
                                                                                       Dədə öyüdləri 
 

 1 

 

AŞIQ ŞƏMŞİR 

 

 

DƏDƏ 

ÖYÜDLƏRİ 
 

 

2 cilddə 

II cild 

 

 

 

 

“Elm və təhsil” 

Bakı –2014 



Aşıq Şəmşir 
 

 2 

 

 

 

 
Tərtib edən və məsləhətçi:      Qənbər ŞƏMŞİROĞLU 

                                             ”Aşıq Şəmşir” Mədəniyyət Ocağı   

                           İctimai Birliyinin sədri 

 

Nəşrə hazırlayan və  

ön sözün müəllifi:                     Füzuli RAMAZANOĞLU  

                                             “Dünya” qəzetinin baş redaktoru 

 

Redaktor:                                 Məhərrəm QASIMLI 

     Filologiya elmləri doktoru, professor 

 

 

 

Aşıq Şəmşir. Dədə öyüdləri. İki cilddə, ikinci cild. Şeirlər.  
Bakı,  “Elm və təhsil”,  2014,  568 səh.  

 

         İki cilddən ibarət “Dədə öyüdləri” kitabının II cildində 

Haqq aşığı, qüdrətli saz-söz sənətkarı  Aşıq Şəmşirin divani, qoş-

ma, gəraylı,  bayatı, rübai, müxəmməs, qıfılbənd müxəmməs və s. 

şeir formalarında qələmə aldığı öyüdləri toplanmışdır. Buradakı 

şeirlərin bir qismi ilk dəfədir ki, işıq üzü görür, bir qismi isə 

vaxtilə ustadın çap olunmuş kitablarından götürülmüşdür. 

          “Dədə öyüdləri” ustad aşığın pərəstişkarları ücün əvəzsiz 

töhfədir. 

 

2013098

4702000000

N
 qrifli nəşr 

                       © Qənbər Şəmşiroğlu, 2014                                                       

          



                                                                                       Dədə öyüdləri 
 

 3 

 

 

 

SƏRRAF GÖZÜM YAXŞI TANIYIR ZƏRİ 
 

 

əkrarsız ifası, bənzərsiz poetik yaradıcılığı ilə saz-

söz dünyasının zirvəsində özünə əbədiyyət qazanan 

ölməz sənətkar Aşıq Şəmşir kökü min illərə söykə-

nən bir sənət azmanı kimi bir əsrdir ki, üzü sabahlara doğru  aydın 

və işıqlı bir yola çıxıb. Bu sabahlar bir-birinə qovuşduqca onun sə-

nət ömrü hər birimizə daha yaxın və işıqlı görünür.  

O, hələ sağlığında ikən özünə “Haqq aşığı”, “Vergili aşıq”, 

“Vergili şair”, “Dədə ozan”, “Dədə aşıq”, nəhayət “Dədə Şəmşir” 

kimi Allah dərgahına yaxın olanların müqəddəsliyini, əbədiyaşar-

lığını qazanmışdır. Bu çoxmənalı, çoxçalarlı titulları ustad sənət-

kara qazandıran əsas amil onun həmişə bahar çiçəkləri kimi təra-

vətli, təzə-tər poeziya nümunələri ilə yanaşı uca şəxsiyyəti, sözü 

ilə əməlinin bir-birilə paralelliyi, təbiətcə sadəliyi və başqa bu ki-

mi hər birimizə nümunə olacaq uca və ali səbəblərdir. Odur ki, 

Dədə Şəmşir adı çəkiləndə onu yaxından görənlərin də, görməyən-

lərin də gözləri önündə Azərbaycan xalqına məxsus bir əzəmət, 

müdriklik, dəyanət, ağır salqar ər-ərən, uca Allahın müqəddəs adı 

dilindən əskik olmayan bir övliya canlanır. 

O, yaşadığı 87 illik ömründə yüz illərin o üzündən xəbər ve-

rən bir ozan kimi həmişə insanları Haqqa, işığa səsləmiş, öz nurlu 

ziyası ilə sevincə həsrət ürəklərdə ümid, inam yerinə çevrilmişdir. 

İstər şeir yaradıcılığı, istər saz ifaçılığı, istər şirin zəngulələri, is-

tərsə də şəxsiyyəti ilə hər kəsə nümunə olan bu böyük nəğməkar 

ulu Yaradanın o xoşbəxt bəndələrindəndir ki, həmişə el şənlikləri-

nin, toy-düyün məclislərinin yar-yaraşığı olmuş, özünə əbədiya-

şarlıq heykəli ucaltmışdır. 

Dədə Şəmşir yaradıcılığında insanla, həyatla bağlı elə bir 

mövzu olmaz ki, onu nəzmə çəkməsin. Bu qüdrətli şair-aşığın zən-
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gin şeiriyyətini elə Azərbaycan torpağının özünə bənzətsək heç də 

yanılmarıq. Bu torpaqda növbənöv güllər xalı kimi açılıb min bir 

ətir saçır, diş göynədən buz bulaqlar göz yaşı kimi torpağın tə-

kindən qaynayıb daşır, dibi görünməyən dərin dərələr “məni yal-

qız qoyma” deyir, zirvəsi buludlarla öpüşən uca zirvələr qartallara 

məskən olur, əsrarəngiz gözəllikləri göz oxşayan sıx meşələr cey-

ran, cüyürləri ağuşuna alır, tarlalarda tər tökən sadə zəhmət adam-

ları maddi nemətlər bolluğu yaradır, gələcəyimiz olan körpələr 

elm məbədlərinə üz tutur... 

 
Cənnətə bənzərdi bahar çiçəyi, 

Yazdı, yaydı, ilimizin göyçəyi. 

Payız xəzan qoyur qara birçəyi, 

Zimistanda yağır qar, bilirsənmi?! 

 

Kamil bir bağbanı soruş, görəndə, 

Sözümdən nəticə hiss elə sən də. 

Söyüddə, yulğunda, vələsdə, vəndə 

Yoxdu sarağanda bar, bilirsənmi?! 

 

Yaxud: 

 
Sərraf gözüm yaxşı tanıyır zəri, 

Çəkir dəryalardan ləli, gövhəri. 

Bir sərdən tökülsə zəhmətin təri 

Əlinə bəhrəsi gəlməsi xoşdu. 

 

Azərbaycan aşıq ədəbiyyatında elə bir şeir forması olmaz ki, 

Dədə Şəmşir parlaq və işıqlı qələmini o sahədə işlətməsin. Divani-

dən tutmuş müxəmməsə kimi, qoşma, gəraylı, bayatı, rübai, təc-

nis, təxmis, qəzəl və s. poeziya nümunələri ustadın qələmindən 

uğurla sınaqdan keçmişdir. Onun yaradıcılığının əsas qayəsi Vətən 

sevgisi, yurd öygüsü, təbiət gözəlliklərinin təsviri, Allaha, ata-ana-

ya, insanlara, yaşadığın dünyaya məhəbbətdən yoğrulmuşdur. Bu 

qayənin önündə ustadnamələr - öyüdlər əsas yer tutur. İstər diva-

nilərində, istər qoşmalarında, istər gəraylılarında, istər təcnislərin-
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də, istərsə də bayatılarında, rübailərində, müxəmməslərində və s. 

şeir formalarında qələmə aldığı poetik nümunələrdə hikmət dolu 

nəsihətamiz deyimlərlə insanlara haqqın-həqiqətin yolunu göstə-

rir, onları halallığa, düzlüyə, əqidə saflığına çağırır: 
 

Bir halal xilqəti taledən dilə, 

İnciməyə, zəhmət çəksə yüz ilə. 

Atanın, ananın qədrini bilə, 

Hardan alım bu mərdanə ürəyi. 
 

        Yaxud: 
 

Ədalət doğrudu, həqiqət gerçək, 

At dərdi-möhnəti, bu qəmdən əl çək, 

Nəmrudu öldürüb topal bir milçək, 

Ümid bağla hökmrana, darıxma. 
 

Hər bir misrası atalar deyimi, zərb-məsəl olan bu öyüdlərin 

əksəriyyəti sənətkarın insanlara ağsaqqal tövsiyəsidir. O, əksər 

ustadnamələrində haqqa-ədalətə söykənməyi məsləhət görür, bu 

yoldan dönənləri zülmət gözlədiyini göstərir.  

“Kölgəsi” divanisində “Keçmə namərd körpüsündən, qoy 

aparsın səni” atalar sözlərini poetik bir dillə nəzmə çəkən ustad 

həyat həqiqətlərini sözün qüdrətində gerçəkləşdirib insanı məğ-

rurluğa, hər nadanın qarşısında baş əyməməyə çağırır, nə qədər 

təhlükəli də olsa özgürlüyünü qorumağın vacibliyini, mənəvi dün-

yanın əvəzolunmaz uca bir zirvə olduğunu  gözlərimiz önündə 

canlandırır : 
 

Söykən elə böyük dağa - vulkana baş əyməsin, 

Hər küləkdən xofa gəlib, tufana baş əyməsin. 

Dəryalardan dəhşətlənib, ümmana baş əyməsin, 

Yer üzündə pəsinməsin - gəlsə duman kölgəsi. 
 

Özünü heç tərif etmə, qoy öysün ellər səni, 

Sayıq dolan, aldatmasın hərcayı dillər səni, 

Keçmə namərd körpüsündən - aparsa sellər səni, 
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Sığınma aciz dovşana, axtar aslan kölgəsi. 

Yaradana, böyüyə, ata-anaya hörmət bəsləməyin insan xil-

qətinə məxsusluğunu, bunu insanı zirvələrə ucaltdığını, alimin, 

elm xiridarlarının xeyir əməllərini bəd niyyətlilərin gözü götür-

mədiyini, bundan çəkinməyin vacibliyini ustad fəhmi ilə dərk 

edən aşıq deyir: 

  
Bəd oğul saxlamaz ata hörməti, 

Həyasız danışar, etməz ibrəti. 

Alimin tədbiri, dürr nəsihəti 

Bədəməl alçağa xoş gedə bilməz. 

 

Dədə Şəmşir yurd sevgisinin ali bir hiss olduğunu, onun heç 

nə ilə əvəz olunmadığını, dünyanın əzəli və əbədi varlığının bura-

da tamamlandığını, onun qədir-qiymətini bilməyi insan oğluna ba-

şa salmağa çalışır: 

 
Yadında saxla ki, köçdüyün yurdun 

Qədrini çoxları düşəndə bildi. 

Koyxaların zəmisində sünbülü 

Baş-ayaq yığanlar kövşəndə bildi. 

 

Küsmə, gileylənmə ana Vətəndən, 

Torpaq qarğış eylər, inciyər səndən, 

Soruş, öyrən eşidəndən, biləndən 

Hər kəs dərdi, burnu şişəndə bildi. 

 

Başqa bir şeirində isə nəsihət verib bildirir ki, ağlı başında 

olan insan heç vaxt ata yurdunu tərk edib qeyri yana getməz. O, 

hər kim olsa da doğma yurdu canından əziz bilər, onun daşını-kə-

səyini varlığı qədər sevib qoruyar: 

 
Bir insanın ağlı sərdə cəm olsa, 

Kəlləsindən əqli-huş gedə bilməz. 

Atanın yurdunu, o hər kim isə 

Axır viran qoyub boş gedə bilməz. 
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Dədə Şəmşir insanları dilbilməz, sözanlamaz, nadan adam-

lardan uzaq durmağa çağırır. Alim-arif olanların bir işarədən də 

səni dərk edəcəyi, dərdini öz dərdi kimi başa düşəcəyi məlumdur. 
 

Alim-arif qanar mətləb, 

Bir işarə, göz-qaşınan. 

İncimə, dur yaxşı dostun 

Qulluğunda, can-başınan. 

 

Haram insanlığa, saf əqidəyə, sağlam düşüncəyə zidd bir 

əməldir. Bu bəd yoldan uzaq duranlar, çəkinənlər həmişə ruzi-bə-

rəkətə sahib olur. Allahın düz buyurduğu halallıq yolunu qoyub 

qeyri-yola düşməklə hər kəs özünü məhvə məhkum edir. 

 

 
Haram yoldan əlini çək, 

Tapmalısan halal çörək. 

  

*** 

Yaxşılığa yaxşılıq - hər kişinin işidir, 

Yamanlığa yaxşılıq ər kişinin işidir–  

 

Halallıqdan bəhs edən deyimləri ustadın əksər ustadna-

mələrində özünü qabarıq şəkildə göstərir: 

 
Düşmən sənə vursa kötək 

Sən onu yağla, aşınan. 

 

Dədə Şəmşir yaradıcılığında qüdrətli şairimiz Səməd Vur-

ğun mövzusu önəmli yerlərdən birini tutur. İstər qoşma, istətrsə də 

gəraylı üslubunda qələmə aldığı çoxsaylı onlarla şeirlərində o, 

şairi əsl insan, söz sərrafı, gözəlliklər vurğunu, böyük ürək yiyəsi, 

nadir şəxsiyyət və s. kimi oxucusuna təqdim edir. O, gedəndən 

sonra dərd-qəmlə baş-başa qaldığını, göz yaşlarının qurumadığını 

yanğılı bir dillə sözə çevirir: 
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Kimin qəlbi yanar mənə, 

Dərdim, qəmim çoxdu sənsiz. 

Namərdlərə boyun əydim, 

Göz yaşlarım axdı sənsiz. 

 

 – deyən sənətkar Vurğunsuz keçən günlərinin hicran-ələm 

olduğunu bildirir. 

 
Sənsiz hicrin deyilmiş az, 

Qələm götür, şəhrinə yaz. 

Hər yetəndən Vurğun olmaz, 

Ötdü uzaq, baxdı sənsiz. 

 

Ustad sənətkar bayatı və rubai şeir üslubunda yazdığı poetik 

nümunələrdə də öyüdlərə üstünlük vermişdir. Əsasən də bu de-

yimləri cinas üstündə elə pərgarlıqla qələmə almışdır ki, eyni sö-

zün ifadə etdiyi müxtəlif mənalar gözlərin önündə yeni bədii mən-

zərələr canlandırır. Elə bil mahir bir rəssam hər hansı bir mənzərə-

ni açıq-aydın şəkildə diqqətinə çatdırır: 

 
Mən aşiq, mərd analar, 

Mərd oğul, mərd analar. 

Mərd açar süfrəsini, 

Meydanda mərdanalar. 

 

Sirr sözü dil saxlayar, 

Bülbülü gül saxlayar. 

Mərdiməzar ev yıxar, 

Bir mərd min el saxlayar. 

Yaxud: 
 

Mən aşiq, qızıl alma, 

Bağında qızıl alma. 

Mərddən mis al, xeyir gör, 

                                    Namərddən qızıl alma. 
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Qiymətin versə dağa, 

Nur yağar versə də Ağa. 

Yüz namərdi bir mərdin 

Yolunda ver sadağa. 

 

Bayatılarda olduğu kimi dörd misradan ibarət rübailərdə də 

kiçik bir lirik parçada böyük məna tutumu olan deyimlərdən isti-

fadə olunmuşdur. Bu deyimlər bəzən atalar sözləri səviyyəsində 

bitkin bir fikrin ifadəsinə çevrilir. Elə bilirsən ki, deyilən fikir ata-

lar sözüdür: 

 
Şükr edərəm, mənə barat versənə, 

Halal etsin oğluna süd versə ana. 

Səxalılar verdiyinə darıxmaz, 

Başa qaxar nanəciblər versə, nə. 

 

Yaxud: 

Əziz saxla böyük ata, ananı, 

Sən də axtar səni gəzib ananı. 

Görsən ki, ölürsən, vurma dilinə, 

Namərdlərin süfrəsində a nanı. 

 

            Bu və bu kimi deyimlər XX əsr Azərbaycan aşıq şeirinin 

zirvəsi olan ustadlar ustadı, böyük nəğməkar Dədə Şəmşirin 70 il-

lik zəngin yaradıcılığında, əsasən də, oxuculara təqdim etdiyimiz 

“Dədə öyüdləri” kitabının I və II cildlərində öz əksini tapmışdır. I 

cilddə olduğu kimi, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, II cilddə də us-

tad sənətkar yeri gələndə atalar sözlərindən, zərb məsəllərdən, el 

deyimlərindən geniş istifadə etmişdir. Bu haqda qısaca da olsa əv-

vəldə bəhs etmişik.  

            “Dədə öyüdləri”nin I cildindən fərqli olaraq II cilddə təc-

nislər verilməmişdir. Burada qoşmalardan daha çox istifadə olun-

muşdur.  Cildlər arasındakı fərqlərdən biri də odur ki, sizə təqdim 

olunan bu kitablardakı, yəni I və II cildlərdəki şeirlərin böyük bir 
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qismi ilk dəfədir ki, nəşr üzü görür. Yalnız cüzi bir hissə vaxtilə 

ustadın çap olunmuş kitablarından əldə edilmişdir. 

              “Dədə öyüdləri”nin I cildində olduğu kimi, II cildinə də 

heç bir izah, şərh vermədən oxucuların ixtiyarına veririk. Yəqin 

ki, qədirbilən oxucular müqəddəs məzarı öz doğma elində qəribsə-

yən, hər an ruhu başımız üstündə bizləri haqqa-ədalətə səsləyə, 

Vətəni, torpağı göz bəbəyi kimi qorumağa haraylayan ulu sənətka-

rın sənət dünyasının nə qədər zəngin və rəngarəng olduğunu bu ki-

tabı səhifə-səhifə, bənd-bənd, misra-misra oxuyub, daha yaxından 

bələd olandan, daha doğrusu, hər kəlməni canlarına, damarlarında 

çağlayan qanlarına hopdurandan sonra öyrənib biləcəklər.  

           Gəlin, “Dədə öyüdləri”nin II cildini birlikdə ürəklə oxuyub, 

ondan ibrət götürək, toy-nişan məclislərimizdə ən qiymətli hədiy-

yə kimi qız-gəlinlərimizə cehiz verək. Əminəm ki, hər hansı bir 

insan oğlu kimliyindən, hansı peşənin sahibi olmağından asılı ol-

mayaraq bu müqəddəs kəlamları ürəklə oxuyub oradakı ibrətamiz 

öyüdlərə, nəsihətlərə əməl etsə o, cəmiyyətimizin sevimlisi, Bö-

yük Allahın isə seçimişlərindən olar. Odur ki, gəlin, bu kitabı mü-

qəddəs bir məbəd kimi başımız üstündə saxlayaq. 

           Ruhun şad olsun, Dədə Şəmşir! 

            Verdiyin öyüdlər işığa, nura çevrilib müqəddəs qəbrinə  

həmişə çıraq olsun! 

 

Füzuli RAMAZANOĞLU, 
“Dünya” qəzetinin baş redaktoru 
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KÖLGƏSİ 

 

Sayə salarmı üstünə qaratikan kölgəsi?! 

Balaca yulğun kolunun yox binadan kölgəsi. 

Etmə şeytanla qohumluq, namərddən kəs ilqarı, 

Etibarda satqın olar, yoxdu nadan kölgəsi. 

 

Söykən elə böyük dağa - vulkana baş əyməsin, 

Hər küləkdən xofa gəlib, tufana baş əyməsin. 

Dəryalardan dəhşətlənib, ümmana baş əyməsin, 

Yer üzündə pəsinməsin - gəlsə duman kölgəsi. 

 

Özünü heç tərif etmə, qoy öysün ellər səni, 

Sayıq dolan, aldatmasın hərcayı dillər səni, 

Keçmə namərd körpüsündən - aparsa sellər səni, 

Sığınma aciz dovşana, axtar aslan kölgəsi. 

 

Aşiq ol öz Vətənində - xalqa məhəbbət ara, 

Satma yarı-yoldaşını, əgər çəkilsən dara. 

Şəmşir deyir: a dostlarım, möhkəm olaq ilqara, 

El təəssübü çəkənlərin olur hər an kölgəsi. 
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MƏNİM 
                  Növrəs İmana ithaf 

 

Soruşursan a qardaşım, çoxdur ziyanım mənim, 

Aylar, illər xəstəsiyəm, hanı dərmanım mənim? 

Saf ürəyə, pak niyyətə, uydum əzəldən bəri, 

Səadətə, həqiqətə gəlir gümanım mənim. 

 

Mənim kimi bir kimsədə çarpazlı dağ olmaz heç, 

Dərdi-möhnət kənar durub məndən uzaq olmaz heç. 

Məcnun kimi ellər gəzdim, səddi-soraq olmaz heç, 

Vətənindən cüda düşdü itkin İmanım mənim. 

 

Könlümün kərpicini əzəl gündən düzdü qəm, 

Taqətimi əldən alıb, ixtiyarım üzdü qəm. 

Necə dözüb bəs dayansın, bir bədəndə yüzdü qəm, 

Bu qədər zülmə neyləsin tək yazıq canım mənim?! 

 

Bir çoxları yeyib getdi dünyanın dərd aşını, 

Küllü miqdar dövlət yığdı, geydi al qumaşını. 

Qəlbim, meylim unutmayıb dostunu, qardaşını, 

Şəmşirəm, sözlərimdə yoxdu yalanım mənim. 
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SƏN 

 

Mənə xəbər göndəribsən: bizim elə gəlmə sən, 

Dilin tutub, necə dedin belə acı kəlmə sən. 

Qocalmışam, bəyənmirsən - məni yoxsa ay zalım, 

Mən ki, gövhər sərrafıyam, belə ucuz bilmə sən. 

 

Özgələrdən göz çəkmişik: sən də, mən də, dünyada. 

Kimsəyə nəzər salmaram, olsa min mələkzada. 

Satqına etmə etibar, biilqara - nəbada, 

Sözlərimi təsdiq elə, həcv deyib, gülmə sən. 

 

Dünyaya bel bağlamışam, çox dərin xəyaldayam, 

Mənim əqli-huşuma bax, bir görün nə haldayam. 

Məcnun olub, boğazıma zəncir salhasaldayam, 

“Leyli”, - dedim,  düz çıxmadı, dərdə şərik olma sən. 

 

Baş vurub əhlət daşına, toxunub, çoxlar dəyib, 

Dərrakəsi az olanlar, kamalı yoxlar dəyib, 

Səndən xeyli incimişəm, qəlbimə oxlar dəyib, 

Bundan sonra unut məni, heç yadına salma sən. 

 

Şeyx Sənan, həm Füzuli: “Yar!” - dedi, ovsandı hey, 

Gəncəli xan oğlu Kərəm, Əsli üçün yandı hey. 

Şəmşir əlbət bu dəhridən yəqin bir iş qandı hey, 

Nə dərd olsa mən çəkərəm - nəzərinə alma sən. 
 

1968 
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HANI? 

 

Dəm vurursan beca yerə, bir xeyrin-karın hanı? 

Xəlq üçün məhəbbəti-istək, vüqarın hanı? 

Sərraf olmaz mis satandan – mətahın göstər bizə, 

Simu-zərin, al qumaşın, zəngin bazarın hanı? 

 

“Hünərindən xəbərdaram!” - deyirsən göftara sən, 

Hey söyləyib: “mənəm-mənəm” - açıq-aşikara sən. 

Gah köpürsən tuluq kimi - dönürsən dağlara sən, 

Söyləyirdin: var xəzinəm - boşdu anbarın - hanı? 

 

Xasiyyətdə çatışmırsan, sən geridə qalmısan, 

Öz-özünə lovğalanıb, yaxşımı ad almısan?! 

Bağban oldun, yulğın əkdin - söyüddən bağ salmısan, 

Bağın qara tikan kolu, budaqda barın hanı? 

 

Nahaq yerə güvənirsən, “kamil ustadam” - deyə, 

Su götürməz boş dəmirlər, “qızmar poladam,” - deyə, 

Dırmaşırsan dağ başına,” mahir səyyadam,” - deyə, 

Ala qarğa ovçususan, tərlan şikarın hanı? 

 

Farağat dur öz yerində, durana daş atma sən, 

“Dağları yıxaram!” - deyib, arana daş atma sən. 

Dalğalara qərq olarsan, ümmana daş atma sən, 

Şəmşir ilə güləşirsən, qüvvətin, zorun hanı? 
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HANI? 

 

Sualıma bir cavab ver – dünya, səndə kar hanı? 

Gizlin işin olsun aydın, söylə aşikar, hanı? 

Neçə-neçə arifləri incidib saldın yola, 

Əhdi-peyman bağlamışdıq, verdiyin ilqar hanı? 

 

Nə Firdovsi, nə Xaqani, nə də Cami qalmadı, 

Nə Nizami, nə Füzuli – söndü şamı, qalmadı. 

Yoxsa, ömür düşdü tamdan – ağız tamı qalmadı, 

Dövranını tutub duran insani-əhrar hanı? 

 

Bir tərəfdən boşalanda bir tərəfdən doldurur, 

Bir tərəfdən lalə açır, bir tərəfdən soldurur, 

Bir tərəfdən hey yaradır, bir tərəfdən öldürür – 

Çərxi-dövran, sənin kimi könlü, gözü dar hanı? 

 

Axır səndə kim qalacaq, səxavətin kəm belə, 

Ayırıb dostu-dostundan eylədin sitəm belə. 

Şəmşir də tapa bilmədi dərdinə əncam belə, 

Öz sevgilim gəzər məni, – deyər: sənətkar hanı? 
 

1915 
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BAYRAM GÜNLƏRİ 
Azərbaycan aşıqlarının I qurultayına ithaf 

 

Aşıq gərək xalqa tərif yaza bayram günləri, 

Əlində saz, şirin avaz - gəzə bayram günləri. 

El nəfinə yaxşı danış, eşidən əhsən desin, 

Gülür yenə novbahartək üzə bayram günləri. 

 

Görürsənmi al bəzəkli bizim bu şən elləri, 

Yel əsəndə ləpələnər süsəni, sünbülləri. 

Avazla nəğmə oxuyur vətənin bülbülləri, 

Xoşbəxtlik hər gündə olub bizə bayram günləri. 

 

Lalə, nərgiz, tər bənövşə - bizdə açdı ilk bahar, 

Şəmşir, xoşdu səadətin, oldun əcəb bəxtiyar. 

Arzu çəkən başqa yerdə hansı bir məxluq ki, var, 

Qismət olsun bizim kimi sizə bayram günləri. 
 

1968 
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MƏNİM 

 

Qocalmışam, əsir qıçım, bil yavaş-yavaş mənim, 

Xəyalımdan hər gün keçir, aş mənim, lavaş mənim. 

Olsa toyuq çığırtması, döymə kabab pis deyil, 

Ələ düşsə meylim istər yağlı dolma, aş mənim. 

  

İsti çayım pürrəng ola, o da iki istəkan, 

Bir cavan süzüb gətirə, könlümdən keçir güman, 

Arif, kamil, sözü şirin, mətləb bilən, dərd qanan, 

Çıxaydı dediklərim bir qarşıma, kaş mənim. 

 

Keçən keçdi, gəl ey könül, halal gəz, halal dolan, 

İqbalını kəskin istə, Həqqi yada sal, dolan. 

Mən demişəm: yaxşı at min, yaxşı gözəl al, dolan, 

Niyə baxmadın sözümə, ay kəlləmə daş mənim. 

 

Damaqlarım gödəlibdi zoddan düşmüş hop kimi, 

Sızır sözüm yay yarpağı yemiş bir hophop kimi. 

Tökülübdü diş dəhanda, qalıb pərsiz top kimi, 

Dilim ağzımda lay vurur, eyləyir faş-faş mənim. 

 

Şəmşir, daha sən aldanma dünyanın ilqarına, 

Həm cahına-cəlalına, yüz qızıl anbarına. 

Döndü qara saqqalım dağların ağ qarına, 

Bürüşüb gül yanaqlarım, necə qırtdaş mənim. 
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KİMİ 

 

Həyatımız çiçəklidi - cənnəti-rizvan kimi, 

Ellərimiz bəxtiyardı - camallı oğlan kimi. 

Sözü bir, ilqarı bir bizim on beş qardaşın, 

Ürəkləri birgə vurur, cəsəddə bir can kimi. 

 

Bizdə insaf, rəhm, mürvət, duz-çörək anbarı var, 

Həm məhəbbət, həm sədaqət - xalqın etibarı var. 

Toxunmağa bircə qəlbə kimin ixtiyarı var, 

Şad, firavan yaşayır el - hamı insan kimi. 

 

Daşkəsənə, Sumqayıta yüz belə dastan gərək, 

Belə vəsfi gecə-gündüz yazıb-oxuyan gərək, 

Gül əkib, bağ becərən kamallı bağban gərək, 

Var qızıllı bağlarımız Mil kimi, Muğan kimi. 

 

Hər bir işdə mərd, qabaqcıl, fədakar əl bizdədi, 

Zəhmindən dağlar qoparan qəhrəman el bizdədi, 

Behişti görmək istəsən - bir qonaq gəl, bizdədi, 

Ola əgər yüz də yaşın - olarsan cavan kimi. 

 

Biz demişik sülhə gəlin, dünyanın insanları, 

Yer üzünün məzlumları, hər yanın insanları. 

Yoldaş olun, qardaş olun - cahanın insanları, 

Bir atanın oğlu kimi, bir ana doğan kimi. 
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Üzüm bağı, zər suları hər dərdə dərman olan, 

Ləl bulaqlı o Bakıdı - dillərdə dastan olan, 

Aranı, həmi dağı mərcanlı meydan olan, 

Belə sərvət de harda var bu Azərbaycan kimi. 

 

Qarabağın düzlərində gümüş dərən çaykalar, 

Sizdə olan cəsarəti quş görsə qanad salar. 

Bu sözü birgə ellərin, hansı hünərdən qalar, 

Koroğlunun Çənlibeldə açdığı meydan kimi. 

 

Qış olanda qar köynəyi geyinən eldən deyin, 

Varı, malı, məhsulu bol kənddən, şəhərdən deyin. 

Buz içində mal becərən sinədəftərdən deyin, 

Bu Kəlbəcər qızları da alıcı tərlan kimi. 

 

Ülkər çoxdan işgüzardı - dağların aslanı tək, 

Nübar beş tona az dedi, artırdı planı tək. 

Alnından tər töküldü baharın leysanı tək, 

Zəhmət çəkdi, ad qazandı cəsur qəhrəman kimi. 

 

Sözlərimdən məna seçər arif olan əhli-dil, 

Gəlibdi mərdlər üçün namus, qeyrət, yaxşı bil. 

Artırmağa cəhd eləyir planını ilbəil, 

Eşidənlər unutmasın, olsunlar İmran kimi. 

 

Eşidirəm verilişlərdə: hər gün ucalır başım, 

Azərbaycan təriflənir, gəl sevinək, qardaşım, 

Qocaman Aşıq Şəmşirəm, səksəni keçib yaşım, 

Hələ yazıb-yaradıram növrəstə oğlan kimi. 

 

                         



                                                                                       Dədə öyüdləri 
 

 21 

 

MƏN 

 

Xətrimə dəymə zalım, xəstə-mərizəm ki, mən, 

Dost yolunda başdan keçən demə acizəm ki, mən. 

Acı tamda yoxdur meylim, haramı tutmur təbim, 

Namərd ilə nan yemərəm, məbra pəhrizəm ki, mən. 

 

Vurma, qəlbim şüşədəndi, sınsa sarınmaz ki, bil, 

Qabaqkını sınamamış heç özünü sanma fil, 

Anlamaza söz kar etməz, qanmazı tutmaz dəlil, 

Biədəbdən qaçqın olan bir doğru düzəm ki, mən. 

 

Uçuq damlar Kəbə olmaz, sar sayılmaz hər küçə, 

Hələ elmə nabələdsən, şanı balsız kos beçə. 

Yol içində şütr işəyi, məni sayma gölməçə, 

Aşıb-daşan çaylar kimi dərya dənizəm ki, mən. 

 

Ellər gəzdim, baş əymədim namərdin alçağına, 

Əl atmadım bisəxanın sürfədə bal-yağına, 

Çökürtmə sən, çökməmişəm binamus ayağına, 

İndiyətək əyilməyən dirəkli dizəm ki, mən. 

 

Şəmşirəm, Azərbaycanın qoynunda küncəm daha, 

Həyatım şən, xalqım azad, qulağı dincəm daha, 

Qəməltilər öyünməsin, kəskin qılıncam daha, 

Surəti pak, pas tutmayan bir tiqi-tizəm ki, mən. 
 

23.09.1948 
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NİŞAN MƏNƏ 

 

Ey həqiqət, özün verdin bu sirri nişan mənə, 

Elminə eylədin bələd, sən dedin əyan mənə. 

Bu hökmdən baş açmadı bütün insi-məxluqat, 

Əqli huşum, ustad gözüm göstərdi əsan mənə. 

 

Facini saya bilmədim, düzülmüşdü bir səfə, 

Bir tərəfdən ziyan vurur, yenə xalq çatır nəfə. 

Ömrü tamam olan zaman yuxu yatır dörd dəfə, 

Al bəzəyib irəxtimi eylədi əlvan, mənə. 

 

Cümləsi kamala çatıb, onlarda olmaz naşı, 

Otuz günün tamamında kəməndə keçir başı, 

Azalır, olur kütah, əlli beş gündə yatı, 

Şəmşirəm, bu işləri deyən var pünhan mənə. 
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TAPMADIM 
 

Nabələdlə həmrah oldum, 

Mən bir anaş tapmadım. 

Bir vəfalı əhli-arif, 

Doğru yoldaş tapmadım. 

Qəvvas kimi dəryalarda 

Gəşdi yanıb qərq olub. 

Ləl axtardım çox dərindən, 

Qiymətli daş tapmadım. 
 

Allandım hər xülyalara, 

Uydum hiylə dillərə. 

İxtiyarım, güllü varım- 

Vermişəm bəd əllərə. 

Kimə gizli sirr dedimsə, 

Açdı yaydı ellərə. 

Bəşərlərdən qəlbi doğru, 

Sirrə sirdaş tapmadım. 
 

Bivəfalar qəsəm etdi, 

İnandım insan kimi. 

Zahirlərdə üzə güldü, 

Batini ilan kimi. 

Aşikarda “dostam”, dedi, 

Daxili şeytan kimi. 

Zatı iblis müxənnəsin, 

Elmindən baş tapmadım. 
 

Halal xilqət, halal maya, 

Halal dövlət, var hanı?! 

Dar günündə dada gələn, 
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Kar hanı, girdar hanı?! 

Dahi insaf, qeyrət hanı?!, 

Namus hanı, ar hanı?! 

Dəhr içində lütfü təmiz 

Çoxdu, ey kani tapmadım. 
 

Dünya sürdü bir ilqarın, 

Varsa əyər üz, oğul. 

Saxada bir mərdə dəyməz, 

Namərdlərdən yüz oğul. 

Anasından ey süd əmmiş, 

Atasından düz oğul. 

Tanımıram, bəs kim olar 

Qalmışam çaş, tapmadım. 
 

İnsan gərək vətənində 

Dolansın el başına. 

Bəylərə bel bağlayanın 

Kəməndi sal başına. 

Bəhlul deyib: “Üç kimsənin 

Ələdim kül başına.” 

Yad oğlundan özüm üçün, 

Doğru qardaş tapmadım. 
 

Şəmşir deyir ilqarsızda, 

Bir etibar: görmədim.  

Nə söyüddə, sarağanda, 

Yulğında bar görmədim. 

Qurddan sürü, xaini şən, 

Quldurda var görmədim, 

Qurumsağın sürfəsində 

Bir tamlı aş tapmadım. 
1919 
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OLMASA 

 

Heç kimsənə yoxsul olmaz - qəlbindən dar olmasa, 

Sözü xəlqə şirin gələr: o dilazar olmasa. 

İkiüzlülük eyləməsə - hamı inanar ona, 

Dostlarına yalan satıb bietibar olmasa. 

 

Xoş o kəsin əhvalına: kəskin ola iqbalı, 

İnsana tale lazımdı - puçdu dünyanın malı, 

Nadanla həmdəm olanın tez ağarar saqqalı, 

Mərd igidin gər özünə münasib yar olmasa. 

 

Bir qılıncın kəsmək üçün gəzin polad qatını, 

Hər ot bitər öz kökündə, göstərər isbatını. 

İgid oğlu kür süd əmsə itirəcək zatını, 

Qaraquş köhlən, götürər dayısı sar olmasa. 

 

Əhli-arif məclisinə kinayə söz atma sən, 

El xatirin əziz saxla, dost arasın çalma sən, 

Dürr mətahın varsa əgər - hər yetənə satma sən, 

Qiymətini bilən sərraf, xiridar olmasa. 

 

Şəmşir deyr: bu dünyada xoş keçə vaxtın gərək, 

İqbalın kəskin olub qurula taxtın gərək, 

Yatmaya qəflət içində, oyana baxtın gərək, 

Baxtın onda qanad çalar - dərdə düçar olmasa. 
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ƏLDƏN GEDƏR 

 

Yaxşı dosta yalan satma, etibar əldən gedər, 

Həm məhəbbət, həm sədaqət, düz ilqar əldən gedər. 

Öz payınla kifayətlən, özgələrdən kəs gözün, 

Tamah səni bəndə salar, xeyri-kar əldən gedər. 

 

Cənnət bağı demək olmaz hər açılan güllərə, 

Namərdlərə bel bağlayıb, uyma hiylə dillərə, 

Leyli deyib aşiq olma hərcayı gözəllərə, 

Təzə aşna axtarınca, köhnə yar əldən gedər. 

 

İnsanlara yaxşılığı eylə sən cavan çağı, 

Təmiz adla bir səxavət dünyada qalar baqi, 

Mal-dövlətin olmasa da, əziz saxla qonağı, 

Təxti-Süleyman qalmayıb, bir gün var əldən gedər. 

 

Can çürütdüm, nanəcibin yolunda çəkdim cəfa, 

Bu zəhmətim hədər getdi, heç görmədim xoş səfa, 

Faş eyləmə fürsətini, namərddə olmaz vəfa, 

Eylədiyin hər yaxşılıq aşikar əldən gedər. 

 

Bir planı çəkmək üçün öz işini sazda gör, 

Şəmşir, qüvvə sərf eylə sən, kəndini tarazda gör. 

Hər düşməni öz yerində, qış tədbirin yazda gör, 

Qəfil işlək yollarını alar qar, əldən gedər. 
 

1929 
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YAZ 
      Böhtançılara xitab  

 

Görəndə bir nöqsan işi, 

İgid olsan, qorxma, yaz. 

Ustadından kani dildən, 

Dərsin alsan, qorxma, yaz. 

Yoxlamada düzgün olsun, 

Göstərdiyin faktlar. 

Pionersən, bitərəfsən, 

Komsomolsan, qorxma, yaz. 

 

Sən vicdanın, nahaq yerə: 

Kirləmə bir insanı. 

Axtaranlar deməsinlər: 

O yazdığın şey hanı? 

Ünvanını yaxşı göstər, 

Çək adına imzanı. 

Bəlkə sənə dağ çəkən var, 

Dərdi bolsan, qorxma, yaz. 

 

Hər bir kəsin özlüyü var, 

Kimsəyə böhtan demə. 

İftira quraşdırma, 

Olarsan şeytan, demə. 

Gözün ilə gördüyünü, 

Faş elə, pünhan demə. 

Aşıb-daşan dərya kimi, 

Dolha-dolsan, qorxma, yaz. 
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Toplaşdırsan hiylə, yalan, 

Qurusun barmaqların. 

Elə yaz ki, el nəfinə, 

Xəlqinə olsun karın. 

Yaxşı bağ sal - saralmasın, 

Meyvə dərsin bağların. 

Şəmşir kimi xeyirli söz, 

Əhli-halsan, qorxma, yaz. 
 

1971 
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ANA 
 

Xəstə vaxtı düşdün yada, 

Ciyərim, canım ana! 

Axtarıram təbibləri, 

Yoxdu dərmanım, ana! 

Ayrılığın edib məni: 

Bir divanə sərsəri. 

Belə zülmə, bu möhnətə 

Necə dayanım, ana?! 

 

Günahkaram qulluğunda, 

Etmə xəcalət məni. 

Üzüqara həmişə məndə, 

Qoyma bu halət məni. 

Pak ruzun olsun duaçı, 

Tapsa kəsalət məni. 

Bağışla halal südünə, 

Şövkətim, şanım ana! 

 

Tutaq ömrün vəfasını, 

Ağıllı bel bağlamaz. 

Ölsəm məni bir kimsənə 

Sənin kimi ağlamaz. 

Ah çəkib, oğul deyib, 

Sinəsini dağlamaz. 

Sən olsaydın qan ağlardın, 

Dinim, imanım ana! 
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Qəza oxu ürəyimə 

Vurub zərər, yandırır. 

Qəlbimi öz qəlbin kimi 

Bil, bu qədər yandırır. 

Səni Məhəmməd yandırır, 

Məni Əkbər yandırır. 

Eşitmirsən, necə deyim: 

Ölüb cavanım, ana! 

 

Mülkədarlar, xan-xaqanlar, 

Nə apardı dünyadan?! 

Yüz yaşayıb gedənlər də, 

İntizardı dünyadan. 

Şəmşir, hanı, saz əlində, 

Kim apardı dünyadan?! 

Baş əyərəm mən bu əmrə, 

Gəlsə fərmanım, ana! 
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FƏLƏK 
 

Hər iş sənin əlindədi, 

Var ixtiyarın, fələk! 

Bağlanan qapılara, 

Düşür açarın fələk! 

Rəhm elə, insafa gəl, 

Bax mənim əhvalıma. 

Düşsən bizim tərəflərə, 

Bir rah güzarın, fələk. 
 

Şükür sənin qərarına, 

Yaxşı eylik eylədin. 

Özün mənə barat verdin, 

Bədnəzərə söylədin. 

Səbəb: nədən neştər vurub, 

Ürəyimi teylədin? 

Harda qaldı doğru sözün, 

Düz ehtibarın, fələk?! 
 

Bu söz qalsın aramızda: 

Yalan satmağın da var. 

İnsanı sapanda qoyub, 

Tərsə atmağın da var. 

Dar gündə arxadan qaçıb, 

Dostu satmağın da var. 

Əhsən deyərdim qurğuna, 

Olsa ilqarın, fələk! 
 

Elə bir kəs varmı görək, 

Dəyməmiş əlin sənin. 

Baş kəsən, qan axıdan 

Axır-əzəlin sənin. 
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Görsən oğul ölümünü 

Bükülər belin sənin. 

                              Alışardı mənim kimi, 

Canda ciyarın, fələk! 
 

Görəsən yetimçilik, 

Artar azarın bir az. 

Tab gətirib dözərsənmi, 

Ağlasa yarın bir az?! 

Dayanmazdın yoxsul olsan, 

Azalsa varın bir az. 

Boz saçaqla yamaqlansa, 

Köhnə şalvarın, fələk! 
 

Əzəl gündən sən dost dedin, 

Axırda döndərdin üz. 

Aşna olub yara vurdun, 

Dedin: dayan, dərdə döz. 

Aqibəti xilaf çıxır, 

O verdiyin doğru söz. 

Necə deyim qardaşlığa, 

Var beh-bazarın, fələk! 
 

Taleyimi sən ucaltdın, 

Sevdi el, mahal məni. 

Əzizlədi, təriflədi, 

Bəxt, həm iqbal məni. 

Şəmşirəm, yalvarıram: 

Yenə yada sal məni. 

Sınmasın düşmən içində, 

Qoy sənətkarın, fələk. 
 

1965 
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VERƏN 

 

Dar günümdə dada yetiş, mərdlərə meydan verən, 

Xilqəti yoxdan yaradan, cismlərə can verən. 

7 zəmin nöhrəvaqi “Gun” deyib xəlq eliyən, 

Yer üzünə bəni-insan, göylərə qılman verən. 

 

Vahid olan, rəhm elə - boynumuzda qoyma yük, 

Üzümüzü fərmanından bir yana döndərmərik. 

Ey yeganə qadir Allah, ey biməkan laşərik, 

Əvvəl-axır bari baqi vəsmini nişan verən. 

 

Cəbrayılı xilas etdin sən intizardan, Xuda! 

Adəmi azad elədin qəmdən, azardan, Xuda! 

Yunusu mahdan qurtardın, insanı dardan, Xuda! 

İbrahimə nar içində baqi gülüstan verən. 

 

Üzeyiri biruh edib yüz il saxlayan baqı, 

Üzümünə nəzər etdi: solmayıb bir yarpağı. 

Himarının sümüyünün düzəldi əl-ayağı, 

Ölənləri diriltməyə rəsulu əlan verən. 

 

İmtahanda sevdi-seçdi Əyyubu pərvərdivar, 

Lənət iblisin isminə, Əyyuba saldı azar. 

Əmr olundu Cəbrayıla - cənnətdən gətirdi nar, 

Qadir olan özün oldun Əyyuba dərman verən. 
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Qəlbim təmiz, təbim tütya, fikrim-niyyətim halal, 

Tərbiyəmi pak almışam, sözüm, söhbətim halal. 

Bu dövləti özü verib peşəm, sənətim halal, 

Baratım həmin baratdı: qadiri-Sübhan verən. 

 

Sən ixtiyar sahibisən, mənəm yaranmış bəşər, 

Şəmşirin ki, Ağası var, zərrəcə çəkməz xətər. 

Deyim kimdən dərs almışam, indi ki, aldın xəbər, 

Töhfəm əla simu-zərdi, ol Şahi-Mərdan verən. 
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VERƏN 

 

“Kün!” - deyib aləm yaradan, 

Cismlərə can verən, 

Yerə-göyə, ərşə-gürşə 

Şövkət verən, şan verən, 

İyirmi üç il kəlmə-kəlmə əziz kəlam göndərən, 

Məhəmmədə doğru olan ayeyi-Quran verən. 

 

Tutmuşam damənindən, vahid olan bir şahın, 

Rəhmi çox, kərəmi çox, belə böyük dərgahın. 

Mənə də imdad elə, xatirinə Allahın, 

Cənnətdən nar gətirib Əyyuba dərman verən. 

 

Şəmşir, sığın ismi birə, Kərəm kanı sal yada, 

Onu çağıran qulları, zəlil qoymaz dünyada. 

Kərbəlada şəhid olan yalqız məzlum şühəda, 

Dada yetmiş Haqq yolunda canını qurban verən. 
 

May, 1977 
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BİL 

 

Yoldan çıxma ey məxluqat, bir Allahı tanı, bil, 

Qulhuvəllah - yox şəriki, Haxdı Kərəm-kanı, bil. 

La İlahə İlla kərəm heyyi layəmutdu pak, 

Əssərvəri-kainatdı, sahibi-Sübhanı bil. 

 

Yüz iyirmi dörd min nəbi, on iki imamı var, 

Yerə-göyə qərar qoyan qurğusu, nizamı var, 

Zalımlardan qisasını alacaq, məqamı var, 

Ədalətlə qaim əsdi quracaq divanı bil. 

 

Bismillah, ərrəhman-rəhim, isti baqi təkdi bir, 

Açılmayıb heç kimsəyə yeddi qüdrətində sir. 

Doğru rahə gəl baş endir, nüsrətini verər pir, 

Üzünə münəvvər edər bu qəhri dünyanı, bil. 

 

Dinə rişə Siludindi beş vaxt namaz, həm əzəl, 

Varlığını isbat edir bəndəsinə ləmyəzəl. 

Bir adı Rəbbül aləmin: yox əlinin üstə əl, 

Bir kəlmədə xəlq eləmiş ərş ilə asmanı, bil. 

 

Sığınıb dərgahına qul Şəmşir eylər səsi, 

Yetirərsən arzu-kama, sən istəsən hər kəsi. 

Yandıracaq münkirləri, Zülfüqar şərarəsi, 

Qullarına kömək duran ol Şahi-Mərdanı bil. 
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ÖZÜN 

 

Dərdim çoxdu, elə dərman - qadiri-Sübhan, özün, 

Şəfaət et rəhm əlinlə, ya adı Hənnan, özün. 

Sənsən hakim, sənsən alim, ey gözə görünməyən, 

Müşkülünə eylə əlac bir ismi Mənnan, özün. 

 

Məhəmmədin xatirinə bağışla, ey baqi sən, 

Mustafaya bəxş elədin ildırım Biraqı sən, 

Əmbiyalar hörmətinə pozma bu növrağı sən, 

Bu zəlilə öz dəstinlə lütf elə ehsan özün. 

 

Mən ki, sənin aşiqinəm, əhdimdən olmam haşa, 

Bar İlahi, kamil dil et, arzumu yetir başa. 

Ey Nəcəf-Əşrəfdə yatan bir şiri xeybər guşa, 

Dar günümdə dada yetiş, ol Şahi-Mərdan, özün. 

 

Abi həyatdan su içən, növrəstə cavan qalan, 

Eyyub üçün nar gətirib dərdinə dərman qılan. 

Nabələdə odda-suda, boranda rəhbər olan, 

Bir süvar ol nur atına, gəl Xızrı dövran, özün. 

 

Şəmşirin harayına vahidi Mövlam, yetiş, 

Dilində əzbər olan - oxunan kəlam yetiş. 

Düşübdü işim çətinə, ya Qaib İmam, yetiş, 

Böyük bir Allah eşqinə gəl Sahibi-Zaman, özün. 
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GƏLMƏDİ 

 

Gözlərim qaldı yolunda, 

Bietibar gəlmədi. 

Bilmirəm ləngiməkdə 

Görən nə var, gəlmədi. 

Aralıqda şeytan oldu, lənətə gəlmiş Şəban, 

Bəd qandırdı dosta məndən, olub kənar, gəlmədi. 

 

Xəstə könlüm şad eləyib, danışdırıb gülməyə, 

Əhvalımı xəbər alıb, dərdi-dilim bilməyə, 

Hərcayılar qoymadılar, çeşmi-xumar gəlməyə, 

Hiyləgərlər hiyləsindən qorxub yasar, gəlmədi. 

 

Ağrı doldu çoxlarının qəlbinə bilməm nədən, 

Bir neçəsi oldu quldur, yəni çuğulluq edən. 

Qoy yaradan döndərməsin nəzərini bəndədən, 

Zərrə qədər ürəyimə qorxu-qübar gəlmədi. 

 

Yığıldılar hiyləçilər, maneçilik etdilər, 

Danışdılar xülya sözlər, o iblis sifətdilər, 

Şər-böhtanla məşğul olub, Haqq işi tərgitdilər, 

Nahaq yerə ha yazdılar, yersiz şüar, gəlmədi. 

 

Yox, atam ocaq çörəyi, bu azğın quduzlara, 

Cəhənnəmnən ləkə tutmuş üzləri nursuzlara, 

Əlac qalıb pənahlanam göydəki ulduzlara, 

Baxıram: yer üzündə yoxdu tutar, gəlmədi. 
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Düşmüşəm cin yığnağına, qaçmır “Bismillah!” - dedim, 

“Fitnə, şərdən qurtar məni, ey qadir Allah!” - dedim, 

Pəsinmədim, çəkinmədim, sözümü agah dedim, 

Qəlbimə doğruluqdan qeyri-qübar gəlmədi. 

 

Şəmşirə vurma ləkə, ey divanə sərsəri, 

Məndə haqdı namus-qeyrət, təmiz vicdan səngəri. 

Bədənimin ölçüsünü bilirəm çoxdan bəri, 

Geyindiyim libas hələ əynimə dar gəlmədi. 
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DÜŞMÜŞƏM 

 

Şir əlindən ov salırdım, hünərdənmi düşmüşəm?! 

Havalanmır tərlan könlüm, təpərdənmi düşmüşəm?! 

Məni belə haldan salan yoxsa qocalıqdımı, 

Qüvvətdən, həm qüdrətdən, xətərdənmi düşmüşəm?! 

 

Tərpənəndə qol-qanadım yel kimi əsmir niyə?! 

Kəskin təbim məhəbbətdən oysanıb küsmür niyə?! 

Bazi dəstim güclüdürsə, bu teqim kəsmir niyə, 

Qatım polad Misri qılınc, kəsərdənmi düşmüşəm?! 

 

Ağlasam da fayda vermir özümə peşmanlığım, 

Ürək deyir, ayaq getmir - darıxır bir anlığım. 

Bu günümdə dada yetmir, hardadı cavanlığım, 

Yeriməyə taqətim yox, təhərdənmi düşmüşəm?! 

 

Hey qaçardım: bilməz idim - dağ nədi, həm daş nədi, 

Atılardım, sanmaz idim od nədi, ataş nədi. 

Qarmı yağıb, dümağ olub: kiprik nədi, qaş nədi, 

Qulpu sınıq bir pul kimi kəmərdənmi düşmüşəm?! 

 

Bir yorğandı, bir də yastıq, bir döşəkdi məskənim, 

Pəncərədən qar görünür, dözüb dayanmır canım. 

Yada düşür ovlaqlarım - elə qaralır qanım, 

Köhlən çapıb yoran canım, yəhərdənmi düşmüşəm?! 
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Şəmşirəm, mehribanım, ürəyin axmır mənə, 

Gülə-gülə qaş oynadıb, kirpiyin çaxmır mənə, 

Ətrafımdan gör keçir, dönüb bir baxmır mənə, 

Qocalmışam a nainsaf, nəzərdənmi düşmüşəm?! 
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PUL 

 

İnsan üçün bir cismidi, bir cəsəddi, candı pul, 

Əqlin, huşun şöləsidi, gözə nur salandı pul. 

Ürəyin səngər qalası, dünyanın üz ağlığı, 

Diriliyin səadəti, ölənə ehsandı pul. 

 

Yaranmışın səbəbkarı: ev tikib, şəhər quran, 

Hər yerdə qala yapdıran, qayalar, dağlar yaran, 

Yox yerdən varlıq yaradan, varlığı qoyan viran, 

Bir əlin ilan əlidi, bir əlin loğmandı, pul. 

 

Qazanmağa zəhmətlisən, ləzzətdə baldan şirin, 

Dünyagirə, tamahkara əhli-əyaldan şirin, 

Həm şəkərdən, həm şərbətdən, şəhdi-zülaldan şirin, 

Təğlitsən sən millət üçün ilqarda, imanda pul. 

 

Bu dünyanın təməlini hamı bilir haqdı sən, 

Yaranmışa ürək-dirək sən açırsan baxtı sən. 

Piyanlar azır yolun cibdə olan vaxtı sən, 

Dərdi-qəmdi, meydi-kefdi, mömündü-şeytandı pul. 

 

Hansı evdə sən olmasan, o evdə olmaz şükür, 

Fəryad qılar, nalə eylər, çəkər qəm, möhnət, fikir. 

Vüsalına həsrət qalan ağlayıb boynun bükür, 

Varlıya saman qapısı, yoxsula dərmandı pul. 
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Mollanı yoldan çıxarır, qazını mürtəd edir, 

Sərxoşları xalq içində necə bihörmət edir, 

El üçün yollar çəkir, millətə hörmət edir, 

Əqli kamal olanlara bir şövkətdi, şandı pul. 

 

Şəmşir, sözü doğru deyək, zatıqırıqlar da var, 

Unutmasın həqiqəti - nanəciblər harda var. 

Halal, ey süd əmənlərdə namus, qeyrət, ar da var, 

Alimə, arif əhlinə həyatdı cahanda pul. 
 

1928 
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BƏLİ 
 

Bircə candan törəmişik: düzdü xəyalın, bəli, 

Mənim üçün xoşdu güldən sözün-sualın, bəli. 

Kəskin olsun xoş niyyətin, baxtın, iqbalın, bəli. 

Ürəyində eyni istək, isti məhəbbət də var, 

Coşub-daşan çaya bənzər sənin bu halın, bəli! 
 

Mənə tərbiyə öyrədən, demirəm az öyrədib, 

Zimistana baş əyməyib, çiçəkli yaz öyrədib. 

Təbimi acıqlı gör - daşqın Araz öyrədib, 

Dərsimi Qurban verib, Ələsgər saz öyrədib, 

Çeşməsindən su içmişəm, o pür-kamalın, bəli! 
  
Şagirdəm ustad yanında, bir aciz nökər mənəm, 

Hatifdən baratlıyam, həm sinədəftər mənəm, 

Qılafsız sovlu qılıncam, kəsərli xəncər mənəm, 

Ləli-mərcandan süzülən zər üçün zərgər mənəm. 

Görən desin belə tə…un olsun halalın, bəli. 
 

“Bənnası kamil olsa, uçmaz o möhkəm divar”, 

Bu söz bizə atalardan qalıb, deyim yadigar. 

İnlar olur ancaq pak, əqlınar, bəxtiyar, 

Hər kimsənin varlığıdı: namus, qeyrət, etibar, 

Əskik olmaz halal varın, dövlətin, malın, bəli. 
 

Miskin Abdal nəvəsiyəm, var sözümdə hər nizam, 

Bu ocağın xilqətiyəm, cər qurulub hər əzam. 

Yer üzünün torpağıyam, göy üzündə ulduzam, 

Dağ küləyi güclüdürsə, mən də ondan qalmazam, 

Əzəl gündən aşığıyam elin, mahalın, bəli. 
 

1945 
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QIFILBƏND  

DİVANİ 
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BU GÜN 

 

Beş məktəbin beş alimi, 

Sirr gördüm ondan bu gün. 

Biri açıb üzdən niqab, 

Çıxmışdı dondan bu gün. 

Səcdə qıldım, içlərində- 

Baş əydim on dördünə, 

On səkkiz min asar çəkib: 

Bir kaf, bir nundan bu gün. 

 

Bu bağçanın bir gülü var, 

Min budaq üstündədi. 

O səkkiz yüz şamamalar 

Həm yeddi tağ üstədi. 

Sərində bir mənbəyi var, 

İki çıraq üstədi. 

Ətrafında şamlar yanır, 

Mindən, milyondan bu gün. 

 

Bu beşlərin beşinin də 

Sirləri bir, sözü bir. 

İyirmi doqquz ədnası,  

Ayağı bir, izi bir. 

Bir xanə yaş yaşarlar, 

Gecəsi, gündüzü bir. 

Şəmşir söhbət edib gəlir, 

Onun çoxundan bu gün. 
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QOŞMALAR 
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DAĞLARIN 

 

Ana doğmayıb ki, söyləyə xəbər, 

Hesaba gəlməyir yaşı dağların. 

Heç qəzasız olmaz iyidin səri, 

Dumanlı, boranlı, başı dağların. 

 

Bir zaman qar, külək eyləyib şiddət, 

Bir fəsli el üçün edir mərhəmət, 

Bir dağın köksündə çox olur sərvət, 

Bir deyil torpağı, daşı dağların. 

 

Yetik olmamışdır kimsə sirrinə, 

Xəyalı dolanlar düşər dərdinə, 

Yoxdu paxıllığı biri-birinə, 

Bir kök üstə bu yanaşı dağların. 

 

Elə il var bircə aylığa dəyməz, 

Meysiz, məzəsiz toy vaylığa dəyməz, 

Kişi var: papağı yaylığa dəyməz, 

Gəzir üstə bax bu kişi dağların. 

 

Dağda Qoç Koroğlu, Fərhad da gəzmiş, 

Yornuq yabılar da, Qırat da gəzmiş, 

Yaxşı da, yaman da xoryat da gəzmiş, 

Əzəldən belədi, işi dağların. 

 

Ovçu olub kahasında qalmayan, 

Arif, kamil, aqil, şair olmayan, 

Şəmşir kimi hər an yada salmayan 
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Qədrini nə bilər naşı, dağların. 

                   

BƏRİ 

 

Nə söz qaldı mən deməmiş sənə, yar, 

Qəlbimin sirrini açandan bəri. 

Divanələr kimi düşdüm dağlara, 

Sənəm eşq odunu saçandan bəri. 

 

Çox aşiqlər çəkdi getdi karvanı, 

Kərəmi, Sənanı deyim, gör hanı?! 

Gəşti-güzar olub gəzdim dünyanı, 

Əlimdən tərlanım uçandan bəri. 

 

Dərd əlindən çox adamlar saz aldı, 

Biri geri düşdü, biri tez aldı, 

Hey dolandı, aylar, illər azaldı, 

Ömrümün sanından keçəndən bəri. 

 

Fərhad külüng çalıb daşa saldı səs, 

Qaldı qiyamətə, almadı qisas, 

İstəkli bir dostum oldu məxənnas, 

Bildim, ilqarından qaçandan bəri. 

 

Şəmşir, səni yetişdirib bu diyar, 

At dərdi, qüssəni çəkmə intizar, 

Bu dünyanın şadlığı var, yası var, 

Nizami, Füzuli köçəndən bəri. 
 

1929 
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BƏNZƏR 

 

Bir kişi dolansa namusdan kasad, 

Qeyrətini satan zənana bənzər. 

Ləyaqətdən xali olsa söhbəti 

Onun düz sözü də yalana bənzər. 

 

Nakəs məclisində anılan insan, 

Adı sağlığında danılan insan, 

Hər sözdə, kəlmədə, yanılan insan 
Mərəkdə çürümüş samana bənzər. 

 

Şəmşir deyər: ey qəflətdə yatanlar, 

Qeyrətini mala-pula satanlar, 

İki dostun arasını qatanlar- 
Payı lənət olan şeytana bənzər. 
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BİLİRSƏNMİ?! 

 

Qarğa yuvasında çalxasa, olmaz 

Tərlan yumurtası sar, bilirsənmi?! 

Mərd igidə, mərd zənənə yaraşmaz 

Sata namus, qeyrət, ar, bilirsənmi?! 

 

Ağac görübsənmi – salmasın budaq? 

Sinəsiz yarğansız varmı belə dağ? 

O hansı xilqətdi olmaya torpaq ? 

Bu dünya xəlbirdi, yar, bilirsənmi?! 

 

Var gərdişin dərdi-azar evində, 

Birdən yaxdığını pozar evində. 

Çox türfə gözəlin məzar evində 

Sinəsində yatır mar, bilirsənmi?! 

 

Mətləb ürəkdədi, məna dilimdə, 

Kağız ağlar, qələm ağlar əlimdə. 

Axır bir gün ayrılıq da, ölüm də 

Yaranmış insana var, bilirsənmi?! 

 

Cənnətə bənzərdi bahar çiçəyi, 

Yazdı, yaydı, ilimizin göyçəyi. 

Payız xəzan qoyur qara birçəyi, 

Zimistanda yağır qar, bilirsənmi?! 
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Kamil bir bağbanı soruş, görəndə, 

Sözümdən nəticə hiss elə sən də. 

