, 

Səxavət, yaxşılıq ülfət qocalmır. 

 

Hər il təzələnir bahar da, yay da, 

Şəmşir, fikir getdi bu haqqı-sayda. 

Görünən ulduz da, günəş də, ay da, 

Onlar nə aşikar, xəlvət qocalmır. 
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             TAMAHKAR 

 

Qazanıbsan, yığdığını ye barı, 

Gül olma dövlətə, vara, tamahkar. 

Dövləti çoxaldıb çəkmə azarı, 

Yandırma canını nara, tamahkar. 

 

Ucuz alıb malı baha satanda, 

Vaxtı gəlib bir gün bəxtin yatanda, 

Mühakimə - prokuror tutanda, 

Olmayacaq dərdə çarə tamahkar. 

 

Gen günündə axtar dar günün yolun, 

Varlanmaq istəyib kəsdirmə qolun, 

Xəznəyə doldurma sən xalqın pulun, 

Düşəcəksən bir gün dara, tamahkar. 

 

Zəhmət çəkib ali savad oxudun, 

İşləyəndə canın oda toxudun, 

Zəhər oldu pulu sizə noxudun,  

Bais oldun yoldaşlara, tamahkar. 

 

Şəmşir, artıq tamah günahdı, qandı, 

Hər tamahkar dünyada bir nadandı. 

Dövlət yığıb artıran da peşmandı, 

Axır olar günün qara, tamahkar. 
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                HAYIF OLDU 

 

Qocalıq üstümə çöküb dağ kimi, 

Əyildi qamətim, bel hayıf oldu. 

İstədim mən çıxam uca dağlara, 

Ayağım getmədi, yol hayıf oldu. 

 

Arabir baxıram Qoşqara sarı, 

Dərindən ah cəkib edirəm zarı, 

Sevdiyim tər gözəl olubdur qarı, 

Saçına ağ düşüb, tel hayıf oldu. 

 

Mənim nə sözüm var çərxi-gərdişə, 

Özü qərar verib tutduğu işə. 

Danışmaq istədim - dəymədi dişə, 

Gəlmədi, dolaşdı dil, hayıf oldu. 

 

Şəmşirin çəkdiyi bu qəm bir dağdı, 

Dərdə dərman: gülmək, bir oynamaqdı. 

Yarın qara saçı kağızdan ağdı, 

Ağla, göz yaşını sil, hayıf oldu. 
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                   APARDIMI?! 
 

Bir gün Səmədlə gəzdiyim laləli güneyə yol aldım. Kim var idi, 

kimi görəydim? Dağlara vəfalı insanların kəmömürlü olması 

mənə çox  təsir elədi. Vurğunu haradan 

 tapaydım?! 

Dünya, səndə bağ becərən bağbanın 

Birisi əlində bar apardımı?! 

Bir amansız xəlbirisən insanın, 

Sənə gələn xeyir-kar apardımı?! 
 

Adəmi aldadıb bu çərxi-dövran, 

Qovuldu cənnətdən, oldu pərişan. 

Üç yüz arvad aldı şahi-Süleyman, 

Yanınca bir yoldaş, yar apardımı?! 
 

İblis həsəd ilə yüz hiylə qatdı, 

Lənət, aman, ləin gör hara çatdı?! 

İlanı, Tavusu cənnətdən atdı, 

Şeytanı ağzında mar apardımı?! 
 

Əyyub peyğəmbərə nələr eylədi?! 

Rəhimə saçının dibi göynədi. 

Əyyubun canını kürkülər yedi, 

Cəbrail dərdinə nar apardımı?! 
 

Boşalıb, dolursan indiyə qədər, 

Adətin belədi sənin sərbəsər. 

Zülmətdən bac-xərac aldı İsgəndər, 

Öləndə əlində var apardımı?! 
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Saxasız, ilqarsız tanıdım səni, 

Vurğunu neylədin? Ağlatdın məni. 

Dağlar zirvəsində açan çəməni- 

Doluya döydürdün, qar apardımı?! 

 

Şəmşir bir arzuya intizar oldu, 

Zalım gərdiş niyə zülümkar oldu? 

Bülbül cəfa çəkdi, dil əfkar oldu, 

Gülün ləzzətini xar apardımı?! 
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                SIĞINSIN 

 

Bir xəstənin son umudu mərd ola, 

Qəm etməsin, Kərəm-kana sığınsın. 

O ki, mehribandı ata-anadan, 

Bəndə gərək mehribana sığınsın. 

 

Sidq ilə çağırsın qolsuz Abbası, 

Sahib Əz-zamanı, Xızır İlyası. 

Bir adı Qəşəmşəm - müşkül Ağası, 

Qul olan kəs bu pirana sığınsın. 

 

Pərişan baxanda gözün hər mənə, 

Şəmşirəm, dağ çəkir nə qədər mənə. 

Səxavət əhlini sən göstər mənə, 

Aşıq kimə ey zamana, sığınsın? 
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              HEYFİM GƏLİR 

 

Beyilqar yolunda üzülüb canım, 

Çəkdiyim zəhmətə heyfim gəlir. 

Mərd övlad törəməz alçaq gədədən, 

Çəkdiyim firqətə heyfim gəlir. 

 

Fərhada, Məcnuna, Kərəmə tayam, 

Kim mənə deyər ki, bir əqli-zayam. 

Nə abırım qaldı, nə də ki, həyam, 

Tökülən ismətə heyfim gəlir. 

 

Yazdım neçə kitab tərif dəftəri, 

Vəsfinə sərf etdim kəskin nəzəri. 

Oda yandım nanəcibdən ötəri, 

Eşqə, məhəbbətə heyfim gəlir. 

 

Gah Aya bənzətdim, gah da Günəşə, 

Mələyə oxşatdım - əfsus bu işə. 

Huri-pəri dedim, eylədim peşə, 

Bu şana, şövkətə heyfim gəlir. 

 

Gözümlə od gördüm, çəkdim müsibət, 

Dayanıb dözürəm, torpağam əlbət. 

Şəmşir beyvəfaya oxuyur lənət, 

Demirəm, lənətə heyfim gəlir. 
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                AĞLARSAN 

 

Əgər bilsən mənim hicran dərdimi, 

Olarsan bir qəmli bəşər, ağlarsan. 

Varsa ürəyində istək, məhəbbət, 

Fəryadın dağları deşər, ağlarsan. 

 

Çaylar daşar, sel gücündə daş gedər, 

Dərd əlindən beyin gedər, baş gedər, 

Kövrələrsən, leysan kimi yaş gedər, 

Sənətkar gözlərin şişər, ağlarsan. 

 

Sənə təsir etməlidir, əlbəttə, 

Şəmşiri unutma şirin söhbətdə. 

Xanəndə yoxladı Papravənddə*, 

O günlər yadına düşər, ağlarsan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Papravənd – Ağdam rayonunda kənd adıdır. 
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                   DAĞILDI 

 

İki yüz min illər Adəmdən qabaq, 

Qalıb bu yer üzü xalı, dağıldı. 

Millət yoldan çıxdı, Nuh nifrin etdi, 

Tufan oldu, el-mahalı dağıldı. 

 

Yüz iyirmi dörd min nəbi gəlmişdi, 

Bu ki, həqiqətdi, doğru-düz işdi. 

Hərənin mənzili bir yana düşdü, 

Tacı, taxtı, nə cəlalı dağıldı. 

 

Gəlib bu dünyaya saysız padişah, 

Hər kimsə bir şeyə deyirmiş Allah. 

Yaradıcı kimdi, olanda agah, 

Münkürlərin qalmaqalı dağıldı. 

 

Fələk ilə başa çətindi qalmaq, 

Olmaz bu qüvvədən söz xəbər almaq. 

Dəhrin qaydasıdı boşalmaq, dolmaq, 

Kimdi verən bu sualı, dağıldı. 

 

Qandan təməl qurub əzəldən cahan, 

Daş-torpaq boyanıb insan qanından. 

Qırıb bir-birini ağılsız insan, 

Şəmşir, huşun müəmmalı dağıldı. 
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                 DAYANAR 

 

Qocalıqda adam küsəyən olur, 

Cavanlıq ortaqdı, gözə dayanar. 

Qocanın qəlbinə dəysən qan ağlar, 

Bədən yaxşı- yaman sözə dayanar. 

 

Qoca istər bir iş tuta, kövrələr, 

Bir az bərkdən desən: «Ata!» - kövrələr, 

Düşgün insan zarafata kövrələr, 

Cahil yüz min ərki-naza dayanar. 

 

Tez əriyər yay günündə daşda qar, 

Uca dağlar ancaq saxlar başda qar. 

Adəti var: yağmalıdı qışda qar, 

Yetişəndə fəsli-yaza dayanar. 

 

Dostun meyli yana dolanmasaydı, 

Könüllər sel kimi bulanmasaydı, 

Səpəndə üstünə, sulanmasaydı 

Deyərdim ki, kabab duza dayanar. 

 

Gələcək əfsundu, qardaşım, sən bil, 

Gəşti-gəşt eliyər gərdiş ilbəil. 

Ayağın altına ilişən zibil 

Süpürməsən, qalxar, dizə dayanar. 
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Zaman taxtdan salır hökmranları, 

Şahi-Süleymanın qalmayıb varı. 

Boğur qarqaralar daşqın cayları, 

Gur bulaqlar dönüb buza dayanar. 

 

Çürüdüm nadandan cavab alınca, 

Dərdbilməzdən gileyliyəm ölüncə. 

İnamsız olanı başa salınca, 

Şəmşir, əlli dərdin yüzə dayanar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dədə öyüdləri 

 

 

 263 

 

 

             DƏYMƏSƏYDİ 

 

Dünya od tutardı, aləm yanardı, 

Yoxsulun dilinə aş dəyməsəydi. 

Ömür çürüməzdi qəmdən-kədərdən, 

İnsanın gözünə yaş dəyməsəydi. 

 

Yuxarı qayıtsa yönü təkərin, 

Kotan tez tapardı avand əkərin. 

İşi hardan düzələrdi nökərin- 

Ağanın sərinə daş dəyməsəydi. 

 

Təbibsiz yaralar sarılardımı, 

Şəmşir hicran çəkib darılardımı. 

Qudurğan kəllələr yarılardımı, 

Başına buynuzlu baş dəyməsəydi?! 

 

 



Aşıq  Şəmşir 

 

 

 264 

 

                      OLAR 

 

“Ceyran”, - dedim, qayaqarpan inandı, 

Ceyranda zər naxış, şiş buynuz olar. 

Gövhər sözdən nə anladı, nə qandı, 

Ona tərif xoş rədifli söz olar. 

 

O, çaqqaldır kolda-kosda ulaşan, 

Tülkü kimi əl-ayağa dolaşan. 

Örkən, palan qamətinə yaraşan- 

Ancaq onu qandırmağa biz olar. 

 

Şeytan hiyləgərdir aranı qatır, 

Doğru yol gedəndə yüz kəmənd atır. 

Alçaqlar özünü quruşa satır, 

O ki, duldur, hardan dönüb qız olar?! 

 

Lalə, nərgiz qarlı qışa yaraşmaz, 

Ala qarğa tərlan quşa yaraşmaz. 

Şeir belə qabanbaşa yaraşmaz, 

Gözəlliyin hər siması düz olar. 

 

Can ver eləsinə mətləb qanandır, 

Görsən o da eşq oduna yanandır. 

Şəmşir belə vəfalıya qurbandır, 

Məhəbbəti, sədaqəti yüz olar. 
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                MEYLİNİ 

 

Satın almaq kim istəsə cənnəti, 

Yandırsın yoxsula, aca meylini. 

Olmalıdır Məhəmmədin hümməti, 

Dost eləsə o möhtaca meylini. 

 

Nə şər axtar, nə aranı qarışdır, 

Ürəyini adamlarla sarışdır, 

Dava yatır, küsülünü barışdır, 

Yaxınlaşdır Kəbə-Haca meylini. 

 

Şəmşir, görəcəyin budur gərdişdə, 

Dur uyqudan, qafil olma bu işdə. 

Böyük yolu saxla, yeri beşihdə, 

Şad elə sən mömin qoca meylini. 
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                DEDİ 

 

Əzəl ibtidadan böyük atalar 

Nəsihəti oğul-qızına dedi. 

“Nifrət edin, qaçın, ayaq basmayın,  

İblisin, şeytanın izinə” - dedi. 

 

Ana dedi: “Aldanmışam,” - inanın, 

Bəhsi düşdü oğul ilə ananın. 

“Əsl həqiqətdi bu imtahanın” - 

Fərzəndə padərin özünə dedi. 

 

Bir baxın alçağın etibarına, 

Satqının işinə, namus-arına. 

Oğlu girib çuxulçu paltarına, 

Haqq sözü ananın üzünə dedi. 

 

Lənət satqınlara onda qoyuldu, 

Ürəyinə burğu düşdü, oyuldu. 

Şah arvadı qara qula suyuldu, 

Özü də lənəti yüzünə dedi. 

 

Düşünər mətləbi dərd qanan insan, 

Qoy xəbər aparsın dəhri dünyadan. 

Şəmşir pəsinmədi sultandan, xandan, 

Nöqsanı hər kəsin gözünə dedi. 
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              GƏRƏK 

 

Uçmaz o qala ki, onun divarı 

Saxsı kərpic olsun, daş olsun gərək. 

Deyilən hər sözü saxlaya, barı 

Düşünən zəkalı baş olsun gərək. 

 

Məsaillər yükdü beysavadlara, 

Yazısız dastanlar yaramaz kara, 

Alınmaz mətahı çəkmə bazara, 

Üzükdə mirvari qaş olsun gərək. 

 

Əməyə, sənətə, elmə uymayan, 

Övladına təməl daşı qoymayan, 

Kitab oxumayan, məna duymayan 

Ağlasın, gözləri yaş olsun gərək. 

 

Namərd, nanəciblər qəlbi dardılar, 

Xainlər, paxıllar dərd-azardılar. 

Dolunu tökməyə həvəskardılar, 

Baisin çanağı boş olsun gərək. 

 

Sözüm nəsihətdi, yadigardı, yaz, 

Səxalı süfrədən çörək azalmaz. 

Dindirmə qaşqadı, səydi ədabaz, 

İnsanın sifəti xoş olsun gərək. 
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Gəl, bələd ol, bu hesaba, bu sana, 

Muş layiqdi fitnə gəzib pusana. 

Bir işarə söz də bəsdi insana, 

Qanmasa, palanlı toş olsun gərək. 

 

Şəmşir, bil qədrini halal baratın, 

Yaraşıqdır Koroğluya Qıratın. 

Çətin almaq olar kamalı satın, 

Ağılsız kəllələr çaş olsun gərək. 
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                 OLMAZDI 

 

Mərifət versəydi yaradan Kişi 

Himarın belində palan olmazdı. 

Tənəzzül etməsə çərxin gərdişi 

Ölümü yadına salan olmazdı. 

 

Lənət iblislərə olana ustad, 

Ərdən özgəsinə baxmazdı arvad. 

Əgər qalmasaydı şeytandan fəsad 

Bir insan oğlunda yalan olmazdı. 

 

Gah ucaldır, gah endirir nərdivan, 

Özü belə qurub qurğunu quran. 

Yoxsulları olmasalar çalışqan 

Varlılar bu qədər kalan olmazdı. 

 

Haqq belə buyurub fərmanı əzəl, 

Yazı çiçək açır, payızı xəzəl. 

Hamı bir simada yaransa gözəl 

Qara çirkinləri alan olmazdı. 

 

Acıdı axırda fələyin aşı, 

Hanı o Xızr ilə gəzən yanaşı? 

Zülmətdə gəzməsə cəvahir daşı, 

İsgəndərin yurdu talan olmazdı. 
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Biri sultan oldu, biri padişah, 

Birdən dövran sürür, birdən çəkir ah. 

Namərdin sözünə baxsaydı Allah 

Dünyanın üzündə qalan olmazdı. 

 

Şəmşirin yadına böhtanmı düşər? 

Kimsənin haqqında danışmadım şər. 

Boşalıb-dolmasa yaranmış bəşər 

İsrafil Surunu çalan olmazdı. 
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               DÜNYADAN 

 

Üzü dönüb, məhəbbətim uzaşıb, 

Süleymanı yola salan dünyadan. 

Daha inanmıram etibarına, 

Çoxdan eşitmişəm yalan, dünyadan. 

 

Almır bir vecinə ölüb, qalanı, 

Birdən verdiyinə salır talanı. 

Neçə yüz min filan oğlu filanı 

Köçürüb ilqarsız olan dünyadan. 

 

Hanı Şahi-Mərdan, hanı Məhəmməd? 

Əzəldən elminə bələdəm, bələd. 

Bir gün zəhər oldu bu şirin şərbət, 

De varmı bir ləzzət alan dünyadan? 

 

Adəm ata buğda yedi cənnətdə, 

Olmasa yeməzdi yəqin, əlbəttə. 

Hörməti dərd edir bu aqibətdə, 

Çox gedib saralan, solan dünyadan. 

 

Şəmşirəm, acizə bir insan-əhləm, 

Dərdə dərman varmı - yarama məlhəm? 

Müxtəsər, gedibdi zəndinən zəhləm, 

Hüseyni taxtından salan dünyadan. 
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              QARA TORPAQ 
 

Xaqani, Nəvai, Nəsimi hanı? 

Səndən kam aldımı, ay qara torpaq?! 

Nizami, Füzuli, gövhərin kanı, 

Oldular ilana pay, qara torpaq. 
 

Fələk qurğusunun əzəli xasdı, 

Vəfası, ilqarı qəmdi, hərasdı. 

Bir günü toy günü, bir günü yasdı, 

 Başlanır üstündə vay, qara torpaq. 
 

Anasan, övladın daraşır sənə, 

Döşündən süd əmir, sarmaşır sənə, 

Axır kübrə olur, qarışır sənə, 

Edirsən özünə tay, qara torpaq. 
 

Baş əymirsən, filə, şirə, sən nərə, 

Dastanın sığışmaz milyon dəftərə. 

Göydəki şahinlər döşəndi yerə, 

Olur şirin ömür zay, qara torpaq. 
 

El-oba ayrılır xanimanından, 

Usanır, əl çəkir, bezir canından. 

Hüsnün al boyanır insan qanından, 

Günahsız çox axır çay, qara torpaq. 
 

Şəmşir bu şan-şöhrətinə inandı, 

Bütün yaranmışlar oduna yandı. 

Bu üç zəmanədə nələr dolandı, 
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Di topla, hesabla, say, qara torpaq. 

        



Dədə öyüdləri 

 

 

 275 

                

            FİLANŞÜDƏ 

 

Tökmə zəhləsini gəlib-gedənin, 

Haqqa, ədalətə bax, filanşüdə. 

Uyubsan felinə şeytanın, pisin, 

Öz bəd əməlindən çıx, filanşüdə. 

 

Xalqıma ürəyim hey qayğı çəkir, 

Sən hələ düşünüb etmirsən fikir. 

Niyə gələcəyi düşünmürsən bir, 

Sökürsən özünü çox, filanşüdə?! 

 

Ata gərək öyüd versin oğula, 

Halal maya ilə, halal doğula. 

Alçaq sözü hesab edib noğula 

Alırsan ağzına qax, filanşüdə. 

 

Sirr vermə nakəsə, hər yetən yada, 

Namərdi çağırma, yetişməz dada. 

Bilirsənmi adam kimdi dünyada? 

Ola gözü-könlü tox, filanşüdə. 

 

Az bilənə genəş, çoxu bilərsən, 

Anlayarsan, varı-yoxu bilərsən, 

Şəmşir kimi kitab oxu, bilərsən, 

Çox yekə danışma, bax filanşüdə. 

                       



Aşıq  Şəmşir 

 

 

 276 

            

 

             HƏR İŞDƏ 

Aşıq Şəmşir redakasiyaya şeir göndərir. Şeiri 

eybəcər şəklə salıb çap edirlər 

 

Özü üçün umac ova bilməyən 

Özgəsinə kəsə bilməz əriştə! 

Əlbət, biçarəyə deyən olmayıb, 

Gərək insan mahir olsun hər işdə. 

 

Suyunu çox edib, kəsib duzunu, 

Qırıb, yerə salıb, baş-buynuzunu. 

Vurub çənəsinə, əyib ağzını, 

Baş açmadım, şəbbə tutub fəriştə? 

 

Sağ olsaydı göstərərdik Mehriyə, 

Deyərdim ki, burnu dönüb dəhriyə. 

Oxşarı var pəri sınıx cəhriyə, 

Qır qurtarıb, iy dolaşıb kirişdə. 

 

Az olsa da mənim adım, sanım var, 

Ağlayardım, eyləməsəm eldən ar. 

Bilmirsən, əl vurma, eyləmə murdar, 

Bir işə ki, səndə yoxdu səriştə. 

 

Şəmşirdə var etibarın hörməti, 

Belə olmur sənətkarın hörməti. 
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Məni açır yoldaşların hörməti, 

Minnətdar olaram sizlə görüşdə. 

 

              OLAR, OLMAZ? 

 

Qışın çiləsində, Keyti dağında 

Lalə, nərgiz, çəmənzar olar, olmaz?! 

Yayın istisində Mildə-Muğanda, 

Hər kim desə: boran, qar olar, olmaz?! 

 

İnsan gərək imtahanda bilinə, 

Düşən söz itərmi elin dilinə. 

Bircə tikə çörək keçsə əlinə 

Mərd igidin qəlbi dar olar, olmaz?! 

 

Açdın ki, boğçanı - nə gizlə, nə dan, 

Qafil olan çətin durar uyqudan. 

Gün vuranda tez quruyan sızqadan 

Günah yoxdu, axıb car olar, olmaz? 

 

Yaxşı söyləsmişdi Nizami - mərhum, 

Belə xəbər verib bir heyyi qəyyum: 

Qurddan çoban olmaz, şeytandan qohum, 

Etibara möhkəm mar olar, olmaz?! 

 

Var sözümdə sel aparmaz körpülər, 

İnsan meyli qurbağadan irpinər, 

Məxmər tüklü bala doğmaz kirpilər, 
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Laçından törəyən sar olar, olmaz?! 

 

 

 

Əfsanə deyildi söylənən nağıl, 

Yeri  gələn yerdə deyilsin mağıl. 

Sarsaq kəllələrdə görərsən ağıl, 

Beynində huş, kamal var olar, olmaz?! 

 

Şəmşir, yola saldın ömrünün sanı, 

Yaxşını, yamanı bir yolluq tanı. 

Sevgi bilmə, düşün satqın olanı, 

Bivəfadan sənə yar olar, olmaz?! 
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                 GƏLİBSƏN 

              Aşıq İsmayıla 

 

Qurbanla Ələsgər yandıran şama 

Yoxsa olub sən pərvanə, gəlibsən. 

Bu arzu-diləkdə çatarsan kama, 

Doğru yola mərd-mərdanə gəlibsən. 

 

Tanış ol ustadın əsli-soyundan, 

Yol çəkilib yeddi dağlı boyundan. 

Qurblan bulağının içib suyundan, 

Bəlkə elə bu dərmana gəlibsən. 

 

Durmuşam əhdimdə düz ilqarınan, 

Təmiz vicdanınan, namus-arınan. 

Qış günü görüşə sənətkarınan 

Qərq olubsan qar-borana, gəlibsən. 

 

Pirinə baş əyən arzuya çatar, 

Bəzirgansan, çək qəfləni, ləl apar, 

Bazarında yaman mirvarilər var, 

Yoxdu qeyri nə bəhanə, gəlibsən. 
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Şəmşirə söhbətin şirindi, bəli, 

Xoşdu bu taleyin xeyir əməli. 

Gəncədən yol alıb sən a göyçəli, 

Olduq sənə ata-ana, gəlibsən. 

 

 

MALİKİN 

Əmidən qardaş oğluna - həkim Malik Şükürova 

 

Övladı mərd olar comərd atanın, 

O cümlədən, var qüdrəti Malikin. 

Tərlan olmalıdı tərlan balası, 

Aşikardır məharəti Malikin. 

 

Onu Hatəm kimi səxalı gördüm, 

Elimin oğludu, dağıldı dərdim, 

Əzəldən bilsəydim tərif edərdim, 

Şay olardı buşaratı Malikin. 

 

Şəmşir vəsf eləyir igid adından, 

Tərbiyə götürüb öz ustadından. 

Nəvə-nəticəmin çıxmaz yadından, 

Bu hörməti, sədaqəti Malikin. 
 

Bakı şəhəri, 

 05.10.1979 
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              ŞƏMŞİRİ 

 

İlahi, boynunu namərdə əymə, 

Möhtac eləsən də mərdə Şəmşiri. 

Rəhminə bağışla, qəhr ilə döymə, 

Salma bu qurtarmaz dərdə Şəmşiri. 

 

Varmı heç ixtiyar - nəçiyəm mən də, 

Hökm də, fərman da, kərəm də səndə. 

Xak üzündə muram, acizi-bəndə, 

Özün xəlq elədin yerdə Şəmşiri. 

 

Ya Rəbbim, əfv qıl, ərşi-əlaya, 

Bir isminə min bir oxunan ayə. 

Rəhmi böyük olan barı, Xudaya, 

Nökər saxla sən nəzərdə Şəmşiri. 

 

Bir gün köçərgidi dəhri-fənadan, 

Uşaqkən yetimdi ata-anadan. 

Nə qədər ki, sağdı, eldən-obadan 

Qoyma ey Ləmyəzəl, gərdə Şəmşiri. 

 

Natəvan qullara çox baratın var, 

Mehriban, vahidsən - səxavətin var, 

Dərmansız dərdlərə eyləmə düçar, 

Barı, Kərəm kanı, bir də Şəmşiri. 
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             VARMI? YOX! 

 

Hər ağacdan qabaq söyud çiçəklər, 

Əslindən kütahdı, barı varmı? - Yox! 

Namərdləri qucaqlama, əl kəsər, 

Zərəri çox, xeyri-karı varmı? - Yox! 

 

Vələs var, meşədə min ildən qoca, 

Odundu, olsa da dünya dolunca. 

Çinar da boy çəkir almadan uca, 

Heyvası varmı? - Yox! Narı varmı?  -Yox! 

 

Gözüm yoxdu nakəsləri görməyə, 

Zəhləmi tökəni bəs görüm niyə? 

Bir xeyirdə, ya bir şərdə verməyə 

Beysəxanın dövlət-varı varmı? - Yox! 

 

Nəfi nədi başı bağlı xəznənin? 

Düzməz möhübünü mərdin nə zənin. 

Qaynata evində olan yeznənin 

Namusu, qeyrəti, arı varmı? - Yox! 

 

Gəl Şəmşirlə söhbətə dur, sözə dur, 

Dərdə şərik olmursansa aza dur. 

Kişi var ki, arvad vurub uzadır, 

Onun bir hünəri, zoru varmı? - Yox! 
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                TANIYAN 

 

Əyri yol verməyib Haqq bəndəsinə, 

Göstər, varmı yol-ərkanı tanıyan? 

Gözünü dikərmi özgə malına 

Həqiqəti, Kərəm-kanı tanıyan? 

 

Peyğəmbərdən qalıb halal, doğruluq, 

O səbəb çox olub üzünə bolluq. 

Şeytanın işidir fitnə, oğurluq, 

Halal qazancını hanı tanıyan? 

 

Dələduz iblisin həmin oğludur, 

Xain-xəbis əqli kəmin oğludur. 

Axtar-ara, bax gör kimin oğludur, 

Namus, qeyrət, pak vicdanı tanıyan. 

 

Nadanın hiyləsi qatdı dünyanı, 

Düz yoldan çıxardı doğru insanı, 

Harama çevrildi mütaha qanı, 

O ki, yoxdur bu heyvanı tanıyan. 

 

Allah buyuranı qanunda buyur, 

Kimsənin qəlbində olmasın qürur. 

Şəmşir, ədalətdə həqiqət budur, 

Daim yaşar Haqq divanı tanıyan. 
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                  İNSAN 

 

Bir ovuc torpaqla doyacaq gözün, 

Bu qoca dünyadan, doymayan insan. 

Köçər ki, bir qonaq bilməyən özün, 

Dünyada ölümü saymayan insan. 

 

Oxumursan göndərilən Kitabı, 

Dar məzarın var sualı-cavabı, 

Şeytanın əmrinə olubsan tabı, 

Haqqa, ədalətə uymayan insan. 

 

Bilirsənmi kömək dilə haradan, 

Meylini, qəlbini çıxart qaradan. 

Tanımırsan kimdi səni yaradan, 

Dilində şəhadət yaymayan insan. 

 

Qiyamətdə Məhəmmədin hümməti, 

Biri əzab alar, biri rəhməti. 

O dünyada çətin görər cənnəti, 

Bu dünyada cənnət qoymayan insan. 

 

Şəmşir, mahir oldun sən ki, hər işdə, 

Nələr gördün çərxi-dövran, gərdişdə. 

Sənə birdi cəhənnəm də, behişt də, 

Elmi, mərifəti duymayan insan. 
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                 BƏLKƏ 

 

Leyli ölüb, Əsli yanıb, düzdümü?! 

Gözümlə görmədim, yalandı bəlkə?! 

Doğrudan qadının dərdi-hicranı, 

İnsanın canını alandı bəlkə?! 

 

Əzəl kimlər olub bu qurğu quran, 

Xan oğlu Kərəmə omu deyib: - Yan! 

Yazıq pərvanələr, ağıl ucundan 

Şamlara əfsanə dolandı bəlkə?! 

 

Hanı, doğru çıxan kimdi ilqara?! 

Məhəbbətsiz ürək yaramaz kara. 

Sən mənim sinəmə vurduğun yara 

Dedinmi göz açıb sulandı bəlkə?! 

 

Bir qönçə ətrini verməzsə əzəl 

Olar payız fəsli saralmış xəzəl. 

Əhdi-peymanını unudan gözəl, 

Əqrəbdi, çayandı, ilandı bəlkə?! 

 

A Şəmşir, özünü pula satanlar, 

Çətin durar ağır uyqu yatanlar. 

Məhəbbətin ucuz əllə tutanlar 

Bar verməz yulğuna calandı bəlkə?! 
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               ÇOX OLAR 

 

Çərxin ilqarına aldanma, insan, 

Bu çərxi-gərdişdə yalan çox olar. 