Söyüddə, yulğunda, vələsdə, vəndə 

Yoxdu sarağanda bar, bilirsənmi?! 

 

Şəmşir, yaxşı işi görsən, incimə, 

Bağ salan ellərdi, dərsən, incimə, 

Ömrü bir gün bada versən, incimə, 

Lalədən zövq alır xar, bilirsənmi?! 
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BU YERDƏ 
 

Gözəl yaraşıqsan Qoşabulağa, 

Yetişibsən ada-sana, bu yerdə. 

Durubsan Murovla çiyin-çiyinə, 

Əl atırsan asimana, bu yerdə. 

 

Babama babasan, atama ata, 

Səninlə hər sözüm keçir isbata, 

Qailəm verdiyin böyük barata, 

Süd vermisən sən Qurbana, bu yerdə. 

 

Ələsgər su içib Daş bulağında, 

Qardaşı Qurbanla Murov dağında. 

Adı məclislərdə, el yığnağında 
Oxuyurlar yana-yana, bu yerdə. 

 

Hoppandaşın dumandımı, çəndimi?! 

Nələr canlar gedib - yer həməndimi?! 

Əhməd də, Bəhmən də nəticəndimi?! 

Vurğun olub gülüstana, bu yerdə. 

 

Behbudallar yalı, Qazaxlar düzü, 

Açır bənövşəsi, gülü, nərgizi, 

Pirbulaq, Qanlıyurd, görəydim sizi, 

Bir çıxaydım o Çolpana, bu yerdə. 
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     Qılınca bənzəyir Qabaq qılıncı, 

Günəştəpə bil gözəlin qıyğacı, 

Lalalı, Uzun yal, Ələm ağacı, 

Bənzəyirsən bir cahana, bu yerdə. 

 

Çayçəpəri, Göyqum, Səslənən qaya, 

Ayağı sütundu Söyüdlü çaya, 

Yetişəndə yaya, olur ağ maya – 

Bürünəndə boz dumana, bu yerdə. 

 

Çiyələkli olur Qonurun beli, 

Ondan ayrılmayır gözəllər əli. 

Qara sünbülünü səhərin yeli 

Tel kimi darayır yana, bu yerdə. 

 

Qırmızı güneyin var, yadımdadı, 

Şəmşirin bu yerdə qoyuldu adı, 

Anam sizdə çox telimi daradı, 

Sənsən mənə şirin ana, bu yerdə. 
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İNDİ DAĞLAR 

 

Çarğatın borandı, köynəyin qardı, 

Qışdı, su dondurur, bil indi, dağlar. 

Qar yağan günlərin əzəldən vardı, 

Bağlanır gədikdə yol indi, dağlar. 

 

Süsənin, sünbülün al-əlvan rəngli, 

Çiyələkli, yaşıl meşə ətəkli, 

Nərgiz kəlağaylı, lalə gərdəkli, 

Al bəzəkli, təzə gəlindi dağlar. 

 

Bütün ərz üzündə gözəllik ondu, 

Cənnətin zəvvarı hüsnünə qondu, 

Şiş boylu daşların maqnitafondu, 

Şadlığın sazını çal indi, dağlar. 

 

Atlanır novbahar olanda əmir, - 

Yaylaqlardan nə xoş gəlir səs-səmir, 

Könül bənövşəsi şeirində çimir, 

Bülbülə gəl deyir, gəl indi, dağlar. 

 

Buz altından çıxır qaynar bulaqlar, 

Yam-yaşıl bəzənir yollar-yolaqlar, 

Çəmən-çiçək bir-birini qucaqlar, 

Ləzzətin obanın, elindi, dağlar. 
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Köksündə dost üçün saxlanılır qar, 

Şəlaləli çeşmələri olur car, 

Yağışdan yük tutur qara buludlar, 

Axıdır leysanı, sel indi, dağlar. 

 

Qüdrətdən verilib sənə yaraşıq, 

İstəyin qəlbimə olub sarmaşıq, 

Şəmşiri əzəldən sən etdin aşıq, 

Unutma, yadına sal indi, dağlar. 
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NƏ XEYRİ VAR Kİ?! 

 

Qoşub qəm cütünü, ey arif olan 

Canda dərd əkməyin nə xeyri var ki?! 

Yağı düşmən səni kəsdiyi zaman 

Qorxub diz çökməyin nə xeyri var ki?! 

 

Tənəzzül atını çapar, onda gül, 

Ağacdan yarpağı qopar, onda gül, 

Gələndə ağladın, aparanda gül, 

Qanlı yaş tökməyin nə xeyri var ki? 

 

Günün keçib, ömür gözlər vədəni, 

Qaytarmaq çətindi olub-gedəni. 

Dərdi-hicran yaralamış bədəni 

Qızıla bükməyin nə xeyri var ki?! 

 

Göz dikmə kimsənin yaşıl-alına, 

Öz şələni özün götür dalına. 

Evində yoxdursa, özgə malına 

Gözünü dikməyin nə xeyri var ki?! 

 

Şəmşir gülməmişdir fələk yıxana, 

Bəxti yatıb, taleyi kəm baxana. 

Bir müşküldən azadlığa çıxana 

Paxıllıq çəkməyin nə xeyri var ki?! 
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TORPAQ 

 

Əlacım olsaydı tapdamazdım heç, 

Ayağım altında qalanda torpaq. 

Sıxma ürəyimi, incitmə məni, 

Məni sən altına alanda, torpaq. 

 

Torpaq – ömrüm-günüm, torpaqdır canım, 

Torpaqdır sirdaşım, hər yanım mənim, 

Qucağında çürüyəcək bədənim, 

Kəfənim saralıb solanda, torpaq. 

 

Aparacaq dünya sözü, gör məni, 

Alacaq qoynuna dar məzar məni, 

Şəmşirəm, sevgilim axtarar məni, 

Dostlarım yadına salanda, torpaq. 
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DÜNYASAN 

 

İnsanları keçirirsən ələkdən, 

İlqarı kəm, sözü yalan dünyasan. 

Əlindən gələni qoymursan geri, 

Əzəldən zülmkar olan dünyasan. 

 

Biri gülə aşiq, biri çiçəyə, 

Biri mala, pula, biri göyçəyə. 

Fironu öldürən topal milçəyə, 

Nəmrudu dəryaya salan dünyasan. 

 

200 min illər Adəmdən qabaq, 

İnsan qanı ilə yoğrulub torpaq. 

Səndəki qüvvənin hökmünə bir bax: 

Boşalan dünyasan, dolan dünyasan. 

 

Əlinə alırsan birdən dəyənək, 

Vurduğun yıxılır, deyirsən: hənək! 

İstəyirik don geyinək-bəzənək, 

Qəflətən bəzəyi solan dünyasan. 

 

Sən hökmü-ixtiyar tapandan bəri, 

Nə qədər məxluqat atdın içəri. 

Şahı, hökmüdarı, qulu, nökəri 

Məhv edib, dalınca gülən dünyasan. 
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Səndən giley etdim, incimə barı, 

Səndə görən varmı doğru ilqarı?! 

Yaranmış xilqətə verdiyin varı 

Aldadıb, əlindən alan dünyasan. 

 

Deyilsənmi ürəklərə daş qoyan, 

Arifi, alimi, o çaşbaş qoyan, 

Viran edib, yer üzünü boş qoyan, 

Varlığı eliyən talan dünyasan. 

 

Elminə, işinə bələddir hamı, 

Şirin məhəbbətin acıdır tamı. 

İnandırıb dost dediyin adamı 

Bəzən ilan kimi çalan dünyasan. 

 

Sənə qonaq gələn qalmadı, getdi, 

Çoxları kamını almadı, getdi, 

Şəmşir də sazını çalmadı, getdi, 

Söylə görüm, kimə qalan dünyasan? 
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DÜNYA 

 

Bir bal kimi yapışırsan ələ sən, 

Zəhərli su olub hopursan, dünya! 

Kim yetişər səndə olan əmələ, 

Tapılmaz işləri tapırsan, dünya! 

 

Qəm ilə mayası yoğrulan torpaq, 

Doymyan gözləri doydurur ancaq. 

Hanı şah taxtında hökm edən bayaq, 

Dalınca çalırsan şeypur sən, dünya?! 

 

Verirsən dövranı, verirsən qəmi, 

Etibarın yoxdur, satqınsan həmi. 

Cücələr götürən çalağan kimi, 

İnsanları bir-bir qapırsan, dünya! 

 

Bir kimsə şad olub sevinən gündə, 

Sən yara vurursan yara üstündə, 

İgidlər ömrünü eləyib kündə 

Məzar təndirinə yapırsan, dünya! 
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ADAMLARI 

 

İblisin lənətdən başqa nəyi var, 

Dayanıb arxada eləməz qərar. 

Satar qeyrətini, bilməz namus, ar, 

Çox görmüşəm fitnə-fel adamları. 

 

Alçaqları gəl özün çal, ay ilan, 

Təcrübə götürsün yapıb-ayılan, 

Tamahkar olmayan kimi sayılan 

Az taparsan əhli-dil adamları. 

 

Şəmşir, sözün eldə yadigar qaldı, 

Qiymət verib, qədir bilənlər aldı, 

“Qonşunu tanımaz – eldə misaldı,- 
Rüşvətə göz dikən el adamları”. 
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QARALANMAMIŞ 

 

Hanı bir bəxtəvər, könül şüşəsi 

Möhnətin rəngiylə qaralanmamış? 

Qəlbinə dəyməmiş qəm əndişəsi, 

Sınıb qol-budağı - aralanmamış? 

 

Tapılarmı dərd qəddini əyməyən?! 

Görübsənmi qəm köynəyi geyməyən?! 

O kimin bağıdı dolu döyməyən, 

Pozulub bostanı – uralanmamış? 

 

Kimi atlı gəzər, kimi piyada, 

Şəmşir, de mətləbin bu təmənnada. 

Axtarın, arayın - varmı dünyada 

Sinəsi dağlanıb, yaralanmamış? 
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BİR BAX 

 

Çəmənli, çiçəkli dağlar başında, 

Yağışlı buluda, dumana bir bax. 

Boğanaqlı külək at oynadanda – 

Yağmura, çovğuna, tufana bir bax. 

 

Kəklik nəğmə deyir, dövr edir laçın, 

Qartal elə baxır, diksinir ovçun, 

Çaylarda söyüdlər darayır saçın, 

Sonalar çalxanan ümmana bir bax. 

 

Gündü, aydı keçən ömür saniyən, 

Şəmşirəm, mən dost yolunu tanıyan. 

Əl dəyməmiş yaraları qanıyan, 

O mənim sinəmdi – nişana bir bax. 
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YOXDUR 

 

Çəmənli-çiçəkli bahar könlümün 

Açıqdı, çiskini-dumanı yoxdur. 

Çəkilib qəlbimdən qara buludlar, 

Nə qarı, yağmuru, boranı yoxdur. 

 

Ağlasam təsəlli gözüm üçündür, 

Mətləbin mənası sözüm üçündür, 

Çəkdiyim cəfalar özüm üçündür, 

Bir başqa kimsəyə ziyanı yoxdur. 

 

Dərman gərək müşkül işdən qurtarım, 

Ola bir köməyim, bir xilaskarım. 

Gen günümdə mənə deyən dostların, 

Dar gündə əhvalım soranım yoxdur. 

 

İnsanın taleyi pul ilə vardı, 

Pulum olsa gəlib dada çatardı. 

Qohumum-qardaşım qatar-qatardı, 

Hanı, heç havadar duranım yoxdur. 

 

Şəmşir kimin kəməndində boğulmuş, 

Könlüm dəyirmandı suyu soğulmuş, 

Varmı mərd əkilmiş, igid doğulmuş?! 

Ha gəzirəm dağı-aranı, yoxdur. 

 

 



Aşıq Şəmşir 
 

 66 

 

YENƏ BAXTIM 

 

Qoyma sökülməyə könlüm hasarı, 

Kərpicin nizamla düz, yenə baxtım. 

Unutma insanı, atma ilqarı, 

Dayaq ver sözümə söz, yenə baxtım. 

 

Bəsdi, çəkdim bunca ahu-nalanı, 

Doğru söz ver mənə, demə yalanı, 

Könlümün şəhrinə salma talanı, 

Etmə bir dərdimi yüz, yenə baxtım. 

 

Şirin ikən acı etmə aşımı, 

Ağladıb gözümdən tökmə yaşımı, 

Əymə işlərimi, qatma başımı, 

Yetiş harayıma tez, yenə baxtım. 

 

Yetir məni kama bir murazınan, 

Ellərdə şad gəzim, əldə sazınan, 

Bülbül kimi günüm keçsin yazınan, 

Olmasın baharım buz, yenə baxtım. 

 

Saxla yaman dildən, qəmdən, xətərdən, 

Unutma aşiqi, salma nəzərdən, 

Şəmşir qocalıbdır, söyləyir hərdən: 

Gəl məndən döndərmə üz, yenə baxtım. 
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GÖTÜRƏRMİŞ 

 

Qara quşun sar olmasa dayısı, 

Deyərlər: bir minək day götürərmiş. 

Mərifət yaxşı ki, verilmir müftə, 

Yoxsa hər yetirən pay götürərmiş. 

 

Dost tuturam hər üzümə güləni, 

Tanımıram mənə kələk gələni. 

Beyilqar yolunda ağır şələni 

Mənim kimi ağlı zay götürərmiş. 

 

Şəmşir ilqar üçün keçib canından, 

Bəzən həyalanıb adı-sanından. 
Dar günündə namərd qaçar yanından, 

Mərd igid əlində tay götürərmiş. 
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SARAYI 

 

Vulkanım vuracaq, nə silkələndi, 

Bu möhkəm tikilmiş könlüm sarayı. 

Qəlbimin şüşəsi bax, ləkələndi, 

Can, dərdəmi düşüb salmış harayı. 

 

Bələdsənmi, bu qurğuya, bu fəndə, 

Bir hökmü-fərmanı bilərmi bəndə?! 

Azacıq olsa da salır kəməndə 

Bir zaman günəşi, bir zaman ayı. 

 

Şəmşir, bu dünyanın varmı həmdəmi?! 

Bəzən ləzzəti var, bəzən də qəmi. 

Cənnətdən qovdurub həzrət Adəmi, 

Lənətdən verilib şeytanın payı. 
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QAYDASINDA 

 

Ey təbiət, bir xitabım var sənə: 
Dərdi elə ver ki, öz qaydasında. 

Qoy çətin olmasın heç ağrılarım, 

Tapılsın əlacı, döz qaydasında. 

 

Tez gəlsin gedənim, dursun yatanım, 

Olmasın möhnəti-yasa batanım, 

Atlansın iqbalım, əksin kotanım, 

Səmtinə işləsin düz qaydasında. 

 

Yaxşı dostdan kömək olsun həmişə, 

Şəmşiri salmasın hər çətin işə, 

Nazlı baharımı döndərmə qışa, 

Fəslim başa varsın yaz qaydasında. 
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MƏNİ 

 

Yayın ortasında alçağın sözü 

Qışın buzu kimi dondurur məni. 

Sanki tufan kimi - doğrusu, düzü, 

Acı nəfəsilə söndürür məni. 

 

Bivəfa satqının üzündən haşa, 

Mərdlərin oxunu toxadı daşa, 

Quru qərarını düşmürəm başa, 

Ya indi tərsinə qandırır məni. 

 

Çətindən çətindi bülbülə qəfəs, 

Şair nəfəsidi ondakı nəfəs. 
Zər qədrini bilər arif olan kəs, 

Sözüm düşən yerdə andırar məni. 

 

Lütfündən gər kənar olsa bir xilqət, 

O necə qazanar məhəbbət, hörmət?! 

Şeytana, alçağa, xainə lənət, 

Mən Haqq aşığıyam, dandırır məni. 

 

Şəmşir, beyilqarda mürüvət hanı?! 

Əzəldən belədi çərxin fərmanı! 

Namərdin əlinə verib baltanı 

Şana kürək edib yondurur məni. 
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OLUR 

 

Bahar axtarıram, qış tanımıram, 

Xəyalımın dörd fəslində yaz olur. 

Sədaqətdən qeyri iş tanımıram, 

Batinim, zahirim üzbəüz olur. 

 

Meylimə düz yola düzəl, demişəm, 

Qanan insanlara gözəl demişəm. 

Mən qəlbimi sizə əzəl demişəm, 

Aralıqda niyə belə söz olur?! 

 

Əgər özün cəmiyyətdə sanırsa, 

Qayğı çəkib el halına yanırsa, 

Mərifəti, məhəbbəti qanırsa – 

Nədən belə etibarı az olur?! 

 

Yadıma ayrılıq saldı gözlərin, 

Əldən ixtiyarım aldı gözlərin, 

Qara bulud kimi doldu gözlərin, 

Dərdi-qəmim yenə artır, yüz olur. 

 

Mərd olanın əskik olmaz gərəyi, 

Halal olsa atasının çörəyi. 

Aləm bilir bu Şəmşirin ürəyi 

İşıqlı, şəfəqli bir gündüz olur. 
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GÖRƏNDƏ 

 

Ümidsiz xəstənin düşər yadına, 

Yay günündə dağda qarı görəndə. 

Nalə çəkər, fəğan eylər, sızıldar,  

Çiçəkləri yazda arı görəndə. 

 

Nələr gəldi, nələr getdi dünyadan, 

Qanar qan ağlayar, nə qanar nadan, 

Vərəmlər qocalar, saralar tərlan, 

Laçın yuvasında sarı görəndə. 

 

Həkim qərar versə, əmrdən keçər, 

Qəzanın qılıncı dəmirdən keçər, 

Saniyə keçsə də ömürdən keçər, 

De, söylə arifə, barı, görəndə. 

 

Şəmşir, nə məkanda, harada qaldın?! 

Cəfa çəkdin, zəhmət haqqı nə aldın?! 

Dünənki pir cavan, nə tez qocaldın?! 

Ağlar gözüm, səni qarı görəndə. 
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AĞLA CANIM 

 

Sən ki, qəvvas oldun hicran bəhrinə, 

Möhnət dəryasına üz, ağla, canım. 

Dərd çəkən bir ana, ağıllı ata, 

Belə ustadları gəz, ağla, canım. 

 

Qəm bağı gətirib bar, ürəyimdə, 

Çox çəkirəm ahu-zar, ürəyimdə, 

Bilinməz dərdlərin var ürəyimdə, 

Dayan bu möhnətə, döz, ağla, canım. 

 

Gedəndə məclisə başda durmuşam, 

Öz yerimdə tərlana tor qurmuşam, 

Laçın kimi şikarda ov vurmuşam, 

Şabhazın ovlanır, az ağla, canım. 

 

Adım əzbər olub eldə, mahalda, 

Səməndim yorulub, qalmaram dalda. 
Dərdbilənlər görsə, məni bu halda 
Yazar dəftərinə söz, ağla, canım. 

 

Əgər düşsəm tənəzzülün taxtına, 

Tez çıxaram tərəqqinin vaxtına, 

Şəmşir, ümid bağla kəskin baxtına, 

Dost bil, mətləb istə, yüz ağla, canım. 
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SÖZÜMÜ 

 

Sınanmamış hər yetənə vermə sirr, 

Heyif, saldım özüm yerə sözümü. 

Gördüm mənə şirin dili xoş gəlir, 

Açıb dedim birdən-birə sözümü. 

 

Atalar demişdir, düş dərin başa, 

Fikrini bildirmə satqın yoldaşa, 

Çox inanma o satqına, oğraşa, 

Yadigardı, yaz dəftərə sözümü. 

 

Qapıdan əl çəkməz öldürsən acı, 

Gözlər, düzəlincə hər ehtiyacı, 

Nanəcib ucalsa tanımaz bacı, 

Bir misal götürsün hərə sözümü. 

 

Qalay gedib qəlbi açanda paxır, 

Görərsən dostuna dönüb kəm baxır. 

Qurd öz məqsədilə gedəcək axır, 

Çoban gözü gərək görə sözümü. 

 

Şəmşir sözlərini dedi, qurtardı, 

Ariflər yanında mənası vardı. 

Şairlər qəlbində açıq bazardı, 

Dedim qədir bilənlərə sözümü. 
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QURBANI 

 

Can versən layiqdi mərdin yolunda, 

Sanarsan kəsilir Mina qurbanı. 

“Can!” - dedikcə şirin gəlir dilində, 

Deyər balasına ana qurbanı. 

 

İnsanda işrət də, zəlalət də var, 

Zamanda arif də, cəhalət də var, 

Çox adət yaranmış hər millətdə var, 

Can edərlər, yaxşı cana qurbanı. 

 

Yardan yarımayan yazıq Kərəmdi, 

Məcnunun, Fərhadın çəkdiyi qəmdi, 

Şəmşir etibarda, ilqarda cəmdi, 

Mənəm mərdin o mərdanə qurbanı. 
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QOŞULMA 

 

Yaxşı tanı qohumunu, yadını, 

Sən xain ürəkli kəsə, qoşulma. 

Saxla hörmətini, təmiz adını, 

Şeytana lənət de, nəsə qoşulma. 

 

Dünyada səbr elə, səbrlə yaşa, 

Səndən kənar olsun qoy haram loşa, 

İnsanı doğruluq çatdırar başa, 

Səy sifətli, pis nəfəsə qoşulma. 

 

Bizə yol göstərib böyük atalar: 

Dünyanı boş qoyar, bais, dilazar, 

Qoşul yaxşılara, kişilik axtar, 

Mərdlərə yoldaş ol, pisə qoşulma. 

 

Elin xeyr işinə, nəfinə yeri, 

Dar gündə cərgədən qayıtma geri, 

Demişəm anadan olandan bəri, 

Beynamusa, müxənnəsə qoşulma. 

 

“Adam tap, yoldaş ol, düzgün ilqara,” 

Bu ki, el sözüdü açıq-aşkara. 

Güc vermə şeytanın çaldığı tara, 

Şəmşir, o hiyləgər səsə, qoşulma. 

 

 

 

 



                                                                                       Dədə öyüdləri 
 

 77 

  

 

BİR KƏSƏ BƏD DEMƏ 
 

Bu dünya şirinsə, kimsəyə qalmaz, 

Dolanır gərdişi, dolanır vaxtı. 

Ölümə borcludu cümlə yaranmış, 

Kim desə qəfildi, məndən uzaqdı. 
 

Bir kəsə bəd demə - tənəli sözlə, 

Xalqın məhəbbəti kəsməsin sizlə, 

Bu günə nə var ki, sabahı gözlə, 

Gedəcək gedibdi, gələcək çoxdu. 
 

Pis yoldan əl götür, ta bəsdi, sən doy, 

Ətrafı bağlama, özünə yol qoy, 

Tarixlə bəşərin hansı sürüb boy, 

Cahan bir qəsrdi, insan qonaqdı. 
 

Ömrə, nə dövlətə, bağlama vəfa, 

Bir qəmdi dəhridə sürdüyü səfa, 

Fələyin mülkündə çox çəkmə cəfa, 

Gərdiş edir bir kəməndli duzaqdı. 
 

Xəbislik çətindi, yaxşılıq asan, 

Yaşarsan, hiylədən kənar dolansan, 

Bir sənətdən qeyri düşün, ey insan, 

Başqa bir nişanə qalmayacaqdı. 
 

Bilirsənmi Şəmşir nə mənzildədi, 

Meylimin sazının simi zildədi. 

Bir gün, on gün işin tənəzzüldədi, 
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Gələcək tərəqqi, bəxtim oyaqdı. 

 

 

EL GÜCÜNDƏYƏM 

 

El aşiqi getməlidi əlinnən, 

Xəlqin cərgəsində, el borcundayam. 

Əyilmərəm azğın əsən küləkdən, 

Gör neçə milyonlar, el gücündəyəm. 

 

Hər şeyin məqama çatan vaxtı var, 

Selin daşan vaxtı, yatan vaxtı var, 

Ovçu ova güllə atan vaxtı var, 

Hədəfə tez çatan ox ucundayam. 

 

Şəmşirə desələr: qocasan, ağlar, 

Əsil vəfasını kimlərə bağlar, 

Mənim atam, anam bu qoca dağlar, 

Mən onun oğluyam, qar düzündəyəm. 
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DÖNÜBDÜ BAŞIM 

 

Soruşun halımı, danışım dərin, 

Darı halvasına dönübdü başım. 

Köhnə zamanlarda naşı misgərin, 

Sınıq tavasına dönübdü başım. 

 

Hərə bir yol alıb ələ, tulladı, 

Kimi evə, kimi çölə tulladı, 

Biri kola, biri yola tulladı, 

Xırman yavasına dönübdü başım. 

 

Gəl məni qınama, ay Əli dostum, 

Azmasın kimsənin əməli, dostum, 

Gör necə olmuşam məzəli, dostum, 

Toran qovasına dönübdü başım. 

 

Şəmşirəm, dəqiqəm olub ay kimi, 

Əlif qəddim nə əyilib yay kimi, 

Səslənir qulağım daşqın çay kimi, 

Qışın havasına dönübdü başım. 
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QATARINI 

 

Huşum düz gətirmir, xəyalım çaşır, 

Xəyalım komlamır söz qatarını. 

Kəskin dərrakəmə bu bir sitəmdi, 

İdrakım azdırır öz qatarını. 

 

Sığınaram iqbalımın pirinə, 

Məni əzdirməsin qəm düsərinə, 

Düzəlt xəyalımı, qoy öz yerinə, 

Yenə ovandına, düz qatarını. 

 

Baxtım, sən fürsəti alma əlimdən, 

Vaxtsız qələmimi salma əlimdən. 

Dərin xəyallara dalma, əlimdən 

Nizamla Şəmşirin tez qatarını. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Dədə öyüdləri 
 

 81 

 

 

            

 

 

 

GÜNLƏR 

 

Qocalıqda gör nə düşdü yadıma, 

Uşaqlar mənimlə yüyrüşən günlər. 

Sənin hər dəqiqən ömürdən keçir, 

Əliklər meşədə böyrüşən günlər. 

 

Dağlara səs salır çoban tütəkdən, 

Quzular doyarmı göy çiyələkdən?! 

Səhər yaylımında şehli çiçəkdən, 

Qoyunlar otlaşıb keyrişən günlər. 

 

Şəmşirəm, iqbalım, baxtım açıqdı, 

Öz gözümlə gördüm, bəxtim açıqdı, 

Püşk atdıq, səadət bəxtimə çıxdı, 

Bakının ulduzu sayrışan günlər. 
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MƏNİ 

 

Necə cavab verim, səni soruşur, 

Sur ilə çağırır lalələr məni. 

Deyir: hayandadı şeirin ustadı?! 

Dindirir al-əlvan talalar məni. 

 

Dərd üzüb, canımda yoxdu ixtiyar, 

Mənə ümid verən hanı sənətkar?! 

Dostun qəm-qüssəsi sinəm üstə var, 

Bu möhnət dağından salalar məni. 

 

O günlər yadıma düşəndə hərdən 

Qəlbim zədələnir belə kədərdən. 

Bu ellər aşığı düşməz nəzərdən, 

Şəmşirəm, nəzərə alalar məni. 
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SARALMAZ 

 

Ölməz bir bahardı atamın adı, 

Fəslindən açılan lalə saralmaz. 

Qəbrini bürüyən güllər, çiçəklər, 

Daha düşməz haldan-hala, saralmaz. 

 

Qurbanın xətrinə baş əyir dağlar, 

Onun övladları qalmasın ağlar, 

Böyük sənətkarın saldığı bağlar, 

Yüz il sudan ayrı qala, saralmaz. 

 

Şəmşir desin: söz mərdanə yaxşıdı, 

Arif olan mətləb qana, yaxşıdı. 

Xəstə oğul üstə ana yaxşıdı, 

Deyə: qorxma, əziz bala, saralmaz. 
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BİRDƏN 

 

Haqq sözdü: çürüyər çeynənən saqqız, 

Pis ağızlar məni çeynədi birdən. 

Dərdin məngənəsi sıxır sinəmi, 

Yaram sızıldadı, göynədi birdən. 

 

Bu dağnıq fikrimi hərdən çəkirəm, 

Göyə əlim çatmır, yerdən çəkirəm, 

Yüz qəmi komlayıb birdən çəkirəm, 

Mən üçün plandı ay nədi, birdən. 

 

Bildinmi mətləbin mənası nədir? 

Qaldımı dünyada açılmamış sirr? 

Bir gün də deyərsən: bəs hanı Şəmşir, 

Ruzigar gizlətdi, neynədi birdən? 
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DAVAMIZ 
 

Yığılın, ağsaqqal – dərd qanan, hamı, 

Düşüb bizim oğul-dədə davamız, 

Qoymaq olmaz özbaşına adamı, 

Niyə olsun qorxu, hədə davamız. 
 

Ziyalı, baş bilən, beş vəkil tutaq, 

İnsafla baxsınlar bu işə ancaq, 

Günahsız azaddı, günahkar dustaq, 

Qoymaz bunlar, uzun gedə davamız. 
 

Vurmayaq çəmənin əl, yarpağına, 

Yazda söyüdlərin tel yarpağına, 

Lalənin, nərgizin gül yarpağına, 

Zərrəcə salmasın zədə davamız. 
 

Söz olur bizim də top-tüfəngimiz, 

Daşa dəyib əyilməsin əngimiz, 

Sönsün atəşimiz, kəssin cəngimiz, 

Baş verməsin şən ölkədə davamız. 

 

Arx, ayrı olsa da çay bölgüsündə, 

Bahar da şərikdi yay bölgüsündə, 

Qızıl kim böyük pay bölgüsündə, 

Olmayıb nanəcib – gədə davamız. 
 

Şəmşir sənlə sirbir olub hər anda, 

Böhtan olan yerdə, məhəbbət handa, 

Bu gözəl həyatda, bu dinc zamanda 

Gözləməsin bir vaxt-vədə, davamız. 
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Kəlbəcər, 1968 

     

HAZIR UDANLAR 

 

Camaat çalışır, tökür tərini, 

Eyləyir nə xəyal, hazır udanlar? 

Elə sanki dəyişdirib yerini, 

Yoxsa, gəzirmi fal, hazır udanlar?! 

 

Səbəb nədi. Deyim: qalmışıq geri, 

Uzunbaldır ağa olandan bəri, 

Olmuşuq divanə, dəli, sərsəri 

Edəndə qalmaqal hazır udanlar. 

 

Aş onundur, mən içirəm umacı, 

Əzib-incidirlər, yoxsulu, acı, 

Elin bu zəhməti, nəfi, qazancı, 

Sizə olmaz halal, hazır udanlar. 

 

Belə getsə, kimsə dözməz bu hala, 

Hərə bir tərəfdən atır çuvala, 

Çətin olar cavab vermək suala, 

Qalarsız dili lal, hazır udanlar. 

 

Aləm özü üçün kəsbikardadı, 

Ağdabanlı Şəmşir intizardadı, 

Bilsəniz ki, yetim-yesir hardadı, 

Tez tapar bir zaval, hazır udanlar. 
 

1918 
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OLUB İNDİ 

 

Şikayət etməyə qorxuram, dostum, 

Şikayətə baxan pul olub indi. 

Bir yoldaş təpindi, ödümü qusdum, 

Vəziyyətim başqa hal olub indi. 

 

Salam verdim, o salamım almadı, 

Məhəl qoyub, bizi saya salmadı. 

Pulum yoxdu, köməkdarım olmadı, 

Ziyadə dərdlərim bol olub indi. 

 

Rəngini turşudub baxdı üzümə, 

Mən gördüm ki, qulaq asmır sözümə, 

Başa düşdüm: güllə atır izimə, 

Çiçəyi tikanlı kol olub indi. 

 

Dörd ildə on dəfə gəlib-getmişəm, 

Yüz yol yalvarmışam, minnət etmişəm. 

Bu cavan çağımda cana yetmişəm, 

Boğazım nəzilib, qıl olub indi. 

 

Hər kimin zoru var, hər kimin zəri, 

Ona gəl-gəl, deyir, - olur müştəri 

Doğrusunu, bir az azmandan bəri, 

Həqiqi aşıqlar lal olub indi. 
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Stol ki, bir kəslə qoşa yaşamaz, 

Bunu bilməyənlər düşünsün bir az, 

Neçə-neçə hiylə quran kələkbaz, 

Vəzifə xətrinə qul olub indi. 

 

Nəsli kütah olur canavarların, 

Özgə qazancilə doymayıb qarın, 

Şəmşir, səadətin, şerin, vüqarın 

Ellərin qəlbinə yol olub indi. 
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KİMİ 

 

Aldım kitabını Bakı şəhrində, 

Ürəyim gül açdı novbahar kimi. 

Yetişdim mətləbə, çatdım murada, 

Ov aldım həvəsdən o dağlar kimi. 

 

Çatan belə ada-sana, sevinsin, 

Bülbül gəlsin gülüstana, sevinsin, 

Oğul qazancına ana sevinsin, 

Olsun el içində bəxtiyar kimi. 

 

Atası şadlanır - bir bax, nə qədər, 

Canında qəm qalmaz, könlündə kədər, 

Gecəsi-gündüzü bahara bənzər, 

Şəmşir də yüksəldi bir Qoşqar kimi. 
 

Bakı, 1968 
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AZƏRBAYCANIN 

 

Uzun ömr ərz edir vaxtın bu çağı, 

Bu xoş hallarına Azərbaycanın. 

Axır Mil düzünə Tiblis bulağı, 

Muğan çöllərinə Azərbaycanın. 

 

Al-yaşıl don geyib Keyti, Dəlidağ, 

İnsana can verir dağda yaşamaq, 

Bir gəl İstisuya, təşəbbüsə bax, 

Maşın yollarına Azərbaycanın. 

 

Belə yerdə gəzən niyə qocalsın, 

Düşmənlərə bac verməsin, bac alsın. 

Əhsən səsi gündən-günə ucalsın, 

Polad qollarına Azərbaycanın. 

 

Havası dərmandı, bulağı şərbət, 

Şəmşirə səadət olubdu qismət. 

Aranı – ağ qızıl, dağları – sərvət, 

Müjdə ellərinə Azərbaycanın. 
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HİYLƏBAZ 

 

Yol üstündə gəldi çatdı uzaqdan, 

Qulağıma bir bayatı, hiyləbaz. 

Bir gün düşəcəksən sehri-caduya, 

Görər gözün nə zülməti, hiyləbaz. 

 

Nə vaxtadək dərdi-qəmdə biz qalaq, 

Hər yetənə atma çırtma, badalaq, 

Oyunbazsan, dur sən oyna, əl çalaq, 

Bizə etmə zarafatı, hiyləbaz. 

 

Gözləmirsən namus, qeyrət, nə arı, 

İmanda iblisnən olaran yarı, 

Unudubsan etibarı, ilqarı, 

Eyləyibsən xəyanəti, hiyləbaz. 

 

Hayanı, isməti satıbsan həmi, 

Başından əqli-huş tökülüb cəmi, 

Daldalanıb gözdən yaranan kimi, 

Olursan adətkar lotu, hiyləbaz. 

 

Şəmşir sənə nifrət edər kənardan, 

Barınıbsan özgə qazanan vardan, 

Düşərsən nəzərdən, düşərsən kardan, 

Başına salarlar çatı, hiyləbaz. 
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GƏRƏK 

 

Bizdə xatir yoxsa, atamızda var, 

Nəzərdə, mənzurda biləydin gərək. 

Köhnə sədaqəti, pak məhəbbəti, 

Unutmayıb yada salaydın gərək. 

 

Sən meşə qoruyan, mən kömür satan, 

İkimiz də ucalmışıq doğrudan, 

Artırar işini oğul – atadan... 

Bilənlərdən xəbər alaydın gərək. 

 

Ağa seyid, mənəm el sənətkarı, 

Aramızda vardı qardaş ilqarı, 

Xeyir-şər işində olmuşuq yarı, 

İndi də qaydıma qalaydın gərək. 

 

Hələ tükənməyib etibarımız, 

Demə ki, azalıb dövlət-varımız, 

Bizi küyə saldı qonşularımız, 

Bir rəhmə, insafa gələydin barı. 

 

Çox çaşqın olurmuş təzə kömürçü, 

Batıb külə, yanır közə kömürçü, 

Deyən olmamışdı bizə kömürçü, 

Barı, bir ucadan güləydin gərək. 

 

Qurtarıb, dostlarda vəfa tapılmaz, 
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Vəfasızdır, vardan qala yapılmaz, 

Bir qucaq çırpıyla meşə çapılmaz, 

Şəmşirə köməkdar olaydın gərək. 

 

İLQAR 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, 

Gözə 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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UTANMAZ 

 

Nə gözəl yaradıb səni yaradan, 

Camalın Günəşdən, Aydan utanmaz. 

Dörd fəslin zivəri bəxş olub sənə, 

Yanaqların zərrin yaydan utanmaz. 

 

Çətin işdə dosta demə yalanı, 

Məhəbbət şəhrinə salar talanı, 

Pərvanələr şam başına dolanı, 

Gülə dönsə, Haqqı-saydan utanmaz. 

 

Hələ səndən kəsilməmiş gümanım, 

Şəmşirə istəkli, a mehribanım! 

Yolunda layiqsə, vardır bir canım – 

Kasıb olan kasıb paydan utanmaz. 
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SALAM VER 

 

Kağız, yetişəndə bizim obaya, 

Qohuma, qardaşa, elə salam ver. 

Ərzim, iltimasım bir budur səndən, 

Səni alan əzəl ələ, salam ver. 

 

Əgər görsən qoca ustad atamı, 

Onun tədbirinə el baxır, hamı, 

Söylə, belə unutmazlar adamı, 

Tuti kimi şirin dilə salam ver. 

 

Ağdaban adlanan o gözəl oba, 

Köhnə məhəbbətdi çəkdiyim dava, 

Alxanın yurduna kim çıxsa ova, 

Tapşır, onnan Çöplügölə salam ver. 

 

Bax Kəkil meşədən Buzluğa sarı, 

Soyuq Daşbulağı unutma, barı. 
Mən əvəzdən sən görəndə dağları, 

Çəmənə salam ver, çölə salam ver. 

 

Şəmşir bu məzmunu yazdı nişana, 

Xəstədi, gülməyin siz pərişana, 

Qoşa Turşsulara, Çayqarışana, 

Əyrigedən, Daşlıyola salam ver. 
 

1928 
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SEVİNDİM 

 

Adımın fəxridir sənin xəyalın, 

Üzüm güldü, sənə sarı sevindim. 

Daşıb çaylar kimi o daşqın təbin, 

Doğru bildim düz ilqarı, sevindim. 

 

Silindi qəlbimdən qəmli hicranlar, 

Sənətimə qiymət verir insanlar, 

Gör nələr yaradır təzə cavanlar, 

Söz bağının boldu barı, sevindim. 

 

Təbin daşqın olan sellərə bənzər, 

Bizim birgə gözlü ellərə bənzər, 

Eşq atının zərbi yellərə bənzər, 

Titrədirsən bu dağları, sevindim. 

 

Ələsgərin səsi, Qurbanın adı, 

Aşıq nəslimizə odlu dünyadı. 

Dost edib aləmi, tapılmaz yadı, 

Qohum gördüm hər diyarı, sevindim. 

 

İstəkli ellərə min alqışım var, 

Şəmşir söyləyəcək - hey dilində var, 

Əminəm, qələmin yorulmaz, yazar, 

Budur könlüm arzuları, sevindim. 
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GÖRƏYDİM 

 

Yenə at çapaydım Çöplü dağında, 

Düz yurd lalasını bir də görəydim. 

Könlümün intizar həsrət çağında 

Qara qayasını bir də görəydim. 

 

Gün ana qoynundan təzə çıxanda, 

Şüası aləmə nurlar yaxanda, 

Taladan o taya sarı baxanda 

Dağlar hənasını bir də görəydim. 

 

Çıxaydım Turşsudan Quş yuvasına, 

Baxaydım Buzluğun tamaşasına, 

Könlüm yetişərmi təmənnasına, 

Təmiz havasını bir də görəydim. 

 

Sarıdağ, Davudlu, Qurban yalını, 

Həmzə çəməninin yaşıl-alını, 

Soruşub qohumun, dostun halını, 

Elin-obasını bir də görəydim. 

 

Alışardım atəşindən, odundan, 

Ürəyim ayrılmaz öz övladımdan, 

Bəlkə də unudub, salıb yadından, 

Yarın vəfasını bir də görəydim. 

 

Şəmşir, nə arzudur, düşübsən dərin. 

Daha qocalmısan, varmı xəbərin?! 
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Ağdaban kəndində bizim yerlərin, 

Bürğü-binasını bir də görəydim. 
 

SƏNİ 
 

Fərhad kimi dağı, daşı çapardın, 

Məhəbbət salıbdı, sorağa səni. 

Çox dolanıb gəzdiyini tapardım, 

Bəhanə gətirib qınağa səni. 

 

Çoxdan arxayınam özüm-özümdən, 

Kimsə inciməmiş hələ sözümdən, 

Mənim xəyalımdan, mənim sözümdən, 

Kimlər sala bilər irağa, səni. 

 

Əzəldən olmuşam sözündə duran, 

Bizdən uzaqdadı gəzən, quduran, 

Olsa yüz seyraqub, yüz aravuran, 

Ayırmaz meylimdən uzağa səni. 

 

Əcdadın olubdu sirdaşım həmi, 

Sən nədən çəkirsən bu qədər qəmi, 

Olardın evimdə bir oğul kimi, 

Kim etdi gəlməyə qadağa səni. 

 

Sinəm dəftərini niyə açırsan, 

Mətahını yaman bivaxt satırsan. 

Sən bizim obadan niyə qaçırsan, 

Yoxsa çıxarıblar yığnağa səni. 

 

Oğul getməlidir ata dalınca, 
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Dönməz ilqarından torpaq olunca. 

Qanadlanma nanəciblər dalınca, 

Yıxılsan qaldırmaz ayağa səni. 

Soruşsan atandan doğrusun deyər, 

Hünər göstərmişəm onunla nələr. 

Şəmşirin qəlbindən yaxşı ol xəbər, 

Bənzədir işıqlı mayağa səni. 
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GƏLDİ-GETDİ 

 

Ey dünya, təkcə mən demirəm axı, 

Səndən gileylilər çox gəldi-getdi. 

Neçə milyon qəhrəmanlar keçirtdin, 

Vədə tamam oldu, vaxt gəldi-getdi. 

 

Sənin yetirdiyin Fərzəndəq hanı, 

Nizami, Füzuli, Nəsimi, Xəqanı, 

Tez yola salırsan qanan adamı, 

Beyvəfa mülkünə bax, gəldi-getdi. 

 

Sən qisas alırsan gələn qonaqdan, 

Şəmşirə dost deyib, baxdın uzaqdan, 

Doymamış bir ovuc qara torpaqdan, 

O kimdi gözləri tox gəldi-getdi? 
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MƏNİM TƏK 

 

O kimdi a dostlar, yetişə yerdən 

Ah-naləsi asimana mənim tək?! 

Huşum fərar edib oynadı sərdən 

Olan varmı bir divanə mənim tək?! 

 

Görmüyün dünyanın belə dağını, 

Düzür yarpağına lala dağını. 

Hər kimsə görübsə bala dağını 

Yəqin dönüb bağrı-qana mənim tək. 

 

Şirini oxudum, çəkdim ahu-zar, 

Nə gözəl yazılıb qalıb yadigar. 

Dəryalar çalxandı, alışdı sular, 

Alovlandı yana-yana mənim tək. 

 

Vəfalı dostuna eləyib xitab, 

Bilmədim o dostu yazıb nə cavab. 

Yandırıb bağrımı elədi kabab, 

Siz düşməyin bu tufana mənim tək. 

 

Şəmşir, bu qəm yükün götürənlər var, 

Ürəyi tığ vərəm gətirənlər var. 

Əlindən çox Əkbər itirənlər var, 

Hicran çəkib ata, ana mənim tək. 
 

04.10.1969 
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ETİBAR 

 

İlana, şeytana, nəsə, nakəsə, 

Etmə hər ilqarsız yara, etibar. 

Qurdu çoban deyib qatma qoyuna, 

Çətin ola ziyankara etibar. 

 

Kişi olan adam özünü öyməz, 

Yaxşı dost olanı hər alçaq əyməz, 

Səxasız xəzinə quruşa dəyməz, 

Etmirəm dövlətə, vara etibar. 

 

Mən xeyli yaşadım - bu hala çatdım, 

Nalə etdim, dərd əhlini oyatdım, 

Yaltaqlara, alçaqlara ox atdım, 

Kimdə qalıb axtar-ara, etibar. 

 

Mən can dedim, zalım yada salmadı, 

Yaman gündə halım xəbər almadı, 

Qohumda, qardaşda, dostda qalmadı, 

Hanı, göstər, ay füqara, etibar. 

 

Eşit ataları, köhnə ocaqdı, 

Nəsihət sözləri qucaq-qucaqdı, 

Deyə bilmərəm ki, çalmayacaqdı, 

Şəmşir, etmə xain mara etibar. 
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NƏFƏSİNDƏSƏN 

 

Qayna təbim, sözüm axsın bulaq tək, 

Sən qoca aşığın sinəsindəsən. 

Sağlıq istə, göndər ona gül-çiçək, 

Abdullanın istək-həvəsindəsən. 

 

Aldım məktubunu bir aydın səhər, 

Qəlbə həvəs gəldi, çəkildi qəhər, 

Dahilər, dühalar dilində əzbər, 

Nizaminin qədim Gəncəsindəsən. 

 

Cəmillə, Mobillə görüşürsənmi,?! 

Hüseynin halını soruşursanmı?! 

İpək könüllərə sarışırsanmı?! 

Qanan adamların cərgəsindəsən. 

 

Mənim də halımı soruşsan əgər, 

Günlərim xoş keçib indiyə qədər. 

Meylimdə baqisən, sən şirin-şəkər, 

Aləmə məşhursan, el səsindəsən. 

 

Vermir məhəbbətim, heç vermir aman, 

Bir quru sağlıqdı dost-dostdan uman, 

Unutmaram səni ölüncə, inan, 

Ətrinlə Şəmşirin nəfəsindəsən. 



                                                                                       Dədə öyüdləri 
 

 105 

 

İNSAN 

 

Dünyanın xəlbiri, çarxın ələyi, 

Yamandan yaxşını seçdimi insan?! 

Verdi sənə istədiyin diləyi, 

Gör sözün isbata keçdimi, insan?! 

 

Ölənə nə isə qalan inanmaz, 

Əcələ Haqq borcu olan inanmaz, 

Boş olan inanar, dolan inanmaz, 

İnanar – budaqdan düşdümü insan?! 

 

Zaman alar səni yardan, yoldaşdan, 

Oğuldan, qonşudan, qohum-qardaşdan, 

Özün-öz qaydına qal əzəl başdan, 

Ömür bir qanadlı quşdumu insan?! 

 

Güvənmə dövlətə, fəxr etmə pula, 

Rəhm et füqəraya, dəymə yoxsula. 

Gedərsən, aqibət - qayıtmaz yola, 

Axır, o mənzilə köçdümü insan?! 

 

Şəmşir niyə dərdə, qəmlərə qalsın?! 
Məndən sonra dünya kimlərə qalsın?! 

Qoyma malın ağlı kəmlərə qalsın, 

Yeməsən, axırı puçdumu, insan?! 
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NƏİNSAF 

 

Vədə at üstündə taxtsız qonaqdı, 

Nəqafil qapını kəsər, nəinsaf. 

Bu ayaq altında əzdiyin torpaq 

Səni də altına basar, nəinsaf. 

 

Ömür ölüm üçün bir namizəddir, 

Əcəl boğazından çıxmaz kəmənddir, 

Ruh köçüb bədəndən, uçub, sirqətdir, 

Can çıxar cəsəddən, küsər, nəinsaf. 

 

Güvənmə özünə, geymisən alı, 

Şahiddir qarnında yoxsulun malı, 

Səndən edəcəklər bir gün sualı, 

Acgöz yediyini qusar, nəinsaf. 

 

Füqarələr dünyada bir əmanət, 

Elə, əmanətə olma xəyanət. 

Canımda qalmamış qüvvə, dəyanət, 

Ürəyi qorxudan əsər, nəinsaf. 

 

Dəysə də Şəmşirin sözü şəstinə, 

Beş ərşin ağ verəcəklər dəstinə, 

Haram malın hansı gələr üstünə, 

Olar lazım bir bel, düsər, nəinsaf. 
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VAR 

 

Lütfü haram, qəlbi xain insanın 

Ürəyində kədəri var, kini var. 

Kişi çıxmaz xilqətindən şeytanın, 

Xəlqə qarşı ədavəti, cini var. 

 

Səndən dosta deyir, dostdan da sənə, 

Utanmaz, üzünə irişər yenə, 

Bilmirəm ki, qulluq edir nə dinə, 

Müxənnəsin nə imanı, dini var. 

 

Namərddən uzaq gəz, elə səd-həzar, 

Qurtarmaz dünyaya saldığı azar, 

Yüz mahala bəsdir bir mərdimazar, 

İnsanlığın nə yöndəmi, yönü var. 

 

Aləmə od salıb, eli tanımır, 

Həqqi-ədaləti, bəli, tanımır, 

Dünyada ağıllı, dəli tanımır, 

Adamı qorxuzan bir hal-dili var. 

 

Şəmşir, qoy silinsin qəlbin qaradan, 

Nanəciblər çıxmalıdı aradan, 

Çox darıxma, gələr puldan, paradan, 

Sənin də üzünün bir xoş günü var. 
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BUXARDAN DUMAN 

 

Alovdan qığılcım, buluddan bərqi, 

Oddan atəş qalxar, buxardan duman. 

Sərvətli torpağın çox olur fərqi, 

Qızıl öz əslini verəcək nişan. 

 

Qoçaq oğul bada verməz, gətirər, 

Zəhmətinin barı gəlib yetirər. 

Ot kök üstə zatın çətin itirər, 

Əzəldən bu işlər olub imtahan. 

 

Qəzadan qurtarmaq istəsə canın, 

Baxma fitnəsinə şərin, şeytanın, 

Sənə qarşı hücum etsə düşmənin, 

Elə vur, yıxılsın, tapmasın aman. 

 

Qəvvas kimi dəryalarla üz incə, 

Xəlq içində danış şirin söz incə. 

Qabil sənətkarın yeri izincə, 

Kəzi gəlib lazım olar hər zaman. 

 

Şəmşirin qəlbinin budur həvəsi, 

Gurlasın, ucalsın xalqımın səsi, 

Əskik olmaz qızılgülün körpəsi, 

Bu bağı bəsləmiş kamil bir insan. 
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KİMİ 

 

Dar gündə kim çatar dada, fəryada, 

Tək Rəbbül-aləmi, Girdigar kimi. 

Mən də sığınmışam bu rəhman ada, 

Məni yaradan var İsmi-bar kimi. 

 

Şir əlindən alan sultanı qeyzi, 

Salan Kərbəlaya qızıl qan izi, 

Bu dar gündə Ağa, yada sal bizi, 

Kömək dur Hüseyni-Şahsuvar kimi. 

 

Şəmşirin pənahı - Əlidir adı, 

Dilində əzbərdir onbir övladı. 

Müşküldə qalana olur imdadı, 

Mərd yoxdur sahibi-Zülfüqar kimi. 
 

Bakı şəhəri, 1977-ci il 
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GÖRÜNDÜ 
 

Səhər ikən baxdım - duman açıldı, 

Gözlü bulaq, El yaylağı göründü. 

Dağlara günəşin nuru saçıldı, 

Elə bil cənnətin bağı göründü. 

 

Qaranquş qayada bəsləyir bala, 

Görən heyran qalır bu gözəl hala, 

Bürüyüb yaylağı çəməngül, lala, 

Behiştin işrətli çağı göründü. 

 

Qartala qonşudur qayada kəklik, 

Yaraşmaz şikarda tərlana təklik, 

O qədər zəngindir güllük, çiçəklik, 

Sarısı göründü, ağı göründü. 

 

Məndən Dəlidağa yetirin salam, 

Murova, Qoşqara nökərəm, qulam. 

Keşkə İstisuyun üstündə olam, 

Gözlərimə çox qonağı göründü. 

 

Şəmşirəm, danışım qəm-fərağını, 

Xəstəlik çıxardıb, düyün-dağını. 

Yadına kim saldı cavanlığını? 

Didarımın ağlamağı göründü. 
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HARDADIR? 

 

Zəlimxan soruşsa mənim halımı, 

Necə deyim canda yaram hardadır?! 

Ata fərzəndinə həsrət qalımı? 

Bir xəstəni axtar-ara, hardadır? 

 

Mənim qibləgahım dahi, möhtərəm, 

Əzabkeş mərizəm, dərdi bədtərəm, 

Səfayət sənindir ya kani Kərəm, 

Səndən qeyri dərman çara, hardadır?! 

 

Doğrusu, çaşıram sözümü birdən, 

Azalır canımın dözümü birdən. 

Elə unuduram özümü birdən 

Mənim kimi bir füqara hardadır? 

 

Baxıram, görünmür Kəpəz, nə Qoşqar, 

Nədən belə uzaqlaşıb aralar?! 

Şəmşirin könlündə hələ arzu var, 

Əlim çatmır o dağlara, hardadır? 
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ZƏLİMXAN 

 

Dürlü sözün nələr saldı yadıma, 

Düşdü xəyalıma hara, Zəlimxan?! 

Bu xəstəlik yaraşırmı adıma? 

Çəkdirir qəlbimi dara, Zəlimxan! 

 

Əlimdən gedibdi həya, ismətim, 

Hələ müşkül haldı sazım, söhbətim, 

Talehim yar olsa, olar fürsətim, 

Yolum düşər o dağlara, Zəlimxan! 

 

Sürahi tellərə nə lazım sığal, 

Fəhmimdə fərasət, başımda kamal. 

Bir “Cəngi” oxuyum, eşit, ləzzət al, 

Səs yayılsın yaylımlara, Zəlimxan! 

 

Aşiqə müqəddəs əl - budur, dostum! 

Bizə ilham verən el - budur, dostum! 

Qurbanın saldığı yol - budur, dostum! 

Qismət olub sənətkara, Zəlimxan! 

 

Bir gəl bax Şəmşirin çəkdiyi aha, 

Söz ağır getməsin qadir Allaha, 

Vurğunu çağırmaq çətindir daha, 

Çatmaz ünüm o diyara, Zəlimxan! 
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YOXDU 

 

 Şeytan nəfəsidi həmin bu qrip, 

 Daha başqa oxşar nişanı yoxdu. 

 Neçə il Əyyubu qoyub intizar, 

 Özüdür ki, o yan, bu yanı yoxdu. 

 

Saymır peyğəmbəri, nə də imamı, 

                      Fələyi, mələyi unudub hamı. 

Gündə yüz sifətə salır adamı, 

Qurtarmaz bəladı, dərmanı yoxdu. 

 

Eli salıb yaman it azarına, 

Baxın körpələrin ahu-zarına. 

Lənət gəzdirənə, çilovdarına, 

Bunun ki, insafı, vicdanı yoxdu. 

 

Bir ola xəstənin gərək ağrısı, 

Bilən olmur nədir görək, ağrısı, 

Əzələ sancısı, ürək ağrısı- 

Dəqiqə dincəlmək imkanı yoxdu. 

 

Otuz beş növ idi bir-birdən ötə, 

Payızda müsəlləh olur millətə. 

Baxmır yalvarmağa, baxmır hörmətə, 

Mürvəti, ilqarı, imanı yoxdu. 

 

Vurur el-obaya külli ziyanı, 

Belə zülmə insan çətin dayanı. 

Tanımır bizdəki konstitusiyanı, 
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Nə əlində köhnə “Quran”ı yoxdu. 

Sement-beton olub bunun təməli, 

Hər kimə əl çalır, qan qusur, bəli. 

Kimini kar edir, kimini dəli, 

Qurtarıb əlindən qaçanı yoxdu. 

 

Bundan şəfalanmaq olubdu çətin, 
Tökübdü gör necə xəlqin hörmətin. 
A Şəmşir, öskürək bəşəriyyətin 
Pis edib halını, pünhanı yoxdu. 
 

1940 
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OLMASAYDI 

 

Adəmi cənnətdən qovardılarmı, 

O nadı, saxlancı az olmasaydı?! 

Yazıq Həvva ana aldanardımı, 

Şeytan kimi kələkbaz olmasaydı?! 

 

Gəlməsə baharın isti nəfəsi, 

Olmazdı torpağın eşqi, həvəsi. 

Buğanın ağzından çıxmazdı səsi, 

Qorunca bitirən yaz olmasaydı. 

 

Şəmşir ilə gəlin eli gəzək siz, 

Şeirim incə, haşiyəsiz, düzəksiz. 

Çaylar, göllər olardımı bəzəksiz 

Sona, ördək, quba qaz olmasaydı?! 
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HƏLƏ 

 

Əcəl hərdən yəhərləyir atını, 

Çağırram Allahı, minmirəm hələ. 

Böyük sayəsində qadir olanın 

Mən də öz sözümdən dönmürəm hələ. 

 

Sifariş göndərir qoca vaxtımda, 

Ağamın nəzəri var ki, baxtımda. 

Təzə əyləşmişəm taleh-taxtımda. 

İlahi köməkdi, yenmirəm hələ. 

 

Mənim dağ ürəyim, aran ürəyim, 

Murov ilə qarşı duran ürəyim, 

Vurur saat kimi vuran ürəyim, 

Motoru yatmayıb, sönmürəm hələ. 

 

Hələlik fələyin xaxlaması var, 

Nizaminin, Füzulinin hansı var?! 

Aydın işdi - toyun bir gün yası var, 

Möhlət verən deyir, dinmirəm hələ. 

 

Şəmşir, demə, bu yol üstə tək mənəm, 

Baqidir cahanda hansı kimsənəm. 

Əmr olunsa sözüm yoxdu, gedənəm, 

Özümdə kəc-xəyal sanmıram hələ. 
 

1969 

 

 

           



                                                                                       Dədə öyüdləri 
 

 117 

             

 

DÜŞƏR BİR GÜN 

 

Gündüzü qaranlıq olan ellərin, 

Yoxsul bağçasından Ay düşər bir gün. 

Azadlıq yoluna göz dikənlərin, 

Baxtına bir halal pay düşər bir gün. 

 

Bu çərxi-gərdişin imtahanı var, 

Haqq var, ədalət var, çəkmə intizar. 

Qəfəsdə quş kimi qalan obalar, 

Sizə də novbahar, yay düşər bir gün. 

 

Zalım olub ixtiyarı çatanın, 

Xəlqin şər evinə bomba atanın, 

Körpə uşaqları qana qatanın, 

Mahalına talan, vay düşər bir gün. 

 

Yağıların qəddi büKülməlidir, 

Canavarın dişi tökülməlidir, 

Qan tökənin qanı tökülməlidir, 

Yıxılar taxtından, zay düşər bir gün. 

 

Şəmşir, bizim ellər sevinir hamı, 

Şirinləşib acı ağızlar tamı. 

Qoy onlar da görsün şadlıq bayramı, 

Darıxma, püşkünə may düşər bir gün. 
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MƏNDƏ 

 

Bədəndə çırpınan bütün ürəyim, 

Yarısı səndədir, yarısı məndə. 

Sənin zəbanının bal müsəffası, 

Əsəli səndədir, arısı məndə. 

 

Ayrılıqdan hanı, varmı bir çətin? 

Mənəm yükü altda belə möhnətin. 

Bu hicranın, bu fərağı-firqətin 

Al-yaşılı məndə, sarısı məndə. 

 

Şəmşir salmaz Haqdan dala ilqarı, 

Tanış edin mehnacala ilqarı, 

Qüdrətdən çəkilmiş qala-ilqarı, 

Uçmaz məhəbbətin barısı məndə. 
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NƏ PİS OLARMIŞ 

 

Yox imiş günahı yazıq eşşəyin, 

İnsanın eşşəyi nə pis olarmış. 

Hər dəliyə dəli demə cahanda, 

Yaranmışın səyi nə pis olarmış. 

 

Qoca dünya qərar tapandan bəri, 

Gah irəli keçir, gah qalır geri. 

Sarsağın gicgahı, atın xəfkiri, 

Təsindən ülkəyi nə pis olarmış. 

 

Alovdan yamandır xoryatın dili, 

Od salsa alışar, yandırar eli, 

Şeytanın hiyləsi, qəhbənin feli, 

Xazyorun kələyi nə pis olarmış. 

 

Kababdan qurtarmaz gözün yarası, 

Sağalmaz bədnəzər gözün yarası, 

Qan süzər hərcayı sözün yarası, 

Kəsilməz göynəyi, nə pis olarmış. 

 

Çəkilməz satqının, alçağın dərdi, 

Atomdan, güllədən, topdan betərdi. 

Nanəciblər vurub yıxanda mərdi 

Namərd dəyənəyi nə pis olarmış. 
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Zinakar, haramxor xama kəm baxar, 

Xain, xəbis sular kimi lil axar, 

Yesən bir tikəsin başına qaxar, 

   Gədənin əppəyi nə pis olarmış. 

Bələd olmamışdan sevmə gözəli, 

Sonu zəhər olar - balsa əzəli. 

Üzə gülən düşmən çətin düzəli, 

Üzündən öpməyi nə pis olarmış. 

 

İnan, nəsihətdir sözüm hər kəsə, 

Sirrini söyləmə nəsə, nakəsə. 

Görsən dişi qaflan, burnu kərəsə 

Həm dili pəltəyi, nə pis olarmış. 

 

Şəmşir, qocalıbsan yaxşı saxla baş, 

Daha kimsə ilə eyləmə savaş. 

İlana, quldura gəl olma yoldaş, 

Daha deyim nəyi, nə pis olarmış. 
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BİLMİR 

 

Bu nə qəmdir, bir qanmaza tuş oldum, 

İşarə anlamır, söz qana bilmir. 

Yoxdur insanlıqdan əsla xəbəri, 

Elm-mərifətdə iz qana bilmir. 

 

Canım dərd oduna hədər qalandı, 

Ədəbsizə insan desəm yalandı. 

Belindəki libas torba, palandı, 

Vursan yanbızına biz qana bilməz. 