İlqarına xilaf çıxır hər zaman, 

Bu işdən xəbərdar olan çox olar. 

 

Meylimi kəsmişəm şeirdən, sazdan, 

Bülbül olan səsim düşüb avazdan. 

Qocalan aşığa gəlindən, qızdan 

Böylə bir qaydadı: gülən çox olar. 

 

Qocanın yanında cavan da vardı, 

Əgər yeri gəlsə dağ qoparardı. 

Şəmşir istəsəydi nələr yazardı, 

Sərraf bazarında alan çox olar. 
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                EDƏN MƏNİ 

 

Bu sadə xasiyyət baratdı məndə, 

İnsanlıq, ismətdi baş edən məni. 

Həyalılar lal əyləşir görəndə, 

Həyasızlar olur çaş edən məni. 

 

Nə ümmanam, nə dənizəm, nə dağam, 

Qurbandan yadigar barlı bir bağam, 

Özdüyümdə damcı daman bulağam, 

Əsərim - təbimdir coş edən məni. 

 

Şəmşirəm, sözümün olmamış kəmi, 

Dayağımdı hakimlərin hakimi. 

Doğru həqiqətdi sən deyən kimi, 

Bu qüvvə, qüdrətdi yaşadan məni. 
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              ƏLİNDƏ 

 

Cavan oğlan, soruşursan halımı, 

Əlac varmı qocalığın əlində?! 

Yetimlik çəkəndən dərd azalarmı? 

Pis gün gördüm analığın əlində. 

 

Ana “Can!” - demədi lap tez qocaldım, 

Dərdim artdı şeir yazdım, saz aldım, 

Otuz dörd sənədə atasız qaldım, 

Asan işdi bu, Xalığın əlində. 

 

Şəmşir, bir misal var xalqın dilində: 

İgid sınmaz öz yerində – elində! 

Qoca dünya yatır öküz belində, 

Dirəkdimi su balığın əlində?! 
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            DURMUŞAM 

 

Qədir bilən, məni adam sayanın, - 

Qulluğunda canla-başla durmuşam. 

Dilqanmazı, hesabını bilməzi - 

Vurmağa ağacla, daşla durmuşam. 

 

Naşı təbib, gəl əl vurma yarama, 

Meylim üçün qəmli hicran arama. 

Halal nemətimi qatma harama, 

Öz yerimdə halal aşla durmuşam. 

 

Dosta zərər dəyməmişdi əlimdən, 

Şəmşir, kimsə inciməyib dilimdən, 

Yeri gəlsə çəkinmərəm ölümdən, 

Günüm keçib, 80 yaşla durmuşam. 
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                  A BAXTIM 

 

Mən səni görmüşəm laçın qanadlı, 

Fərar etmiş bir tərlansan, a baxtım. 

Piyada qoyarmı köhlən Qıratlı, 

Yada salıb, bir yol ansan, a baxtım. 

 

Beləmi yazılıb yazılan yazı, 

Hanı bülbülünün şirin avazı?! 

Bəs belə yatmağa kim olar razı, 

Açıb gözün sən oyansan, a baxtım. 

 

Uduşum onluqdu, qəpiyə düşür, 

Arpadan seçilən kəpəyə düşür, 

Xəlqinki zər-ziba ipəyə düşür, 

Mənimki gətirir ziyan, a baxtım. 

 

Evimin sahibi üç aydı yatır, 

Deyirlər Şəmşirin baxtı şeş atır. 

Kim bilir, göz yaşın sellərə qatır, 

Məni xoş günlərə qoyan, a baxtım. 
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                  ELLƏR 

 

Başım yastıqdadı, yanım döşəkdə, 

Gedənə-gələnə baxıram, ellər. 

Deyirdilər kərəm coxdu Fələkdə, 

Acı dərmanları bixuram, ellər. 

 

Dastanım söylənir elin ağzında, 

Əjdaha kam açıb yolun ağzında, 

Axşam günəşiyəm tilin ağzında,  

Dağlardan batıram, yaxıram, ellər. 

 

Süleymanın yurdu bu dünyadımı? 

Hanı, varmı bir qohumu, yadımı? 

Mahallara tanış olan adımı 

Xəstəlik üz verir, yıxıram, ellər. 
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                                   DÜZ OLMAZ 

 

Bahar deyib, zimistana inanma, 

Salar səni boran-qara, düz olmaz. 

Sınamamış hər insana inanma, 

Xilaf çıxar etibara, düz olmaz. 

 

Soyuq olar onun qəlbi buz kimi, 

Yeriklər qanına bir susuz kimi, 

Şahlıq namusunu satan qız kimi 

Alçaq, namərd söz-ilqara düz olmaz. 

 

Şəmşir, nə aldanıb olubsan çaş-baş, 

Nanəcib adamdan qaç yavaş-yavaş. 

Hanı inandığın bivəfa yoldaş?! 

Yüz yol axtar, yüz yol ara, düz olmaz. 
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                                KEÇİB GEDİR 

 

Tərlan baxtım, bir qanadlan, havalan, 

İstəkli dostlarım yan keçib gedir. 

Keçən saniyələr, yel olan anlar 

Ömürdən azalıb san keçib gedir. 

 

İndi bağlı deyil, əllər açıqdı, 

Dinib-danışmağa dillər açıqdı, 

Könüldən-könülə, yollar açıqdı, 

Ürəkdən-ürəyə qan keçib gedir. 

 

Daha tədbirini çaşıbdı sərim, 

Gəzir hər diyarda şeirim, əsərim. 

Şəmşiri unudub istəyənlərim, 

Cəsəddən ayılır, can keçib gedir. 
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                         BAĞIŞLA, ALLAH! 

 

Yerin-göyün, ərşin-gürşün, asmanın, 

Olan dayağına bağışla, Allah! 

Böyük kərəminə qadir sübhanın, 

Vahid olmağına bağışla, Allah! 

 

Rəhmandı, Rəhimdi – adındır sənin, 

Çox olur kərəmi belə Kərəmin. 

Qəhr ilə doğranan imam Həsənin, 

Yanan dodağına bağışla, Allah! 

 

Gözəl günlər gətir laşərik Allah, 

Şəmşir günahsıza qoyma çəksin ah! 

O, böyük rəhminə gətirib pənah,  

Merac qonağına bağışla, Allah! 
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                   AŞİQƏM 

 

Ərəstu aləmdə “Bəli!” - deyəndə, 

Adı min bir Kərəm-kana aşiqəm. 

Laşərik, biməkan əvvəl-axirət, 

Bu hənnana, bu mənnana aşiqəm. 

 

Mənə bəxş eləyən bir halal təbi, 

Əzbərim əxz olan, cəm olan nəbi. 

Yeri də, göyü də yaradan rəbbi, 

Sənin kimi Haqq sübhana aşiqəm. 

 

“Kün!” – deyib, xəlq olub zəmin asiman, 

Məlayik kəmtəri huriyi qılman. 

Bütün yer üzündə yaşayan insan 

Şahid olsun bir yeganə, aşiqəm. 

 

Külli-aləminin hər halı böyük, 

Vilayəti böyük, mahalı böyük. 

İsmi bari-Xuda, cəlalı böyük, 

Belə tənha mehribana aşiqəm. 

 

Şəmşirəm, nəçiyəm, nə qüdrətim var, 

Üzü qara günahkaram, günahkar. 

Səxalı, mürvətli, ya Pərvərdigar, 

Sən bağışla, Şah Mərdana aşiqəm! 

 



Aşıq  Şəmşir 

 

 

 296 

 

 

                   MƏNİM 

 

Könül pərakəndə, nə halət oldu?! 

Sıxır ürəyimi intizar mənim. 

Yadıma nə düşdü - gözlərim doldu, 

Deyirəm adıma günahkar mənim. 

 

Vahidi-Ləmyəzəl, əzizül-əzim, 

Etmişəm pirimə mən səcdə, təzim. 

Sənin sualından utanar üzüm, 

Sinəmi yandırar bu dağlar mənim. 

 

Bağışla İlahi, ərşi-əlaya, 

Məhəmmədin qızı Zəhra anaya. 

Əfv elə İlahi, xeyrəl Nisaya, 

Bağlama nitqmi Kirdigar, mənim. 

 

Sütunu məzhəbim quran Əlidi, 

Deyim ona: mətləb soran Əlidi. 

Qəbr evində başda duran Əlidi, 

Sənin kimi ümidgahım var mənim. 

 

Şamda Səkinənin qolları bağlı, 

Zeynəbin laləxun ciyəri dağlı. 

Düşərmi bu halə Əlinin oğlu?! 

Doxsan min yaralı şahsuvar mənim. 
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Ey düəccül fəracə, ya qaib imam, 

Müşkül işlərimə özün çək nizam. 

Xorasan şahına pənahlanmışam, 

Ziyarətim olsun o məzar mənim! 

 

Şəmşirəm, bir şahə çakər olmuşam, 

Kölgəsində sinədəftər olmuşam, 

Qənbər ağasına nökər olmuşam, 

Dilimdə əzbərdi o Heydar mənim. 
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                İLAHİ 

 

Laşərik, biməkan, vahid olan kəs, 

Qadiri-qüdrətsən baqi, İlahi! 

Hünərvər payçısı abı-gövhərin, 

Əlini yaratdın saqi, İlahi! 

 

“Kün!” - dedin, xəlq etdin ərşi zəmini, 

Yerin, göyün, cismi-canın cəmini. 

Qoymadın aləmin kəsir-kəmini, 

Gözəl qurdun bu novraqi, İlahi! 

 

Yoxluğu var etdin - durdu yuxudan, 

“La bəli!” - səs gəldi o zaman ruhdan. 

Əmr fərmanınla seçildi sudan, 

Saf elədin bu torpağı, İlahi! 

 

İki it bərqərar gəşt eləyir düz, 

Nizamda, tarazda gəlir üzbəüz. 

Birisi gecədi, birisi gündüz, 

Yandırırsan şam-çırağı, İlahi! 

 

Günahkar Şəmşirin ah çəkib ağlar, 

Var sinəmdə çalın-çarpazlı dağlar. 

Solmasın Rəsulun saldığı bağlar, 

Pozma bir də bu növrağı, İlahi! 
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                 NEYNİM?! 

 

Bəşəri qərq etmə dərdi-möhnətə, 

Biz çəkə bilmirik, ay Ağa, neynim?! 

Çağırram Nəcəfdə şah olan mərdi, 

Bəlkə çatmır səsim uzağa, neynim?! 

 

Unudulmaz Kərəm-kanı dilimdə, 

Neçə var ömrümün sanı dilimdə. 

Nübuvət, imatət hanı dilimdə?! 

Verilər dilimə qadağa, neynim?! 

 

Yenə ümidvaram mahi cəbinə, 

Hüsnü nur ziyalı bu nuru-eynə. 

Mənə yol göstərən mərhum Hüseynə 

Edən yox, aparam sadağa, neynim?! 

 

Ahım bülənd olub ərşi-əlaya, 

Qəlbim məngənədə, keçib araya. 

Güzarım düşəydi o Kərbəlaya- 

Müntəzirəm qanlı torpağa, neynim?! 

 

Şəmşir ha səsləyir yazı yazanı, 

Müdəm ruhum cövlan edir havanı. 

Ziyarət etməyə imam Rzanı 

Yol verilmir gedə qonağa, neynim?! 
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                   ƏLİ 

 

Müşküldə qalanlar çağırır səni, 

Məzhərül əcayib yanadı, Əli! 

Nurun sütun olur asimanlara, 

Sənsən Cəbrayılın ustadı, Əli! 

 

Həsənin, Hüseynin lölütl mərcan, 

Sizin şəxsinizə bir vəsfi “Quran”. 

Sailə qul olub borcdan qurtaran, 

Olan natəvanlar imdadı Əli! 

 

İki barmağınla Xeybər qopardın, 

Düldülü Rəfrəflə qoşa çapardın. 

Rəsulu Meracda tez-tez tapardın, 

Sənin möcüzətin əladı, Əli! 

 

Bütün ustadların sənsən rəhbəri, 

Mərhəbi öldürüb, böldün əjdəri. 

Günü sən xatirə qaytardı geri, 

Hörmətin göy kimi ucadı, Əli! 

 

Səni şir yaradıb Xaliq əzəldən, 

Tərifin oxunur ayə mülzəldən, 

Vəmulla ismi bir Ləmyəzəldən, 

Aldın əvvəl-axır mərd adı, Əli! 
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Kimdi ağa olan sən tək hünərvər, 

“Səd afərin!” - dedi göydə mələklər. 

Qatarı bəxş etdin, düşündü Qənbər, 

Kərəmin nə böyük dəryadı, Əli! 

 

Şəmşirəm, günahkar, aciz nökərəm, 

Sən ki, mərd mövlasan - nə qəm çəkərəm? 

Deyib kəlamını bir kani-Kərəm: 

Sənə mərd aşiqlər xudadı, Əli! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dədə öyüdləri 

 

 

 303 

 

                     

                VAR 

 

Bəşəri xəlq edən, eli xəlq edən 

Hamıya köməkdar bir pənahım var. 

Müşküldə qalanda eylər imdadı, 

Padşahdan da böyük bir padşahım var. 

 

İnsanı qurtaran dardan salamat, 

Qulları hifz edən dardan salamat. 

Yanımda saxlayan nardan salamat, 

İbrahim Xəlilim, qibləgahım var. 

 

O külli aləmi tək dolandıran, 

Növraqi zəminə pak nizam quran. 

Əvvəl-axır ismi hey baqi qalan, 

Laşərik, biməkan Haqq Allahım var. 

 

Hüseyn aşiqiyəm, Əli nökəri, 

“Sübhanə rəbbikə!” - deyəndən bəri. 

Əsir qəlbim yad etdikcə məhşəri, 

Mənəm bir müqəssir - çox günahım var. 

 

Şəmşirəm, dərsimi aldım əlhəmdən, 

Bu əqli-kamalı əxz etdim kimdən?! 

Əlimi üzmərəm kani-Kərəmdən, 

Səxalı, rəhimkar bar İlahim var. 
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                 AYRILIQ 

 

Bir günün görüşü min ilə dəyər, 

Dərdi-qəmdi, qiyamətdi ayrılıq. 

Cismimə od salar, qəlbimə kədər, 

Bir dəhşətdi, kəsalətdi ayrılıq. 

 

Hicranda, möhnətdə qəm gəzər, haşa, 

Əndişə insanı salar ataşa, 

Ayaqdan od alıb, yetişər başa, 

Məlamətdi, zəlalətdi ayrılıq. 

 

Fərağı çəkən kəs olarmı xoşnud?! 

Kimsəsiz arada qalar naümud. 

Əl intizar qalu şəddimin əlmud,  

Bax gör onda nə halətdi ayrılıq. 

 

Yaradır xilqəti - puç edir fələk, 

Axırın ölümdü, olsan da mələk, 

“Əlvida!” - deyəndə olmur görüşmək, 

Ancaq bundan ibarətdi ayrılıq. 

 

Bir gün yəhərlənər əcəlin atı, 

Şəmşir, yaranmışın budur baratı. 

İsgəndər axtardı tapdı Zülmatı, 

Onu da torpağa qatdı ayrılıq. 
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                    NƏ VAR 

 

Bu qədər möhnətin çəkim hansını? 

Əgər dərd bir olsa, dözməyə nə var. 

Canda taqət varsa, ürəkdə təpər 

Dolanıb dağları gəzməyə nə var. 

 

Əl atmaq lazımdı dalda qalana, 

Su verəsən canın oda salana. 

Göstəriş hədərdir ustad olana, 

Baxanda həşyəni düzməyə nə var. 

 

Xəyalın axtarır dağı, aranı, 

Yağdırma qəlbinə qarı, boranı, 

Eşqin dəryasını - söz qurtaranı, 

Qəvvas olsam, düşüb üzməyə nə var. 

 

Gəl namərdin sən heç qalma qaydına, 

Qaranlıqdan daha çıxdın aydına. 

Hər kəs gərək tay danışa, tay dinə, 

Anlamaz başını əzməyə nə var. 

 

Şəmşir, düz mətləbi bilmək lazımdı, 

Bir mərdin yolunda ölmək lazımdı, 

Hər gündə şad olub gülmək lazımdı, 

Ağlayıb dodağın büzməyə nə var. 
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                İNCİMƏZ 

 

Vəfalı qardaşa qardaş əlindən, 

İnan, dəysə yüz də yara, inciməz. 

Mən ağa deyiləm, aciz nökərəm, 

Olsa da bədənim para, inciməz. 

 

Sən boynuna aldınmı heç bir günah?! 

Haqqa, ədalətə qoy olsun agah! 

İsgəndər hökmündə olan Nadir Şah 

Göndərsən qul kimi hara, inciməz. 

 

Bələdsən, əzizim, məndəki hala, 

Hələ pozulmayıb ilqar-qəbala. 

Həmlə edib gətirsən də zavala 

Cəsədim alışsa nara, inciməz. 

 

Hərdən qəmgin, hərdən şuxdu ürəyim, 

Biləndər - həssasdı, Şıxdı ürəyim. 

Ürəyinə sarmaşıqdı ürəyim, 

Zəncirlənib etibara, inciməz. 

 

Qəlbim birdən topdu, birdən süzəndi, 

Qəvvas olub dəryalarda üzəndi, 

Dədə Şəmşir dərdə, hicrə dözəndi, 

Çəksələr dilindən dara, inciməz. 
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      AŞİQƏM 

 

Məhəbbətə, sədaqətə, ilqara, 

Bir çörəyə, bir də duza aşiqəm. 

Bir qoca yarım var, min qıza dəyər, 

Nə gəlinə, nə də qıza aşiqəm. 

 

Mərdə lazım olsa keçərəm candan, 

Tərbiyə almışam arif insandan. 

Zəhləm gedir hiylə, fitnə, yalandan, 

Açıq qəlbə, doğru sözə aşiqəm. 

 

Can de eləsinə - o, qədir bilə, 

Ürəyindən kini, kədəri silə. 

Hər an kömək dura obaya, elə, 

Məhəbbətlə baxan gözə aşiqəm. 

 

Halal zəhmət aldım sənət bazarı, 

Yol aldım Haqq olan düz yola sarı. 

Nəyimə lazımdı dünyanın varı, 

Əyridən qaçqınam, düzə aşiqəm. 

 

Mərddə səxa gördüm, igiddə hünər, 

Mərdlər ölkəsini firavan istər. 

Mərifət düşünər sahibi-dəftər, 

Alimlər, ariflər, sizə aşiqəm. 
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Yan qaçıram naxələfdən, xatadan, 

Baratımı pak almışam butadan, 

Sənətimi öyrənmişəm atadan, 

Şeirdən saldığı izə aşiqəm. 

 

Şəmşiri yetirib tale bu yaşa, 

Könül həmdəmimlə gəzirəm qoşa. 

Hansı bir dil el nəzəri danışa- 

Əhli-dilə, nurlu üzə aşiqəm. 
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                  KÜSMƏSİN 

 

Qərənfil yaylaqdan, bənövşə bağdan, 

Bu dağlardan çəmən, lalə küsməsin. 

Əllərin qoynunda durdun uzaqdan, 

Heyran oldum meh camala, küsməsin. 

 

And içdim ölürəm, ey gözəl insan, 

Üz bəri döndərsin heç olarmı qan, 

Keçdi bir qələmqaş, gözü can alan, 

Biz də baxsaq qara xala, küsməsin. 

 

Həyəcan könlümü həyatdan tapdı, 

Bu iş görünməmiş haqqı-hesabdı. 

Yerdə görmək məleykəni savabdı, 

Şəmşir kimi ağsaqqala, küsməsin. 
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                       YARPAQ 

 

Bir zaman burc olur, bir zaman qönçə, 

Yaşıl budaqlara bitişən yarpaq. 

Tufandan qırılıb, doludan sınıb – 

Vədəsinə saralıb bu düşən yarpaq. 

 

Qaytarmaq olarmı əldən gedəni, 

İnsan da çürüyər, tapsa zədəni, 

Bütün yaranmışlar gözlər vədəni, 

Adətdir, tökülər yetişən yarpaq. 

 

Şəmşir bu dünyaya baxdı gələndə, 

Yəqin bildi: ölüm haqdı – gələndə. 

Dayanmaz ağacda vaxtı gələndə, 

Sanlı günlərindən ötüşən yarpaq. 
 

1965 
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                    OLA BİLMƏZ 

 

Oddan kül törəyər – atalar demiş, 

Hər daşda qığılcım, nar ola bilməz. 

Tərlan yumurtasın qarğa bəsləsə, 

İtirməz əslini, sar ola bilməz. 

 

Sevməsə bir insan elmi, sənəti, 

Bilməz ona desin yüz nəsihəti, 

Boran yağdırmaqdı qışın adəti, 

Gül açar baharda qar ola bilməz. 

 

Elm üçün özünü etməyən nökər, 

Bütün ömrü boyu ahuzar çəkər. 

Ağlayar, gözündən qanlı yaş tökər, 

O kəsdə fərasət – var ola bilməz. 

 

Ustad oğlu olsa ustad yaxşıdı, 

Şəmşirəm, əyilməz polad yaxşıdı, 

Yüz haram qazancdan savad yaxşıdı, 

Onun kimi yoldaş, yar ola bilməz. 

 

 

 

 



Aşıq  Şəmşir 

 

 

 314 

 

                OLMASAYDI 

 

Yükün əyib, daş düşməzdi qürbətə, 

Hər işə bir səbəbkar olmasaydı. 

Tərəqqi qədrini bilməzdi bir kəs, 

Əgər ki, tənəzzül, dar – olmasaydı. 

 

Pərvanə sevməzdi şamı, çırağı, 

Bülbül gül eşqində gəzməzdi bağı, 

Kərəm, Məcnun, Fərhad dəlməzdi dağı, 

Məhəbbət, nə sevgi, yar olmasaydı. 

 

Səməndər məqsədlə yanır atəşə, 

Güllə də hökmsüz toxunmaz daşa, 

Biilqar adamlar çatardı başa, 

Dost yolunda boran, qar olmasaydı. 

 

Şəmşirəm, əzəldən tutmuşam mərdi, 

Heyf məni yıxır bir hicran dərdi, 

Qaraquş şığıyıb day götürərdi, 

Əgər ki, dayısı sar olmasaydı. 
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                   DEYƏRLƏR 

 

Açıq olur mərd igidin süfrəsi, 

Kişi gələr xeyri-kara, deyərlər. 

Əl tutmaq qalıbdı yaxşı adama, 

Səxalı, mərd sənətkara deyərlər. 

 

Dünyanın sirrini kim bilər yazar?! 

Kimi gülər, kimi çəkər ahu-zar, 

Bəxtin sənin üçün açanda bazar, 

Sərraf baxsın bu bazara, deyərlər. 

 

Şəmşirəm, möhnətə düçar deyiləm, 

Təmizdi xilqətim – qoymaz əyiləm, 

Qəlbində yasəmən açılmır - güləm, 

Bülbül çatıb bağça-bara, deyərlər. 
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                YAZIQ CANIM 

 

Hər bir görən sənə dayı deyəndə, 

Ağlaya-ağlaya qal, yazıq canım. 

Səndən nəzərini çəkdi gözəllər, 

Oldu dilin necə lal, yazıq canım. 

 

Qızlar baba deyir, gəlinlər əmi, 

Mən çəkə bilmərəm bu qədər qəmi, 

Kim olar mənimlə könül həmdəmi, 

Qalmamış canımda hal, yazıq canım. 

 

Şəmşir, qorxma, dərdə dərman tapılar, 

Bu sınıq könlümdə qala yapılar, 

Görünür iqbalda açıq qapılar, 

Sən də mətləbini al, yazıq canım. 
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               BELƏ FƏRAĞI 

 

Unudub dostunu yad olan zalım, 

Bəs mən necə çəkim belə fərağı?! 

Mürvətdirmi möhnətində qocalım, 

Bir sənin dərdindən nəinsaf yağı? 

 

Olsa qanan, arif, kamil əhli-dil, 

Bu saysız dərdimə az gülmə, çox gül, 

Qəmin gülüncüyəm, axtar-ara, bil. 

Gəzirəm dünyanı Məcnun sayağı. 

 

Çox fikir edirəm dağa, arana, 

Düşürəm çiskinə, qara, borana, 

Məcnun gərək bu dağlardan dolana, 

Sala bu çöllərə Leyli sorağı. 

 

Əzəl gündən oldum hüsnünə şair, 

Yazdım şeir, əzəl şəninə dair. 

Belə deyirmişsən, eyni oxşayır: 

«Odur, gəlir qoca dayım Ennağı». 

 

Şəmşirin sözlərin gəl eşit, barı, 

Bir bax Süleymanın mülkünə sarı. 

Sən kimi gözəllər çox olub qarı, 

Əyilib çənəsi, əsir dodağı. 
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                         YAXŞIDI 

 

Mərd seçilər, insan düşəndə dara, 

İş aydın olması belə yaxşıdı. 

Tanıdım namərdi, bildim aşkara, 

Düşsə bu söz dildən-dilə, yaxşıdı. 

 

Həyatdı xəzinə tapmadı dovşan, 

Qurbata «oxuyur» yaz qış oluncan. 

Bir misaldır boş-boş danışan insan 

Özü qeyrətini billə, yaxşıdı. 

 

Necə deyim bu dünyadan doyan var, 

Keçən keçdi gələcəkdə əyan var, 

Qədir bilən, bizi adam sayan var, 

Şəmşirin əhvalı hələ yaxşıdı. 
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                    OLANLAR 

 

Doğru sözdü: insan gülər ürəkdən, 

İndi yoxdu intizarı olanlar. 

Dünyanın bir dərdi gəlməz eyninə, 

Cibdə pulu, əldə varı olanlar. 

 

Fağırın, əlsizin qalın qaydına, 

Xalq üçün gələcək yolun qaydına, 

Mahalın qaydına, elin qaydına, 

Qalmalıdır xeyri-karı olanlar. 

 

Bu Aşıq Şəmşiri mərd doğub ana, 

Yol verməz böhtana, şərə, şeytana, 

Durar polad kimi, əyilməz yana – 

Doğru qəlbi, düz ilqarı olanlar. 
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                           AŞIQ 

 

İndi ki, saz alıb düşübsən elə – 

Mərdin məclisində oxu, çal, aşıq. 

Qismətini ancaq halaldan istə – 

Sən gözü tox, igidyana ol, aşıq. 

 

Oxuma çayçıda, maşında, yolda, 

Qarğa qırıldayar tikanlı kolda, 

Cibində bir quruş olmayan halda – 

Nanəcibdən sən istəmə pul, aşıq. 

 

Demə, bir manata uzun bir nağıl, 

Çoxdur belə dastan deyən kəmağıl. 

Zəhər olsun elə gəlir, mədaxil – 

Sənətkarsan, qiymətini bil, aşıq. 

 

Qız-gəlin görəndə oynatma göz-qaş, 

Namərd süfrəsində yemə yağlı aş. 

Şəmşirin sözünü fəhm edəsən kaş, 

Qoy saxlasın hörmətini el, aşıq. 
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              DOST DEMƏK OLMAZ 

 

Bel bağlama ata, satqın arvada, 

İblisə, ilana dost demək olmaz. 

Cəfa çəkmə beyvəfanın yolunda, 

İlqarsız insana dost demək olmaz. 

 

Namərdin səri dağ, ayağı muydu, 

Satıb etibarın, gör kimə uydu, 

Həqiqi dostunu nə günə qoydu, 

Haramdı, şeytana, dost demək olmaz. 

 

Üzübdü Şəmşiri nakəsin dərdi, 

Adəti xoryatlıq, soti gərəkdi, 

Xain qurddan, əjdahadan betərdi, 

Dostunu satana, dost demək olmaz. 
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                                    ANA 

 

Doqquz ay, doqquz gün, doqquz saatda 

Bətnində çəkmisən zəhmətim, ana. 

Verirdin ruzimi məxvi-xəlvətdə, 

Sənə olmamışdı minnətim, ana. 

 

Mənə layla dedin beş ay beşikdə, 

Çiynində gəzdirdin evdə-eşikdə. 

Yatmadın gecələr, durdun keşikdə – 

Mənim sənə nədir hörmətim, ana. 

 

Gündə üç yol açdın məni, bələdin: 

Yatanda üzümə gülab çilədin, 

Daim mənə uzun ömür dilədin, 

Sən oldun bir şanım, şöhrətim, ana. 

 

Ağladıqca min dəfə can deyərdin, 

Yıxılanda ürəyinə deyərdin. 

Duz-çörəyi mənimlə bir yeyərdin, 

Ağzımda şərbətim, ləzzətim, ana. 

 

Görsə oğul dağı anna? qocalar, 

Yaralanmış ürək çətin ucalar. 

Qəbrini bürüyüb ala yoncalar – 

Çatmır çağırmağa cürətim, ana. 
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Axşam-sabah oxşayırdın boyumu, 

Ana gözü balasından doyurmu?! 

Arzu etdin, bir görmədin toyumu, 

Oldu ayrılığın qismətim, ana. 

 

Aman dağlar, siz dərdimi qanasız, 

İstəmirəm mənim kimi yanasız. 

Hələ körpə ikən qaldım anasız – 

Ayrılıq artırdı zillətim, ana. 

 

Haçandır, anacan, gözlərim bixab, 

Atasız-anasız çəkmişəm əzab. 

Fələyin hökmünə verməyə cavab– 

Yoxdur bir qüvvətim, qüdrətim, ana. 

 

Südün halal eylə sən öz balana, 

Şəmşirin oduna olan pərvanə. 

Bilir bu dövranım, bilir zamana, - 

Var sənin ruhuna rəhmətim, ana. 
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                        GÖRƏNDƏ 

 

Çox yaman ağrıyır baxanda gözüm, 

Nakəs də, namərd də, nəs də görəndə. 

Mən necə dayanım, mən necə dözüm, 

Bu sifəti hər bir kəsdə görəndə. 

 

Biqeyrət tanımaz qohumnan yadı, 

Aləmdə, ölkədə ucalmaz adı. 

Küçə iti quyruq bular – qaydadı, 

Düşmən də görəndə, dost da görəndə. 

 

Nanəciblər tökər qaşın, qabağın, 

Hörmətini alçaq tutar qonağın. 

İgid kəsməz qapısından ayağın 

Dostunu yoxsul da, pis də görəndə. 