 

İnciləb düşmüşəm gör necə haldan, 

Küskünəm özümdən - bu az kamaldan, 

Himar tam anlamır ala qanqaldan, 

Zəfəranlı aşdan duz tapa bilmir. 

 

Yoxdur tərbiyəsi ata-anadan, 

Mərifət görməyib əzəl binadan, 

Yüz qapıda tikə güdən, duz dadan 

Əgər mən desəm də yüz, qana bilmir. 

 

Həyasız süd əmib bu səy, avara, 

Düzəlməz dilindən çəkilsə dara. 

Şəmşirəm, əlimdən gəlmişəm zara, 

Mərifət anlamır, söz qana bilmir. 
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HEYVAN OĞLU 

 

Böhtan yazma, şər axtarma, səhlənkar, 

Hiylə, fitnə-fəsad üç heyvan oğlu. 

Görmədiyin işə yum gözlərini, 

Gördüyün işləri aç heyvan oğlu. 

 

Düzəltmə, qondarma a vələdizna, 

Qəhbə olub sənə süd verən ana. 

Oxşamısan dədən kimi şeytana, 

Olarsan axırda puç, heyvan oğlu. 

 

Uyubsan hədyana, dil qarışdıran, 

Pozub, bitmiş işə əl qırışdıran. 

Obanı incidən, el qarışdıran, 

Di gəl al boynuna suç, heyvan oğlu. 

 

Xalqın daşı çox tez atacaq səni, 

Qərq edib dəryaya qatacaq səni. 

Şəmşirin nifrini tutacaq səni, 

Edərsən dəhridən köç, heyvan oğlu. 
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ELƏRMİŞ 

 

Bir qəlbi şad edən bir Kəbə tikir, 

Bir könülü qıran min qan elərmiş. 

Anla, sözlərimə yaxşı ver fikir, 

Əl tutanlar lütfü ehsan elərmiş. 

 

Ellərin sözüdür: gedər bahalıq, 

Ucuzluğu özü eylər bir xalıq. 

Mərd işidir yamanlığa yaxşılıq, 

Tək onu qadiri-Sübhan elərmiş. 

 

Qış nə qədər qəhr eyləsə, yaz olur, 

Şəmşir, bahar gəlir, qəlbin saz olur. 

Yaranmışın səxavəti az olur, 

Kərrar kəraməti hər an elərmiş. 
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BƏRK İMİŞ 

 

Daş öpür divarda biri-birini, 

Sənin qəlbin məgər daşdan bərk imiş?! 

Məcbur olub açdım dostun sirrini, 

Məhəbbətin əzəl başdan bərk imiş. 

 

Uçdu könlümüzə yol salan quşun, 

Məzəmmət etməzmi di gör tay-tuşun. 

Hirslənib acıqlı, süzgün baxışın, 

Top-tüfəngdən, çox savaşdan bərk imiş. 

 

Şəmşirin canında davam qalmadı, 

Bivəfa sevgilim yada salmadı, 

Ha yalvardım, könlü heç yumşalmadı, 

Xəbər aldım: yar-yoldaşdan, bərk imiş. 
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OLMAZ 

                 Məzə üçün 

 

Bir çirkinin sevdasına düşmüşəm, 

Canımı oduna salmasam olmaz. 

Eşqindən bir kasa ayran içmişəm, 

Məcnun tək saralıb-solmasam olmaz. 

 

Nə böyük dərd imiş ağlı azalmaq, 

Hər bitməyən işin qeydinə qalmaq. 

Yoxdur bu qanunda iki arvad almaq, 

Əlacım kəsilib, almasam olmaz. 

 

Gör nələr varımış mənim baxtımda, 

Atılmadı, boş tüfəngi çaxdıqda. 

Bir paza keçmişəm qoca vaxtımda, 

Məhəbbət sazını çalmasam olmaz. 

 

Əlimə keçibdir bu işin çəmi, 

Cəhənnəm qız-gəlin, deyirlər əmi. 

Süleymanın yurdu bu cahan kimi, 

Boşalmasam olmaz, dolmasam olmaz. 

 

Şəmşir, şeş düşərsə atdığın bu zər, 

İçdiyin bu şərbət olmasın zəhər. 

Urustama oxşar, Əlqəmə təhər, 

Mən də onlar kimi olmasam olmaz. 
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A  DOSTUM 

 

Cavanlıqda sevdim gülü, çəməni, 

Meylim qondu bağça-bağlara, dostum. 

Şerində yazıbsan, salıbsan məni, 

Gəl bax bu gözləri ağlara, dostum. 

 

Dünyaya aldanan bivəfa ömür, 

Fələyin mülkündə qonağam demir. 

Dizim tutmur, ayaqlarım yerimir, 

Baxıb doluxuram dağlara, dostum. 

 

Bir görüş gününə mən intizaram, 

Şəmşirəm, mərizəm - candan bezaram. 

Şəfair təbibə mən ümidvaram, 

O gəlsə yaramı bağlar, a dostum. 
 

1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



                                                                                       Dədə öyüdləri 
 

 127 

 

 

              

LƏNGƏ DÜŞDÜ 
 

Planetmi daldasında gizlədi, 

Niyə bədirlənmiş ay ləngə düşdü?! 

Gəlsə mənim dirçələrdi baharım, 

Gəlmədi bu barat, pay ləngə düşdü. 

 

Uğramasın, fəna könül, nə nazım, 

Gərdişinə vardı arzum-murazım. 

Günəşli baharım, çiçəkli yazım, 

O nədən gecikdi, yay ləngə düşdü. 

 

Şəmşirə olsaydı meyli-məramı, 

Təbib kimi bağlayardı yaramı. 

Onun yollarını kəsməz haramı, 

Əlbət daşqın olub çay, ləngə düşdü. 
 

1929. 
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ARVADA 
 

Əgər qədirbilən, mətləb qanansa, 

Layiqdi, eləsən hörmət, arvada. 

Namuslu insana, mahir canana, 

Halal olsun bu pak qeyrət arvada. 

 

Əslin axtar, can nisar ol birinə, 

Yaxşı yetiş əməlinə sirrinə. 

Gözünü dikmirsə o, özgəsinə 

Nə gözəldi belə ismət arvada. 

 

Evdar ola təmiz dura-otura, 

Zəhmət çəkə övladına ev qura. 

Paxıl qəlbə xain gözə ox vura, 

Qismət olsun belə cürət arvada. 

 

Ana verər oğla, qıza tərbiyə, 

Qeyrət qoymaz onu yan əyilməyə. 

Ünvanına mərifətdən dərs deyə, 

Baş əyib edərəm minnət arvada. 

 

Əyilmə ölüncə fədakar dolan, 

Unudarmı kəlləsində söz qalan. 

Cövrəsini bular cəddində olan, 

Nəsihət kar etməz mürtət arvada. 

 

Kişi var azarda başdan-ayağa, 

Soyub dodağını verəm davağa. 

Cəhənnəm lazımdı bu qurumsağa, 
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Versə nahaq yerə zülmət arvada. 

Görsən bihəyadı, düzəlmir yola, 

A Şəmşir, yazıqsan düşmə bu hala. 

Qanmazı hər gündə şallağa dola, 

Qanandırsa elə ülfət arvada. 
 

1921 
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ÇƏTİNDİ 

 

Can sağlığı - həm gedənə, qalana, 

Qonum-qonşu ayrılmağı çətindi. 

Uçurtmaq asandı, tikmək cəfadı, 

Köçüb, geri qayıtmağı çətindi. 

 

Oxşaya bilmədim qoca dünyanı, 

Dolandıran budu cəmi insanı. 

Aran yuvasında Murov tərlanı, 

Solub gül tək saralmağı çətindi. 

 

Şəmşir ilə bulaqlardan su içən, 

Arif olmalıdı mənanı seçən. 

Düzəlməz nizama elindən köçən, 

Əbədi unutmaq dağı, çətindi. 
 

1969 
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BİLMİRƏM 

 

Dağ obası edir arana güzar, 

Mən dağlar oğluyam, gedə bilmirəm. 

Dağlar kimi gözəl cənnət harda var, 

Nə bir kəs deməmiş, nə də bilmirəm. 

 

Qışda bəd olsa da boranı, qarı, 

Yazda şərbət olur buz bulaqları, 

Ömür dirəyidi fəsli baharı, 

Bu adı kim çəkir bədə, bilmirəm. 

 

Gül şehinə islanmışam, nəmişəm, 

Süfrəsində nanı-nəmək yemişəm. 

Əziz ata, şirin ana demişəm, 

Dağdan  qeyri ulu dədə bilmirəm. 

 

Ərsələnib ayaqlaşdım bələkdən,  

Bir çuxa geyindim güldən, çiçəkdən, 

Susmadım küləkdən, şirdən, pələngdən, 

Qucağında qorxu-hədə bilmirəm. 

 

Şəmşirəm, qocaldım, yetmişi keçdim, 

Qəvvas oldum, dəryalardan ləl seçdim. 

Mənim gülüstanım, mənim behiştim 

Ancaq dağdı, bağdan gedə bilmirəm. 
 

1963 
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KİMİ 

 

Bu şən məclisimiz bir tarix olsun, 

Qalsın el dilində yadigar kimi. 

Qoy qəlbi şad olsun istəyənlərin,  

Günləri xoş keçən ruzigar kimi. 

 

Çəmənli, çiçəkli bu bəzirxana 

Nə şaha qalmayıb, nə də sultana. 

Söz dünyada qalmalıdır nişana, 

Oxuyan olacaq xəbərdar kimi. 

 

Bu yerdə çoxları sürüblər səfa, 

Bəzən cənnət olub, bəzən də cəfa. 

Əcəldə insaf yox, ömürdə vəfa, 

Dosta duzaq quran biilqar kimi. 

 

Aldım qələmimi əlimə, yazdım, 

Qadağa vermədim dilimə, yazdım, 

Çoxunu obama, elimə yazdım, 

Sözdən qala çəkdim bu dağlar kimi. 

 

Açanda yaylaqda çəmən, gül, nərgiz, 

Məni unutmayın, yada salın siz. 

Sonsuz görünməzmi dağlar Şəmşirsiz, 

Oğlunu itirən analar kimi. 
 

1973 
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ÇATMADI 

 

Ov seyrində duran naşı ovçunun 

Ov keçdi, gülləsi izə çatmadı. 

Sevgisin unudan daşürəklərin 

Ürəiyndən yaşı gözə çatmadı. 

 

Rəqibə yetişdi cahın-cəlalın, 

Bədirlənmiş qaşın, günəş camalın. 

Sənin səltənətin, sənin vüsalın 

Əğyara qismətdi, bizə çatmadı. 

 

Şəmşirəm, sən ilə çəkilir adım, 

Eşq odunda yağlar kimi qanadım. 

Mənim ahu-naləm, mənim fəryadım, 

Asimanlara çatdı, sizə çatmadı. 
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AŞIQLIQ 

 

Dünya sənətinin cəmi yaxşıdı, 

Layiqdi pak ada, sana aşıqlıq. 

Eramızdan qabaq ustad əlindən 

Qalıb bizə bir nişana aşıqlıq. 

 

Sevib bu sənəti Loğman, Ərəstun, 

Nəsimi, Xaqani oldu ciyərxun. 

Məcnunun hicranı olubdu əfsun, 

Salıb onu biyabana aşıqlıq. 

 

Koroğlu qılıncla atıb saza əl, 

Cünundan baş verib dastan, xeyrəməl. 

Kərəmi yandırıb sevdiyi gözəl, 

Edib onu bir pərvanə aşıqlıq. 

 

Bu peşə zərifdi, eyni əzəldi, 

Hərənin bir eşqə işi düzəldi. 

Fərhad külüng çaldı, dağları dəldi, 

Onu yetirmədi kama aşıqlıq. 

 

Üç yüz on üç nəfər aşıq ağladı, 

Yüz altmış nəfəri dastan bağladı. 

Xəstə Qasım, Abbas sinə dağladı. 

O vaxt olub bir əfsanə aşıqlıq. 
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DAĞ 

 

Deyin görüm, o görünən haradı?- 

Yaraşıqlı, gözəl, incə, qoşa dağ. 

Çəkilsin üstümdən dərdin dumanı, 

Qoy olmasın gözlərimdən haşa, dağ. 

 

Buludlar qaralıb, qurublar alay, 

Külək qayalara salıb hay-haray.  

Dolayıb sərinə qardan kəlağay 

Niyə tezdən yol veribdi qışa, dağ. 

 

Zəhmətlə qazandım varı dünyada,  

Nələr çəkdim ahu-zarı dünyada. 

Çox sınadım etibarı dünyada, 

Baxırsan ki, axır, çıxır buşa dağ. 

 

Dövran dəmdi, həmi qəmdi insana, 

Hicran da, möhnət də cəmdi insana, 

Uzun həyat sürmək kəmdi insana, 

Hanı, sənlə çatan kimdi başa dağ? 

 

Birdən toy-bayramdı, birdən fəryad, ah, 

Bu sirli hökmdən deyiləm agah, 

Vuran, yıxan milyon, milyard padişah, 

Yola saldın neçə sultan, paşa, dağ. 

 

Mən könül sazımı çalmışam səndə, 

İlham da, vüqar da almışam səndə, 

O qədər xəyala dalmışam səndə, 
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Az qalmışdı qəm başımdan aşa, dağ. 

Sözüm yoxdu əmrə, çərxi-gərdişə, 

Qarışa bilmərəm bərqərar işə. 

Cavanlıqda dərdim nərgiz, bənövşə, 

Qocalıqda gəl bax əqlə, huşa, dağ. 

 

Övladınam, meylim dönmür hərçəndi, 

Dünyanın dəryazı ömür biçəndi. 

Şəmşir, karvan çəkib bir gün köçəndi, 

Yaşa yaylaq, yaşa bulaq, yaşa dağ. 
 

12.12.1978. 
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AĞLAR 

 

Ölüm Haqdı, yaranmışa ölməyə, 

Göy yaylaqlar, heç olmayın siz ağlar. 

Ömrün ilqarına inanım niyə 

Gəldi-gedər yaranmışıq biz, ağlar. 

 

Lalə, nərgiz, gül-çiçəkli sinələr, 

Qoca könül sizi anar, ün eylər.  

Saz çaldığım çiyələkli güneylər 

Gəzər məni, buz bulaqlı düz ağlar. 

 

Bəs necə ayrılım Qoşqar, Murovdan?! 

Şeirimin qılıncı tez qalar sovdan. 

Alışar cəsədim, yanar alovdan, 

Kabab olsam şiş qızarar, köz ağlar. 

 

Mən nə xəyaldayam, fələk nə sayır 

Dərman biləyirəm dərdimə dair. 

İstisu, Dəlidağ, Keyti, Çalbayır, 

Tərif yazan hanı, deyib yüz ağlar. 

 

Pəncərədən Laçın qaya görünür, 

Kamil ovçu ovlağında sürünür. 

Yazda-yayda al-yaşıla bürünür, 

Qış dondurur bulaqları, buz ağlar. 

 

Yol üstündə bir qonağam cahanda, 

Aşıq oldum, ellər gəzdim hər an da. 

Hər yada düşəndə toyda, nişanda 
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Qarılar dil deyər, gəlin-qız ağlar. 

Əcəl can almağa çəkəndə əzan 

Solub ömür bağım olacaq xəzan. 

Tapılmaz o gün də bu şeri yazan, 

Dağlar nalə çəkər, Şəmşirsiz ağlar. 
 

1974. 
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DOSTUNU 

 

Hakim də, təbib də Kərəm-kanıdı, 

Zəlil qoymaz bu dünyada dostunu. 

Onun xoş nəzəri can dərmanıdı, 

Rəhmkardı, salar yada dostunu. 

 

Uzaşıb Vətəndən, hardasan, harda? 

Yetişər dadına bir umudvar da. 

O mərdin aşiqi qalarmı darda 

Unudarmı ocaqzadə dostunu?! 

 

Aldım məktubunu bil hansı gündə, 

Mələklər zikr edir ərşi-zamində. 

Şəmşirin duası qırxlar cəmində 

Zamin verdi min bir ada dostunu. 
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TƏCNİS 

 

Niyə gözdən düşüb gəlmirsən xoşa,  

Aşıqlar yanında bahalı təcnis? 

Şair dostum dedi məni sal başa,  

Nədi bu narın üz - cığalı təcnis? 

 

Ozanlar dilində haqlısan, haqlı, 

Mənası ziyalı, əli çıraqlı. 

Belə zər toqqalı, başı papaqlı, 

Yaraqlı, yasaqlı, çuxalı təcnis. 

 

Nədi dodaqdəyməz, bu dil tərpənməz? 

Şair deyir: bundan məntiq düzəlməz. 

Bir şahmar ilandı, baş-gözünü əz, 

Necə qəbul edim bu halı, təcnis?! 

 

Səndə duyğu dərin, işarə dərin, 

Sənsən saf eliyən sözün cövhərin. 

Gövhər sərvətisən istəyənlərin 

Ləli cəvahirat yaxalı təcnis. 

 

Mən səndən dursam da bir addım kənar 

Cəsədim od olar, alışar, yanar. 

Səndən qala çəkib qurmuşam divar 

Sökülsən ürəiym yuxalı təcnis. 
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Görürsənmi oğrun baxan gözəli,  

Ələsgərdən qalıb sözün əzəli. 

Osman çox danışdı, dedi məzəli 

Qovulsun analı, balalı təcnis. 

 

Küsmürəm çəkiləm dara sinmənən, 

Yüz karvan keçsə də hara sinəmnən, 

Qurtarsın vurulan yara sinəmnən 

Xəstə canım bəlkə sağalı, təcnis. 

 

Əzəldən olmayıb təcnisi atan, 

Gözdən salıb ucuz qiymətə satan. 

Bülübül nəğməsitək ürəyə yatan, 

Oxunanda şirin havalı təcnis. 

 

Şəmşirəm, qəlbimin eşqi həvəsdi, 

Bu bir həqiqətdi, demə əbəsdi. 

Hərçəndi müxtəlif heca bir səsdi 

Məzmunda götürər sığalı təcnis. 
 

1959 
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İTİBDİ 

 

İstədim bir kəlmə şeir yazmağa, 

Əqlim düz gətirmir, huşum itibdi. 

Könlümün sərvəti düşüb uzağa, 

Mədənim tükənib, daşım itibdi. 

 

Hanı söz xəzinəm, dolu anbarım, 

Divani, müxəmməs, təcnis xiridarım?! 

Dodaqdəyməz, diltərpətməz mirvarim, 

Cəvahirim, ləlim, qaşım itibdi. 

 

Qurbanla Ələsgər hanı?! Mən təkəm. 

İman yoxdu, axtarmaqdan hələkəm. 

Daşqın, coşqun fərras adlı dərrakəm, 

Dərdi-qəm üz verib, başım itibdi. 

 

Pərişan olmasın kimsə sözümnən, 

Var gəlmir bir sözü deyəm üzümnən. 

İnanarsan hər çaxanda gözümnən 

Çaylar kimi axıb, yaşım itibdi. 

 

Şəmşir, xəttin ağarıbdı qar kimi,  

Fəslin də dəyişib ruzigar kimi. 

Əzam sıza çəkir arılar kimi, 

Elimdən bir tərlan quşum itibdi. 
 

1965 
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MƏN 

 

Elə sanıram ki, ey mərd Ağası, 

Qapının bir kəlbi nökəriyəm mən. 

Mən sənə aşığam əzəl binadan, 

Vəsfinin bir sinə dəftəriyəm mən. 

 

Mərdin baxtı dönsə yana, çətindi, 

Dada çatmaz ata, ana, çətindi. 

İti almaz xəstə cana çətindi, 

Divanə, dəngəsər, sərsəriyəm mən. 

 

İnsanlığa lazım həya, ismətdi, 

Bu da qocalıqda əlimdən getdi. 

İncimə a Şəmşir, sənə hörmətdi, 

Bəlkə qəm çəkməkdən ötəriyəm mən. 
 

30.03.1977. 
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CANIM 

 

Arif, alim, kamil insan yanında  

Üzünün həyası tökülən canım. 

Yaman dərdə düşən qoca çağında, 

Sinəsinə dağlar çəkilən canım. 

 

Sızıldaram həzin ney səsi kimi, 

Oldum viranələr ölkəsi kimi, 

Yel əsən lampanın piltəsi kimi 

Sağ yana, sol yana bükülən canım. 

 

Çevrilə bilmirəm o yan, bu yana, 

Oğluna can deyən yoxdu bir ana. 

Tabım yoxdu belə zülmə dayana, 

Tağsız divar kimi sökülən canım. 
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ÜRƏYİN 

 

Axtarıb gəzmişəm öz evim kimi, 

Gözümlə görmüşəm sağdı ürəyin. 

Hələ uzaqdadı kindən, kədərdən, 

Bir ləkə düşməyib, ağdı ürəyin. 

 

Haqqınan edirəm əhdi-vəfanı, 

Həmişə görəsən zövqi-səfanı. 

Dost yolunda çox çəkərsən cəfanı, 

Sıxılmayan uca dağdı ürəyin. 

 

Qəlbinə bax, Şəmşir özü səndədi, 

Söhbəti səndədi, sözü səndədi. 

İnan, istəyimin yüzü səndədi, 

Çiçəklənən solmaz bağdı ürəyin. 
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ANACAN 
 

Ölməz nəsihətin bir xatirətdi, 

Kəlmələrin simu-zərdi, anacan. 

Verdiyin hədiyyə bin-bərəkətdi, 

Xanəmizdə təzə-tərdi, anacan. 
 

İşıqlı sabahım - böyük qibləgah, 

Sənin fəqanında çəkirəm mən ah. 

Südün mənə halal elə sən Allah, 

Ruhum sənə bir nökərdi, anacan. 
 

Nə tez düşdüm yetimliyə, püşkə mən, 

Düçar oldum məhəbbətə, eşqə mən. 

Qul olaydım qulluğunda keşkə mən, 

Hansı kafər inciyərdi, anacan?!. 
 

Sən qara günlərin görmədin ağın, 

Apardın qəbirə sinənin dağın, 

Adəti belədi qara torpağın: 

Çürüdür altında mərdi, anacan. 
 

Xəzan olar dolu döysə bir bağı, 

Saralar, tökülər qönçə yarpağı.  

Səni Məhəmmədin yandırıb dağı, 

Məni də Əkbərin dərdi, anacan.  
 

Əmirdən, Talıbdan əlim üzüldü, 

Qardaşxan da həmin yola düzüldü. 
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Şəmşirin göz yaşı axdı, süzüldü, 

Yatır o məzarda dördü1, anacan. 
1976 

 

A DÜNYA 

 

Yaramaz işlərdən qaçan adamı, 

Sənin dərdin gəzib tapar, ay dünya. 

Düşür kəməndinə yaranmış hamı, 

Kim qaçıb əlindən sapar, a dünya. 

 

Bir günün şadlıqsa, bir günün vaydı. 

Bir günün yas günün, bir günün toydu, 

Qılıncın dəyməmiş kimləri qoydu, 

Qalan varsa, qoyma apar, a dünya. 

 

Şəmşir getməz hərcə səsin dalınca, 

Nanəcibin, müxənnəsin dalınca, 

Mən sürünsəm filankəsin dalınca, 

Başımda qiyamət qopar, ay dünya. 
 

1953 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Aşığın dörd qardaşı vaxtsız dünyasını dəyişib 
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                     OLUB İNDİ 

 

Bir bağlama deyim - aça bilsəniz, 

O kimdi dostundan yad olub indi? 

Tərəqqi var, tənəzzüldən qorxmuram, 

Nanəcib əfsanə şad olub indi? 

 

“Yatan ölməz, yetən ölər”, misaldı, 

O alçaq nadanın əqli azaldı. 

Cahan mülkü axır gör kimə qaldı, 

Xainə nə şirin dad olub indi. 

 

Şəmşir, pis ürəkdə burğu eşilər, 

Düşmən qəlbi şan-şan olub deşilər, 

Qonşunu var istər halal kişilər, 

Lənət də şeytana ad olub indi. 
 

1939 
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          GƏLDİMİ? -  GƏLDİ! 
          Qurbanov Əliyə 

 

Mənə təbib oldu dostun ayağı, 

Dərdimin dərmanı gəldimi? – Gəldi! 

Bu xəstə canımın pərişan çağı, 

Həkimi, loğmanı gəldimi? – Gəldi! 

 

Qəlbimin kəbəsi, şirin göftarı, 

Uçub məhəbbəti könlümə sarı. 

Ələsgər yurdunda İman yadigarı 

Tutu sutəndanı gəldimi? – Gəldi! 

 

Gör nələr söylədi Göyçədən ancaq, 

Dedi: uçub kəndimizdə neçə dağ. 

                O, danışdı, məni tutdu ağlamaq, 

Yad etdi Qurbanı, gəldimi? - Gəldi! 

 

Sanki yaz qurtarıb qışın əlindən, 

Azad olub od, ağəşin əlindən. 

                Ov qaçarmış tərlan quşun əlindən, 

Tapıb bir imkanı gəldimi? - Gəldi! 

 

Gələndə cismimdə təzələndi qan, 

Kəlmələri mərcan, simuzər, əfşan. 

Alim nüma bu xoş nişan danışan, 

Mərifət ümmanı gəldimi? – Gəldi! 
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Kəsildi sinəmin ağrı, göynəyi, 

Qoşa vurdu ürəyimizin döynəyi. 

Yaquba gətirdi Yusif köynəyi, 

Yusifin Kənanı gəldimi, gəldi. 

 

Müqəddəs ocağı - övladı-pirin, 

Xilqət möcüzatı abi-kövsərin. 

Müşkül bir çağında qoca Şəmşirin 

Dostu, mehribanı gəldimi, gəldi. 
 

18.02.1976. 
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                CAVANLIQ 

 

Tutub saxlasaydı bu çərxi-dövran, 

Qoymazdım əlimdən qaca cavanlıq. 

Mən nə bilim, qocalığı görəndə 

Qanadlı quş kimi uça cavanlıq. 

 

Ağrı tutub gah solumdan, sağımdan, 

Bir zərrə nəf yoxdu ağlamağımdan. 

Mərdin məclisində saz çalmağımdan, 

Keşkə gəlib söhbət aça cavanlıq. 

 

İncimərəm pirim verən baratdan, 

Yerişdə, yüyrüşdə keçirdim atdan. 

Gözüm nurdan düşüb, dizim taqətdən, 

Yorulub, yerimir qıça, cavanlıq. 

 

Əzələdnə qəlbimə olan musəlsəl, 

Nə tezdən üstümdən belə çəkdin əl. 

Bu düşgün günümdə harayıma gəl, 

Qoyma ömrüm çıxa puça, cavanlıq. 

 

Xəstəlik qoymayıb məndə qala tab, 

Bir cana çətindi bu qədər əzab. 

Sənin hünərinlə verirdim cavab, 

Döyüşkən kəllərə, qoça, cavanlıq. 
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Ölüm haqdı, fəlakətdi qocalmaq,  

Dəhşətdi insanı pis gün əsalmaq. 

Yoxdu bu qanunda cavan qız almaq, 

Ondan bizə çətin keçə cavanlıq. 

 

Əhli-hal olmuşam, deyirlər: Dədə, 

Özümdən şikayət etmirəm nə də. 

              Qoyma Şəmşir qəmdən tapmasın zədə, 

Nə olaydım para-parça, cavanlıq. 
 

1976  
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DÜŞƏR 

 

Səxavətli, dünya görmüş adama, 

Vverilsə minnətli pay geri düşər. 

Mərd iyidin yarı atalar demiş, 

Olmasa özünə tay geri düşər. 

 

Əgər oğlu, qızı törətsə fəsad, 

Ağrımaz başını - qoymaz salamat. 

Hayalı kişiinin hayasız arvad, 

Eləyər əqlini zay, geri düşər. 

 

Şəmşir, sən gərdişə eylə tamaşa, 

Yol vermə nakəsə, kəlaşin yaşa. 

Gövhər söz batarmı dəngəsər başa, 

Günü hicran keçər, ay geri düşər. 
 

1929 
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DÜŞMÜŞƏM 

 

Ariflər, siz məni bir salın başa, 

Mən bu hala hədərdənmi düşmüşəm?! 

Sözüm keçmir niyə qohum-qardaşa, 

Qocalmışam, nəzərdənmi düşmüşəm?! 

 

Bu zülmün səbəbi nədəndi görək, 

Sanıram özümü çayda göbələk. 

Daha saymır məni milçə, kəpənək, 

Qüvvətdənmi, hünərdənmi düşmüşəm?! 

 

Qədir bilənlərə çox əzizəm mən, 

Həm qaynar bulağam, həm dənizəm mən, 

Şəmşirəm, kəsərli tiği-tizəm mən, 

Pasmı tutub, kəsərdənmi düşmüşəm?! 
 

1943 
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ALDANIBSAN 

1938-ci ildə sürücünün başına gələnlər 

 

Tərlan üçün tor qurubsan, sar düşüb, 

A yazıq füqəra, can aldanıbsan. 

Yevlaxda sevmişdin, Bərdədə itib, 

Ağla, döy başına, yan aldanıbsan. 

 

Sən hələ uşaqsan, cavansan bala, 

İş tutanda gənəş bir ağsaqqala. 

Sənin tək yüzünü o salıb yola, 

Başa düş a körpə qan, aldanıbsan. 

 

Meylin ona hədər yerə axırmış, 

Şürvu gözlərini sənə çaxırmış. 

Anasının ağacına çıcxırmış, 

O mahir ustadı, sən aldanıbsan. 

 

Görürsənmi səni salıb nə hala, 

İndən belə nə yan, yaxıl, çavala. 

Satıb namusunu beş manat pula, 

Özünü nabələd san aldanıbsan. 

 

Qeyrətsiz sifətə çəkilsin qara, 

Şəmşir nifrin edir o bədməkara, 

Getdi, ələ gəlməz verdiyi para, 

Danışıma bir kəsə dan, aldanıbsan. 
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YARATDIN 
 

Bir “Kün!” kəlmə dedin, ya Kərəm kanı, 

Yeri-göyü, asimanı yaratdın. 

Ərşi-gürsü Məhəmmədin eşqinə, 

Bu gözəl şövkəti, şanı yaratdın. 

 

Nurundan cidadı bu beş kimsələr, 

Münafiq göz yumar, möminlər bilər. 

Mətləbi hasildi -  kim mətləb dilər, 

Şərafətdə al-əbanı yaratdın. 

 

Təkcə sən layiqsən bu min bir ada, 

Şəkki var, - deyən laldı dünyada. 

Ruhları ələstu qövlü-bəlada 

Həm cismanı, həm ruhanı yaratdın. 

 

Kainatı, mehri mahi-fələyi 

Xəlq etdin, quruldu çərxin ələyi. 

              Huri, pəri, qılmanları, mələyi,  

Yoldan azan şər-şeytanı yaratdın. 

 

Adəmdən irəli olan əhvaldı, 

İki yüz min illər xaraba qaldı. 

              Beş sinifdə sifətulla ad aldı, 

Ona yoldaş Həvva ananı yaratdın. 

 

Əlif əlfə min-min adam keçmişdi,  

Hansının dövranı başa yetişdi?! 
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Buna əl aparmaq çox çətin işdi, 

Bilinməz hesabı-sanı, yaratdın. 

Yüz iyirmi dörd min peyğəmbər tamam, 

Nurundan tərcida on iki imam. 

Şükür dərgahına ey  bari xudam, 

Əli kimi pəhləvanı yaratdın. 

 

Nədir bu padişah, nədir bu sultan?  

Bunlar yer üzündə hey axıdır qan. 

Bu dəhridə yola getmir hökmran, 

Mülkədarı, bəyi, xanı yaratdın. 

 

Birini xəzinədir, birini yoxsul,  

Birini dilənçi, birini ac qul, 

Hamı bir dolansa Haqqa baxar hul, 

Dolanmağa hər imkanı yaratdın. 

 

Fələsiz olmazdı imarət-otaq, 

Fələdi dünyanın abadı ancaq. 

Viranə çöllərdə şöhrət varmı, bax, 

Yaxşı sənət yaradanı yaratdın. 

 

Şəmşir, xeyir söylə, danışma bir şər, 

Ağanın baratı payına düşər. 

Torpaq gübrə yedi, yaranmış bəşər, 

Bu bivəfa, puç insanı yaratdın. 
 

1919 
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TOBA 

 

Keşkə göz açanda demiş olaydım: 

Qadın nəsilinə əzəldən toba. 

Hər qələm qaşlıya yüz şeir yazdım, 

Olmadı əqlimi düzəldən toba. 

 

Pərvanətək şama sarı yeridim,  

Eşqin tonqalına düşdüm, əridim. 

Hey yazdım, yaratdım, hədər çürüdüm, 

Bircə gün atmadım söz əldən, toba. 

 

Sevdim, seçdim bir nəcibə mələyi, 

Hasil olur hər mətləbi, diləyi. 

Əsdi qocalığın xəstə küləyi, 

Bu dərd olub məni nəzildən, toba. 

 

İstərəm iqbaldan, Ağadan pənah, 

Olsun taleyimə, baxtıma agah. 

Ətri gəlməz ha ağlayıb çəksəm ah, 

Payızda saralan xəzəldən, toba. 

 

Şəmşirə çox dəyib yara çirkindən, 

Ara gül yanaqdan, ara çirkindən. 

Səksən beş yaşında qara çirkindən, 

Demişəm: çirkindən, gözəldən toba. 
 

1979. 
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GETDİ 

 

Həzrət Adəm uzun illər yaşadı, 

Dünaydan cavanmı, qocamı getdi?! 

Həvva ana doxsan oğul gətirdi, 

Adı bu dağlardan ucamı getdi?! 

 

Əlli iki babada başlandı üsyan, 

Allahı unutdu biağıl insan. 

Nuh nifrin elədi, qərq etdi tufan, 

Ümmətli, haqlımı, becamı getdi?! 

 

Cəbrail, yanınca süvari Biraq, 

Bizə də ayələr veriblər soraq. 

Məhəmməd Meraca çağrılıb qonaq, 

Bəndənin xeyrinə küçamı getdi. 

 

Məxluqatı xəlq eyləyib ərənlər, 

Hanı bu cahanda xoş gün görənlər?! 

Alt-üst otaqarlda dövran sürənlər, 

Varmı məzarında bacamı, getdi?! 

 

Şəmşir, xilqət gah sünbüldü, gah kövşən, 

Ola bilməz fələk ilə güləşən. 

Vəzifə başında yüz il əyləşən 

Hansı Kərbəlaya, Hacamı getdi?! 
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NƏ BİLƏR  AĞA 

 

Kərəm-kanı, sənin gizli sirrini 

Nə nökər baş tapar, nə bilər ağa. 

Sənin əlindədi hər nə buyursan, 

Hökmünə, əmrinə yoxdu qadağa. 

 

Çatan olmaz bu gərdişin çarxına, 

De alimin əllisinə, qırxına. 

Araz qırağına, Gavur arxına 

Yay günündə sən inanma qar yağa. 

 

Lənət mərdiməzar şərə, şeytana, 

Zülümkar, hiyləgər olan insana. 

İt arısı cəfa çəkir əfsanə, 

Şanı boşdu, bacarmadı bal yığa. 

 

Tərlanın ovlağı dağlar zirvəsi, 

Daş dağıdar, birgə elin gür səsi, 

Bağın şənliyidi bülbül nəğməsi, 

Tuti ləhcəsini bilməz qurbağa. 

 

Şəmşir, tez gedəcək bu qar-boranlar, 

Al-yaşıl bəzənər dağla aranlar, 

Nahaq qan tökənlər, xəlqi qıranlar, 

Düşməlidi öz qurduğu duzağa. 
 

1979 
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OĞLU 

 

Ədnasan, abusəm, idbarı xilqət, 

Sözlərin ilqadı, a qanmaz oğlu. 

Qadıntək aldandın görəndə şöhrət, 

Bir kara, bir xeyrə yaramaz oğlu. 

 

Tərs nadansan, işin gedəcək tərsə, 

Pis cəhətin bizi gətirir hirsə. 

Qalarsan geridə, gəlməzsən ərsə, 

Dostuna xəyanət, kələkbaz oğlu. 

 

İnsanlar yanında mən insan idim, 

Ellərin dilində  bir dastan idim. 

Atanı, ananı yaxşı tanıdım, 

Alçaq, qurumsağın utanmaz oğlu. 

 

Gözlərin yumuldu, uyquda yatdın, 

Namusu, qeyrəti əlindən atdın. 

Bir qaşıq süd içib elini satdın, 

Başı bu dünyaya sığışmaz oğlu. 

 

Camış ilə gəzən səmə bir dana, 

Canavar yemidi, ömrü əfsanə. 

Şəmşir, nəsihətin keçmir nadana, 

Edir Karapetin etiraz, oğlu. 
 

1971 
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DARIXMA 

 

Əzizi-möhtərəm, dostu-mehriban, 

Sığın böyük Kərəm-kana, darıxma. 

Firondan, Şəddadan qalmadı nişan,  

Qərq eliyə var ümmana, darıxma. 

 

Xəbərdar ol zülümkarın halından,  

Quldurun, cəlladın qalmaqalından. 

Yeyib kökələnlər elin malından, 

Qalar bir gün yana-yana, darıxma. 

 

Ədalət doğrudu, həqiqət gerçək, 

At dərdi-möhnəti, bu qəmdən əl çək. 

Nəmrudu öldürüb topal bir milçək, 

Umud bağla hökmürana, darıxma. 

 

Rüşbə trubə xəlqə söyüb alanlar, 

Yoxsullardan bəs nə deyib, alanlar, 

Xərci məzlumlardan söyüb alanlar,  

Getməlidi badi-fəna, darıxma. 

 

Şəmşir, məzmun ara - sözündə əsas, 

Söylə dost-əhlinə saxlamasın yas. 

Qalmaz qiyamətə inan, bu qisas, 

Sən yaxın günləri sana, darıxma. 
 

08.01.1919 
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KAĞIZ 

 

Məhəbbətin, sədaqətin eşqinə, 

Tərlan kimi qanad çalarsan, kağız. 

İnan, qarğış, nifrin edərəm sənə, 

Birdən yatıb yerdə qalarsan, kağız. 

 

Get gözəl Vətənin torpağından öp, 

Lülpərli, yarpızlı bulağından öp. 

Bənövşə, nərgizin yanağından öp, 

Görərsən o yerdə lalasən kağız. 

 

Yaxşı nəzər yetir çəməngahlara, 

Zəminə, əsmana, mehri mahlara. 

Şərik olma fəqanlara, ahlara, 

Mən əvəzdən çəkmə nala, sən kağız. 

 

Müəmməda, məəllada dərin ol, 

Elçisi, carçısı bəhri-bərin ol. 

Qardaşıma şərbətdən də şirin ol, 

Bələndir dilini bala, sən kağız. 

 

El bilsin dərdimi, danışım barı, 

Meylim fərar edir dağlara sarı. 

Mənimlə yoldaşdı bir alay qarı, 

De düşmüşəm gör nə hala sən kağız.  

 

Meydanım palata, köhlənim kifdən, 

İncimirəm bu ləzzətdən, bu kefdən. 

Var isə nöqsanım siz keçin səfdən, 
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Söz bilib xəbərdar olasan, kağız. 

Əzəl dərs almışam o diyarda mən, 

Səfalı çayların üstündə həmən. 

Şəmşir çox dəribdi bağda yasəmən, 

Bu müşkü-ənbəri alasan, kağız. 
 

1976. 
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DADA HEY 

                                     

Əziz bacım harayıma gəlmədi, 

Yetişmədi qulağına səda hey. 

                   Əli dostum ah-naləmi bilmədi, 

Yoxsa məndən üz döndərib o da hey. 

 

Gedən ömür bir də geri gələrmi, 

Şəfasız xəstənin təri gələrmi. 

Xarabanın səs-səmiri gələrmi, 

Qadir olan özü çatsın dada hey. 

 

Çox çətindi qardaş tutmaq hər yadı, 

Mərd ağası sənsən müşgül imdadı. 

Gözün yaşı bəhri muhud dəryadı, 

Çöhrəsində qətrələnib ada hey. 

 

Şəfaət istərəm mömünlər təki, 

Quranı məciddə ayə var nə ki. 

Vahid ləmyəzəlin yoxdu şəriki, 

Şəmşir, sığın bu mehriban ada hey. 
 

1969 
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YETİŞMƏZ 

 

Bir yuva içində bir quş bağlıdı, 

Durmaz, uçar, bir məkana yetişməz. 

                       Onun gecə-gündüz çaldığı qanad 

Nə hesaba, nə də sana yetişməz. 

 

Sakit durmaz, pərvazlanar, uçar hey, 

Şahbaz kimi balı pərin açar hey. 

Qərarı yox, qəsəmi yox, qaçar hey, 

Mənzilindən qeyri yana yetişməz. 

 

Mərdə yaxın olar, namərddən kənar, 

Birdən yaralanar, hərdənbir qanar. 

Bəzən alovlanar, alışar, yanar, 

Ataşına bir pərvanə yetişməz. 

 

Yumulmaz gözləri yuxu yatmağa, 

Qoymaz halalına haram qatmağa, 

Müşgülə düşəndə dada çatmağa 

Onun kimi ata, ana yetişməz. 

 

Hərdən şadlıq sevər, hərdən də dərdi, 

Şəmşir tərif edir gör hansı mərdi. 

İnadından geri dönməz bəşərdi, 

Qılınc çalınmasa cana yetişməz. 
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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 dəymişim, 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 vəfalı oldu, 

Qonağın əbədi gedəli oldu. 

Zədəsiz bədənim zədəli oldu, 

Səni etibarsız saymışam, dünya. 

 

Gözəlliyin üzümüzə nur saçıb, 

Bahar fəsli çəmən, çiçək gül açıb. 
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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. 
 

1973 
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KİMİ 

 

Min şəfa gətirdi məktubun bizə, 

Yusifin Yaquba köynəyi kimi. 

Qocaman ömrümü elədi təzə, 

Növrəstə oğlanın ürəyi kimi. 

 

Zərif kəlmə əhli-hala şirindi, 

Fərmayişin bu mahala şirindi, 

Məzmunu bənzəyir bala, şirindi, 

Səxalı mərdlərin çörəyi kimi. 

 

Dünyanı xət edən bir kafla, bir nun, 

Sənin şöhrətini eləsin əfsun. 

Elə bil qəlbimə vurulub sütun, 

Fəzaların qüdrət dirəyi kimi. 

 

Miskin nəvəsiyəm - bir ocaqzada,  

Halal, təmiz ad qazandım dünyada. 

Taleh duamızı eləsin əta, 

Kəskin nəfəslərin diləyi kimi. 

 

Şəmşirəm, yetmişi ötübdü yaşım, 

Doğru sədaqətə qurbandı başım. 

Çatıb öz yaşıma həyat yoldaşım, 

Bilirəm, göylərin mələyi kimi. 
 

11.01.1976 
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AĞLADIM 

 

Yanşaqda qurduğum mərasimləri 

Məktubun yadıma saldı, ağladım. 

Zəncir kimi dağa yayılan səsim 

Bilmədim hayanda qaldı, ağladım. 

 

Əlimdə saz dövr etdiyim zamanlar, 

Nəriltidən dağılırdı dumanlar. 

Yada düşdü eldən gedən cavanlar, 

Gözlərim yaş ilə doldu, ağlama.  

 

Zədə toxunmasın bu şən diyara, 

Bir də qanamasın qaysımış yara, 

Şəmşirin qəlbinə düşməsin qara, 

Nələr keçdi, nələr oldu, ağladım. 
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GECƏLƏRİN 

 

Dərdimə dərmanı istərəm səndən, 

Bir olan Xudası bu gecələrin. 

Nəzərini kəsmə aciz bəndəndən, 

Ya qayıb Ağası bu gecələrin. 

 

Aylar yola salır, il təzələnir, 

Mərdlərin dilində ucalır tək bir. 

Adı əvvəl-axır ya baqi səbir, 

Sənsən tək ağası bu gecələrin. 

 

Ağzımı yandırır hər acı dərman, 

İsrafil dodaqlı ya əriş əsman. 

Sizə umudvaram, sizdədi imkan, 

Xəstələr şəfası bu gecələrin. 

 

Adın əvvəl-axır vəlisən vəli, 

Mərizəm, zəliləm, dəxiləm bəli. 

Düldülün sahibi, ay cənab Əli,  

Ol qollar mövlası bu gecələrin. 

 

Qoy mübarək olsun bahar bayramı, 

Səslə dilim Peyğəmbəri, İmamı. 

Şadlıq ilə yansın hər evin şamı, 

Bəzəkli çırası bu gecələrin. 

 

Fərat kənarında qələm olan qol, 

Göstər mənə halal, doğru, düzgün yol. 

                   Şəmşir günahkara hakim özün ol, 
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Ələmdar Abbası bu gecələrin. 

 

QARA PUL 

 

Qılınc ilə kəsib dostun qəlbini, 

Ayırıb kənara salan qara pul. 

               Vurucu şahmarsan sən əzəl gündən, 

Dişləri zəhərli olan qara pul. 

 

Çoxdu məharətim, - deyirlər karsız, 

Mərd igidlər sənsiz olurmuş varsız, 

Ömür cəlladısan, a etibasız, 

Get gözümdən uzaq dolan, qara pul. 

 

Dünyanı döndərən hərdən zulmətə, 

Gah dava yatırır, gah edir xata. 

                 Sən üçün ayrılır oğuldan ata, 

Ağlı, huşu əldən alan qara pul. 

 

Dağıdır dağları sənin qüvvətin, 

Güləşmək sən ilə çətindir, sətin. 

İnsanı ölümdən alırsan satın, 

Yaxşı da, yaman da olan qara pul.  

 

Hanı İsgəndərdən, hanı Nadirdən, 

Hanı Süleymandan, o Bəhram Gurdan, 

Hanı xərac alan göy ilə yerdən, 

Hanı Dağ Yunusdan qalan qara pul? 

 

Çoxu gileylidi, demərəm mən tək, 

Tez açıb, tez solar saxasız çiçək. 
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Yoxsulu işlədib edirsən həlak, 

Dərdindən qocaldı filan, qara pul.  

Sən özün düzəltdin topu, tüfəngi, 

Sən oldun dağıdan kiramı səngi. 

Olmasan kim elər qoxa və cəngi. 

Cahana qeyli-qal salan qara pul. 

 

Həm ac qoyan qarnı, toxu sən oldun, 

Atomu yaradan çoxu sən oldun. 

Xəncər, bıçaq, qılınc, oxu sən oldun, 

Varlığı eliyən talan qara pul. 

 

Böyüksən aləmdə, türfəsən eldə, 

Şəmşir sənə tərif nə desin dildə. 

Şirin töhfə kimi gəzirsən əldə, 

Olur hər bir sözün yalan, qara pul. 
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GƏLƏRSƏNMİ, HƏ 

 

Dağdan küsüb köç edirsən arana, 

Qayıdıb dağlara gələrsənmi, hə?! 

Yaxşı sözü nahaq dedim yamana, 

Yaxşı sözü yaman bilərsənmi, hə?! 

 

Səni uçuruma aparır bu hal, 

Yaraşmaz təzədən olasan hanbal. 

Var getdi əlindən, oldun şil-topal, 

Özün də halına gülərsənmi, hə. 

 

Mığmığa sancanda gözlərin şişər, 

Bulaqlar əlinə çətin yetişər. 

Dilin dəhanında od olub bişər, 

Alışıb yanarsan, ölərsənmi, hə?! 

 

Gecikmədim, tez də dedim, baxmadın, 

Tədbir etdim, söz də dedim, baxmadın. 

Əlli dedim, yüz də dedim, baxmadın, 

Ağlayıb göz yaşın silərsənmi, hə?! 

 

Olarsan zülmətdə qalanlar kimi, 

Payızda saralıb, solanlar kimi. 

Yayın istisində ilanlar kimi, 

Şəmşiri görəndə mələrsənmi, hə?! 
 

1979 
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BÜRÜMƏ 

 

Qoy görünsün Çaxmaqlının göl yeri, 

Açıl duman, Sarı dağı bürümə. 

Var çınqılda məhəbbətin bol yeri, 

Sınaqlıdı pir-ocağı bürümə. 

 

Mərizin üstünə salırsan saya, 

Gəlmişəm qapına bir təmənnaya. 

Buludlar komlaşıb, qalxıb ayağa, 

Yalvarıram, solu-sağı bürümə. 

 

Yaylaqlara döşək, dağlara çarqat, 

Yazda şeh süzürsən çəmənə sovqat. 

Baxım zirvələrə, edim ziyarət,  

Şəmşirin bu xəstə çağı bürümə. 

 

 

 

 

 

 



Aşıq Şəmşir 
 

 176 

 

İNDİ 

 

Ayaq tutub o gəzdiyim dağlara, 

İntizar baxıram gözümnən indi. 

Niyə danım, gedib deyim aşkara, 

Özümün zəhləsi özümnən gedir. 

 

Məni yaradana şükr edən kəsəm, 

Əlbət hər cəfayə mən təkcə bəsəm. 

Bezmişəm canımdan, təngnəfəsəm, 

İnciyən olmasın sözümnən indi. 

 

Dad əlindən, iblis oğlu, dad qrip, 

Qohum olub, deyil mənə yad qrip, 

Bircə günü qoymur olam şad qrip, 

Kəsib taqətimi izimnən indi. 

 

Mən piyada, o, dalımca at çapır, 

Sinəmdə yurd salır, bir qala yapır, 

Hara gizlənirəm axtarır, tapır, 

Qaçıram, əl çəkmir izimnən indi. 

 

Ey şanlı təbibim, gəl sən köməyə,  

Qoyma bu Şəmşiri hicran döşəyə, 

Səni and verirəm yerinən göyə 

Götürmə nurunu üzümnən indi. 
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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 kül törər, 

İlğından dağ olmaz, çürük qumdan zər. 

Dəngəsər oğuldan kim görüb hünər?! 

Bəd övladdan çıxmaz xeyri-kar indi. 

 

Təbi dərya, özü yüngül, avara, 

Tərgitməz adətin - çəkilsə dara. 

“Köhlən!” - deyib zər çullama himara, 

O hardan Qırata oxşayar indi?! 

 

Şəmşirin dərdini mən deyim, sən yaz, 

Belə nəsihəti olmamışdı az. 

Sağsağan qarçıqay, ala qarğa qaz, 

Haçan bir-birinə oxşayar indi?! 
 

1979 
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BİLDİ 

 

Yadında saxla ki, köçdüyün yurdun 

Qədrini çoxları düşəndə bildi. 

Koyxaların zəmisində sünbülü 

Baş-ayaq yığanlar kövşəndə bildi. 

 

Küsmə, gileylənmə ana Vətəndən, 

Torpaq qarğış elər, inciyər səndən. 

Soruş, öyrən eşidəndən, biləndən, 

Hər kəs dərdi burnu şişəndə bildi. 

 

Suyu şərbət süddən ağ bulaqların, 

Şəlaləli axan bağ bulaqları. 

Yadına düşəndə dağ bulaqları, 

Aranda dodağı bişəndə bildi. 

 

Özündən mitildi müstər qadını, 

Şəmşir necə çəksin onun adını. 

Yandırdığı palıd, vələs odunu, 

Qara tikan kolu eşəndə bildi. 
 

1970 
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GEDƏ BİLMƏZ 

 

Bir insanın əqli sərdə cəm olsa, 

Kəlləsindən əqli-huş gedə bilməz. 

Atanın yurdunu o hər kim olsa, 

Axır viran qoyub boş gedə bilməz. 

 

Təkcə budur murğun zəhmət-əməyi, 

Bir qanaddı, bir çırpınan ürəyi. 

Onun ancaq dimdiyidi köməyi, 

Tərgidib yuvasın quş gedə bilməz. 

 

Zay səyvəndin qızıl olsa əsəri, 

Hicran toxmağıdı məzar düsəri. 

Tez pozular bu tutmalı sərsəri, 

Haqqın düz yolunu tuş gedə bilməz. 

 

Bəd oğul saxlamaz ata hörməti, 

Hayasız danışar etməz ibrəti. 

Alimin tədbiri, dürr nəsihəti, 

Bədəməl alçağa xoş gedə bilməz. 

 

Xərməhrədi pədər suxtə, çuğulbaz,  

Şəmşir, səni cab-zəncilər anlamaz. 

Düşüncəsi gödək, xasiyyətdən az, 

Qalar öz yerində, baş gedə bilməz. 
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YAYLAQLAR 

 

Qoca vaxtı görüşünə gəlmişəm,  

Heyranam səndəki hala, yaylaqlar.  

Otuz ildi bulaqlardan ayrıyam, 

Su ver içim bir piyala, yaylaqlar. 

 

Var üzündə - salavata gəlmişəm,  

Səni bilib ana, ata gəlmişəm. 

Bir məzara ziyarata gəlmişəm, 

Qoymaz dərd canımı ala, yaylaqlar. 

 

Uğradım bədnəzər dil ağrısına, 

Qəlbi dar nakəsin fel ağrısına, 

Nə tez düçar oldum bel ağrısına, 

Namərdə paylansın bəla, yaylaqlar. 

 

Zəvvarınam, zəhmətimi itirmə, 

Aramızdan məhəbbəti götürmə. 

Ağıla gəlməyən dəhşət gətirmə, 

Sənətkarı pis zavala, yaylaqlar. 

 

Ver dostluq xınanı dəstimə yaxım,  

Təlatümə gəlib sellənib axım. 

Vüqarlı dağlara doyunca baxım, 

Bu quyruğa,  bu cəlala, yaylaqlar. 

 

Cabirim, Nasirim yanımda gərək, 

Pərvizim körpədi, bir öpüm gərək. 
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Ağlar dəcəl qızım olmasın kövrək, 

Səbinə çəkməsin nalə, yaylaqlar. 

Şəmşirəm, sənətim niyə tərgiyəm, 

Çəməngahda bir əbədi sərgiyəm. 

Sən daim qalarqı, mən köçərgiyəm, 

Şerim səndə yadigar qala, yaylaqlar. 
 

08.09.1978 
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DEYƏRLƏR 

 

Dövran, eşit mən xəstənin səsini, 

Hamı sənə adlı-sanlı deyərlər. 

Hər kimsə çox sevər öz nəfəsini, 

Dünyada yaranmış canlı, deyərlər. 

 

Mərizəm, dilədim Xudadan dilək, 

Kərəm-kanı, müşkül işə təhər çək. 

Əgər meylin varsa, aşıq öldürmək, 

Obalar adına qanlı deyərlər. 

 

Rəhmə, mürvətə gəl, yaxşı ad elə, 

Dərdi, qəmi ayır, məndən yad elə. 

Şəmşiri ağlatma, güldür, şad elə, 

“Qərib öldü Ağdabanlı”, - deyərlər. 
 

19.09.1978 
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GÖRÜNMÜR 

 

Bilirsən qardaşım, çərxi-zəmanə, 

Neyləyib Adəmi, sanı görünmür. 

Üç oğul qalıbmış ondan nişana, 

Bir səddi-sorağı hanı, görünmür. 

 

Daha qocalıqdan gəl küsmə barı,  

Bu çərxin işi var eldən dişqarı. 

Deyib Süleymana dünyadan yarı, 

Xilaf çıxıb o peymana, görünmür. 

 

Nuha vədə verib, xeyli yaşadıb, 

Dünənki ilqarı bu gün yan atıb. 

Xəlqini tufanın suyuna qatıb, 

Özü yoxdu kəşti banı görünmür. 

 

Köçəri qonağa karvansarada,  

At verir, tez alır, qoyur piyada. 

Saldı uzaqlara, düşdü bərbada, 

Yaxşı etdi bəyi, xanı, görünmür. 

 

Şəmşir, mətləb duyan kamala əhsən, 

Gözəl nəzmə çəkib şərh eləmisən. 

Soruş rüzigardan: “Bəs hanı?” – desən: 

Ələsgəri, nə Qurbanı görünmür. 
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TƏZƏ 

 

Yuxulu bir təbi oyatdım xabdan, 

Gördüm səhər ulduzunu dan təzə. 

Şerini oxudum murada çatdım, 

Elə bil olmuşam anadan təzə. 

 

Deyirdim bax belə sözü, nəzmə çək, 

Dağlar laləsitək surəti göyçək.  

Növbahar ətirli çəmən, gül, çiçək, 

Qəlbimdə açıldı ərqaban təzə. 

 

Qış qəhrini gəlir əldən yaz ala,  

Eşqlənib aşıq ələ saz ala, 

Bəlkə bu möhnətim, dərdim azala, 

Həvəslənə bədən təzə, can təzə. 

 

Nəcibə nəğməni dada salıbsan, 

Bir cığıra on beş cada salıbsan. 

Nə yaxşı sən bizi yada salıbsan, 

Olubsan mehriban, mehriban təzə. 

 

Axı niyə bəyənməsin kim şiri, 

Cəsarətli söz qılınclı, həm şiri. 

Çoxdan unutmuşdun Dədə Şəmşiri, 

İnan, məhəbbətə imtahan təzə. 
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ÜRƏYİ 

 

Deyib: anan ölsün, daşamı dəydi? 

Oğulun əlində ana ürəyi. 

Yazıq anaların yandığı kimi, 

Balanın da gərək yana ürəyi. 

 

Bir halal xilqəti talehdən dilə, 

İnciməyə, zəhmət çəksə yüz ilə. 

Atanın, ananın qədrini bilə, 

Hardan alım bu mərdana ürəyi. 

 

Dərd əhlinin qəlbi çarpaz dağlıdı, 

Hicri, qəmi qaralıdı, ağlıdı. 

Pünhan sirin qapıları bağlıdı, 

Açmaq olmur hər nadana ürəyi. 

 

Əfsanə danışmaz arif olan kəs, 

Hiylə sözün sahibidi müxənnəs. 

Haqqına ram olar mömün, müqəddəs, 

Aydın eylər kərəm-kanı ürəyi. 

 

Aldanma nakəsə, xəbis, xainə, 

Lənətdi iblisin düşən payına. 

Uyma nanəcibin hiylə rayına, 

Şəmşir, bağla mərd insana ürəyi. 
 

1978 
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ANA ÜRƏYİ 
 

Niyə belə alovlandın, alışdın, 

Nə yaman yuxasan, ana ürəyi. 

Zorlu vulkan kimi içəridən çölə, 

Az qaldın çıxasan ana ürəyi. 
 

Elə nalə çəkdin, Yer silkələndi, 

Səmalar, səhralar səsə bələndi, 

Hüsnünə qüdrətin nuru çiləndi, 

Sevinclə baxasan, ana ürəyi. 
 

Sənsən məhəbbətə təməl, dünyada, 

İstək, sədaqətin həddən ziyada. 

Usanmırsan, düşüb yansan da oda, 

Yanasan, yaxasan, ana ürəyi. 
 

Cəfakeş nökərsən, həm zilləti bol, 

Cənnəti-əladə əziz mehman ol. 

Çəkdiyin zəhməti görmədim bir yol 

Sən başa qaxasan, ana ürəyi.  
 

Mehriban yaradıb, səni yaradan, 

Tək bir özü kimi qadiri-Sübhan. 

Övlad ayağında istərsən hər an 

Su olub axasan, ana ürəyi. 
 

Ömür köç edəndi tez, bivəfadı, 

Şəmşir yalvarsa da yüz, bivəfadı, 

Oğul bivəfadı, qız bivəfadı, 

Sən əhli-səxasan, ana ürəyi. 
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23.12.1978  

 

HANI? 

 

Sualıma cavab zamana desin, 

Qohum-qardaş, vəfalı dost, yar hanı? 

Meyvə verməz, günahı yox, neyləsin, 

İlğında, söyüddə alma, nar hanı? 

 

Dostu olmayanlar aciz, varsızdı, 

Nərvan, çinar, bir də sağan barsızdı. 

Ömür də, insan da etibarsızdı, 

Bir insan oğlunda etibar hanı? 

 

Taleh xəzinədarı tez əyir yoldan, 

Səxavəti gözlə yenə yoxsuldan, 

Yaradan nəzərin kəsməzdi quldan, 

Doğru nökər hanı, düz ilqar hanı? 

 

Hər işdə mahirsən, əziz bəradər, 

Məhəbbət miloynca altuna dəyər. 

Bahram Gur, Nadir şah, səddi İsgəndər, 

Sultan Süleymanlar hökmüdar, hanı? 

 

Şəmşir, aradığın bu sözdü əlbət, 

Mərifət, sədaqət, ölməzdi sənət. 

Yaşayar cahanda səxavət, hörmət, 

Bundan qeyri daha özgə kar hanı? 
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QOCALIQ 

 

Gizlənmişdim cavanlığın bağında, 

Gəldi məni birdən gördü qocalıq. 

Cavanlıq tərlanı uçdu əlimədn, 

Verdi mənə qəmi, dərdi qocalıq. 

 

Harayıma çatan dostum olmadı, 

Qaçmağa var idi qəsdim, olmadı, 

Qapını, bacanı basdım, olmadı, 

Aşdı pəncərədən girdi qocalıq. 

 

Ağzımı boş qoydu, dişimi çəkdi, 

Ağladıb, gözümün yaşını tökdü. 

Dizlərimi tutub, belimi bükdü, 

Süysünümə çomax vurdu qocalıq. 

 

Qımzanmağa ərinirəm doğrusu, 

Meh əsəndə bürünürəm, doğrusu, 

İlan kimi sürünürəm doğrusu, 

Qılçımdan taqəti qırdı qocalıq. 

 

Ürəyim döyünür, sıxılır hərdən, 

Taleh məni qoy salmasın nəzərdən. 

Yamanca düşmüşəm daha hünərdən, 

Məni bu yoxuşda yordu qocalıq. 

 

Daşdım, çaylar kimi, axa bilmədim, 
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Güləşdim, mən onu yıxa bilmədim, 

Çalışdım, əlindən çıxa bilmədim, 

Ağır yükdü, yaman zordu qocalıq. 

Ucadan səs gəlir, tez anlamıram, 

Yaxşı eşitmirəm, tez anlamıram. 

Yavaş danışıqdan söz anlamıram, 

Batıb qulaqlarım, kardı, qocalıq. 

 

İştahım kəsilib nazı-nemətdən, 

Kababdan, dolmadan, plovdan, ətdən. 

Gözəllər yanında düşdüm hörmətdən, 

Başımda yüz kələk qurdu qocalıq. 

 

Şəmşir yeməsən də durmaq olmur ac, 

Bəndə verən dişdən olmadı əlac. 

Borşdan, supdan, gər olmasa bulamac, 

Tikə boğazımızı cırdı, qocalıq. 
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AĞLAMAZ 

 

Buzlu bulaqlara, göy yaylaqlara 

Həsrət qalan aşıq ağlar, ağlamaz? 

Mən dağlardan ayrı ağlaram hər an, 

Məni yada salıb dağlar ağlamaz! 

 

Etibarın varmı çərxi-rüzgara, 

Əgər şübhən olsa bir axtar-ara. 

Qızılgül ürəyini yedirir xara, 

Bülbül ağlasa da, bağlar ağlamaz. 

 

Şəmşir, yaxşı düşün, daha ol agah, 

İnan, bivəfadı, olur bir kütah. 

Yüz tərif dediyim səfa-seyrangah,  

Yada salmaz buz bulaqlar, ağlamaz. 
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BİRDƏN 

 

Yaman gəldi, zimistanım yaz oldu, 

Açıldı qəlbimin lalası birdən. 

Xəyalıma düşdü, gözlərim doldu, 

Şairin bir gözəl xalası birdən. 

 

Eşitmədi, tədbir dedim min kərə, 

Nəsihət nəs olmaz kamallı sərə. 

Coşdu beynim, lom vurursan mənbərə, 

Uçur məhəbbətin qalası birdən. 

 

Bilmirsən kim vurur, ağrıyır haran, 

Gör hansı buluddu yağdırır boran?! 

Hərdən inək, birdən dana aparan, 

Olub qanadını yolası birdən. 

 

Namərdlər mərdlərə quyu qazarlar, 

Məleykələr xeyri, şəri yazarlar. 

Durmur öz yerində mərdimazarlar, 

Salar qır qazana çalası birdən. 

 

Saxla, ilqar, iman, sirr yanında da,  

Ocaq yanında da, pir yanında da. 

Boş qoyma dəzgahı, bir yanında da 

Alışar Mirzənin talası birdən. 

 

Şəmşir unudarmı bu təmiz adı, 

Ata yurdun viran etməz övladı. 

Qəbirdən asimana çatar fəryadı, 
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Qurbanın, Əmrahın nalası birdən. 

 

DULA 

 

Nə qədər düz olsa bəzən görürsən,  

Nahaq yerdən atan olur şər, dula. 

Axtarıb bilməmiş əsli-nəslini, 

Vurulmaq da çox çətindi hər dula. 

 

Hayana tərpənsə izi düz ola, 

Namusu pak ola, sözü düz ola. 

Duruşu, baxışı, gözü düz ola, 

Qul olasan belə igid nər dula. 

 

Qeyrəti ləkəsiz, üzündə həya, 

Hərdən satılmıya alçaq kimsəyə. 

Südündə, lütfündə halalsa saya, 

İtən deyil, xəzinəni ver dula. 

 

Eləsi var avaradı, mitildi, 

Dili zəhər, daş dağıdan fitildi. 

Kimi görsə ütüm-ütüm ütüldü, 

Görüm lənət olsun bu təhər dula. 

 

İncimə Şəmşirin yazdığı sözdən, 

Ha yazdın, yaratdın, keçmədim üzdən. 

Çoxlaşıb hesabı, ötübdü yüzdən, 

İndi daha az tapılır ər, dula.  
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DÜŞƏRSƏN 

 

Çətin işi kərəm-kanı düzəldir, 

Düzəlməsə nə inada düşərsən. 

Eldən çıxıb küsmə ana torpaqdan, 

Obadan ayrılma, cida düşərsən. 

 

Dostum. Sən bax bu halıma bu gündə, 

Yaxşı yetiş əhvalıma bu gündə. 

Hərdən bir xəyalıma bu gündə 

Sən a gözəl mələkzadə, düşərsən. 

 

Yoxsulluq zülmətdi, ayrılıq yaman, 

Şəmşir, şah pirindən istərsən aman. 

Aşıqlar dilində oxunan zaman, 

Hər sözdə, söhbətdə yada düşərsən. 
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BELƏ 

 

Nə sakit durmusan: dinməz, danışmaz, 

Al qəndini bir yeganə san belə. 

İş tutan sən oldun, peşman olan mən. 

Səbəb nədi dolanırsan yan belə? 

 

Dəhnə bağla, suyu çala arxa siz, 

Əsgərsənmi? Şəllənibsən arxa siz. 

Heç padşah da ola bilməz arxasız,  

Öz başına sultan belə, xan belə. 

 

Əzəldən var idim bir babat kimi, 

Görüşüm olurdu ibadət kimi, 

Keçibsən uyquya nəbatət kimi, 

Fəslinə qar yağır zimistan belə. 

 

Gəl oyan yuxudan, yatma bu qədər, 

Yadlara sultan ol, evinə nökər. 

Tənbəl bu dünyada quru can çəkər, 

Gülər şüursuza hər düşmən belə. 

 

Fəxr edirsən, yaxşı adı alıbsan, 

Bu nə daşdı öz başına salıbsan?! 

Taydan, tuşdan, eldən geridə qalıbsan, 

Alış belə, tutuş belə, yan belə. 

 

İnsan olan namus, arsız olmasın, 

İlğın, söyüd kimi barsız olmasn, 

Kişinin qapısı varsız olmasın, 
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Kəsilməsin süfrəsindən nan belə. 

Qırx yaşın var, elə bilmə danasan, 

Şəmşirin sözünü xeyir sanasan. 

Anlamırsan, necə deyim qanasan, 

Olasan təzədən söz qanan belə. 
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XOŞDU 

Uğurlu Salmanın sözünə cavab 

 

Buyurub ibtida vacib əl vücud, 

Dostun dost qədrini bilməsi xoşdu. 

Məktubun qəlbimi etdi xoşumud, 

Kəlamı şirindi, kəlməsi xoşdu. 

 

Sərraf gözüm yaxşı tanıyır zəri, 

Çəkir dəryalardan ləli-gövhəri. 

Bir sərdən tökülsə zəhmətin təri, 

Əlinə bəhrəsi gəlməsi xoşdu. 

 

Şirin suxəndana nə yazım cavab?! 
Savalandan gülümsədi abitab. 

Ey əqlə, idraka, kamala sahab, 

Mənalı mətləbin cümləsi xoşdu. 

 

Seçmisən doğrunu düz ürəyində, 

Daşqın bir dəryadı söz ürəyində. 

Məni də görərsən öz ürəyində, 

Səadətin bu pay bölməsi xoşdu. 

 

Sən bizim dağlardan alıbsan vüqar, 

Uğurludan bizə töhfə yadigar. 

Hafiz, Qumri kimi fərasətin var, 

Könüldən kədəri silməsi xoşdu. 
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Sənlə bir Gəncədə görüşən zaman, 

Kəbəni ziyarət edərdim inan. 

Fərasətin təlatümlü bir ümman, 

Şəmşirlə danışıb, gülməsi xoşdu. 
 

1964 
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BACASINDAN 

 

Çəkilə dünyadan qaranlıq duman, 

Gün düşə, hamının ay, bacasından. 

Qəlbi azad, yaşayışı firavan, 

İşıq sala bahar, yay bacasından. 

 

Nə üçün qırılır günahsız insan, 

Bu zülmü götürməz Yer, Göy, Asiman. 

Yazıq ərəblərin su yerinə qan 
Axır qapısından, çay, bacasından. 

 

O yerdə daş-torpaq qana boyanır, 

Böyük də, kiçik də alovla yanır, 
Ahu-nalə yerdən ərşə dayanır, 

Kəsilmir onların vay, bacasından. 

 

Hüquqlu olaydı əri, qadını, 

Onlar da çəkəydi sülhün adını. 

Görəydilər səadətin dadını, 

Tökəydi azadlıq pay, bacasından. 

 

Şəmşir arzusuna çataydı barı, 

Qalmazdı canında dərdi, azarı. 

O məzlum ellərin yaxın dostları, 

Bir gəlib verəydi hay, bacasından. 
 

1976 
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MƏNDƏN 

 

İnan, az qalıram alışıb, yanam, 

Gəzir öz sirdaşım aralı məndən. 

Mən ovçu deyiləm, yoxdu kamanım, 

Qaçmasın dağlarn maralı məndən. 

 

Sözüm ariflərə təsir edərdi, 

Hicran çəkməyənə desəm hədərdi. 

Hər kimin qəlbində çoxdusa dərdi, 

Danışır ürəyi yaralı məndən. 

 

Hiylə handa, fitnə handa, mən handa, 

Şəmşir, sözün şirin olur dahanda. 

Elə bir kimsənə olmaz cahanda, 

Dolana xəyalı qaralı məndən. 
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İNDİ 

 

Ey məni istəkli yaradan Kişi, 

Günahım var, soyuq baxırsan indi. 

Özün xəlq etdiyin ağacı, daşı, 

Götürüb belimə çaxırsan indi. 

 

Qanadı sən verdin, oldum qanadlı, 

Yaxşı səadətli, paylı, baratlı. 

Piyada nökəri eləyib atlı, 

Çəkib ayağından yıxırsan indi. 

 

Yoxdu etirazım tutduğun işə, 

Mübariz deyiləm çərxi-gərdişə. 

Kəsib tikə-tikə qızarmış şişə, 

Duzlu kabab kimi taxırsan indi. 

 

Gah salırsan qəm xoduna körüyü, 

Nolar gözlə irəliyi, geriyi, 
Çıxıb canım, bədəninin çürüyü, 

Qalaysız qab kimi paxırsan indi. 

 

Şəmşirəm, yetiməm, yox anam, atam, 

Möhnətdən mərizəm, məəttəl-matam. 

And içirəm, yerim yoxdu bir tutam, 

Üç metr andırı soxursan indi. 
 

1921 
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DÖNÜB 

 

Əzəldən cəhənnəm olan bu diyar, 

İndi bir cənnəti-rizvana dönüb. 

Hər evdə, eyvanda yanır mayaklar, 

Yer üzü işıqlı asmana dönüb. 

 

Gördüm, heyran oldum qurğu, cəlala, 

Keçən gündən nələr düşdü xəyala. 

İxtiyar verilib elə, mahala, 

İşgüzar insanlar aslana dönüb. 

 

Keçib qara günlər, buzlu boranlar, 

Arif mətləb duyar, alim söz anlar. 

Ağ qızıl dərməkdə qızlar, cavanlar 

Tarlada alıcı tərlana dönüb. 

 

Kimi Aya uçur, kimi Günəşə, 

İgid kosmonavtlar çıxıb gərdişə. 

İldırım atını minib, bax işə, 

Çapırıq, fəzalar meydana dönüb. 

 

Elin yetirməsi bir şir oğlu, şir, 

Ərşə qanad çalır, Marsa yetişir. 

Yazıb-yaratmaqdan yorulmur Şəmşir, 

Sözləri dillərdə dastana dönüb. 
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YETİR 
1969-cu ildə Aşıq Şəmşir Bakıda bərk xəstə olduğu 

zaman dostlarına müraciət edir 

 

Gəncə şəhərinə, igid ellərə, 

Yusif, bu məktubu sən nizam yetir. 

Şəfəq salsın gələnlərin yoluna, 

İşıqlı bir cida, ulduzam, yetir. 

 

De dərdimi, görsən Dəllər Kərəmi, 

Fikrimin sirdaşı, qəlbin hərəmi. 

Dəhrin Rüstəmi, Devrin Bəhrəmi, 

Ona xoş gələcək avazım, yetir. 

 

Əzablı yuxuda görmürmü məgər, 

Sənətkarın arif gözü yol çəkər?! 
Mirvari kəlməli, kəlamı göhər, 

A dostum, özünü yalqızam, yetir. 

 

Axtar Qarabağda, gəz, tap Səfəri, 

Ərinməz, piyada yol salar bəri. 

Gətirər əlində abi-kövsəri, 

O, gəlsə qanadlı pərvazam, yetir. 

 

Gədəbəy qartalı, o Şair Vəli,  

Onunla başladım şeir təməli. 

Fərhad kimi çapar dağı,  tez gəli, 

Ürəyində bahar, bir yazam, yetir. 
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Arxamdı Gəncədə Müzamil, Cəmil, 

Əyməz vüqarların gərgədan, nə fil, 

Etibara doğru möhkəm müddəsil, 

Bakıda azcana nasazam, yetir. 

 

Səslə Kəlbəcəri başdan-ayağa, 

Bilsin Bəhmən, Eyyub - gəlsin sorağa. 

Səcdə qılam Qurban adlı bulağa, 

O yurda dilxunam, dilsuzam, yetir. 

 

Orda bir Əli var: özü göyçəli, 

Ələsgər təmkinli, sözü göyçəli, 

Baxışı göyçəli, gözü göyçəli, 

Döşündə mirvari-qotazam, yetir. 

 

Görsən Ağdabanda bir ala gözdü, 

Şəmşirdən aralı o necə dözdü?! 

Həsrəti, firqəti qəlbimi üzdü, 

Tiği-tizəm, kəskin olmazam, yetir. 
 

1969 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 



Aşıq Şəmşir 
 

 204 

 

VAR 

 

Könlüm qan ağlayır yenə kaman tək, 

Onda Məcnun dərdi, Kərəm səsi var. 

O, bir Sənandır ki, elsiz, vətənsiz, 

Nə dostu, aşnası, nə kimsəsi var. 

 

O uca dağları qarsızdı bilmə! 

Məhəbbət mülkünü varsızdı bilmə! 

Çoxdakı gülürəm, arsızdı bilmə, 

Könlümün qan ağlar zümzüməsi var. 

 

Nə qədər cahanda yaşarsa Şəmşir,  

Dosta qurban olar başarsa Şəmşir, 

Çox da gen dolanma, çaşarsa Şəmşir 

Onun vicdan adlı məhkəməsi var. 
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BƏYƏNMİR 

 

Atəşimi Araz axsa, keçirtməz, 

Tülkü şiri, eşşək atı bəyənmir. 

Nadan həqiqətdən la kəlmə bilmir, 

Haqq göndərən salavatı bəyənmir. 

 

Bədəni kor-kobud, sifəti zənci,  

İstər sözlərimdən ya küs, ya inci. 

Qayaqarpan irz-irəngi, irgənçi, 

Mintənəni qara fatı bəyənmir. 

 

Burnu çərə, dodaq çərmək, qabandiş, 

Çox gəlir əlindən yaramaz hər iş. 

Görən eşidirmi yetirən gərdiş, 

Bu eybəcər, hazaratı bəyənmir. 

 

Atbuğlunun böyüyünə oxşardı, 

Nadandı, qanmazdı, həm dilazardı. 

Yüzünə lağ etsə, yenə nə vardı, 

Bütün eli, camaatı bəyənmir. 

 

Eşidənlər, bilmə məni günahkar, 

Şəmşir ha əlindən çəkir dad-hazar. 

Tanımır, murdardı - nə qeyrət, nə ar, 

Müqəddəs mömünü lotu bəyənmir. 
 

1978 
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ƏMİM OĞLU 

 

Baban Hüseyn olub xan Allahverdi, 

Sən də o ilqara düz, əmim oğlu! 

Yaman gündə mərdi seçmək tez olur, 

Olsun sənin kimi yüz, əmim oğlu! 

 

İgid o kəsdir ki, nə desən tapa, 

Dost yolunda düsər çala, dağ çapa. 

Mənə lazımdır ki, bir on beş zopa, 

Mümkün eləsəniz siz, əmim oğlu! 

 

Gəl yaxşı bağ salaq, gülü solmasın, 

Şirəsinə məkəs-milçək dolmasın. 

Tək bircə kəlmə də xilaf olmasın 

Aramızda yalan söz, əmim oğlu! 

 

Olmasa da, küsüb, inciməm nə də, 

Düşməz xəyalıma bircə dəfə də. 

Yenə gözləyəcəm yaxın bir vədə, 

Düzəldin bu işi tez, əmim oğlu! 

 

Cavab varmı bu sualın yolunda? 

Şəmşir kimi ağsaqqalın yolunda? 

Zəhmət çəkin əhli-halın yolunda, 

Çalaram xeyrində saz, əmim oğlu! 
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VAXTIDI 

 

Zalım əcəl məni saldı taxtımdan, 

Yayın günəşinin uzun vaxtıdı. 

Al-yaşıl geyinib yallar-yamaclar, 

Yaylaqlara baxan gözün vaxtıdı. 

 

Açıb, qönçələnib ətri-yasəmən, 

Hələ ki, seyrinə çıxmamışam mən. 

Qocaman aşığa qıyarsanmı sən 

Ayrı düşə?! Gül-nərgizin vaxtıdı. 

 

Eşit iltimasım, rəhmə gəl, Fələk, 

Əgər qəbul olsa etdiyim dilək. 

Bu yaz dərməmişəm çəmən, gül-çiçək, 

Xəstəni axtarın, gəzin, vaxtıdı. 

 

Şəmşirin bağlıdı kürəyi elə, 

Məhəbbəti elə, ürəyi elə, 

Qarışıb neməti, çörəyi elə, 

Halal bir süfrədə duzun vaxtıdı. 
 

21.11.1974 
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MƏN 

 

Nələr vəsf elədim, yaratdım, yazdım, 

Təbiblərə, gözəllərə, mərdə mən. 

Elimi, obamı mən unutmadım, 

Tərif dedim yeri düşən yerdə mən. 

 

Xalq üçün səbəbli - sayalı oldum,  

Halal paylı, halal mayalı oldum, 

Həyasız görəndə həyalı oldum, 

Qoy görməsin, çəkdim üzə pərdə mən. 

 

İnsan gərək sınıq qəlbi sarıya, 

Yaman gündə dostu gəzə, arıya. 

Of demədim, dözdüm qəmli yarıya, 

Tab gətirdim zərbə-zorba, dərdə mən. 

 

Şəmşirəm, xoş əməllərə uyurdum, 

Bir zaman buyruldum, bəzən buyurdum. 

El yeridi, arxasınca yüyürdüm, 

Qalmamışam xalq içindən geridə mən. 
 

1942 
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ŞAİRİN 
Səməd Vurğuna 

 

“Ana nəğmə” kitabını oxudum, 

Heyran oldum hər işinə şairin. 

Tərlan kimi qanad çalır havada, 

Çatan varmı yerişinə şairin?! 
 

Sənə halal olsun bu qabil sənət, 

Bu ağıl, bu kamal, fəhmi-fərasət. 

Arif də, alim də verəcək qiymət 
Səliqəli duruşuna, şairin. 

 

Gəlişinə bizim ellər sevindi, 

Yoluna şam tutan əllər sevindi, 

Çəmənlər bəzənib, güllər sevindi 

Şəmşir ilə görüşünə şairin. 
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DE GƏLSİN 

 

Qoy olsun bu işdən o da xəbərdar, 

Yada salsın bu gün bizi, de gəlsin! 

Ayıq dursun, o yatmasın uyquda, 

Varsa çörəyinin duzu, de gəlsin! 

 

Sözlərimi mətləb qanana yetir, 

Aman versə, çərxi-zamana, yetir, 
Seyidlər şairi Bəhmana yetir, 

Sözündən qabaqca özü, de gəlsin! 

 

Əzəldən qəlbinə düşürdüm tək-tək,  

Ziyarət ov açıb olan görüşmək. 

Könlündə, qəlbində qalıbsa istək, 

Əyriyə deməsin, düzü, de gəlsin! 

 

Alimlik, şairlik cəmdi Şəmildə, 

Adını çəkmirəm şeirimdə ildə. 

Ürəkdən soyuqdu, küyçüdü dildə, 

Görüşdə şirindi üzü, de gəlsin! 

 

Əyyub, Yaqub adlı bu iki qardaş, 

Bunlar dost yolunda qoyandılar baş. 

Belə insanlardan min olaydı kaş, 

Şəmşiri görməyə yüzü, de gəlsin! 
 

11.11.1976 
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DAĞILDI 

 

Canım sənə fəda, ey qoca Fələk, 

Bu mülkündən nə insanlar dağıldı. 

Sən yola saldığın karvan qayıtmır, 

Neçə şahlar, Süleymanlar dağıldı. 

 

Fərzəndə eyşindən almadı kamı, 

Köç etdi Füzuli, getdi Nizami. 

Qarışıb, torpaqda çürüyüb hamı, 

Çox alimlər, gövhər-kanlar dağıldı. 

 

Bir zaman alaylar eləmişdi cəm, 

Bir yanda toy-büsat, bir yanda dərd-qəm, 
Neçə şir pəhləvan o Zalı-Rüstəm, 

Dağ qoparan hökmranlar dağıldı. 

 

Teymuri Ləng hanı, İsgəndər hanı?! 
Nadir, Bəhram tutmadılar dünyanı. 

Gübrə yaradıbsan fani insanı, 

Dəhr üzündə gəştibanlar dağıldı. 

 

Sənin nə ilqarın, etibarın var, 

Bahar günündə də yağdırırsan qar. 

Özün xəlq etdiyin faili-Muxtar- 
Mərd oğlanlar, od aslanlar dağıldı. 
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Məcnun Leyli sevdi, intizar getdi, 

Kərəmin naləsi asmana yetdi. 

Açdığın qapılar bir gün kiliddi, 

Yola saldın nə mehmanlar, dağıldı. 

 

İnsana məzardı axır düşərgə. 

Günəşi olmayan zəhərli kölgə. 

Topuna tutmağa tapılar bəlkə, 

Çox cəlladlar, xanimanlar dağıldı. 

 

Umudsuz bir evdi dünya qonağa, 

Köksünə sığanı atdın qırağa. 

Kimini arana, kimini dağa, 

Cida saldın, gözəl canlar dağıldı. 

 

Baş açan olmadı hökmü qüdrətdən, 

Şəmşir usanmadı cari zəhmətdən. 

Yaxşı da, yaman da düşdü qüvvətdən, 

Həm yıxanlar, yıxılanlar dağıldı. 
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DEMİŞLƏR 

 

İbadətdi, ziyarətdi görüşmək, 

Yoxsulluq, ayrılıq nəsdi, - demişlər. 

Can sağlığı ömür üçün bahardı, 

Qocalıq, xəstəlik pisdi, - demişlər. 

 

Baxtın 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, tacı talandı. 

Doğruluqdan qeyri şeylər yalandı, 

Məhəbbət vəfalı dostdu, - demişlər. 

 

Yolum düşə, görəm əhli-dilləri, 

Ziyarət edərdim 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, 

Ağrı-acım tamam kəsdi, - demişlər. 
 

1975 
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MƏNNƏN 

 

Bir həyasız qrip on-onbeş ildi, 

Əyləşib evimdə yanaşı mənnən. 

Deyirəm: yaxamı burax, dur geri, 

Dərhal qalxır onda savaşa mənnən. 

 

Boynuma dolayıb qayış-baldırın, 

Yoxdu məndə sinə, boyun, baş, burun. 

Ədalət sevənlər Haqq divan qurun, 

Bəlkə də nainsaf uzaşa mənnən. 

 

Hərçəndi deyirəm, eşitmir o da, 

Nə təbib, nə loğman yetişmir dada. 

Gah mənə yönəlir, gah da arvada, 

Qalıbdı xırraşa-xrraşa mənnən. 

 

Yandırır, canımı alova yaxır, 

Usanıb bezmişəm canımdan axır. 

Nə yerə, nə göyə, nə anda baxır, 

Tutub ətəyimdən sallaşa mənnən. 

 

Yaradanı yada sala bilmir o, 

Həkimin evində qala bilmir o. 

Mənə nə veribdi, ala bilmir o, 

Qəbrəmi gedəcək birbaşa mənnən?! 

 

Nəzilib bədənim, əriyib yağım, 

Gör necə quruyub dilim-dodağım. 

Dəhşətə düşübdü oğul-uşağım, 
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Az qalır qızlarım ağlaşa mənnən. 

Tutur öskürəyim, vermir bir aman, 

Ölümə, qripə tapılmır dərman. 

Kimi yaxır, əl götürmür bu şeytan, 

Durubdu tutaşa-tutaşa mənnən. 

 

Şəmşirəm, çəkirəm yüz cəfa, feyli, 

Ellər səndən gileylidi-gileyli. 

Ruhumu cəsəddən almaqdı meyli, 

Fikri var, daqavor bağlaşa mənnən. 
 

30.01.1976 
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QƏRİBLİK 

 

Ölüm Haqdı, yaranmışlar öləcək, 

Olmayaydı kaş dünyada qəriblik. 

Saraldar rəngimi fəsli-xəzan tək, 

Yanıdırar canımı oda qəriblik. 

 

Hayana baxıram, yoxdu bir kəsim, 

Taxtım qızıl olsa, olmaz həvəsim. 

Şur olub aləmə yayılmaz səsim, 

Olsam xaqan, ya şahzadə, qəriblik. 

 

Azır idrakını, pozulur başım, 

Görünmür bir nəfər qohum-qardaşım. 

Yetmişə, səksənə çatsa da yaşım, 

Yenə düşür anam yada, qəriblik. 
 

Qəlbim pərişandı, könlüm talandı, 

Yandı canım, atəşlərə qalandı. 

Doğru desəm, deyəcəklər yalandı, 

Kim yetişər səndə dada, qəriblik?! 
 

Dolu döyməyən bağ solmaz, saralmaz, 

Şəmşir, qəriblikdə etmə ərkinaz, 
Qərib can verəndə can deyən olmaz, 

Sığınmışam min bir Ada, qəriblik. 
 

1977 
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BİLƏR 

 

Səxasızlar kərəm etməz yoxsula, 

Quruşu özünə qənaət bilər. 

Məni görcək ürbəndlədin yanağı, 

Belə zülm eləmə, cəmaət bilər. 

 

Mən hədər sevmişəm sən bivəfanı, 

Görmədim vəslində zövqü-səfanı. 

Eşqində çəkdiyim cövrü-cəfanı 
Sən bilməsən - Haqq var, ədalət bilər. 

 

Yollarında sinə gərən bir aşıq, 

Canını fədaya verən bir aşıq, 
Günəş cəmalını görən bir aşıq 
Əlbəttə, özünə ziyarət bilər. 

 

Ha girlədim sarayından çıxasan, 

Qan olmaz ki, bizə sarı baxasan, 

Kərəmsiz, rəhmsiz, nə beysəxasan, 

Şəmşir belə dərdi əsarət bilər. 
 

23.06.1976 
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AĞASI 

 

Sən yetiş dadıma, ey bari-xuda, 

Müşküllər pənahı, qullar Ağası. 

Xudayi ləmyəzəl, vahid bir Allah, 

Kainat sahibi, ellər Ağası. 

 

Vücudi-xilqətin bir ümidvarı, 

Xəlili çeşməni eyləyən carı, 

Bütün aləmlərin pərvərdigarı, 

Haraya çat, doğru yollar Ağası. 

 

Atasan, anasan istəyənlərə, 

Qəlbində məhəbbət bəsləyənlərə, 

Sən nicat verirsən səsləyənlərə, 

Şəmşir tək zarıncı dillər Ağası. 
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AĞLARAM 
 

Əkbər aşiqiyəm, qəlbi yaralı, 

Bax, gör mənə nələr olmuş, ağlaram. 

Kəsib kənarımı qəmin qoşunu, 

Hicranlar ətrafım almış, ağlaram. 
 

Kabab köz üstündə eyləməz qərar, 

Alışıb yanmaqda bir adətim var. 
Qəlbim xəstə, əl dəyməmiş sızıldar, 

Bahar buluduyam, dolmuş ağlaram. 
 

Mən imdad dilədim Şahlar Şahından, 

Külli kainatın bir Allahından. 
Əl üzmürəm aləm padişahından, 

Bilsən məni gözdən salmış, ağlaram. 
 

İqbal verdi, el içində car oldum, 

Köməksiz insana köməkdar oldum, 

Ağam Əli nəzərində var oldum, 

Özümü müqəssir bilmiş, ağlaram. 
 

Qəlbimdə mey-məzə, yoxdu mənzərə, 

Mən fəqiri de kim alsın nəzərə?! 
Qarışqalar şıllaq atır şir-nərə, 

Rubələr aslana dönmüş, ağlaram. 
 

Şəmşirə bu eşqi, sözü verən var, 

Qadir olub batinləri görən var, 
Uçmuş könül kərpicini hörən var, 
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Baxtım qeyri sevda bulmuş, ağlaram. 
 

1920 

                

AMANDI 

 

Qələm qollu, adı Rəşid-Ələmdar, 

Günahkar qulunla barış, amandı! 

Mənzil qərib, gözüm həsrət-intizar, 

Bu xəstə əhvalım soruş, amandı! 

   

Qoyulub çarpayım birinci səfdən, 

Necə bir yad kimi qapı tərəfdən. 

Kəbə-Kərbəladan, şahi Nəcəfdən, 

Bu gündə fəryada yetiş, amandı! 

 

Çaşır tədbirini köməksiz insan, 

Yalqızlıq, qəriblik deyilmiş asan. 

Şəmşirin pənahı xaki-Xorasan, 

Şəfa nəzərində görüş, amandı! 
 

1921 
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YAZIRAM 

 

Ey qüdrətli Ağa, adı Ələmdar, 

Zalımdan ərzəmi sənə yazıram. 

Günahkar olsam da, eşit səsimi, 

Göz yaşımla Ağa, yenə yazıram. 

 

Ey qəzəbnak Ağa, qisasım sən al, 

Alışdırır məni, yandırır bu hal, 
Zülfüqarı bu düşmana özün çal, 

Yalvarıram, dönə-dönə yazıram. 

 

Böyük qərargahdı mehri-mah Fələk, 

Mətləb orda bitir, lazımdı bilmək. 

Şəmşir, gəl darıxma, hasildi dilək, 

Yerə, Göyə, Aya, Günə yazıram. 
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YETİŞ 

 

Ey Rəbbül aləmin, ya malikəl-mülk, 

Pakizə baqisən, barisən, yetiş! 

Mənim kimi darda qalan qulların 

Fəryadına mədədkar isən, yetiş. 

 

Əvvəldə, axırda haqq olan Allah, 

Səmavəti vəl ərz böyük padişah. 

Qəlblərin sirrini bilirsən agah, 

Nihanların xəbərdarısan, yetiş. 

 

Mehribansan ata-anadan bizə, 

Hər neməti verən binadan bizə. 

Mövlasan aləmi yaradan, bizə, 

Bəxş edirsən dövlət-varı, sən, yetiş. 

 

Səndən işığını almayan çıra, 

Sönər, şöləsinə tez düşər qara. 

Könlümün şüşəsi olub səd-para, 

Rəhm elə, əlinlə sarı, sən yetiş. 

 

Rəhminin yanında kütahım azdı, 

Günahım çəkilsə dünya sığmazdı. 

Şəmşir düz yolunda qurban, niyazdı, 

Aləmlərin Girdigarı, sən yetiş. 
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MƏNƏM 

 

Ələsti aləmdə, qövlü-bəlada, 

Bir qəlbi şikəstə, müşkül hal mənəm. 

Yerin, Göyün bir Şahına sığınan, 

Həmişə eliyən düz xəyal mənəm. 

 

Dövranın hökmüdür enmək, ucalmaq,  

Ucalıb, tərəqqi təblini çalmaq. 

Yoxsulluqdan olur vaxtsız qocalmaq, 

Ancaq qəm əlindən xətti-çal mənəm. 

 

Günahım çox olub, etmişəm üsyan, 

Sən yetiş imdada, ya Sahib-Zaman. 

Ya xaki Xorasan, qadiri-Sübhan, 

Nökərin Şəmşiri yada sal: mənəm. 
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DANIŞ 
Bağlama göndərən xanəndəyə məktub 

 

Xaliq «Kün!» buyurdu, xəlq oldu dunya, 

Qələm hansı adı yazandan danış. 

Ya bir Allah, ya Məhəmməd, ya Əli, 

Bu adları bilən ozandan danış. 

 

Başın gicəlirsə, iki əllə sıx, 

Yükün ağırdırsa, get kənarda yıx, 

Şəllən dağarını, qalx, aradan çıx, 

Gəldiyi yolları azandan danış. 

 

Sən alim deyilsən, yoldaş ağsaqqal, 

Əqlini cəm elə, nağaranı çal. 

Sənə yaraşarmı dava-qalmaqal, 

Mollasan, çəkdiyin əzandan danış. 

 

Aşığa dolaşma, qalar dilin tənk, 

Çox da bilsən, azca danışmaq gərək. 

Şairlik kəndinə gəlməsin hənək, 

Kotanın xam gəzir, xozandan danış. 

 

Şəmşir sənə hələ dəymir yad eldə, 

Kişi olan alar yaxşı ad, eldə. 

Sən də axtar, ləzzətini dad, eldə, 

Ayrandan, qatıqdan, qazandan danış. 
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SƏNİN 

 

Başım qarışıqdı, macalım yoxdu, 

Haqqı-hesabına baxaram sənin. 

Elə bir yekə daş - Murovdan ağır, 

O keçəl başına yıxaram sənin. 

 

Qəza vurar, eldən geridə qalarsan, 

Halını özgədən xəbər alarsan, 
Ömrünün boyunca yüz-bir çalarsan, 

Ağzına bir zurna tıxaram sənin. 

 

Nə kişi deyilsən, nə dul, nə də qız, 

İlan ağısıdır çörəyində duz. 

Şəmşirə yaxşılıq etsəydin hənuz, 

Mən də minnətindən çıxaram sənin. 
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GEDƏRSƏN 

 

İnsan oğlu, sən nə qədər yaşasan 

Keçən günlərini sayıb gedərsən. 

Ac gözün dolanda qara torpaqdan 

Onda bu dünyadan doyub gedərsən. 

 

Əcəl tələbkardı, ona borclusan, 

Kəsər yıxdığını, sən ha yalvarsan. 

Canına bir tikan qıymayan insan, 
“Dünya kimə qaldı!” - deyib gedərsən. 

 

O qayıtmaz köçü sən də yada sal, 

Çəkmə çox əfsanə, nə qoyxa, nə qal, 
Kimlərə qalacaq qazandığın mal, 

İnanma qazanıb, yeyib gedərsən. 

 

Solacaq bağında açılan çiçək, 

Bu artıq tamahdan bəsdi, sən əl çək. 

Demə qüvvətliyəm, qoçuyam, mən tək, 

Uca qamətini əyib gedərsən. 

 

Uzun söz nə lazım, deyim müxtəsər, 

Saxla xəyalında, ağlın olsa gər, 

Al-yaşıl geyinib bürünsən də zər 
Bir gün o libası soyub gedərsən. 
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Hanı, çoxlarının zəngin arxacı, 

Di bax, görünürmü Süleyman tacı?! 
Əzəli bal dünya, axırı acı, 

Binahar, əl-üzün yuyub gedərsən. 

 

Tənəzzül var, tərəqqini gah eylər, 

İstəsə nökəri padişah eylər, 
Toyun məclisini birdən ah eylər, 

Çərxin ilqarına söyüb gedərsən. 

 

Şəmşir, ölüm xabı ağrıdar başın, 

Əlac edə bilməz qohum-qardaşın. 

Sənlə getməz əziz sevgi yoldaşın, 

Cahanda intizar qoyub gedərsən. 
 

1941 
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QOCA BAXTIM 

 

O şahim, ustadım Ələsgər demiş: 

Dur gəl, a saqqalı çal, qoca baxtım. 

Quş kimi havalan, elə bir gərdiş, 

Sal bizim tərəfə yol, qoca baxtım. 

 

Başlıyaq söhbətə, sözə çıx barı, 

Məndən kənar gəzmə, üzə çıx barı. 

Qayadan, qolpundan düzə çıx barı, 

Gedib qucaqlama kol, qoca baxtım. 

 

Öpüm ayağından, tutum dizindən, 

Hara getsəm, əl çəkmərəm izindən, 

Atma nəzərindən, salma gözündən, 

Dar gündə köməkdar ol, qoca baxtım. 

 

Yenə bir ucalan cavanlığın tək, 

O günü yada sal, nə olar görək. 

Qoy xəstə çağımda açılsın ürək, 

İndi də qədrimi bil, qoca baxtım. 

 

Təbəssüm et - sözüm xoşa gedəndə, 

Dolu gəlim - nəfli işə gedəndə, 

Zər gətirim - qara daşa gedəndə, 

Elə qiymətimi ləl, qoca baxtım. 

 

Aramızdan azalmasın məhəbbət, 

İstəmirəm qeyri bir nazı-nemət. 

Mən versəm də, sən almazsan ürüşvət, 
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Barı, sən ver mənə pul, qoca baxtım. 

Əlində var dərdə dərmanın cəmi, 

Sən qurtar canımdan möhnəti, qəmi. 

Necə ki, mən səni çağıran kimi 

Məni də çağırır el, qoca baxtım. 

 

On beş aydır çıxmır xəstəlik candan, 

Əlac hanı, gəlib çata bir yandan. 

Döşəkdən, yastıqdan, qəmli yorğandan 

Durğuz, at mərizə əl, qoca baxtım. 

 

Açılsın düyünüm, düzəlsin işim, 

Bahara bənzəsin, yaz olsun qışım, 

Dostun məclisində deyim, danışım, 

Eləmə dilimi lal, qoca baxtım. 

 

Bir yol göstər, yolun azan çaşqına, 

Hicranı, qüssəni həddən aşqına. 

Doğru Haqqı-Yaradanın eşqinə, 

Qəlbimdən qaranı sil, qoca baxtım. 

 

Şəmşirin baratı, baxtı gətirsin, 

Çətin iş düzəldən özü yetirsin, 

Payına xoş səadəti götürsün, 

Çəksin bu kağıza qol, qoca baxtım. 
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GÖRMÜŞƏM 

 

Min üç yüz doxsan beş, səfər ayında, 

Yuxumda mərd Ələmdarı görmüşəm. 

Canım fəda olsun bu rəşid mərdə, 

Müşküllərə ümidvarı görmüşəm. 

 

Dərmansız dərdimə o, etdi məlhəm, 

Qırmızı boyaqlı - əlində Ələm. 

Gördüm uzun qolu olmayıb qələm, 

Salamatdı sağ tutarı, görmüşəm. 

 

Bir qəzənfər oğlu keybər guşanın, 

İgid hünərvəri Şahi-Mərdanın, 

Camalını Əbülfəzil Ağanın, 

Şəmşirəm, bu səbəbkarı görmüşəm. 
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BİR XUDASINI 

 

Sidq ilə çağırram müşkül çağımda, 

Aləmin mehriban bir Xudasını. 

İbtida yazılıb ərşin sağında, 

İstərəm haqqımın bu duasını. 

 

Bir adı layəmut, bir adı Rəhman, 

Qurtarsın mərizi cövrü-cəfadan. 

Qəbul etsin yeri-göyü Yaradan 

Bu xəstə aşığın iltimasını. 

 

Qocalıq, həm möhnət kəsib üstümü,  

Qüvvətim tükənib, dizim əsdimi?! 

Bu qədər qəm bir bədənə bəsdimi, 

Əfsundu, dərdimin deyim hanısını? 

 

Keçən günü olmaz ələ gətirmək, 

Çətindi ömürü yola gətirmək, 

Əlac ona qalıb, dilə gətirmək: 

Şahi-Mərdan kimi mərd Ağasını. 

 

Cidada yasini oxuyan şah sər, 

Mülkü vilayətdi, atası Heydər, 

Şəmşiri özünə saysa bir nökər, 

Etmərəm xəzinə təmənnasını. 
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AŞIQ 

 

Üstümü qocalıq alıb duman tək, 

Daha ağla, təsəllini al, aşıq. 

Eşqi-məhəbbətdən bəsdi, sən əl çək, 

Bundan sonra öz qaydına qal, aşıq. 

 

Şirin canın qəm oduna yaxma sən, 

Boş tüfəngi yalan yerə çaxma sən, 

Yum gözünü, köks ötürüb baxma sən, 

Gül yanaqda görən kimi xal, aşıq. 

 

Gözəllərə nəzər etmə uzaqdan, 

Meylini kəs zərif, incə buxaqdan, 

Pay istəmə şərbət süzən dodaqdan, 

De küsmüşəm, istəmirəm bal, aşıq. 

 

Çağırsan, cavanlıq yetişməz hova, 

Yanar cismin - inan sönməz alova. 

Çıxmaq üçün Dəlidağa, Murova, 

Söylə görüm, varmı səndə hal, aşıq? 

 

Tamaşada qoy göstərsin güzgülər, 

Şəmşirə kim gülsə əgər, düz gülər. 

Nə din-danış: gəlin gülər, qız gülər, 

Vaxtın keçib, xəttin olub çal, aşıq. 
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YAR 

 

Qaşların kamandı, gözün can alan, 

Rəhm, insaf, mürvət səndə hanı, yar? 

Olmaz sənin kimi zalım hökmüran, 

Bu dünyanın padişahı, xanı yar. 

 

Eşqinin ataşı, odu məndədi, 

Nalə də, fəryad da odu, məndədi. 

Tüstüm buxarlanır, o dumandadı, 

Mənim canım nə zamandı yanı, yar. 

 

Şəmşirəm, qəhrindən cismim üyüşür, 

Gör yazıq bədənim nə günə düşür, 

Kirpiyin ox olur, sinəmi deşir, 

Yerdə qalmaz, günahsızın qanı, yar. 
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ÇAĞIR 

 

Haqqın dostu yaman gündə darıxmaz, 

Mehriban Allahı düz tanı, çağır. 

Hakimdi, hikmətdi, vahid olandı, 

Bəlkə elər rəhmi-ətanı, çağır. 

 

Məhəmmədin şəfa var ayağında, 

Qoymaz o tərlanı sar ayağında. 

Məzbəh meydanında, dar ayağında 
Müşküllər dadına çatanı çağır. 

 

Min ayə içində bir sin oxuyan, 

Şəhid günü təmənnasın oxuyan. 

Şahi-sər cidada yasin oxuyan, 

Qumlar üstə qana batanı cağır. 

 

Niqabın üstündən düşəndə Ələm, 

Dünya lərzə etdi, titrədi aləm, 

Mərdanə qolları olanda qələm, 

Müşkülü dişində tutanı çağır. 

 

Ey fəccül-fərəcə Sahib əz-Zaman, 

Bir Allah eşqinə ya Xizri dövran, 

Şəmşir sizdən dilər dərdinə dərman, 

Qafil olma könül, Mövlanı çağır. 
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AMANDI 
  Həyat yoldaşım xəstə olarkən 

 

Bəndəyi-kəminə zəlili-zərəm, 

Salma nəzərindən Tanrı, amandı! 

Mərizi bidərman, dərdə düçaram, 

Ey aləmin Girdigarı, amandı! 
 

Sığınmışam vahid olan bir Ada, 

Sənsən yaman gündə yetişən dada. 

Qadir olan Allah, özün sal yada, 

İsmi hənnan, Bari, Baqi, amandı! 
 

Göylərin, Yerlərin pak sənətkarı, 

Bağlı qapıların böyük açarı. 

Bir gecədə mıx yerinə mismarı 
O kəsdirən Hökmüdarı, amandı! 
 

Səxavətli xaliq sənsən rəbbanı, 
İmdada yetənsən ya Kərəm kanı. 

Mömün kimsələrin doğru sübhanı, 

Yoncuyuram sənə sarı, amandı! 
 

Bağışla İlahi, ənbiyələrə, 

Kərbəlada şəhid kəsilən sərə, 

12 imama, cəm peyğəmbərə, 

Kainatın səbəbkarı, amandı! 
 

Bu şadlıq günümü hicrana qatma, 

Öz adın xətrinə nəzərdən atma, 
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Qüdrətinin xatirinə unutma, 

Şəmşir kimi günahkarı, amandı! 

 

SAXLAMIŞAM 

 

Vəfalı dost, nə istəsən varımdı, 

Mərd yolunda canı-sər saxlamışam. 

Səksəni keçirəm doxsana sarı, 

Bədən qocalsa da tər saxlamışam. 

 

Keçən günlərimdə cəfa görmüşəm, 

İndiki dövranda səfa görmüşəm, 

Ədalət, həqiqət, vəfa görmüşəm, 

Uçmaq üçün balı-pər saxlamışam.  

 

Siz bu Kəlbəcərə gələn zamanda, 
Qəlbimdə gül açdı sən danışanda. 

Şirin kəlmələrin bal oldu şanda, 

Yadımda yadigar zər saxlamışam. 

 

Sözlərim layiqsə alın nəzərə, 

Dərin minnətdaram siz hünərvərə, 
Könlüm seyrangahdı istəyənlərə, 

Çapsa, köhlənimə yer saxlamışam. 

 

Çox müştağam arif, əhli-dilə mən, 

Dəhr üzünə belə gəldim, belə mən. 

Baş əymirəm qocalığa hələ mən, 

Şəmşirəm, ürəyimi nər saxlamışam. 
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AY LƏLƏ 

 

Qərib bülbül qonsa gül yarpağına 

Tikanlı güllərin dilər, ay lələ. 

Mərd igidin qürbət eldə adı olmaz, 

Nadanlar loğmana gülər, ay lələ. 

 

Haqqın fərmanında heç olmaz yalan, 

Bu hökmə qafildi yaranmış olan. 

Budur sahibkarın qoyduğu plan, 

Dünya gah boşalar, dolar ay lələ. 

 

Sən cavansan, unut bu təşvişləri, 

Yaralı qəlbimə vurma neştəri. 

Bu həlli müşkülat çətin işləri 
Eləsə çox asan elər, ay lələ. 

 

Kimin fəryadına çatdı bu dünya?! 
Milyon süleymanlar satdı bu dünya. 

Mərd igidlər yıxan atdı bu dünya, 

Arif olan mətləb bilər, ay lələ. 

 

Zəngin olar oba yeri, el yeri, 

Şəmşir deyə söz dalınca gəl, yeri. 

Bir misaldı: “Boşda qalmaz göl yeri”, 

Su arxınan bir də gələr, ay lələ. 
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DESİN 

                                     

Nizami, Füzuli hanı dünyada, 

Hayana göndərib zamana, desin?! 

Soruşsanız: sənətkarı neylədin? 

Kağız dilə gəlsin, mərdana desin. 

 

Saralıb gül kimi solan bu canım, 

Özünü odlara salan bu canım, 

Uşaqlıqdan yetim qalan bu canım, 

Nə ata çağırsın, nə ana desin.   

 

Eldən ilham aldım, rütbəyə çatdım,  

Şeir kəməndimi dağlara atdım, 

Cəfa çəkdim, nələr yazdım, yaratdım, 

Məndən qalan sözdü nişana, desin. 

 

Dərdi-möhnət insan üçün naqandı, 

Bilirsənmi qəlbə dəymək  nə qandı?! 

Mətləb dedim dərdbilməzə, nə qandı, 

Dərdbilən dərdimi qanana desin. 

 

Halal gəzdim, ad qazandım ölkədə, 

Hörmət aldım axıra da, ilkə də, 
Şəmşirin var pünhan sözü bəlkə də, 

Alimə, ya daşa, insana desin. 
 

31.02.1976 
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YOXDU 

 

Cavan şair, meylim çox mehribandı, 

İnan, ədabazlıq ədası yoxdu. 

Can demişəm o kimsə ki, qanandı, 

Fikrimin bir kəsə xatası yoxdu. 

 

Süleymanlar nə apardı xəznədən?! 

Çərxi-dövran üz döndərir tez nədən?! 

Yarıyanlar bəlkə də var yeznədən, 

Bizim evin igid qudası yoxdu. 

 

Sözüm lazım oldu, dedim qurtardım, 

Baxtım pay diləsə qürrə atardım, 
Qohum gəlsə, gözüm üstə tutardım, 

Bunun ki, qorxusu-qadası yoxdu. 

 

Olmalıdı nurlu üzdə məhəbbət,  

Sizdə min sədaqət, bizdə məhəbbət, 
Dərin bir dəryadı gözdə məhəbbət, 

Hər yanı daşqındı, adası yoxdu. 

 

Deyim: baxtı yeyin olan baxtavar, 

O səbəb çəkmirsən həsrət, intizar. 

Sənin xoş halına, sənin anan var, 

Şəmşirin anası, atası yoxdu. 
 

Şuşa şəhəri,  

11.02.1976 
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.        

GÖR 

 

Qardaşım, yaranmış insana dünya, 

Baldan da şirindi, gözəldimi gör?! 

Hər kəsin murazı dediyi kimi 

İstəyi, diləyi düzəldimi gör?! 

 

Bir kəsə versə də tərəqqi, həm sur, 

Dövranın səxası, ilqarı budur. 

Arxını uçurdur, suyun qurudur, 

Daşqın axan çaylar nəzəldimi gör?! 

 

Sağlıqda ölümü kim salar yada, 

Bu da kəm xəyaldı bizə dünyada, 

At minəni birdən qoyur piyada, 

Bu fərman axırdı, əzəldimi gör?! 

 

Polad kimi bədən, quş kimi ayaq, 

Topalı şil olub yeriyə bayaq. 

Qızılgültək yanaq təzə - qardan ağ, 

Bax necə saralıb - xəzəldimi gör? 

 

Dayanmaz bir canda, tez gedər ömür, 

Yüz illərə çata bilməz hər ömür. 

Şəmşirin sevgisi, bu hədər ömür  

Payız xəzan vuran xəzəldimi gör?! 
 

1975 
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AŞIQ 

 

Getdi, gəlməz bir də təzə cavanlıq, 

İstər yaxıl, istər alış, yan, aşıq! 

Əlac yoxdu, öz dərdini özün çək, 

Ağlasan da deyən olmaz: can, aşıq! 

 

Maya meyl eyləmir nəri görəndə, 

İşıqlanır, göz müştəri görəndə. 

Oğrun baxan gözəlləri görəndə 

Köksünü ötürər qocalan aşıq! 

 

Kəlbin günü keçib yaldan düşəndə, 

Yanaq çirkin olur xaldan düşəndə. 

İnsan da qocalıb haldan düşəndə 

Xoşa gəlmir hesabını qan, aşıq! 

 

Haqsız xata çıxmaz mərdin əlindən, 

Qoy bir kimsə inciməsin dilindən, 
Uzaşdır eşqini qızdan, gəlindən, 

Nə çəkmə bu yolda bir ziyan, aşıq!.. 

 

Şəmşirin xəstəlik alıb həvəsin, 

Bir yannan dərdi-qəm kəsir nəfəsin. 

Ah çəkməsin, çığırmasın, neyləsin 

Sevgisindən busə pay uman aşıq?! 
 

1967 
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GÜLƏR, HEY 

 

Aman, mənim əfsun dərdim, çox dərdim, 

Yaramazlar de nəyimə gülər, hey?! 

Havalanıb daha uça bilmədim, 

Quşlar qanad lələyimə gülər, hey! 

 

Yaylaqlar bəzənib çağırar eli, 

Aşıq dağ köçündə saz çalar, bəli. 

Səhərin tər-təmiz şəfakar yeli 
Fasiləli ürəyimə gülər, hey! 

 

Gözüm yaşı leysan olub axar bir, 

Bu hicran canımı oda yaxar bir, 
İşgüzarlıq gəlib hərdən baxar bir, 

Yorğanıma, döşəyimə gülər hey. 

 

Çox çəkilməz dərdim, qəmim var mənim, 

Azalmır canımdan intizar mənim. 

Bu körpəcə yaşlı uşaqlar mənim, 

Bu çağımda iməyimə gülər, hey! 
 

Tərif dedim, harda gördüm gül yanaq, 

Sözlərimədən təklənibdi aran, dağ, 
Dastan yazdım hər yetənə bir qucaq, 

Alim, arif əməyimə gülər, hey! 
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Başa çatdı, eşq atını çapdı kim? 

Ömrü üçün uçmaz qala yapdı kim? 

Ha axtardı, cavanlığı tapdı kim? 

Eşidənlər diləyimə gülər hey. 

 

Şəmşir qocalsa da, söz təzə-tərdi, 

Bir zaman gur səsi dağa yetərdi. 

Arvad da qocalıb, məndən betərdi, 

Nəinsaflar mətləbimə gülər hey. 
 

1976 
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HEYFİM GƏLİR 

 

Oxu, bu məktubu şəhri-talada, 

İnan, hər halıma heyfim gəlir. 

Hər beyilqar, qədirbilməz yolunda 

Qana, vicdanıma heyfim gəlir. 

 

Şeyx Sənan, Məcnunsifət halıma, 

Özümü qul etdim hədər, zalıma. 

Vurğun xəyalma, az kamalıma 

Əhdi-peymanıma heyfim gəlir. 

 

Şeirimlə şənlikdə saray tikmişəm, 

Həsrətindən göz yaşımı tökmüşəm. 

Sənin firqətini nələr çəkmişəm, 

Əfsun, hey canıma heyfim gəlir. 

 

Yüz təriflə, gül olarmı boz tikan?! 
Söyüd sandal olmaz, qanql da reyhan. 

Ha yazdım, yaratdım, bağladım dastan, 

Heyf, dastanıma heyfim gəlir. 
 

1976 
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GÖNDƏRDİM 
            Əmim oğlu İsmayıla 

 

Neçə dəfə sifarişin dalbadal 

Əmim oğlu, gəldi çatdı, göndərdim. 

Düşməsin qəlbinə zərrəcə bir xal, 

Əl dəyməyib, amanatdı, göndərdim. 

 

İçkibaz deyiləm əzəldən bəri, 

İnan, olmamışam hələ müştəri. 

Kövrəlmə bir şüşə şeydən ötəri, 

Qorxma, sağdı-salamatdı, göndərdim. 

 

Mən ovduq içirəm, içmirəm konyak, 

Arağa, çaxıra vurmadım dodaq. 

Qalıb bizdə toxunulmaz o qonaq, 

Aşıq yuxusunu qatdı, göndərdim. 

 

Birin özün içdin, tutma yasını, 

Tələb etsən verim təmənnasını. 

Tərpədən olmayıb propqasını, 

Nəzər yetir, bax peçatdı göndərdim. 

 

Şəmşirin bəsidi kəsmə-korəməz, 

İsmayılı mey-meyvəsiz istəməz. 

Əmrinizə əməl etdim, əl-qərəz, 

Konyak sənə nə baratdı, göndərdim. 
 

1975 
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İNSAN OĞLU 

 

Kərəmsiz, səxasız, zalım, zülümkar, 

Niyə beyilqarsan, ay insan oğlu? 

Bir gün yola düşər köçün, karvanın, 

Ömür günlərini say, insan oğlu! 

 

Axırın ölümdü, istər yüz yaşa, 

Xeyrini, şərini düşmürsən başa, 
Fikir ver üstünə yıxılan daşa, 

Olacaqsan ona tay, insan oğlu! 
 

Dünyada kərəm yox, ömürdə vəfa, 

Əcələ yalvarma, gəlməz insafa. 

Hədərdi çəkdiyin bu zəhmət, cəfa, 

Kamalı az, əqli zay insan oğlu! 
 

Şəmşir, sən işrətə uydun bayaqdan, 

Biçilər libasın beş ərşin ağdan. 
Özünü zəhmətə salma nahaqdan, 

Budur apardığın pay, insan oğlu! 
 

22.02.1976 
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İL 

 

Ha deyərlər: ay azalar ömürdən. 

Saniyədən düzəlmirmi bu san, il?! 
Nə gün ölmür, nə ay ölmür, nə də il, 

Həmən gündü, həmən aydı, həmən il. 

 

Olmasa bəşərin gözü, könlü dar, 

Bu fərmana qəlbim niyə darıxar. 

Yaranmışa ölüm Haqdı, yəqin var, 

Haqlamasın üstümüzü yaman il. 

 

Özün axtar, gör necədi, ara iş, 

Oyaq iqbal, qoyma düşə dara iş. 

Əmin olum yazarsanmı arayiş, 

Yaşamağa verərsənmi aman, il?! 
 

İstəməzdim mənə kaman atasız, 

Süvar etdiz məni köhlən ata, siz. 

Sızıldarsan, əgər olsan atasız, 

Mənim kimi ölmüş olsa anan, il. 

 

Hər kəsin gözündə olur bir muraz, 

Gecənin sabahı olmasa olmaz. 

Gahdan qış olursan, gah açırsan yaz, 

Hərdən alır dağ başını duman, il. 
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Kövrəlmişəm, qoyma yaşım süzülə, 

İnsafdımı əlim əldən üzülə?! 

Deyən çoxdu yetişəydim yüz ilə, 

Səndə mindi bu təmənna uman, il. 
 
Şəmşir, bu hal gəlməmişdi tək sənə, 

Bəsdi daha, az dərdi-qəm çəksənə. 

Bu yaşını yetiribsən səksənə, 

Sən çəkdiyin oldu xali-zaman, il. 
 

21.03.1976 
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BİTİR GƏL 
           Əsgər Əlqara oğluna 

 

Əsgər oğlan, məktubunu oxudum, 

Əsgərliyin son borcunu bitir gəl. 

Təlim öyrən, bu yerlərə şad qayıt, 

Qulluğunu başa çatdır, yetir gəl. 

 

Həvəslə dur keşiyində Vətənin, 

Zatı poladdandı Vətən güdənin. 

Xatirin, hörmətin, tərifin sənin, 

Qoy ucalsın, bu baratı götür gəl. 

 

Fəhmi-fərasəti bilən, bacaran, 

Tərbiyə düşünər söz qanan insan. 

Cəsur tərpən, məharətlə ad qazan, 

O təlimi özün ilə gətir gəl. 

 

Dərs al komandirdən kamil, mötəbər, 

Mətləbə çatarsan unutmasan gər. 

Əməlin olacaq bir müşkü-ənbər, 

Qoxlanacaq nəfəsindən ətir, gəl. 

 

Sorursan, halımız - gözəldi bizim, 

Umudvar - gözlüyür yolunu gözüm. 

Mənim igid oğlum, canım, əzizim, 

Şəmşir baban murazına çatır, gəl. 
 

14.05.1976 
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OLAN CANIM 

 

Bir qətrə sudandı sənin xilqətin, 

Ananın bətnində cəm olan canım. 

Nə şirindi sənin xətrin, hörmətin, 

İlana, çayana yem olan canım. 

 

Həzrət Adəm sanı babandı, tanı, 

Nuhun övladının varmı qalanı. 

Yadına salmadın niyə üqbanı, 

Sağlıqda keflənib dəm olan canım. 

 

Gül oldun dünyanın dövlət-varına, 

Gəl indi gərdişin bax ilqarına. 

Aldandın fələyin ruzigarına, 

Əqli, həm kamalı kəm olan canım. 

 

Düşəndə qəlbinə ləkə, bilmədim, 

Bu yükü üstündən tökə bilmədim, 
O qədər çoxaldı, çəkə bilmədim, 

Sinəsində əfsun qəm olan canım. 

 

Daha əzilmişəm, lec olmuş aqlıc, 

Qocalıq, xəstəlik eyləyib gülünc. 

Şəmşirin mənası kəskin bir qılınc, 

Ağarıb, saqqalı xəm olan canım. 
 

1974 
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İNDƏN BELƏ 

 

Gülüm, sənin olsun meydan, ixtiyar, 

Söhbət indən belə, söz indən belə. 

Sənindi dövlətim, malım - hər nə var, 

Qoy olsun ürəyin buz, indən belə. 

 

Ətrini alıram səhər duranda, 

Ürəyimiz bir bədəndə vuranda. 

Zarafata tünd olurdun hər anda, 

Gözəl, ayrılığa döz, indən belə. 
 

Taleyimi belə yazıb bir qələm, 

Bağçasından ayrı düşən bülbüləm. 

Haqqa umudvaram, sağalıb gələm, 

Tikərsən yoluma göz, indən belə. 
 

Yalqız gəzər, nərsiz maya, yaraşmaz, 

Qara ləkə göydə aya yaraşmaz, 

Taysız sona gölə, çaya yaraşmaz, 

Çalxan indən belə, süz indən belə. 
 

Sən uzun ömr elə, yaşa, yaxşıdı, 

Vəsməni çək qələm qaşa, yaxşıdı,  

İz qarın üzündə qoşa yaxşıdı, 

Təkcəmi salırsan iz, indən belə?! 
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Ala gözlum, tellərinə fədayam, 

Bəlkə də təbibdən olacaq sayam. 

Mələk-mənzər bilirsənmi hardayam, 

Axtar indən belə, gəz, indən belə. 

 
Bahar bayramınız yetişən vaxtda, 

Doldur səhəngini şırran bulaqda, 
Mərasim qur, dövran elə otaqda, 

Şəmşiri unutma tez, indən belə. 
 

1976 
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YAXŞI DUR 

 

Yaxşı kamalınan, yaxşı huşunan, 

Yaxşı tərpən, yaxşı otur, yaxşı dur. 

Mərifətlə danış, desinlər: əhsən, 

Nəsihətim sənə əzəl bir budur. 

 

Alçaq iş dalnca su kimi axma, 

Xainə, xəbisə, nakəsə baxma, 

Zinakar oduna özünü yaxma, 

Qoy tapan olmasın sənə bir qüsur. 

 

Evdar qadın oldun, qanasan gərək, 

Lazımdı hər kəsə namus, düz ürək, 

Daha yeməlisən halal duz-çörək, 

Olarsan bu evdə nur-aləm bir nur. 

 

Ustadın sözünü sən düşsən başa, 

Bəli, söyləyərsən, deməzsən: haşa! 
Nanəcibdən uzaş, mərdinən yaşa, 

Səni el tanıyar, olarsan məşhur. 

 

Hər kim sənə saf məhəbbət bəsləsə, 

Ahıldısa, qocadısa - hər nəsə. 

İstəkli ol səni sevən bir kəsə, 

Şəmşir ilə işlərini yaxşı qur. 
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BİLİRSƏNMİ?! 

 

Peysərində hicran, boynunda zəncir, 

Düşüb nə halətə qul, bilirsənmi?! 

Dilimdə əzbərim yeganə, tək bir, 

Olubdu saniyəm il, bilirsənmi?! 

 

Qəvvas könlüm qəm gölündə budu, üzər,  

Dərdi-möhnət qoyma, canım budu, üzər. 

Qadir olan ata qalib, budu zər, 

Xanım, bu sovqatı bol bilirsənmi? 