 

Gər olsa yağıdan xətər, kənardan 

Uzaq ötər nə əl atar kənardan. 

Karsız qardaş gəlməz, ötər kənardan, 

Doğma qardaşını xəstə görəndə. 

 

Lazımdı insana yaxşı hərəmlər, 

Şəmşir mərd olar lütvü kərəmlər. 

Bülbülün ürəyi sızlar, vərəmlər 

Xarı qızılgülün üstə görəndə. 
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                        YETİŞDİM 

 

Ellər aşiqiyəm, mən əzəl gündən, 

El içində bu hörmətə yetişdim. 

O qədər razıyam bu gözəl gündən, 

Xəlqi sevdim, məhəbbətə yetişdim. 

 

Səsimi qatmışam elin səsinə, 

Qoşuldum ellərin mərd qüvvəsinə, 

Şadam mətləbimin düzəlməsinə, 

Arzu kama, bu hörmətə yetişdim. 

 

Getdi, o qaranlıq dumanlar keçdi, 

Dünyanı qərq edən tufanlar keçdi. 

Şəmşir, nə dövranlar, zamanlar keçdi, 

İndi doğru həqiqətə yetişdim. 
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                    SAVABDI, SAVAB 

 

Xəstə könlüm dostdan ancaq istəyir, 

Bir kağız yazmaq da savabdı, savab. 

Özgə şey gəzmirəm, göndərsin şeir, 

Olsa az da, çox da savabdı, savab. 

 

Yaltaq danışmıram: demirəm üzər, 

Mənalı, şirin söz cahanı bəzər. 

Durub bir kənardan eləsə nəzər 

Uzaqdan baxmaq da savabdı, savab. 

 

Qalsın bu yadigar, yazın dəftərə, 

Özünə misalı götürsün hərə. 

Gen gündə xeyirə, dar gündə şərə, 

İşə qarışmaq da savabdı, savab. 

 

Qorxmalısan sularda lal axından, 

Filan kimi elə xain çıxandan. 

Doğru-düzgünləri vurub yıxandan, 

Baş alıb qaçmaq da savabdı, savab. 

 

Arif, duymalısan mətləb dərindən, 

Şəmşir vəhşətlidi bic xətərindən. 

O alçaq-satqının el dəftərindən 

Adını pozmaq da savabdı, savab. 
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                     DEYƏRLƏR 
 

Həqiqətdir ataların misalı: 

Ağılsız varlıya “bəli”, - deyərlər. 

Dəryalardan dərin olsa kamalı 

Ağıllı pulsuza “dəli”, - deyərlər. 
 

Mən danışım – sən mətləbi anla, qan, 

Göyərib boy atar zəhmətdən insan, 

Səhər qazan, axşam oldu ud-uzan, 

“Qoyma özgəsinə malı”, – deyərlər. 
 

Qalar bu dünyada hörmət, sədaqət, 

Ellər arasında artar məhəbbət. 

Basma ayaqsızı - tapanda fürsət, 

“İnsafsızı sorar zəli”, - deyərlər. 
 

Çəkmə nanəcibin adı-sanını, 

Mərdlər alsın namərdlərin canını. 

Yemə iblis kəsin tikə-nanını, 

“Alçaqdı, alçağın balı”, - deyərlər. 
 

Mərifət yolsuzu yola gətirər, 

Perikən bülbülü gülə gətirər. 

Elim hər insanı dilə gətirər, 

“Danışdırar dilsiz lalı”, - deyərlər. 
 

Şəmşir də canlanır - cahan güləndə, 

Susuz bağçalara su çəkiləndə. 

Qanmaza cavab ver, yeri gələndə 

        Kim ki, oldu söz deməli, – deyərlər. 
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                          KİMİ 

. 
Namərd sənin qulluğunda qul olar, 

Öz işi düzəlib bitənə kimi. 

İrişə-irişə üzünə gülər 

Əli bir tərəfə çatana kimi. 

 

Dostunu tanımaz nadan, sərsəri – 

Bu elin sözüdür nə vaxtdan bəri: 

Qoy sellər aparsın nanəcibləri – 

Bax dalınca gözdən itənə kimi. 

 

Xoryatın ox sözü qəlbimə dəydi, 

Büküb qamətimi, qəddimi əydi. 

Bildirçin də bir ay payızdan bəydi – 

Darı sünbülündə yetənə kimi. 

 

Şəmşir gərək mərd ocağın qalasın, 

Hər kəs çəkər öz dilinin bəlasın, 

Qoy səni şir yesin, şir parçalasın – 

Tülkü kölgəsində yatana kimi. 
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                     DOSTUM 

 

Çoxdan bəri nə kəsibsən aranı, 

Məəttələm haqqı-hesaba, dostum. 

At kənara qəlbindəki qarını, 

Qulaq ver suala, cavaba, dostum. 

 

Ürək yansa, axmalıdı gözə nəm, 

Yaman gündə dost axtaran sözə nəm, 

Yar-yoldaşın zəhmətinə dözənəm, 

Çox dözmüşəm zülmə, əzaba, dostum. 

 

Halal lütfə, mərd insana aşiqəm, 

Dərd əhliyəm - dərd qanana aşiqəm. 

Mehribanam, mehribana aşiqəm, 

Köçürtdüm könlümü kitaba, dostum. 

 

İnsanlığı bilən gər danışmayan, 

Qonşunu bədinə bir danışmayan. 

Kimsənin haqqında şər danışmayan, 

Yetişməzmi güllü – səvaba, dostum. 

 

Şəmşir, dedim, belə işdə nə var ki, 

Bu dövranda, bu gərdişdə, nə var ki, 

Alışma-tutuşma işdə nə var ki, 

Alovu köz salır kababa, dostum. 
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                    QALA BİLMƏZ 

 

Bərk ayaqda bizim eldə qayda var: 

Geridə bir gəlin, qız qala bilməz. 

Atəş sönməz dəmir, qara vələsdən, 

Ardıcın külündən köz qala bilməz. 

 

Huşyarlıq lazımdı zənanda, ərdə – 

Nəsihət eşidə, saxlaya sərdə. 

Aqil əyləşərmi boş beyinlərdə, 

Tökülər - başında söz qala bilməz. 

 

Olarmı bəzzadda, bicdə qanacaq, 

Hiylə işlətməkdi adəti ancaq. 

Şeytanın oğlu da şeytan olacaq, 

Dayanıb yerində düz qala bilməz. 

 

Bayqu şən istəməz eli, obanı, 

Xain ölkə çapar – olsa imkanı, 

Haramdı vicdanı, haramdı qanı, 

Çörəyində halal duz qala bilməz. 

 

Şəmşir, var isə sat, söz müştərisi, 

Şahid olsun sənətkarın birisi. 

Görünənda canavarın sürüsü – 

Qoyundan, davardan iz qala bilməz. 
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SEVDASINDADIR 

 

Mən qocaldım, ovsanmadı məhəbbət, 

Könül bir cananın sevdasındadır. 

Hər görəndə dağlar gəzir xəyalım, 

Məcnun kimi eşqin havasındadır. 

 

Ruhumun, cismimin çoxu onundu, 

Taqətimin varı-yoxu onundu, 

Kamandar ovçunun oxu onundu, 

Qaşınan gözünün arasındadır. 

 

Aşiq olan canda yara bəsləyər, 

Ahu deyib, səhraları səsləyər, 

Mənim qəlbim gündə yanmaq istəyər, 

Meylim pərvanənin yuvasındadır. 

 

Yazdım göz yaşımla, dəftər qurtardım, 

Şəmşirəm vüsala nə vaxt çatardım? 

Xəyalım aşnasın gəzdim, axtardım, 

Ağ diyar şəhrinin obasındadır. 

 

Dərdi-möhnət, bu Şəmşirdən əl çəkin, 

Olmuşam hicrindən divanə təkin, 

Bir zaman könlümdə olmuşdu sakin, 

Bəs indi dünyanın harasındadır? 

 

 

 



Aşıq  Şəmşir 

 

 

 332 

 

 

DAĞLAR 

 

Mənim atam, anam, gözəl vətənim, 

Məni sən yetirdin, kamala, dağlar. 

Qucağında cana gəlib bədənim, 

Eşqində çatmışam bu hala, dağlar. 

 

Bilən yoxdu nə zamandan qalmısan, 

Heç dinmirsən xəyalımı dalmısan? 

Özün söydə nələr yola salmısan, 

Cavab ver etdiyim suvala, dağlar. 

 

Qışda qərq olursan qara, borana, 

Yazda baş əymirsən şaha, sultana, 

Yay dönürsən bir cənnəti-rizvana 

Baxın mail olur calala, dağlar. 

 

Al-yaşıl geyirsən el gələn zaman, 

Ayağın göy meşə, dik başın duman, 

Çatır muradına səndən pay uman, 

Şəmşirəm, yetmişəm vüsala, dağlar. 
 

1958 
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GƏRDİŞ 

 

Mən sənin əlindən gileylənməzdim, 

Məni özün saldın qınağa, gərdiş. 

Bilsəm ilqarını – sənə gəlməzdim, 

Nə səni salmazdım sınağa, gərdiş. 

 

Sən pozdun dostluğun məhəbbətini, 

Yoxdu ondan başqa işin çətini, 

Zəhərə döndərdin bal şərbətini 

Hörmətin bu olur qonağa, gərdiş. 

 

Səndə vəfa yoxdu, ölüm var haqdı, 

Şəmşirin mənzili qara torpaqdı. 

Meylin bir gün məni yola salmaqdı, 

Düşüm dost gözündən uzağa, gərdiş. 
 

1963 
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ÇOX DEDİM 
 

Hər atılan daş dalınca getməyin, 

Düşməyin nabələd izə, çox dedim. 

Özünüzü nə qiymətsiz etməyin, 

Baxmadınız heyf sözə, çox dedim. 

 

Soruşun, öyrənin qonşularından, 

Görün, utanırmı namus-arından, 

Ölməyin alçağın intizarından, 

Vurulmayın həyasıza, çox dedim. 

 

Kimdə kəmənd, fitnə-fəsad, «elmi» var, 

Uzaq qaçın beləsindən dad-həzar. 

Üzə gülənlərdən dolanın kənar, 

Əzəl gündən oğul sizə, çox dedim. 

 

Hədər yerə boğulmayın qınağa, 

Tələsməyin imtahana, sınağa, 

Görən kimi tez vurulur qonağa, 

Ziyan dəyər onda bizə, çox dedim. 

 

Görmüşəm aləmdə çox adam tutan, 

Şəmşir sözlərini demir havadan, 

Qoçaqsan başını qurtar davadan, 

Yaxın getmə belə qıza, çox dedim. 
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GÖRMÜŞƏM 

 

Oğul, indi ədalət var, divan var, 

Mən də xeyli dövranları görmüşəm. 

Dövlət qayda qalır, gəzir, axtarır, 

Azad olan insanları görmüşəm. 

 

Başa döyüb ellərə qan içirdən, 

Obaları talan edib köçürdən, 

Əlinə lom alıb evlər uçurdan, 

Qaçanları, qovanları, görmüşəm. 

 

Qaranlıq gecələr tez səhər oldu, 

Zülümkarın balı – qəm, zəhər oldu, 

Quldurun axırı bu təhər oldu, 

Xərabəni, viranları görmüşəm. 

 

Nəinsaf, kərəmsiz, mürvətsiz ağa, 

Pis adamın adı düşdü uzağa, 

Əyildi, büküldü, çökdü ayağa, 

Xalqı kötək vuranları görmüşəm. 

 

Qoyun üçün varmı insafı gürgün, 

Qırar vətənindən salar didərgin, 

Tamam yırtıcılar oldular sürgün, 

Şəmşirəm, o zamanları görmüşəm. 
 

1929 
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SEVİNSİN 
 

Su gəlsin sinəsi yanğın bağlara, 

Bülbüllər şad olub, güllər sevinsin. 

Gün-gündən xoş keçsin nobahar kimi, 

Həftələr, bu aylar, illər sevinsin. 

 

Bir kimsə çıxmasın öz yuvasından, 

Əllər üşüməsin qar havasından, 

Oğul atasından, qız anasından, 

Ayrılan görüşsün, onlar sevinsin. 

 

Şəmşir, sözlərini yetir tamama, 

Çətin işlər daha düşsün nizama, 

İntizar bacılar yetişsin kama, 

Qardaş deyib yanan dillər sevinsin. 
 

1944 
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MƏNİM 

 

Kimsə bilməz nə çəkirəm ürəkdən, 

Yağışlı buludlar ahımdı mənim. 

Meydə kəhkəşanlar hökmü-fələkdən 

Qəlbimə çəkilən ahımdı mənim. 

 

Qurğu-qərarımı bir anda quran, 

Dar günümdə dayaq baxtımdı duran, 

Məni doğru yola sarı buyuran, 

Öz əqlim, kamalım, şahımdı mənim. 

 

Şəmşirin qoy yaxşı söylənsin nanı, 

Rəhmət deməlidi onda el hamı. 

Qibləgah bilirəm ata-anamı – 

İşıqlı günəşim, mahımdı mənim. 

 

 

 

 

 

 

            



Aşıq  Şəmşir 

 

 

 338 

 

GÜNLƏR 

 

Cümədi, bazardı, şənbədi, görək 

Yazıq anam, məni doğduğun günlər. 

İşıqlı cahana səs salanda mən, 

Qapıdan hey girib-çıxdığın günlər. 

 

Nitqim tutdu, mən dil açdım diləyə, 

Tanış oldum bir can alan mələyə, 

Yadına düşürmü, büküb bələyə, 

Əlimi döşünə yığdığın günlər. 

 

Döşündə şirin süd dərmanım oldu, 

Qucağın əbədi meydanım oldu. 

Kürəyin köhləndi – məskanım oldu 

Qapımızda ipək sağdığın günlər. 

 

Şəmşir söz qurtarmaz, demə qurtardı, 

Uşaq vaxtı çəmənzarda yatardıq, 

Daşlı gölmələrdə balıq tutardıq, 

Keçdi o çayları soğduğun günlər. 
 

1968 
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ANAM YADIMA DÜŞDÜ 

 

Səhər açılanda – uca dağlara, 

Gün düşəndə anam yadıma düşdü. 

Qulağıma həzin bir layla səsi 

Yetişəndə – anam yadıma düşdü. 

 

Səhmimdə canlandı anamın ünü, 

Duman kimi aldı yollar üstünü, 

Bacı-qardaşıyla görüşən zaman, 

Sevnəndə – anam yadıma düşdü. 

 

Analar oğlunu sevər qucaqlar, 

Gəlir xəyalıma həmin bu çağlar. 

Döyüşüb, deyişir dəcəl uşaqlar, 

Dilləşəndə – anam yadıma düşdü. 

 

Gözlərim görəndə çəməni, gülü, 

Anıram yaylaqda şehli sünbülü. 

Yazın qaranquşu, bir də bülbülü, 

Ötüşəndə – anam yadıma düşdü. 

 

Bala çağıranda meşədə əlik, 

Qoca Şəmşir dinlər əlində çəlik, 

Qoşulub qartala qayada kəklik, 

Səsləşəndə – anam yadıma düşdü. 
 

1968 
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QOCALIQDADI 

 

Salanda yadına cavanlığını, 

İnsanın həsrəti qocalıqdadı. 

Görəndə saqqalın ağarmağını, 

Başımın töhməti qocalıqdadı. 

 

Ovun gəlib şikarından keşməyi, 

Əllərin əsməyi, gözün çeşməyi, 

Üzün qırışması, dişin düşməyi, 

Bunların hikməti, qocalıqdadı. 

 

Eləki adına deyildi əmi, 

Yığılar sinənə dünyanın qəmi, 

Mən elə bilirdim indiyə kimi, 

Adamın hörməti qocalıqdadı. 

 

Hər şan da, şöhrət də cavanlıq imiş, 

İstək də, hörmət də cavanlıq imiş. 

Qüvvət də, qüdrət də cavanlıq imiş, 

Ax-vay şikayəti, qocalıqdadı. 

 

Şəmşir, çox çətindi qocalıq işi, 

Xəyalın hər yana olur gərdişi. 

Göz kəsir özgədən arvad, həm kişi, 

Övlad məhəbbəti qocalıqdadı. 
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DANIŞAQ 

 

Göydən dəm vurursan, dayanıb yerdə, 

Burda tutduğumuz işdən danışaq. 

Zəhmətin gücilə tökülə tərdən, 

Bu hünərdən əzəl başdan danışaq. 

 

Dövrümüz azada olduğu ildə, 

Nə şöhrət qazandın obada, eldə, 

Sübutun, əsasın nəyin var əldə? 

Yalan yerə niyə beşdən danışaq. 

 

Bizim Fərhadımız dağı yaranda, 

Yanında oldunmu dağda, aranda 

Soyuqda, yağmurda, qışda, boranda 

Yaza nə çıxardın qışdan, danışaq. 

 

Çalışdı, qazandı ellər bu varı, 

Xəlqlərə baratdı öz kəsbi-karı, 

Qopdu mərd əlində yerin dammarı, 

Torpaq sökən kotan, xışdan danışaq. 

 

Sadə danış, coşma belə nər kimi, 

Xam olma dünyadan bixəbər kimi. 

Vətənin yolunda bir əsgər kimi, 

Heç çıxdınmı bərkdən-boşdan danışaq. 
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Görürəm xəbərin yoxdu o haldan, 

Ov keçib, təzədən ox atma daldan, 

İndi obalardan yığdığın puldan, 

Həm yediyin yağlı aşdan danışaq. 

 

Aşıq olan sözü yazsın özündən, 

Şair olmaz satış alma sözündən, 

Şəmşir şeir tanıyanda izindən 

Dava nə lazımdı, xoşdan danışaq. 
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ŞAİR 
   Dostum Osman Sarıvəlliyə 

 

Olmasa bir bağı becərən bağban, 

Öz başına o bağ sulanmaz, şair. 

Var belə imtahan, a dostum Osman, 

Səbəbi olmayan dolanmaz, şair. 

 

Sal yadına, məni barı unutma, 

Söz tapşıran sənətkarı unutma, 

Meylin olsun bizə sarı, unutma, 

Dəryalar adadan bulanmaz, şair. 

 

Arxasız adama gəzmək hədərdi, 

Onu təcrübədə həyat göstərdi. 

Bir insana məcbur etməsə dərdi, 

Alışıb odlara qalanmaz, şair. 

 

Hörmətlə ucalır insanın səsi, 

Ananın nəfəsi, mərdin kölgəsi. 

Mərd igidin açıq olur sürfəsi, 

Özlüyündə bir ad alanmaz, şair. 

 

Tufan sovuşmasa – durulmaz dəniz… 

Tez duyar mətləbi incə qəlbiniz, 

Şəmşir bərk ayaqda heç çəkərmi diz?! 

Top dəysə, qalası talanmaz, şair. 

 
 



Aşıq  Şəmşir 

 

 

 344 

1963 
           

KÜSƏR, KÜSMƏZ 
        Dostum Məmməd Aslana  

 

Xeyli vaxtdı dost, aranı kəsibsən, 

Obalar inciyər, el küsər, küsməz?! 

Sübut yoxdu, hədər yerə küsübsən, 

İndi sənnən əhli-dil küsər, küsməz?! 
 

Ata-oğul idin mənimlə bayaq, 

Turşudub, tökürsən nədi, qaş-qabaq?! 

Çoxdan sən bu yana qoymursaq ayaq, 

Gəlməsən cığırlar, yol küsər, küsməz?! 
 

Sanırdım: arxasan kürəyimdə sən, 

Qüvvəsən, dayaqsan dirəyimdə sən, 

Dururdun can kimi ürəyimdə sən, 

Verməsən ürəkdən, el küsər, küsməz?! 
 

Təbib olsan, yaralarım sayalar, 

İtməz aramızdan şərmü-həyalar, 

Tərif yazdığımız dilsiz qayalar, 

Çəmənli-çiçəkli çöl, küsər, küsməz?! 
 

Qartal acıqlanar, kəklik oxumaz, 

Təbi olan təb əhlinə toxunmaz, 

Günəşdən də olar bizə baxım az, 

Həftələr dindirməz, il küsər, küsməz?! 
 

Qəlbim səni anar gündə, a Məmməd, 

Arif işarədən qanar, a Məmməd, 

Dolanma Şəmşirdən kənar, a Məmməd, 
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Dostunuz İlqar da gəl, küsər, küsməz?! 
1968 

 

QOCALIQDA 

 

Bir azca yaxın gəl, əziz sirdaşım, 

Söhbətimə qulaq as, qocalıqda. 

Bu soyuq mağarda buz olub başım, 

Durmuşam yerimdə süst, qocalıqda. 

 

Sandım qocalığı düşmənlik kimi, 

Yaxadan yapışan ziyanlıq kimi, 

İstədim qıy vuram cavanlıq kimi, 

Gəlmədi əzəlki səs, qocalıqda. 

 

Gül qışa yaraşmaz, bahar - borana, 

Mənası məlumdu söz axtarana. 

Sən ki, səs salıbsan dağa, arana, 

Eləmə halını pis, qocalıqda. 

 

Dərdin nədi, nə qaydına qalıbsan, 

El içində bir təmiz ad alıbsan. 

Neçə belə toylar yola salıbsan, - 

Nə incik ol, nə də küs qocalıqda. 

 

Canım, bu işrətdən, nazdan əl götür, 

Biilqardan, yaramazdan əl götür. 

A Şəmşir, sözdən yox, sazdan əl götür, 

Bəsdi, arasını kəs qocalıqda. 
 

1966 
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YARAŞMAZ 

 

Soyuq külək zimistana layiqdir, 

Lalə, nərgiz boran-qara yaraşmaz. 

Tutmaz yoldaşlığı qış ilə yazın, 

Qışın fəsli novbahara yaraşmaz. 

 

İnsanın insana payı gərəkdi, 

Bir hörməti, haqqı-sayı gərəkdi, 

İgidin münasib tayı gərəkdi, 

Bel bağlamaq nadan yara, yaraşmaz. 

 

Zatı alçaq nə ad gözlər, nə də san, 

İstəməz ki, uca ola bir insan, 

Sar-yapalaq ola, qarğa-sağsağan, 

Bir yuvada tərlan sara yaraşmaz. 

 

Bihəyanın tutub gözün oyasan, 

Dəmirçinin kürəsində qoyasan, 

Danışanda dodaqların soyasan, 

Düz danışmaq bu yasara yaraşmaz. 

 

Pinti, bivec, o acıdil, o çirkin, 

Qılmamış sahibi nə isə tərkin, 

Şəmşir də əlindən düşər didərgin, 

Belə dərdi deyin hara, yaraşmaz. 
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MƏNİ 

 

Anasız balanın kim çəkər nazın, 

Vaxtsız yetim qoydu bu xalıq məni. 

Soruşursan: aşıq, nədən qocaldın, 

Uşaqkən qocaltdı analıq məni. 

 

Çox giley eşitdim qapı dalından, 

Kim xəbər alardı yetim halından, 

Tənəli sözündən bəd zavalından, 

Həmin günü tapdı qocalıq məni. 

 

Şəmşirəm, neçə il qoyun otardım, 

Bacardıqca yaxşı işlər tutardım, 

Qıysam, özüm dəryalara atardım 

Kamına çəkərdi bir balıq məni. 
 

1920 
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NƏ LAZIM 
 

İnciməsin sözlərimi eşidən, 

Toxunmuram bir insana, nə lazım?! 

Tərbiyə tez düşər əqilsiz başdan, 

Beləsinə ata-ana nə lazım?! 
 

Gəl indi danışaq bir parasından, 

Xəstəyəm onların dil yarasından. 

Çox deyirəm çıxma söz arasından, 

Hünərini qana-qana, nə lazım?! 
 

Gözlə nəticəni, varsa danışan, 

Bir təmkinli hal-əhlinə yaraşan, 

Var döşü atlanan, sellənib daşan, 

Mənə lazım deyil, sənə nə lazım?! 
 

Qulaq ver ustada, keçmə qabağa, 

Namərdə canını vermə sadağa, 

Hər kəs öz dilinə versin qadağa, 

Atılmasın tez meydana, nə lazım?! 
 

Alimin yanında göstər adamlıq, 

Arif məclisində eləmə xamlıq. 

Görürsən qüvvətin yox bir tutamlıq, 

Gəl danışma yekəxana, nə lazım?! 
 

Telin qızıl olsa, birçəyin gümüş, 

Yoxsula əl uzat, mərd ilə görüş, 

Yenər nərdivanın, anla, başa düş, 
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Hədyan demə ona-buna, nə lazım?! 

Can yaranıb axır yerdə çürüyə, 

Ayaq gərək xeyir işə yeriyə, 

Yorulanı döyüb salma geriyə, 

Ləkə düşər ada-sana, nə lazım?! 

 

İndi təcrübəni düşünür hamı, 

Elmi-mərifətdən alır ilhamı. 

Sınar boyunduruq, əyilər samı, 

Kəllə güləşməsin, dana nə lazım?! 

 

Göz baxsa tanıyar yediyi aşı, 

Quru alışanda yandırar yaşı. 

Dəysə tez dağılar saxsının başı, 

Toxunmasın sərt zindana, nə lazım?! 

 

Qəlbini qəlbimə etməsən hərəm, 

Sən çəkmə dərdimi, özüm çəkərəm. 

Sənə nə eybi var: qulam, nökərəm, 

Bürün sən al-yaşıl dona, nə lazım?! 

 

Yumaqla kamalı ağartmaz sabun, 

İnsan olan qanar, haqqı-hesabın, 

Sirkə tünd olanda partladar qabın, 

Milçək daraşmasın şana, nə lazım?! 

 

Sən at, Haqq biləcək, bilməsə – balıq, 

Etmə nanəciblik, qəlbiqaralıq. 

Dostu diksindirib, qatma aralıq, 

Şəmşir kimi mehribana, nə lazım?! 
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DƏYMƏSİN 

 

Mən çox imtahandan çıxmış aşığam, 

Sən qafilsən, xətirinə dəyməsin. 

Toxunmaram mənə toxunmayana, 

Belə işlər fikirinə dəyməsin. 

 

Atalar deyibdi: oddan törər kül, 

Söyüd bar verərmi ara, yaxşı bil, 

Sardan laçın olmaz, qarğadan bülbül, 

Zağ, tərlanın şahpərinə dəyməsin. 

 

Sığındım ellərə çox möhtərəmdi, 

Çəkmirəm, cahanda daha nə qəmdi. 

Kimin əqli-huşu başında cəmdi, 

Azad xalqın Şəmşirinə dəyməsin. 
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DAĞLAR 

 

Ey mənim, xilqətim, ana bədənim, 

İstəkli anamın qucağı, dağlar. 

Adın bir şeirimdə olmasa sənin, 

Olarmı sözümün marağı, dağlar? 

 

Haqq sözü veribdi sizə yaraşıq, 

İşıqlı sürməsən – gözə yaraşıq, 

Çəmənə, çiçəyə, düzə yaraşıq – 

Aranın başının papağı dağlar. 

 

Ağ dumanlar çiynin üstən baxmasa, 

Yağışlı buludlar şimşək çaxmasa, 

Yaz köksündən daşqın sellər axmasa, 

Yanar Qarabağın torpağı, dağlar. 

 

Aşıq Ələsgərdən, Şair Qurbandan, 

Balaca Bəhməndən, Məmməd cavandan, 

Şəmşir ayrı düşüb gör nə zamandan, 

Amandı, siz verin sorağı, dağlar. 
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                   YETİRSİN 

 

Budur mənim İlahidən diləyim, 

Hər qulun özünə nanı yetirsin. 

Qardaşı qardaşa etməsin möhtac 

Öz payını Kərəm kanı yetirsin. 

 

Zalım yoxsulluqdu insanın dərdi 

Bəndə vergisinin tamı zəhərdi. 

Namərd ayağına yıxmasın mərdə 

Halal rizqi bir rəbbanı yetirsin. 

 

Sinmə pənahına səyin, sarsağın, 

Toplanar qəlbinə qəm yığın-yığın. 

Nakəsə sığınma, Allaha sığın, 

Qoy dadına saxa kanı yetirsin. 

 

Can versən əyilmə nanəciblərə, 

Qul ol, qulluq elə ər oğlu ərə. 

Bağla umudunu pak ərənlərə, 

Harayına o hər anı yetirsin. 

 

Yar bağı sənindi - cəmi ixtiyar 

Qanmazı qanana eyləmə düçar. 

Şəmşirəm, çağıran “Ya pərvərdigar!” 

Dərd-əhlinə dərd qananı yetirsin. 
 

20.12.1977 
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YALVARIM 

 

Məni xəlq eliyən bir qətrə sudan, 

Səndən qeyri kəsə necə yalvarım?! 

Oyat gözlərimi özün uyqudan, 

Kərəminə gündüz, gecə yalvarım. 

 

Sən ol ümidgahım, sən ol köməyim, 

Rəhmi-nəzər elə, gülsün ürəyim. 

Nakəsə diz çöküb, qoyma göynəyim, 

Nə quldura, nə də bicə yalvarım. 

 

Ey Hənnan padişah, Rəhman padişah, 

Sahibi-kəramət, sübhan padişah, 

Anadan da çox mehriban padişah, 

Adıdı dilimdə heca, yalvarım. 

 

İlahi, bağışla, qələm qollara, 

Cəfəri-Təyyara - əfv et onlara. 

Əbul Qasım qonaq gedən yollara 

Məhəmmədə - O Meraca yalvarım. 

 

Bu külli-aləmin vahid Allahı, 

Müqəssər Şəmşirin sən ol pənahı. 

Cavanlıqda çox etmişəm günahı, 

İndi olub zəlil qoca, yalvarım. 
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                           BALASINA 
 

Qadir olan Allah, qıyma, amandı, 

İtkin qardaşımın bir balasına. 

Bağışla İlahi, yerinə, göyə, 

İmam Hüseynimin Kərbəlasına. 

 

Bu cavan xəstəyə özün ol pənah, 

Məkkə, Mədinədə olan Qibləgah. 

Şəfa dərmanını özün ver, Allah! 

Növrəstə İmanın pir balasına. 

 

Şəmşir, mətləb üstə bir girdigardan, 

Qolsuz Ələmdardan, Şahi-Heydardan, 

Varsa nə dərd, qəmi keçsin kənardan, 

Zədə toxunmasın şir balasına. 
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  AYRILMAZ 

 

Sağ get, salamat gəl, vəfalı dostum, 

Mənzil ayrılsa da, ürək ayrılmaz. 