 

İndi sirr açıldı, söz oldu bəyan, 

Həqiqətə nə lazımdı imtahan. 

Bir ovuc torpağı eyləyən tufan, 

Görünməzdi həmin əl, bilirsənmi? 

 

Çoxdu qədir bilib məni ananlar, 

Alimlər, ariflər, mətləb qananlar, 

Kövrəlib, yuxalıb, qəlbi yananlar, 

Gözəl sənətkarı el, bilirsənmi? 

 

Mərd adında oxumuşam hər aya, 

Sığınmışam qadir olan Mövlaya. 

Bu günümdə özü çatsan haraya, 

Şəmşir nə gündədi gəl, bilirsənmi?! 
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BƏYƏNMİR 

 

Atası, babası Kəlbəcərdədi,  

Nəvə azıb, Kəlbəcəri bəyənmir.  

Axı necə çəkim mən belə dərdi, 

Obasını bu sərsəri bəyənmir. 

 

Ətə, qana gəldi, suyundan içdi,  

Kəlbəcər çörəyi qarnını deşdi. 

Bu gözəl cənnəti, gözəl behişti, 

Səbəb nədi belə yeri bəyənmir?! 

 

Pirinə kəm baxar fitnə, qudurğan,  

Mirvari qədrini bilərmi nadan? 

Qəlbi xain olan ata, anadan 

Eldə olan xeyri-şəri bəyənmir. 

 

Zəhmət ilə yuva salıb analar, 

Al-əlvan tikilir təzə binalar. 

Alışıb yanıram, pəndov danalar  

Durmur öz yerində, nəri bəyənmir. 

 

Misaldı: çanaqdan çıxsa tısbağa,  

Gülər libasına - qaçar uzağa. 

Ona deyən olmayıbdı: ay ağa, 

Eybin salıb bil içəri, bəyənmir. 

 

Qurğuya, büsata elə tamaşa, 

Bax sərvətli olan torpağa, daşa. 
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Səndə ki, bu yerdə çəkildin başa, 

Lovğalanıb ondan bəri bəyənmir. 

Sözüm eli sevməyənə xitabdı, 

Gözü götürmədi, xəzinə tapdı. 

Vətəni sevməyən nəyə hesabdı? 

Nadan qadın sanki əri bəyənmir. 

 

Şəmşir kimi sən də təmiz ad qazan, 

Düzəlsə yaxşıdı yolundan azan. 

Köpür tuluq kimi on şeir yazan, 

Nə Qurbanı, Ələsgəri bəyənmir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Dədə öyüdləri 
 

 257 

 

 

 

          

HEYFİM GƏLİR 

 

Əfsus, tərif etdim bir ədabazı, 

Demədim üzünə: heyfim gəlir. 

Eşidən kimsələr olmasın razı, 

Deyirəm düzünə: heyfim gəlir. 

 

Ustad övladısan, deyilsən naşı, 

Sənə şirin gəlir bu harambaşı, 
Namərdi mərd ilə tutdun yanaşı, 

Kəsərli sözünə heyfim gəlir. 

 

Şəmşir istəmir ki, paxıllıq çəkəm, 

Elə sanırsanmış sən məni bəlkəm. 

O, satqın, alçağın, sədaqəti kəm, 

Döyərsən dizinə, heyfim gəlir. 
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ƏDABAZLIĞI 

 

Könül bulandırır, qəlbə toxunur, 

Biqeyrətin, bu alçağın yazdığı. 

Mənim arzum budur: ya sahib olan, 

Özü üçün olsun quyu qazdığı. 

 

Beytəşədi, yoxdu onun hörməti, 

O qədirbilməzin tökülsün əti, 

Mirvari də olsa sözü-söhbəti, 

Cırar dərisini ədabazlığı. 

 

Toplayıb qəlbinə fitnədən, feldən, 

Daşı tez atılar obadan, eldən. 

Elə haram kökdən, elə nəsildən 
Yüz dəfə yaxşıdı it damazlığı. 

 

Kökəlib, danışır indi yuxardan, 

Çox çəkməz qılıncı düşər ovxardan, 
Bilməz onu kimdi dardan çıxardan,  

Gəlmir xəyalına yoldan azdığı.  

 

Ağzından qızıl da tökülsə onun, 

Şəmşir, lənət oxu, olsun Fironun. 

Bir şeytan sifətli görərsən sonun, 

Hamıya məlumdu yaramazlığı. 
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KEÇMƏSİN 

 

Qadir Allah, budur səndən diləyim, 

Sənin qulun çətin işə keçməsin. 

Sən elə sümük at qoca kəlbinə, 

Boğaza batmasın, dişə keçməsin. 

 

Ha qaçdım qəzadan, qurtarmadım can, 

Qəm üstümü kəsdi, vermədi aman. 

Günahkar olsa da, adı müsəlman 

Düz yerdə qabağı daşa keçməsin. 

 

Kərəm kanı, bir səndədi xoş nəzər, 

Kərəmli qapını müşküllər gəzər, 

Heç bir bəndə ah çəkməsin bu qədər, 

Hicran yuxusuna huşa keçməsin. 

 

Üzmərəm ya Mövla, əlimi səndən, 

Lütfi nəzərini kəsmə bəndədən, 

Ayrı salma əkərini daməndən, 

Əkərli kotanım daşa keçməsin. 

 

Şəmşir ağlar, nə gözündən yaş kəsər, 

Oyaq iqbal daşdan keçər, daş kəsər. 

Mərd durğuzar, namərd yıxsa baş kəsər, 

Nanəcib, namərdi başa keçməsin. 
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QƏRİBİN 

 

Bu böyük ocağı çağırram bu gün, 

Xorasanda var Ağası Qəribin. 

Müşküldə qalanın yetir dadına, 

Şahı-Mərdən bu Mövlası qəribin. 

 

Sızıldar, kimsəsi yoxdur, taplımaz, 

Ona dərman dərdi çoxdur, tapılmaz, 

Bir can deyən ölən vaxtı tapılmaz, 

Uzaqdır el-əqrəbası qəribin. 

 

Qəriblərə torpaq yanar, daş ağlar, 

Nə bacı can deyər, nə qardaş ağlar, 

Əyər dağlar, ayağına baş ağlar 

Tutulmaz matəmi, yası qəribin. 

 

Dolmuş bulud kimi sulanar gözü, 

Baxar sola-sağa bulanar gözü, 

Anasın axtarar, dolanar gözü, 

Yada düşər gah atası qəribin. 

 

Vahid olan Kirdigara bağışla, 

Şəmşirəm, mən üzü qara, bağışla, 

Rəşid qollu Ələmdara bağışla, 

Budur sizdən təmənnası qəribin. 
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DEYƏRLƏR 

 

Dar gündə əl tutmaq Əlidən qalıb, 

Səxalı mərd Şahsüvara deyərlər. 

Açıq olar mərd igidin süfrəsi, 

Kişi gələr xeyrə, şərə deyərlər. 

 

Dünya nərdivandır: enər, qalxızar, 

Kişi gülər, kişi çəkər ahu-zar. 

Hər insanın baxtı açar bir bazar, 

Sərraf baxsın bu bazara, - deyərlər. 

 

Tənəzzül, tərəqqi var bu dünyada, 

Şahı Süleymanı bir salın yada. 

“Dünən atlı - bu gün qalır piyada”, 

Bir misaldır, el-aşkara deyərlər. 

 

İsgəndər də aldı zülmətdən xərac, 

Qaldı kimlər üçün o səltənət, tac?! 
Bir quru fərş üstə öldü naəlac, 

Tapmadı  dərdinə çarə, - deyərlər. 

 

Şəmşir, bir möhnətə olanda düçar, 

Atalar demişdir: ağlama naçar. 

Qapını bağlayan vaxt olar açar, 

Çox darıxma, ay füqarə, - deyərlər. 
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YAZILDI 

 

Sahibi-vilayət, ey mərd Mürtəza, 

Vəlisən, bir adın Heydər yazıldı. 

Şəninə gəlibdi ədli-hal əta, 

Bir ismin saqeyi-kövsər yazıldı. 

 

Bir tərifim var ki, Hafizi-iman, 

Hüseynin atası ya Şahi-Mərdan, 

Nurundan bəzənib ərşi-asiman, 

Ziynətin göylərə zivər yazıldı. 

 

Adın həm axırdı, həm də ki, əzəl, 

Səni şir yaradıb Xudayam yəzəl. 

Dünyanın səbəbi oldu beş gözəl, 

Məhəmməd hüsnünə əxsər yazıldı. 

 

Bir zaman ənguşla böldün əjdaha, 

Münkür olanları gətirdin raha. 

Az qaldı qılıncın yetişsin maha, 

Zülfüqar səninə şahpər yazıldı. 

 

Səni gətirəcək bir də zəmanə, 

Məxluqat baş əyər sən hökmüranə. 

Şəmşir cannisardı şiri-yəzdanə, 

Payına kəminə-kəmtər yazıldı. 
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GƏLƏ 

 

Bir sidqi ürəkdən çağırram sizi, 

Bu gündə haraya Ələmdar gələ. 

Qul Qənbər yanınca şahi-Mərdanın 

Əlində düsərli Zülfüqar gələ. 

 

Alçaq duşmənlərdən çoxdu hərasım, 

Yetişsin imdada Rəşid Abbasım. 

Xudadan izn ola - var iltimasım, 

Qaim əsri kimi ümidvar gələ. 

 

Şəmşirəm, aşiqəm Haqqın adına, 

Külli-kainatın bir ustadına. 

Müşkülün, mərizin çatan dadına, 

Qadiri-zülcəlal Kirdigar gələ. 
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ƏLİ 

 

Dilimdə əzbərdi bir qadir Allah, 

Rəsulum Məhəmməd, imamım Əli. 

Sənin bu pak olan vilayətinə, 

Həmişə varımdı salamım, Əli. 

 

İlahi, günahkar, zəlil insanam, 

Seyifi şühadə, sənə qurbanam. 

Mənim ilə bəd keçməsin zəmanə, 

Dolana bu çərxim, əyyamım, Əli. 

 

Qoyma qafil olam, imam dilimdə, 

Məni nökər elə qoca sinnimdə. 

Şəmşirəm, dadıma  bu dar günümdə 
Yetiş, pozulmasın nizamım, Əli. 
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TAPILARMI? 

 

Xəstəyə can verən olsa da dərman, 

Yay günü Muğanda buz tapılarmı? 

Şalvar geyinməyən, simu-zər tuman, 

Oğlan, sən gəzdiyin qız tapılarmı? 

 

Behiştə formadan bağlasam kitab, 

Elə bilirəm ki, edərdim savab. 

Verdiyim bu haqlı suala cavab, 

Doğru sözlərimə söz tapılarmı?! 
 

Xam daylaq ipinə tezdən dolaşır, 

Sarsaq əqli-huşdan bir anda çaşır. 

Alçağın qəlbində qurd qımıldaşır, 

Ürəyində ilqar düz tapılarmı?! 
 

Olarsa, bir bəşər Haqqa inamsız, 

Qalacaq dünyada kamsız, nizamsız. 

Namərd süfrəsinin hər şeyi dadsız, 

Çörəyində halal duz tapılarmı?! 
 

Şəmşir ayıq olsun, yuxu yatmasın, 

Təmiz türfəsinə haram qatmasın, 

Hanı, varmı, dostu pula satmasın, 

Min adam içində yüz tapılarmı? 
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ÜSTÜNDƏ 

 

Şişdə nə günah var, oddu yandıran, 

Kabab hey alışa, közün üstündə. 

Qanan kəs dolanar alova, inan, 

Deyilən tənəli sözün üstündə. 

 

Bahara gül gəlib, zimistana qar, 

Hər bədənə öz libası yarayar. 

Əgər düşsə, tez saralar, solpuyar, 

Lalə qərar tutmaz buzun üstündə. 

 

Şəninə yazdığım şeir, kitabdı, 

Şəmşirə verdiyin bu nə cavabdı?! 
Qaşların da badi səbamı tapdı, 

Tellərin yellənir gözün üstündə?! 
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SAXLA ƏMANƏT 

 

Eşit sözlərimi, saxla amanat, 

Ömrünü sərf elə elmi, biliyə. 

İstəsən ki, başın ola salamat, 

Nə dəli al, nə də qız ver dəliyə. 

 

Adətkar usanmaz tapsa da yüz ər, 

Adətini ölən günü tərgidər. 

Küçə iti sümük gəzər, sümsünər, 

Gözü doymaz plov versən ləliyə. 

 

Hər qapıda loxma dadarsa bir kəs, 

Çıxmaz xəyalından onun bu həvəs. 

Olsa qızıl anbarında, deməz bəs, 

Qan göstərsən əl çəkərmi, zəliyə?! 
 

Bir adam ki, quldur, tamahkar ola, 

Bular cəzasını, qayıtmaz yola. 

Dəyirman ardını yalayan tula, 

Düşməlidi axır günü təliyə. 

 

Şəmşirəm, elimdən güc aldım daha, 

Təmiz ad qazandım, ucaldım daha, 

Ha yazdım, yaratdım, qocaldım daha, 

Dizim tutmur, əl atıram çəliyə. 
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YOXDU 
Xəstəxanada yatarkən 

 

Qoruya bilmirəm, qalmışam naçar, 

Qancıq qoşalanıb, ağacım yoxdu. 

Ancaq bir-birindən olub bədməkar, 

Vurub qorxuzmağa qırmancım yoxdu. 

 

Rəngi azır, zəhər olur qanımın, 

Eldə hörmətim var, adı-sanımın. 

Kimdi harayçısı yazıq canımın, 

Yalvarmasam olmur, əlacım yoxdu. 

 

Təbimdən, zehnimdən azalıb bilik, 

Arifə yaraşmaz divanə səylik. 

Şənimə dar gəlir qaranal bəylik, 

Başımda nə cıqqa, nə tacım yoxdu. 

 

Yaxşı dolanırdım əqli-huşunan, 

Gözəl gün keçirib bahar-qışınan, 
Şikara çıxmıram tərlan quşunan, 

Laçınım ovlayan turacım yoxdu. 

 

Şəmşir, sənin baban ocaq Miskindi, 

Möcüzatı qılınc kimi kəskindi. 

Bu nəinsaf niyə belə küskündü?! 
Yanımda qardaşım, nə bacım yoxdu. 
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GÖZÜN 

 

Nə birindən doyur, nə ikisindən, 

Qalıbdı dolana-dolana gözün. 

Bilmir necə baxsın - bilən olmasın, 

Birdən mənə, birdən filana gözün. 

 

Bülbülə oxşatma qarğa oxuşun, 

Huyultusu xoşagəlməz bayquşun. 

Olmaz məhəbbəti şurvu baxışın, 

Yazar da o eşqi yalana, gözün. 

 

Adətkardan azalarmı hiylə-fənd, 

Görəni özünə edən payi-bənd?! 
Sən ki, hər yetənə olursan peyvənd, 

Qorx ki, bir şeytana calana gözün. 

 

Düşünmədin, anlamadın, xam oldun, 

Yola düzəlmədin beynizam oldun. 

Mən halal ol, - dedim, sən haram oldun, 

Qıydın, natəmizə bulana gözün. 

 

Şəmşir səndən daha düşdü kənara, 

Daşın pis peşədən, ay üzü qara. 

Bir gün yem olacaq qarışqalara, 

Milçəyə, böcəyə, ilana gözün. 
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İÇİNDƏ 

 

Olsa da bağımda min çəmən, min gül 

Bahar bülbülüyəm qəfəs içində. 

Elə bil günahsız məhbusam həmən, 

Çırpınır bədənim nəfəs içində. 

 

Ha deyim açılar gözüm uyqudan, 

Qoymur bu səxasız, vəfasız dövran. 

Bir yandan qəm çəkir, bir yandan hicran, 

Olmaz belə kəlbin həvəs, içində. 

 

Şikara çıxmıram, düşmüşəm ləngə, 

Çıxsam tuş gəlirəm şirə, pələngə, 

Daş olsa əriyər, dönər əhəngə, 

Qalsa bu möhnətin hər kəs içində. 

 

Mən nəçiyəm baxam, ədalət sən bax, 

Mənə hərbə gəlir gör hansı axmaq?! 

Baş var ki, layiqdi qızıldan papaq, 

Baş var ki, samandı boş fəs içində. 

 

Şəmşirəm, dərdəcər, zibildi qonşum,  

Yüz hörmət elədim, nə bildi qonşum?! 

 Nə xoş söz danışdı, nə güldü qonşum, 

Yaşayıram bu müxənnəs içində. 
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SƏFEHLƏNMƏSİN 

 

Xoruldar aftafa görməyən dübər, 

Hərcayı danışıb cəfənglənməsin. 

Küçə iti bir insanı tanımaz, 

Deyin bu alçağa səfehlənməsin. 

 

Nadan, niyə uydun şərə-şeytana, 

Dilini öyrətdin fitnə-böhtana?! 

Yala hurub 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 oğracın andı, 

Hiyləsini arif bildi, el qandı. 

İblisə inanma, qəlbi şeytandı, 

Ələnməz un kimi kəpəklənməsin. 
 

1942 
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BAX İNDİ 

 

Bizi yada salıb gəldin, əzizim, 

Atan gəzən ovlaqlara bax indi. 

Qurbanı görməyə tapılmaz əncam, 

Göz yaşı ol, , süzül, yüz də ax indi. 

 

Yoxdu məhəbbətdən başqa bir gözəl, 

Ona tay yaranıb səxavət əzəl, 

Keçən günə, cavanlığa çatmaz əl, 

İstər canın yandır, oda yax indi. 

 

Xamə götür, al qələmi ələ, yaz, 

Mən: - Əz, desəm sən sözümü elə yaz, 

Dedim: - Fələk, talehimi ilə yaz, 

Dedi: - Əcəl yaranmışa yaxındı. 

 

Şir gəzər tayını, çəkər nərələr, 

Hər səsindən inildəyər dərələr. 

Kamil ovçu, kimə qalıb bərələr, 

Ovun keçir, kamanını çax indi. 

 

Nizamidən, Füzulidən tək biri, 

Hanı, varmı çəkmə dərdi, fikiri?! 

El axtarar, tapa bilməz Şəmşiri, 

Heyif səni, deyən olar, ax, indi. 
 

1939 
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GEDƏR HEY 

 

Sevib-durmaq hər çovdara çətindi, 

Bu gün məni, sabah səni sevər, hey! 

Ömrünü çürüdər əfsanə yerə, 

Üzülmə yolunda onun hədər, hey! 

 

Suyulanlar ürək verər hədiyə, 

Ovçu kimi gündə durar gədiyə, 

Görməzsən ki, bir əhdini ödəyə, 

El tanımaz, öz nəfsini güdər, hey! 

 

İstər kişi olsun, istərsə qadın, 

Yolunda can qoysun bircə muradın. 

Dünyada hər kim ki, gözləmir adın, 

Şəmşirin  zəhləsi ondan gedər, hey! 
 

1941 
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QONAĞISANMIŞ 
Bir foto şəklin qarşısında 

 

Etibarsız ömür, nə deyim sənə, 

Dünyanın bir ovuc torpağısanmış. 

Suala cavabsız bu nə baxışdı?! 

Hüsnünə baxana göz dağısanmış. 

 

Səndən nə təsəlli alım indi mən?! 

Düzübsən yanına lalə, gül, çəmən. 

Dinməz bir daş kimi durubsan həmən, 

Kirimiş qayalar sayağısanmış. 

 

Hanı sazın, sözün, eşqin, baratın?! 
Nə yaman yorulub köhlən Qıratın?! 
Hanı qızılgültək rəngin, sifətin?! 

Payızın saralmış yarpağısanmış. 

 

Dəhrin işrətinə sən oldun aşıq, 

Qəlbini şöhrətə etdin sarmaşıq, 
Bir zaman ay kimi salmışdın işıq, 

Tez yanıb, tez sönən çırağısanmış. 

 

Yadına gör nələr saldın, a Şəmşir?! 

Dərin xəyallara daldın, a Şəmşir, 

Sualına cavab aldın, a Şəmşir, 

Dünyanın köçəri qonağısanmış. 
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VAYINA 

 

Umud gözləməyin bu yarıtmazdan, 

Sağ ikən durmuşuq onun vayına. 

Hələ düşünməyib çoxdan, ya azdan, 

Anlamır dünyanı, çatmır hoyuna. 

 

Keçi, qoyun - bir nişana qalmadı, 

Qəsəm edim xalq inana, qalmadı, 
Toğlu, çəpiş, kəlçə, dana qalmadı, 

Verdik Xaqaninin sünnət toyuna. 

 

Bələd olduq ləzzətinə, dadına, 

Kəndi viran qoydu, lənət adına. 

Yaradanı bir salmayır yadına, 

Bişüurdu, boz ip ölçüm boyuna. 

 

Bakıya getmişdi - yaxşı ad aldı, 

Qazaxlı Məmmədov bəlaya saldı, 
Yoruldu, hamıdan geridə qaldı, 

Göz yaşları döndü bahar çayına. 

 

Bilmək istəsəniz belədi halı, 

Qurtarıb qapıdan dövləti, malı, 

Hələ öz işindən bir deyil halı, 

Nə deyim, dünyanın əqli zayına. 

 

Dedilər: Ağdaban sizə mərkəzdi. 

Gələn komsomollar doğru görkəzdi. 
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Mamedov çatanda qol-qıça əzdi, 

Kolxoz düşdü Bağlıpəyə payına. 

Bir hesabdar gəlib, adıdı Kamran, 

Qardaş, nə Kamrandı, bircə nahaq qan. 

Belə getsə boş qalacaq Ağdaban, 

Gələn olacaqmı haray-hayına?! 

 

Düzülürük yola - elə bil durna, 

Tab etməz bu zərbə yeddi qoburna. 

Hələ indi nə var, daldadı zurna, 

Tar, kamança qarışanda züyünə. 
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VAR 

 

İlqar üçün keçən xanimanından 

Dost yolunda xəstə yatanlar da var. 

Öz elinin qayğısını çəkənlər- 

Xalqın harayına çatanlar da var. 

 

Ayrı düşən övladından, yarından, 

Əl götürən dövlətindən, varından. 

Ölüncə dönməyən etibarından, 
Qanını qanlara qatanlar da var. 

 

Zəhmət çəkən doğru, düzgün yol üçün, 

Danışmağı azalt, verən dil üçün. 

Şirin ömrün oba üçün, el üçün 

Oda, atəşlərə atanlar da var. 

 

Qoruq olmaz xasiyyətə, adətə, 

Zənanədi, tez aldanar şöhrətə. 

Yüz qram arağa, bir kabab ətə, 

Dostunun sirrini satanlar da var. 

 

Şəmşir, yorulmasın həqiqət yazan, 

Düzəlsin nizama tədbirin azan. 

Yaman gündə yıxılanı durğuzan- 

Büdrəmiş əlləri tutanlar da var. 
 

1943 
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GƏLMİŞƏM 
Aşıq Valehin məskəni olan Abdal-Gülablıya gedən 

zamanAşıq Xaspoladla görüşdüm 

 

Valehin məskəni gözəl diyara, 

Sanki ziyarətdi, Haca gəlmişəm. 

Bir Kəbə bilmişəm Abdal-Gülabı, 

Baxatiri bu Meraca gəlmişəm. 

 

Burdadı məzarı kamil ustadın, 

Şeir dağlarını dələn Fərhadın, 
Ellərə tanıdıb bu şair adın, 

O böyükdü, mən balaca, gəlmişəm. 

 

Qulaq asdım Xaspoladın sözünə, 

Qədəm qoymuş sənətkarın izinə. 

Bugünkü görüşdə dünya üzünə 

Elə bildim mən indicə gəlmişəm. 

 

Alimə, arifə məhəbbətim var, 

Ellər aşiqiyəm, elə cannisar. 

Xoş sifət göstərdi müəllim Eldar, 

Şad olmuşam, qəlbi uca gəlmişəm. 

 

Miskin Abdal təməli var bağımda, 

Ələsgər Qurbanla durmuş sağımda. 
Heyf ki, gəlmədim cavan çağımda, 

Şəmşir piranədi, qoca gəlmişəm. 
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GEYİBDİ 
Qadınların istilni libasını tənqid edən aşıqlara 

 

Şikayət etməyən qızdan, gəlindən, 

İstilnini bir murada geyibdi. 

Dünya gör-götürdü, görüb elindən, 

Var bunlarda bir iradə, geyibdi. 
 

Keçən vaxtı sizə qoy verim salıq, 

Uzun şələ tuman, dizdən arxalıq. 

Əmiryan çəpgənə bezdən arxalıq, 

Kəsdi bu fel məni, xuda, geyibdi. 
 

Bizim qıza, gəlindər oxşar laçına, 

Mirvari düzdürür qurqal saçına. 

Dönür tərlanlar da göy göyərçinə, 

Bənzər olur bir cəllada geyibdi. 
 

Di gəl bax qirbişin, gecə-gündüzə, 

Gülməxmər oxşayır necə gündüzə, 

Geyinib, bənzəyir qoca gündüzə, 

Görən deyir: əlahidə geyibdi. 
 

Cənnət bunlarındı, can bunlarındı, 

Bədən bunlarındı, qan bunlarındı. 

Gözəl həyat, bu ad-san bunlarındı, 

Əlbət layiq görüb ada, geyibdi. 
 

Başın ağrı çəkər – dinmə, amandı, 

Başqa söz nə lazım, məzmunu qandı. 

Mədəni geyinsin – dəymə, cavandı, 
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Şən həyatdı, təmənnada geyibdi. 

 

Təzə qayda bir-birindən qəşəngdi, 

Bağda qızılgüldü, dağda çiçəkdi. 

Danışma qol açıq, tuman gödəkdi, 

Təmiz olar şehdə, suda geyibdi. 

 

Bəlkə də gələcək bilmirsiz hələ, 

Salamat dolanıb yaş-yaşa, lələ. 

Nə fikrə düşmüsüz siz indən belə, 

Xəlqin işi gedir xoda, geyibdi. 

 

Etibar, ilqar var halal nəsildə, 

Sən də tutmalısan - nə görsən eldə?! 

Ağ gümüş becərən Muğanda, Mildə 

Bu paltarı el ibtida geyibdi. 
 

Namus paltarda yox, ürəkdə gərək, 

İnanmasan axtar - belədi görək. 

Keyinən soyunar, istəməz kömək, 

Niyə deyək çox əlvida, geyibdi. 
 

Məcbur etməsəniz çəkməzdim adın, 

Geyimlə pozulmaz qeyrətli qadın. 

Atası seyiddi bizim arvadın, 

Çarlistonu ocaqzada geyibdi. 
 

Şəmşir, arif üçün qaş-göz işara, 

Sözün nəsiyyətdi saxlayanlara, 
Don gözəl yaraşır sevdiyim yara, 

Mən onun cəddinə fəda, geyibdi. 
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DANIŞAM 
Müəllimin sözünə cavab 

 
Elin qərarına söz demək olmaz, 
Yoxdu ixtiyarım, biçəm danışam. 
Ədalət hökmünə boyun çəkməyə, 
Varmı bacarığım, paçam, danışam. 
 

Tapanda qovudu soyuq suyunan, 
Gündü keçir şadlıqınan, toyunan. 
Ye-dolan, şükr elə, Allah hoyunan, 
Demə: əkiz doğub, üçəm danışam. 
 

Neçə şahlar dövran sürdü doyunca, 
Qalmadı dünyada tarix boyunca. 
Cahan bir səhnədi, insan oyuncaq, 
Yüz hava oynamaz qıçım, danışam. 
 

Hələ yaxşı gündü, yaman demirəm, 
Sirrimi sirdaşa inan, demirəm. 
Kəsilib hər yandan güman, demirəm, 
Bağlanmayıb qapım, bacam danışam. 
 

Təcrübə - ləl göydə yoxdu, yerdə var, 
Dərk eləsin kimin ağlı sərdə var. 
Qarşımızda Araz da var, Kür də var, 
Gərək bu çayları keçəm, danışam. 
 

Kişi odu, nə öyünə - dəm vura, 
Qeyrət zəngi ürəyində cəm vura. 
Vaxtı gəlsə kim bilir ki, kim vura, 
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Demirəm: qüvvətli qoçam, danışam. 
 

0 5.01.1919 

 

                    

YERDƏ 

 

Maral gözdəyində əyləşən ovçu, 

Möhkəm ol, birinci durduğun yerdə. 

Keçər bərəsindən naşı səsindən, 

Hüküşər ovların vurduğun yerdə. 

 

Mühəndis deyəllər əqlinən gözə, 

Huş ver bu qiymətli nəsihət sözə. 

Əyəcək planın, desən bilməzə, 

Özün öz işini qurduğun yerdə. 

 

Dilə kömək çatır dişdən, dodaqdan, 

Bir mənzilə xeyir çoxdu adaxdan, 

Ayağa yıxılma hər badalaqdan, 

Düşmənin boynunu vurduğun yerdə. 

 

Adam var ki, alçaq, xəsis, xoryatdı, 

Sözü oxdu, dəydi, yaram qanatdı. 

Görərsən ki, aralığa söz atdı, 

Bir dostun halını sorduğun yerdə. 

 

Şəmşir, aşna tutma namərdi, tərsi, 

Gəl unut acığı, əfsanə hirsi. 

Sənə yol göstərər ustadın dərsi, 

Əyilməz şüşəni qırdığın yerdə. 
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İSTƏDİM 

 

Mənim mürğü ruhim, xəstə xəyalım 

Uçub, dost elinə çatmaq istədim. 

Məhəbbət qəlbimlə onun qəlbində, 

Yenə mehman olub qalmaq istədim. 

 

Mənim canım qəm əlində təkdimi?! 

Ayrılıq sinəmə dağlar çəkdimi?! 

Ey könül, məqsədin görüşməkdimi?! 

Öpüb əllərini tutmaq istədim. 

 

Olsa səfərində səbəb raf güzar, 

Tərəqqi bülbülü çəkməz ahu-zar. 

Meylimin sərrafı axtarır bazar, 

Alınsa, mətahın satmaq istədim. 

 

Sulanır gözlərim, düşürsən yada, 

Xəyal fərağında gəzir piyada, 

Natəvan ürəyim dönüb səyyada, 

Ov keçdi, oxumu atmaq istədim. 

 

Arifsən, sözümdən mətləb duyarsan, 

Dərdin artar, bayquşlara uyarsan. 

Gərdiş, bu Şəmşirə necə qıyarsan, 

Vaxtdımı, tozlara qatmaq istədim?! 



Aşıq Şəmşir 
 

 284 

 

 

 

 

 

  

ÜSTÜNDƏ DAYANMAZ 

 

İgid tab gətirər oxa, kamana, 

Desən acı söz, üstündə dayanmaz. 

Nadan əgər kötək vursa qanana- 

Olar kabab, köz üstündə dayanmaz. 

 

Dostun meyli sınıb incisə dostdan, 

Olar qəlbi dolu döyən bir bostan. 

Könül novbahardı - görsə zimistan, 

Bənövşəsi buz üstündə dayanmaz. 

 

Şəmşirin əlində oynayır qələm, 

Xəyalım fəxr edir danışam, güləm. 

Guşəm ziyasına bürünüb aləm, 

Qara pərdə göz üstündə dayanmaz. 
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OLMAZ 

 

Gözəl söyləmişdi bizim aşıqlar: 

Qara tikan sulanarsa bağ olmaz. 

Turşənəg bitirər çöllər, bayırlar, 

Yemiş kimi üstü barlı tağ olmaz. 

 

Qanqaldan yasəmən hansı yerdə var, 

Yoxdu sarağanım xilqətində kar, 
Tərlan yumurtasın bəsləyərsə sar, 

Çəkər öz əslinə, qara zağ olmaz. 

 

Sərvi sanma sən acizi, gəvəni, 

Özünə oxşadar baba, nəvəni. 

Dəryalarda ha yusan də şəvəni, 

O ki, bir siyahdır, dönüb ağ olmaz. 

 

Gəl tapaq nəticə bu imtahandan, 

Adətən seçilər yaxşı-yamandan. 

Kərvan ağacından, nə böyürtkandan 

Min il də gözdəsən nar almaq olmaz. 

 

Təb əhlilər danışmasa azardı, 

Səbəbi olmadan nə söz yazardı. 

Şəmşirin çox belə qaydası vardı, 

Öyrənib çənəsi - qınamaq olmaz. 
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DESƏM OLMAZ 

 

Alağa qərənfil, yovşana reyhan, 

Tikanlı qanqala gül desəm olmaz. 

Ahənə sap qızıl, söyüdə sandal, 

Çöhrəsiz bir daşa ləl desəm olmaz. 

 

Hər arı mar çəkir yazda çiçəkdən, 

Bir çoxu nakəsdi doğru-gerçəkdən. 

Sənətkar olarmı məxəz-miçəkdən?! 

Şanında tapılar: bal, desəm olmaz. 

 

Namərdin varı var, ürəyi yoxdu, 

Bir insan oğluna gərəyi yoxdu, 

Sanası süfrəsi, çörəyi yoxdu, 

Yoxsula verəcək pul, desəm olmaz. 

 

İgid yeri düşən yerdə yaxşıdı, 

Yaxşıda yaxşılar bir də yaxşıdı. 

Mərd olan xeyirdə, şərdə yaxşıdı, 

Bivəfa arxaya gəl, desəm olmaz. 

 

Şəmşir də sözlərin saxlamaz ləngə, 

Əsli aslan olan layiqdi cəngə. 

Rubə tab gətirməz şirə, pələngə, 

Dovşana hünərdə fil, desəm olmaz. 
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DÜZ OLAR 

 

Qəlbimdən əyrini, olsa, düzəltmə, 

O, cümlədə palan qaşı düz olar. 

Qurddan çoban olsa, şeytandan abid, 

Həmi özü, həm yoldaşı düz olar. 

 

Sənətkar olmayan gəzər, diləni, 

Almaz nəzərinə ölüb-qalanı. 

Bilməz əgər mənzur tutsa biləni, 

Ustadan öyrənsə naşı düz olar. 

 

Daha qocalmışam, keçirtdim sinni, 

Yaxşı-yaman mən çox gördüm hər günü. 

O qədər çəkmişəm satqın dərdini, 

Şəmşir ağlar, didəm yaşı düz olar. 
 

1943 
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UNUTMA 
Saz ustaları Aşıq Şəmşirə yalan satır 

 

Kəlbəcər elində ustadam, - deyən, 

Məni sal yadına, barı unutma. 

Qorxma, nə istəsən verəsiyəm mən, 

Meylin olsun bizə sarı, unutma. 

 

Yadigarın qalsa məndə nişana, 

Düşəcək adınız bütün hər yana. 

İnsan olan qiymət verər insana, 

Sənətkarsan, sənətkarı unutma. 

 

Çox görürəm: “Usta mənəm”, - deyəni, 

Dəhrə ilə yonub taxta əyəni. 

Kamandarın işin görən bəyəni, 

Qafil olub, sazandarı unutma. 

 

Şikarında oxun atar naşı yan, 

Qədir bilər qanacaqlı yaşıyan. 

Keçən aşıqların adın daşıyan, 

Qalmış qoca yadigarı unutma. 

 

Şor əsələ dönüb, qurud qənd olub, 

Ələk quvçuları* sazıbənd olub. 

Qol əyri, üz batıx - irişxənd olub, 

Belə gülünc hesabdarı unutma. 

 

                                                           
* quvçuları - ələk düzəldənlər 
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Şəmşirə demişdin baxşayış, sazı, 

Qış başa gəlmədi - gözlədim yazı. 

Göndərmədin, səndən qaldım irazı, 

Özgələrlə etibarı unutma. 
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ƏLİMDƏN 

 

Unutmayıb, qədir bilən dostlara 

Bir namə yadigar yazım əlimdən. 

Gəzib məni hər bir zaman axtarar, 

Elə dostu necə üzüm əlimdən?! 

 

İgid xəlq olubdu namus, ar üçün, 

Halal dövlət, halal çörək, var üçün. 

Mən də cannisaram bu ilqar üçün, 

Olarmı, imzamı pozum əlimdən?! 

 

İnanmırsan sınıx könlüm gör, sarı, 

Həsrətindən rəngim olub gör, sarı. 

Tərlan idi şikarımda, gör sarı, 

Qaçırdım ördəyim, qazım əlimdən. 

 

Şəmşir, dolanırsan belə iş ilə, 

Necə bahar gileylidi qış ilə. 

Oxuya bilmirəm nəvaziş ilə, 

Qocalmışam, düşüb sazım əlimdən. 
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YARAŞMAZ 

 

Namərdə yalvarmaq insafdan deyil, 

Düşmənə yaltaqlıq mərdə yaraşmaz. 

Qüvvətinin ölçüsünü bilməyən, 

Desə: “Mənəm qoçu!” - nər də, yaraşmaz. 

 

Hər kəs qeyrətini düşünsün əzəl, 

Gül olmaz söyüddən - tökülər xəzəl, 
Adını gözləməz həyasız gözəl, 

Çəkməsin üzünə pərdə, yaraşmaz. 

 

Müxənnəs fəxr edir: mərdəm, cəlladam, 

Onun adətindən inciyəm, yadam. 

Xəlqin əhvalına yanmayan adam 

Deməsin: “Şərikəm dərdə”, - yaraşmaz. 

 

Həmişə kəmhünər sellənər, daşar, 

Özünü yüksəldər, qaynayar, coşar. 

Yerdə iş bacarmaz göydən danışar, 

Yalandan güvənsə bir də, yaraşmaz. 

 

Şəmşir məqsədinə çata, yaxşıdı, 

Kəhəri sərrafa sata, yaxşıdı. 

Yaxşı oğul-yaxşı ata yaxşıdı, 

Bivecinə xeyir-şər də yaraşmaz. 
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SƏNİN 

 

Namərdi ucaltma, qoy qalsın alçaq, 

Qəlbinin guşəsin qıracaq sənin. 

Nakəsi ayağa qalxızsan ancaq, 

Amansız boynunu vuracaq sənin. 

 

Nanəcib tanımaz əmi, dayını, 

Səbəb: şeytanlıqdan alıb payını. 

Yüz zəhmətlə bəsləsən də xaini 

Yollarına duzaq quracaq sənin. 

      

 Etibarsız bivəfaya yar olma, 

Qurdun balasının qaydına qalma, 

İlana inanıb, qoynuna alma, 

Bacarsa gözündən vuracaq sənin. 

 

Demə ki, acizdi - çox füqaradı, 

Sən doğrusan, onun meyli haradı? 

Könlü çamırlıqdı, qəlbi qaradı, 

Fil kimi qanını soracaq sənin. 

 

Bədəsili nə al, olma nə də yar, 

Bivəfa xilqətdə düz olmaz ilqar. 

Şəmşir, yalan kəsdən sən də ol kənar, 

Şər deyib üzünə duracaq sənin. 
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GÖRMƏDİM 

 

Aman ellər, dad yarımçıq əlindən, 

Doğru sözün, düz xəyalın görmədim. 

Baş açmadım nanəcibin dilindən, 

Əqli-huşun, pür-kamalın görmədim. 

 

Kabab oldum - şiş üstündə köz dedim, 

Cəfa çəkdim - ilqarsıza söz dedim, 
Sarağandan bağ olmadı, - yüz dedim, 

Barı yox, dəymişin-kalın görmədim. 

 

Qaynamaz ürəyi nökərə bəyin, 

Rəhmi gəldi, etibarı gərəyin. 

Arıya oxşamaz məkəs-milçəyin 

Şan çəkə bilmədi, balın görmədim. 

 

Nəqafil qəzadan qaça bilmədi, 

Qanadı qırıldı, uça bilmədi, 

Namərd süfrəsini aça bilmədi, 

Beysəxanın yaxşı halın görmədim. 

 

Şəmşirəm, əl vurma köhnə yarama, 

Sən təbib deyilsən, dərdim arama. 

Gah görürdün: qarışdırdı harama, 

Zülmkarın halal malın görmədim. 
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SƏNİN 
Aşıq Şəmşir qocalan vaxt dişləri tökülür, qız-gəlinlər onun 

danışığına gülür. Deyirlər ki, dayı, sən danışdıqca bizim 

xoşumuza gəlir, çənən xəzan yarpağı kimi əsməyə başlayır. 

Ustad cavab olaraq belə cavab verir: 

 

Düşkünə daş atıb, yornuğu döymə, 

Düşüb meylin hansı xəyala sənin? 

Cavan da qocalıb olacaq qarı, 

Umudun gəlirmi zavala sənin? 

 

Gözəllik insana - demə, gedəndi, 

Aldanıbsan sən fənayə, nədəndi? 

Can çıxar ya məndən - quru bədəndi, 

Nə olar cavabın suala sənin. 

 

Hələ ki, cavansan, ucalacaqsan, 

Gülmə qocalana, qocalacaqsan. 

Bilirsənmi onda necə olacaqsan? 

Olacaq tellərin boz-ala sənin. 

 

Səksənə, doxsana yaşın yetəndə, 

Bayqu kimi bucaxlarda ötəndə, 
Gəlin döyüb ayaq altda itəndə 

Minnətin çox olar əcala sənin. 

 

Dişlərin tökülər - qalmaz birisi, 

Nəşələnər sözlərinin gerisi. 

Alt çənənin qırışanda dərisi, 
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Dönər ağzın köhnə çuvala sənin. 

 

Dərindən fikr edib, huşa gedərsən, 

Özünü qara pul hesab edərsən. 

Yaxanı cak edib, cırıb didərsən, 

Düşər vəziyyətin bu hala sənin. 

 

Əlindən payını qaçırar sərçə, 

O zaman bilərsən necəsən-necə, 
Gündüzlər səninçün olacaq gecə, 

Gözlərin işıqdan ha sala sənin. 

 

İndidən rəhm eylə, bax iltimasa, 

Aşıqlar qəlbini döndərmə yasa. 

Vaxt olar, əlində gəzərsən asa, 

Qamətin donqala-donqala sənin. 

 

Şəmşirin xətrinə dəymə əzəl sən, 

İtirmə özünü, yola düzəl sən. 

Həmi növrəstəsən, həmi gözəlsən, 

Sığmır başın elə, mahala sənin. 
 

1953 
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AXTARIR 

 

Doğru sözdür: beyni qandı cavanın, 

Gözəlin camalın, qaşın axtarır. 

Fikr eləmir: ya axmaqdı, ya dəli, 

Deyir: cavan olsun, - yaşın axtarır. 

 

Dalınca çox düşmə hər arzuların, 

Elə bir bağ sal ki, dərəsən barın. 

Kamallı insanlar hər sənətkarın 
Özünü axtarmır, işin axtarır. 

 

Kimi bağça gəzir, kimi bar gəzir, 

Birisi xəzinə, biri var gəzir. 

Kim özünə bir münasib yar gəzir 
Həyasın, ismətin, huşun axtarır. 

 

Tellər qələm qaşı, xallar yanağı, 

Zülfün adətidir: qucar buxağı. 

Şəmşir sənətini laçın ovlağı, 

Kəklik də səkməyə daşın axtarır. 
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ARZULA 

 

Sən xalqın xeyrinə, elin nəfinə 

Həmişə bir xeyir xəbər arzula. 

Piyadanı atlı, yoxsulu varlı, 

Qanadsızı quştək gəzər arzula. 

 

Az olan iş üçün acığa gəlmə, 

Mənasız danışıb, əfsanə gülmə, 

Söylə kifayətlə bir neçə kəlmə, 

Ancaq məzmununda kəsər arzula. 

 

İnsan ol, insana bəslə məhəbbət, 

Şəmşir bu barata uymuşdur əlbət. 

Çalış həqiqətə olma bədniyyət, 

Nə yalan, nə böhtan, nə şər arzula. 
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OLANLAR 

 

Doğru sözdü: insan gülür ürəkdən, 

İndi yoxdur intizarı olanlar. 

Dünyanın bir dərdi gəlməz eyninə, 

Cibdə pulu, əldə varı olanlar. 

 

Qardaşın, qardaşın qalın qaydına, 

Xalq üçün gələcək yolun qaydına. 

Mahalın qaydına, elin qaydına 
Qalmalıdır xeyri-karı olanlar. 

 

Hansı bir insanı mərd doğub ana, 

Yol verməz böhtana, şərə, şeytana. 

Durar polad kimi, əyilməz yana, 

Doğru gəldi düz ilqarı olanlar. 

 

Sana, gözlə, kəklik daşa yetişsin, 

Eli sevən uzun yaşa yetişsin, 

Qurğusu, cəlalı başa yetişsin, 

Yaxşı işin sənətkarı olanlar. 

 

Əyər bəyənərsə, sözüm aşıqlar, 

Açıqdı vətəndə gözüm, aşıqlar. 

Şəmşir deyir, budur bizim aşıqlar, 

Ölkəmizin bəxtiyarı olanlar. 
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YAZAQ 
      Gələn məktuba cavab 

 

Salma xəyalını qəm dəryasına, 

Könül açan şirin sözlərdən yazaq. 

Lalə yanaqlıdan, bal dodaqlıdan, 

Qələm qaşlı ala gözlərdən yazaq. 

 

Mina gərdən, nazik, incə bellidən, 

Müjganları kaman, kəsmə tellidən, 
Tuti ləhcəlidən, şəkər dillidən, 

Növrəstə, gülbuxaq qızlardan yazaq. 

 

Siyah zülfü hər yanında bir kəmənd, 

Arif kamal həmi olsun dərdi bənd. 

Dəhanında əsəl, ləblərində qənd, 

Alma tək qırmızı üzlərdən yazaq. 

 

Duruşda, baxışda bir maral olsun, 

Qoy onu görənlər xəstəhal olsun, 
Gözdə sürmə, ağ üzündə xal olsun, 

Ovçu salsa, belə izlərdən yazaq. 

 

Qəlbində sədaqət, gözdə məhəbbət, 

Söhbətdə məhəbbət, sözdə məhəbbət. 

Şəmşir deyir: çoxdur bizdə məhəbbət, 

Etibar, ilqardan, bizlərdən yazaq. 
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OLMASAYDI 

 

Yükün əyib daş düşməzdi qürbətə,   

Hər işə bir səbəb var olmasaydı?! 
Tərəqqi qədrini bilməzdi bir kəs, 

Əgər ki, tənəzzül dar olmasaydı?! 
 

Yoxuş qarşısında olmasa eniş, 

O zaman olarmı meydanın geniş. 

Taparmı baharı dolanan gərdiş, 

Onlara bir xeyri-kar olmasaydı?! 

 

Pərvanə sevməzdi şamı-çırağı, 

Bülbül gül eşqində gəzməzdi bağı. 

Kərəm, Məcnun, Fərhad dəlməzdi dağı, 

Məhəbbət, nə sevgi yar olmasaydı. 

 

Səməndər məqsədlə yanır atəşə, 

Güllər də hökmsüz toxunmaz daşa. 

Biilqar adamlar çatardı başa, 

Dost yolunda boran, qar olmasaydı. 

 

Şəmşirəm, əzəldən tutmuşam mərdi, 

Heyf, məni yıxır bir hicran dərdi. 

Qaraquş qüvvətlə day götürərdi, 

Deyirlər, dayısı sar olmasaydı. 
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ÇƏTİNDİR 
Yaşlı bir adam aşiq olub, Aşıq Şəmşirdən 

məsləhət  istəyir.Ustad ona belə məsləhət verir: 

 

Tərəqqi vaxtında sadə dolan, gəz, 

Düşsən el gözündən dala, çətindir. 

Tərəqqidə tənəzzülü yada sal, 

Dəyişilmə haldan-hala, çətindir. 

 

Firon azdı, asimana ox atdı, 

Deyirlər, gülləsi bir maha çatdı. 

Dəryaya qərq olub, iqbalı yatdı, 

Onu tutmuş gör nə bəla, cətindir. 

 

Kişi, sənindəmi çaşıb fikirin, 

Belə qafil olma, düşün bir dərin. 

Bu qədər verginə yoxdur şükürün, 

Cavab vermək bu suala çətindir. 

 

Hər bəşərin bir alacaq kamı var, 

Çərxin gərdişində onda hamı var. 

İşin öz vədəsi, öz məqamı var, 

Açmaz zimistanda lalə, çətindir. 

 

Arif sözlərimdən mətləb biləcək, 

Dərdbilməzlər hədər sanıb, güləcək. 

Verən varsa - sənə bir pay gələcək, 

Verməyəndə yüz qovala, çətindir. 
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Qar, sarımsaq, soğan bala yaraşmaz, 

Duz qənd ilə şirin ola - yaraşmaz. 

Günü keçmiş cavan ala - yaraşmaz, 

Belə sevda xətti-çala yaraşmaz. 

 

Şəmşir deyir: sənə dünya dar deyil, 

Özgə malı insan üçün var deyil. 

Bir misaldır: yoldan çıxmaq ar deyil, 

Qayıdıb gəlməmək yola çətindir. 
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DANIŞAQ 
Bir nəfər aşıq, Aşıq Hüseynin “İnsan ruhu 

yaranandan danışaq” şeirini yazıb Aşıq Şəmşirə göndərir. 

Ustad ona belə cavab verir: 

 

Keçmiş bağlamadan kar çıxmır bizə, 

Gözəl dövr, təzə dondan danışaq. 

Hər əyyamın öz halına münasib, 

İndi bu şövkətli şandan danışaq. 

 

Ruh nədən yarandı - bizə nə dəxli? 

Yeni gedişata, sözə nə dəxli? 

Görmür, ağıl kəsmir - gözə nə dəxli? 

Yerdə durub, asimandan danışaq. 

 

Alınmaz mətahı çəkmə bazara, 

Salarsan başını dərdə, azara. 

Niyə düşək belə uzaq güzara, 

İnsan ruhu yaranandan danışaq. 

 

Bu sızqa sulara qoşulub axma, 

Topa qarşı hər boş tüfəngi çaxma. 

Barmağın sığmayır, kəlləni taxma, 

Qoy başımız çıxan sandan danışaq. 

 

Gəl deyək, danışaq bu şən həyatdan, 

Makina, maşından, qurğu-büsatdan. 

Təzə texnikadan, kamil ustaddan, 

Memar olan pak insandan danışaq. 
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Nəfimiz gələcək yol üçün olsun, 

Yaxşı sənət olsun, əl üçün olsun, 

Qazancı ölkəmiz, el üçün olsun, 

Bağlar salan bağbanlardan danışıq. 

 

Açıb neyləyirsən keçmiş sirrləri, 

Unut  xəyalından o fikirləri. 

Bilək bizə xeyir gələn yerləri, 

Sülhü sevən bu zamandan danışaq. 

 

Söhbət aç el-oba sevən o kəsdən, 

O, vətəni sevir, onu da Vətən. 

Bağla əlaqəni Şəmşir ilə sən, 

Ölkəmizdə qəhrəmandan danışaq 
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GÜLÜR 

 

Mənə hərdən qız-gəlinlər gülərdi, 

İndi də qocalmış qarılar gülür. 

Qara çirkinlərə nə düşən düşüb, 

Hələ qırmızılar, sarılar gülür. 

 

Bir naşı-nabələd, yolu bacarmaz, 

Barama olmayan xalı bacarmaz. 

Məxəz-milçək çəkə balı, bacarmaz, 

Haqqı var, sənətkar arılar gülür. 

 

Şəmşirəm, görmüşəm başqa bir kələk, 

Aşıqlar, bu dərdə siz gəlin gülək. 

Bu necə insafdı, ey çərxi-fələk, 

Buğda lavaşına darılar gülür. 
 

1943 
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CANIM 

 

Qışın ömrü azdı, yaz gələr səhər, 

Dar günə səbr elə, darıxma, canım. 

Düşəndə bir bərkə çəkmə fəryadı, 

Görərsən tərəqqi, qoruxma, canım. 

 

Tənəzzül atlansa, tez düşər atdan, 

Əyilmə, var ikən zatın poladdan. 

Zərrəcə çəkinmə bicdən, bədzatdan, 

İtirmə əqlini, darıxma, canım! 

 

Şəmşir, mərd qəlbini salma həvəsdən, 

Xof etmə hədədən, hər quru səsdən, 

Alınar qisasın xain-xəbisdən, 

O yana, bu yana vurnuxma, canım. 
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YOXDU 

 

Hədər cəfa çəkmə namərd yoldaşa, 

Zəhməti var, zövqü-səfası yoxdu. 

Düz çıxıb ilqara, yetişməz başa, 

Çəksən imtahana, vəfası yoxdu. 

 

Xəsis-müxənnəsin açma dəftərin, 

Baş tapa bilməzsən hiylə işlərin. 

Ha gəzdim, aradım, axtardım dərin, 

Namərddə etibar bənası yoxdu. 

 

Hər qəlbi xaindən, hər ala dildən, 

İyid olmaz haram, alçaq nəsildən. 
Zimistan olmasa xoşdu il-ildən, 

Qışın da yaz kimi havası yoxdu. 

 

Şeytan yuvasıdı nakəsin üzü, 

Qoymaz öz yolunda, yan əyər düzü. 

Qılıncdan kəskindi xoryatın sözü, 

Axtar təbibləri, dəvası yoxdu. 

 

Şəmşir, sən qulusan arif olanın, 

Vətənində el qaydına qalanın. 

Yaman gündə dostu yada salanın 
Can versəm, yolunda cəfası yoxdu. 
 

1942 
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İNDİ 

 

Tənəzzül, tərəqqi var insanlara, 

Yetişəcəm xoş günümə bil, indi. 

Köhlənim yorulmaz - ucalar yenə, 

Xoşun gəlsin, sözlərimə gül indi. 

 

Darıxma, su gələr nur saçar bağa, 

Şeh düşər sinəmdə çal-çarpaz dağa. 

Əyilməz mərd iyid, düşməz ayağa, 

Unutmaz ki, qohum-qardaş, el indi. 

 

Ruh təzələr, cismim üçün can gələr, 

Yatma bu qəflətdə, dur oyan, gələr. 

Bu gözəl bağlara bağıban gələr, 

Açar bağçamızda qızılgül indi. 

 

Gölümüzdə sona, ördək, qaz oynar, 

Aşıqlar əlində süzər, saz oynar, 
Zimistan məhv olar, bahar, yaz oynar, 

Dediyim sözlərə çəkdim qol indi. 

 

Şəmşirəm, adətim olmamış yatmaq, 

Hər dərdi, vəhşəti lazımdı atmaq, 
Əminəm: arzuya asandı çatmaq, 

Dolanır qəlbimdə düz xəyal indi. 
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DEDİM 
 

Sızqa olub məni aparan suya 

Daşqın Araz dedim, sel, ümman dedim. 

Saxladım başımı xatalı quldan, 
Səbəb belə: çor deyənə can dedim. 
 

Ağladım, gözümdə yaş dolandırdım, 

Belimə bağladım, daş dolandırdım. 

Elimdə düz gəzdim, baş dolandırdım, 

Nə hədyan danışdım, nə böhtan dedim. 
 

Meyl etmədim nanəcibin aşına, 

Sirrini satmadım bir yoldaşına. 

Gördüm hər kim qanın alıb başına 
Mən ona cavabı mehriban dedim. 
 

Səbəb: qan yatırdım, davadan qaçdım, 

Doğruluqla, həqiqətlə yanaşdım. 

Kələfim uc aldı, nə bir dolaşdım, 

Əyrini düzəldib, düz dolan dedim. 
 

Hər kim hücum etdi, vurdum, yıxıldı, 

Necə şamlar kimi yandı-yaxıldı. 

Öz neştəri sinəsinə taxıldı, 

Axırda o oldu pərişan, dedim. 
 

Şəmşir mətləbinə yetişib dahı, 

İncidib bir qəlbi etməz günahı. 

Bu günə nə var ki, gözlə sabahı, 

Cahil olanlara anla, qan dedim. 
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1942 

          

YIXILACAQSAN 
          Alman faşistlərinə  

 

Tərəqqi atını demə, minmişəm, 

Yetişməz mənzilə, yıxılacaqsan. 

Başın şişib, gen mahala sığışmır, 

Hələ çox nəzəlib sıxılacaqsan. 

 

Zülmü xəlqlər üçün eyləmə şiddət, 

Demirsən yazıqdı, bəşərdi millət. 

Azad insanlara vermə əziyyət, 

Taleh dəftərindən çıxılacaqsan. 

 

Oynadıb hər yana, capma sən atı, 

Əfsanə qışqırma, havan tez yatı. 

Xəlqin çöhrəsində olub xəyyatı, 

İynələr gözünə taxılacaqsan. 

 

Sızqa su dayanmaz sel qabağında, 

Dana tab gətirməz kəl qabağında, 

Sənin nə həddin var el qabağında, 

Alışıb odlara yaxılacaqsan. 

 

Haqlıdı Şəmşirin yazdığı dastan, 

Bahar ayağına çökər zimistan. 

Qəlbin qəmdən çıxmaz, xəyalın yasdan, 

İndi süngülərə taxılacaqsan. 
 

1942 
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KÜSMƏSİN 

 

Qərənfil yaylaqdan, bənövşə bağdan, 

Bu dağlardan çəmən-lala küsməsin. 

Əllərim qoynumda durdum uzaqdan, 

Heyran oldum məh cəmala, küsməsin. 

 

And içdim öldürəm ey gözəl insan, 

Üz bəri döndərsən olacaqmı qan?! 

Keçdi bir qələm-qaş, gözü can alan, 

Biz də baxsaq yetər, xala, küsməsin. 

 

Ad varsa dünyada nan üstündədi, 

Cəsətin qüvvəti qan üstündədi, 

Arının məskəni şan üstündədi, 

Yetincə minqarı bala, küsməsin. 

 

Ürəyim təmizdi, dilim də gopdu, 

Bu iş görünməmiş haqqı-hesabdı. 

Yerdə görmək məlakəni savabdı, 

Açıqlanıb ağsaqqala küsməsin. 

 

Şəmşirəm, qəmlərə necə dayanam, 

Möhnət yuxusunda yatsam, oyanam. 

Qocalmışam, hələ qiymət qoyanam, 

Cavan düşüb haldan-hala küsməsin. 
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GETDİ 

 

Doqquz ay, doqquz gün yaşarsan əmin, 

İnsan ki, anadan doğuldu, getdi. 

İstər bir gün yaşa, istər on min il, 

Ömür bir əfsanə, nağıldı, getdi. 

 

Hanı padışahlar - o sələmxarlar?! 

Onlarda olarmış cəm ixtiyarlar. 

Bizdən qabaq keçib çox zülmkarlar, 

Tarix xəbər verir: yığıldı getdi. 

 

İndi Nizamidən ulus var, el var, 

Saldığı bağlarda bənövşə, gül var. 

Yerində, yurdunda ümmanlı göl var, 

Demərəm, o dərya soğuldu getdi. 

 

Şəmşir, sözdə tərif etdin bir ad tək, 

At gəlməmiş köhlənlərdə Qırat tək. 

Qoç Koroğlu əyilmədi polad tək, 

O da bir qəhrəman oğuldu, getdi. 
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LƏZZƏTİ 
İki arvadlılara 

 

Əzəli şirindi, axırda ağı, 

Var bu işin harasında ləzzəti?! 

Mən ki, görməmişəm, görənlər desin, 

İlanın ağ-qarasında ləzzəti. 
 

Çalışma arvadın çox olmasına, 

Döndərərlər səni ət dolmasına. 

Birdən ki, durarlar saçyolmasına, 

Çox çəkərsən burasında ləzzəti. 
 

Kötək vurar təzəsinə köhnəsi, 

Qırılar sac, ələk, xəmir təknəsi. 

Olar evin dava-dalaş səhnəsi, 

Apararsan orasında ləzzəti. 
 

Köhnə arvad söyən, təzə güləndi, 

Sənin qədrin söylə, hansı biləndi?! 

Elə bil ki, yemiş tağda iyləndi, 

Yox bostanın urasında ləzzəti. 
 

Diz üstə əyilib yerə çökərsən, 

Yetim uşaq kimi boynun bükərsən. 

Bilirsənmi sən nə keflər çəkərsən, 

Bəd məkara arasında ləzzəti. 
 

Yaşa bir arvadla, əhli-dil olsun, 

Ətri sənə sanki qızılgül olsun, 
Şəmşir, məhəbbətin ilbəil olsun, 

Biləcəksən sonrasında ləzzəti. 
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BƏZƏNMİŞ 

 

Bu gün güzar etdim könül şəhrinə, 

Gördüm bağçasında bağı bəzənmiş. 

Bir tərəfi çəmən, bir yanı lala, 

Al-yaşıllı hər növrağı bəzənmiş. 

 

Bədən boş yuvadı, uçan nəfəsdi, 

İnsan üçün qalan quru qəfəsdi. 

Dünyanın malına kim deyir bəsdi, 

Qızıl edib versən dağı bəzənmiş. 

 

Mərifət şərbətin içib doysanız, 

Şəmşiri məclisdə adam saysanız, 

Alimə, arifə qiymət qoysanız 

Qəlbim olar bahar çağı bəzənmiş. 
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BİR GÜN 

 

Namərdlər gücüylə əyilməz polad, 

Sarsılmaz, həddinə düzəli bir gün. 

Çoxu bu vətənə xəyanət etmiş, 

Olub öz yaxası, öz əli bir gün. 

 

Az dumanda çox da olsa gurultu, 

Azğın bulud dolu yağmaz, tez ötü. 

Yorulmaz mənzildə ədalət atı, 

Başa çıxar axır-əzəli bir gün. 

 

Şər səməndi minsə yorulacaqdır, 

Böhtanın qanadı qırılacaqdır, 

Qudurğan qəm seli durulacaqdır, 

Gün-gündən kütahdı, nəzəli bir gün. 

 

Gözlə gələcəyi, ələ öyünmə, 

Dana boyun çəkib, kələ öyünmə, 

Gəvən kölgəsində tula, öyünmə, 

Saralıb tökülər xəzəli bir gün. 

 

Olar bir dəqiqən yüz gün, - deyirəm, 

Qüvvətsiz ürəyə üzgün deyirəm, 

Şəmşirəm, sözümü düzgün deyirəm, 

Oxunar dillərdə məzəli bir gün. 
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GETDİ 
                     Faşistlərə 

 

Daşı çox ağırdı bizim vətənin, 

Dəydi çox kəllələr - əzildi getdi. 