Sənlə bir süfrədə nemət kəsmişəm, 

Yediyimiz halal çörək ayrılmaz. 

 

Arif bilər sözün əsil məzmunun, 

Sənindir hər hökm ey çərxi-gərdun! 

İstəyin qəlbimə vurulub sütun. 

Əgər ayırmasa fələk, ayırılmaz. 

 

Xəstəlik qoymadı, incimə mənnən, 

Ziyarət eləyib, görüşəm sənnən. 

Can şirin bədəndən, ruhum bədənnən 

Başın arxasından gərək ayrılmaz. 

 

Xəyalın təmizdi nurlu gündüzdən, 

Usanıb meylimiz dönmədi sizdən. 

Dağıstan oğlunun rəğbəti bizdən 

Elə ümidvarıq - gərək ayrılmaz. 

 

Vəzifə karvandı, bir yerdə qalmaz, 

Şəmşir vəzifədən söz xəbər almaz, 

Pak nəsildən ilqar, iman azalmaz, 

Sağlıq olsun, xoş gün görək - ayrılmaz. 
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BAXTI 

 

Nəyimə lazımdı yarımçıq bir pay, 

İstərəm qabımla doluca baxtı. 

Yaxşı keçir elədiyi Haqqı-say, 

Kəsərli görürəm hələcə baxtı. 

 

Qocalıqda əqli-kamal gəzirəm, 

Oba, el dolanıb, mahal gəzirəm. 

Haramdan qaçağam, halal gəzirəm 

İstəmirəm fitnə iləcə baxtı. 

 

Bir qotur danadan puç olur naxır, 

Qalay sürtüləndə görünür paxır. 

Dəvələr nalbəndə necə ki, baxır, 

Sabir də Şəmşirə eləcə baxdı. 
 

 İstisu, 1974 
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GÖRÜNDÜ 
 

Gileyli gedirdi açılı duman, 

Dağların başının qarı göründü. 

Asmana çəkilən Murovun boyu, 

Buludlardan çox yuxarı göründü. 
 

Lənət xain dostun dədələrinə, 

Gəldim, düçar oldum zədələrinə. 

Biri düz çıxmadı vədələrinə, 

Nə düz əhdi-etibarı göründü. 
 

Bir utanmaz sordu məndən knişka, 

Üstümə hayqırdı kəlləsi qaşqa. 

Xəstəliyim anlamadı bu çoşqa, 

Xəyalımın ahu-zarı göründü. 
 

Xəbisdən soyuqluq yamanca gördüm, 

Qəmləndim, hirsləndim - çoxaldı dərdim. 

Qəlbinin kədərin mən nə bilərdim, 

Məlum oldu, aşikarı göründü. 
 

Biri qaçdı Kəlbəcərə, gəlmədi, 

Fasıq bəd əməlin özü gülmədi. 

Salam verib dərdi-dilim bilmədi, 

O nə yaxın, nə dişqarı göründü. 
 

Sağ olsun, el canlı bir cavan oğlan, 

İnsanlıqda kamil, sadə, mehriban, 

Şəmşirin dərdinə elədi dərman, 
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Məhəbbəti mənə sarı göründü. 

 

DAHA 

 

Vəfalı dostlarım, salamat qalın, 

Bəcadan uqbaya gedirəm daha. 

Məni unutmayın, gah salın yada, 

İrtica, iltimas edirəm daha. 

 

Nərgizdən, laladan, güldən ayrılıb, 

Gözəl gündən, aydan, ildən ayrılıb, 

Çəmənli dağlardan, eldən ayrılıb, 

İnanın, görünməz nadirəm daha. 

 

Şəmşirsiz olmayın qəlbi pərişan, 

Bu çərxi-dövranda belədi fərman. 

Köç edirəm qoca, sonsuz dünyadan, 

Ömrümün sonunu güdürəm daha. 
 

1974. 
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KİŞİ 

 

Niyə dindin, arvad yardı başını, 

Gəl, verim səsinə səs, ağla kişi. 

İnan, sabah bişirəcək aşını, 

Dinlə, hənirini kəs, ağla, kişi. 

 

Yaman əzib səni, gözün şişibdi, 

Bağrın kabab kimi yanıb, bişibdi. 

Cırıq şapka boğazına keçibdi, 

Barı qoy başına fəs, ağla, kişi. 

 

O qədər çırpılıb, düşübsən əldən, 

Əzaların tamam çıxıb əməldən. 

Gözünün odunu alıb əzəldən, 

Titrə yarpaq kimi, əs, ağla, kişi. 

 

Sən dədənin alçaq, qurumsaq canı, 

Salıbsan dəyişik yasdıq, yorğanı. 

Qoyma çox axmağa yaranın qanı, 

Yandır bas üstünə təs, ağla, kişi. 

 

Şəmşiri gəl eşit, sən dur lal kimi, 

                  Səni qəza tutub bir zaval kimi, 

Kişnə qulun kimi, mələ mal kimi, 

Böyür öküz kimi pis, ağla, kişi. 
 

1955. 
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QALMIŞAM 

 

Dostum, əgər işdən xəbərdar olsan, 

Yüz fikirdə, min xəyalda qalmışam. 

Ağsaqqal aşığı yadına salsan, 

Bilərsən ki, mən nə halda qalmışam. 

 

Dedim çuma dağım eşitmir bizi, 

Qanuna tabedi, doğrudu sözü. 

Qapını bağlayıb erməni qızı, 

Sabahdan gəlmişəm, çöldə qalmışam. 

 

Bu azərbaycanca, mən isə rusca 

La kəlmə bilmirəm, edirəm rica. 

Gözünü ağardır, dur yayın, qoca, 

Görən yoxdu qalmaqalda qalmışam. 

 

Ha gedib-gəlirəm bir ildən bəri, 

Olmuşam məzəli, dəli-sərsəri. 

Satın söz alanlar keçir irəli, 

Plandan çıxmışam dalda qalmışam. 

 

Şəmşir azad olmur qəmdən, fikirdən, 

Hicran dəryasına dalıram hərdən. 

Qocalıq əl verib, düşmüşəm girdən, 

Köhlənim yorulub, yolda qalmışam. 
 

02.011968. 
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ONDA 
 

Tarix tamam oldu, yetişir vədə, 

Qoca da, cavan da yayınır onda. 

Payına beş ərşin ağ düşür ancaq, 

Axır köynəyini geyinir onda. 

 

Bu yola mehmandı cəmi insanlar, 

Niyə başa düşmür qafil olanlar?! 

Hədər yerə fəxr eləyir qalanlar, 

İnamsız olanlar sevinir onda. 

 

Həkim Elyas ölüm sənə də Haqdı, 

Düşəcək yarpağın çatanda vaxtı. 

Bu qoca dünyada kim qalacaqdı? 

Bir şeytan səni tək öyünür onda. 

 

Dağıtma fikrini, düşmə uzağa, 

Meylin dolanmasın arana, dağa. 

Elə ki, bədənin büküldü ağa, 

Qohumun, qardaşın döyünür onda. 

 

Şəmşir bu əmirə deyib baş üstə, 

Şahinlər yıxılır taxta, daş üstə. 

Üryan uzanırsan torpaq yaş üstə, 

Sən gediş suyuna yuyunur onda. 
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TORPAQ 
 

Vücudum xilqətim, cövhərim sənsən, 

Bətnində gəlmişəm cana, a torpaq. 

Məzarım da sənsən, Mehtim də sənsən, 

Ey ata torpağım, ey ana torpaq. 

 

Yatır beşiyində alim insanlar, 

Özün yetirdiyin mərd pəhləvanlar, 

Daş götürüb daş üstünə qoyanlar, 

Hanı ondan bir nişana, bu torpaq. 

 

Cahil oldum, cahillərə qoşuldum, 

Bir zaman parladım, bir zaman soldum, 

Uydum nadanlara ağılsız oldum, 

Lənət gəlsin bu şeytana, a torpaq. 

 

Əzəldən bəridir səndə bu adət, 

Zəngini, varlını edirsən sirqət. 

Səndə şah da oldu, nökər də qismət 

Mara-mura əfi ilana, a torpaq. 

 

Şəmşir kimi əhli-dil yetirirsən, 

Oba yetirirsən, el yetirirsən, 

Çəmənli-çiçəkli gül yetirərsən, 

Gah da boyanırsan, qana, a torpaq. 
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YALANIN 
 

Doğrudan günahdır yalan danışmaq 

Danışana xeyri varmı yalanım. 

Arasına yaxşı dostun qardaşın 

Görün başı sığışarmı yalanın. 
 

İlahi özü də yalan bilmədi, 

Yalanın əslini şeytan elədi. 

Adəmi aldatdı buğdanı yedi, 

Bu lənəti qurtararmı yalanın?! 
 

O ləin murdarın peşəsi zaydı, 

Sözünə baxanlar kaş olmayaydı. 

Böhtanı söylədi - dünyaya yaydı, 

Sahibdi o bişərmi yalanın. 

 

Həvvanı cənnətdən qovdular onda, 

Üryan bədən qaldı çöl-biyabanda. 

Məhəmmədə xəbər çatıb “Quran”da, 

Ziyanı var, aşikarmı yalanın?! 

 

Habili öldürdü qardaşı Qabil, 

Habil nə etmişdi, ya Rəbbi sən bil, 

Nuhun övladından cırlaşdı nəsil, 

Bu fitvası durularmı yalanın?! 

 

Tez əriyir yaz əsəndə yel, qara, 

Leysan yağa, pəncə vura sel, qara. 

Əhd-peymana, sədaqətə, ilqara 
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Söz-söhbəti uylaşarmı yalanın?! 

İnsanları imtahana çək, sına, 

Səhv dedimsə, di gəl məni sən qına. 

Vəfasına, qəsəminə, andına 

Əqli-kamil inanarmı yalanın?! 
 

Haram, fitnə, fəsad - yoldaşdı bunlar, 

Xain, quldur, paxıl, hiylə, ziyankar, 

Binamus, qurumsaq, həm mərdiməzar 

Öz əlindən uzaşarmı yalanın?! 
 

Əzəl gündən nifaq salıb ellərə, 

Hər anı əl tutur bəd əməllərə. 

Söylənişi çirkinlikdir dillərə, 

Yaxşı işi tapılarmı yalanın?! 
 

Heyif ki, hədyanı deyənlər çoxdur, 

Doğruya, düzgünə deyilsə, - oxdur. 

Dildə təkrar olsa, mənası yoxdur, 

Olur işi dərd-azarmı yalanın?! 
 

Yıxılanı durğuzurmu ayağa?! 

Hörmət eləyirmi dosta, qonağa?! 

Pozur məhəbbəti, salır uzağa, 

Hanı, hökmü əl tutarmı yalanın?! 

 

Sanki qılınclayır Adəmi-peydən, 

Bitəşə ucalır nəfəsi neydən, 

Oturmur yerdən, dəm vurur göydən, 

Əl ulduza heç çatarmı yalanın?! 
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Səndə də yalan var, ay Aşıq Şəmşir, 

Yaraşmaz saqqala belə bir fikir. 

Düzəl Haqq yoluna, ilqar-iman bir, 

Feli səni gör tutarmı yalanın?! 
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                  GÖRƏNDƏ 
Əməliyyatdan gələn vaxt Bərdədən keçən vaxt 

 

Heyran oldum camalına Bərdənin, 

Bu zəngin büsatı, varı görəndə. 

Elə sandım Murov, Qoşqar dağıdır, 

Ağ qızıldan tayaları görəndə. 

 

Bu qurğunu görən olur bəxtiyar, 

Elə bil cənnətə eylədin güzar. 

Qabaqcıl plana oldum minnətdar, 

Alqışladım səbəbkarı görəndə. 

 

Bizə nəsib olub saleh əməllər, 

Əzmlə çalışıb fədakar ellər, 

Var olsun becərib, zər görən əllər, 

Fəxr edirəm düz ilqarı görəndə. 

 

İndi cavan sayır qocalar yaşın, 

İnsana əl tutur ləl yığan maşın, 

Yarışı başlanıb on beş qardaşın, 

El yeriyir işgüzarı görəndə. 

 

Qız-gəlini seçmək olmur mələkdən, 

Anbar yığır gümüş saçlı çiçəkdən. 

Kim şad olmaz, kim sevilməz ürəkdən, 



Aşıq  Şəmşir 

 

 

 368 

Behişt olan bu çağları görəndə. 
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Azərbaycanımda bu qızıl bayraq 

Hər an ucalacaq, daim qalacaq. 

Yerinə yetişir vaxtından qabaq, 

Könlüm keçir planları görəndə. 

 

Yaşasın rəhbərlik edən insanı, 

Təzə bahar edib Azərbaycanı. 

Şəmşir, bu sərvətdə bir diyar hanı, 

Gedən desin, fəzaları görəndə. 
 

27.06.1977 
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                 OLSUN 

 

Ata-ana gözləməyən oğula 

Bu dünyada namus, qeyrət, ar olsun. 

Özlüyünü başa düşməyən kəsə 

Lənət deyən ağızları var olsun. 

 

Haram mal qazanıb, haram yeyənin, 

Bitmiş işə hiylə qatıb əyənin,, 

Ona-buna yaramaz söz deyənin 

Bu gen aləm kəlləsinə dar olsun. 

 

Hər sızqa su dallarınca axanlar, 

Fitva qurub abad evlər yıxanlar, 

Qonum-qonşusuna xain baxanlar, 

Ağ üzünüz bu cahanda qar olsun. 

 

Yeri gəlsə söz verəsən sözsüzə, 

Əlin açıq ola çörəyə, duza. 

Bir oğul ki, yıxılanı durğuza, 

Belə mərdə qadir olan yar olsun. 

 

Şəmşirdə sədaqət əhli-hal üçün, 

Çoxdur məhəbbətim pür-kamal üçün. 

Yaxşılıq edərdim el, mahal üçün, 

İstərdim əlimdə ixtiyar olsun. 
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                             MƏNİM 

 

Alışır boğazım - od tutur, yanır, 

Nə yaman acıdır dərmanım mənim. 

Canım bu zillətə necə dayanır, 

Ərşə çatır ahım, fəğanım mənim. 

 

Bax İlahi, mənə sarı gözünlə 

Bir nəzər qıl, özün barı, gözünlə. 

Salma Xuda, sənətkarı gözündən, 

Laşərik, qadiri Sübhanım mənim. 

 

Alması görəndə əsir ürəyim, 

Qadir olan, sən özün ol köməyim. 

Kövrəlməyim, ağlamayım neyləyim: 

Yoxdu Ələsgərim, Qurbanım mənim. 

 

Köhnə xələf kimi bükələnmişəm, 

Barlı ağac təki silkələnmişəm, 

Neçə yol kəsilib tikələnmişəm, 

Təbib hanı, dərdə dayanım, mənim. 

 

Həkim sənsən, təbib sənsən - mərd Ağa, 

Şəmşir üçün haraya çat, bir də Ağa. 

Salıb məni nə günlərə dərd, Ağa, 

Bir xaliqə gəlir gümanım mənim. 
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                 MƏNİ 

 

Qohumdan, qardaşdan, dostdan, düşməndən 

Qadir olan, etmə xəcalət məni. 

Çəkdiyim cəfaya şükr edən kəsəm, 

Yenə də tapmasın kəsalət məni. 

 

Kimsəm görünmədi, boynumu bükdüm, 

Ağladım, sızladım göz yaşı tökdüm, 

Operasiya gecəsi qiyamət çəkdim, 

Alovlar yandırdı nə halət məni. 

 

Xalıq verə, öz bəxtimdən yarıyam, 

Dərdi-qəm əlində zəlil, zarıyam. 

Elin aşığıyam, sənətkarıyam, 

Gözlüyür o gözəl camaat məni. 

 

Pozulur sərimdə olan dərrakəm, 

Qərib Ağa, dada yetiş, mən təkəm. 

Eyləmə İlahi, məni bəxti-kəm, 

Sındırmasın rəhmi-ədalət məni. 

 

Şəmşir, yaz yadigar namə əminə, 

Səsini qat səsə bülbüllərilə. 

İynə vurma alqış eylə demişəm, 

Yola sal, a bacım Məlahət məni. 
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                 ÜRƏYİM 

 

Aman ellər, nə yamandı ayrılıq, 

Darıxma ürəyim, dayan ürəyim. 

Sənin qərib Ağan imam Rzadır, 

Yatma bu qəflətdə, oyan, ürəyim. 

 

Belə daşqın olmur nə Araz, nə Kür, 

Yaradan Allaha, elə çox şükür. 

Gəl yığma üstümə dağ kimi fikir, 

Məni bu günlərə qoyan ürəyim. 

 

Şəmşir, sən nökərsən Əli Mövlaya, 

Şahlar şahı salsın üstünə saya. 

Sığın Kirdigara, barı Xudaya, 

Bu böyük Rəhmana inan, ürəyim. 
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İKİDİ 
                                Qənbər müəllimə 

 

Şükür Yaradana, şükür Allaha, 

Baharım ikidi, yazım ikidi. 

Yerləri, göyləri yaradan Şahım, 

Başa çatıb hər murazım, ikidi. 

 

Ustadım Qurbandı, Ələsgər, Alı, 

Qismətim beçənin ağ-appağ balı. 

Əflatun kamallı, Yusif həyalı 

İlk madərim, nurlu gözüm ikidi. 

 

Şəmşirəm,istərəm bir beyt yazım, 

Qənbərdən utanır həyalı üzüm. 

Ay qoca maralım, qoy yatsın quzum, 

Allah verib hər murazım ikidi. 
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XƏBƏR ALDIM FƏLƏKDƏN 

 

Gedən getdi, vədə gözlər qalanı, 

Üz tutaraq xəbər aldım fələkdən. 

Yığıb xəlbirinə çarxın gərdişi 

Ələnməmiş kim qalacaq ələkdən?! 

 

Niyə başın bu dünyaya sığışmz?! 

Dana tövləsinə maya sığışmaz! 

Düzdür, insan aftafaya sığışmaz, 

Vaxt olar nəzilib çıxar lüləkdən. 

 

Şəmşir, sözün yayılıbdı cahana, 

Ruh veribdi ariflərə, qanana. 

Gecə-gündüz üz tuturam Loğmana, 

Yaralıyam, məlhəm eylə ürəkdən. 
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          DÜNYANIN QONAĞI  

 

Etibarsız ömür, nə bivəfasan?! 

Dünyanın quruca sorağısanmış. 

Suala cavabsız bu nə baxışdı, 

Məgər baxanlara göz dağısanmış?! 

 

Səndən nə təsəlli alım indi mən, 

Düzülüb yanına lalə, gül, çəmən. 

Dinməz bir daş kimi durubsan həmən, 

O dilsiz qayalar sayağısanmış. 

 

Hanı sazın, sözün, eşqin, baratın? 

Yoxsa yoruldumu köhlən Qıratın? 

Hanı güllər təkin gülən sufatın? 

Payızın saralmış yarpağısanmış. 

 

Dəhri-işrətinə sən oldun aşiq, 

Qəlbini şöhrətə etdin sarmaşıq. 

Bir zaman ay kimi salardın işıq, 

Tez yanıb, tez sönən çırağısanmış. 

 

Gör yadına nələr saldın, a Şəmşir, 

Dərin xəyallara daldın, a Şəmşir... 

Sualına cavab aldın, a Şəmşir, 

Dünyanın köçəri qonağısanmış. 
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GƏRAYLILAR 
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                VAR 
 

Sözdən mətləb qananların 

İşarə göz-qaşında var. 

Ağıl bütün insanların 

Yaşında yox, başında var. 
 

Dünya dəyişəndə donun, 

Görə bilən olmaz sonun. 

Nə qədər ki, sağdı canın, 

Ləzzət plov-aşında var. 
 

Sarıq tutmaz sınan şüşə, 

Bir qurudan yanar meşə. 

Adətkarın səylik peşə 

Kamalında, huşunda var. 
 

Vədə günü olar əmr, 

Nə daş dözər, nə də dəmir. 

Yaranmışa uzun ömür 

Yüz əllinin beşində var. 
 

Əcəl sevməz dərman, sarıq, 

Durub güdər, gözlər marıx. 

Hər kəsə yazılan tarix 

Bu gərdişin işində var. 
 

Şəmşir, qəmlər bağlama sən, 

Dağı-daşı dağlama sən. 

Ürək durmaz - ağlamasan, 
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Təsəlli göz yaşında var. 

 

               QAZAN 

 

Tənbəllikdən bir şey çıxmaz, 

Çalış zəhmətlə mal qazan. 

İstəyirsən xəznədar ol, 

Nə qazansan, halal qazan. 

 

Namərdi gör, sən mərdlik et, 

Sarsağa bax, kamala yet, 

Yaxşıların dalınca get, 

Təmiz fikir, xəyal qazan. 

 

Dost tutma mərdiməzarı, 

Sifətinə baxma, barı. 

Hər kim satsa namus, arı, 

Sən də əqli-kamal qazan. 

 

Pis peşədən əlini çək, 

Kişini ucaldar çörək. 

Saxasız pul nəyə gərək, 

İstərsən bir çuval qazan. 

 

Daşa basma yol ötəni, 

Ahu-nalə tutar səni. 

Əqlin varsa eşit məni, 

Şəmşirdən dərsin al, qazan. 



Aşıq  Şəmşir 
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           TUTANDA 

 

Ölümünü salsın yada, 

Ölənə sağ yas tutanda. 

Ağrısını düşür başa, 

İnsanı həras tutanda. 

 

Yarğan düşsə dağ sərindən, 

Daş silkinər kədərindən. 

Düşməlidi kəsərindən 

Misri qılınc pas tutanda. 

 

Hər kim dünya görmüş olsa, 

Bağ becərib dərmiş olsa, 

Kamil bənna hörmüş olsa 

Divar uçmaz xas tutanda. 

 

Kimsə üçün danışma şər, 

Dada çatar ər oğlu ər. 

Şəmşir, işin tapar təhər, 

Sözün bir əsas tutanda. 
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             ÜZÜNƏ 

 

Bir kimsədən etmə qeybət, 

De nöqsanı ağ, üzünə. 

Lənət olsun xəbislərin 

Sol üzünə, sağ üzünə. 

 

Dilini saxla qeybətdən, 

Özünü salma hörmətdən, 

Uzaq dolan biqeyrətdən, 

Baxma hər alçaq üzünə. 

 

Həyasızdan kənarda gəz, 

Kəlləsində söz əylənməz, 

Kirşanla üz gözəllənməz, 

Çox çəkən var yağ üzünə. 

 

İnsan ola özü gözəl, 

Qəlbi təmiz, sözü gözəl, 

Namusu pak, gözü gözəl, 

Bax, bunun ancaq üzünə. 

 

Yola saldım xanı, bəyi, 

Şəmşir gəzir indi nəyi?! 

Aydı, Gündü göy bəzəyi, 

Duman çökər dağ üzünə. 
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        YANAQLARI 

 

Qara torpaq çürüdəcək, 

Gizlətmə gül yanaqları. 

Bürünməkdən bəsdi, əl çək, 

Bal süzülən dodaqları. 

 

Qəm şərbətin içdi getdi, 

Ömür-günü keçdi getdi, 

Bir anlığa köçdü getdi, 

Sağ gəzənlər bayaqları. 

 

İnsaf elə Şəmşir qula, 

Əgər səndə mürvət ola. 

Fələk bir gün salar yola, 

Çox istəkli qonaqları. 
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       YALANDIMI?! 

 

Qoca fələk, küsmə məndən, 

Dediyim söz yalandımı?! 

Sənin çərxi-gərdişində, 

Soyuqdu üz, yalandımı? 

 

Dünəncə dost, bu gün düşmən, 

Əlindədir belə fərman. 

İstər qoca, istər cavan, 

Ölür yüz-yüz, yalandımı?! 

 

Həsrət qalır yarına yar, 

Sizdə vəfa de harda var?! 

Zalımdadır belə ilqar, 

Demişəm düz, yalandımı?! 

 

Yaman işi dağ eləyən, 

Dərdi-qəmi çox eləyən, 

Yaranmışı yox eləyən 

Həmən o Siz, yalandımı?! 

 

Bir könülü edəndə şən, 

Kamına olmur yetişən. 

At minəndə tezcə düşən 

Çoxdu hənuz, yalandımı?! 
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Mərd köçdu, aldı bir adı, 

Ona imdadın olmadı. 

Etibarsız bu dünyadı, 

Qəlbi qəliz, yalandımı?! 

 

Yer üzündə hey axır qan, 

Oda yanır yazıq insan. 

Torpağına milyon oğlan, 

Qatırsan qız, yalandımı?! 

 

Ağladırsan, güldürürsən, 

Zülmkarlıq bildirirsən. 

Yaradırsan, öldürürsən 

Gecə-gündüz, yalandımı?! 

 

Şəmşir, bunda nələr varmış, 

Bu ki, külli-ixtiyarmış. 

Əmr eləsə çıxardarmış 

Dəvə buynuz, yalandımı?! 
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       DƏRMANIM 
 

Səbəbkarım, havadarım, 

Bir kirdigardı dərmanım. 

Min bir adlı bir Allahın 

Əlində vardı dərmanım. 
 

Kəs xəzanı Rəhim-Rəhman, 

Haraya çat Sahib-zaman. 

Gəlsə bu gün Xızrı-cavan 

O tez tapardı dərmanım. 
 

Uqab suvar Rəşid Abbas, 

Sənin qulun çəkməz həras. 

Nökər şahı sənsən əsas, - 

Səndən çatardı dərmanım. 
 

Gəlsin dada atan Heydar, 

Beldə dü sərli Zülfüqar. 

Aş qolunu ya Ələmdar, 

Uzun qollardı dərmanım. 
 

Qadir olan salsın nəzər, 

Cəbrailə o verdi pər. 

Hüseyn oğlu Əli Əkbər 

Yaxşı yazardı dərmanım. 
 

Müşkül çağı gəlib çatan, 

Mətləb verən, dilək tutan, 

Nuhun qucağında yatan, - 

Sizdən çatardı dərmanım. 
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     MƏNİM DƏRDİM 

 

Söyləməklə qurtararmı 

Mənim dərdim, mənim dərdim?! 

Görən sənə çarə varmı 

Mənim dərdim, mənim dərdim?! 

 

Xəstə canın tez alırsan, 

Qış incidib, yaz alırsan. 

Nə artır, nə azalırsan 

Mənim dərdim, mənim dərdim. 

 

Ağlayırsan yana-yana, 

Səs salmısan asimana. 

Tuş gəlməsin bir insana 

Mənim dərdim, mənim dərdim. 

 

İxtiyarım əldən aldın, 

Məni yanar oda saldın, 

Azalmaqdan sən çoxaldın,- 

Mənim dərdim, mənim dərdim. 

 

Götür məndən göz yaşını, 

Qəmin möhnət ataşını. 

Əyər uca dağ başını, 

Mənim dərdim, mənim dərdim. 
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Vurma ovçu maralını, 

Bəndə salma aralını. 

Tez ağlatma yaralını 

Mənim dərdim, mənim dərdim. 

 

Şəmşir, daha gəl çəkmə ah, 

Mərd olana gətir pənah. 

Sənə şəfa versin Allah – 

Mənim dərdim, mənim dərdim. 
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              MƏNİM 

 

Məni dostlar alsa xəbər 

Halım yaxşı haldı mənim. 

Arvad da getdi, gəlmədi, 

Gözüm yolda qaldı mənim. 

 

Bir saniyəm aya dönüb, 

Əlif qəddim yaya dönüb, 

Bulaqlarım çaya dönüb, 

Car ətrafım göldü mənim. 

 

Kefim çağdı - saz olmuşam, 

Elə bil şahbaz olmuşam. 

Üzgüçü qəvvas olmuşam, 

Cəsarətim boldu mənim. 

 

Gəlib-gedən dönüb baxır, 

Dərd məni yandırır, yaxır, 

Sağ-solumdan kanal axır, 

Yerim arxa yoldu mənim. 

 

Üç mərtəbə, üç nömrəli- 

Şəmşir burda yatır, bəli. 

Su içində oldum dəli, 

Gözüm yaşdan doldu mənim. 
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         AYRILIRAM 

 

Halallaşaq atam, anam, 

Dağlar, sizdən ayrılıram. 

Bu gün elə pərişanam, 

Üzünüzdən ayrılıram. 

 

Yastananda çörək yedim, 

Sizə saysız tərif dedim. 

Sizi qoyub necə gedim, 

Özünüzdən ayrılıram. 

 

Qoca Buzluq, Çöplü, Alxan, 

Dərəsindən duman qalxan, 

Mənəmmi qəlbi doluxan, 

Alagözdən ayrılıram. 

 

Yolum düşmür ora çoxdan, 

Fəramuşam səs-soraqdan. 

Çilik yalı, Daşbulaqdan, 

Taxtadüzdən ayrılıram. 

 

Şəmşir, oyan dostu səsdə, 

Durdun doğru məram üstə. 

Yaradandan mətləb istə, 

Demə, tezdən ayrılıram. 
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                                    MƏNDƏN 

 

Vəfalı dost bu günümdə 

Kənar keçir niyə məndən? 

Ya qocalan çıxır yaddan, 

Ya xəstəyəm, - deyə məndən. 

 

Nəzərini yetir sözə, 

Bu dünya şirindi bizə. 

Aşıq qoca, dərdi təzə, 

Etmir şərmi-həya məndən. 

 

Şəmşir çəkir cövri-cəfa, 

Bu gərdişdə varmı səfa? 

Şahlar şahı etsin şəfa, 

Uzaşmasın saya məndən. 
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         BELƏ 

 

Hər oğul öz dayısına 

Danışmaz ki, yalan belə. 

Düşdün eşqin havasına, 

Oldu keçdi, olan belə. 

 

Yalan sözlər olmaz baha, 

Danışan batır günaha, 

Yol açıqdı, gəl, get daha, 

Obaları dolan belə. 

 

Əhvalımız olub hərc-mərc, 

Sən mənimlə deyildin ləc. 

Pol yarımçıq, patolok gəc, 

Varmı sizdə qalan belə?! 

 

Unutdun binəli-başdı, 

Belə getsə işlər yaşdı. 

Qəmim, qüssəm başdan aşdı, 

Gül rəngindi solan belə. 