Çingizxan, Napalyon - bir neçələri, 

Həqqinə yetişib, düzüldü getdi. 
 

İnsanlar cəlladı zülmkarların, 

Fil kimi qan soran bəd xunxarların, 

Tərlan yuvasına uçan sarların 

Qan yaşı bu yerdə süzüldü getdi. 
 

Ölkəmiz çox çıxıb hər imtahandan, 

Hələ pəsinməmiş şah ilə xandan. 

Dəfələrlə qisas aldıq düşməndən, 

Xainlərin əli üzüldü getdi. 
 

Bizi quca bilməz qarlı qucaqlar, 

Nərə boyun çəkdi mur qarıncaqlar. 

Bu yana at çapdı hər oyuncaqlar, 

Birdən halayları pozuldu getdi. 
  
Bacarmadı sızğın çaylar daşalar, 

İstədilər daşıb həddən aşalar. 

Geriyə döndülər azğın paşalar, 

Adı məğlub olub, yazıldı getdi. 
 

Ağırlıq eylədi başın gövdənə, 

Zərərin hey dəydi cana, bədənə, 

Ordumun zərbini gördünüz yenə, 
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Hitlerin də qəbri qazıldı, getdi. 
 

1945 

 
GƏLMƏDİN 

 

Vədə xilaf olmaz dost arasında, 

Günə vədə verdin, ilə gəlmədin. 

Bilmirəm unutdun, çıxdım yadından, 

Yoxsa qəsdən, bilə-bilə gəlmədin. 

 

İnsanın vəfası, söz ilqarı var, 

Qəlbinə münasib öz ilqarı var, 
Möhkəm etibarı, düz ilqarı var, 

De görüm, nə oldu lələ, gəlmədin? 

 

Mən məcbur etmirdim, sən belə dedin: 

- Gəlirəm dalınca, arxayın gedin. 

O əhdi-vəfanı hanı, neylədin? 

Ha gözlədim, bizim elə gəlmədin. 

 

Xəyalınmı dolanmışdı bir qədər, 

Niyə sandın məhəbbəti sən hədər? 

Birdən sizi başqalar da öyrədər, 

Kim nə dedi? Düşdün felə, gəlmədin. 

 

Şəmşirəm, istərəm: hasil bir dilək, 

Qoca könlüm gəzir qılmanı mələk. 

Gəl bizim mahala danışaq, gülək, 

Axırda gələrsən, hələ gəlmədin. 
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ÖZÜMƏ 

 

Zəhmətlə bağ saldım - çox çəkdim həsrət, 

Qismət olmur nədən barım özümə?! 

Yolları piyada gedib-gəlməkdən 

Düşmən olub ayaqlarım özümə. 

 

Bəy deyir: “Yaradan mənəm insanı, 

İşləsin qapımda çıxınca canı”. 

Bəs mənim dövlətim, torpağım hanı, 

Niyə çatmır ixtiyarım özümə? 

 

Çəkilib sinəmə dəmir şiş dağı, 

Yediyim zəhərdi, içdiyim ağı. 

Şəmşir ha qazanır, aparır yağı, 

Verən yoxdu qazanc-varım özümə. 
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OLMASIN 

 

Bir xəbər danışım Məcnun-Kərəmdən, 

Bu doğru sözümə gülən olmasın. 

Utanıram namusumdan, arımdan, 

Dərin xəyallara dalan olmasın. 

 

Deyirlər ki, Mahmud yanıb kül oldu, 

Qərib ellər gəzdi, əhli-dil oldu, 

Leyli vədə verdi, vaxtı il oldu, 

Necə belə dərdi bilən olmasın. 

 
Könül yanır fərağından dilbərin, 

Pərvanə odlara salır əllərin, 
Xosrov ilə Fərhad sevib bir Şirin, 

Şairlər sözüdü, yalan olmasın. 

 

Qəlbim kəminədir öz ustadına, 

Ustadım da salar məni yadına. 

Məhəbbət adına, eşqin oduna 

Ayrılıq təblini çalan olmasın. 

 

Xəstə oldum, meylim istər qar, - dedim, 

Dostun bağçasından gələ nar, - dedim, 

Şəmşirəm, ağladım, gələ yar, - dedim, 

Qoy mənim göz yaşım silən olmasın. 
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EYLƏR 

 

Şeytana aşnalıq, ilana dostluq 

Eyləsən, haqqında pis hörmət eylər. 

Dərdbilməzi ləhzə başa salınca, 

Mətləb anlayınca, səni mat eylər. 

 

Olmaz elə dostun başa varmağı, 

Ürəkdən düz olub, əhval sormağı, 
Qəlbində oynayar iblis barmağı, 

Qayıdar üzünə, sərt-sifət eylər. 

 

Hər an satqın olur ikiüzlü adam, 

Lütvündən əcnəbi, xilqətdən haram. 

Nanəcib insandan bil, yoxdur aram, 

Səni xalq içində xəcalət eylər. 

 

Şəmşir, dərsin əlli nədir, yüz öyrən, 

Oxuyanda kamil oxu, düz öyrən, 

Ariflərdən qanacaqlı söz öyrən, 

O sözlər sən üçün nəsihət eylər. 
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GÖZÜM 

 

Saxla xəyalında - neçə canın var, 

Gəl sən sözlərimi əmanət, gözüm! 
Hər bitməz işlərə çəkmə intizar, 

Dolan öz karında farağat, gözüm! 

 

Huşun da, əqlin də ustadı sənsən, 

Eşqin, məhəbbətin qanadı sənsən, 

Sevgilər seyrinin sayyadı sənsən, 

Sənsiz necə olar hərarət, gözüm?! 
 

Hökmün saldı məni çətin bu hala, 

Ağrımaz başımı sən qatdın qala, 

Düşdün bəd fikirə, bu bəd xəyala, 

Çəkmişəm nə zülmü-zəlalət, gözüm! 

 

Baxdın hər nakəsə həddən ziyada, 

Öz varına bəs demədin dünyada. 

Gedəcək, gələcək salmadın yada, 

Oldun xəyanətkar, xəyanət gözüm! 

 

Tamah ilə saldın Şəmşiri haldan, 

İndi utanıram eldən, mahaldan, 
Seçmədin haramı niyə halaldan, 

Etmədin nəfinə qənaət, gözüm?! 
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EYLƏ 

 

Bilər mətləbini qaşı-gözünən, 

Qanana bir kəlmə işarət eylə. 

Artır məhəbbəti dost arasında, 

İnsanlar qəlbində ticarət eylə. 

 

Sadiq ol dünyaya, sən dolandır göz, 

Guşinə girməsin yalan, fitnə söz, 

Düşəndə bir bərkə polad kimi döz, 

Nə qorxub çəkinmə, dəyanət eylə. 

 

Göstər ehtiramın xalqa, nə isə, 

Qulaq vermə pisə, nəsə, nakəsə. 

Aqil, kamil, arif olan məclisə, 

Sözünü xoş danış, ibarət eylə. 

 

Can de yaxşılara, xaini dağla, 

İlqarsız  adamın nitqini bağla, 
İxtiyar çatanda el üçün ağla, 

Yoxsula əl eylə, nəzarət eylə. 

 

Şəmşir, bu sövdaya düşəndən bəri, 

Mərdlərin yolunda yandırdım pəri. 
Xəyalımda olan yadlıq xəbəri, 

Qohuma, qardaşa büşarət eylə. 
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BİR ZAMANI VAR 

 

Füqəranı ayaqlama, zülmkar! 

Yoxsulun da baxtı, bir zamanı var. 

Bu gün atlanıbsan, sabah enərsən, 

Bu çarxı-gərdişin nərdivanı var. 

 

Kasıbı incitmə, döymə nahaqdan, 

Sən də döyülərsən gələn bir vaxtdan. 

Bütün xilqət çıxmalıdır sınaqdan, 

Dünyanın belə çox imtahanı var. 

 

Fəxrlənib “mənəm”, - demə bu çağlar, 

Sənin də gözlərin qalacaq ağlar. 

Elin sinəsinə çəkdiyin dağlar 
Çəkilər sinənə, Haqq-divanı var. 

 

Bu gün o pul verib, sələm alanlar, 

O rubaxarlardan olmaz qalanlar. 

Camaatı əziyyətə salanlar, 

Hər vaxtın özünün bir dövranı var. 

 

Cana gəldim, yoruldum söz deməkdən, 

Əlimi üzmərəm eldən, köməkdən, 
İstə mətləbini halal əməkdən, 

Şəmşir, bu baratı yaxşı tanı, var. 
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OLARSAN 

 

Tamahın əmr edər səni pis yola, 

Aldanıb sahibi-üsyan olarsan. 

Xalq içində qoyma üzün xar ola, 

Düşüb el gözündən yaman olarsan. 

 

Minib şər atını başlama oynax, 

Sənə düz görünər hər yerdə hər dağ. 

Keçər öz boynuna qurduğun duzax, 

Döşənib torpağa yeksan olarsan. 

 

Dost tutma böhtanı, danışma şəri, 

Axtarma yüz dilli alçaq müştəri. 

Bir az vaxtın aşnasından ötəri, 

Yüz illik vəfalı dostdan olarsan. 

 

Şəmşir kimi sən də doğru, düz dolan, 

Görmüşəm tarixdə enən, ucalan. 

Bir gün mətahını olacaq alan, 

Mahallar dilində dastan olarsan. 
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YENƏ BAXTIM 

 

Belə yatma, oyan qəm yuxusundan, 

Seçil, ol mahalda şay, yenə baxtım! 

Qəvvas kimi dəryalardan ləl götür, 

Səndən mən istərəm pay, yenə baxtım! 

 

Ucal sən havaya - necə bir tərlan, 

Yenə qanad çalıb, aləmi dolan. 

Qoyma məni belə müşkül halınan, 

Bir də ver səsimə hay, yenə baxtım! 

 

Gör harda qalmışam elə sən sorax, 

Axtar, gəz sən məni əlində çırax. 

Şəmşirə diqqətlə, öz gözünlə bax, 

Adımı ellərə yay, yenə baxtım! 
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HEY BAXAR… 

 

Verəndə salamı əzəl görüşdə, 

Dost ayağa, düşmən başa hey baxar… 

Bəhlul da bir zaman “ye, donum” - demiş 

Donsuzlara insan haşa, hey baxar… 

 

Görkəmin məlumdur, bu şeydən əsas, 

Cəlb elə diqqətin, deyim qulaq as. 

Bir çirkin geyinsə əgər tər libas 
Görən edib çox tamaşa, hey baxar… 

 

İqbaldır, talehdir işin əvvəli, 

Bir puldur, libasdır urvatın, bəli. 

İstər ağıllı ol, istərsən dəli 
Şəmşir, sözün gəlsə xoşa, hey baxar. 
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QƏLBİMİN 

 

Nə bais olmuşdu ey çərxi-fələk, 

Vurmusan üstünə yara, qəlbimin. 

Günahım nə olmuş, de, biz də bilək, 

Saldın şüşəsinə qara, qəlbimin. 

 

Kimdir çəkən qəm-hicranı mənim tək, 

Bahar gözləyirəm yağma qar, külək. 

Ey iqbalım təhərini özün çək, 

Mənim sınıx, para-para qəlbimin. 

 

Könlü açıq, gözü toxdu Şəmşirin, 

Oyansın talehi, baxtı Şəmşirin. 

Gözəl gəlsin vədə vaxtı Şəmşirin, 

Təbibim, dərmanım ara qəlbimin. 
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OLMAZ 

  

Alim, aqil, kamil olan insanın 
Huşunda, fəhmində səyləmək olmaz. 

Bu söz xəzinəsin verən var ona, 

Onun baratını söyləmək olmaz. 

 

Mərifət - ədəbdir nəxşi insanın, 

Səadət - talehdir bəxşi insanın, 

Yaxşılıq bacaran yaxşı insanın 
Haqqında yamanlıq eyləmək olmaz. 

 

Şəmşir, sən itirmə Haqqı-sayını, 

İstə öz baxtından halal tayını. 

Gələndə sındırmaq olmaz muyunu, 

Gedəndə zəncirlə əyləmək olmaz. 
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TOXUNMA 

 

Bizim özgələrlə yoxdur haqqımız, 

Yaxşı deyil, sən bu cana toxunma. 

Qafil olub bəlkə səhv düşübsünüz, 

Yatma, ayıl, mərdiyana toxunma. 

 

İgid gərək güvənməsin kəndinə, 

Öyünməsin fitnəsinə, fəndinə, 

Keçərsən qıfılbənd söz kəməndinə, 

El içində ada, sana toxunma. 

 

Ağlın azıb, itiribsən sərini, 

Gələndə meydana tökmə tərini. 

Anla qüvvətini, bil hünərini, 

Kəl ilə güləşmə, dana, toxunma! 

 

Ağsaqqal görəndə soruş halını, 

At minəndə döymə ayaqyalını. 

Saxla qanacaqla böyük yolunu, 

Var qabaqda ata-ana, toxunma. 

 

Bülbüləm, bağımda gül məni sevir, 

Arif olan əhli-dil məni sevir, 

Mən eli sevirəm, el məni sevir, 

Şəmşir kimi mehribana toxunma. 
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GETDİ 

 

Məcnun “Leyli!” - deyib bol cəfa çəkdi, 

Aldı bu dəhridən qəm, adı getdi. 

Kərəm Əslisinin oduna yandı, 

Dərdi sinəsinə yamadı getdi. 

 

Bağban tək bağ salıb çəkdi intizar, 

Saraldı qönçəsi, açılmadı bar. 

Çalışdı, qazandı yüz zəhmətlə var, 

Qaldı bu dünyada, yemədi getdi. 

 

Şərbətinə zəhər qatdı beyilqar, 

Qoyub sapandına atdı beyilqar, 

Şəmşiri də axır satdı beyilqar, 

Sirrini bir kəsə demədi getdi. 
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İNSAN OĞLU 

 

Əhdi-peymanını yetirməz başa, 

Pozar imzasını tez insan oğlu. 

Misalı, bir təşbeh tutdum özümdən, 

Tapılmır doğrusu, gəz, insan oğlu. 

 

Sirrin vermə, sirr saxlamaz hər adam, 

Atasından halal kimdi nər adam? 

Heç görmədim etibarlı bir adam, 

Ola ilqarına düz, insan oğlu. 

 

Nə fikrim düzəlib, huşum cəm olur, 

İşim, peşəm möhnət, qüssə, qəm olur. 

Beyilqar dost səxavətdə kəm olur, 

Dünyaya mərd gəlib az insan oğlu. 

 

Xainin qəlbinə yüz şeytan dolub, 

Saldığı bağçalar saralıb-solub. 

Daş da sirdaşlıqda beyilqar olub, 

Saxlamır sinədə söz, insan oğlu. 

 

Yetişsə səhminə Şəmşirin səsi 
Sənə duaçıdır kəskin nəfəsi. 
Qəzanın qədəri yıxmayan kəsi, 

Yıxarmı yığılsa yüz insan oğlu?! 
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GƏRƏK 

 

Nə yatmısan, oyan, qəm yuxusundan, 

Bu dünya bir kəsə qaldımı görək?! 

Qonşunu var istə – sən də taparsan, 

Elin qayğısını çəkəsən gərək. 

 

Lazım budur: etibarın düz ola, 

Doğru sözün, düz ilqarın düz ola, 

Namusun, qeyrətin, arın düz ola, 

Səxavətli bir mərd igid oğlu tək. 

 

Sadə gəz, həmişə yaxşılıq axtar, 

Yadından çıxmasın imanla ilqar, 

Nə cəng, nə top-tüfəng, gəzmirəm aşkar, 

Şəmşirəm, istərəm bir halal çörək. 
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QOCALIQDA 

 

Ey yanağı lalə, təzə növrəstə, 

Bax mənim halıma, gül qocalıqda. 

Vaxtın gələr, bir gün olarsan qarı, 

Doğrudan əyilər bel qocalıqda. 

 

Yorulan köhləni, madyan bəyənməz, 

Hərçəndi, qocanı cavan bəyənməz. 

Sən demə, düşkünü insan bəyənməz, 

Gələndə başına bil, qocalıqda. 

 

Gəlirmi xoşuna - gülürsən mənə, 

Qalmayacaq bu gözəllik, bil sənə. 

Tökülüb dişlərin, qırışar çənə, 

Xəzan kimi əsər əl, qocalıqda. 

 

Fələk solduracaq o gül üzünü, 

Sən o zaman biləcəksən özünü. 

Bir danışmaq istəyəndə sözünü 
Tay vurar ağzında dil, qocalıqda. 

 

Sən də qocalarsan - yaxşı ol agah, 

Gülürsən Şəmşirə, edirsən günah. 

Mənim tək o zaman çox çəkərsən ah, 

Düşər ürəyinə xal, qocalıqda. 
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QARALANIBDI 

 

Həqiqi dostumdan şübhələnmişəm, 

Baxıram ki, qəlbi qaralanıbdı. 

Könüllər şüşəsi sınıq görünür, 

Bilmirəm, nə deyib yaralanıbdı. 

 

Səxalı iyiddə dövlət ürəkdir, 

Mərd yoxsula demə: - Nəyə gərəkdir?! 

Kişinin hörməti vardır, çörəkdir, 

Var gedib, dostlarım aralanıbdı. 

 

Səhərin xoruzu axşam banlayır, 

Nadan gülür, dərdbilənlər anlayır. 

Məni indi görün kimlər danlayır, 

Canım el içində paralanıbdı. 

 

Mənim ağlım bir vermisən - bir alma, 

Baxan vardır yaşılıma, bir alıma. 

Nə qalmamış bağlarımda bir alma, 

Saralıb bostanı, uralanıbdı. 

 

Dünya dərdin təkcə mənə salıbdır, 

Şəmşir, çağır bəxtin, harda qalıbdır?! 

Qəza-qədər xədəngini atıbdır, 

Bağrım şan-şan olub, sıralanıbdı. 
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NƏ PİS OLARMIŞ 
Kəndin qızları Aşıq Şəmşirin qocalığına və dişinin tökülməsinə 

gülüşürlər. Bu hal ustada  xoş gəlir və qızlara cavab verir: 

 

Gözü görməz ayağının altını, 

İnsan ucalanda nə pis olarmış. 

Tərəqqidən tənəzzülə enəndə, 

Birdən alçalanda nə pis olarmış. 

 

Arif sözlərimi saymasın lafa, 

Ha yalvardım - fələk gəlmir insafa. 

Diş tökülüb, ağız qalıb kalafa, 

Top pərsiz olanda nə pis olarmış. 

 

Bir möhnət var, cəmi dərddən yamandı, 

Bəlkə görməyənlər deyər: asandı! 

Gözəlin qocası qayaqarpandı, 

Yanağı solanda nə pis olarmış. 

 

İnciyirsiz siz qocanın nəyindən, 

Qəm canından çıxmır, dərd ürəyindən. 

Gah çayından küsər, gah çörəyindən, 

Əqli azalanda nə pis olarmış. 

 

Məndən düşkün məni barı, bəyənmir, 

Göz yaşım olubdur carı, bəyənmir, 

Şəmşri qız, gəlin, qarı bəyənmir, 

Aşıq qocalanda nə pis olarmış. 
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BİR DƏ GÜL 
Aşıq Şəmşir bərk təsirləndiyindən “Nə pis 

olarmış” şeiri ilə kifayətlənmir 

 

Cavanın gülməsi qocaya xoşdur, 

Gül, ay qızım, mən qocaya bir də gül. 

Xətt ağarıb, diş tökülüb, üz batıb, 

Gülünc edib o Xudaya, bir də gül. 

 

Əlimdən çıxıbdır cavanlıq dəmi, 

Qocalıq dağlayıb bütün sinəmi, 

Qoymur düz danışam, əyib çənəmi, 

Salıb məni nə hay-haya, bir də gül. 

 

Bir vaxt cavan idim mən də sizin tək, 

Deyirdin açılıb çəmən, gül-çiçək. 

Bəyənməzdim çirkin, gəzirdim mələk, 

Etibarsız bu dünyaya bir də gül. 

 

Mənimlə qəmlərə yarı olarsız, 

Gözəlliyin intizarı olarsız, 

Siz də bir gün aciz qarı olarsız, 

Çərxi-gərdiş, bu fənaya bir də gül. 

 

İşiniz mənimlə nədir, ay balam? 

Qüvvədən düşmüşəm, bir yornux halam. 

Atanız yerində mən ağsaqqalam, 

Xoşun gəlir, gül babaya, bir də gül. 
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Qocaya lazımdır - verəsən quymaq, 

Axşam ballı qaymaq, səhər qayqanaq. 

Öpəsən gül yanaq, olarmı doymaq, 

Etdiyim bu təmənnaya bir də gül. 

 

Eşq ucundan oda yandı pərvanam, 

Zəhmətdən inciməm, mərd doğub anam. 

Şikarda ov alan qoca tərlanam, 

Şəmşir kimi qarçıqaya bir də gül. 
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BİL İNDİ 
Bir molla  Aşıq Şəmşirə nataraz söz deyib sual 

verir, ustad sorğuya belə cavab verir 

 

Nə dərin sualdı, edirsən məndən, 

Sözünü başa düş, anla,` bil indi. 

Gəlir təlatümə mənim xəyalım, 

Daşmaq üçün dərya kimi sel indi. 

 

Deyəcək dilinə əlimin suyu, 

Lal olub xoruz tək edərsən: qu-qu. 

Dolan öz karında urusski: nu-nu, 

İlişməsin ətəyinə kol indi. 

 

Vur ağzına nöqtə, qıfıl – qapanca, 

Elə atılırsan - sanki tapança. 

“Alaypaz” nə sözdü Azərbaycanca? 

Deyir onu bütün ölkə, el indi. 

  

Fars - iyadət, ərəb - illa - bil xəbər, 

Layış - biya, ləzgi - nəni sərbəsər. 

Molla, bir an bu işlərə et nəzər, 

Bacarırsan, meydanıma gəl indi. 

 

Şəmşirə sən, iltica et, barış sən, 

Nə bir qala, nə qoyxaya qarış sən. 

Pənci paşdi ərqu oxt soruşsan, 

Cavab verim, istər ağla, gül indi. 
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VƏDƏSİNDƏ 

 

Səni qarı gördüm, bağrım qan oldu, 

Mənim saqqalımın çal vədəsində. 

Qəlbimə dəydiyin yadıma düşdü, 

Çox dedim, könlümü al vədəsində. 

 

Ov keçdi bərədən, uyğuda yatdım, 

Oyandım, xədəngi izinə atdım. 

Ha yüyürdüm: nə yetişdim, nə çatdım, 

Hər işin qaydına qal vədəsində. 

 

Qubarrandın əldə var olan vaxtı, 

Bağçanız bəzənib bar olan vaxtı, 

Qoynunda xəstəyə nar olan vaxtı 

Bir dənə qıymadın bol vədəsində. 

 

Süleymanı yola salan dünyadı, 

Ayrılıq təblini çalan dünyadı? 

Gözəlliyi qarı olan dünyadı, 

Güvəndin hüsnünün gül vədəsində. 

 

Söylə gözəl, sən nə mətləb üstəsən? 

Bu dostuna bir məhəbbət bəsləsən. 

Şəmşiri axtarıb görmək istəsən, 

Verdiyin ilqara gəl, vədəsində. 
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QALMIŞ OLAR 

 

“Torpaq yorulanda bitirər qanqal”, 

Atalardan doğru söz qalmış olar. 

Bəhlul Danəndədən belə bir misal, 

Nə demiş həqiqət, düz qalmış olar. 

 

O deyib: inanma bəyə, nə yada, 

Sığınma namərdə sən bu dünyada, 

Sirrini bildirmə satqın arvada, 

Onun etibarı üz qalmış olar. 

 

Nakəs şərbətinin kim görsə tamın, 

Günəşi geriyə dönər axşamın. 

Etibarsız, sədaqətsiz adamın 

Çətin, çörəyində duz qalmış olar. 

 

Dar gündə mərd olan çəkilməz yana, 

Sən də qol çəkərsən bu imtahana. 

Mən elə sandım ki, itməz nişana, 

Yaxşı insanlardan iz qalmış olar. 

 

Şəmşirin hərçəndi, qocadır çağı, 

Yenə də qaynayır şeir bulağı, 

Şeirlər adınca eylə sorağı, 

Yurdunda yadigar gəz, qalmış olar. 
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OLMAZ 

 

Bir insan köməkdən kəm olan vaxtı 

Axtarıb əhvalın soruşan olmaz. 

Bəyin qulluğunda yoxsul nökərin 

Xeyrinə-şərinə qarışan olmaz. 

 

Kişi gərək hər bir işə qatışa, 

Yeri gəlsə top-tüfənglə atışa, 

Gövhər sözün buraxılmır satışa, 

Analı arıda quru şan olmaz. 

 

Şəmşirəm, qürbətdə yadam, doğrudan, 

Çox məlul olurmuş adam, doğrudan, 

Kim bilir müşküləm, şadam doğrudan, 

Arayıb qəlbimi, barışan olmaz. 
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DƏLİDİR 

 

Bu köhnə misaldı, deyib atalar: 

Hələ ki, mən sağam, ölən dəlidir. 

Nə zamankı əcəl kəsdi üstümü, 

Onda da mən getdim, qalan dəlidir. 

 

Tamam bir ay oruc tutdum, ac durdum, 

Behiştliyəm, - deyə özümü yordum, 

Dodağım qurudu, qanını sordum, 

Dünyada ağılsız olan dəlidir. 

 

Cənnət axtarınca, yoxsula pul ver, 

Dəhri mürüvətə qəlbində yol ver, 

Əlilə, yetimə qanad ver, qol ver, 

El malını əldən alan dəlidir. 

 

Qazı, ölüm varsa sən də yada sal, 

Cadu yazma, bir gün olar dilin lal. 

Fuqara malını bilirsən halal, 

Mollalar danışır yalan, dəlidir. 

 

Deyir: günahkarsan, çalırsan sazı, 

Şəmşir, belə sözə kim olar razı?! 

Məst olub mollalar qılır namazı, 

Faydasız namazı qılan dəlidir. 
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EDƏSİYƏM MƏN 

      Xəstə olduğu zaman 

 

Beş gün müsafirəm, vəfasız dünya, 

Vədəm tamam olsa - gedəsiyəm mən. 

Bu gizlin qəmlərim yetişmir saya, 

Qurtarmaz yaranın zədəsiyəm mən. 

 

Vəfalı yoldaşım inciyib məndən, 

Ovsanıb dolanır nə isə gendən, 

Belə deməmişdi o əzəl gündən, 

Çax edib sinəmi didəsiyəm mən. 

 

Hər yanı al-yaşıl bəzəyib bahar, 

Xəstəlikdən başqa çəkməm intizar. 

Yaranmışa ölüm heçdi, yəqin var, 

Əcəl şərbətini dadasıyam mən. 

 

Dərdim çoxdu - çəkənləri çürüdər, 

Dağları yandırar, daşı əridər, 

Ağlayanda kim can deyib kiridər?! 

Rəşidin, Çimnazın dədəsiyəm mən. 

 

Fəraqi eşq ilə gözlərim dolar, 

Könlümün bağında yasəmən solar, 

Şəmşir sənə necə yaman kəc olar, 

Neyləyim, nə çarə edəsiyəm mən?! 
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DEYƏLLƏR 

 

Bir insan ki, qalsa yalqız arada, 

İtirib əqlini çaşar, - deyəllər. 

İşin düşsə mərd igidin əlinə, 

Yüz də çətin olsa aşar, - deyəllər. 

 

Söyüd boy çəkərsə, açılmaz barı, 

Nakəsin onu tək olmaz bir karı. 

Dayanmaz günəşə güneyin qarı, 

Gün vursa əriyər, daşar, - deyəllər. 

 

Yol vermə dostunu pula satmağa, 

Namusu əlindən yerə atmağa. 

Yamanlığı tutsan nə var tutmağa, 

Yaxşılıq çətindi, başar, - deyəllər. 

 

Azan, hər bəlaya olacaq düçar, 

Ədavət axtaran qalacaq naçar. 

Kim qəza-qədərdən, davadan qaçar 

Azad öz elində yaşar, - deyəllər. 

 

Şəmşir, gəl bax sözün müəmmasına, 

Yetir sözlərini öz bahasına, 

Oğul dayısına, qız mamasına, 

Adətdə, xislətdə oxşar, - deyəllər. 
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ZÜLMKAR 

 

Qafil olma, bir gün qurulacaqdır- 

Ədalətin Haqq-divanı, zülmkar! 

Bir talan salıbsan məzlum ellərə, 

Rəhm, mürüvvətin hanı, zülmkar? 

 

Sən döyürsən məni, nədir günahım?! 

Yetişən haraya - yox bir pənahım, 

Yerdə qalmaz bu fəryadım, bu ahım, 

Alışar cəsətin, yanı zülmkar! 

 

Səndə insaf, ilqar, etibar azdı, 

Bu dərdi dəftərə yazanlar yazdı. 

Kəskin bıçağından heç qurumazdı 

Yoxsullar malının qanı, zülmkar! 

 

Şahlar yola salmış qoca dünyadı, 

Tarixdə pis qalmış alçaqlar adı. 

Çatar öz haqqına insan cəlladı, 

Gəl az dağıt el-obanı, zülmkar! 

 

“Qolum qüvvətlidi!” - demə hər vaxtı, 

Çox da elə sanma - vədə uzaqdı, 

Şəmşirin də bəxti yatmaz, oyaqdı, 

Var gərdişin nərdivanı, zülmkar! 
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DÜŞMƏSƏN 

 

Anlamazdın eşq, sövqü-məhəbbət, 

Məcnun olub biyabana düşməsən. 

Səni kim tanıyıb edərdi hörmət, 

Xəlq içində ada-sana düşməsən?! 

 

Hər kəs bir məqsədlə alır murazın, 

Kimi eşqi üçün çalır hey sazın, 

Bilməzdin qədrini baharın, yazın 
Bülbül sifət zimistana düşməsən. 

 

Eylədin canına faydasız qəsdi, 

Onun bol cəfası tək sənə bəsdi, 

İncə düşünərsən: soyuq, ya isti, 

Suya-selə, qar-borana düşməsən. 

 

Mən ki, dedim sənə min evdi sənət, 

Başında qalmadı, eylədin nifrət. 
Verməzdin sözümə zərrəcə qiymət, 

Belə tozlu dəyirmana düşməsən. 

 

Zəngin et boşluğu, tökmə dolunu, 

Aç Şəmşirin qanadını, qolunu, 

Çətin saxlayarsan ata yolunu, 

Hələ bir çox imtahana düşməsən. 
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YAXŞIDI 

 

Faydasız qonşudan, karsız qohumdan 

Dağlarda muş olan tülkü yaxşıdı. 

Binamus arvaddan, həyasız qızdan 

Qapında əsl it, bil ki, yaxşıdı. 

 

Axtardım dayazı, gəzdim dərini, 

Gördüm fitnəsini, hiylə şərini, 

Alçaq adamlara satır ərini, 

Adını qarala, sil ki, yaxşıdı. 

 

İlqarsız adamdan şaydı bir tazı, 

Qan içən cəlladdı biiman qazı, 

Onların əliylə geymə ətlazı, 

Gey, mərdin cındırı, kürkü yaxşıdı. 

 

Şəmşir, sevmə sən hər yetən gözəli, 

Səni görcək qəmzələnib nəzəli, 

Vaxtın gələcəyi, sözün əzəli, 

Sevdanın, sevginin ilki yaxşıdı. 
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VARMI?! 

 

Aşıq çox qocalıb, düşəndə haldan 

Baxanda gözələ, savabı varmı?! 

Yananlar çox oldu eşqin közündə, 

Görəsən mən kimi kababı varmı?! 

 

Hərdən dönüb ürəyimi sıxarsan, 

Qəlbim qalasını bir gün yıxarsan, 

Birdən acıqlanıb qiyqac baxarsan, 

Onun da bir haqqı-hesabı varmı?! 

 

Kəsib məhəbbəti - çox ziyandımı?! 

Qəlbimə dəydiyin nahaq qandımı?! 

Mən ki, yandım oda, o da yandım?! 

Deyin, sualıma cavabı varmı? 

 

Nainsaf, bimürvət, zalım gözəlim, 

Sənsən mənim sevgim, axır-əzəlim. 

Qulluğunda bəs nə qədər nəzəlim, 
Di bax, gör Şəmşirin bir tabı varmı?! 
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QOTAZDANMASIN 

 

Bir az qırmızı var yanaqlarında, 

Mən ölüm, gözələ de, qozdanmasın. 

Ondan qəşəng çoxdur ellərimizdə, 

Tək görüb özünü, qotazdanmasın. 

 

Kənara çıxmasın öz bahasından, 

Çox da öyünməsin boy-simasından, 

Çatdayıb ölməsin iddiasından, 

“Gözəlsən”, - dedikcə pərvazdanmasın. 

 

Dolansın karında Haqqı-sayınan, 

İşi nədir baharınan, yayınan?! 
Bəhs etməsin günəşinən, ayınan, 

Soyuq gecələrdə ayazdanmasın. 

 

Çəməngül, bənövşə üzündə xaldı, 

Gör məni firqəti nə günə saldı? 

İstəyir ki, deyə: saqqalın çaldı! 

Bu sözü deməyə o, sazdanmasın. 

 

Çəkmişəm cəfanı, demərəm lafı, 

Onun da Şəmşirə olsun insafı. 
Qoca sənətkaram - gövhər sərrafı, 

Bilsin, başa düşsün Arazdanmasın. 
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YADIMA DÜŞDÜ 

 

Bu əziz bayramda, şənbə günündə 

Həmzəçəmən düzü yadıma düşdü. 

Qarabağ elində, Kür kənarında 

Göygölün Kəpəzi yadıma düşdü. 

 

Axşam quşlarının şirin nəğməsi, 

Səhərin vaxtında bülbülün səsi, 

Murovun sinəsi, tər bənövşəsi, 

Laləsi, nərgizi yadıma düşdü. 

 

Qonurun, Keytinin, Məndilin dağı, 

Al-yaşıl bəzəkli Taxta yaylağı, 

İstisuyun dərdə dərman bulağı, 

Üstünün yarpızı yadıma düşdü. 

 

Dan şehində ayaqyalın gəzməsi, 

Havanın dəhana şəkər əzməsi, 

Çaylarında quba qazın üzməsi, 

Sonaların izi yadıma düşdü. 

 

Şəmşir, fərar etdi könlünün quşu, 

Səbrsiz axtarır dostu, qardaşı. 
Oğlum Ələsgərin ata çağrışı, 

Şükufənin gözü yadıma düşdü. 
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A BAXTIM 

 

Nə yatmısan belə qəflət içində, 

Bəsdir, bir oyanıb dursan, a baxtım! 

Sar, yapalaq şikarında ov alır, 

Sən də bir torunu qursan, a baxtım! 

 

Eldən geri qalma, gəl yoldaşa çat, 

Taledən, iqbaldan istə sən barat, 

Alıcı tərlan tək ərşə çal qanad, 

Dumanlı dağları yarsan, a baxtım! 

 

Hamı taleyindən zəngin, varlıdır, 

Halı xoş, günü xoş, bəxtiyarlıdır, 

Tay-tuşların baxtı etibarlıdır, 

Sən nə üçün biilqarsan, a baxtım?! 

 

Nazını çəkməyə yoxdur bir kəsim, 

Qalıbdır bədəndə quru nəfəsim, 

Çağırram guşinə, yetişmir səsim, 

Yoxsa eşitmirsən, karsan, a baxtım?! 

 

Olsan ilqarına düz, gələcəksən, 

Şəmşirə vermisən söz, gələcəksən, 

Əgər unutmasan tez gələcəkcən, 

Sən sahibi-ixtiyarsan, a baxtım! 
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GÖRÜŞSÜN 

 

Deyin, seyraqublar çıxsın aradan, 

Qarşı gəlsin, sevgi yarı, görüşsün. 

Üç il doqquz aydı küsmüşdü məndən, 

Nolar, gəlsin bizə sarı, görüşsün. 

 

Həsrətin çəkirəm gündüz-gecəli, 

Firqətindən xəstə canım incəli, 

Açsa yaram, sayalanıb dincəli, 

Təbib bilər bu azarı, görüşsün. 

 

Sən mənim könlümün əziz həmdəmi, 

Qəlbimdə məhəbbət sənədir cəmi, 

Viranə könlümün dağılsın qəmi, 

Unutmasın düz ilqarı, görüşsün. 

 

Bu fani dünyadan gəl, sən əlin çək, 

Aşıqlar bağrını yandırıb fələk, 

Dost-dostunu tərgitməsin heç gərək, 

Yada salsın etibarı, görüşsün. 

 

Mən ondan dönmərəm - o da dönməsin, 

Salıb bu Şəmşiri oda, dönməsin. 

Neçə sağam, bu dünyada, dönməsin, 

Sağ günümdə mənlə barı, görüşsün. 
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A  DAĞLAR 

 

Gəlibdir baharın, al bəzənibsən, 

Dolanıb keçibdir qışın, a dağlar. 

Yenə cənnət bağçasına dönübsən, 

Sürmələnib gözün, qaşın, a dağlar. 

 

Damənin ömrümün öz məskənidi, 

Əzanda geşt edən lalə qanıdı, 

Təmiz havaların qan dərmanıdı, 

Təbiblikdir hər bir işin, a dağlar. 

 

Var adına şeir, dastan edənlər, 

Çoxdur, yadigarın qoyub gedənlər, 

Bütün islah tamlar, sərvət mədənlər, 

Qızıldır torpağın, daşın, a dağlar. 

 

Birdən ağ yağışlı - çiskin, dumansan, 

Qərənfil, nərgizli behişt nişansan, 

Bənövşə bəzəkli təzə cavansan, 

Tarixdə qocadır yaşın, a dağlar. 

 

Şəmşir süvar olub eşqin atına, 

Qailəm baxtımın öz baratına, 

Boy çəkib qalxmısan ərşin qatına, 

Asmana yetişir başın, a dağlar. 
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VAR 

 

Başa keçib quldur, əzmə əlimi, 

Məzlumların Haqqı, Yaradanı var. 

Bu gün ucalsan da sabah enərsən, 

Bu çərxi-gərdişin nərdivanı var. 

 

Çox analar oğul alıb qonaqdan, 

Kökdən haram əyri çıxar budaqdan, 

Bütün onlar çıxmalıdır sınaqdan, 

Çəkilər, bu dövrün imtahanı var. 

 

Fəxr eləyib “mənəm” demə bu çağlar, 

Füqəra ağladan qalacaq ağlar, 

Çəkilər sinənə vurduğun dağlar, 

Görərəm, bir gün də Haqq-divanı var. 

 

Firon da demişdi: “Yaradan mənəm!” 
Sən də onun kimi oldun ağlı kəm, 

Dəryaya qərq oldu nəsli cəhənnəm, 

Nə yurdu-yuvası, nə nişanı var. 

 

Dünən o pul verib sələm alanlar, 

Qolu zorlulardan olmaz qalanlar. 

Döyüb, xalqı əziyyətə salanlar 

Baxar nə mənzili, nə məskəni var. 

 

Günahsız insanın söymə birsinə, 

Qurd olub girənlər qoyun dərsinə, 
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Birdən doğru, birdən işlər tərsinə, 

Dünyanın belə bir dəyirmanı var. 

Cana gəldim, yoruldum söz deməkdən, 

Mən əlim üzmərəm eldən köməkdən! 

İstərəm zəhmətdən, halal əməkdən 

Zəhmətin baratı yaxşı tanı, var. 

 

Haqq-hesaba kim dünyada yetişsin? 

Salsın biz yoxsulu yada, yetişsin! 

Şəmşir, bir ədalət dada yetişsin! 

Mənimtək adını çağıranı var. 
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BİLMİRƏM 

 

Namərd kölgəsində, tikan dibində 

İlanın qoynunda yata bilmirəm. 

Qəlbi xain nanəcibin dəstini- 

Yandırır əlimi, tuta bilmirəm. 

 

Lütfü haram, əqli zaya dost dedim, 

Təriqətsiz hər gədaya dost dedim, 

Bir ilqarsız bivəfaya dost dedim, 

O dönüb, mən onu ata bilmirəm. 

 

Nəzəlməz ürəyi - daşdı, görsəndi, 

Alçaqlığı nəticədə görsəndi. 

Vədəsində fot eylədi fürsəndi, 

Ov keçdi şikardan, çata bilmirəm. 

 

Vaxtdan qəniməti vurmayan kimsə, 

Tapmaz o məqamı bir də nə isə. 
Yamanlıq lazımdır edəsən pisə, 

Əlimdən çıxmayıb xata, bilmirəm. 

 

Səxasız tutarmı yoxsul əlini?! 
Nakəs adam el içində bilini. 

Şəmşir deyir: hərcayının dilini, 

Qalmışam məəttəl, mata, bilmirəm. 
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YIXA BİLMƏZ 

 

Boysuz bir ağacı Nizami demiş: 

Əsərsə yüz külək, el yıxa bilməz. 

Dərindədi kökü - öz torpağında, 

Araz-Kür, qarışan sel yıxa bilməz. 

 

Əyrinin oduna düzü salmasa, 

Əyilməz, iyidin dizi salmasa. 

Tale mərdi gözdən özü salmasa 

Yığılsa bir mahal, el yıxa bilməz. 

 

Həqiqət axtaran gələcək yola, 

Onunçün hər barat layiqdir ola. 

El kömək duranda yoxsul, mərd qula 

Onu şir, kərgədan, fil yıxa bilməz. 

 

Namərd ədalətlə çəkməsin bəhsi, 

Zəlalət tapacaq bici, nakəsi. 

Bəs kim əyə bilər doğru bir kəsi, 

Fələk boyun çəkib, kəl yıxa bilməz. 

 

Şəmşirəm, düz olsa sidqi-niyyətim, 

Nailəm mətləbə - bitər məqsədim, 

Vətəndən almışam - çoxdur qüvvətim, 

Gəlsə nə Rüstəmi-Zal, yıxa bilməz. 
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OLAYDI 

 

Ələsti aləmdə “Bəli!” - deyəndə, 

Əzəl, doğru-düz ilqarım olaydı. 

İbtida səxavət, sonra dövlətim, 

Saleh övlad, halal varım olaydı. 

 

Dostum çox olaydı - ancaq mötəbər, 

Yalan danışmaya bir kəlmə hədər, 

Satqınlıq etməyə axıra qədər, 

Mərd sifətli bir qərarım olaydı. 

 

Namus hiss edəydi özü-özündə, 

Sirr saxlayan, möhkəm - sözü özündə, 

Əğyara baxmayan, gözü özündə, 

Bu qeyrətdə qəşəng yarım olaydı. 

 

Səadət mənimlə həmişə yoldaş, 

Necə ki, unutmur qardaşı-qardaş. 

Ölüncə tərəqqi edəydi bir baş, 

Xalq dilində: baxtavarım olaydı. 

 

Çatardı elimdən köməyi-hovum, 

Kəskərdən qalmazdı qılıncım, sovum, 

Özü gəzib, məni tapaydı ovum, 

Belə açıq bir şikarım olaydı. 

 

Baxtım oyaq ola, ucbatım kəskin, 
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Ayrılıq-yoxsulluq - çəkməzdim pis gün, 

Nə qar, nə zimistan, nə boran-çiskin, 

Şən baharlı ruzigarım olaydı. 

 

Bərqərar gələydim dünya üzünə, 

Şirin görünəydim xəlqin gözünə, 

Baxmayaydı çuğul, şeytan, sözünə, 

Bir kamallı xoşnigarım olaydı. 

 

Edəydim qonağa hörmət, ehtiram, 

Duram pişvazında hər səhər-axşam, 

Sürfəsində nazı-nemət, hər təam, 

Mənə yaxşı qardaşlarım olaydı. 

 

Şəmşir, de sözlərin, kifayətdi - bəs, 

Mətləbin bitirər, yəqindi bir kəs. 

Xainlik bilməyən sadə, müqəddəs 

Xoşbəxt elim, qonşularım olaydı. 
 

 1918 
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GÜLMƏSİN 

 
“Ağdabanın yalı” deyilən yerdə kənd uşaqları şələ ilə ot 

gətirdiyi zaman yer döşəvar olduğundan şələqarışıq dığırlanan 

bir nəfərə İmarət-Qərvənd bəylərindən Mehdi bəy gülür 
 

Hər yaranmış bilsin öz hünərini, 

İnsaf deyil, milçək bala gülməsin. 

Ətlas geyib, “mənəm”,  - deyən Mehdi bəy, 

Axır girər qıl çuvala, gülməsin. 

 

Aldanıb inanma çərxi-gərdişə, 

Bivəfadı, ilqarsızdı həmişə. 

Öyünməsin çəmən-çiçək, bənövşə, 

Saralıb-solacaq, lala gülməsin. 
 

Tərəqqi atını minməyən olmaz, 

Yanıb, qəm oduna sönməyən olmaz, 

Ucalıq taxtından enməyən olmaz, 

Düşüb belə haldan-hala gülməsin. 

 

Taxtası yüngüldə az olar beyin, 

Səy adama əqil olmamış təyin. 
Nadana, namərdə görəndə deyin: 

Arif-əhli pirkamala gülməsin. 
 

Mən də yaranmışam sənin tək bəşər, 
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Bir kəsin haqqında danışmaram şər, 

Şəmşir bir gün tərəqqiyə yetişər, 

Xain çatar min zavala, gülməsin. 
 

1918 

                

VURĞUN 

 

Can a qardaş, oğul toyu görmədin, 

Qəlbində apardın bu dağı, Vurğun! 

Yollarını çox gözlədik, gəlmədin, 

Unutdun yaylağı, bu dağı, Vurğun! 

 

Dedim: minnətdaram, dağa bir də gəl, 

Dəlidağdan niyə tezcə çəkdin əl? 

Ceyran bulağında yandırdın məşəl, 

Sönmür bu şeirinin çırağı, Vurğun! 

 

Kim deyər ki, Kəlbəcərdən usandın, 

Bu ellərin ilqarına inandın. 

Bir ayda yüz illik hörmət qazandın, 

Oldun İstisuyun qonağı, Vurğun! 

 

Dövranmı hökm etdi: dostdan uzaqlaş?! 
Dağlar sihə çəkdi, dilə gəldi daş. 

Gözlərindən ana kimi süzdü yaş, 

Kəlbəcərin buzlu bulağı, Vurğun! 

 

Şəmşir əzbər edib - dildədi Vurğun! 

Analar unutmur - eldədi Vurğun! 

Cənnət bülbülüdü - güldədi Vurğun! 

Salıb kəhkəşana sorağı Vurğun! 
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VURĞUNUN 

 

Bizim Kəlbəcərdə uca dağ kimi, 

Qalıb isti məhəbbəti Vurğunun. 

Qəlbimizdə yuva salıb istəyi, 

Hər ürəkdə var hörməti Vurğunun. 

  

Dərya fərasətli söz sənətkarı, 

Cəvahir kəlməli nitqi mirvari. 

Şeir xəzinəsi, ləl hökmdarı, 

Çox böyükdü səadəti Vurğunun. 

 

Alim, arif, əhli-dillər istəyi, 

Vəfalı dostların canı, ürəyi. 

Yaquba hədiyyə Yusif köynəyi, 

Var hər gözdə şücaəti Vurğunun. 

 

Bu ana deyibdi Azərbaycana, 

Cənnətə yol alıb süd verən ana. 

Vətənin eşqinə olub pərvana, 

Xəlq üçündü sədaqəti Vurğunun. 

 

Mərd oldu, ad aldı özün öymədi, 

Hamıya əl atdı, qəlbə dəymədi, 

Alçağa, satqına boyun əymədi, 
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Cəsur oldu cəsarəti Vurğunun. 

 

Dünya xalqlarının yandı halına, 

Bu müdrik şairin bax kamalına. 

Azadlıq dilədi ayaqyalına, 

İnsanpərvər nəzarəti Vurğunun. 

Yandı, incimədi el aşiqinə, 

Düzdü möhübünü dost-qardaşına. 

Dünyanı bəzədi azca yaşına, 

Vaxtsız yatdı köhlən atı Vurğunun. 

 

Solmaz, həmişəlik elə bağ əkdi, 

Onun hər misrası bir gələcəkdi. 

Qara zəncinin də dərdini çəkdi, 

Dövlətindən var baratı Vurğunun. 

 

Adı cahan kimi qaldı əbədi, 

Şəmşir ona az ha tərif demədi. 

Bəs onu bu qədər sevdirən nədi?- 

Sadə qəlbi, pak sənəti Vurğunun! 
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BİRİ MÖHNƏT, BİRİ QÜSSƏ, 

BİRİ QƏM 
 

Əvvəl gündən üç sevdaya düşmüşəm: 

Biri möhnət, biri qüssə, biri qəm, 

Özüm üçün onu həyat seçmişəm: 

Biri möhnət, biri qüssə, biri qəm. 
 

Birisi sinəmdə açıb bir tikan, 

Birisi könlümdə olub bəzirgan, 

Birisi sərimdə əkdirir dastan: 

Biri möhnət, biri qüssə, biri qəm. 

 

Biri ağdan tutub, birisi soldan, 

Birisi canımı kəsibdir haldan, 

Birisi çıxmayır nəsə xəyaldan, 

Biri möhnət, biri qüssə, biri qəm. 

 

Birisi fikrimdə olub hesabdar, 

Birinin əlindən olmuşam bezar. 

Üçünün də mənlə qərəz-qəsdi var: 

Biri möhnət, biri qüssə, biri qəm. 

 

Birisi atlıdır, biri piyada, 

Oda minib məni gəzin dünyada. 

Üçü də veribdir qanad-qanada: 

Biri möhnət, biri qüssə, biri qəm. 

 

Birisi əlində tutub bir qılınc, 

Birisi cismimi əzib, edib linc. 

Birisi Şəmşiri eyləyib gülünc: 
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Biri möhnət, biri qüssə, biri qəm. 

              

VAR ACIĞIN 

 

Əsəbləri pozur, gözü qaraldır, 

Cana artıq zərəri var acığın. 

Ömrün kərpicini sökür, uçurdur, 

Yaman kəskin düsəri var acığın. 

 

Kəllənə qan vurur, olursan dəli, 

Adam yoldan çıxır, azır əməli. 

Haqqa, ədalətə demirsən bəli, 

Nə Allahdan xəbəri var acığın. 

 

Qanın zəhər olur, döyünür ürək, 

Fəlakət oduna düşəsən gərək. 

Əlinə bir qazanc çatırmı görək, 

Xeyri yoxdu, çox şəri var acığın. 

 

Acıqda hövsələ yoxdur bir anlıq, 

Başa ağrı verir, gözə qaranlıq. 

Bürüyür qəlbini çirkin qaranlıq, 

İndi burda nə yeri var acığın. 

 

Nə qardaş tanıyır, nə ata-ana, 

Titrəyir əllərin, səyrişir qana. 

Onda əgər lənət desən şeytana, 

Səndən ötüb keçəri var acığın. 

 

Əfsanə hirs, qeyz fitnədi hiylə, 

Yalvarsan baxarmı min şirin dilə. 
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Öldürüb alarsan özün də güllə, 

Daha bundan bədtəri var acığın. 

Dişlərin qıcışır, olursan aslan, 

Açılmır xəyalın qəm dərdli yasdan, 

Səni ayrı salır istəkli dostdan, 

Qaratikan çəpəri var acığın. 

 

Döyürsən, günahı varmı arvadın? 

Sənə nə etmişdi biçarə qadın? 

İsmətini götürürsən övladın, 

Acı ağı zəhəri var acığın. 

 

Bəzən də qırırsan qabı-qacağı, 

Suyu töküb söndürürsən ocağı, 

Bir-birə qatırsan yazıq uşağı, 

Belə olmaz, təhəri var acığın. 

 

Yaxanı həyasız bir axçı tapdı, 

Çomaq göydən gəlmiş bir Həqq kitabdı. 

Dilqanmazı döymək xeyli savabdı, 

Bircə bunda düşəri var acığın. 

 

Sağlığına çalış, Haqqa et şükür, 

İpək ol, ucalan, ancaq olma kür. 

Yüzillik hörməti bir anda tökür, 

Dağ boyunca qədəri var acığın. 

 

Lənət de adına - lənət şeytanın, 

Ölüb-öldürməyə coşmasın qanın. 

Ağlını başından alır insanın, 

Gör nə yaman hünəri var acığın. 
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Qızışıb, qırmızı çıxdı üzünə, 

Dünya bir darıcan gəlmir gözünə, 

Baxır xain, xəbislərin sözünə, 

Çox ağılsız nökəri var acığın. 

 

Əgər kamalın var: düşün, anla, qan, 

Faili-Muxtar ki, xəlq olub insan. 

Mehribana hamı olar mehriban, 

Pis kini var, kədəri var acığın. 

 

Götür nəsihəti Şəmşir babadan, 

Mən də dərs almışam böyük butadan. 

Özünü salamat saxla xatadan, 

Qılıncı var, xəncəri var acığın. 
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GƏLMƏSİN 

 

Əlbət yalan imiş, eşqi-məhəbbət, 

Deyin, o bivəfa dosta, gəlməsin. 

Bizi birdəfəlik unudub əlbət, 

Dörd aydır yatıram xəstə, gəlməsin. 

 

Qəlizdi əriməz qəlbinin daşı, 

Axmaz mənim üçün gözünün yaşı. 

Nə özü, övladı, qohum-qardaşı, 

Başında bir bölük dəstə, gəlməsin. 

 

Qəm neştər vurubdu, yaram ağrıyır, 

Yoxdur bu dərdimə çarəm, ağrıyır. 

Gəlib soruşmasın: haram ağrıyır, 

Yaxşısa gəlməsin, pissə gəlməsin. 

 

O, əhdə-ilqara hələ inanmır, 

Kövrəlmir, doluxmur, ürəyi yanmır. 

Bircə yol adımı məktubla anmır, 

Yamanca düşübdür qəsdə, gəlməsin. 

 

Sözü ver oxusun düz, aşıqlara, 

Özün də qulaq as, a qəlbi qara. 

Şəmşir dönən deyil, o, kəsdi ara, 

Dursun ilqarının üstə, gəlməsin. 
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DƏYMƏZ 

 

İki üzlü, yaltaq olan kişilər, 

Qeyrətini satan qadına dəyməz. 

Adam var ki, səsi tutub hər yanı, 

Axtarsan hiyləsin adına dəyməz. 

 

Elə alçaqların çəkilməz dərdi, 

Ölümdən, zülümdən o çox betərdi. 

Yemə, namərdlərin aşı zəhərdi, 

Tamı turş ayranın dadına dəyməz. 

 

Gələcək günləri gətirməz başı, 

Öləndə dünyadan gedəcək naşı. 

Satqın, müxənnəsin balı, yağlı aşı, 

Mərd iyidin yavan cadına dəyməz. 

 

Xəbisə, xainə, iblisə lənət, 

Şəmşir, nifrin eylə - pisdi bimürvət. 

Qəddarın sən üçün etdiyi hörmət, 

Meşədə çürümüş oduna dəyməz. 
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HƏQİQƏT 

 

Mərifətdə mahir, kamalda kamil, 

Ləyaqətdə Həqiqətdi, Həqiqət! 

Şücaəti simasına müqabil, 

Pak ismətdə, təriqətdə Həqiqət! 

 

Ancaq bədirlənmiş bir aya bənzər, 

Behiştdənmə gəlib bu mələkmənzər. 

Qaməti sərvdi, camalı qəmər, 

Şərafətdə, bu şöhrətdə Həqiqət! 

 

Fəhm fərasətli, əqli kamallı, 

Züleyxa surətli, qaşı hilallı, 

Tavus nişanəli, huri misallı, 

Tanınmışdı camaatda həqiqət. 

 

Görüm kəskin olsun talehi, baxtı, 

Əminəm, iqbalı hər an oyaqdı. 

Tərlan qaynaqlıdı, cəlddi, qoçaqdı, 

Cəsarətdə, məharətdə Həqiqət! 

 

Şəmşir dilər: hasil olsun murazın, 

O heyyi baridən yazılsın yazın. 

İlk ovusan Kərəm oğlu Qafqazın, 

Təriflisən vilayətdə – Həqiqət! 
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EY XUDA MƏNİ 

 

Naşükür deyiləm, dözürəm dərdə, 

Səbrli yaratdın ey Xuda, məni. 

Sığınmışam səxavətli bu mərdə, 

O, saymaz əfsanə, bihuda  məni. 

 

Mənim əhvalımı dost bilmir əlbət, 

Farağat qoymazdı onu məhəbbət, 

Gəlmədi görüşə, hardadı Məmməd? 

Həsrəti incidir çoxu da məni. 

 

Ovçu kimi gözüm gözləyir yolu, 

Kövrək gölməçəsi yaş ilə dolu. 

Ətrim duymuş olar Hüseyn Kürdoğlu, 

Yəqin ki, görübdü yuxuda məni. 

 

Dərdim tüğyan etdi, oda qalandım, 

Şəfa gəzdim neçə yerlər dolandım. 

Əzildim, nəzildim, balacalandım, 

Xəstəlik döndərdi noxuda məni. 

 

Şəmşir, əldən gedir qocaman canım, 

Bu ağır möhnətə necə dayanım?! 

Mərdəkan təbibi Cəmilə xanım, 

İstər ki, sağaldıb, oxuda məni. 
 

Mərdəkan, 09.01.1977 



Aşıq Şəmşir 
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BİR GÜN 

 

Gündüzü qaranlıq olan ellərin, 

Yoxsul bağçasından ay düşər bir gün. 

Azadlıq yoluna göz tikənlərin, 

Baxtına bir halal pay düşər bir gün. 

 

Bu çərxi-gərdişin imtahanı var, 

Haqq var, ədalət var, çəkmə intizar. 

Qəfəsdə quş kimi qalan obalar, 

Sizə də novbahar, yay düşər bir gün. 

 

Zalım olub, ixtiyarı çatanın, 

Xəlqin şər evinə bomba atanın. 

Körpə uşaqları qana qatanın, 

Mahalına talan, vay düşər bir gün. 

 

Yağıların qəddi bükülməlidir, 

Canavarın dişi tökülməlidir, 

Qan tökənin qanı tökülməlidir, 

Yıxılar taxtından, zay düşər bir gün. 

 

Şəmşir, bizim ellər sevinir hamı, 

Şirinləşib acı ağızlar tamı. 

Qoy onlar da görsün şadlıq bayramı, 

Darıxma, püşkünə may düşər bir gün. 
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BALINAN 

 

Duz qatırsan, ovqatını təlx edər, 

Heç tutarmı quzuqulağı balınan?! 

Hər kəsin iştahı “bir görək” dilər, 

Kimi də xoş bilər yağı-balınan. 

 

Günorta kababa gəlib çatasan, 

Çaşır şorabası ola, atasan. 

Axşam təzə qatıq içib yatasan, 

Naharını səhər çağı balınan. 

 

Dünyanın neməti olsa nə qədər, 

Yenə meylin bir arada bal güdər, 

Öləndə dünyadan arzusuz gedər, 

Kimin olsa dolanmağı balınan. 

 

Cahanda kef görür işrət qanmayan, 

Sədaqət qanmayan, hörmət qanmayan, 

Məhəbbət qanmayan, ləzzət qanmayan, 

Qatsan yeyər sarımsağı, balınan. 

 

Şəmşir, görübsənmi söyüddə barmı, 

“İlğın xurma açar”, - desən, uyarmı? 

Hanı göy soğanı, eşidən varmı, 

Yaraşarmı qarışmağı, balınan?! 
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GƏLİR 

 

Çöküb bədənimə nə yaman ağrı, 

Bəlkə vaxt yetişib, vədəmi gəlir. 

Döyünür saat tək vuran ürəyim, 

Dərd əlindən zərbə-zədəmi gəlir. 

 

Dövranın rəhminə, kərəminə bax, 

Mən deyim əməlin, siz verin qulaq. 

Tərlan ovlağına qonub yapalaq, 

Mərd ölüb, meydana gədəmi gəlir?! 

 

Görüşə yığılsın dostlar, tanışlar, 

Ayılsın uyqudan qoy fəramuşlar. 

Laçın yuvasına qonsa bayquşlar, 

Sar qoca Şahbaza hədəmi gəlir?! 

 

Bu çərxi-dövranın hər işi cəncəl, 

Nələr cəfa çəkdim, demədin dincəl. 

Ömrün pusqusunda dayanan əcəl, 

Qafil can almağa odamı gəlir?! 

 

Daha əlim çatmır vəfalı yara, 

Yüz illik yol olub elə bil ara. 

Ağ üzlərə pərdə çəkəm məzara 

Şəmşir kimi neçə dədəmi gəlir?! 
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DÜŞMƏZDİ 

 

Qoca təbiətin gəlsə yazığı 

Əzəldən fərmanı belə düşməzdi. 

Himara verməzdi isti tövləni, 

Maral baş götürüb çölə düşməzdi. 

 

Çərxin qurğusunda gör nələr vardı: 

Milçək də qan sorub ləzzət apardı. 

Bülbül gül eşqində bir nəğməkardı, 

Xarı yaratmasa gülə düşməzdi. 

 

Qəlbini verməsə bu puç insanın, 

Üzü gülərdimi ləin şeytanın?! 

Qarnı olmasaydı Adəm atanın, 

Buğdanı yeməzdi, felə düşməzdi. 

 

Yerdə nə bitərdi göydən yağmasa, 

Kimsə ağlamazdı hicran boğmasa, 

Qan olmazdı Həvva ana doğmasa, 

Nəvələri yüz əngələ düşməzdi. 

 

Nə qədər danışam qalır kəm-kəsir, 

Yormuşam özümü, etmişəm əsir. 

Yaranan ölməsə ay Aşıq Şəmşir, 

Milyon nizamları yola düşməzdi.  
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DOYUNCA 

 

Əcəl aman verən bəxtəvər hanı? 

Yüz il baxa bu dağlara doyunca. 

Özünə şay ola ömrünün sanı, 

Doğru çıxa, düz ilqara doyunca. 

 

Talehi tərəqqi eləyə Haqdan, 

Səadət əl tuta, yarıya baxtdan. 

Gileyli olmaya oğul-uşaqdan, 

Şirin ola nazlı yarı doyunca. 

 

Arzu edirəm kəskin bəxtin dilincə, 

İltimasım eşit incə, bil, incə. 

Həmdəm ilə dəyişməyə ömrüncə, 

Gün xoş ola sənətkara doyunca. 

 

Sevilə, ellərdə qazana hörmət, 

İstəyim, diləyim bir budur əlbət. 

Ey məni xəlq edən Kani-Kəramət, 

Bir nəzər qıl, axtar-ara doyunca. 

 

Ayrılıq, yoxsulluq görməyə gözüm, 

Belə bir dəhşətə məndə yox dözüm. 

Lütfü kərəm etsin, eşitsin sözüm, 

Şəmşir kimi bəxtəvərə doyunca. 
 

1974 
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BƏYƏNMƏZ 

 

Təmiz saxlar binasını qaranquş, 

Sar cücəsi yuvasını bəyənməz. 

Diqqət ilə sözlərimə yetir huş, 

Sarsaq adam obasını bəyənməz. 

 

Qatır yekələnsən - himardı dədən, 

Əslini, zatını danarsan nədən?! 

Zimistan qəhrinə can deyən bədən, 

Növbaharın havasını bəyənməz. 

 

Acgözlülük pis niyyətdə qaydadır, 

Qalan heyran - zəlillikdə qaydadı. 

Qapı gəzmək sümsük itdə qaydadı, 

Qarnı doyar, tavasını bəyənməz. 

 

Yaman söz insanı yandırar, yaxar, 

Acı dil elə bil ildırım çaxar. 

Oğul var ki, atasına hul baxar, 

Nəvə var ki, babasını bəyənməz. 

 

Şəmşirəm, çəməndən, güldən yazıram, 

Neçə keçmiş uzun ildən yazıram. 

Elin aşığıyam, eldən yazıram, 

Kim bu gözəl dünyasını bəyənməz. 
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GƏLDİ 
Qardaşım qızı Nüşabəyə 

 

Ay cavan şairə, sənin təzə yazdığın, 

Bu odlu misralar xoşuma gəldi. 

Mən elə sandım ki, Xurşidbanunun, 

Şuşadan naləsi guşuma gəldi. 

 

Yeni bir səadət adıma düşdü, 

Səməndər pərvanə oduma düşdü. 

Asiya, Dilbazi yadıma düşdü, 

Kifayət, Diləfruz huşuma gəldi. 

 

Şəmşirə oldu bir etibarlı gün, 

Hər cismə can verən növbaharlı gün. 

Bu xoş düşərli gün, bəxtəvərli gün, 

Bəxtəvər başıma, başıma gəldi. 
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SƏNƏ 

 

Çörəkçi qız, demə küsmüşəm səndən, 

Yaz dedin, yazaram tez tərif sənə. 

Doğrusunu yazsam incimə məndən, 

Şəninə yaraşan düz tərif sənə. 

 

Vəzifən məlumdur: çörək paylamaq, 

Çox cəsur, qoçaqsan, üzün olsun ağ. 

Bu dərddən qurtarıb olsam canı sağ, 

O zaman yazaram yüz tərif sənə. 

 

Şəmşir kimi gözün, könlün tox olsun, 

Qaşın qələm, müjganların ox olsun. 

Sənin vəsfin qoy hamıdan çox olsun, 

Qızım, mən qıymıram az tərif sənə. 
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ONUN 

 

O qaragözlüyə söylə sözümü, 

Mən əvəzdən gözlərindən öp onun. 

Məcnun Leylisindən ayrı düşərmi, 

Bədən mənim, boyun mənim, ip onun. 

 

Ədalət ol, ara haqqı-hesabı, 

Şiş neyləsin, köz yandırır kababı. 

Sualına versə şirin cavabı, 

Gülab suyu gül üzünə səp onun. 

 

Gəlsə Kərəm üstə dünya gözəli, 

Təbimin ilhamı, eşqin əzəli, 

Ahəstə dinməsə qəlbi məzəli, 

Qulluğunda çox danışma çəp onun. 

 

Sevindirsən bəlkə könlüm isinə, 

İltimasım qoy getməsin pisinə. 

Salıb xəyalımın məngənəsinə, 

Çəngəlində mən olmuşam kip onun. 

 

İstədim ki, ha əlimə saz alım, 

Bəlkə qəmdən, bu möhnətdən azalım. 

Şəmşiri unudub niyə o zalım, 

Gözlərinə görünmürəm çöp onun?! 

 

 

 

 



                                                                                       Dədə öyüdləri 
 

 381 

 

       

YARALANIBDI 

 

Sən vurduğun yara bəs deyildimi, 

Səndən sonra sinəm yaralanıbdı. 

Vurğunsuz saralıb güllər, çiçəklər, 

Payız bostanı tək uralanıbdı. 

 

Bu qurğuya necə deyim mən əhsən, 

Gedərgi deyiləm, - demədinmi sən?! 

Əcəl qılıncıdı saf ömür kəsən, 

Əlin dost əlindən aralanıbdı. 

 

Çatsaydı gur təbin səsin indiyə, 

Qoymazdın Şəmşiri nadan döyməyə. 

Sənin ölməz adın qardaşım, niyə 

Tale kitabında qaralanıbdı?! 
 

1974 
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YAZIRAM 
Bir kitab oxuyub sözü başa düşməyənə 

 

Sən ki, həqiqəti düşmədin başa, 

Sənə çox mənasız yalan yazıram. 

Çul köhlən üçündür - yaraşmaz toşa, 

Belinə müyəssər palan yazıram. 

 

Məni düşünmədin on listli çapdan, 

Bu qədər şeirdən, haqqı-hesabdan. 

Hələ mətləb qanmayıbsan kitabdan, 

Sənsən uzunqulaq olan, yazıram. 

 

Qəlbin çamırlıqda - deyilsən təmiz, 

Ha gəzdim dünyanı, salmadım bir iz. 

Sənə yüz lazımdı noxta, palan, biz, 

Qoyunda çobana qalan yazıram. 

 

Keçir iştahından tikanlı qanqal, 

Zəfəranlı aşı etmirsən xəyal. 

Kəlləsi cilovsuz, ayağında nal, 

Boğazına torba salan yazıram. 

 

Qıllısan, qanmırsan, a qaşqa qaban, 

Daş qalxızıb qarışqanı yalayan. 

Heyif ki, tərifin az olur heyvan, 

Nəzəlim olduqca kalan yazıram. 
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Başın çox yekədir, gəzdirmir bədən, 

Əlbət xındır ilim, xund gumuş dədən. 

Xotuğu özündən qabağa gedən 

Cilovdarın olub balan, yazıram. 

 

Səni düşündürmək necə yamandı, 

Hələ tam dadmamış vəhşi heyvandı. 

Layiqli xörəyin arpa, samandı, 

Gəlir axurunda dolan yazıram. 

 

Şəmşirin sözündə tapıbsan nə şək, 

Kül görəndə ağna, baxaq gülüşək. 

Ədəbsiz anqıran a qotur eşşək, 

Anlasa sözümü filan, yazıram. 
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BƏYƏNMƏDİNMİ? 
Gənc şair Səyavuş Sərxanlıya 

 

İstisu da dünya ilə yaranıb, 

Milyon ildən bəri, bəyənmədinmi?! 

Neçə dəfə təbibliyi aranıb, 

Bu dərman cövhəri, bəyənmədinmi?! 

 

Behiştdən car olub bu abi-həyat, 

Bu pirə baş əyib bütün kainat. 

Sağaldır xəstəni, edir salamat, 

Sən abi-kövsəri bəyənmədinmi?! 

 

Bu sulardan məhsul alır Qarabağ, 

Beş ay dövlətini saxlayır yaylaq. 

Loğmanından qalıbdı o dərman bulaq, 

Bəs şəhd-şəkəri bəyənmədinmi?! 

 

Sınaqlı ocaqdı - bilir mahallar, 

Gəlir şəfa tapır, şillər, topallar. 

Niyə səni sevindirmir bu hallar, 

Belə böyük piri bəyənmədinmi?! 

 

Sal müşkül guşəni yada, dağdadı, 

İstədiyim təmənna da dağdadı. 

Külək su rəhbəri - o da dağdadı, 

Xızrı peyğəmbəri bəyənmədinmi?! 
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Dağda can bəsləyir aran obası, 

Baş əy bu fərmana sən olma ası. 

Ürəyə sütundu təmiz havası, 

Əsil cənnət yeri bəyənmədinmi?! 

 

Kəlbəcər əzəldən bəri yaxşıdı, 

Köhnələri, təzə-təri yaxşıdı. 

Ələsgər bəyənib, yeri yaxşıdı, 

Aşıq Ələsgəri bəyənmədinmi?! 

 

Verim cavabını gəl, əhval soran, 

Mənəm deyib şairlikdən dəm vuran. 

Dağlara yol çəkib qayalar yaran, 

Fədakar əlləri bəyənmədinmi?! 

 

Verir mətləbini gələn insanın, 

Sanki dayağıdı elin, obanın. 

Ana Vətənidir şair Qurbanın, 

Bəs sinədəftəri bəyənmədinmi?! 

 

Ayın, günün dodağıdı doğrudan, 

Qəlbin şəmin çırağıdı, doğrudan, 

Bizim dağın bulağıdı doğrudan 

Bu qoca Tərtəri bəyənmədinmi. 

 

Elin pak gəlini, namuslu qızı, 

Sağ bədən, gülyanaq rəngi qırmızı. 

Deyirsən donubdu danın ulduzu, 

Oxşarda ülkəri bəyənmədinmi?! 
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Gəl bizə dolaşma, otur farağat, 

Mətahın gövhərdi, bazarında sat. 

Beçənin ağ balı, moruq, qarağat, 

Şirin nemətləri bəyənmədinmi?! 

 

İstəməzdim dosta dəyə qırmancım, 

Bağışlayın məni, gəlir utancım. 

Burada yaşayır öz anan, bacın, 

Cənnət Kəlbəcəri bəyənmədinmi?! 

 

Xəstəlik əl verib, düşmüşəm haldan, 

Kəsmişəm, meylimi tirmədən, şaldan. 

Səyavuş, incimə bu xətti çaldan, 

Şəmşir kimi nəri bəyənmədinmi?! 
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AŞIQ 

 

Yıxılarsan, qayalıqdı yolların, 

Daylağını yavaşca çap, ay aşıq. 

Alverin soğandı, boşdu anbarın, 

Xəznədara sən olmazsan tay, aşıq. 

 

Buğa çıxmaz lağar pəndov danadan, 

Əsli-zatı xas olmasa fənadan. 

Tərbiyəsiz doğulubsan anadan, 

Bir bəbəsən, a zay aşıq, səy aşıq. 

 

Fəhmin varmı düşüncəyə, duyğuya, 

Ayıl bala, uyma belə uyğuya. 

Sən misalsan bir aftafa yuyquya, 

Sızqa sudan çətin olar çay, aşıq. 

 

Şəmşir kimi bir nəhəngə əl atma, 

Sən rubəhsən, şir, pələngə əl atma. 

Gücün çatmaz, ağır daşa əl atma, 

Götür sözdən özün üçün pay, aşıq. 
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CANIM 

 

Bir gün ölməlidi yaranmış bəşər, 

Nə əcələ yalvar, nə sürün, canım. 

Əzrayıla əmr olmasa can almaz, 

Salma bu dağlara nə bir ün, canım. 

 

Göz yaşım torpağa üzümdən düşər, 

Yerə xət yazılsa, izindən düşər, 

Dərdi-qəm üz versə gözündən düşər, 

Bu istəkli canım, bu şirin canım. 

 

Şəmşirin qəlbinin var məhəbbəti, 

Ucalsın, ucadır varlıq şöhrəti. 

Ustadın yanında şagird hörməti, 

Qorxma var qiyməti nökərin, canım. 
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BƏYƏNMƏZ 

 

Tısbağalar çanağından çıxanda, 

Öz çıxdığı çanağını bəyənməz. 

Sümük çuxasına heyran baxanda 

Libasının sol, sağını bəyənməz. 

 

Yarasa ağardar gecə dişlərin, 

Çoxdu əlaməti bu təftişlərin. 

Vəzifə görəndə, görməmişlərin 

Şişər başı, ayağını bəyənməz. 

 

Bəqəlin atası olmasa himar, 

Qırata endirməz, yekəlik satar. 

Dədəsinə oxşar, uyğun səsi var, 

Atasının şıllağını bəyənməz. 

 

Qaydadı: piyada atlıya gülür, 

Pişik ətə çatmır, canı sökülür, 

Xainin ürəyi üçür, tökülür, 

Obanın şən olmağını bəyənməz. 

 

Nanəcib gəndinə “tək mənəm” - deyir, 

Bu dəhşət, bu möhnət, dərd məni əyir. 

Xar qızılgüllərin bağrını yeyir, 

Ətrin qanmaz, yarpağını bəyənməz. 

 

Çətindi, gədələr gələ mərd ola, 

Quldurdan törəyən qayıtmaz yola. 

Özgə ayranına göz dikən tula 
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Sahibinin bal-yağını bəyənməz. 

Şəmşirə arxadı qanan adamlar, 

Həmişə yolunda yanaydı şamlar. 

Ustad kəlamından var tapan xamlar, 

Sənətkarın ocağını bəyənməz. 
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SƏNİN 

 

Budur İlahidən arzum, murazım: 

Yansın şad günündə çırağın sənin. 

Xoş yetişsin Yaradana avazın, 

Toy təmkinli olsun otağın sənin. 

 

Baratın verilsin bari-Xudadan, 

Meylin kəsilməsin bu təmənnadan. 

İstə mətləbini min bir ayədən, 

Şahlar-şahı olsun dayağın sənin. 

 

Göydən İsa üçün bir nemət gəldi, 

Bu tale iqbalın necə gözəldi. 

Sənin əməlin də həmən əməldi, 

Aləmə yayılsın sorağın sənin. 

 

Xəyalın şadiman, qəlbin oynasın, 

Kuyində Həcər tək çeşmə qaynasın. 

Ağ zərif əllərin zərlə oynasın, 

Zidalərlə dolsun qucağın sənin. 

 

Şəmşirin bu arzu, iltimasıdı, 

Qəbul olsun duam - el duasıdı, 

Ləblərin əsəlin müsəffasıdı, 

Zülal baldı dilin, dodağın sənin. 
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KİMİ 

 

Axdı gözüm yaşı, ümmana döndü, 

Tərtərin, Qarqarın Arazı kimi. 

Əzalarım zənbur kimi sızıldar, 

Keçən aşiqlərin zil sazı kimi. 

 

Sən də tərlan kimi aç qanad, kağız! 

Gör yaxşı dostları salamat, kağız! 

O zalımın qulluğuna çat, kağız! 

Havalan göylərin Şahbazı kimi. 

 

Biləsən ürəyim keçdi, nə keçdi, 

Vardı bir diləyim - keçdi, nə keçdi. 

Sənlə görüşməyim keçdi, nə keçdi 

Babamızın keçən namazı kimi. 

 

Mən sənin yolunda çox sinə gərdim, 

Soruşub halımı, bilmədin dərdim. 

Mətləbə, murada yetmək istərdim, 

Yusif-Züleyxanın Murazı kimi. 

 

De oyansın, yatmaz bəxtim oyansın, 

Şəmşir də al şəfəqlərə boyansın. 

Kim məni yandırıb, qoy oda yansın, 

Olardım fələkdən irazı kimi. 
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GÖRÜBSƏNMİ? 
 Ailəsi vəfat etmiş cavana təsəlli 

 

Bir bəxtəvər hanı, varmı dünyada, 

Ölüncə gününü ağ görübsənmi? 

Gəşd edib gəzirsən eldə, obada, 

Budağı sınmamış bağ görübsənmi? 

 

Mətləb qansın arif olan, gərəkdi, 

Axırda boşalsın dolan, gərəkdi. 

Tərlan yuvasında tərlan gərəkdi, 

Laçın ovlağında zağ görübsənmi? 

 

Çox Fərhadlar yazılıbdı dastanda, 

Əcələ borcludu şir də, aslan da. 

Lalədə, nərgizdə, bağda, bostanda 

Saralıb, solmamış tağ görübsənmi? 

 

Belədi zamana, belədi gərdiş, 

Axtarsan məzmuna yol verdim geniş. 

Dərdin atəşindən xub, əriməmiş 

Yaralı sinədə yağ görübsənmi? 

 

Şəmşir, bir ölümdü yaman amansız, 

Elə qış keçərmi qarsız, dumansız. 

Daşı tərpənməmiş, köksü yarğansız, 

Ətəyi uçmamış dağ görübsənmi? 
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GÜNAHINI 

 

Elə bir kimsənə görən kim olar, 

Ala öz boynuna düz günahını. 

Öldürən öləni müqəssir sayar, 

Verər özgəsinə öz günahını. 

 

Fitnə, fəsad işdə əli olanlar, 

Dayısı, arxası, dili olanlar, 

Haqq qanı batırar pulu olanlar, 

Atar yaxasından tez günahını. 

 

Nə haram, nə rüşvət, nə mal yemişəm, 

Halaldan qazanmaq olubdu peşəm. 

Bir çox gözəllərə tərif demişəm, 

Bağışlar ustadım söz günahını. 

 

Bir kəsi yalandan tutmadım dilə, 

Gün keçdi, yaşadım bir canan ilə. 

Bəşəri aldadıb, atmadım selə, 

Götürmədim gəlin, qız günahını. 

 

Şəmşiri yüksəldib sənətkar ocaq, 

Ona ümid olan çəkərmi fəraq. 

Sahibi-səxavət əfv edər ancaq, 

Asi bəndələrin yüz günahını. 
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                QALMASIN 

 

Məxluqat yaranıb torpaqdan, sudan, 

Mərd olan cərgədən dalda qalmasın. 

Xəcalət olmasın dostdan, qohumdan, 

Dərdə düşmüş müşkül halda qalmasın. 

 

Etibarı yoxdu dövlətin, varın, 

Bibəfa qonşunun, ilqarsız yarın. 

Mənim arzum budu yaranmışların, 

Başı qovxa qalma-qalda qalmasın. 

 

Pərvanə yanmasın, oda düşməsin, 

Kimsə dərdə el-obada düşməsin. 

Heç bəndə yarından cida düşməsin, 

Şəmşir kimi gözü yolda qalmasın. 
 

09.11.1972 
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MƏNƏM 

 

Min döşü atlanan çıxsa meydana, 

Ələsgərin azarkeşi bil, mənəm. 

Danışmıram hədər, üzrü-bəhanə, 

Hörmətini pak saxlayan el mənəm. 

 

Sənətimin xanəsinə dər salan, 

Cəfa çəkib qətrə-qətrə tər salan, 

Qulluq edib, öz pirindən dərs alan, 

O saz çalan bir solaxay əl mənəm. 

 

Tərlan yuvasında heç olarmı sar, 

Mənə təlim verib kamil sənətkar. 

Təcnis, təxnis, bəhri-təvil məndə var, 

Elə san ki, bir arxalı el mənəm. 

 

Ocağında sönməz közü, közərmiş, 

Yığsan şeirim, ambarları gözərmiş. 

Zərli sözün dağı, daşı bəzərmiş, 

Bağçalarda çiçək mənəm, gül mənəm. 

 

Şəmşirəm, ustadım Qurbandı əsas, 

İstəyən ellərə dua-iltimas. 

Beş qatar yazmışdı dildönməz cinas, 

Çox şadam ki, bilən belə yol, mənəm. 

           

 

 

       



                                                                                       Dədə öyüdləri 
 

 397 

                  

                   

HEÇ 

 

Nə şair, nə aşıq əzəldən bəri 

Qoca fələyinən başardımı heç?! 

Məcnunda olmasa eşqin əsəri 

Tufanlı dağları aşardımı heç?! 

 

Məhəbbət olmasa yanmazdı Kərəm, 

İnsanda olmazdı möhnət, qəm-vərəm. 

Sənana məzəmmət edə bilmirəm, 

Quranı yandırıb, çaşardımı heç?! 

 

Sevgisiz gözəli alan olmazdı, 

Mansırın zəngini çalan olmazdı, 

Yusifi zindana salan olmazdı, 

Züleyxanı alsa boşardımı heç?! 

 

Dövran  milyon Nizamilər aparmış, 

Koroğlu Niyarı gəzib taparmış. 

Fərhad Şirin üçün qaya çaparmış, 

Şair yalan sözü qoşardımı heç?! 

 

Səni əla sevdim güldən-çəməndən, 

Bəlkə sən ülfəti kəsibsən məndən. 

Şəmşir ağlar gözlə ayrıldı səndən, 

Sənin kirpiklərin yaşardımı heç?! 
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GÖRDÜM 

 

Bu gün bir qəm məni yaman təklədi, 

Nə dərmana çatdım, nə çarə gördüm. 

Bu çərxi-dövranda adət bələdi: 

Alim axtarırdım, avara gördüm. 

 

Hanı möhkəm təməl daşı yerində? 

Tutan kimdi düzgün işi yerində? 

Nadan əyləşibdi kişi yerində, 

Eləmir özünü idarə, gördüm. 

 

Təm dadmayan, öz qədrini bilməyən, 

Başa düşüb, söz qədrini bilməyən. 

Nə özgənin, öz qədrini bilməyən, 

Di çəkir gəndini gör hara, gördüm. 

 

Şəmşir hər an istər mərdin payını, 

Yaman gündə nakəs gözdən yayını. 

Görmək istəmirdim xəbis, xaini, 

Üzündən qaçırdım, dubarə gördüm. 
 

1919 
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GƏLMƏDİ 
Dosta məktub 

 

Oğlum, sənin iqbal köməyin olsun, 

Beş günə gələn şey aya gəlmədi. 

Ovçu kimi durdum ov barəsində, 

Sonalar ötüşdü çaya, gəlmədi. 

 

Bilmirəm hər kimsə - peçin ustadı, 

Yalvarıb deyərdim: elə imdadı. 

Haraya çatmayan insan övladı, 

Qıymadınmı dəmir paya, gəlmədi. 

 

Havalar bəddəşib, göydən buz tökür, 

Mal, dana mələşib boynunu bükür. 

Bircə bağ alsa da edərdik şükür, 

Ağamın verdiyi taya gəlmədi. 

 

Bu ilki qış ilə çətindi dava, 

Bayram belə olar, a Şaxta baba? 

Barı heç olmasa, bir gün xoş hava, 

Etmədi bu eldən haya, gəlmədi. 

 

Üç aydı Şəmşirin ömür yoldaşı, 

Nə imiş Gəncədə nəfi, daş-başı. 

Sellərə dönübdü nərin göz yaşı, 

Kəlbəcərə keçdi, maya gəlmədi. 
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DÖNMÜŞƏM 

 

Kim inansın: desəm, cavanlığımda 

Nərə, şirə, ac aslana dönmüşəm. 

Əsəblənib, tünd oluram gündə mən, 

Qocalıqda nahaq qana dönmüşəm. 

 

Yaman da, yaxşı da desələr, birdi, 

Kəlləmə inanma, bir kəlmə girdi. 

Onu da hövsələm sildi, süpürdlü, 

Acıqlanıb kərgədana dönmüşəm. 

 

Dinib, danışanı salıram oda, 

Baxıram sığışmır ismətə, ada. 

Acı dil tökurəm yazıq arvada, 

Nədəndirsə bir ilana dönmüşəm. 

 

Hirslənirəm: əlim, ayağım əsər, 

Öz meylim, özümdən osanıb küsər. 

Xətt aparıb, diş tökülüb, müxtəsər, 

Topu sınıq dəyirmana dönmüşəm. 

 

Şəmşir nöqsanını düz deməlidi, 

Mənim sözüm sualçıya bəllidi. 

Siz deməyin, şeir yazan dəlidi, 

Vuran, tutan qəhrəmana dönmüşəm. 
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OLA 

 

Zəhmət nə gözəldi, sənin yolunda 

O da sənin kimi mötəbər ola. 

Məhəbbəti başa düşə dərindən, 

Eşqdən, istəkdən düz xəbər ola. 

 

O düşünə, işarəni düz qana, 

Ürəyinin mətləbini tez qana. 

Kamil olub, arif olub söz qana, 

Can qurban, o canan bu təhər ola. 

 

Şeytan fitnəsində yuxu yatmaya, 

Şirin söhbətinə acı qatmıya. 

Ər arvadı, arvad əri satmaya, 

Yaxşı arvad ola, yaxşı ər ola. 

 

Dahi bilə dərs aldığı ustadı, 

Ucalar dünyada tər-təmiz adı. 

Özünə oxşaya cəsur övladı, 

Oğlu da, qızı da hünərvər ola. 

 

Tapanda özünə münasib yarı, 

Şəmşir tək baxmaya fitnəyə sarı. 

Qələm əl-hökmülə qazana varı, 

Eldən alşıq ala, bəxtəvər ola. 
 

1964 
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YELLƏR 

 

Zalım ağrı, azar çöküb canıma, 

Əhvalımı yetir canana, yellər. 

Söylə təbibimə gəlsin yanıma, 

Dərdimi yetirsin dərmana yellər. 

 

Hər yetənə ilqar verə bilmirəm, 

Möhkəm olan kimdi sirrə, bilmirəm, 

Dörd ay olar üzün görə bilmirəm, 

Apar peyğamımı nişana, yellər! 

 

Aşıq gərək yar yolunda sürünsün, 

Həsrətliyəm, dursun gözə görünsün. 

Qubara, borana qoyma bürünsün, 

Yar gələn yolları dumana, yellər! 

 

Uçur öz gölündən yaşılbaş sona, 

Gedib bəzənibdi məriz donuna. 

Öləndə bir ölək, - demişəm ona, 

Bizi ayırmasın zamana, yellər. 

 

Səhər yeli, oyat onu yuxudan, 

Qoyma olsun qəlbinə söz toxudan. 

Şəmşir olub göz yaşını axıdan, 

Qəsəm et, cananım inana, yellər. 
 

29.11.1972 
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OĞUL 
      Rəşid əsgər getdiyi gün 

 

Taleh, iqbal, bəxtim sənə yar olsun, 

Uğurlu yol, istək ürəyim oğul. 

Əsgərlik borcuna həvəslə yönəl, 

Dizimin qüvvəti, dirəyim oğul. 

 

Komandanın əməl elə sözünə, 

Tərbiyədən təmiz ad al özünə. 

Oxlar kimi saçıl düşmən gözünə, 

Əyilmə, qüdrətli biləyim oğul. 

 

Verilən ləlimi yerinə yetir, 

Qazandığın xətir verəcək ətir. 

Öyrən elimizdən şirin dil gətir, 

Sənə halal olsun, çörəyim oğul. 

 

Qoru çiçəklənən güllü vətəni, 

Ana kimi bu yekdilli vətəni. 

Mehriban, istəkli eli, vətəni, 

Qəlbin təki saxla, köməyim oğul. 

 

Atanın, ananın səksən yaşı var, 

Şəmşirin adı da sənlə ucalar. 

Qəhrəmanlar yurdu, müqəddəs diyar, 

İtirməz zəhmətim, əməyim oğul. 
 

23.06.1972 
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İQBALIM 
Zarafat 

 

Mən səni görmüşdüm laçın qanadlı, 

Havalan, fərar et, tərlan iqbalım. 

Piyada gəzərmi, köhlən at minən, 

Bir dada çat, de hardasan, iqbalım?! 

 

Xeyrimə yazılsın, yazılan yazı, 

Susmasın qəlbimin şirin avazı. 

Sənin yatmağına qalmaram razı, 

Bir aç gözlərini, oyan iqbalım! 

 

Onluq lotareyamı eyləmə quruş, 

Gör nədi istəyim, özündən soruş. 

Amandı, qoy səni tutmasın xuruş, 

Mərd ol, bu meydanda dayan, iqbalım. 

 

Mən ölüm, sən buna bir “Volqa” gətir, 

Könlumdə bahar aç, qızıl gül bitir. 

Qocaman aşığı murada yetir, 

Olum  mətləbinə çatan, iqbalım! 

 

Şəmşir səməndini çapar, bilirəm, 

Deyirlər axtaran tapar, bilirəm. 

Çatar kişiliyin, çatar bilirəm, 

Asandı əlində, inan, iqbalım! 
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NƏ PİS OLARMIŞ 
         Özünü bilməyənə 

 

Alçaq adam bir vəzifə tapanda, 

Hədsiz yekələnsə nə pis olarmış. 

Qaş-qara batanda gülüşür keçi, 

Payız təkələnsə nə pis olarmış. 

 

Biliyi az olar, fonkusu artar, 

Stolun başında betəşə qırtar. 

Minnət elədikcə özünü dartar, 

Coşub silkələnsə nə pis olarmış. 

 

Yetənə hərcayi deməyə nə var, 

Sahib olmaq hazır əməyə nə var. 

Özgə qazancını yeməyə nə var, 

Bir gün ləkələnsə nə pis olarmış. 

 

Gərək çox yormuyub, nəzilməyəsən, 

Şəmşir, o cərgəyə düzəlməyəsən. 

Elə iş tutasan, əzilməyəsən, 

Yun tək hövkələnsə nə pis olarmış. 
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OLSUN 
Tibb bacısına 

 

Tibb bacısı gərək olmasın dəli, 

Özü yaxşı, xasiyyəti xoş olsun. 

Xəlqi sevindirsin onun əməli, 

Onda kamal olsun, əqli-huş olsun. 

 

Belə xasiyyətdən mən ölüm əl çək, 

Qoy görənlər desin ipəksən, ipək. 

Öz işində bir alıcı laçın tək, 

Yerdə gəzən, göydə uçan quş olsun. 

 

Beş saatdı ayaq üstə çaxıldıq, 

Qocalıq əl verib, yanıb-yaxıldıq. 

Kabab olub, dəmir şişə taxıldıq, 

Mənim üçün niyə yaman iş olsun. 

 

Gah tənəzzül, gah da işim saz keçir, 

Söz məqamı ancaq ələ az keçir, 

Vədə çatır, yay yetişir, yaz keçir, 

Gözlüyürsən payız ötsün, qış olsun. 

 

Dərd zalımdı, ağrı çəkən bədəndi, 

İnsan bir qonaqdı, gəlib-gedəndi. 

Şəmşir, bilirsənmi bu iş nədəndi, 

Kim demişdi bu qəm sənə tuş olsun? 
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BACIM OĞLU 

 

Bu sözümdən xatirimə incimə, 

Oxu mənasını, gül, bacım oğlu. 

Macal tapsın ya çərşənbə, ya cümə 

Verdiyin ilqara gəl, bacım oğlu. 

 

Qoydun məni məəttəl-mata, qıymadın, 

Biri nədir bir manata qıymadın. 

Sən mənə söz verdin, ata qıymadın, 

Düşəndə yadına gül, bacım oğlu. 

 

Hamı dərddən üstün tutdum bu dərdi, 

Çəksəm əgər başqa qəmi, hədərdi. 

Yoxsulların, piyadanın nə mərdi, 

Deyir bu misalı el, bacım oğlu. 

 

Aman, Göy qum, aman, Arpa çəpəri, 

Sənin yoxuşunu çıxandan bəri 

Olmuşam divanə, dəli, sərsəri, 

Bu işdən xəbərdar ol, bacım oğlu. 

 

Dediyin sözləri uda bilmirəm, 

İndi kim yetişər dada, bilmirəm. 

Şəmşirəm, bir addım ata bilmirəm, 

Xəstəyə çətindi yol, bacım oğlu. 
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NƏDİ 

 

Bir nadan qəlbimə toxundu toyda, 

Anlamadı əyri nədi, düz nədi. 

Heyvan görməmişəm çöldə bu boyda, 

Başa düşmür mətləb nədi, söz nədi. 

 

Ananın bətnindən düşəndən bəri, 

Elmi-mərifətdən yoxdu xəbəri. 

Qanacaq gəlməyib ondan ötəri, 

Əsla bilmir istiot nədi, duz nədi. 

 

Özündən dəm vurur - sənətkar deyil, 

Söyüd kimi yarpaqlanır - bar deyil. 

Dörd fəslin birindən xəbərdar deyil: 

Qış nədi, yaz nədi, yay-payız nədi. 

 

Adilqanmaz, gəl, qaraltma qanım az, 

Bədən xəstə, cəsətimdə canım az. 

Üzünü görsə də birin tanımaz: 

Qarı nədi, gəlin nədi, qız nədi. 

 

Kömür ağarmaz ki, nə lazım sabun, 

Sirkə tündləşəndə çatladar qabın. 

Şəmşir min danışsa, bilmir hesabın, 

Altmış nədi, əlli nədi, yüz nədi. 
 

1921 
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BƏHMANIN 
          Qara Bəhmana 

 

Fəxr edirəm arif, alim yanında, 

Ucalıbdı adı-sanı Bəhmanın. 

Kamalda kamildi, elmidə dərin, 

Bircə kəsir-kəmi hanı, Bəhmanın?! 

 

Fəhmi-fərasəti kifayətdi bəs, 

İqbaldan, taledən alıb dadirəs. 

Ümman zəkalıdı, arif müqəddəs, 

Var tərifi gövhər kanı Bəhmanın. 

 

Sözü qılınc kimi düşmür kəsərdən, 

Mirvarilər kəşf eləyib hünərdən. 

Bəhri mahidlər tək doludu sərdən, 

Axtar, yoxdur bir nöqsanı Bəhmanın. 

 

Səbadan ləhcəsi səhmimə gəldi, 

Onun təranəsi necə gözəldi. 

Sözü dürdanədi, kəlməsi ləldi, 

Yaşdaşında tayı hanı, Bəhmanın?! 

 

Arxa bildim kürəyimdə onu mən, 

Qüvvət sandım biləyimdə onu mən. 

Hey görürəm ürəyimdə onu mən, 

Şəmşir tək var qocamanı Bəhmanın. 
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BAŞIN 

 

Çaşar tədbirini, əqli-huşunu, 

Səni doğru yoldan əyəndə başın. 

Bəlkə onda bir az qana, düşünə, 

İki əlli tutub döyəndə başın. 

 

Qurd olub, el malın alma dişinə, 

Bir gün olar mat qalarsan işinə. 

Gah dizinə, gah döyərsən döşünə, 

Boynunu kəc yana əyəndə başın. 

 

Lənət bu dünyada hansı ismədi- 

Ona sarı meylim yeli əsmədi. 

Sənin də dərrakən bir şey kəsmədi, 

Nəsihət qanmadı, deyəndə başın. 

 

Duyğusuz yaşayan bir insandımı, 

Sözdən, işarədən, mətləb qandımı?! 

Naəlac kəslərə qəlbin yandımı, 

Hər yetən yolçuya söyəndə başın?! 

 

Şəmşir, səf yazmayıb, bu sözü yazan, 

Zülmlə bağ salma - olacaq xəzan, 

O qədər şişəcək - olacaq qazan, 

Zalım, el malını yeyəndə başın. 
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OLAR ONDA 

 

Uzaq düşər yaxşı dostdan aralar, 

Qohum da, qardaş da, yad olar onda. 

Çalxanar havada qara buludlar, 

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, sözü ilandı, 

Söyləsə bir kəlmə od olar onda. 
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PULDUMU? PULDU! 

 

Çoxdu şikayətçi pulun əlindən, 

Dərdi-qəm artıran puldumu? – Puldu! 

Dəryadan ləl çəkən, daşı dağıdan, 

Dağları uçuran puldumu? – Puldu! 

 

Pul kimi qüvvətli yoxdu pəhləvan, 

Pul ilə tikilib bəlkə asiman. 

Bütün Yer üzündə varlıq yaradan, 

Bu dünyanı quran puldumu? – puldu! 

 

Ev tikib aləmi eyləyən abad, 

Zəngin şəhərləri pul qoyur bərbad. 

Atom bombasını etdirən icad, 

Mahalı yandıran puldumu? – Puldu! 

 

Pulda cənnət də var, cəhənnəm də var, 

Hərdən günahsızı edir günahkar. 

Bəzən günahkara olan köməkdar, 

Ölümdən qurtaran puldumu? – Puldu! 

 

Onun qüvvəti ilə çox ölür insan, 

Tökür pak torpağın üstə nahaq qan. 

Dostu bir-birinə edən mehriban, 

Düşmən qazandıran puldumu? – Puldu! 

 

Toxunsa gül edir əhənə, daşa, 

Polad da əriyir - dözmür atəşə. 

Bəzən də alçağı çatdıran başa, 
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Asimana qaldıran puldumu? – Puldu! 

İbrahimi verən qəm bıçağına, 

Şeytanı aparan behişt bağına, 

Məhəmmədi qovar Həra dağına, 

Məzlumları qıran puldumu? – Puldu! 

 

Kimin gözü doydu, elə imtahan, 

Nadir şah, İsgəndər, neçə Süleyman. 

Cibində bircə gün olmayan zaman, 

Mərdi utandıran puldumu? – Puldu! 

 

Üç yoldaşdı: tamah, iblis, bir də pul, 

Arif sözlərimi eyləsin qəbul. 

Nökəri şah edən, şahı qoyan qul, 

Taxtından saldıran puldumu? –Puldu! 

 

Qardaşı susadan, qardaş qanına, 

Ox atdıran günahsızlar canına. 

Yusifi Kənanda yol karvanına, 

Misirdə satdıran puldumu? – Puldu! 

 

Əzəldən cahanı eyləyən talan, 

Yaranmış bəşəri bir-birə salan. 

Zülməti gəzib, aydan bac alan, 

Fəzaları yaran puldumu? – Puldu! 

 

Odu körpü tikən, odu yol çəkən, 

Odu çörək verən, odu tər tökən, 

Odu evlər quran, dağıdan, sökən, 

Şəmşir söz qutaran: puldumu? – Puldu! 
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BİRDƏN 

 

Yüz ildə tikilmiş könlüm şəhəri, 

Bir ləhzə olmamış talandı birdən. 

Əcəlin insafı, ömrün vəfası 

Gözümün önündə dolandı birdən. 

 

Duşəndə yandırır qığılcım qova, 

Güllə hayalanmaz dəyəndə ova. 

Fəraqi fürqətdən qalxan alova 

Alışdı cəsətim qalandı birdən. 

 

Niyə yatır birdən sellənib daşan? 

Olmasın dostların halı pərişan. 

Şəmşir hanı, lentadırmı danışan? 

Qorxuram deyələr yalandı birdən. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aşıq Şəmşir 
 

 416 

 

 

                 

                    

DÜŞƏR 

 

Payız olcaq soyuqlaşır havalar, 

Duman çökər, dağ başına qar düşər. 

Nə gözəl demişdi ulu babalar: 

Hər işi tez başa qananlar düşər. 

 

Əldən uçan tərlan quşa dönübsən, 

Demirəm ki, məndən haşa, dönübsən. 

Soyumuş tufanlı qışa dönübsən, 

Gərdişində bürfü-boran var, düşər. 

 

Kim istər ki, can-cəsətdən qoruna, 

Güc çatarmı məhəbbətin zoruna?! 

Yaman vurulubsan kəsmə buruna, 

De, hardan yadına sənətkar düşər. 

 

Arif işarədən mətləb duyardı, 

Ellərə aydındı, aləmə cardı, 

Mənim pak ürəyim yazdı, bahardı, 

Qohum gəlsə, bağçamıza bar düşər. 

 

Şəmşir qocalıqda olmamış sərsəm, 

Əhdi-ilqarına müqəddəs kəsəm. 

İnanma, yalandı etsələr qəsəm, 

Laçın yuvasına qarğa, sar düşər. 
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DƏYMƏZ 

 

Etibarsız kişi, ilqarsız arvad 

Qiymətdə yumurtdar toyuğa dəyməz. 

Varlığını satan alçaq, biqeyrət 

Bostana taxılan oyuğa dəyməz. 

 

Elmə, mərifətə hələ də xam var, 

Nə ağlında, nə huşunda nizam var, 

Hayçıl, küyçül, zay danışan adam var, 

Hay, küyü qurumuş qoyuğa dəyməz. 

 

Qoyma gülün solar yasarın rəngi, 

Olsa da atılmaz oxu, xədəngi. 

Qorxağın qılıncı, topu, tüfəngi, 

İldızı qırılmış, qıyığa dəyməz. 

 

Heyf Qaraquşun dayısı sardı, 

Çəkib caynağına day aparardı. 

Laçının döyüşdə hünəri vardı, 

Qafili parçalar, ayığa dəyməz. 

 

Şəmşirəm, görmüşəm şirin-acını, 

Yaxşı tanıyıram ana, bacını, 

Müftəxorlar yeyir el qazancını, 

Əli bir istiyə, soyuğa dəyməz. 
 

1920 
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A QARA TORPAQ 

 

Sən bizə anasan, həm qanxanasan, 

Dilimdə şəkərsən, a qara torpaq. 

Yoxluğa əl atan, varlığa səbəb, 

Çəkilməz fikirsən, a qara torpaq. 

 

İstəmirəm qəlbin məndən dəyinə, 

Bilirsənmi incik oldum nəyinə. 

Sevinməsin qoymursan ki, sevinə, 

Göz yaşın tökərsən, a qara torpaq. 

 

Ümidisən, dayağısan ellərin, 

Düşmənisən vuran, tutan əllərin, 

İşıqlı gözlərin, şirin dillərin, 

Üstünə çökərsən, a qara torpaq. 

 

Şəmşiri bəzədin sürahi kimi, 

De, olma axırda müddahi kimi. 

Yaranmış insanı əjdahı kimi, 

Kamına çəkərsən, a qara torpaq. 
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KÖMƏYİM 

 

Dostum usta, məndən küsmə, incimə, 

Mənim də əzəldən vardı köməyim. 

Kimdən gileylənim, ərk edim kimə, 

Bilirsən, dillərdə cardı köməyim. 

 

Deyim sənə əhvalımı ağ olsun, 

İstəyən dostların dəmi çağ olsun. 

Oğlanlarım öz işində, sağ olsun, 

Üç yaşında Şəhriyardı köməyim. 

 

Şəmşirin talantı gurdu, nəzəlmir, 

Haqq verən dövlətim hələ gödəlmir, 

Maral balası tək yaxına gəlmir, 

Mənim köhnə qohumlardı köməyim. 
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YAXŞIDI 

 

Tamını arasan meyvəcatların 

Yəqin turş alçadan xurma yaxşıdı. 

Bivəfa qonşuya, satqın qohuma 

Yaman gündə yaxın durma, yaxşıdı. 

 

Gəl uzaşma heç mülayim qonşudan, 

Pay verərsən, gələr payın qonşudan. 

Yayın nanəcibdən, xayın qonşudan, 

Kənarında saray qurma, yaxşıdı. 

 

Qəm ki, səni tapdı oyna, gül hər an, 

Arvad pis olmasa qocalmaz insan. 

Özünü meydanda tək görən zaman, 

Kişinin bığları burma yaxşıdı. 

 

Nakəsin koluna eləmə güzar, 

Namərd qapısında olma xəznədar. 

Mərd desə: bu yolda gedək - ölüm var, 

Qaytarıb sözünü qırma, yaxşıdı. 

 

Şəmşirə kəramət, var hələ hörmət, 

Hələ bir sözünü deməyib xəlvət. 

Cibində pul görsən, qolunda qüvvət, 

Yazığı, yoxsulu vurma, yaxşıdı. 
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DÜŞƏRMİ?! 

 

Ağıldan, kamaldan kəm olmayan kəs, 

Divanə olarmı, çölə düşərmi?! 

Yoldan çıxmayan rul qala yetişməz, 

Bədnam olub dildən-dilə düşərmi?! 

 

Qəza kəməndindən qurtarmış bayaq, 

Bu çətin ağrını unudur ancaq. 

Haram çığır ilə gəlməyən ayaq, 

Görən sənə nahaq tələ düşərmi?! 

 

Sən qəlbi ipək ol, daş, dəmir olma, 

Qohuma, 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?!  
 

1969 
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QAYITMAZ 
         Bəxtiyar Vahabzadəyə 

 

Ceyran bulağını görməyə gələn, 

İnanmıram, yolu yarı qayıtmaz. 

Arif, alim, kamil, şair, dərd bilən, 

Gəzməmişəm bu dağları, qayıtmaz. 

 

Bülbül gülşənində güldən küsərmi? 

Sərraf olan əhli-dildən küsərmi? 

Bu ellər şairi eldən küsərmi?! 

Xəlqin şair Bəxtiyarı qayıtmaz. 

 

Keçən aşıqların bəna yurdunu, 

Tanış etdim gövhər-kana, yurdunu. 

Görüb Ələsgərin ana yurdunu, 

Baxmamış Göyçəyə sarı, qayıtmaz. 

 

Səfərə çıxmışdı nə gözəl vaxta, 

Elimiz də mayda çıxıbdı taxta. 

Qurban da doğulub Qarabulaqda, 

Görməyincə bulaqları, qayıtmaz. 

 

Zeynal da gəldiyin deməyib dahı, 

Şəmşirin bu səbəb ucalıb ahı. 

Axşam dedi: görüşərik sabahı, 

Dedik: atmaz etibarı, qayıtmaz. 
 

01.05.1971 
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BƏSDİMİ?! 
 

Qonaq gəldi, getməlidi quş kimi, 

Ay dolandı, il qonağa bəsdimi?! 

Nəinki oturar bir bayquş kimi, 

Desələr: al yol qonağa, bəsdimi?! 

 

Ehtiramla eləyəsən Haqqı-say, 

Qonaq gileylənib, salmaya haray. 

Axşam təzə qatıq, səhər şirinçay, 

Günorta yağ, bal qonağa, bəsdimi?! 

 

Versələr suala cavab, pis olmaz, 

Qonaq bilsə Haqqı-hesab, pis olmaz. 

Soğan, somax, dolma, kabab pis olmaz, 

Nazik lavaş bol qonağa bəsdimi?! 

 

Kampot ola, edə nuş da yaxşıdı, 

Baxsalar üzünə xoş da yaxşıdı. 

Ləzzətli bozbaş da, borş da yaxşıdı, 

Almasalar pul, qonağa bəsdimi?! 

 

Hansı adam gündə qonaq görməyə, 

Görsə düşər elə bil ki, cəriməyə. 

Çox çətindi ayrılanda verməyə 

Ev sahibi əl, qonağa bəsdimi?! 

 

Şəmşir ürəyində saxladı bir söz, 

Dediyim sözləri haqladı bir söz, 

Sinəmi ox kimi oxladı bir sözə, 
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Bu tənəli dil qonağa bəsdimi?! 

                   

KİMİ 

 

O satqın, alçağı mən çəkdim başa, 

Boynumdan asıldı qomurov kimi. 

İnsafdan kənardı, üzündən haşa, 

İlqarı soyuqdu qar, qırov kimi. 

 

Tanımır biilqar dönüfdü məni, 

Qoymur danışmağa, yenifdi məni. 

Düşmür qayışbaldır, minifdi məni, 

Dərd olub sinəmdə bir Murov kimi. 

 

Əməl azıb, atır pirinə təpik, 

Qudurub, ağzından dağılır köpük. 

Əjdaha tək udur, tərpənir çəpik, 

Qarnına bol axır yarma nov kimi. 

 

Qədir bilməz axmaq, bu səy, bu dəli, 

Qırxına varmasın, yol azıb bəli. 

Salıb od içinə - yandırır eli, 

Çaxmağının alovuna qov kimi. 

 

Əzəldən qalmışdı dibdə, dərində, 

Adı çəkilmirdi it dəftərində. 

Əqli azdı, kamal yoxdu sərində, 

Dözürük ürkəyən səy buzov kimi. 
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Qolundan yapışdıq – durdu, dikəldi, 

Vəzifəyə çatdı - köpdü, yekəldi. 

El-obanın malın yedi kökəldi, 

Yamanca qışqırır - himar ov kimi. 
 

1921 
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BAXTIM 
 

Bir az bundan qabaq, deyil uzaqdan, 

Uçub asmanlara yetirən baxtım. 

Göyərdib kösövüm tər yarpaqladan 

Mətləb-muradımı bitirən baxtım. 

 

Tərəqqidə xəlbir sudan doldurdu, 

Nə çəmənim, nə çiçəyim soldurdu, 

Qara daş əlimdə qızıl olurdu, 

Halaldan baratım gətirən baxtım. 

 

Təməlin möhkəmdi əzəl bənadan, 

Buxar qalxmağınan qurumaz ümman. 

Müşkülə düşəndə çağıran zaman 

Tez gəlib imdada yetirən baxtım. 

 

Sayəndə eylədi el mənə hörmət, 

Qazandım obada, eldə məhəbbət. 

Dəryadan çəkirdi ləl, cəvahirat, 

Dəstindən mirvari götürən baxtım. 

 

Halal baratlıyam, pak sənətkaram, 

Tütyədi qismətim, gəzmədim haram. 

Şəmşirəm, mən sənə çox minnətdaram, 

Məni bu yaşlara çatdıran baxtım. 
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MƏNİ 

 

Yetmişi keçirəm - səksənə sarı, 

Üşüdür soyuq boran, buz məni. 

Quşlar kimi qanadlanıb uçardım, 

Götürsəniz qonşuluğa siz məni. 

 

Gəzdim Qarabağı can deyə, deyə, 

Gün keçirdib yetişmişəm indiyə. 

Ziyanın dəyməyib heç bir kimsəyə, 

Hamı bilir etibara düz məni. 

 

Xilqətim düzgündü, müqəddəs varam, 

Halal süd əmmişəm, deyiləm haram. 

Elin aşığıyam, pak sənətkaram, 

Çox çəkiblər imtahana yüz məni. 

 

Sınıq qəlbi tikib quran yaxşıdı, 

Yaman gündə kömək duran, yaxşıdı. 

Zimistanda dağdan aran yaxşıdı, 

Vəfalısan: axtar, ara, gəz məni. 

 

Şəmşirəm, dağlarda ucalıb səsim, 

Qocalıq arana saldı həvəsim. 

Alsanız nəzərə bəsimdir, bəsim, 

Bu altı sot təmin edər tez məni. 
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SƏNƏ 
          Şairin Bakıdan gəlişinə 

 

Uzun ömr, can sağlığı dünyada, 

Qismət olsun, dilər əhli-hal sənə. 

Yetiş arzu-kama, mətləb-murada, 

Di gəl verim bu töhvəni al, sənə. 

 

Buz bulaqlı, sıx meşəli talada, 

Bax işrətli, tamaşalı hala da. 

Çəmən də, çiçək də, gül də, lalə də, 

Ətir versin bu dağlarda qal, sənə. 

 

Müştaq olduq səndə şirin sözə də, 

Bu məhəbbət müyəssərdi sizə də. 

Ceyran bulağına, Taxtadüzə də, 

Gəl, İstisu şərbət olsun, bal sənə. 

 

Dəlidağın başı hələ qarlıdı, 

Keyti dağı bənövşəli, varlıdı. 

Vurğunu unutma, etibarlıdı, 

Gələcək gör indi, nə xəyal sənə. 

 

Şəmşirin ovlağı Murova da gəl, 

Şeir dəftərinə yenə at bir əl. 

Həmzə çəməngahı cənnətdən gözəl, 

Əlbəttə, xoş gələr bu cəlal sənə. 
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GÖRÜNCƏ 
       Həyat yoldaşıma 

 

Xoryat sözü yaralasa hər kimi, 

Xəstə düşər, qalar zarı, sürüncə. 

Əriyər bədəni - olsa nər kimi, 

Olar dərdi bu dağların birincə. 

 

Halaldan doğulan itirməz çörək, 

Xaində, xəbisdə kəc olar ürək, 

Mərdlərin yolunda öləsən gərək, 

Namərdin yolunda sinə gərincə. 

 

Hərcayının sək sifətin görmə keç, 

Qəlbi təngə əsla salam vermə, keç. 

Nanəcibin alçasını dərmə, keç, 

Səxalının iç zəhrini şirincə. 

 

Şəmşir, yazdın, ha yaratdın nə qaldı, 

Şeirdən topladın - gör neçə xaldı. 

Demə ki, gün keçdi, ömür azaldı, 

Çəkmə gözlərinə qara bürüncə. 
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MƏKANI 

 

Soyuqdan, istidən saxlanan canın 

Quru yerdi, axır bir gün məkanı. 

Adəti, qaydası budur dünyanın, 

Gah yazı çağırır, gah zimistanı. 

 

Çoxdannan bəridi var bu məsələ: 

Fələyin sirrini bilən yox hələ. 

Biri hambal olur, götürür şələ, 

Gündəlik qazanır ancaq bir nanı. 

 

Çox olur səxasız nəinsafda var, 

Zülmkar, tamahkar hamı xəznədar. 

Məəttələm qərarına, ruzigar, 

Ucaldırsan, alçaldırsan insanı. 

 

Düşərmi bir yarpaq çatmamış vaxtı, 

Naqəfil deməsin - ölüm uzaqdı. 

Tarac oldu neçə şahların taxtı, 

Saldı kəməndinə xanı, xaqanı. 

 

Şəmşir, bu vətəndi ana, həm dədə, 

Başqa şəriklərdən qorxmazam nə də. 

Çatanda ömürə verilən vədə, 

Tuta bilən olmaz qoca dünyanı. 
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OLARDIMI?! 

 

Yaranmışa xeyir olsa yatmaqdan, 

Dovşanlar kökəlib fil olardımı?! 

Simu-zər tapılsa hər qara daşdan 

Çürük qumlar tamam ləl olardımı?! 

 

Kəlmə var ki, şərbət kimi içilər, 

Axımlı söz kəsərindən seçilər. 

Öz başına Haca gedər keçilər, 

Qanadlanıb əsən yel olardımı?! 

 

Cavab verim: Şəmşir üçün sualsa, 

Deyin, qəlbinizdə bir şübhə qalsa. 

Bir damcıdan yanan torpaq su alsa, 

Daş qayalar Muğan, Mil olardımı?! 

 

1938. 
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VAR 
           Tənbəllərə xitab 

 

Yaydan görməlisən qışa ehtiyat, 

 Belə söz “Quran”da, ayələrdə var. 

Niyə gəzim koyxaların köyşənin, 

İnsanlarda abır-həyalar da var. 

 

Dedim: gün istidi, kölgə sərindi, 

İşi qurdalama, məna dərindi. 

Əfsus ki, mənim yox, özgələrindi, 

Başı açılmamış tayalar da var. 

 

Əfsanə bir işdi hazırdan yemək, 

Hər an yemək olmaz, çəkməsən əmək. 

Hanı, dar günümdə eləmir kömək, 

Əlçatmaz dağlarda qayalar da var. 

 

Saxladığın boğaz, bir də qarındı, 

Bəs bunun nəyinə qəlbim darındı. 

Mən nə qazanmışam sahibkarındı, 

Qonşumuzda nər də, mayalar da var. 

 

Şəmşir olmaz tənbəlliyə satılmaq, 

Nakəslikdi zir-zibilə qatılmaq. 

Səylikdədi qaranlığa atılmaq, 

Dövranda səadət, ziyalar da var. 
 

19.11.1972 
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SƏD HEYF, HEYF 

 

Niyə belə olub gözəl Kəlbəcər?! 

Bu şana, şöhrətə səd heyf, heyf. 

Vəfalı dostlarda çoxalıb kədər, 

Eşqə, məhəbbətə səd heyf, heyf. 

 

Buna bais olan arax, çaxırdı, 

Piyanların gözü süzüb axırdı. 

Demirəm ki, qəlbi misdi, paxırdı, 

Sədaqət hörmətə səd heyf, heyf. 

 

Şirin, xoş səs ilə oxuyanların, 

Bülbül cəh-cəsilə oxuyanların. 

Heyif nəfəsinə oxuyanların, 

Çəkdiyi zəhmətə səd heyf, heyf. 

 

Çox içməyin cana ziyanı çoxdu, 

Bədənə xəncərdi, ürəyə oxdu. 

Aşıq təranəsin eşidən yoxdu, 

Bu incə sənətə səd heyf, heyf. 

 

Hanı Kəlbəcərin o qəm, tərağı, 

Quzu kəsib, yola salan qonağı. 

Bal yerinə işlədirlər arağı, 

Kəsilən nemətə səd heyf, heyf. 

 

Tərifi var idi adı-sanında, 

Biri olmamışdı Haqq divanında. 
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Cavanlar utanmır böyük yanında, 

Tökülən ismətə səd heyf, heyf. 

Eşidənlər ləzzət almır söhbətdən, 

Məclisin işrəti düşür ləzzətdən. 

Saz da, söz də, səs də yenir qiymətdən, 

Təmkinli adətə səd heyf, heyf. 

 

Hallanır, tanımır qardaş-qardaşı, 

Atır badələrin döyül atəşi. 

Kamal sahibləri itirir başı, 

İsmət, məharətə səd heyf, heyf. 

 

Şəmşir, bir bax bu cəlallı Kəlbəcər, 

Sarı yağlı, beçə ballı Kəlbəcər, 

Kəskin sözlü, ağsaqqallı Kəlbəcər, 

Düşüb nə halətə - səd heyf, heyf. 
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ÖZ YERİNDƏ 

 

Çuğul, şeytan, namərd quldur, canavar, 

Bunların ziyanı var öz yerində. 

Nakəs, xain, alçaq, oğrac, hiyləgər 

Çəkməz namus, qeyrət ar öz yerində. 

 

Sönməz alovlara salar insanı, 

Xəbisdən, iblisdən dost olmaz, tanı! 

Öpüb, qızılgülə büksən ilanı 

Çalmasa dayanmaz mar öz yerində. 

 

Əl versə qocalıq, tərlana təklik, 

Nakəsdən, xəsisdən umma köməklik. 

Qarğa turac olmaz, sağsağan kəklik, 

Otursun farağat, sar öz yerində. 

 

Təbiət yaradıb muş ziyankarı, 

Fitnəni, fəsadı, mərdimazarı. 

Oğrunun rizqini özün kəs, Tanrı, 

Yandırsın onları nar, öz yerində. 

 

Şəmşir, işin yönü bəri düşəndə, 

Gül bitər zəhmətin təri düşəndə, 

Xof etmə kimsədən geri düşəndə, 

Çağır mərd olanı car öz yerində. 
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CANIM 

 

Çox aşıqlar özün dərdli sanıblar, 

Çəkilməz qəmlərin binası canım. 

Səməndər tək minqarından od almış, 

Alışıb olubdu yanası canım. 

 

Kim qaça qəzadan hara, qurtarmaz, 

Təqdirə  tədbir yox, çara qurtarmaz. 

Bu naşı təbiblə yara qurtarmaz, 

Silinməz qəlbimin qarası, canım. 

 

Yaxşı gəlsin gələn günlər, bir də yaz, 

Bulud getsin, qoy görünsün bir dayaz. 

Şəmşir, götür qələmini bir də yaz, 

Kəsirsə sözünün arası, canım. 
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A BİZİM ELLƏR 

 

Çalarsınız kişilərin yerini, 

Elə gün gələcək, a bizim ellər. 

Nadana verməyin ürək sirrini, 

Nə qədir biləcək, a bizim ellər. 

 

Tərlan uçdu, şikarını sar aldı, 

Xatir-hörmət, qüvvət, qüdrət azaldı. 

Məhəmməd, nə Qurban, nə Qaraş qaldı, 

Bayram da öləcək, a bizim ellər. 

 

Hər gədə özünə dönüb bir bəyə, 

Kimin nə həddi var xətrinə dəyə. 

Qurğu tədbiriniz pozulub niyə? 

Bax, nələr olacaq, a bizim ellər. 

 

Şəmşirin sözünə bəd olmayın siz, 

Uçuruma gedir saldığınız iz, 

Göy öküzdən ayrı düşür boz öküz, 

Düşmən əl çalacaq, a bizim ellər. 
 

1968 
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MƏN ÖLÜM 

 

Biz ki, can deyirdik, can eşidirdik, 

Belə tökmə qaş-qabağı, mən ölüm. 

Qocalıqda bizə bu naz yaraşmaz, 

Acıqlanma, gəl yavaşı, mən ölüm. 

 

Cənnət sandım sən yanımı kəsəndə, 

Ay tutular şirin sevgi küsəndə. 

Olmasın nə məndə, gülüm nə səndə, 

Həftəbaşı, nə aybaşı, mən ölüm. 

 

Darıxıram bulaqdan gec gəlincə, 

Könlüm gülməz ala gözün gülüncə. 

İstəyimiz pozulmasın ölüncə, 

Ətəyindən tök o daşı, mən ölüm. 

 

Mən dua deyəcəm, siz “Amin!” - deyin, 

Bəxtin kəskin olsun, iqbalın yeyin. 

Deməmişəm tər libası az geyin, 

Gündə bürün al qumaşı mən ölüm. 

 

Sən nə saydın, fələk qeyri sayandı, 

Çoxdan yatanların hamısı oyandı. 

Bir söz dedin, zülüm ərşə dayandı, 

Tökmə gözümüzdən yaşı, mən ölüm. 

 

Nizami, Füzuli necolub görək, 

Zəhərdi dövranın verdiyi çörək, 
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Ömrün ilqarını biləsən gərək, 

Gəl olma nabələd, naşı, mən ölüm. 

Saralsa, bağbanı barı ağlayar, 

Şəmşir çəkər intizarı, ağlayar, 

Köçsə kimin nazlı yarı, ağlayar, 

Yaşamışdı kim yanaşı, mən ölüm. 
 

1976 
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BİLMİR 

 

Arıq düşən çox ədəbaz gədələr, 

Kökəlib, dostunu axtara bilmir. 

Dünən can verirdi, bu gün can alır, 

Nə yazıq tanımır, füqəra bilmir. 

 

Tərbiyə görməyib ata-anadan, 

Xilqəti napakdı əzəl binadan. 

Mənə yol göstərir bu alçaq nadan, 

Versən, iki qazı otara bilmir. 

 

Şəmşir, ürəyində qalsa bu dağlar, 

Məzarımda bitən çəmənlər ağlar. 

Yalandan adını qoyubdu baytar, 

Bir qotur daylağı suvara bilmir. 
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PİSDİR 

 

Atı kökəlt, lazım olsa minərsən, 

Xəbisin arığı kökəlsə pisdir. 

Qayışbaldır minər, düşməz belindən, 

Namərdlərin başı dikəlsə pisdir. 

 

Qocalıq hamının gəlsin başına, 

Çünki mən yanıram qəm atəşinə. 