 

Şəmşir dərdin çəkdi adın, 

Kişini aldadar qadın, 

Boğazına pis arvadın, 

Qoy dolansın ilan, belə. 
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            DEMƏDİMMİ?! 

 

El-obanı qoyma viran, 

Mərdimazar, demədimmi?! 

Qırxına varmaz quduran, 

Sən ol kənar, demədimmi?! 

 

Əlini çək nahax qandan, 

Zülm ötüb asimandan, 

Tez düşərsən nərdivandan, 

A zülümkar, demədimmi?! 

 

Niyə olubsan əjdahı, 

Bəşərin nədi günahı?! 

Yerdə qalmaz xalqın ahı, 

Ədalət var, demədimmi?! 

 

Vətənindən aralılar, 

Ağlar günü qaralılar. 

Sızıldaşır yaralılar, 

Tez öl qurtar, demədimmi?! 

 

Sən də ağlar qalacaqsan, 

Saralıb, həm solacaqsan. 

Yurdu viran olacaqsan, 

Vaxtın çatar, demədimmi?! 
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Divan tutma ərəblərə, 

Qan boyanıb təpə, dərə. 

Ərizəm var ərənlərə, 

Bəxtin yatar, demədimmi? 

 

Şəmşirin var - bilin, gücü, 

Yarğan salar selin gücü. 

Yağı düşmən, elin gücü 

Daşın atar demədimmi? 

 

 

 

 

 



Aşıq  Şəmşir 

 

 

 394 

 

              CANIM 

 

Şahı-Mərdan nökərisən, 

Çox darıxma, dayan, canım. 

Çağır vahid Əkbəri sən, 

Yatma, qəmdən oyan, canım. 

 

Dərd səni yandırır-yaxır, 

Müşkül dalda qalmaz axır. 

Sən heç baxma, baxan baxır, 

Var bir qərar qoyan, canım. 

 

Ağadan gələn deyilmi?! 

Ağan qaib kəs deyilmi?! 

Bu dərd sənə bəs deyilmi?! 

Olmur gözün doyan, canım. 

 

Şəmşir niyə çəkir ahı? 

Dünyada yoxdur günahı. 

Bağışlayar şahlar şahı, 

Sən ol mətləb duyan, canım. 
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             KÖMƏK 

 

Ağılsıza bel bağlama, 

Bir gün qaçar, qalarsan tək. 

Salar səni dərdə, qəmə, 

Həyasızdan əlini çək. 

 

Bəd əməllər olmaz fağır, 

Harayına əsl çağır, 

Yükün olar dağdan ağır, 

Olarsan altında hələk. 

 

Binamusdan kənar gəzsən, 

Fəlakətə yetişməzsən. 

Mərdimazar başın əzsən 

Fələk sənə durar kömək. 

 

Olsa Haqqa məhəbbətin 

Gün-gündən artar hörmətin. 

Halal durar qanın, ətin, 

Haramxoru başından ək. 

 

Şəmşir, itirmə dəftəri, 

El gəzirsən çoxdan bəri. 

Sevmə hər yetən ləçəri, 

Həyasızdan olmaz mələk. 
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                              NÖKƏRİYƏM 

 

Bu nə qəmdi mən çəkirəm, 

Mən ki, Əli nökəriyəm. 

Onda çoxdu rəhmi-Kərəm, 

Onun bəli, nökəriyəm. 

 

Xəlili nardan qurtaran, 

İsanı dardan qurtaran, 

Çağıranda uzaqlardan 

Dada gəli, nökəriyəm. 

 

Şəmşir, çağır qırxlar cəmin, 

İmdad elə ərşi-zəmin. 

Bu bivəfa ömrü kəmin 

Bütün ili nökəriyəm. 
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      GÜNLƏR 

 

Hanı Qurban, hanı  Xəlil? 

Yada düşdü keçən günlər. 

Cəh-cəh vurub bağda bülbül, 

Daldan-dala uçan günlər. 

 

Mərd üzülməz qatarından, 

Könül düşməz vüqarından. 

Vəfalı dost ilqarından 

İnan, olmaz qaçan günlər. 

 

İndi möhnət, qüssə azdı, 

İnsan oğlu sərəfrazdı. 

Qış dolanıb, bahar-yazdı, 

Keçibdi duman-çən, günlər. 

 

Aşıq, dilək dilə Haqdan, 

Şahin baxtım, düşmə taxtdan. 

Olacaqmı Daşbulaqdan 

Şəmşir bir də keçən günlər?! 
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         OLMASA 

 

Adına deyərlər zənən, 

İgiddə ilqar olmasa. 

Bağban küsər öz bağından, 

Bağçasında bar olmasa. 

 

Dərdsizlər inan, ağlamaz, 

Yarasız insan ağlamaz. 

Şeyda bülbül qan ağlamaz 

Gül üstündə xar olmasa. 

 

Şəmşir, olub nələr sənə, 

Düzlər yoxuş gələr sənə. 

Dərdbilməzlər gülər sənə, 

İşdən xəbərdar olmasa. 
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         NƏ XEYRİ VAR 

 

Qan tökməyin, vuruşmağın, 

Döyüşməyin nə xeyri var?! 

Can deyərsən – çoxdu nəfin, 

Söyüşməyin nə xeyri var?! 

 

Qurumuş göbələk kimi, 

Payız solmuş çiçək kimi, 

Qışda donmuş milçək kimi 

Üyüşməyin nə xeyri var?! 

 

Şəmşir söylər aşikarda, 

Qoyma yoldaş qala darda. 

Birlik harda - dirlik orda, 

Əyişməyin nə xeyri var?! 
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           ALMAZMI?! 

 

Kim dolana vicdan ilə, 

Mətləbini tez almazmı?! 

Bir məclisdə şəyird dinə, 

Ustadından söz almazmı?! 

 

Əldə varı olanların, 

Bağda barı olanların, 

Qanan yarı olanların 

Dərdi-qəmi azalmazmı?! 

 

Açan gülün qaydası var, 

Qıvrım telin qaydası var, 

Bizim elin qaydası var, 

Oğlan sevib qız almazmı? 

 

Mərd igidə ola meydan, 

Şəmşir mətləb alar hər an. 

Şikar edib tülək tərlan, 

Kəklik vurub, qaz almazmı?! 
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        YAXŞIDI 
 

Köçüb payız, düşəndə qış 

Gəzməyə aran yaxşıdı. 

Qayaları üşütməsə – 

Dağda qar, boran yaxşıdı. 
 

Sənətkarın dinər tarı, 

Halal bağın uçmaz barı. 

Doğru yolu, düz ilqarı 

Düzəldib quran yaxşıdı. 
 

Müşkül dostdan uman günü, 

Kim istəyər yaman günü?! 

Olsa ömrün yaman günü  

Arxada duran yaxşıdı. 
 

Dərdi dedim qanan üçüçn, 

Həmişəlik nişan üçün 

Dolanmağa insan üçün 

Layiq güzəran yaxşıdı. 
 

Yaşadacaq xoş adəti, 

Səadətin səltənəti. 

Hər peşəni, hər sənəti 

Kamil bacaran yaxşıdı. 
 

Şəmşir, dostla ucalıbsan, 

Babalardan güc alıbsan. 

Saç ağardıb-qocalıbsan- 

Bəs indi haran yaxşıdı?! 
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          DOYAN İMİŞ 

 

Dərdikləndim, şeir yazdım, 

Dərd insana ziyan imiş. 

Yıxıb könül sarayını 

Axır, viran qoyan imiş. 

 

İnsan undu, dünya ələk, 

Onda gördüm min bir kələk. 

Dost dediyim qoca fələk, 

Demə, adam soyan imiş. 

 

Doğru çıxmır etibara, 

Dostluq hara, sitəm hara. 

Dönür zəhərli şahmara, 

Bu ilqarsız çayan imiş. 

 

Şəmşir, yazdın təsirli söz, 

Kəlmə lətif, mənada düz. 

Bu dünyadan doymayan göz 

Az ömürdən doyan imiş. 
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     NƏ LAZIMDI?! 

 

Səy şairin, gic aşığın 

Gövhər sözü nə lazımdı?! 

Yüngül xislət ədabazın, 

Olsa yüzü, nə lazımdı?! 

 

Bədəsildə hanı həya? 

Bir kimsəni salmaz saya. 

Halal durmaz haram maya, -  

Oğlu, qızı nə lazımdı?! 

 

Şirin nədi, bəs var kimi, 

Eşqi-məhəbbət yar kimi. 

Hanı qışın bahar kimi 

Gül-nərgizi, nə lazımdı?! 

 

Hər kimdə ki, ağıl ola, 

Salmaz özün qalın kola. 

Düzəl, yönəl doğru yola, 

İblis izi nə lazımdı?! 

 

Yaman dərddən budur bədtər; 

Baisdəmi ziyan çəkər?! 

Qurddan sürü olsa əgər, 

Ağı, bozu nə lazımdı?! 
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Haqq sözümə gəl sən inan, 

Hünərsizə desəm qazan, 

Cavab verər, deyər hər an: 

Qoyun, quzu nə lazımdı?! 

 

Şəmşir, olsun xoş avazın, 

Tərifini söylə yazın. 

Xeyri varmı yaramazın, 

Axı özü nə lazımdı?! 
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               OĞUL 
 

Mərd olsa, ata yurdunu 

Boş qoyub köçməz hər oğul. 

Karsız olub ad batıran, 

El gözündən düşər, oğul. 
 

Namus bilməz, ar gözləməz, 

Nə də yoldaş, yar gözləməz. 

Qapısında var gözləməz, 

Qaraçıdan bədtər oğul. 
 

Səy danışar, dil saxlamaz, 

Hakim qoysan - el saxlamaz. 

Xəznə versən - pul saxlamaz, 

Baş qaxıncı - hədər oğul. 
 

Şərə çapar natəmiz qan, 

Bitmiş işə qatar ziyan. 

Atasını tanımayan 

Olub hansı bəşər, oğul? 
 

Bir misal var coxdan bəri: 

İnsan tökər zəhmət təri. 

Anlamayan xeyri-şəri, 

Bir gün evdən itər, oğul. 
 

Şəmşir haray uman gündə, 

Haqqı dilər haman gündə. 

Yaxşı igid yaman gündə 
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Gələr dada yetər, oğul. 

 

      ARAYANIN 

 

Dərsi varmı ustadından 

Mənim elmim arayanın?! 

Əli gərək təbib olsun, 

Sınıq könül sarıyanın. 

 

Bülbül qonar gül başına, 

Mən dolanım el başına, 

Görüm olsun kül başına 

Tək başını qoruyanın. 

 

Uyma  bu dünya malına, 

Şəmşir, güvən iqbalına. 

Bu cahanda xoş halına 

Öz baxtından yarıyanın. 
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         ARALANDI 

 

Müxənnətin gəlişindən 

Meylin məndən aralandı. 

Bir zəhərli acı sözdən 

Qəlbim şan-şan yaralandı. 

 

Xəyalım düşdü dərinə, 

Sən bax, gətir nəzərinə. 

Sinəmin ağ dəftərinə 

Qəm od saldı, qaralandı. 

 

Boyun mələk, sözün göyçək, 

Dodağın gül, bənövşə tək. 

Sarınıb bir vuran ürək, 

Qılınc ilə paralandı. 

 

Şəmşirəm, artıb fərağım, 

Ziyalı çeşmi-çırağım. 

Bol bostanım, barlı bağım 

Xəzan oldu, uralandı. 
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             VARMI?! 

 

Dostum, qəmin ayağına 

Yıxılmağın nəfi varmı?! 

 Nəzilib, iynə gözünə 

Taxılmağın nəfi varmı?! 

 

Günün keçir nəşəli, xoş, 

Kotanına keçməsin daş. 

Tüfəng olsa xəznəsi boş 

Çaxmağın bir nəfi varmı?! 

 

Gələk işin harasına,- 

Dəymə qəlbim yarasına. 

Yaxşı dostun arasına 

Soxulmağın nəfi varmı?! 

 

Şəmşir, ər oğul ər kimi 

Meydana yeri nər kimi. 

Yazda bişən pencər kimi 

Sıxılmağın nəfi varmı?! 
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         AĞLAYANA 

 

Nə təskinlik vermək olar, 

Bala deyib ağlayana?! 

Necə deyim bax dünyaya, 

Fələk gözün bağlayana. 

 

Qaçmaq olmaz - ölüm Haqdı, 

O ki, Haqdı - nə uzaqdı. 

Çara yoxdu, çatsa vaxtı 

Qəm qəlbini dağlayana. 

 

Şəmşir yazsın, sən de, bəli, 

Dərd insanı edir dəli. 

Bükülər atanın beli 

Üz döndərsə oğlu yana. 
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              VAR 

 

Dostun yolu Haqq yoludu, 

Bu yolları azanlar var. 

İlqar verib qol çəkənlər, 

Gün keçməmiş pozanlar var. 

 

Nanı haram, duzu haram, 

Özü namərd, sözü haram, 

Oğlu alçaq, qızı haram, 

Xalqa quyu qazanlar var. 

 

Nur lazımdı üzümüzdə, 

Çətin yaşar xain bizdə. 

Obamızda, elimizdə 

Xeyri, şəri yazanlar var. 

 

Pozulmayıb hələ xidmət, 

Bülbüldən var gülə xidmət. 

Vətənində elə xidmət 

Çox eləyən ozanlar var. 

 

Aşiq Şəmşir, yorulma, yaz, 

Oxu şirin-şirin avaz. 

Bizim bağlar gül soldurmaz, 

Qeyri bağda xəzanlar var. 
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           GEDƏR 

 

Koroğlutək Qırat minən 

Dağa-daşa çapar gedər. 

İsgəndər kimi zülmətdən 

Axtardığın tapar gedər. 

 

İgid olan dözər dərdə, 

Qorxmaz, susmaz göydə-yerdə. 

Qoçaq oğul cəbhələrdə 

Peykan oxdan sapar, gedər. 

 

Daş atanlar qaranlığa 

Doğru çıxmaz bir anlığa. 

Çay bağlasan şoranlığa 

Gün vuranda hopar gedər. 

 

Mötəbər ol etibarda, 

Qaçma yoldaş qalsa darda. 

Haqqı çağır, olsan harda, 

Köməyinə apar, gedər. 

 

Düzdü əhli-dilin sözü, 

Şəmşir sevir bilin, sözü. 

Bir olarsa elin sözü 

Uca dağlar qopar gedər. 
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      BARIŞMAZMI?! 

 

Ərk eləyib, bir-birindən 

Küsən dostlar barışmazmı? 

Aralıqda əzəl gündən 

Var etibar, barışmazmı?! 

 

Dünya varı məhəbbətdi, 

Unudulsa zəlalətdi. 

Dostu satan xəcalətdi, 

Qohum qınar, barışmazmı?! 

 

Düz ilqarlı sadiq nökər, 

İlqarından əlmi çəkər?! 

Şəmşiri sən ansan əgər 

İnsafı var, barışmazmı?! 
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           VURAR 

 

Bəxtəvər varsa dünyada 

Dövranını başa vurar. 

Ömrün şadlıq sürməsini 

Həm gözə, həm qaşa vurar. 

 

Ovçu ağlar keçəndə ov, 

Daha almaz qılıncı sov. 

Quru yanar, qalxar alov, 

Qığılcımı yaşa vurar. 

 

Gülmə dərddən oxuyana, 

Alovlanıb oxu yana. 

Baxsa mərdin gözü yana 

Gülləsini boşa vurar. 

 

Şəmşir, dərdə necə dözək, 

Müşkül ücün nə bir bəzək. 

Dərd üz versə yanar ürək, 

Dalğasını yaşa vurar. 
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               OLSA 

 

Vəfalı dost çətin dönər, 

Yüz aranı pozan olsa. 

Arzum budu, özü düşsün 

Bizə quyu qazan olsa. 

 

Bir qılınc ol, düşmə sovdan, 

Xof eləmə qar-qırovdan. 

Güllən boşa çıxmaz ovdan 

Ox əlində mizan olsa. 

 

Sirdaş olma hər zalıma, 

Şərik ol düz xəyalıma. 

Deyin cavab-sualıma 

Doğru yazsın, yazan olsa. 

 

Keşikçiyəm göz yoluna, 

Mətləb çoxdu söz yoluna. 

De, qayıtsın öz yoluna 

Düz yolunu azan olsa. 

 

Şəmşir, işin olmaz çətin, 

Hasil olar hər niyyətin. 

Gülü solmaz məhəbbətin, 

Bütün bağlar xəzan olsa. 
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          OĞRUSU 

 

Oğru var ki, ev oğrusu, 

Oğru var ki, çöl oğrusu. 

Bildiyini doğru danış, 

Olma, hədyan dil oğrusu. 

 

Halal sözə qatma haram, 

Haram ilə yoxdu aram. 

Oğruya şeir satmaram, 

A tamahkar pul oğrusu. 

 

Hiylə ilə yaz min kitab, 

Zərrə qədər olmaz savab. 

Bir doğruya verməz cavab 

Yüz min fitnə-fel oğrusu. 

 

Şəmşir, beləsindən haşa, 

Qondarmalar çatmaz başa. 

Bir gün oxun dəyər daşa, 

Qəlbi əyri, əl oğrusu. 
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             YOXDU 

 

Bu dünya bal şərbətidi, 

Yüz il içsən dadı yoxdu. 

Beş gün qonaq hörmətidi, 

Bir saxlancı-zadı yoxdu. 

 

Ağıl ki, var, bilmək üçün, 

Vaxtın azdı gülmək üçün, 

Yaranıbsan ölmək üçün, 

Ağlamağın adı yoxdu. 

 

Sıxılma, kövrəlmə ürək, 

Solmalıdı açan çiçək. 

Yar yolunda ayrılıq tək 

Cəhənnəmin odu yoxdu. 

 

Dövranla kim başa vardı 

Qəbrə nə pul-mal apardı. 

Niyə ömür qan ağlardı, 

Üzü gülər, şadı yoxdu. 

 

Şəmşir, cahan meyxanadı, 

Çoxlarına nişanadı. 

Qara torpaq bir anadı, 

Harda ölsən, yadı yoxdu. 
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                                   ANA 

 

Sən öləndə mən ağladım, 

De, məni kim ağlar, ana? 

Gör yadıma nələr düşdü, - 

Can dediyin çağlar, ana! 

 

Dərd üzdü, canım qalmadı, 

Hicran qəmim azalmadı. 

Əkbər çəkdi – sağalmadı 

Sinəmdəki dağlar, anna! 

 

Şəmşirəm, var yaram dərin, 

Bir kimsə bilmir təhərin. 

Oğul dərdi görənlərin 

Qəlbi vərəm bağlar, ana. 
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            GƏLİB-GEDƏRGİSƏN 

 

Vəfasız, ilqarsız ömür, 

Nə tez gəlib-gedərgisən?! 

Deyən yoxdu: zalım əcəl, 

Bu iş çətindi, tərgi sən? 

 

Ürəklərdə çoxdu həvəs, 

Can getdi, qaldı boş qəfəs. 

Qəlbimizdə vuran nəfəs, 

Quşlar kimi ötərgisən. 

 

Unutmasın mətləb qanan, 

Hanı, kimə qaldı cahan? 

Aşıq Şəmşir, bu dünyadan, 

Axır bir gün köçərgisən. 
 

1974 
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            ƏLİNİ ÇƏK 

 

Ağılsıza bel bağlama, 

Bir gün qaçar, qalarsan tək. 

Salar səni dərdi-qəmə, 

Həyasızdan əlini çək. 

 

Bədəməllər olmaz fağır, 

Harayına əsil çağır. 

Yükün olar dağdan ağır, 

Qalarsan altında hələk. 

 

Binamusdan kənar gəzsən 

Fəlakətə yetişməzsən. 

Çərhəyanın başın əzsən 

Fələk sənə durar kömək. 

 

Olsa Haqqa məhəbbətin, 

Gün-gündən artar hörmətin. 

Halal durar qanın, ətin: 

Haramxoru başından ək, 

 

Şəmşir, itirmə dəftəri, 

El gəzirsən çoxdan bəri. 

Sevmə hər yetən ləçəri, 

Şurvulərdən olmaz mələk. 
 

1978 
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       TANIMADI 

 

Bir heyvana düçar olduq, 

Xeyri-şəri tanımadı. 

Yaradana baş əymədi, 

Peyğəmbəri tanımadı. 

 

Fərq qoymadı şora, bala, 

Bizi salıb gör nə hala. 

Yol göstərdim dili lala, 

Çoxdan bəri tanımadı. 

 

Qəndinən zəy ona birdi, 

Necə çəkim belə dərdi?! 

Dovşandodaq, dişi pərdi 

Simu-zəri tanımadı. 

 

Hər tikəsi dolu bir cam, 

Yalan desəm mən oğracam. 

Hey tıxadı, dedi: - Acam, 

Atdı zəri,  tanımadı. 

 

Qanmır şirin, acı tamı, 

Ona bələd olub hamı. 

Şəmşir kimi aydın namı, 

Bu sərsəri tanımadı. 
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         ƏLİNDƏN 

 

Baş götürüb qaçmalısan, 

Beş-altı arvad əlindən. 

Ölməz idin can qurtarsın, 

Deyərdin: of, dad əlindən. 

 

İndi evdə neçəsi var? 

Çoxmu çəkirsən intizar?! 

Gündə dava, giley-güzar, 

Olursanmı şad əlindən?! 

 

Bir vaxt olub bəzənibsən, 

Yornuq düşüb uzanıbsan. 

Şəmşir görür qazanıbsan; 

Arvadların ad əlindən. 
 

1928 
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         VAR ATALARDAN 

 

“Yatan ölməz, yetən ölər,” 

Bir misal var atalardan. 

Ağlayanlar gülər bir gün, 

Müşkül olan çıxar dardan. 

 

Sənsən dünyanın oğracı, 

Tanımırsan ana-bacı. 

Sözlərin zəhərdən acı, 

Təsirlidir zəhrimardan. 

 

Tap özünə quldur tayı, 

Verim apar lənət payı. 

Mərifətsiz, qanmaz ayı 

Gəldin qolpun kahalardan. 

 

A biədəb, kamalı kəm, 

Çox vurursan – özündən dəm. 

Ömrüm boyu incimişəm, 

Sənin kimi beyilqardan. 

 

Bil, Şəmsirin ürəyini, 

Dizinin mərd dirəyini. 

Mətləbini, diləyini 

Istər böyük Girdigardan. 
 

1969 
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MƏNİ 

 

Bir dərmansız dərdə düşdüm, 

Çox incidir inan, məni. 

Bu möhnətə bir də düşdüm, 

Gəzər qəlbi yanan məni. 

 

Dözmür dərdə xəstə canım, 

Yaradana var gümünım. 

Yola düzülsə karvanım 

Çətin görər canan məni. 

 

Aldanma nadan sözünə, 

Baxma hər alçaq gözünə. 

Gətirərmi dəhr üzünə, 

Bir də çərxi-zaman məni. 

 

Şeirimi saxla yadigar, 

Gödək əmrə fəfamı var! 

Yada salar - hey arzular, 

Qədirbilən qanan məni. 

 

Bir murazın düzəlsə gər, 

Şəmşir onda nə qəm çəkər?! 

Mərd Ağama elə nökər, 

Böyük, Qadir olan, məni. 
 

1921 



Aşıq  Şəmşir 

 

 

 424 

 

ETMƏZMİ 

 

Yaxşı dostun cı sözü 

Dərd əhlinə kar etməzmi?! 

Od vurub yandırdı bizi, 

Gen dünyanı dar etməzmi?! 

 

Salamların söyüşdümü?! 

Əl-ayağın uyuşdumd?! 

Sağ ol dedin, döyüşdümü?! 

Adam namus, ar etməzmi?! 

 

Bülbül idim gül içində, 

Əhli-arif dil içində. 

 Belə məktub ei içində 

Oxuyanı xar etməzmi?! 

 

Bəyənmədin dost balını, 

Eləmədin sualını. 

Anlamadım xəyalını, 

Mərd sözünü car etməzmi?! 

 

Şan-şan olar göz yarası, 

Heç sönərmi köz yarası. 

Sağalarmı söz yarası, 

Şəmşir ahu-zar etməzmi?! 
 

1974 
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QURBAN 

 

Həmkarından beş il sonra 

Çatdı sənə vədə, Qurban. 

Ayrıldı qohum-qardaşdan, 

Köçüb getdi Dədə Qurban. 

 

Nökəriyəm bu hörmətin, 

Böyük adın məhəbbətin. 

Yadımızdan çıxar çətin: 

Nə Ələsgər, nə də Qurban. 

 

Şəmşir, sözün elə aydın, 

Bəlkə özün yetim saydın. 

Çərxi-gərdiş necə qıydın 

Əlimizdən gedə Qurban?! 
 

1934 
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BAXA-BAXA 
 

Nə qalıbsan yorğan altda, 

Qoca qartal baxa-baxa. 

Yaraşarmı belə yatmaq, 

Sənə bu hal, baxa-baxa?! 
 

Axtarırsan insanı sən, 

Ələsgəri, Qurbanı sən. 

Sən ki, dağlar tərlanısan, 

Dur qanad çal baxa-baxa. 
 

Ölsəm əgər yaxım ağlar, 

Xəzan olar səbzə bağlar. 

Buz bulaqlar, göy yaylaqlar, 

Salamar qal, baxa-baxa. 
 

Gəlib çatıb bahar-yazın, 

Niyə ötmür telli sazın?! 

Hanı şirin, xoş avazın?! 

Olubsan lal, baxa-baxa. 
 

Zəbanın da olub əzbər, 

Qəlbim səni hər an istər. 

Bu günümdə gələ Qənbər, 

Tərlan misal, baxa-baxa. 
 

Şabərin adı fərzəndə,  

Ona istək çoxdu məndə. 

Ələsgər, Rəşid xoş gündə 

Tapsın iqbal, baxa-baxa. 
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Canım xəstə, gör nə müddət, 

Sadıq dərdim bilmir əlbət. 

Gəl, a Bəhmən, gəl, a Məmməd, 

Soruş əhval, baxa-baxa. 
 

Şamil məni gəzər, bəli, 

Həbib, Əyyub bilsə gəli. 

Talıbın övladı Əli, 

Yadına sal, baxa-baxa. 
 

Çaylar kimi daşar, gələr, 

Duzlu nəğmə qoşar, gələr. 

Mehdixan da aşar, gələr, 

Neçə dağ, yal, baxa-baxa. 
 

 Görsə məni bu çətində 

Qanı donar, həsrətin də. 

Əlqəmənin cəsətində 

Yanar tonqal, baxa-baxa. 
 

Bülbül kimi gül aşığı, 

Gözəl ləhcə - dil aşığı. 

Belə yatmaz el aşığı, 

Gəzər mahal, baxa-baxa. 

 

Şəmşir gəlsə ellərinə,  

Həna yaxar əllərinə. 

Onda gülüm tellərinə 

Vurar sığal, baxa-baxa. 
 

22.04.1976 
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                  MƏN 
 

Günahsızı döymək olmaz, 

Belə işdən keçərdim mən. 

Biləydim sən zülmkarsan, 

Baş götürüb qaçardım mən. 
 

Mərdin əli düzəldən iş 

Meydan açar – olar geniş. 

Qəlbinizlə olsam tanış 

Meylinizi seçərdim mən. 
 

Səni yaxın bir dost saydım, 

Vəsfinizi elə yaydım. 

Yerinizdə mən olsaydım 

Ürək sözüm açardım mən. 
 

Küsmə mərdin az aşından, 

Dadma namərd lavaşından. 

Sən desəydin: keç başından 

Qanadlanıb uçardım mən. 
 

Namus, qeyrət, arım ki, var; 

Məharətim, karım ki, var; 

Münasibcə varım ki, var; 

Yolunuzda saçardım mən. 
 

Şəmşir görəndi uzağı, 

Ürəyimə çəkdin dağı. 

Sən mənə göndərsən ağı 

Şərbət deyib içərdim mən. 
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MƏNİ 

 

Ey məni xəlq edən Xudam, 

Sən özün sal yada məni. 

Bağışla öz kərəminə, 

Böyük olan ada məni. 

 

Varmı məntək bir sitəmli, 

Gözü yaşlı, əli çəmli. 

Yaradıbsan dərdli-qəmli 

Niyə bu dünyada məni?! 

 

Nə zamandan saralıyam, 

Cəsəd, candan aralıyam. 

Yaranandan yaralıyam, 

Alışdırdın oda məni. 

 

Olan hökmə, əmirə bax, 

Batan səsə-səmirə bax! 

Bu ilqarsız ömürə bax; 

 Nə tez verir bada məni. 

 

Şəmşirə verdin baratı, 

Bağışladın köhlən atı. 

Boğazıma salma çatı, 

Utandırma, Xuda məni. 
 

1976 
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BAXTIM 

 

And verirəm Yaradana, 

Yuxu yatma, oyan, baxtım. 

Qoy ucalsın adın, sanın, 

El-obada əyan baxtım. 

 

Aç gözünü hər nizamda, 

Al mətləbi doğru kamda. 

Yaman gündə dur arxamda, 

Dağlar kimi dayan, baxtım. 

 

Rüsxət vermə rəngim sola, 

Qoyma didəm yaşla dola. 

Yaramaz iş əgər ola, 

Dəyər mənə ziyan, baxtım. 

 

Nökər mənəm, sən ol ağa. 

Meyl etmərəm ağlamağa, 

Geri salma, çək qabağa, 

Olmaz işim əyən, baxtım. 

 

Səbəbkarım sənsən həmi, 

Əlindədi işin çəmi. 

Bayram günü Şəmşir kimi 

Al-qırmızı boyan, baxtım. 
 

1928 
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NİYƏ? 

 

Bir dəyərli söz olmadan 

Bu qara qaş küsər niyə? 

Dağın zorlu küləyi tək 

Qıjıldayıb əsər niyə? 

 

Bəd deyəni yoxdu qəti, 

Bilsin ki, çoxdu hörməti. 

Belə böyük məhəbbəti 

Baltalayıb kəsər niyə? 

 

Bax Şəmşirin ilqarına, 

Çəkdiyi ahu-zarına. 

Eşqin istək divarına 

Hərdən çalır düsər niyə? 
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HANI? 
 

Yulğın, nərvan, göy söyüdün 

Budağının barı hanı? 

Məhəbbətdən beyxəbərin 

Əhdi, düz ilqarı hanı?! 

 

Nadan əhli-dil olarmı?! 

Sızqa damcı sel olarmı?! 

Yovşan qızılgül olarmı?! 

Sarağanın narı hanı? 

 

İstəmirəm əbbə deyəm, 

İnciməsin yaranmış cəm. 

Himar desə: xanəndəyəm- 

Kamançası, tarı hanı? 
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GÜNDƏ SƏNDƏ, GÜNDƏ MƏNDƏ 

 

Gözəl  dövran, qoy yaşayaq; 

Gündə səndə, gündə məndə. 

Aralığa sülhü qoyaq, 

Gündə səndə, gündə məndə. 

 

Ellərə hörmət bəsləyək, 

Xəlqləri birgə səsləyək, 

Hamını azad istəyək, 

Gündə səndə, gündə məndə. 

 

Şəmşir, di gəl tərif qoşaq, 

Dərya kimi aşıb-daşaq, 

Yağılardan uzaqlaşaq, 

Gündə sən də, gündə mən də. 
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SATIR QURUŞA 

 

Var bir neçə alçaqsifət, 

Sözünü satır quruşa. 

Elə bil ki, namusunu, 

Özünü satır quruşa. 

 

Nə arı var, nə qeyrəti, 

Pula sərf edir baratı. 

Boğazına salır çatı, 

Qızını satır quruşa. 

 

Şəmşirdə qəm dərdi qalır, 

Zəhməti hədərdi, qalır. 

Ona sözün dördü qalır, 

Yüzünü satır quruşa. 
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QOCANIN DA 

 

Vəfalı dost arasında 

Haqqı varmı qocanın da?! 

Danışmağa doğru sözü, 

Həvəsi var olanın da. 

 

Dost çəkər dostun nazını, 

Bilər arzu-murazını. 

Bayram günündə sazını, 

Çalar əli olanın da. 

 

Şəmşir aldanma yüzə bir, 

Möhkəm olsun qəlbində sirr. 

Bitmiş işi bitməz edir, 

Dərdi nədir filanın da? 
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YARALIYAM 

 

Əlin saxla təbib, loğman, 

Mənə dəymə, yaralıyam. 

Köhnə yaram qanamasın, 

Qəlbim əymə, yaralıyam. 

 

Ürəyimə toxunma gəl, 

Yatmamışdır baxtım əzəl. 

İşvə,  qəmzə satan gözəl, 

Özün öymə, yaralıyam. 

 

Şəmşir, pakdı əsli-zatın, 

Yorulmayıb köhlən atın, 

Yoxdu mənlə zarafatın, 

Mənə söymə, yaralıyam. 
 

Bakı, 1977 
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CANIM 

 

Nə günü xəlq olub görən 

Bu günahkar olan canım?! 

Yaradandan istə dərman, 

Dərd əlində qalan canım! 

 

Doğru yola müştəriyəm, 

Düz həqiqət gəzəriyəm, 

Dedin: ilqar nökəriyəm, 

Söz olmasın yalan, canım! 

 

Şəmşir, halal, pak eşqinə, 

Böyük padişah eşqinə, 

Vahid, bir Allah eşqinə  

Çağır, Haqqa dolan canım! 
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             BAXTIM 

 

Oyan, bir Allah eşqinə, 

Tərlan kimi uçan baxtım. 

Ayazısın qoy başımdan 

Bu qaranlıq, bu çən, baxtım! 

 

Çox çəkildim imtahana, 

Agahdı qadir olana. 

Yoldaş oldum stepana, 

Məni eldən seçən baxtım! 

 

Bu xor-xor Cümşüd erməni, 

Yuxu yatam - qoymur məni. 

Nə vaxta gözləyim səni, 

Gələcəksən haçan baxtım?! 

 

Uzun olar dostun əli, 

Dar gündə əl tutar, bəli! 

Dəryalardan çəkib ləli, 

Qardaşdan keçən baxtım! 

 

Şəmşirə sən qardaş idin, 

Onda hamıdan baş idin. 

Yenə gəldin zər daşıdın, 

Haram yoldan qaçan baxtım! 
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           ALANDA 

 

Dağ götürər, əyilməz qal, 

İnsan eldən güc alanda. 

Alçaq vurar füqəranı, 

Başa çıxıb ucalanda. 

 

Dəli könlüm gör nə umar, 

Xəyalına qonmaz qübar. 

Şikar görsə doluxsunar 

Tülək- tərlan qocalanda. 

 

Şəmşir, elin yıxılmasın, 

Oda yanıb-yaxılmasın. 

Mərd ürəyi sıxılmasın, 

Namərdə möhtac olanda. 
 

1977 
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       OLMUŞAMMIŞ 

 

Bağışlayın, növcavanlar, 

Mən də şagird olmuşammış. 

Az da olsa ustadımdan 

Ədəb dərsi almışammış. 

 

Əzəl dedim: - Əlif-zəbər, 

Bir-birinə çalmatəhər. 

Əbcət həvvəs dildə əzbər, 

Sandım elmə dolmuşammış. 

. 

Eşq odunda yarımışıq, 

Hədər imiş bu yaraşıq. 

Gözəllərə oldum aşiq, 

Canım dərdə salmışammış. 

 

Vəsf etdim özgə yarını, 

Gör Şəmşirin azarını. 

Sinəmə qəm mismarını 

Balta ilə çalmışammış. 
 

1920 
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TƏCNİSLƏR 
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            YA XALA MƏNİ 

 

Olmadı qismətim ata-anadan, 

Gəzmədi ya bibi, ya xala məni. 

Ürəyimi yaralama, a nadan, 

Az yapış sinəmdən - yaxala məni. 

 

Qoy işləsin, nə çərximi dayandır, 

Əlin saxla, insaf elə, dayan, dur. 

Ya rəhmə gəl, yandırırsan da yandır, 

Alışdır odlara - yax ala məni. 

 

Nə gözəldi bu dağlarda mənzərə, 

Ver naməni sizin mələk Mənzərə. 

Sərrafısan, müştəri ol mən zərə, 

Sal qızıl teştinə, yaxala məni. 

 

Yollarında var uçurum, yarğanım, 

Söylə nədir sənin meylin, yar, qanım. 

Axıdırsan - halalındı, yar, qanım, 

Həna et əlinə, ya xala, məni. 

 

Şəmşirəm, sevirəm mərdi, mən əri, 

Gözləyirəm namus, qeyrət, mən arı. 

Sən çiçəkdə şirin əsəl, mən – arı, 

Qondur yanağına yax, ala, məni. 
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            ATAMIN BİLDİM 

 

Şirin məhəbbətin, gözəl sənətin, 

Dadını anladım, a tamın bildim. 

Gedirəm yoluyla düz həqiqətin, 

Halalca oğluyam atamın, bildim. 

 

Əkmə bağda təmi acı, nəs alma, 

Ustad sözün əldən yerə nə salma. 

Yetişməz mənzilə, yornuq, nəs alma, 

Versən yaxşı qiymət ata min, bildim. 

 

Şəmşiri yüz nadan ad əyməz: oxu, 

Səy söz qara pula a dəyməz: oxu. 

Naşının ahuya a dəyməz oxu, 

Şikarda xədəngin ata min, bildim. 
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               SİNƏSİ NƏRDİ 

 

Əgər yarın dərd anlamaz yar isə 

Könül bir şüşədi, sına-sınardı.* 

Mərd oğuldan ata-ana yarısa 

Özü pəhləvandı, sinəsi nərdi. 

 

Leyli üçün gəzdim dağı, o daşı, 

Qəm yükünü mənə deyib o, daşı. 

Ayaqdan alışar, başdan od aşı,** 

Ürəkdə alovlanar, sinə sinərdi.*** 

 

Dəyirmançı gözün dikər şahada, 

Şəmşir, qalmaz xəzinədən şaha da.**** 

Əcəl birdi nökərə də, şaha da, 

Vədəsi gələndə sinə sinərdi.***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sınhasındadı. 

** Od (alov) başdan aşar. 

***İsinmək. 

**** Qəpik də qalmaz. 
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***** Sin-qəbir, qəbir qəbirdir. 

 

 

                AY ALA-SARI 
            Namərd dostlara 

 

Ay nanəcib, nə irəngə düşmüsən? 

Olubsan bəzəkli ay ala-sarı... 

Alçaq adam ucalanda sığışmaz 

Çəkər öz-özünü a, yala sarı. 

 

Qəza vurar, bir gün bəxtin a yatar, 

Gəzər meylin, zurna-qaval ayə, tar, 

Yoxsulluqda namərd dostun ay atar, 

Görərsən: dolanır a yala* sarı. 

 

Şəmşir dost kuyinə qədəm adamı, 

Mənə xoşdu mərdin otaq, a damı, 

Həcv, hədyan, bəd danışan adamı, 

Götür bu kəməndə ay ala, sarı. 
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*Yel olan yerdə. 

 

 

 

            YARA QALMADI 

 

Bağ becərib bəsləmişəm sənə gül, 

Dedim, di qal qonaq yara, qalmadı. 

Təbib ayaqların bizə gələndə 

Sağaldı sinəmdə yara, qalmadı. 

 

Bağban öz bağında gər* əkdi bir gün, 

Torpaqda boy atdı, görükdü bir gün. 

Yüz günün yarağı gərəkdi bir gün, 

Ağılsız vaxtında yaraq almadı. 

 

Şəmşir qulluğunda bir lala bənzər, 

Ləblərin mərcana, bir lələ bənzər. 

Hüsnünə bir çiçək, bir lala bənzər, 

Sənin yanaqların yar, ağ almadı. 
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*Ağac adıdır. 

 

 

               

             YARI, SƏN YARI 

 

Gen gündə dost olub, dar gündə qaçma, 

Unutma yoldaşı, yarı, san yarı. 

Dostun sirr sözünü əğyara açma, 

Xeyir varsa, mənlə yarısan, yarı. 

 

Öz yarını yada salıb yar anı, 

Aralıqda düz məhəbbət yaranı. 

Təbibimsən, yaxşı bağla yaranı, 

Əgər yetişibsə yarı san, yarı. 

 

Şəmşir üçün vacib əqli-kamaldı, 

Kamallılar bu dünyadan kam aldı. 

Çox aşıqlar mətləbini kəm aldı, 

Barı, sən bəxtindən yarı, sən yarı. 
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            YASİNƏ TƏK-TƏK 

 

Pak oturub, pak ustaddan dərs alan 

Ayində əl atar yasinə tək-tək. 

Həqiqətin irahına dər salan 

Yetişər izzətlə ya sinə tək-tək. 

 

Danışdın dərdini yara, dağladı, 

Naşı neştər çaldı, yara da ağladı. 

Qəhrinin alovu yar, a dağladı, 

Ya ciyər yandırdı, ya sinə tək-tək. 

 

Şəmşir ağlar, haraya gəl sən, Ağa, 

Dada yetiş, salacaqlar sınağa. 

Köç vaxtında bürünəndə sən ağa, 

Yaxın ellər gələr, yasinə tək-tək. 
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                 YA  ZƏRİ 

 

Təbib qarşı gəlsə, sağalar yara, 

İstər ağla, ya sızılda, ya zarı. 

Qışın ömrü təslim olur bahara, 

Çiçəklərdən bal çəkəcək yaz arı. 

 

Gəl sən doğru, bu düz yola dön, qarı, 

Düzələrmi kəc ağacın donqarı. 

Qışdan qalan quzeylərin don qarı 

Görürsənmi gəldi çatdı yaz, əri. 

 

Ümmandasan, sən bir mayaq al ələ, 

Şəmşir sənə yaxşı yoldaş, a lələ. 

Seçəcəkdir sərraf baxsa a, lələ, 

Tanıyacaq ya sandalı, ya zəri. 
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              DƏRİN GƏZ 

 

Sən geşt eylə, dəryalardan al ləli, 

Dərin axtar, dərin ara, dərin gəz. 

Dilək dilə, rizqin istə, a ləli, 

Səxalıdı nər igidin, dərin gəz. 

 

Nakəs eli dərd oduna qaladı, 

İnsan getsə, dəhr içində qala adı. 

Sənə yaxşılığın səngər-qaladı, 

Sərt qayalar, dərin dağlar, dərin gəz. 

 

Gəl Şəmşirin yaz adını, saya sal, 

Çətin işin asan eylə, saya sal. 

Təbibimsən, aç yaramı, saya sal, 

Xəstələrin tez sağalsa, tərin gəz. 
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       GÖY DƏMİN, DAĞLAR 

 

Yaz gələndə bürünürsən çəmənə, 

Başlanır yam-yaşıl göy dəmin, dağlar. 

Yer üzündə ovu qaçan tərlanın 

Çəkilər sədrinə göydə min dağlar. 

 

Əyləşərmi yay üstündə qar, daşım? 

Bahar gəlir, köç yaylaqdan, qardaşım. 

Asmanda da olsa qohum-qardaşım, 

Bilsə bu dərdimi göy min də ağlar. 

 

Şəmşir, Haqqı axtar, gəzmə nə zəri, 

Mərdə sığın, nə sızılda, nə zarı. 

Qadir olan, kəsmə məndən nəzəri, 

Unutsan, tikdiyin göy duman dağılar. 
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                  YAY SƏNƏM 

 

Ətirli cənnətsən - nəfəsin yazdı, 

Sənin hüsnün çəmən gülü, yay, Sənəm! 

Nə qədər tərifin deyilsə azdır, 

Kirpiyin ox, qələm qaşın yay, Sənəm! 

 

Qəvvas olub, bəhrin yüz elə, söylə, 

Bu əlli dərdimi yüz elə, söylə. 

Yüz mahala danış, yüz elə söylə, 

Dastan elə, obalara yay, Sənəm! 

 

Şəmşir, yerdən qalxar eşqin bir pəri, 

İşləməsə, düşər topun bir pəri. 

Bir mələkdir, bir hürüdür, bir pəri, 

Gözəlliyin yerə-göyə yay, Sənəm! 
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     BİR LƏLƏ TƏKCƏ 

 

Çox çəmən-çiçəklə bəzənir yaylaq, 

Bürüməz dağları bir lalə təkcə. 

Mahmud Əsli sevdi, ala bilmədi, 

Kərəmi gəzdirir bir Lələ, təkcə. 

 

El-obamız qoy çəkməsin bir, dağı, 

Sinələrin olmasın heç bir dağı. 

Ağır elin zəhmi yıxar bir dağı, 

Meydan yaraşarmı bir lala, təkcə?! 

 

Turac qalar, tərlan çəksə qiymətə, 

Şəmşir, qoyma nakəs minə qiymətə. 

Zərgər olsa zərin gedər qiymətə, 

Olacaq müştəri bir lələ təkcə. 
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       SƏN HEYDƏR MƏNƏ 

 

Bir ismi yədulla, ey bəni imran, 

Bu gündə kömək dur, sən Heydər mənə. 

Davasız dərdim var, ya Şahi-Mərdan, 

Əlin əsirgəmə sən Heydər, mənə. 

 

Necə çatım min hesaba, min saya, 

Dərdin çəkim yoxsa ilə, minsə aya. 

Təkcə səndən istəyirəm mən saya, 

Şəfa üçün axtar sən hey dərmən, ə. 

 

Şəmşir, gəzdin, yola saldın min lələ, 

Qəvvas oldun, dəryalarda min lələ. 

Bir bağın var, açıb onda min lalə, 

Onun bir çiçəyin sən hey dər mənə. 
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       AY ATA MƏNİM 

 

Ey Adəm peyğəmbər, sən oldun əzəl 

Dilimdə əzbərim, ay ata, mənim. 

Qadiri zülcəlal, baqi ləm yəzəl, 

Qoyma kəskin baxtım a yata, mənim. 

 

Bədirli ay xub yaraşır sinə, bax, 

Təbin daşqın - alovlanar sinə, bax. 

De Məhəmməd, yasin oxu, sinə bax, 

Çoxdu məhəbbətim, ayə, ta mənim. 

 

Şəmşir qal axtarmaz, nə qanı gəzməz, 

Nə topu, tüfəngi, naqanı gəzməz, 

Köhlənin suvarı noqanı gəzməz, 

Bircə var həvəsim ay ata, mənim. 
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          BU YARA MƏNDƏ 

 

Eşqin yolu mənə çətin olsa da 

Sən ilə gedərəm beyara mən də. 

Bir gözəlin vurğunuyam dünyada, 

Əzəldən aşiqəm, bu yara, mən də. 

 

Bağban köç elədi, bir bağı qaldı, 

Boynumda sevgimin bir bağı qaldı, 

Firqətin sinəmdə bir bağı qaldı, 

Gedəcək nə vaxta, bu yara məndə. 

 

Şəmşirin qəlbinin alması səndə, 

Təşnəyəm, əlimdən alma su, sən də. 

Təbibsən, bu dərdin alması səndə, 

İstərdim yaramı bu yara, məndə. 
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     BU YARA BU YAR 

 

Yer altda qoç minib Məlikməhəmməd, 

Qoy məni göndərsin biyara bu yar. 

Səndə sədaqət var, məndə məhəbbət, 

Nə gözəl yaraşır bu yara bu yar. 

 

Pərvanədən qeyri kimsə od almaz, 

Nabələd kəs - dəryalara o dalmaz. 

Xəstə mənəm, təbib sənsən - od almaz, 

Gəl, səni gözləyir bu yar, a bu yar. 

 

Edib zəmingahı bir yaş ilalı, 

Şəmşir, səndən ömür bir yaş - il alı. 

Geyinib cananım bir yaşıl alı, 

Gah ağı-qırmızı, boy ara, bu yar. 
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       YA DAŞDI BƏLKƏ 

 

Elin əhvalına yanmayan ürək, 

Bilmirəm poladdı, ya daşdı bəlkə. 

İgid sayıq olsun hər işdə gərək, 

Tapdı xəzinəni, yad eşdi bəlkə. 

 

Əymə, sınar peyvəndimin budağı, 

Sən sinəmə çəkmə düyün, bu dağı. 

Fərhad külüng çalıb çapdı bu dağı, 

Dəldi qayaları, ya deşdi bəlkə. 

 

Şəmşir, şamama dər ay yara, dəymiş, 

Nə dedin, dost küsüb ay yara dəymiş. 

Pirimin canına ay yara dəymiş, 

Dilində zikr olan ya dəşti bəlkə. 
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             SƏN AĞA 

 

Ey Sahibi-Kərəm, ey bari-baqi, 

Qulluğunda nökər mənəm, sən Ağa. 

Məhəmməd Meracda mindi Biraqi, 

Verdin ona böyük bir ad, sən Ağa. 

 

Mərd əlinlə bağçamıza bar atın, 

Şadlıq üçün qoy daşısın bar, atın. 

Elə çoxdu sənin payın, baratın, 

Əsla gəlməz nə hesaba, sanağa. 

 

Düşməsin borana, nə qara, günlər, 

Şənliyə çalınsın nəqara, günlər. 

Şəmşir, yola saldın nə qara günlər, 

Bundan sonra özün çıxart sən, Ağa. 
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               SİNƏMİN 

 

Aşıq, niyə çəkdin Sənəm adını? 

Təzələndi yaraları sinəmin. 

Dalğalandı dəryaları təbimin, 

Qoymadı ki, sakit dura sin, əmin. 

 

Leyli üçün Məcnun gəzən min dərdi, 

Qəm bağında dərd gülünü min dərdi. 

Qəm hicranı, yüz möhnəti, min dərdi, 

Ürəyimdə dağları var Sənəmin. 

 

Şəmşir, arif üçün namə yaz, qanar, 

Bülbül bağın tər ətrini yaz qanar. 

Qış zədəli, sınıq qəlbim yaz qanar, 

Hanı təbib, bəs sayası sinəmin?! 
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        HALALA SARI 

 

Uzaşmışam zatı napak haramdan, 

Yol alıb qaçıram, halala sarı. 

Zəhləm gedir boş danışan adamdan, 

Gedirəm dilsizə, ha, lala sarı. 

 

Qələm, yaz kağıza yazı qırmızı, 

Nankeşlər yuxanı yazı, qırmızı. 

Qışı ağ çuxalı, yazı qırmızı, 

Qarışır nərgizə, ha lala sarı. 

 

Gəl, xeyir işimə bircə yara, sən, 

Aşiq ol, yaxşıdı - bircə yara, sən. 

Təbibim ol, qurtar bircə yara sən, 

Dərman et, yaramı ha lələ, sarı. 

 

Şəmşir, bağdan qızıl gülü dər, yanı, 

Sail paysız, boş qayıtsa dəryanı, 

Qəvvas gəzər sərvət üçün dəryanı, 

Əl atar dərinə, ha lələ sarı. 
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             A YAZA QARŞI 

 

El sözüdü: var üstünə var gələr, 

Yoxsul da meyl edər ay aza qarşı. 

Qış dolanar, gələr fəsli-növbahar, 

Yaz keçər, yay gələr, a yaza qarşı. 

 

Ovçuyam, kamanı, a yayı gördüm, 

Fırlandı, dolandı a yayı, gördüm. 

Cəm oldu: on iki ay, ayı gördüm, 

Gah bulud komlaşdı ayaza qarşı. 

 

Şəmşir, var bu ümmanlarda adalar, 

Qəvvas olan dəryalarda a dalar. 

Sənət sevən el içində ad alar, 

Təcnisimə təcnis a yaza, qarşı. 
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       HALAL DADIMI 

 

Uzaqdayam natəmizdən, nakəsdən, 

Qoy çəksinlər mənim halal adımı. 

Kanı-kəramətdən, barı-Xudadan, 

Onlardan istərəm halal dadımı. 

 

Uylaşmışam həqiqətə, hərama, 

Bəzək-düzək gör yaraşır harama?! 

Halal xilqət meyl eləməz harama, 

Halalam, xəyalım halaldadımı?! 

 

Şəmşir, Fərhad üçün bir Şirin gərək, 

Tifil əmə anasın bir şirin, gərək. 

İçəsən şərbəti bir şirin gərək, 

Acı olan zəhər halal dadımı?! 
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            BİR ADA BAĞLI 

 

Əlifdən dərs aldım, lamə yetirdim, 

Min ayə oxudum bir ada bağlı. 

Cəfa çəkdim, ləli-mərcan götürdüm, 

Hazar dəryasında bir ada bağlı. 

 

Şər kamandar oxun ova şər atı, 

Nakəs, xəbis doğrulara şər atı. 

Sizin yerdə minən çoxdu şər atı, 

Orada açıqdı, burada bağlı. 

 

Bizdə solmur çəmən-çiçək, ha lala, 

Şəmşir dərdin əsla deməz ha lala. 

Zəhmətkeşlər hey çalışar halala, 

Bura da bağçalı, bura da bağlı. 
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            A DADA YETİR 

 

Ya bir Allah, ya Məhəmməd, ya Əli, 

Dilimdə əzbərdi ad-ada, yetir. 

Xızrı cavan, Ağam Rəşid Ələmdar, 

Çağırram dar gündə a dada, yetir. 

 

Şiri Yəzdan ağam Düldül süvardı, 

Cənnət çeşməsində Düldül süvardı. 

Meracda gördü ki, Düldül suvardı, 

Acı dəhanımı a dada yetir. 

 

Şəmşir, oxu, min bir ayə yasində, 

Səcdəyə düş lamda, kafda, ya sində. 

Cəlcələ tiyəni qəm dəryasında, 

Səslə mərd olanı, adada yetir. 
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       A  DAĞA DÜŞDÜN 

 

Mən səni sevmişdim bircə yaşında, 

Onda sən təzəcə a dağa düşdün. 

Əridin, saf oldun od ataşında, 

Kefi zülallaşdın, adağa düşdün. 

 

Tənavil, ya plov, ay a dolmadı, 

Boş küpələr ilə, aya dolmad, 

Mənim meylim səndən a yad olmadı, 

Sən uçdun düzlərdən, a dağa düşdün. 

 

Şəmşir sirrin necə desin yadına?! 

Şirin torpaq yetirərmi yada nan?! 

Yekəldikcə dostu saldın yadına, 

Qızarmış şiş oldun, a, dağa düşdün. 
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             YA SINA MƏNİ 

 

Dəsti Yədullahın nökəriyəm mən, 

Ya çək imtahana, ya sına məni. 

Umudum, pənahım, kömək-imdadım, 

Qoymaz əyilməyə, ya sına, məni. 

 

Bir xoş günün dəyər min aya, - dedi, 

Hacər qonaq gəldi Minaya, - dedi. 

Bir qafdan, bir lamdan min ayə dedi, 

Dərs verdi, yetirdi yasinə məni. 

 

Mərdlərin düşərli ayağı vardır, 

Çarxın çırasının a yağı vardır, 

Mənə qanlı düşmən, a yağı vardır, - 

Talehim çağırsın yasına məni. 

 

Günəş yayar dağ sərinə süb həna, 

Mövlam üçün bir ayə var: Sübhəna. 

Mənəm aşiq bir qadiri-Sübhəna, 

Öyrədib ismində ya sin, ə məni. 

 

Şəmşir, zikrin Məhəmməddi, bir Əli, 

Haqqın yerə-göyə zamın, bir əli. 

Qəbr evində dada yetiş, bir Əli, 

Bir gün qoyacaqlar ya sinə məni. 

 

 

 



Dədə öyüdləri 

 

 

 469 

 

 

         BİR QALA  MƏNİ 
          Hüseyn Kürdoğluna 

 

Adına aşiqəm, həm umudvaram, 

Salma bir qorxuya, bir qala məni. 

Qurban ocağının külü də gözəl, 

Üfür, işıqlandır - bir qala, məni. 

 

Sən arxam ol, çaylar kimi bir daşım, 

Süfrəmizdə ye, şirindi bir daşım. 

Əlini at, qoy düşməsin bir daşım, 

Tikdir topdağıtmaz bir qala məni. 

 

Əzəl oldum bir vəfalı yara ram, 

Şəmşirəm, yolunda dağı yararam. 

Atalıqdan qulam, yerin yararam, 

Gəldin səhmiləri, bir qala məni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aşıq  Şəmşir 

 

 

 470 

 

 

 

          NƏ DEDİM İNDİ 

 

Beş ismi xət olub qabi qov aynə, 

Axtar öz alnında, nə dedim indi? 

O, doqquz yüz doxsan səkkiz bir ada, 

Xaliq nə bəxş etdi, nə dedi: mindi? 

 

O gözəl gün elə hər aya gəldi, 

Lafəti oxundu, hər ayə gəldi. 

Məhəmməd cağırdı, haraya gəldi, 

Əli Düldülünü nə dedi mindi? 

 

Şəmşir, yaz bərabər, beşə mim bölər, 

Sənətim səadət - beşə mim bölər. 

Bu beşi, beş dayım, beş əmim bölər, 

Nə açdım bu sirri, nə dedim indu. 
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  BİR ATA,  DAĞLAR 

 

Çoxdan İstisuya demişəm ana, 

Sənsən mənim üçün bir ata, dağlar. 

Gözlərim əlində qalıb Ağamın, 

Sən elə mərizə bir əta, dağlar. 

 

Zənbur şəqayıqdan mar alı səndə, 

Leylək, bir də durna mar alı səndə. 

Kamil ovçu görsə maralı səndə 

İstər xəndəngini bir ata, dağlar. 

 

Şəmşirəm, rəşbərəm bir tərlana mən, 

Dönmərəm alıcı bir tərlana mən. 

Cavanlıqda çatdım bir tərlana mən, 

Əsla bac vermədim biri ata, dağlar. 
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             SƏNƏM AL 

 

Gəl əl tutaq, sövda quraq - gülümsə, 

Xiridaram, mətahımı Sənəm, al. 

Doğru danış, gözlərindən gülümsə, 

Qurma mənə hiylə, fitnə, sən əməl. 

 

Hüsnün günəş, qaşın bənzər hilala, 

Ətrin güldü, istər bir də hil ala. 

Yanaqların dağ döşündə hi lala, 

Geyinibsən al üstündən Sənəm, al. 

 

Sinəmə vurduğun yaradı, bax sən, 

Yaradan hökm edər, yaradıb ax, sən. 

Şəmşir, o sevdiyin yara de, bax sən, 

Sən can dedin, o qıymadı sənə mal. 
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              YARIMÇIX 

 

Nə baxırsan mənə həsrət o taydan, 

Qəvvas olum Araz-Kürü yarım, çıx. 

Təriqətdə bir olmuşuq anadan, 

Demərəm ki, əldən namus, ya arım, çıx. 

 

Zəngindi mənzilim - dolu istə kan, 

Kül olar dəstində dolu istək, an. 

Dost üçün süzülüb dolu istəkan, 

Bax eylədi, küsmə, deyil yarımçıx. 

 

Yaranmışa gün həyatdı, gün dəmən, 

Cavan qalar yar ləbini gündə əmən. 

Nə zamandı kölgədə sən, gündə mən, 

Gəl Günəşin nur üzünə yarım, çıx. 
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            A ZALIM  MƏNİ 

 

Gəl yaxın, arada uca dağmı var? 

Uzaqdan soruşma, a zalım məni. 

Məhəbbət yolunda əkmişəm kədər, 

Qoyma bu təm gündən azalım məni. 

 

Əzəl bir kimsədi çox ali dostum, 

Tutandı dar gündə çox əli dostum, 

Talehim yar olsa çoxalı dostum, 

Deməzlər: tanıyar az alim məni. 

 

Şəmşir, bədən üryan, a nəmdi torpaq, 

Əslinə baratdı, ənamdı torpaq, 

Öz halal atamdı, anamdı torpaq, 

Bəsləmiş axırı, əzəli məni. 
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                          SƏN İLƏ  

                  

Arzum budur: sağlıq ilə gələlər, 

Atan, anan bizim dağa sən ilə. 

Şehli bənövşələr, güllər, çəmənlər, 

Yaylaqlarda açılanda sən ilə. 

 

Qış dolanmın, qarşı gəlsin ara yaz, 

Çən çəkilib, bax görünər ara ayaz. 

Qələm götür, ara dincəl, ara yaz, 

Nəzmə yazmaq hünərini sən elə. 

 

Şəmşir, çağır nübarını yaxına, 

Bayram günü əllərinə yay xına. 

Əhdi-vəfa qoyma gözdən yayxına, 

Övlad üçün vədə verdin sən, ilə. 
 

09.02.1974 
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       NƏ QANDI GÖRƏN?! 

 

Bir kitab oxudum, səri-sarsağı, 

Min ayə tövsiyə nə qandı görən?! 

Hərcayı dilinə vermir qadağa, 

Araya saldığı nə qandı görən?! 

 

Mərd oğulu əkməlidi mərd ata, 

Kamandarlar gərək oxun mərd ata. 

Mən istərəm suvar olsun mərd, ata, 

Mindiyi köhləndi, nə qandı görən. 

 

Dostun arasınnan bir alması var, 

Gərdişin pay verib, bir alması var. 

Şəmşir, hədyan sözün bir alması var, 

Qəlbə dəysə topdu, naqandı görən?!.. 
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          BELƏSƏN GÖZƏL 

 

Qaşın qələm, boyun tərlan təhəri, 

Dedim gözəllikdə beləsən, gözəl. 

Məhəbbət eşqinə düşəndən bəri, 

Mənəm yarpaq kimi bil, əsən, gözəl. 

 

Gözəlliyə sən qoymusan ha maya, 

Fəslin düşüb yaz ayına, ha maya. 

Oxşayırsan qarçıqaya, həm aya, 

Hüsnüdə, simada belə, sən gözəl. 

 

Müşkü-ənbər ətrin gəlsə yüz iylə, 

Demədim ki, əlli dərdim yüz elə. 

Şəmşir sənsiz günün sayar yüz ilə, 

Topla, xəyalında belə san, gözəl. 
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         AY AĞAM HEY BİR 

 

Əlif – əzəl, bey bir Allah ismidir, 

Qadiri-qüdrətdi ay Ağam hey bir. 

Yıxılan qulları sənsən durğuzan, 

Gəl, geri düşmüşəm, ayağam hey bir. 

 

Bir günümü həftə sandım, ay andım, 

Şübhə yoxdu, həqiqəti ay, andım. 

Alovlandım, od içində a yandım, 

Əridim, dağ oldum, a yağam heç bir. 

 

Bahar keçdi, dağ başını qar aldı, 

Yaz cənnətdi, qar fitnədi, qar aldı. 

Doldu gözüm, bulud kimi qaraldı, 

İstər ki, leysan tək a yağam hey bir. 

 

Dərviş idim, ha dolandım dərdə mən, 

Bərabərdi zəhər içən, dərd əmən. 

Necə dözüm bu dərmansız dərdə mən, 

Çəkirəm cahanda ayə, qəm hey bir. 

 

Gül solanda bülbül qonmaz budağa, 

Dayanarmı sinəm düyün, bu dağa?! 

Şəmşir ağlar, səsin salıb bu dağa, 

Çağırıram, özün ver ay Ağam, hey bir. 

 

 

 



Aşıq  Şəmşir 

 

 

 480 

 

 

            ƏLİ MİNDİMİ?! 

 

Ya Mudərqul katib, ya Əsədulla, 

Mübarək adınız Əli, mindimi? 

Məhəmməd oxudu lafəta illa, 

Onda Düldülünü Əli mindimi? 

 

Qarlı, dumanlı dağ - budu, yarasan, 

Qurtar sinəmdəki budu, yara, sən. 

Gəl ey Nəcəf şahı, bu diyara sən, 

Qoy sənə yetişsin əlim indimi?! 

 

Canım sənə olsun qurban, o niyaz, 

Şəmşir desin, dəftərinə onu yaz! 

Hər il olur mart ayının onu yaz, 

Mən də muradımı alım indimi? 
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 BİR AĞA DOSTUM 

 

Gözdən salma cəlalının eşqinə, 

Ağalar Ağası bir Ağa dostum. 

Uzun gecələri, qara günləri 

Yetirən işıqlı bir Ağa, dostum. 

 

Geyinmişdi al üstündən əli şir, 

Birinc üçün gətirmişdi Əli şir. 

Meracın yolunu kəsmiş Əli şir. 

Sən minib gedəndə Birağa dostum. 

 

Şəmşir, sənin bu atdığın nə zərdi, 

Bəlkə sənə Haqdan bu xoş nəzərdi?! 

Bədənimin aradığı nəzərdi, - 

Bürünüb gedəcək bir ağa, dostum. 
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         BİR ƏLİMDƏ VAR 

 

Yey ya Rəbbi, aləmləri yaradan, 

Əhmədi Muxtarım bir əlimdə var. 

Min bir ismi gecə-gündüz çağıran, 

Bu adı yazmağa bir əlim də var. 

 

Üç yüz on üç gülü yaxşı bilən, dər, 

Ağ bağlı xanəmi yaxşı biləndər. 

Batinləri görən yaxşı biləndər – 

Alimlər alimi bir alim də var! 

 

Şəmşirəm, sözümün budur bir ağı, 

Düşmənlərə içirdəydim bir ağı. 

Merac səfərində minmiş Birağı, 

Xatəmil-ənbiyə bir Əlim də var. 
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               YA LƏLƏ 

 

Niyə könül, oyatmırsan təbi sən, 

Ya Məcnun ol, ya Kərəm ol, ya Lələ. 

Deyə bilməz zərgər olub zər kəsən, 

Əlin atar ya mərcana, ya lələ. 

 

Göz kövrəkdi, sən ağlama, budu ağlar, 

Dərd əhlinin var qəlbində bu dağlar. 

Yaz gələndə al bəzənir bu dağlar, 

Ya çəmən dər, ya qərənfil, ya lalə. 

 

Bir söz dedim, nə sözümü qır, ata, 

Ləb teşnəyəm, yetir məni Qırata. 

Qoca könlüm minmək istər Qırata, 

Dəli köhlən çətin verər yal, ələ. 

 

Kamil baytar çəkic çalar ha nala, 

Şəmşir, bəsdi çəkmə daha ha nalə. 

Çal saqqalı, sən qırmızı hənala, 

Ələk götür, ağ saçına yal ələ. 
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           “A” YAZARDIMI?! 

 

Haqdan gəlməsəydi ayeyi-Quran, 

Məhəmməd özündən «A» yazardımı? 

Allah kəlamıdı hər hökmü fərman, 

Kəlməsi xoşlandı, ayə zərdimi? 

 

Mərd olanlar qılınc qurşar atanı, 

Bəndəsənsə Haqq yolunu a tanı. 

İblis aldatmasa Adəm atanı, - 

Cənnətin yolunu ay azardımı? 

 

Şeytana lənət de, çəkmə ziyanı, 

Şəmşir, bir sat axtar, bir də zey anı. 

Günahkarlar nar içində ze yanı, 

Yaradanı danmaq ay azardımı?! 
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                     ADI ƏLİ 

 

Ağalar Ağası, ya Şahi-Mərdan, 

Özün yetiş harayıma - adı Əli. 

Yazıq canım, sən nə günə qalıbsan, 

Gör kim deyir: ay ağılsız, a dəli. 

 

Ovçu gəlir, ov pünhana sinəmi? 

Müdam cəsət qəm odunda sinəmi?! 

Dərdi-möhnət məskən edib sinəmi, 

Ya çürüdər, ya incəldər, ya dəli. 

 

Şəmşir, dostu yenə istər bu dilim, 

Dost bağından töhfə gəlib bu dilim. 

Sənin adın əzbərimdi, budu ilim, 

Qələm tutar, yazar əlim: adı Əli. 
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           YAXŞI QALADI 

 

Qocalıqda canan güldü üzümə, 

Odunu qəlbimdə yaxşı qaladı. 

Sevindim, fəxr etdim özüm-özümə, 

Mərdin gərək eldə yaxşı qala adı. 

 

Gəl, sınıq könlünü sarı, aşığın, 

Rəngi zəfərandı sarı aşığın. 

Sinəsi yaralı Sarı aşığın 

Canında eşq odun Yaxşı qaladı. 

 

Şəmşir üçün gətir içim yaxşı su, 

Yaxşı - beydi, yaxşı - reydi yaxşısı. 

Bir Allahdı yaxşıların yaxşısı, 

Xainlərin meyli yaxşı qaladı. 
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            AĞAM ƏLİNİ 

 

Yetişdi yerinə arzum, murazım, 

Görmüşəm yuxumda ağam Əlini. 

O mənə dərs verən kamil ustadım, 

Kəsməsin üstümdən Ağam əlini. 

 

Xəyalımda bir dərya var, min ada, 

İsmayılı Həcər doğmuş Minada. 

Sığınmışam özü təkcə, min ada, 

Bilər bəndəsinin ağ əməlini. 

 

Şəmşir, mim yaz, can dal, ismə hey dilim, 

O gətirmiş bir almadan hey dilim. 

Əhmədi-Muxtarı çağır hey, dilim, 

Məhəmməd Mustafa, ağam Əlini. 
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               BİR SİN İÇİNDƏ 

 

İkimi, bir mindi ayə əzbərim, 

Oxuyum bir hərif bir sin içində. 

Beşinə rəhbərdi kərrarı Kərim, 

Haqdı yaradıcı bir sin içində. 

 

Çətin sirrilərin asanı varmı? 

Gəzirəm Musanı, əsanı - varmı? 

Göydə ulduzların a sanı varmı? 

Nə gözəl yerləşir bir sin içində. 

 

Şəmşir, qoy bələdçin bir alim olsun, 

Mən ondan dərsimi bir alım, olsun. 

Məzarda ustadım bir Əlim olsun, 

Asan sual versin, bir sin içində. 
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             HAZARAT 

 

Çatmaq olmaz keçən günə ömürün, 

Minib çapsan yüz min dəfə hazır at. 

Güzəşt yoxdu Haqdan gələn əmirə, 

- Bəli, - desin qoy eşidən hazarat. 

 

Suyu gəlməz dəhnə dönə, qaça nov, 

Dərd əlindən sər sərini qaçan ov. 

Çətin durar ovçu görüb qaçan ov, 

İzə dəyər, saxla oxu hazır, at. 

 

Şəmşir, dərdin de dərdbilən adaşa, 

Təbin gərək dəryalar tək a, daşa. 

Baxtın küssə sözün işlər a daşa, 

Mat qalarsan verməyəndə, ha zər at. 
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         VARSA DA QALDI 

 

Qan ilə torpağı yoğrulan cahan 

İnsana beş günün varsa da qaldı. 

Çox məcnunlar ağlar köçdü dünyadan, 

Hələ də dağlarda var səda, qaldı. 

 

Dadmaq olmaz imtahansız hər dadı, 

Kömək bilmə, namərd edər hər dadı. 

Füzuliyə oxşar oğul hardadı, 

Varsa da ədabaz, varsa da qaldı. 

 

Şəmşir, baxtın göy çuxalı ağ ətək, 

Bir gün olar bükülərsən ağa, tək. 

Hanı, kimdi mərd ağası Ağatək, 

Canımı yolunda var sada, qaldı. 
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       TİKƏ DƏ BİLMƏZ 

 

Bir namərdin əli min ev dağıdar, 

Min xəbis bir könül tikə də bilməz. 

Şər danışar, həqiqətə kəm baxar, 

Haqq tərəfə gözün tikə də bilməz. 

 

Lənət xain-xəbis, şeytan sözünə, 

Nanəciblik özü nədir, sözü nə?! 

Doğru yolu yoxuş bilər özünə, 

Addım atsa düzə, tikə də bilməz. 

 

Şəmşir, sənə mənzil olsun min acı, 

Bir şirinə qatıb içmə min acı. 

Mərd olanlar doyuzdurar min acı, 

Yüz nakəs verməyə tikə də bilməz. 
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          QALA YARIMÇIQ 

 

Bir barı çəkmişəm sözdən, şeirdən, 

Köməkdar ol, qoyma qala yarımçıq. 

Görüm deyərsənmi başa çatmasın, 

Qıyarsanmı belə qala yarımçıq. 

 

Elə sirr var, ara söylə, ara dan, 

Olmalıdı ara axşam, ara dan. 

Yaşayırsan, uzaqlaşsan aradan 

Qarışma qovğaya, qala, yarımçıq. 

 

Şəmşir, tutduğu səf hamı işə yanar, 

Zərrə qığılcımdan ha meşə yanar. 

Mərdlərin ocağı həmişə yanar, 

Sənə kim deyər ki, qala yarımçıq. 
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           BİR DAĞI DALDAN 

 

Gəl, ox atma yaralıya zəhmidar, 

Uçmasın səngərin bir dağı daldan. 

Onun sinəsi də, ürəyi də var, 

Bir dağı qabaqdan, bir dağı daldan. 

 

Dərdi olan hicran çəkər gecələr, 

Çərxi-gərdiş ələyini gec ələr, 

Qara köhlənini minər gecələr,  

Günəş də atlanar bir dağı daldan. 

 

Şəmşir, Haqdan mətləbini bir dilə, 

Sən dostunun gül ətrini bir də ilə. 

Qadir olan, acı dəymiş bir dilə 

Dadızdırma zəhri, bir də ağı daldan. 
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                    ÜÇ ƏMİM 

 

Qış keçəcək yaxşı hava, yaxşı yaz, 

Kef çəkəcək beş qohumum, üç əmim. 

Həm uşağam, həm yazığam, həm acam, 

Qoy məməni iki həftə üç əmim. 

 

Naməmi yaxşıca yazığam, oxu, 

Kim qıymış bu qışa, yazı qəm oxu. 

Yazmışam kağıza yazı: qəm, oxu, 

Fəhmim açıb oxumağa, o çəmim. 

 

Şəmşir minmiş, çıx səmayə, keç gəmim, 

Min kaf, min qaf ox yayılmış keşkə mim. 

Qağayı tək gecə çayı keç, gəmim, 

Saqi saysa səs yayacaq üçə mim. 
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   A DƏLİ, VURMA 

 

Ey mərdlər köməyi, ey ali Kərrar, 

Kamallı adamın adı Əli, vurma. 

Səda gələr, səs eyləyər səhralar, 

O səs səhraları ad alı, vurma. 

 

Əsər külək, hey səs salar o, vala, 

Dərdə gəlsə, gəl o səri ovala. 

Rəva görmə, sar səhrada ov ala, 

O məlul maralı a dəli, vurma. 

 

Şəmşir, o, dörd al görkəmli gül dərdi, 

Var huridə lalə dərdi, gül dərdi. 

Mələksima Səmər səhər gül dərdi, 

O halal güllərə adı əli vurma. 
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            NƏ SARI ÇƏTİN 

 

Ustadından dərs almamış nabələd, 

Nə əl vur yarama, nə sarı çətin. 

Dava günü qorxaq olar payi-bənd, 

Yeriyə düşmənə nə sarı çətin. 

 

Şirin oxu, sal səsini o vala, 

Ağrı tutub, gəl sərimi ovala. 

Görübsənmi ala qarğa ov ala, 

Tərlan tay saxlayar nə sarı çətin. 

 

Şəmşir, dərdi eliyibsən nə şirə, 

Rubə coşur, boyun çəkir nə şirə. 

Hey çalışar, yox yanında nə şirə, 

Bal yığa pətəyə nəs arı, çətin. 
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         BU LALA QIZLAR 

 

Birisi bənövşə, biri çəməngül, 

Dağlarda açılan bu lala qızlar. 

Elə bil yaranıb abu-səlsəbil, 

Bəzənib yamənə, bu lələ qızlar. 

 

Çox çətindi dəmir ovxar sov ala, 

Nə istərsən məni qəmdən sov, ala. 

Necə cavab verim dərin suvala, 

Gəlsin irəhminiz bu lala, qızlar. 

 

Şəmşir, yenə çaylar kimi bir daşam, 

Əzəl sudan seçilmişəm, bir də aşam. 

Sanırsansa ovca sığar bir daşam, 

At göyə, qolların bulala, qızlar. 
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           OLMASA DƏRİN 

 

Əhli-hal yanında az danış, az gül, 

Bir kəlmən dəryadan olmasa dərin. 

İgidlər içində ər kimi dolan, 

Namus tacın olsun, olmasa da ərin. 

 

Düz dolan ucalsın öz başın, a yar, 

Qanmırsa vur daşı öz başına, yar! 

Avara dolanma özbaşına, yar, 

BaşsIz axan sular olmaz ha dərin. 

 

Gör nələr yaranmış bu dağda, bir bax, 

O dərə bir bağdır, bu dağ da bir bağ. 

Şəmşirəm, salmışam bu dağda bir bağ, 

Dəymişi qismətim olmasa, dərin! 
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                 YAXA GEC 

 

Bağ içində danışasan yarınan, 

Gün uzana, bu dağlardan yaxa, gec. 

Çox muştağam qoynundakı narına, 

Zalım, niyə sən açırsan yaxa gec. 

 

Sən top atma mənim qəsri-qalama, 

Həmişəlik xəyalımda qal ama. 

Görən kimi məni oda qalama, 

Yanan canım, yavaş-yavaş yax a, gec. 

 

Novbaharda yerə yağış dost yağı, 

Şəmşir, inan, olmaz dosta, dost yağı. 

Kaş olaydım ətirlənmiş dost yağı, 

Yarım məni yanağına yaxa gec. 
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            AYAZDIMI GÖR?! 

 

Qış dolandı, nəbatətlər oyandı, 

Bülbüllər oxuşar, a, yazdımı gör?! 

Gözəl növbaharın çırağı yandı, 

Buludlar çəkilib, ayazdımı gör?! 

 

Bu dünyada olsun üzün o düz, ağ, 

Sədaqətə yaraşarmı o duzaq? 

Könül dostu gəldi kecdi: odu, üzü ağ, 

Onun məhəbbəti ay azdımı gör?! 

 

Şəmşir istər, qeydimə bir qal, əmim, 

Nun nahanım sat ismində qala mim. 

Mən qocaldım, növcavandı qələmim, 

Nəğməsini nəcib a yazdımı gör? 
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           AY GÜNDÜZÜNƏ 

 

Danma, a sirdaşım, o sözü məndən, 

And vermişəm səni ay gündüzünə. 

Soruşuram üstüörtülü səndən: 

Asar yaxasına ay gündüzü nə? 

 

Sait-kəlmə yazma sində tərsinə, 

Mömin olan dönməz sində tərsinə. 

Biri səf işləməz sində tərsinə, 

Gedər məqamında ay, gündüzünə. 

 

Bülbül güldən uçdu, ağ şama düşdü, 

Pərvanə yanmağa ağ şama düşdü, 

Şəmşiri qonaq et, axşama düşdü, 

Çatınca səhərin ay gündüzünə. 
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          AY YARIM OLA 

 

Qəm məni təkləyib, yalqızam bu gün, 

Könlümü güldürən ay, yarım ola. 

Nalə çəksəm, dağa-daşa düşər ün, 

Yolunu gözlədim, ay yarım ola. 

 

Pələnglərdən ala bilməz bac, arıq, 

Nə axtarır asimandan ba carıq. 

Olsa əgər məndə elə bacarıq 

Sonsuz fəzaları ay yarım, ola. 

 

Niqabından aya oxşar üz açdın, 

Daha dağı əlin məndən uzaşdın. 

Şəmşir yaxınlaşdı, sənsə uzaşdın, 

Demişdim: vəfalı ay, yarım ola. 
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          O DƏMİ GƏLDİ 

 

Mənim harayıma, mərd olan bir kəs, 

Çağırdığım vaxtın o dəmi gəldi. 

Şərminə yetişib elədiyim səs, 

Qəlbimdə tikməyə o damı gəldi. 

 

Dedim bağban olum, yasəmən dərim, 

Xudam qoymur açam - yasəmən tərim. 

Eşq-əhli pərvanam, ya Səməndərim, 

Alışıb yanmağa odamı gəldi? 

 

Şəmşir oyaq, əgər yatsa oyatma, 

Ovçusansa  marala ox, oy atma. 

Demədimmi Fərhad, Qeysi oyatma, 

Kərəmə qoşuldu odamı gəldi?! 
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        LALA DAĞLARI 

 

Qış olanda qar çuxası geyinir, 

Baharda bürüyür lala dağları. 

Bilmirəm nədəndi dağıdar olmuş, 

Bağrında saxlayır lala dağları. 

 

Küsdürübsən, yalvar təzədən yara, 

Fərhad hanı, dağı təzədən yara. 

Vurma yaralıya təzədən yara, 

İnçitmə, ağlatma lələdağları. 

 

Bu meydanda kimdi igid, kimdi nər?! 

Yoxsul üçün qıyan olar kim dinar?! 

Şəmşir, sənsiz kim danışar, kim dinər?! 

Tapşırıb gedirsən lala, dağları. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dədə öyüdləri 

 

 

 505 

 

 

 

 

 

 

            

       YAY DAĞA 

 

Günəş, çıxar sarı donu üfüqdən 

Nur şöləni xına kimi yay, dağa. 

Ağ dumanda qalır Qoşqar, Dəlidağ, 

Gah bürünür qar-borana, yayda ağa. 

 

Şərbət içən sağ əlinə cəm alı, 

Yaz yaylağın atlaz olur cəmalı. 

Qarabağın qoyun-quzuca malı, 

Yaylamağa köçüb gəlir yay, dağa. 

 

Şəmşir, yaz kağıza, qara dayansın, 

Mən yanıram, deyin qara, dayansın. 

Mərd ona demişəm qarada yansın, 

Danalar da yeyib olur yayda ağa. 
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               YAXŞI GÜL SARI 

 

Kamil bağban olub, bağı becərdim, 

Saralıb olarmı yaxşı gül, sarı?! 

Dedilər: təbibsən, ağrıyır sərim, 

Dərman et, yarama yaxşı gül sarı. 

 

Yağanda qaraldır o qar qanımı, 

Qış günü qüzeylər o qar qanımı?! 

Nadan tərlan deyil, o qarğanımı 

Lacın bilib, tutmuş yaxşı gül, sarı. 

 

Şəmşir, bu eşq ilə olub alverim, 

İstər könlüm, dost əlinə əl verim. 

Nə istəsən peşkəşindi, al verim, 

Lələ tək yolunda yaxşı gül, Sarı. 
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QOŞMA 

 TƏCNİSLƏR 
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                SÖZƏ SİZ 

 

Sübut yoxdu giley-güzar etməyə, 

Niyə məni qoyursunuz sözə siz. 

Oğul gələr dədəsini görməyə, 

Layiq budur: siz axtarıb gəzəsiz. 

 

Üç gənc şair birdən edir naz, alım, 

Bir əl atın nə incəlim, nəzilim. 

Nə xunxaram, nə cəlladam, nə zalım, 

Nə böhtandı atırsınız düzə siz. 

 

Şirin kalam gərək şirin oxuna, 

Mərdlər toxunmasın şirin oxuna. 

Saqqala yaraşır şirin, o xına, 

Ağ saçımı oxşadın bir xəzə siz. 

 

Dindirdiniz, dil açdınız bu lala, 

İstərəm ki, hasil mətləb bulala. 

Sizə peşkəş çəmən, çiçək, bu lala, 

Ömür sürün, yaş yetirin yüzə siz. 

 

Şəmşir, yenə sözün yeri gəldi, yaz, 

Qoy olmasın bu dostların gəldiyi az. 

Məmməd, Sucu, Hüseyn, Qənbər, gəldi yaz, 

Nur şöləli işıqsınız gözə siz. 
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          CƏM ULDUZUNU 

 

Əlacım olsaydı, uçub öpərdim 

Göylərin bu gözəl cəm ulduzunu. 

Kaş biləydim nə zamandan bəridi, 

Bu keçən günlərim cəm il, düzünü. 

 

Bədxahları danışdırma, ha lal et, 

Kamil sərraf, mətahını halal et. 

Ana torpaq, nemətini halal et, 

Yedim çörəyini, cəm il duzunu. 

 

Sən can hayda, qəssab istər piy ala, 

Şəmşir dərsin Haqdan peydər-pey ala. 

Dərya qan içində sayılır piyala, 

Tökməz piyalədən cəm il düzünü. 
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                               TƏKCƏDİ 

 

Can yansa sızıldar təkcə yaradan, 

Xəstə aşıq çəkər ahı, təkcədi. 

Hər iki cahanı təkcə yaradan 

Çağır təkcə tək Allahı, təkcədi. 

 

Altı zalda çahar heydi təkcə sin, 

Sat satdıqdı, sayəsində təkcə sin. 

Tək Ağanın ayağına təkcə sin, 

Qərarı təkcədi, rahı təkcədi. 

 

Gəşt eləyir illər-ilə, ay-aya, 

Qışın yazı tez yetişir a yaya. 

Hazır yek ad tək layiqdi əyaya, 

Laşərikdi, tək İlahi təkcədi. 

 

Ağlayır, gəl kirit təkcə dağları, 

Nə çəkdir sədrinə təkcə dağları, 

Girdigar yaratdı təkcə dağları, 

Xəlq eləyən seyrəngahı təkcədi. 
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Şəmşir, yaz çalınır ad-ada təkcə, 

Dərya da təkcədi, ada da təkcə. 

Yetəndi haraya, a dada təkcə, 

Təkcədi, şahların şahı, təkcədi. 
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                 ƏMİR 

            

Yazda, yayda çeşmələri içərlər, 

Qış olanda bulaqları buz əmir. 

Doğulan gün köhlən atın balası, 

Ayaqlaşıb anasını tez əmir. 

 

Bulandırmaz at, duyuram o suda, 

Düşməmişəm o hakimə, o suda. 

Meylim getmir yad məmədə o südə, 

Halal xilqət dayəsini düz əmir. 

 

Ürəyinin dostu mənəm, a tanı, 

İlqar qınar ilqarını atanı. 

Gəl unutma Şəmşir kimi atanı, 

Yanar qəlbim alovlanıb köz əmir. 
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GƏRAYLI TƏCNİS 
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       SƏNƏMİNDİ 

 

Sevgilinin məhəbbəti 

Sənə mindi, sənə mindi… 

Dedim könül, yar ləbini 

Sən əm indi, sən əm indi. 

 

Dağ başının qarı sudu, 

Dağ başının qarısı du. 

Dağ başının qarısıdı 

Sənəm indi, Sənəm indi. 

 

Şəmşir, gözəl cam al, görsən, 

Şəmşir, gözəl cam al görsən. 

Şəmşir, gözəl camal görsən 

Sənəmindi, Sənəmindi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dədə öyüdləri 

 

 

 515 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİLTƏRPƏNMƏZLƏR 
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           AYƏ MİN AMİN 

 

Ey həqiqi aşiq, Haqqa fəhm aç, 

Yaz, oxu o ismi - ayə, min amin. 

Qaf qaim Həqq pak bu hökm baqi, 

Xamə yaz bu səsə ayə, mim əmin. 

 

Hey xaişə məxsus, hey kaf ayəmi? 

Oxu feyi, qafı heykaf ayəmi? 

Ha keçmiş qabağa, heykaf ayəmi? 

Yaxşımı keçmiş işi ayəmim əmin. 

 

A yağı, yaxamı çəkmə, ha çəkmə, 

Şəmşir, gey o payə çəkmə ha çəkmə. 

Qəm xışı bu xaki çəkməhaçəkmə, 

Qohumum  qayğıkeş ay əmim-əmim. 
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                                ÜÇÜNƏN 

 

Bir “Kün!” - dedi, altı gündə yaratdı,  

Yeri-göyü, asimanı üçünən. 

Gərdiş etdi, üç dolandı dördünə, 

Başa gəldi, üç bənanı üçünən. 

 

Üç xilqət büründü bu üçlərinən, 

Kainat cəm oldu bu cuhərinən. 

Bir buxar göndərdi ərşə tərinən, 

Tam elədi hər nişanı üçünən. 

 

İkisindən üç yüz on üç seçdilər. 

On dörd, on beş dörd dəryadan keçdilər. 

Altı kahin üç çeşmədən içdilər, 

Süfrə saldı Kərəm-kanı üçünən. 

 

On beş min üçünən iki dəstədi, 

İki min altı yüz ona bəstədi. 

Dörd yüz kargüzarı hesab üstədi, 

Zərb elə tanı, bil sanı üçünən. 
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Şəmşir bu üç kəlmə kifayətdi, bəs, 

Səda saldı, bütün aləm verdi səs. 

Bu üçün birini bilmədi bir kəs, 

Dolandırır cismi-canı üçünən. 
 

1921. 
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BAĞLAMA 
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            ARASINDA 

 

İki min gülü var iki kök üstə, 

Altından biri sər-beş arasında. 

Sən kamil aşıqsan, gəl öyrət məni, 

Qalmışam bu çətin iş arasında. 

 

Doxsan dörd min səcdə qılır birinə, 

Otuz mini ikram edir pirinə. 

On ikisi tac qoyubdu sərinə, 

Altısı gəşt edir qaş arasında. 

 

Beş qələmlə beş kağıza beşi yaz, 

Beşi gündür, beşi bahar, beşi yaz. 

Beş anada uşaq coxdu, beşik az, 

Hesab çək əql ilə baş arasında. 

 

Yeddi yerdən xətt düşübdü bir ağa, 

Beş həqiqət, dördu çıxır Birağa. 

Beş şagirdə təlim verir bir ağa, 

Dolanır, dil ilə diş arasında. 

 

Kəndim Ağdabandı, yaylağım Murov, 

Sözümdə məharət, qılıncımda sov. 

Şəmşir bu şikarda tapıbdı bir ov, 

Bir milyard iki yüz yaş arasında. 
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BAĞLAMA 
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                NƏDƏNDİR? 

 

Səkkiz dərya sərim içrə təlatüm, 

Dördü dəryadandı, dördu nədəndir? 

Desin bu məzmuna xəbərdarsa kim, 

Dördu yaqut oldu, dördu nədəndir? 

 

Dörd fəsli buluddu, dördü də yazdı, 

Qələmin götürdü dördu də yazdı. 

Dördü zimistandı, dördü də yazdı, 

Nədən dedi dayan, dördü nədən dur? 

 

Buqrə yasin kəlamlarda əyəm sər, 

Münafiqin dili tutmaz, ay umsər. 

Şəmşir, bu dərd rəngarəng əyəmsər, 

Səkkiz arif, demə dördü nadandır. 
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CİNASLI BAYATILAR 
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Aş qara, zülfü qara, 

Qış salma zülfü qara. 

Köhlənin yəhərində 

Şah baxdı zülfüqara. 

 

Meylini bacı, kəsmə, 

Sərimin tacı, kəsmə. 

Meşəni qıran balta, 

Bizim ağacı kəsmə. 

 

Mən aşıq, yaxşı yara, 

Sağalar yaxşı yara. 

Şəmşirin canı qurban, 

Vəfalı, yaxşı yara. 

 

Yarım yada min düşər, 

Dağa, daşa ün düşər. 

Sən girsən qapımızdan, 

Pəncərədən gün düşər. 

 

Mürğə incədən gələr, 

Dostum Gəncədən gələr. 

Şəmşir, gəl çox darıxma, 

Gülün Gəncədən gələr. 
 

11.12.1971 
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Çağır, sən gecə yarı, 

Baxtından gecə, yarı. 

Yuxuda yarı gördüm, 

Oyandım gecəyarı. 

 

Geyinmisən, a xara, 

Düşmə dərin axara. 

Bülbül baxsa, qan ağlar 

Gül üstündə o xara. 

 

Durma bizim dərdə sən, 

Demə, olur dərd asan. 

Zalım, səni dərdə düş, 

Saldın məni dərdə sən. 

 

Səp quşun birinə dən, 

Birinə danış, birinə dan. 

Yüz qanan əldən gedər, 

Söz qanınca bir nadan. 

 

Səməndər odum aldı, 

Odumdan o dəm aldı. 

Sərrafsan, yaqut axtar, 

Taparsan, o da maldı. 

 

Dəymə, yaram tez qanar, 

Anla namus, tez qan, ar. 

Arifə bir işarə- 

Qaş-gözünən tez qanar. 
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Mən aşıq, adam çalar, 

Yarımçıq adamçalar. 

Adını şahmar qoyub, 

Soxulcan adam çalar. 

 

Mən aşığam, ov sara, 

Maya gedər ovsara. 

Tülək tərlan vərəmlər, 

Əgər çatsa ov, sara. 
 

Mən aşıq, yara salar, 

Qəm cana yara salar. 

Gecə deyər: - Laçınam! – 

Güngörməz yarasalar. 
 

Mən aşığam, min qana, 

Arif mətləb min qana. 

Bircə ürək yıxarsan, 

Əvəz olar min qana. 
 

Hördüm sözdən qala yüz, 

Mərd ocağın qala yüz. 

Cibi pullu darıxmaz, 

Qürbət eldə qala, yüz. 

 

Mən aşıq, əlimdə var, 

Yaz çərxi əlimdə var. 

Əymərəm şahlara baş, 

Gər olsa əlimdə var. 
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Gör ləzzət yar əməndən, 

Sən qurtar yara məndən. 

Çuğul, dilin qurusun, 

Bəd desən yara məndən. 
 

Mən aşıq, belə yalvar, 

Aşmağa belə yal var. 

Başına dolanım yar, 

Get, yara belə yalvar. 

 

Sonam, göldə üz bəri, 

Çalxan əlli, yüz bəri. 

Ay tutular, gün batar, 

Yar tutmasa üz bəri. 

 

Aşıq hayalı gəzər, 

Dərsin hey alı, gəzər. 

Üzündə ismət olan, 

Eldə həyalı gəzər. 

 

Mən aşıq, can alandı, 

Ömürdən can alandı. 

Qaşların yağı cəllad, 

Gözlərin can alandı. 
 

Mən aşıq, yüz il ömrüm, 

Nə candan yüz il ömrüm. 

Doymaram baxışından, 

Olsaydı yüz il ömrüm. 
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Əzizim, qadağandı, 

Filankəs dadağandı. 

Sən baxsan duyan olmaz, 

Mən baxsam qadağandı. 
 

Tikilib qala dərdim, 

Alışdır, qala, dərdim. 

Qorxuram düşəm ayrı, 

Canımda qala dərdim. 
 

Mən aşığam, min qana, 

Arif mətləb min qana. 

Bircə ürək yıxarsan, 

Əvəz olar min qana. 
 

Bax Murova, Qoşqara, 

Aşıq, nəğmə qoş qara. 

Təbiətin hökmünə bax, 

Quzu ağdı, qoç qara. 
 

Sev gözəldə bir camal, 

Varmı bir at, bircə mal?! 

Yolun düşsə bazara 

Mənə zərdən bir cam al. 
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 CİNASLI  RÜBAİLƏR 
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Ətri yoxdu, vermək olmaz, yara maz, 

Təbib gəlsə, tez sağalar, yaram az. 

Tələsinə özü düşsün yağılar, 

Bitmiş işə su qatmasın yaramaz. 

 

Var dərya içində təmiz adalar, 

Çörək boyat olsa təmi zadalar. 

Yamanlar dalınca nifrin oxunar, 

Yaxşılar cahanda təmiz ad alar. 

 

Aşiq oldum kafa, reyə, o dala, 

Qoymaz canım alovlanıb od ala. 

Can versəm layiqdi mərdin yolunda, 

Nanəcibi at gözündən o dala. 

 

Əl vursan yarama nə yaxşı qanar, 

Taledən almışam nə yaxşı qanar. 

Nə dərdi var, xoş halına qanmazın, 

Nə yaman anlayar, nə yaxşı qanar. 
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Yalvar, yoncu bir vəfalı yara yüz, 

Naşı təbib istər yaram yara yüz. 

Bacarırsan durğuz məni ayağa, 

Bacarmırsan, vurma mənə yara, yüz. 

 

                              *** 

Qəbul olsa, dostdan mətləb bir dilə, 

Məhəbbətin gül ətrini bir də ilə. 

Əzəl gündən əhdi-peyman eylədim, 

Möhkəm oldum bir ilqara, bir dilə. 

 

Mərd oğul qəhrini ay ana çəkər, 

Namərd söz saxlamaz, əyana çəkər. 

Bu dünyada etibarsız olanlar 

Əkməz kotan kimi a yana çəkər. 

                                        

Yaxşı səngər çəkdir, yaxşı da qala, 

Mərdin ocağını yaxşı da qala. 

El sözüdü: yaman, sənə nə qaldı? 

Qoy adın cahanda yaxşıda qala. 
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Şəmşir, gələr şəfa tərin, ağlama, 

Açılıb həqiqət, dərin ağlama. 

Cavanlıqdan əlli səkkiz il keçib, 

Ucadan ah çəkmə, dərin ağlama. 
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QƏZƏL 
 
 

 

 

 



Aşıq  Şəmşir 

 

 

 534 

 

 

Ağıl sərdə padişahdı, ağılsızlıq kəsalətdi, 

Gələcəyi düşünməmək hər insana fəlakətdi. 

 

Gərək insan özün dərdə giriftar etməsin müdam, 

Nədir payın görəcəksən - hədər cəhdin cinayətdi. 

 

Gərək duyan kimsələrin ola düzgün bir ilqarı, 

Naşükürlük edən kimsə əməlindən xəcalətdi. 

 

Yazdın namə, gözəl xamə - qaldı nişan bu dünyada, 

Yaşadacaq sənin şeirin, gələcəyə vəkalətdi. 

 

Əlim küsməz qələmindən, təbim küsməz tələbindən, 

Şəmşir, sevin bu uqbaya, hələ möhlət məcalətdi. 
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MÜXƏMMƏSLƏR 
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                                         LODUR 

 

Deyirəm xəbərdar ol, işindən avara lodur, 

Tənbələ yoxdu məkan, əgər getsə hara, lodur! 

Bax arıya, qarışqaya sən də işə yara, lodur! 

Dovşan yatır il uzunu çatıb hansı vara, lodur! 

Söyüd, yulğun, çinar, vələs yetişmədi vara, lodur! 

 

Yatmaqdan bir de görüm, hansı bir nəf gələr sənə, 

Dost görər - töhmət edər, düşmən görər - gülər sənə. 

Lal da, kar da hədyan deyər, rişxənd edər şillər sənə, 

Eşidən lənət oxuyar: həm obalar, ellər sənə, 

Bu sözü almır vecinə çəkilsə də dara, lodur. 

 

Tənbəl tamam divanədi, kamaldan da çox az olar, 

Çıxacağın bilsə əgər geyindiyi atlaz olar. 

Əqli kəm, hünərdən az, danışmaqdan çox saz olar, 

Bir daqqa papaq geyinər, corabında qotaz olar, 

Elə köpər tuluq kimi, dönər boş dağara lodur. 

 

El yeriyir öz karına, sən də elin dur səsinə, 

Oyanır insanlar hamı, səhərin bu dür səsinə, 

Nəbatətlər baş qaldırıb nobaharın nur səsinə, 

Yaz olanda məşğul olur qurbağalar qur səsinə, 

Yay kölgədə yuxu yatır, qışda batır qara lodur. 

 

Yer yaran, daş qoparan qəhrəmanlar əlləridi, 

Ellərimiz əlbir olub zəhmətindən dağ əridi. 

Zəhmət insana dərmandı, iş bədənin cövhəridi, 
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Bu azadlıq, bu səadət mərd ellərin hünəridi, 

Di gəl qoşul bu yarışa, et dərdinə çara, lodur. 

 

Tanımaz xeyri-şəri, durub elinən güləşər, 

Tək inəyi buzov salar, gördüm özüm, demirəm şər, 

Fələk bunu nəə yaradıb, bəlkə bilib deyə bəşər, 

Yabısı yağır olar, keçiləri qotur düşər, 

Vurub əzər baş-gözünü, verər çomaqlara lodur. 

 

Biveclər, bekarçılar olar hər bəlaya düçar, 

Qoyunların qurd aparar, hərzə gülər, qalar naçar. 

Öküzü ürkək olar, yolda yük altında uçar. 

Toyuğunu quş götürər, ulağı qapıdan qaçar, 

Qıy vurar öz-özünə, çəkər bir ah-nara lodur. 

 

Lodurun arvadı da layiqli örtməz başını, 

Zibil çıxar boğazına, toz bürüyər farmaşını. 

Dindirəndə zingildəyər, ancaq ağardar dişini, 

Qoşular şalaqqıya, yada salmaz ev-eşiyi, 

Gülər çöldə evcik quran körpə uşaqlara lodur. 

 

Yaramaq xeyrə-şərə lazımdı hər an kişiyə, 

Görən-bilən deməlidi əlbəttə, əhsən, kişiyə. 

İnsan desəm tutmaz dilim, çənəsi yavan kişiyə, 

Mən necə kişi deyim arvaddan qorxan kişiyə, 

Bu sözüm dəmirdi, sənə vermişəm apar, a lodur. 

 

Xəstəsə danlamayın, canı ki, sağdı, işləmir, 

Özü öz sinəsinə çəkir - bir dağdı, işləmir, 

Namusdan, ya qeyrətdən bəlkə uzaqdı, işləmir, 
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Zəhmət bəhrəsi insana solmaz bir bağdı, işləmir, 

Təsərrüfatdan əl üzür, düşür işin dara, lodur. 

 

Lodur deyir: işləmirəm, işləmək axmağa gəlib, 

Qış keçib, yaz yetişib, ellər köçüb dağa gəlib, 

Yığılıb tənbəllərim kefə, oynamağa gəlib, 

Boş yerə qırıldamaq el köçəndə zığa gəlib, 

Qar-zığ misallıdır bu bivec, avara lodur. 

 

Min doqquz yüz qırx ikidə, Şəmşir, sözün oldu tarix, 

Ariflər mətləb duyar, komandirlər gözlər marıx, 

Lodurun bir danası qış yarıda düşər arıx, 

Çarığını it aparar, gəzər əlində tayçarıx, 

Qonşuda biz-bıçaq gəzər yalvara-yalvara lodur. 
 

1942 
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                     OLA 

 

Ölüm Haxdı yaranmışa, 

Bir vəfalı yarın ola. 

Söz qanan, qədir bilən 

Kamallı dildarın ola. 

Ev-eşik, dolanışıq, 

Öz halında varın ola. 

Özgəsinə baxmayasan, 

Namus-qeyrət, arın ola. 

Duyan, gələcək düşünən, 

Şirin, xoş rəftarın ola. 

 

Yeyəsən, yedirəsən, 

Qazanasan halal malı. 

Təmiz əmək bəhrəsinin 

İnsana yoxdur zavalı. 

“Bir kəsə olma xain!” - 

Ataların var misalı. 

Haramdan kənar qaçıb, 

Çəkmiyəsən qeyli-qalı, 

Doğru yol göstərənin, 

Ağıllı həmkarın ola. 

 

Dünyagir, xəbis, xain, 

Aravuran olmayasan. 

Doğrunu bəndə salıb, 

Tələ quran olmayasan. 

Hiyləbaz, fitnə-fəsad, 
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Söz qaytaran olmayasan. 

Meydanda mərd olasan, 

Nə də qorxan olmayasan. 

Eldən geri qalmayasan, 

Gərək iqtidarın ola. 

 

Mərdiməzar görən kimi 

Əhvalını soruşma, keç. 

İblisə lənət oxu, 

Alçaq ilə barışma, keç. 

Ev yıxana nifrət elə, 

Şeytan ilə yarışma, keç. 

Nakəsin, nanəcibin 

Qurğusuna qarışma, keç. 

Qulağı dinc, qəlbi təmiz, 

Nə dərdin, azarın ola. 

 

Ev yoldaşın naz eləyə, 

Qaş oynada, gözə baxa. 

Başqasına susamaya, 

Doğru ola, sözə baxa. 

Sənə dilində can deyə, 

Gülə-gülə üzə baxa. 

Oğul-qızın bəd olmaya, 

Saleh ola, sözə baxa. 

Görən deyə: - Xoş halına, 

Belə baxtavarın ola. 
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El deyir, mən demirəm: 

Olar namərd kəsdə yalan. 

Xilqəti napak tutulan 

Qoyur yalan üstə yalan. 

Adətkəri salmalıdı 

Axır bir gün xəstə, yalan. 

Elə bilsin qan eləmiş, 

Deyən yaxşı dosta yalan. 

Ləkəsiz etibarın, 

Əhdin, düz ilqarın ola. 

 

Arifə can nisar ol, 

Ülfət qılma sarsağınan. 

Zənnini zay eləyib, 

Dostluq etmə alçağınan. 

Balı qatıb olmaz yemək, 

Soğanla, sarımsağınan. 

Qusmalıdı o zülmkar- 

Pul qazana şallağınan. 

Döyüb, alıb el malını, 

Hər kim yekə qarın ola. 

 

Qocalığa, ya ölümə 

Tapan varmı çarə, görək?! 

İnanmısan bu dünyaya, 

İstər axtar, ara görək. 

Səbəbli dərman olmasa 

Sağalarmı yara, görək?! 
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De kimdi qazandığın 

Aparır məzara, görək?! 

Bu cahanda qalmalıdı, 

Bir dolu anbarın ola. 

 

Bir otaq, bir çarpayı, 

Bir cüt təzə yorğan-döşək. 

Yavanlığın olmasa da 

Ola yavan, halal çörək. 

Səxasız qızıl-gümüş, 

Əbrü-atlaz nəyə gərək? 

Beş qoyun, altı keçi, 

İki baş da sağmal inək. 

Bayramda, toyda geyməyə 

Layiqli paltarın ola. 

 

Yaxşı bildim, oldum bələd, 

Vəfasını bu dünyanın. 

Köçünü yola salıb, 

Neçə şahi-Süleymanın. 

İxtiyarın əldən alıb, 

Padişahın, bəyin, xanın. 

Şəmşir, tut ətəyini 

Səxavətli, mərd olanın. 

Dar gündə imdada çatan 

Belə Mədətkarın ola. 
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              ƏLİ 

 

Yenə təbim coşa gəlib, 

Yada düşüb adı Əli. 

Kərəmdə, səxavətdə 

Böyük bir dəryadı Əli. 

Xudanın nurundan cida, 

Peyğəmbər övladı Əli. 

Saili borcdan qurtarıb, 

Eləyib imdadı, Əli. 

Şiridi Ləmyəzəlin, 

Ustadlar ustadı Əli. 

 

İbtida verib ona 

Bahid bir Əkbər tərifi. 

Əntəri dü parə edib, 

Alıb hünərvər tərifi. 

Lafəta illa dedi, 

Ona Peyğəmbər tərifi. 

-Əhsən! Səd afərin! - deyib 

Göydə mələklər tərifi. 

Saqi kəsər Xeybər guşa- 

Qazandı bu adı Əli. 

 

Rəsulu Merac evinə 

İlahi çağırdı qonaq. 

Riqabında kavi rəf-rəf, 

Minmişdi ildırım Biraq. 

Barilahi əmr elədi, 

Bəzəndi ərşi nöhrəvaq. 
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Məhəmmədlə birinc yedi, 

Merac evində təmtəraq. 

Salam verib, alma alıb 

Gör necə mövladı Əli. 

 

Bu Mövlanı sevən aşıq,  

Mən danışım, sən qulaq as. 

O qüdrəti, o vüsəti 

Gəl and içim: çəkməz həras. 

Xəlili dardan qurtarıb, 

Xaliq özü verib əsas. 

Tufan günündə Nuha da 

Adəmi eyləyib xilas, 

Eyləyib nicatı Əli. 

 

Cəbrailə ustad olub, 

Yunisi mahdan qurtarıb. 

İsa çəkiləndə dara 

O, çətin rahdan qurtarıb. 

Cinnilərlə dava edib, 

Özünü cahdan qurtarıb. 

Əlbəttə, rüsxət, kömək 

Olub Allahdan, qurtarıb. 

 İstəyib yaradandan 

O dəmdə fəryadı Əli. 

 

Məhəmmədin bağçasını 

Qoymadın solub-sarala. 

Nibuvətin ixtiyarın 

Verərdinmi, düşmən ala?! 
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Bəndələrin olsun fəda, 

Sənin kimi pirkamala. 

Din islamı haram yoldan 

Çəkdin, yetirdin halala. 

Tərifin ədli-kamil, 

Rəhman hələtadı, Əli. 

 

Adını zikr edirəm 

Dilimdə hər an Ağa, mən. 

Günahkar nökərinəm, 

Ya şahi-Mərdan Ağa, mən. 

Salsan nəzərindən məni 

Eylərəm fəğan Ağa, mən. 

Həsəninə, Hüseyninə 

Olaydım qurban, Ağa, mən. 

Şəmşirdə ancaq olan 

Arzu, təmənnadı, Əli. 
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             GÖZƏL 

 

Tərif bir Allaha gəlib, 

Qoyduğu qərarı gözəl. 

Nöhrəvaq yeddi yerə 

Çəkdiyi divarı gözəl. 

Göstərib yaranmışa 

Bu doğru yolları gözəl. 

Bu cəlalın, bu büsatın 

Kamildi, memarı gözəl. 

On səkkiz min aləmlərin 

Təkdi, sənətkarı gözəl. 

 

Qulhuvallahi Əhəd, 

Vahidi isbat eliyir. 

Məddi-mənasına bax, 

Neçə min əyyat eliyir. 

Ləmyəzəlin pak adını 

Mömün minacat eliyir. 

Mutəqi sadiq quluna 

Rəhmi iltifat eliyir. 

La İlahilla sözü, 

Dildə olur carı, gözəl. 

 

Laşərik rəbbəl-aləmin, 

Cəsimidir - təkdir özü. 

Cismi-cəsət nəfəs verib, 

Xəlq eliyən odur bizi. 

Qadiri-qüdrət sahibi, 

Batinləri görür gözü. 
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İki mələk dolandırır 

Gecəni, həmi gündüzü. 

Yazı, yayı, payız-qışı, 

Fəsli-novbaharı gözəl. 

 

Özü əzəl “Kün!” buyurub, 

Üç hərf ilə gəlib başa. 

Altı gündə üç don geyib, 

Qərar tapıb gəlib xoşa. 

“Allah, Məhəmməd, ya Əli!” 

Qələm luha yazıb qoşa. 

Fatimənin sücaəti 

Olubdu əcəb tamaşa. 

Öz nurundan cida edib, 

Əhmədi Muxtarı gözəl. 

 

İki yüz min illər keçib 

Adəm atamızdan qabaq. 

Həmin o min-min aləmi 

Kanı-Kərəm verib soraq. 

Ərşi-gürşü yaradıbdı, 

Cümlətanı doqquz varaq. 

Yeganə şahlar şahının 

Böyük olan hökmünə bax! 

Atası yox, anası yox, 

Bu Həqqi göftarı gözəl. 

 

Nuhun qəhri-tufanını 

Fitri mürtətə göstərən. 

Musanın ümmətinə 
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Dərya üzündə yol verən. 

Həlim, Səlim, Cəmil, Camal, - 

Pünhan sirri sənsən görən. 

Nəmrudu topal milçəyə 

Özün oldun öldürtdürən. 

Fironu qərq eliyən 

Əmri-ixtiyarı gözəl. 
 

Atamızdan, anamızdan, 

Mehriban olmusan dahı. 

Odun içində saxladın 

Xəlilullah qibləgahı. 

Göndərmişdir bir məqsədə 

Yunisi kam edən mahı. 

Bütün bu külli-aləmin 

Yaradıcı bir Allahı. 

Rəhman, rəhim, Hənnan, mənnan, 

Ola yəmud tarı gözəl. 
 

Yaranmışın səbəbisən, 

Ərşi asiman səndədi. 

Vicudu-xilqət nə ki, var 

Hamı insan əlindədi. 

Yerin-göyün ixtiyarı, 

Ey burfuhan, əlindədi. 

Sən hakimlər hakimisən, 

Şəfa, dərman əlindədi. 

Əyyubun min bir dərdinə 

Göndərdin bir narı gözəl. 

 

Dostuna, düşməninə 



Dədə öyüdləri 

 

 

 549 

Olan nicat - səninkidi. 

Həm kainat, həm ruzigar, 

Həm məxluqat səninkidi. 

Görünməyən əvvəl-axır, 

Hər səadət səninkidi. 

Bəndə üçün elədiyin 

Bəzli barat səninkidi. 

Şairlərin sinəsinə 

Açıbsan bazarı gözəl. 

 

Nəbilərdən, imamlardan - 

Gəl dilim, onlardan danış. 

Hurilər, məlakələr 

Varlığınla olub tanış. 

Qoca dünya gahdan dolur, 

Gah boşalır - olur xamuş. 

Qanun-qayda özünündü, 

Arif olan, yetirsin huş. 

Saatı, saniyəsi 

Leyli vənnəharı gözəl. 

 

Əntəri, dü parə edən 

Dövr səndə hanı, görək?! 

Çərxi-zamana neyləyib 

Bu şirin yəzdanı, görək?! 

Ağlıyaq Kərbalada, 

O qanlı meydanı görək. 

Xudavənda, qismət elə, 

Xaki Xorasanı görək. 

Qızıldan gümbəzili 
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Var qərib məzarı, gözəl. 

 

Günahkarsan, sən ol canım, 

Böyük Kərəm kana fəda. 

Rəhmi çox, kərəmi çox, 

Mənəm ada-sana fəda. 

Bəşəriyyət yaradana, 

Olum budəyyana fəda. 

Olmuşam əzəl gündən 

Mehriban olana fəda. 

Bir adın Pərvərdigar, 

Bir adında barı gözəl. 

 

İdrisi sağ göndərdin, 

Sən cənnətə verdin vədə. 

Belə böyük səxavəti 

Eləmişdi hansı dədə? 

Ruhunu İsanın göyə 

Çəkdin, bilməz alçaq gədə. 

Bu rüsxəti sən veribsən, 

Qaim əsri-Məhəmmədə. 

Gəlişinə cannisaram, 

Var sözün ilqarı gözəl. 

 

Dolanır bu dünyanı, 

Var bir təmənnası gözüm. 

Mətləbim irada çatmasa, 

Ağlar, saxlar yası gözüm. 

Hanı növrəstə Qasımın, 

Əkbərin sədası, gözüm?! 
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Bu gün Həsəni axtarır, 

Həzrəti Abbası gözüm. 
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Yuxumda atlı görmüşəm, 

Rəşid Ələmdarı gözəl. 

Mən Hüseyn aşiqiyəm- 

Mürtəzadan dərs almışam. 

Hədiyyəni bunlar mənə 

Bəxş eləyib, ucalmışam. 

Şəmşirəm, xəstə düşüb, 

Dərd əlindən qocalmışam. 

Babi Xeybər qoparmağı 

Bu gündə yada salmışam. 

Düldül suvar çatar dada, 

Əldə Zülfüqarı gözəl. 
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ABŞERONA 

 

Gələn şair verməlidir, 

Təzə qiymət Abşerona. 

Halal olsun qurğu, büsat, 

Bu şan-şövkət Abşerona. 

Yığılıb qardaş kimi, 

Bizim millət Abşerona. 

Qoyubdu dövlətimiz, 

Gözəl adət Abşerona. 

Müyəssərdi belə layiq, 

Belə hörmət Abşerona. 

 

Gedişatda yaxşı gedir, 

Həm təmkini, həm əsası. 

Yeni evlər bəna olur, 

Bəzəyi göy sürəyyası. 

Təbiblərə asan gəlir, 

Xəstələrin sağalması. 

Quru cana qan gətirir 

Xəzərin sərin havası.     

Haqqım var ki, deməliyəm: 

Təzə cənnət Abşerona. 

 

Dincəlməyə çoxdu gələn, 

Nə hesaba, sana gəlir. 

Ellər təmiz hava üçün 

Dərdinə dərmana gəlir. 

Təbiblər xəstə üstünə- 
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Elə bil ki, ana gəlir. 

Quru bədən qana gəlir.  

Tez sağalır, şəfa tapır, 

Sayasını qoyub çoxdan, 

Loğman əlbət, Abşerona. 

 

Xalqımız çox bəxtiyardı, 

Ölkəmizin qüdrətilə. 

Bu cənnətə gələn qonaq, 

Qarşılanır hörmət ilə. 

Qulaq verin: hər büsatdan 

Mən danışım cürət ilə. 

Hər kəs tapır istəyini, 

Kama çatır ləzzət ilə. 

O səbəbdən bəslər hamı, 

Hüsn-rəğbət Abşerona. 

 

Daşır, təlatüm eləyir, 

“Qara qızıl”ın bulağı. 

Hər yan gülüstana dönüb, 

Dövrümüzün bu şən çağı. 

İstisuyun, Naftalanın 

Aləmə çatıb sorağı. 

Azərbaycan torpağının 

Sayılmaz sərvət yatağı. 

Axır dadlı “Badamlı”dan 

Sanki şərbət, Abşerona. 
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Yüz yaşasın, səd-afərin, 

Bu işıqlı səhərinə. 

Külüng vurur, kanal çəkir,  

Əhsən igid hünərinə. 

Süd gölündə üzür hamı, 

Eli alıb nəzərinə. 

Görənlər heyran qalır, 

Bakının simu-zərinə. 

Şəmşir, indi səadətdən 

Çatıb xələt, Abşerona. 
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GÜLDÜNÜZ 

Şəhərli qızların papağa gülməsinə 

 

Deyin, gözəl balalarım, 

Niyə qonağa güldünüz?! 

Yoxsa mənim möhnətimə, 

Dərdi-fərağa güldünüz?! 

Nə kefə, nə ləzzətə, 

Hansı marağa güldünüz?! 

Qəlbinizə şeytan dolub, 

Olub əlaqə, güldünüz?! 

Ağsaqqala hörmət üçün 

Qoydunuz lağa, güldünüz?! 

 

Bu tərbiyə, bu qanacaq, 

Olsun halal sizə, balam! 

Bəlkə başa düşməmişəm, 

Pis göründüm gözə, balam! 

Nöqsan deyən olmayacaq, 

Bu yazılan sözə, balam! 

Lazımdı haya, ismət, 

Həm gəlinə, qıza, balam! 

Nə eyşə, nə işrətə, 

Hansı damağa güldünüz?! 

 

Rüstəmi-Zaldan qalıb, 

Koroğluya çatdı papaq. 

Niyə sizi alışdırıb 

Yanar oda atdı papaq?! 
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Saç gözəlin yaraşığı, 

Kişiyə, şöhrətdi papaq. 

Hədər yerə tikilmiyib, 

Yüz əlli manatdı papaq. 

Qiymətini bilmədiniz, 

Nahaq papağa güldünüz. 

 

Məni cinə oxşatmayın, 

Mən də ki, insanam axı. 

Tuti kimi ləhcəliyəm, 

İmran danışanam axı. 

Bülbülü mat eləyən 

Şirin suxəndanam axı. 

Qüdrətimi el tanıyır, 

Dillərdə dastanam axı. 

Dilinizə vermədiniz, 

Nədən qadağa, güldünüz?! 

 

Sərrafam, ləl satıram, 

Zərin xiridarı mənəm. 

Təcnis, təxnis, müxəmməsin, 

Məşşata mirvari mənəm. 

Şəqaiqdən bal çəkirəm, 

Elə bil ki, arı mənəm. 

Qurbanın, Ələsgərin, 

Şagird yadigarı mənəm. 

Ağzınızı şəbbə vurar, 

Böyük ocağa güldünüz. 
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Dövrümüz layiqlidi,  

Unutmasın hamı gərək. 

Cavanın qocalara 

Böyük ehtiramı gərək. 

Əl tutub, salam verib, 

Olsun sərəncamı gərək. 

Əsli-nəsli insan olan 

Tanısın adamı gərək. 

Bilmədim, bəlkə də siz 

Düşüb qınağa, güldünüz?! 

 

Bizim elin, obaların, 

Bal-yağı, qaymağı olur. 

Qız, gəlin - buz bulaqların 

Üstə oynamağı olur. 

Bülbülün qızılgülü, 

Bağbanların bağı olur. 

Aşığın sədəfli sazı, 

Çərkəzi papağı olur. 

Doğrusu ki, səhv etdiniz 

Başdan-ayağa, güldünüz. 

 

Cavanlıq, pəhləvanlıq, 

Qocanın halından danış. 

Bahar cavanlıq fəslidi, 

Qocalıqsa bir qarlı qış. 

Bir gün yaxşı bilərsiniz, 

Qarşınıza gələndə tuş. 
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Diş tökülər, bel bükülər, 

Onda olarsınız tanış. 

Səs yayılıb, xəbər çatıb, 

Dağa-arana, güldünüz. 

 

Şəmşirəm, dərd əlindən 

Müxtəsəri, oldum həlak. 

Rəhm eylə qoca fələk, 

Etdim dilək, qoy bir gülək. 

Altı qızın biri çiçək, 

Biri göyçək, biri mələk. 

Biri Qarabağ maralı, 

Biri ipək, biri şimşək. 

Bu gülüşdən baş açmadım, 

Oldum dəli-divanə tək. 

Doğrusunu deyim: sizə, 

Olum sədağa, güldünüz?! 
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