Mərdin beli dönsə palan qaşına , 

Gözəlin yanağı çökəlsə pisdir. 

 

Şəmşir sirr sözünü sizə andırar, 

Həqiqət danışar, düz inandırar. 

Halaldan törəyən el dolandırar, 

Haramdan doğulan yekəlsə pisdir. 
 

17.06.1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Dədə öyüdləri 
 

 443 

 

 

                        

TUTUR 
 

Qocalıq saqqaldan, bığdan yapışır, 

Kosaların kiprik, qaşından tutur. 

Bədəsillə gün keçirən kimsəni, 

Eləsini otuz yaşından tutur. 

 

Adam var ki, zayomundan küskündü, 

Çəkdiyi əfsanə, hədər, pis gündü. 

Bəzinin taleyi elə kəskindi 

Uduşu «Jiquli» maşından tutur. 

 

İnsan gərək verən virə işləyə, 

Zəri hər an düşə şeşi beşliyə. 

Kimi maraqlıdı şələkeşliyə, 

Yükünü çöllərin daşından tutur. 

 

Şəmşir, gəl qəlbini daha saxla şən, 

Şoran torpaqlarda ucalmaz kövşən. 

Baxtının kətanı hoşa ilişən, 

Ağrı ayağından, başından tutur. 
 

17.04.1977 
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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: kuma, dağıl, eşitmir bizi, 

Qanuna tabedir doğrusu, düzü. 

Qapını kəsdirib erməni qızı, 

Sabahdan gəlmişəm, çöldə qalmışam. 

 

O azərbaycanca, mən isə rusca, 

Ya kəlmə bilmirəm edirəm rica. 

Gözünü ağardır: dur yayın, qoca, 

Görən yoxdu, qalmaqalda qalmışam. 

 

Ha gedib-gəlirəm beş ildən bəri, 

Olmuşam məzəli, dəli-sərsəri. 

Satın söz alanlar keçir irəli, 

Plandan çıxmışam, dalda qalmışam. 

 

Şəmşir azad olmur qəmdən, fikirdən, 

Hicran dəryasına cumuram birdən. 

Qocalıq əl verib düşmüşəm girdən, 

Köhlənim yorulub, yoldan qalmışam. 
 

1968 
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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 qohumla 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 tığlar, vərəmlər, 

Xarı qızılgülün üstə görəndə. 
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BƏNZƏR 
 

Sevgi arasında istək olmasa, 

Çiysi bişən tamsız hədiyə bənzər. 

Olmaz təsəllisi kənar baxışın, 

Dumanlı, boranlı gədiyə bənzər. 

 

Fıştırıq nə lazım at suvaranda, 

Əgər susuzdursa, içər hər anda. 

Sədaqət yolunda soyuq duranda, 

İlqarı pozulmuş vədəyə bənzər. 

 

Şəmşir, kimin məhəbbəti olmasa, 

Şirin dili, zarafatı olmasa, 

Bir toyun ki, saz-söhbəti olmasa 

Xudbanın çaldığı düdüyə bənzər. 
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EŞİTMƏDİ 

 

Bir dilbilməz, dərdqanmaza  tuş oldum, 

Söhbət eşitmədi, söz eşitmədi. 

Gədədən törənmiş bu sarsaq oğlu 

Yüz sözdən bir kəlmə az eşitmədi. 

 

Mən xahiş eylədim, özünü çəkdi, 

Sanki tək yaranıb, dünyada təkdi. 

Dartındı, elə bil bağlı köpəkdi, 

Vurdu kəlləsini qaz, eşitmədi. 

 

Bilmir insanlığı, xətir-hörməti, 

Meymun sifətinə döndü sifəti. 

Bu qədər etdiyim dərin minnəti, 

Etdi zənən kimi naz, eşitmədi. 

 

Bir başa düşmədi qəsəmi, andı, 

Bu alçaq, şeytana qəlbdən inandı. 

Mərifətsiz heyvan oğlu heyvandı, 

Ötdü nəsihətdən vaz, eşitmədi. 

 

Şəmşirin sözünü arif arasa, 

Çatdırsın məktubu - mənzil harasa. 

Bu beynamus, muşa oxşar yarasa 

Qış keçdi, sözümü yaz eşitmədi. 
 

1974 
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DÜNYANIN 
 

Boğazına keçib mərdin papağı, 

Gödəlib namusu, arı dünyanın. 

Bağban köçüb, bülbül unudub bağı, 

Qızılgül qucubdu xarı dünyanın. 

 

Daş tülək adlanır naşı qucurlar, 

Çoxdu zəmanədə hərci ficurlar, 

Laçın şikarında qalıb qacırlar, 

Tərlan olub qarğaları dünyanın. 

 

Görən-bilən bu işlərə mat qalar, 

Zığ-zığ döydü, uddu alabaxtalar. 

Belə getsə nə qoyun, mal, at qalar, 

Qurtarar dövləti, varı dünyanın. 

 

Çalağanlar uyub biri-birinə, 

Boz sərçə dən tapmır dimdiklərinə. 

Çəkib sağsağını şahbaz yerinə, 

Ona çatıb ixtiyarı dünyanın. 

 

Gəlmir, ağır ellər görünmür daha, 

Ağaclar quruyub, bar yoxdu bağda. 

Yox düyü; dərmana, kəsilib buğda, 

Çatsın harayına darı dünyanın. 

 

Utanır qənd-çayı deməyə dilim, 

Xurma, əncir, kişmiş yoxdu yeyəlim, 

Al-qumaş, tirmə, şal - yorğanım kilim, 
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Üryan qalıb cocuqları dünyanın. 

Həqiqət, ədalət, de görüm hanı?! 

Gözüm görüb ağlar zülmkar xanı. 

Şeytandı göstərən bu yol-ərkanı, 

Artıb qəmi, dərd-azarı dünyanın. 

 

Tülkü düm şeşəldib olub şir, aslan, 

Nanəcib quldura nə yazım dastan. 

Günü-gündən qəhr eləyir zimistan, 

Çox bəd keçir ruzigarı dünyanın. 

 

Nə durmaz bərqərar əzəl donunda, 

Gah al-yaşıl, gah da xəzəl donunda. 

Gah gözə görünür gözəl donunda, 

Gah olur siması qarı, dünyanın. 

 

Min doqquz yüz on səkkizdə bu sözü, 

Yazırdım, qan idi dünyanın üzü. 

Güləydi ellərin yaş tökən gözü, 

Olaydı bir səbəbkarı dünyanın. 

 

Şəmşir, yaxşı-yaman oldu da getdi, 

Lalə, gül açıldı, soldu da getdi. 

Çox şahlar, ağalar gəldi də getdi, 

Ola bilmədilər yarı dünyanın. 
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GÖZLƏRİN 
 

Cananım, bil, dəyər yüz gəlin-qıza, 

Bu nurlu, şəfəqli qara gözlərin. 

Şəbahətdə bənzər Zöhr ulduzuna, 

Heyran edir sənətkarı gözlərin. 
 

Sən mənim qəlbimdə dağlar tək uca, 

Yüz yaşın olsa da demərəm qoca. 

Yaradan yaradıb bir az balaca, 

Baxan kimi dəlir darı, gözlərin. 
 

Susama dünyanın zər köynəyinə, 

Baş əymədin sultanına, bəyinə. 

Gül olma cahanın bir qəpiyinə, 

Çox görüb dövləti, varı gözlərin. 
 

Aldanmasın, nə uyquda yatmasın, 

Halal baxışına haram qatmasın. 

Əlində saxlasın, yerə atmasın, 

Namusu, qeyrəti, arı gözlərin. 
 

Ancaq düzgün olsun hərəkətimiz, 

Pak çatsın nəfimiz, şərakətimiz. 

Uçmasın binimiz-bərəkətimiz, 

Qoy baxmasın yar, dişqarı gözlərin. 
 

Səninlə yüksəltdim adı, sanımı, 

Yolunda sərf etdim xanimanımı. 

Şəmşirəm, sevgilim, alır canımı 
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Hər baxanda mənə sarı gözlərin. 
 

1954 

              

OLMAZ 

 

Südü halal, lütfü halal olan kəs, 

Ağılda, kamalda dəngəsər olmaz. 

Himara yaraşır torba, palan, biz, 

Ulağın belində kor yəhər olmaz. 

 

Şeytan olub min lənətdən pay alan, 

Eli qarışdırar - fitnədən olar. 

Fırıldaq, kələkbaz danışar yalan, 

İgidin dilində kəlmə şər olmaz. 

 

Oxşarda siçandı yarasa quşu, 

Xaraba axtarar viran bayquşu. 

Hərcayı söyləyən çənəsi boşu 

Çəksən imtahana, hünərvər olmaz. 

 

Yapalaqlar gecə çıxar şikara, 

Yarasa günəşdə qalar avara, 

Bic əkilən doğru çıxmaz ilqara, 

Mayası haramdan peyğəmbər olmaz. 

 

Şəmşir, qocalıqda əyilmə dərdə, 

Sığın səxavətli, mərd oğlu mərdə. 

Qonaqdan, quzudan törəyənlərdə 

Onlarda xoş sifət, xoş təhər olmaz. 
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SALAMAT   QALIN 
 

Dərin minnətdaram cümlənizə mən, 

Əziz mehribanlar, salamat qalın! 

İnsanın ömrünü uzadan həmən, 

Ey təmiz vicdanlar, salamat qalın! 

 

Cəmi qocalara imdad eyləyən, 

Viran könülləri abad eyləyən, 

Ağlayan kəsləri çox şad eyləyən, 

Bu qabil insanlar, salamat qalın! 

 

Nə canlar qurtarır hər gündə dardan, 

Qoymur ayrı düşə yarını-yardan, 

Haq da razı qalsın belə ilqardan, 

Kərəmli olanlar, salamat qalın! 

 

Əhsən bu qurğuya, belə həsrətə, 

İncə ehtirama, bu sədaqətə 

Bir nəzərlə baxan bütün millətə 

Seçki qoymayanlar, salamat qalın! 

 

Deməliyəm söhbətə can, sözə can, 

Əziz dostlar, hər an olsun sizə can! 

Əlillərə verirsiniz təzə can, 

Bilikli loğmanlar, salamat qalın! 
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Mən sizi görürəm çox haqqı-saylı, 

Məhəbbətlə dadirəsli, haraylı. 

Dərdə dərman üçün əlləri paylı 

Doğru, təmiz qanlar, salamat qalın! 

Sizdə sədaqət də, məhəbbət də var, 

Yetişir yerinə tamam arzular. 

Çox cəsur çalışır qızlar, oğlanlar, 

İgid qəhrəmanlar, salamat qalın! 

 

Cahi-cəlalımız yetişsin başa, 

Şəmşir dilin daha açıb alqışa. 

Ömür sürün, çatın yüz əlli yaşa, 

Səbəbkar oğlanlar, salamat qalın. 
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GƏRAYLILAR 
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ELLƏRİNƏ 

 

A qardaşım, müştaq idim, 

Sənin şirin dillərinə. 

Qalmaz idi dərdim, qəmim 

Əlim çatsa əllərinə. 

 

Gözümdə var bir muraz da, 

Əlimdə bir telli saz da, 

Tərif deyəm bu il yazda, 

Naxçıvanın güllərinə. 

 

Şəmşir, şəndi peşə yolum, 

Şad olsun həmişə yolum. 

Nə olaydı düşə yolum; 

Yenicəkənd ellərinə. 
 

1978 
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KEÇƏR 
 

Kərpici olmayan damın 

Üstə damcı damar, keçər. 

Qəvvas dəryada gəşt eylər, 

Daşqın çaya cumar, keçər. 

 

Qaç üzündən, salla başın 

Qəlbi xain, bağrı daşın. 

Nanəcibin yemə aşın, 

Ağzına zəhrimar keçər. 

 

Dad əlindən bədəməlin, 

Qayğısını çəkməz elin. 

Can verənin tutmaz əlin, 

Deyər: səndə nə var? – Keçər. 

 

Lənət satqına,oğraca, 

Tənə vurar yalavaca. 

Rəhmi gəlməz yoxsul-aca, 

Uzaq baxar, kənar keçər. 

 

Mərdanələr varsa harda 

Olsun əli xeyri-karda. 

Namərd səni görsə darda 

Gözlərini yumar, keçər. 

 

Şəmşir səndən ötməz yandan, 

Sədaqətli mehribandan. 

Dava günü inan, candan 

Qəlbi sənə yanar keçər. 
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NƏ VECİNƏ 

 

Sən uyquda yatma, oyan, 

Yuxu yatan özünü san. 

Gedərgidi bu dünyadan 

Gələn qonaq, nə vecinə. 

 

Salamların qiyabidi, 

Üzdən keçmə, hesabıdı. 

Kağız yazsan savabıdı 

Tək bir varaq, nə vecinə. 

 

Gəldi baharın bayramı, 

Şadlıqdadı bu gün hamı. 

Şəmşir yazır bu kəlamı: 

Qucaq-qucaq, nə vecinə. 
 

1931 
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NAHAQ YERƏ 

 

Dindirmişəm, səhv etmişəm, 

Yaramazı, nahaq yerə. 

Bu nadana niyə dedim 

Ürək sözüm, nahaq yerə. 

 

Ayaq basdı pilləsinə, 

Lənət gəlsin beləsinə. 

Qurbağatək kəlləsinə 

Çıxdı gözü, nahaq yerə. 

 

Dilində hədyan hərlədi, 

Şəmşir eşitdi tərlədi. 

İlan kimi zəhərlədi 

Alçaq biri nahaq yerə. 
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ƏLİM İLƏ 

 

İki ilan dolamışam, 

Boynuma sağ əlim ilə. 

Çəkmişəm dəmir şiş ilə  

Sinəmə dağ, əlim ilə. 

 

Nainsaf baş kəsən yağı, 

Qədir bilməz qurumsağı, 

Ucaltmışam bu alçağı 

İnan, ancaq əlim ilə. 

 

Şəmşir, kama çatırmışam, 

Düşmən qızın yatırmışam. 

Ürəyinə batırmışam 

İti sancaq, əlim ilə. 
 

1943  
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GÖRƏNDƏ SƏN 

 

Nalə çəkib etmə fəryad, 

O dağları görəndə sən. 

Nə kövrəlib tökmə qan yaş, 

Bulaqları görəndə sən. 

 

Ağlama, yanır ürəyim, 

Dərmanım yoxdu, neyləyim?! 

Köks ötürmə, mən gəzdiyim 

Ovlaqları görəndə sən. 

 

Şəmşir bir sağlıq arzular, 

Qorxma, Haqqın da rəhmi var. 

Məndən salam-dua olar 

Yaylaqları görəndə mən. 
 

22.01.1977 
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GEDƏR 

 

Halal nəsil, təmiz xilqət, 

Elə dua deyib gedər. 

Yaxşılara edər hörmət, 

Yamanlara qoyub gedər. 

 

Uyqusundan oyanmayan, 

Hüsnü nura boyanmayan, 

Öz yerində dayanmayan 

Dağa-daşa dəyib gedər. 

 

Qan tökməkdən zalım, əl çək, 

Qurma xəlqə hiylə, kələk. 

Mərd yorulmaz əsənədək, 

Namərdləri döyüb gedər. 

 

Şəmşir desin, sən qulaq as, 

Söz mətləbi: budur əsas. 

Qiyamata qalmaz qisas, 

El gönünü soyub gedər. 
 

1942 
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GƏLDİN 
Səməd Vurğunun oğlu Vaqif Səmədoğlunun 

Kəlbəcərə gəlişinə 

 

Qardaşımın yadigarı, 

Bizi axtar-ara, gəldin. 

Unutmadın etibarı, 

Düz oldun ilqara, gəldin. 

 

Çıxaq Taxta yaylağına, 

Baxaq Ceyran bulağına,  

Bəlkə şair sorağına, 

Çəmənli dağlara gəldin?! 

 

Sığınmışdım  yaxşı mərdə, 

Əl atdı iş düşən yerdə. 

Bu qocalıq kimi dərdə 

Varmı səndə çara? Gəldin. 

 

Bir norx şairsən həmi, 

Xəbərdarsan elmə cəmi. 

Barmağınla atan kimi 

Ellərini dara gəldin. 

 

Dərs alıbsan dürr kamaldan, 

Bar götürdün o camaldan. 

Qoca Şəmşir düşüb haldan, 

Bu günümdəə kara gəldin. 
 

1979 
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QƏRİB 

 

Xəstə canım, gəl darıxma, 

Gedib çatar kəndə qərib. 

Sığın düz əhdi-peymana, 

Pisikmə dar gündə, qərib. 

 

Qohum-qardaş, elim hanı?! 

Olum vətənin qurbanı 

Çağır fəlsin Rübabəni, 

O da qərib, mən də qərib. 

 

Gözlərimin axır yaşı, 

Şəmşir olmaz nadan, naşı. 

Bacı çox sevər qardaşı,  

Mən də qərib, sən də qərib. 
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ELƏ-BELƏ 
 

Mən neyləyim, ala qanqal, 

Qoxuyanda elə-belə?!  

Arif sözdən mətləb duysun: 

Oxuyanda elə-belə. 
 

Yanıb, şişdə olduq kabab, 

Can bu zülmə eləməz tab. 

Sualıma yoxdu cavab, 

Soruşanda elə-belə. 
 

İşlərimiz tamam oyun, 

Nə mal qaldı, nə də qoyun. 

Qurdlar yeyib, tutar toyun, 

Bax bu yanda elə-belə. 
 

Mın sizi inandırıram, 

Dağı, daşı yandırıram. 

Sözü gizli qandırıram, 

Balabanda elə-belə. 
 

Varlı yeyir, kasıb baxır, 

Hər kim dinsə, oda yaxır. 

Son nəfəsi çatdıq çıxır, 

Çıxmır can da elə-belə. 
 

Gəl sözümü salma lafa, 

Zalım gəlməz heç insafa. 

Görünməyib belə cəfa, 

Haqq divanda elə-belə. 
 

1916 
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BİR DƏ 
 

Gözəl yaylaq, olsun o gün 

Döşündə gül dərəm, bir də. 

Əgər sənə qalsam həsrət 

Bağlar qəlbim vərəm, bir də. 

 

Qocalıq əl verib daha, 

Xəstə könül düşüb aha. 

Ümid qalıb Qibləgaha, 

Gəlib səni görəm, bir də. 

 

Fərhad hanı? Şirin ağlar, 

Leyli-Məcnun dərin ağlar. 

Şəmşir hansı birin ağlar?! 

Gəlməz Əsli-Kərəm, bir də. 
 

1961  
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MƏNDƏN 

 

Soruşsanız əhvalımı, 

Belə keçir fələk məndən. 

Qovuduma xələl vurur, 

Düz sarınmır külək məndən. 

 

Elə bil ki, çürük cəvəm, 

Ermənicə belə: ləvəm. 

Yatır gəlinim, yatır nəvəm, 

Güllər olub hələk məndən. 

 

Şəmşiri unutma, barı, 

Yorub qoyma yolda yarı. 

Rəhmi böyük gözəl Tanrı, 

Kömək səndən, dilək məndən. 
 

29.01.1972 
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MƏNİM 
Dostum Salahlı Paşaya 

 

Dostum Paşa, deyim sənə: 

Belə keçdi işim mənim. 

Bilirəm ki, dar günümdə 

Olarsan yoldaşım mənim. 

 

Bu nə səfər, bu nə yoldu: 

Xəzan əsdi, gülüm soldu?! 

Getdi Vurğun, gəlməz oldu, 

Çaşdı ağlım, huşum mənim. 

 

Yol gözlədim: şair gələ, 

Gözlərindən gülə-gülə. 

Vədə verdi bizim elə, 

Gəlmədi qardaşım mənim. 

 

Özü getdi, adı sağdı, 

Dərdi-qəmi mənə dağdı. 

Hava ayaz, dolu yağdı, 

Yayda düşdü qışım mənim. 

 

Sən arifsən, sözüm ara, 

Müşkül işə hanı çara?! 

Şəmşir, ondan uçdu hara 

Tülək tərlan quşum mənim?! 
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ZİYANIMIŞ 

 

Dərdikləndim, şeir yazdım, 

Dərd insana ziyanımış. 

Yıxıb könül sarayını, 

Axır, veran qoyanımış. 

 

İnsan undu, dünya ələk,   

Onda gördüm min bir kələk. 

Dost dediyim qoca fələk, 

Demə, adam soyanımış. 

 

Hanı, dünya kimə qalar?! 

Verdiyini əldən alar. 

Saniyələr, dəqiqələr 

Ömrü, günü soyanımış. 

 

Doğru çıxmır etibara, 

Dostluq hara, sitəm hara?! 

Dönür zəhərli şahmara 

Bu ilqarsız çayanımış. 

 

Şəmşir, yazdın təsirli söz, 

Kəlmə lətif,mənası düz. 

Bu dünyadan doymayan göz 

Az torpaqla doyanımış. 
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MƏN 

 

Ürəyiniz döyünməsin, 

Dostlar, dərdim açıram mən. 

Əcəlin qəm şərbətini 

İnciməyin,içirəm mən. 

 

Bu beş dərdim olubdu on, 

Şirin ömrə kim deyər son?! 

Bədənimə bur qəmli don 

Ucuz ağdan biçirəm mən. 

 

Yaz qarı tək əriyirəm, 

Nə pis yola yeriyirəm. 

Tağlamamış çürüyürəm. 

Ciyərimdən seçirəm mən. 

 

Ağlım artır hər bir yandan, 

Osanıram öz canımdan. 

Uzaşıram cananımdan, 

Daha kənar keçirəm mən. 

 

Şəmşir, nəyin dəsdindəyəm, 

Çərxi-fələk qəsdindəyəm. 

Elə bil yol üstündəyəm, 

Karvançıyam, köçürəm mən. 
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YARALANDIM 

 

Nadan sözü almaz kimi 

Kəsdi məni, yaralandım. 

Bulaqlarım taxta oldu, 

Peyvəz təki aralandım. 

 

El dilində dastan idim, 

Mərd ürəkli aslan idim. 

Mən dolu bostan idim, 

Nə tez soldum, uralandım. 

 

Şəmşir, könlün, gözün toxdu, 

İqbal payı sənə çoxdu, 

A befəfa yalan yoxdu, 

Bu işindən qaralandım. 
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ÜZƏRSƏN 
Şeir həvəskarı olan dördüncü sinif şagirdinə 

 

Mərifətin bağçasından 

Körpə balam, gül üzərsən. 

Elə bağ sal saralmasın, 

Bar gətirər, bol üzərsən. 

 

Dərsini unutma, barı, 

Ayaq götür elmə sarı. 

Olsan şeir həvəskarı 

Nə məktəbdən əl üzərsən. 

 

Gözün xumar, qaşın qara, 

Boyun bənzər qarğılara. 

Telini ahəstə dara, 

Şana dəyər, tel üzərsən. 

 

Tərlan kimi çalıb qanad 

Oxu, yetiş, mətləbə çat! 

Tutiləri qoyarsan mat, 

Bülbüllərdən dil üzərsən. 

 

Şəmşir gözlər ismətini, 

Qazanıb el hörmətini. 

Çəksən ana zəhmətini 

Süd gölündə il üzərsən. 
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SƏNİN 
 

Səd heyf ki, az öyrəndim, 

Sənətini, atam sənin. 

Bacarmadım qüdrətinə 

Cəhd elədim çatam, sənin. 

 

Sən savadlı sənətkarsan, 

Şəms olubsan, dildə varsan. 

Zəngin, varlı bir anbarsan, 

Əsərinə matam sənin. 

 

Şeirin şirin, ətri gülab, 

Oxuyanlar olur sirab. 

Yazılsa vardı beş kitab, 

Dürr sözlərin tamam sənin. 

 

Oxumuşdun ərəb, farsı, 

Kəlamının qalıb yarısı. 

Gürşad təbin gəzib Marsı, 

Fikrin tutam, tutam sənin. 

 

Düşdün xəlqin dillərinə, 

Azərbaycan ellərinə. 

Saldığın süd göllərinə 

İstərəm ki, batam, sənin. 



Aşıq Şəmşir 
 

 474 

Verdin halal qismətimsən, 

Mənim şanım, şöhrətimsən. 

Şəkərimsən, şərbətimsəm, 

Var ağzımda bu tam sənin. 

 

Ələsgərin sirdaşısan, 

Ustalıqda yanımlısan. 

Şəmşir, hələ sən naşısan, 

Güzəşt olan xitam sənin. 
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VURAR 
Səməd Vurğunun qardaşı Mehdixan Vəkilova 

 

Bəxtəvər varsa dünyada 

Dövranını başa vurar. 

Ömrün şadlıq çəkməsini 

Həm gözə, həm qaşa vurar. 

 

Gərdiş sənsən, səxası kəm, 

Qananlara edən sitəm. 

Tülək tərlan çəkərsə qəm 

Qanadını daşa vurar. 

 

Ovçu ağlar, keçəndə ov, 

Daha almaz qılıncı sov. 

Quru yanar, qalxar alov, 

Qığılcımı yaşa vurar. 

 

Söylə yazıb-oxuyana, 

Alovlanıb oxu yana. 

Dönsə mərdin oxu yana, 

Gülləsini boşa vurar. 

 

Şəmşir, dərdə necə dözək?! 

Müşkül üçün nə bir bəzək. 

Dərd üz versə üanar ürək, 

Dalğasını yaşa vurar. 
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ŞƏMŞİRİ 

 

Çağır gəlsin, düşüb yada, 

Hanı, o qoca Şəmşiri?! 

Adı elə salıb səda, 

Dağlardan uca Şəmşiri. 

 

Bu bülbüllü, güllü bağlar, 

Səndən ayrı gözüm ağlar. 

Ağır ellər, uca dağlar, 

Unadar necə Şəmşiri?! 

 

Boynun bükür bənövşələr, 

Sizdə nədi əndişələr?! 

Bu cüyürü, göy meşələr,  

Tanıyır bunca Şəmşiri, 

 

Oba gəzib bu əhli-hal. 

Tanımışdı çoxdan mahal, 

Yoxsa indicə Şəmşiri?! 

 

Namərd ilə edib dava, 

Çox düşübdü qar-qırova. 

Ovçu aparıb Murova, 

Qızılarxaca Şəmşiri. 
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GÖRÜNÜR 

 

Var günümdə çoxdu dostum, 

Dar günümdə az görünür. 

Asan işdə deyir: - Mənəm, 

Çətin işdə vaz görünür. 

 

Meyin sağlıq deyişində, 

Dolma, kabab yeyişində. 

Stəkanın döyüşündə 

Dəmkeşlərim saz görünür. 

 

Hanı halal – o süd əmən, 

Sorağında Məcnunam mən. 

Axtardığım odu həmən, 

Əhdinə taraz görünür. 

 

Zatı qırıq keçir üzdən, 

Uzaqlaşır xeyli bizdən. 

Yaman gündə itir gözdən, 

Qışda qaçır, yaz görünür. 

 

İnsandımı dostu satan, 

İlqarını eldən atan? 

Quldurluqnan başa çatan, 

Yaman ədəbaz görünür. 
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Görkəmi qurd didəsinin 

Olmaz vaxtı-vədəsinin. 

Oğlu deyil dədəsinin, 

Nanəcibdən az görünür. 

 

İxtiyara çatsa əgər, 

Mümkünü varsa baş kəsər. 

Yalvardıqca özün çəkər, 

Hoqqabazda qaz görünür. 

 

Xoryat sözdən yaralıyam, 

Seyraqubdan aralıyam. 

Soruşmadı haralıyam, 

Baxtım çəpəndaz görünür. 

 

İnsanlığı tamam deyil, 

Alçaqlıqda o xam deyil. 

Bir söz qanan adam deyil, 

Heyvərə qanmaz görünür. 

 

Ədəbazın olmaz adı, 

Ucalmaz şeytan övladı. 

Sənətkarı tanımadı, 

Boynunda qotaz görünür. 

 

Şəmşir, sözün varmı bir də?! 

Məhəbbətin göydə, yerdə. 

Mənim canım yaxşı mərdə, 

Olub cannukaz, görünür. 
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DÜŞMÜŞƏM 

 

Olmaz belə oyun, kələk, 

Mən nə azara düşmüşəm? 

Bir nakəsin qovğasndan 

Çox ahu-zara düşmüşəm. 

 

Olmaz bundan qədir bilən, 

Bir fasıqdı üzə gülən. 

Nə gedən var, nə də gələn, 

Nəyə avara düşmüşəm? 

 

Vicdanına yoxdu güman, 

İnsaf, mürvət bilməz, inan. 

Heç tanımaz ilqar, iman, 

Gör gəlib hara düşmüşəm? 

 

Fitnələr yağır gözündən, 

Bacardıqca qaç üzündən. 

Üşüyürəm hər sözündən, 

Sanki mağara düşmüşəm? 

 

Şəmşir açıb dedi dərdin, 

Dəlisiyəm doğru mərdin. 

Yaxşılardan necə gördün,  

Xeyli kənara düşmüşəm. 
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BİRDİ 

 

Dava günü mərd iyidə, 

Bərk də birdi, boş da birdi. 

Günün yaxşı keçən vaxtı 

Yay da birdi, qış da birdi. 

 

Bir mətləbi tez qanana, 

Mənasını düz qanana, 

İşarədən söz qanana, 

Göz də birdi, qaş da birdi. 

 

Halal nəsil adın danmaz, 

Çətinlikdə daldalanmaz. 

Kamil insan lovğalanmaz, 

Yoxsul, varlı başda birdi. 

 

Düçar olsan pis üzlərə, 

Yanarsan odlu gözlərə. 

Hesabını bilməzlərə 

Üç də birdi, beş də birdi. 

 

Dost adını anmayana,  

El halına yanmayana, 

Baldan ləzzət qanmayana 

Şor da birdi, aş da birdi. 
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Çox dedim mətləb uzana, 

Rəhmət, nəsihət yazana. 

Nabələdə, yol azana, 

Düz də birdi, daş da birdi. 

 

Cəsur açmaz, saxlar sirri,  

Hədələrdən qaşmaz geri. 

Qoçaq adam düşsə yeri 

Ona cəfa iş də birdi. 

 

Bu sözlərdən düşmə səsə, 

Nə yol vermə müxənnəsə. 

Dünyanı dərk edən kəsə 

Əql, fəhm, huş da birdi. 

 

Şəmşir, sənin toxdu gözün, 

Onun üçün gülür üzün. 

Sadə danış, keçsin sözün, 

Bərk də birdi, xoş da birdi. 
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NƏ YAXŞI 

 

Bülbül gileylidi qışdan, 

Dillər hər an yaz, nə yaxşı. 

Cavanların məclisində 

Tar, kamança, saz nə yaxşı. 

 

Yarıdı bal sənətkarı, 

Çiçəklərdən çəkər marı. 

Ev saxlaya qoca qarı, 

İşə gəlin-qız nə yaxşı.  

 

Sizdə varmı qayda qalmaq, 

Qocaları yada salmaq?! 

Mümkün olsa busə almaq, 

Öpülməmiş üz nə yaxşı. 

 

Qələm-dəftər alıb ələ 

Yaza dərdim, düşə dilə. 

Baxa oğrun gülə-gülə, 

Hərdən elər naz, nə yaxşı. 

 

Kəklik məskən edər daşı, 

Sevgi sevər hilal qaşı. 

Çobanlara dağlar başı, 

Quzulara düz nə yaxşı. 
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Qılıncın kəskindi covda, 

Meylim ovçu – qalıb ovda. 

Xətti çala belə sevda- 

Deyin hamı: siz nə yaxşı?! 

 

Şəmşir yardan küsüb çoxdan, 

Cana gəldim yalvarmaqdan. 

Əfsanə, çox danışmaqdan 

Söz qanana az nə yaxşı. 
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DÜNYADA 

 

Nə bacarsan yaxşılıq et, 

Etibar yoxdu dünyada. 

Hiylə quran pis admlar, 

Bilin ki, çoxdu dünyada. 

 

Daşdım, coşdum dərya kimi, 

Hicrana uğradım həmi. 

Kim unutsa dərdi-qəmi, 

Yaxşı qoçaqdı dünyada. 

 

Şəmşir, sözün eylə tamam, 

Məhəbbəti artır müdam. 

Varın yeməyən bir adam, 

Beş gün qonaqdı dünyada. 
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BƏLİ 

 
Şəyirdim Sakit Köçəriyə  

 

Sən gördüyün qara saçım, 

Bir təmkində durur, bəli. 

Sakit, qocaman ustadın, 

Yenə məclis qurur, bəli.  

 

Çatmaq olmaz keçən çağa, 

Düşmə belə qəm-fərağa. 

Yaylım salır səsim dağa, 

Dumanları yarır, bəli. 

 

Könlüm oldu viranətək, 

Solmallıdı açan çiçək. 

Qəlbə yara vuran fələk, 

Kefi çəksə vurur, bəli. 

 

Şəmşir hələ cəmdi huşdan, 

Geri qalmır taydan-tuşdan. 

İnan, səni göydə quşdan, 

Güllü nənən sorur, bəli. 
 

1974 
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VURĞUN 

 

Vaqif, soruşsan atanı, 

Necə deyim, yoxdu Vurğun?! 

O bəxtəvər günlər hanı? 

Döşünə gül taxdı Vurğun! 

 

Təməl qoydu Kəlbəcərdə, 

Şairim, gəlmədin bir də. 

Bizi saldın niyə dərdə? 

Keçdi görüş vaxtı, Vurğun. 

 

Zərdi sözün, hər söhbətin, 

Istəyin, adın, hörmətin. 

Qəlbimizdə məhəbbətin, 

Dağlardan da çoxdu, Vurğun! 

 

Dəlidağla qucaqlaşdın, 

Taxtadüzdə meydan açdın. 

Qardaş niyə uzaqlaşdın? 

Gözün yaşı axdı, Vurğun. 

 

Sözün, şeirin sənətkarı, 

Sənsiz qoydun bu dağları. 

“Nizaminin yadigarı”,- 

Bu ad sənə haqdı, Vurğun! 
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Gözəl ömrün getdi bada, 

Təbib çatmadı imdada. 

Sənin dərdin bizi oda, 

Yandırdı, həm yaxdı Vurğun! 

 

Ceyranı tapşırdın elə, 

Turac vəsfi düşdü dilə, 

Kim yaşasa yüz min ilə, 

Deməz: - Yaddan çıxdı Vurğun!     

 

Şəmşir alışır alova, 

Kim yetişər haray-hova?! 

Dəlidağa, gah Murova 

Təşəkkürlə baxdı, Vurğun! 
 

1976 
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SƏN 

 

Biləcəksən qohum nədi, 

Yaxşı-yaman seçəndə sən. 

Qalmalısan dostdan geri, 

İlqarından qaçanda sən. 

 

Arif gərək mətləb qana, 

Peymanı bilmə əfsana. 

Qəlbim dönüb pərişana, 

Gəlib kənar keçəndə sən. 

 

Sərində cəm saxla kamal, 

Şəmşirin də qaydına qal. 

Məni də bir yadına sal, 

Daşbulaqdan içəndə sən. 
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MƏNİM 

 

İnan Haqqa, haram yoldan 

Kəsilibdi gözüm mənim. 

Alçaqların qapısına 

Düşməyibdi izim mənim. 

 

İncitmədim qul bəşəri, 

Kimsəyə atmadım şəri. 

Görüb uşaqlıqdan bəri 

Pis sözləri üzüm mənim. 

 

Eşqim elin həvəsidi, 

Bu da Şəmşirin bəsidi. 

Halal əmək bəhrəsidi, 

Bu çörəyim, duzum mənim. 
 

1977 
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AYRILIRAM 

 

Bir halallıq alıb dağın, 

Hərəsindən ayrılıram. 

Təzə gəldin görüşünə, 

Həvəsindən ayrılıram. 

 

Gördüm o Ceyran bulağın, 

Gəzdim Taxtadüz yaylağın, 

Qaraarxac, Dəlidağın 

Sinəsindən ayrılıram. 

 

Həsrətiyəm bu dağların, 

Şirin, şərbət bulaqların. 

Ağ sürülü ovlaqların 

Binəsindən ayrılıram. 

 

Sözü yana-yana dedim, 

Qalacaq, nişana dedim. 

İstisuya ana dedim, 

Məməsindən ayrılıram. 

 

Daşqın təbim olub sərin, 

Şəmşir sözdə məna dərin. 

Xoş nəğməli kəkliklərin 

Ney səsindən ayrılıram. 
 

İstisu, 1974 
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SƏN 

 

Dərin axtar, dərin ara, 

Yaramaz iş qayırma sən. 

Yaralıya vurma yara, 

Salıb oda qovurma sən. 

 

Gələcəyi duyan bəşər, 

Olsa gedər xeyir, ya şər. 

İnan, sözün yerə düşər, 

Yaramazı buyurma sən. 

 

Axtararsan özün cənnət, 

Olar söhbət – sözün cənnət. 

Çətin görər gözün cənnət, 

Ac qarınlar doyurmasan. 

 

Qara dönməz keçən hər il, 

Mətləb bilər hər əhli-dil. 

Halal qazan, qədrini bil, 

Saman kimi sovurma sən. 

 

Şəmşir, elmə olma naşı, 

Namərd ilə yemə aşı. 

Dağı birdi, pis qardaşı 

Yaxşısından ayırma sən. 
 

15.12.1977 
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AĞLAMA 
    Həyat yoldaşıma 

 

Ölüm haqdı yaranmışa, 

Mən ölürəm, sən ağlama. 

Övladı var qoşa-qoşa, 

Sən bu iman, din ağlama. 

 

Sevməlidi yarını yar, 

Həmişə şadlıq arzular. 

Dolanmağa indi nə var, 

Xoşdu azad gün, ağlama. 

 

Dərdə-qəmə qalma daha, 

Güllər kimi solma daha, 

Məcnun kimi salma daha, 

Dağa-daşa ün, ağlama. 

 

Yaradanı salsan yada, 

Yetişər dada, fəryada. 

Sığın böyük bir mərd ada, 

Dur bu səmtə yön, ağlama. 

 

Çaşma gülüm, karıxma heç, 

Şəmşirdən nə qorxma heç. 

Səbrin olsun darıxma heç, 

Qəlbin sıxar, kin saxlama. 
 

Bakı, 22. 01. 1977 
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BİLƏCƏKSƏN 

Məktub 
 

Çağırdığın bir Kişidi, 

Sağalanda biləcəksən. 

Gərdiş onun gərdişidi, 

Ağlama sən, güləcəksən. 

 

Sən ol bir pəhləvan kimi, 

Mərd ana dur oğlan kimi. 

Qanadlanıb tərlan kimi, 

Bu dağlara gələcəksən. 

 

Şəmşir çağırır haranı,  

Qurtarsın dostdan yaranı. 

Qəlbinə düşən yaranı 

Gül şehinnən siləcəksən. 
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DƏYƏR 

 

Yalvarsan əl çəkərmi qəm? 

Sinəni dağlasan, dəyər. 

Həyalanmaz hicran, sitəm, 

Dəstini yağlasan, dəyər. 

 

Namərd oda atar səni, 

Alovlara qatar səni. 

Yaman gündə satar səni, 

Dilini bağlasan, dəyər. 

 

Şəmşirdə yoxdu kin, kədər, 

Alçaq olmaz ər oğlu ər. 

Nanəcib yıxsa baş kəsər, 

Yalvarsan, ağlasan dəyər. 
 

1977 
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İNSANLARIN 

 

Müşkülə düşməsin işi, 

Qabil olan insanların. 

Sözlərim gələr xoşuna, 

Bu mətləbi qananların. 

 

Ər igidlər yola saldı, 

Həm ucaldı, həm az aldı. 

Nakəslərin nəyi qaldı, 

Bu dünyada nadanların?! 

 

Xainlərin yeri yoxdu, 

Hatəmlərin gözü toxdu, 

Ellər üçün dərdi çoxdu, 

Alimlərin, qananların. 

 

Şəmşir, sözün söylə aşkar, 

Yazdın, qaldı bir yadigar. 

Deyərsənmi ilqarı var, 

Bu bivəfa cananların?! 
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BU BULAQDA 

 

Çox insanlar qonaq qalıb, 

Uzun illər, bu bulaqda. 

Bizdən qabaq dövran sürüb, 

Oba-ellər, bu bulaqda. 

 

Bir dərindən yetirin huş, 

Bəzən ölüb, qalıb xamuş. 

Tel daramış, əl-üz yumuş, 

Min gözəllər, bu bulaqda. 

 

Sözüm qalır bir nişana, 

Qabaqdan gələn zamana. 

Şərbət süzüb stəkana 

Milyon əllər, bu bulaqda. 

 

Keçən tarix həddən aşıb, 

Tufan qopub, çaylar daşıb. 

Köpüklənib, qucaqlaşıb, 

Daşqın sellər, bu bulaqda. 

 

Tamam olar ömrün sanı, 

Bivəfa bildim insanı. 

Deyən olar: Şəmşir hanı? 

Şirin dillər, bu bulaqda. 
 

11.08.1977 
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SƏNİ 

 

Bilə-bilə imtahana, 

Qəsdən çəkdim özüm səni. 

İlqarda mərdi-mərdana, 

Tanımışdı gözüm səni. 

 

Ürəyindən oldum halı, 

İnsan üçün bir iz qalı. 

Axtarmadım dünya malı, 

Gülər gördü gözüm səni. 

 

Bəllidi sənin ustadın, 

Şəmşir unudarmı adın?! 

Mala, pula susamadın, 

Küsdürməsin sözüm səni. 
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SƏNDƏN 

 

Sən yamanca bivəfasan, 

Kim yarımış ömür, səndən?! 

Baldan şirinsən insana, 

Düşdüm ayrı demir səndən. 

 

İstədik şad olub gülək, 

Qalır gözdə arzu, dilək. 

Bu ölümü çərxi-fələk, 

Niyə əsirgəmir səndən?! 

 

Yükün olur məzar daşı, 

Ağladır dostu, qardaşı. 

Kimin olsa yüz il yaşı, 

Ayrılmaq istəmir səndən. 

 

Əcəl yeli sər-sər əsdi, 

Mərd igidi yıxdı, kəsdi. 

Uçdu nəfəs - boş qəfəsdi, 

Gəlməz nə səs-səmir  səndən. 

 

Şəmşir doymur yaşamaqdan, 

Salma dövran, məni taxtdan. 

Ayrılmazdım bulaqlardan, 

Olmayınca əmir səndən. 
 

27.07.1976 
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GƏLMİŞƏM 

 

Qoşa dağlar, qapınıza 

Deyim: bir işə gəlmişəm. 

Qəmlərin dar küçəsindən 

Çıxıb, genişə gəlmişəm. 

 

Dünən Səməndər quşudum, 

Dərdə, azara tuşudum. 

Əqli çaşqın, beyhuşudum, 

Ayılıb, huşa gəlmişəm. 

 

Demə tənə dillər mənə, 

Pis gəlməsin illər mənə. 

Qoca vaxtı ellər mənə 

İstər gülüşə, gəlmişəm. 

 

Məni tikə zəhərlədi, 

İndi özgə təhərlədi. 

Əcəl, atın yəhərlədi, 

Düşüb təftişə gəlmişəm. 

 

Şəmşirəm, Allah qonağı, 

Çəkmişəm hicran fərağı. 

Yada salıb Dəlidağı 

Sizlə görüşə gəlmişəm. 
 

11.10.1978 
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BAXIRAM MƏN 

 

Daha sizə qoşa dağlar, 

Yanım üstə baxıram mən. 

Bax gözümdə yaşa, dağlar, 

Sel-sel olub axıram mən. 

 

Çatıb dərdin çoxu mənə, 

Dəyir qəmin oxu mənə. 

Haram olub yuxu mənə, 

Nə bir kirpik çaxıram mən. 

 

Dedim, qoyma yanım oda, 

Yandım, necə danım, oda. 

Qalamışam canım oda, 

Yandırıram, yaxıram mən. 

 

Ərizəmi kimə yazım?! 

Çəkən yoxdu ərki-nazım. 

Ələ yatmır telli sazım, 

Zümzüməli oxuram mən. 

 

Şəmşir vardı ozan kimi, 

Nə tez soldum xəzan kimi?! 

Bir qalaysız qazan kimi 

Deməsinlər: paxıram mən. 
 

15.10.1978 
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OLAYDI 

 

Xoş talehin, kəskin baxtın, 

Mən istərdim yüz olaydı. 

Yüz qırx yaşa çatan vaxtın 

Səndə mırdlik, diz olaydı. 

 

Sənə qiymət olsun iqbal, 

Vəsf eləsin səni mahal. 

Səadətdən payını al, 

Təbin bir dəniz olaydı. 

 

Tərlan üçün məskəndi dağ, 

Eşqin evi - bülbülə bax. 

“Vurğun!” - deyib saldın soraq, 

Bəlkə dağda iz olaydı. 

 

Nəğmən, nəzmən olar yetkin, 

Cahannira vilayətkin. 

Şirin kəlmən olsun ötkün, 

Şeirin tiqi-tiz olaydı. 

 

Hasil ola bu arzular, 

Şəmşir, doğru, düzgün ilqar. 

Qənbər tək igid oğlum var, 

Nəvələrim yüz olaydı. 
 

11.15.1973 
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OLUR 

 

Usta, bizi qəmnən ayır, 

Qara çaçım göy-çal olur. 

Zəhrimarı yaxşı qayır, 

Bunda yaman pis hal olur. 

 

Tutmur calax, nə çənbərə, 

Bir ustalıq edir hərə. 

Aparmaqdan Kəlbəcərə 

Yazıq canım hambal olur. 

 

Bu zalımı yola gətir, 

Bəxtəvərə məni yetir. 

Səni görür, dil-dil ötür, 

Məni görür, kar-lal olur. 

 

Ünvanımı verim salıx, 

Məndə də vardı ustalıx. 

Şıllax atır, yemir alax, 

Aramızda cəncəl olur. 

 

Sən işdən olmasan halı, 

Olma məni qınamalı. 

Elə gen açılıb dalı, 

Yumulsa bir vazqal olur. 
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Ha yozdum, ha yordaladım, 

İrisini xırdaladım, 

Qurdu çıxdı, qurdaladım, 

Radio qurmaq əngəl olur. 

 

Qırmışam ayaq-başını, 

Müxtəsər atdım daşını. 

Dedim düzəldim işini, 

Baxıram ki, qanqal olur. 

 

Şəmşir, yuxun olub haram, 

İmdad eylə, yoxdu çaram. 

Yetən deyir: sənətkaram, 

Hərəsi bir dəllal olur. 
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BAXDIM AĞLADIM 
 

Vurğun gəzən yaylaqlara 

Çöllərə baxdım, ağladım. 

Qayıtmadı bu dağlara, 

Yollara baxdım, ağladım. 
 

Necə dözdü iyirmi ilə,  

Məgər ilqar olar belə? 

Taxtadüzdə qərənfilə 

Güllərə baxdım, ağladım. 
 

Sordum Ceyran bulağından: 

Söylə şair sorağından. 

Qan yaş süzdü yanağımdan, 

Sellərə baxdım, ağladım. 
 

“Unutmaz məni el!” – dedin, 

Bu ilqarı sən elədin. 

Ha axtardım görünmədin, 

İllərə baxdım, ağladım. 
 

Adın böyük Alı şandır, 

Kəlmələrin zərnişandır. 

İstisu da pərişandır, 

Ellərə baxdım, ağladım. 
 

Tanıyır səni bəhri-bər, 

Yerdə, göydə axşam-səhər. 

Şəmşir səni ananda hər 

Dillərə baxdım, ağladım. 
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AÇIRAM MƏN 

 

Ürəyimin hər sirrini, 

Dağlar, sənə açıram mən. 

Şərbət kimi sularından, 

Axşam-səhər içirəm mən. 

 

Mərd qurtarar mərdi dardan, 

Bu çovğundan, boran-qardan. 

Daşqın çaydan, dəryalardan 

Dost yolunda keçirəm mən. 

 

Saxlamışam düz ilqarı, 

Nəyə lazım dünya varı?! 

Unutmuram, yaxşıları 

Yamanlardan seçirəm mən. 

 

Qocalsam da var gümanım, 

Tərlan kimi havalanım. 

Qoy düzülsün söz karvanım, 

Səndən sənə köçürəm mən. 

 

Şəmşir doymur yaylağından, 

Göy yarpızlı bilağından. 

Qu.lar kimi budağından, 

Hansı yana uçuram mən. 
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VİDALAŞMAQ 

 

Dağlar, səndən xudahafis, 

Yaxşı olur vidalaşmaq. 

Halal eylə qohum, qardaş, 

Nə davam var, nə dalaşmaq. 

 

Laçın düzü, Mərd yaylağı, 

Görünür ellər oylağı. 

Şişdağ, Buzluq, Çöplü dağı- 

Gözəldir gəzib-dolaşmaq. 

 

Vəfası yox ruzigarın, 

Verib mənə intizarın. 

Gözləyirəm oğul barın: 

Çətin olub hər sirr açmaq. 

 

İlin nə xoş əyyamıdır, 

Fəslin gözəl bayramıdır, 

İsmət, həya məqamıdır, 

Dağlar alar zərli yaşmaq. 

 

Əldə əsa tutan mənəm, 

Dərdi-qəmə batan mənəm, 

Şəmşir, xəstə yatan mənəm, 

Yorub məni əba, başmaq. 
 

1967 
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YAXŞIDI 

 
Köçüb payız, düşəndə qış, 
Gəzməyə aran yaxşıdı. 
Öz-özünü 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 üçün, 
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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İNDİ 

 

Qəm eləmə, azad aşıq, 

Al əlinə sazın indi. 

Sözlərinə ver yaraşıq, 

Şirin olsun sözün indi. 

 

Düşər dərdə o ev yıxan, 

Eldən geri qalar, inan. 

Səni başa çəkər dövran, 

Gülər könlün, gözün indi. 

 

Sür dövranda yaxşı həyat, 

Qəm yükünü üstündən at, 

Qonşuya etmə xəyanat, 

Ağ olacaq üzün indi. 

 

Bu yol qalıb Koroğludan, 

Bizik ona addım adan. 

Şəmşir, kam al, bu dünyadan, 

Açar bahar, yazın indi. 
 

1944 
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MƏNİ 

 

Neşdər kimi yaraladı, 

Bir xoryadın sözü məni. 

Xain baxdı, paraladı, 

Götürmədi gözü məni. 

 

Nə dərsi var, nə ustadı, 

Nə cahanda yaxşı adı. 

Bildim qəsdən tanımadı, 

O alçağın özü məni. 

 

Səsindən dəng oldu başım, 

Doluxdu göz, axdı yaşım, 

Mən Şəmşirəm, a qardaşım, 

Yaxdı saqqız-közü məni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aşıq Şəmşir 
 

 510 

 

QOCALIBSAN 

 

Canım, nə yan, nə də yaxıl, 

Yaxşı gördüm, qocalıbsan. 

Kimsəyə olmadın paxıl, 

Artıb dərdin, qocalıbsan. 

 

Yaxşı-yaman nədi, qandın, 

El ucundan oda yandın, 

El içində ad qazandın, 

Dövran sürdün, qocalıbsan. 

 

Möhnət yığma ürəyinə, 

Müxənnəsin gərəyi nə?! 

Meyl eyləmə çörəyinə 

Hər namərdin, qocalıbsan. 

 

Şəmşir, göz aç, sən ol ayıq, 

İgid kimi yaşa sayıq. 

Hədyan demək kimə layiq, 

Yaxşı gördün, qocalıbsan. 
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MƏNİ 

 

Ovsanmışam öz canımdan, 

Qəm veribdi bada məni. 

Yaralandım ayağımdan, 

Saldı yanar oda məni. 

 

İnsafdırmı qəmli qalam, 

Yoxdur gəlib verən salam. 

Nə anam var, nə də xalam, 

Əhməd salmır yada məni. 

 

Tez qocaldır qəm insanı, 

Hanı dərdimin dərmanı?! 

Əfv etsin çərxin dövranı, 

Bir pak, təmiz ada məni. 

 

Nə lazımdı dosta minnət: 

Bağışlasın Gövhər, Məmməd, 

İnciyibdir məndən əlbət, 

Aramırlarsa da məni. 

 

Şəmşir çəkir nə cəfadır, 

Bir görüşmək min səfadı. 

İslam necə bifəfadı,  

Gəzmir ocaqzadə məni. 
 

Bakı, 1963 
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ƏYLƏNMƏZ 

 

Yelbeyinlər sirr saxlamaz, 

Kəlləsində söz əylənməz. 

Alışdırar, alovladar, 

Kabab üstə köz əylənməz. 

 

İnsanda cəm ağıl gərək, 

Namus, qeyrət, təmiz ürək. 

Seyvanına vurma dirək, 

Gün əridər, buz əylənməz. 

 

Nacins, nakəs olar bədnur, 

Ancaq sözün əsli budur. 

Yapışarmı, min dəfə vur 

Minarədə qoz əylənməz. 

 

Saxlanc olmaz dən kəsərdə, 

Görən gözdən asar pərdə. 

Əqli, huşu yoxdu sərdə, 

Külək vursa toz əylənməz. 

 

Şəmşir, gördün yaz da, qış da, 

İdrak hanı fəramuşda? 

Öyüd durmaz beyni boşda, 

Sən desən də yüz, əylənməz. 
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BAX-BAX 

Ələsgərsayağı: beş hərfin - d, r, t, n və l 

hərflərinin sözdə işlənməməsi şərti ilə 

 

Ayı göyçək, göyü göyçək, 

Göyə bax-bax, aya bax-bax. 

Yazı göyçək, yayı göyçək, 

Yaza bax-bax, yaya bax-bax. 

 

Əcəb göyçək ipək heyvə, 

Bizim bağça – hamı meyvə. 

Üzüm baqi, həmi heyvə, 

Əmim həqqi saya bax-bax. 

 

Oxu kafi müəmmami, 

Keçmiş Cami, Hafis, Sami. 

O Xəyyami, əsas Cami, 

Hakimim, bu haya bax-bax. 

 

Özü yaxşı, sözü yaxşı, 

Baxışı mah, gözü yaxşı. 

Ayaq şimşək, izi yaxşı, 

Qocam, yaşa, boya bax-bax. 

 

Qəza baqi, kimə baxma, 

Huşu, fəhmi kəmə baxma. 

Eyşə bax hey, qəmə baxma, 

Qışa baxma, maya bax-bax. 
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Saqi səheh, işi şimşək, 

Yazı, yayı, qışı şimşək. 

Fəhmi beyzah, huşu şimşək, 

Şəmşir, bəs kim qıya bax-bax 
 

1929 
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DEMİŞƏM 

 

Gəl, sözümdən incimə sən, 

Həqiqətlə söz demişəm. 

Bir yazılı Quran kimi: 

Gör nə doğru-düz demişəm. 

 

Uydun eşqə, məhəbbətə, 

Düşdün yaramaz niyyətə. 

Nəfli sözə, nəsihətə: 

“Olubsan pəhriz!” - demişəm. 

 

Ha dedim, düşmədin başa, 

Oxun, axır dəydi daşa. 

“Halal dolan, azad yaşa, 

Süd gölündə üz!” - demişəm. 

 

Şəmşir sənə çəkməz keşik, 

Səbəb taxtan oldu düşük. 

“Qeyrət elə yığ ev-eşik, 

Yetir oğul-qız!” - demişəm. 
 

1979 
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BU DÜNYADA 

 

Bel bağlama bu gərdişə, 

Əlində var qəmli tişə, 

Quldurluğu etdi peşə, 

Hanı filan, bu dünyada? 

 

Şəmşir, daha çəkmə sən ah, 

Naşükürlük olar günah. 

Köçərgisən: bu gün-sabah, 

Beş gün dolan, bu dünyada. 
 

1942 
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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. 

 

Sıxılıb kövrəlmə, ürək, 

Solmalıdı açan çiçək. 

Yar-yoldaşdan ayrılıq tək 

Cəhənnəmin odu yoxdu. 

 

Fələklə kim başa vardı? 

Qəbrə nə pul, mal apardı. 

Ömür puçdu, ahı-zardı, 

Ağları çox, şadı yoxdu. 

 

Şəmşir, cahan meyxanadı, 

Çoxlarına nişanadı. 

Qara torpaq bir anadı, 

Harda ölsən yadı yoxdu. 
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ÜRƏKLƏR 

 

Yaman gündə səni satmaz, 

Yara dönməz düz ürəklər. 

Sular kimi yuxu yatmaz, 

Solar, itməz iz, ürəklər. 
 

Bir ürək ki, ilqarsızdı, 

Məhəbbətdən o, barsızdı. 

Çiçəksizdi, baharsızdı, 

Qışa dönən buz ürəklər. 

 

Doğulubsa mərd anadan, 

Onda namus, təmizdi qan. 

Əyə bilməz focü düşmən, 

Birsə min-min, yüz ürəklər. 

 

Hər təcrübə var cahanda, 

Çox görmüşəm imtahanda. 

Nanəcib fürsət tapanda, 

Dönər belə tez ürəklər. 

 

Xain çıxmaz halalzada, 

Qeyrətinə olum fəda. 

Dost sirrini verməz yada, 

Saxlar sirri söz ürəklər. 

 

Qoca Şəmşir olub üzgün, 

Keşmə kənar, baxma süzgün. 

Taparsanmı, doğru, düzgün? 

Kimindi pak, gəz ürəklər. 
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GÖZ-QAŞINAN 

 

Alim-arif qanar mətləb, 

Bir işarə göz-qaşınan. 

İncimə, dur yaxşı dostun 

Qulluğunda can-başınan. 

 

Haram yoldan əlini çək, 

Tapmalısan halal çörək. 

Düşman sənə vursa kötək 

Sən onu yağla aşınan.  

 

Bu nə qəmdi alır səni, 

Dərinlərə salır səni. 

Görsən ilan çalır səni 

Kəlləsini əz daşınan. 

 

Saxlama şeytan hörmətin, 

İtər bir gün əziyyətin. 

Dolanmaq çətindi, çətin, 

Namərdin, xain yoldaşınan. 

 

İgid sözün doğru yazar, 

Xəlqə dəyməz onda nazar. 

Şəmşirdə də bu arzu var: 

Gəzəm eldə yüz yaşınan. 
 

07.03.1973  
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SƏNSİZ 
Xalq şairi Səməd Vurğuna 

 

Kimin qəlbi yanar mənə, 

Dərdim, qəmim çoxdu sənsiz. 

Namərdlərə boyun əydim, 

Göz yşalarım axdı sənsiz. 

 

Bir neçə dost bədəməldi, 

Nə haraya, dada gəldi. 

Nə birsindən iş düzəldi, 

Havadarım yoxdu sənsiz. 

 

Adı insan, qəlbi şeytan, 

Bilməz nədi ilqar, iman. 

Üzə gülənsözü yalan, 

Bunlar qəliz çıxdı sənsiz. 

 

Şəmşir, hicrin deyilmiş az, 

Qələm götür, şəhrinə yaz. 

Hər yetəndən Vurğun olmaz, 

Ötdü uzaq baxtı sənsiz. 
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SALAMAT QAL 

 

Ömr elədim, gəzdim sizdə, 

Həm aran, dağ, salamat qal! 

Alay qurdum Taxtadüzdə, 

Yelli yaylaq, salamat qal! 

 

Doğulduğum Dəmirçidam, 

Sənə məndən külli salam. 

İçdiyim su, yediyim tam; 

Qoşabulaq, salamat qal! 

 

Qızılgüney, o Hoppandaş, 

Boz təpədə saxladım baş. 

Ana Vətən, gəl halallaş, 

Durma uzaq, salamat qal! 

 

Beybudallar, Pilov yalı 

Yayda geyir yaşıl, alı. 

Çiyələyi, beçə balı, 

Gözəl ovlaq, salamat qal! 

 

Söyüdlüdən axan çaya, 

Üstünə gəlir ağ maya. 

Çayçəpər, Səslənən qaya, 

Ana torpaq, salamat qal! 
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Əhli-dillər gəzər məni, 

Dindirsin gül, yasəməni. 

Qızlar bulaq, olmaz səni 

Heç unutmaq, salamat qal! 

 

Xəyalım axtardı nəyi: 

Quzey yeri, Qır güneyi. 

Ağdaşın qum biçənəyi, 

Minbir oymaq, salamat qal! 

 

Ongöz bulaq - qabaq qılınc, 

Şəmşir azad, qulağı dinc. 

Səndə yedim şirin birinc, 

Yağ ilə bal, salamat qal! 
 

1974 
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BAYATILAR 
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                 Mən aşiq, mərd analar, 

Mərd oğul, mərd analar. 

Mərd açar süfrəsini, 

Meydanda mərdanalar. 
 

Göz aşiq, bir cananı, 

Bir ata, bircə ananı. 

Olsa əgər, əsirgəməz 

Mərdlərin bircə nanı. 
 

Qiymətin versə dağa, 

Nur yağar, versə də Ağa. 

Yüz namərdi bir mərdin 

Yolunda ver sadağa. 
 

Düşmə qədərin bəndinə, 

İnanma balı qəndinə. 

Şeytanın şirin dili, 

Salar səni kəməndinə. 
 

Odlara qalar səni, 

Yüz torpa salar səni. 

İlana dost demə sən, 

Axırda çalar səni. 
            
Bivəfa yar olarmı?! 

Güneydə qar olarmı?! 

Talançıda xəzinə, 

Oğruda var olarmı? 
 

Uzaqmı aran dağa?! 

Dik baxır aran dağa. 
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Mən dağda nökər oldum, 

Sən demə, aranda ağa. 
 

Bostanda yemiş soldu, 

Bağban yeməmiş soldu. 

Nə qarnıma dad oldu, 

Əlim dəyməmiş soldu. 
 

Qanında muzdu mənəm, 

Qarnım doyuzdur, mənəm. 

Ay xan, səni qudurdan 

Dur boynumu vur, mənəm. 
 

Çaylar ağlar çəmənsiz, 

Bağ ağlar yasəmənsiz. 

Mən sənsiz dözmərəm, yar, 

Şirin yuxu yat mənsiz. 
 

Mən aşıq, yastıqdan al, 

Yorğana yastıqda nal. 

Mənim ətrim qonubsa, 

Döşəkdən, yastıqdan al. 
 

Çəkmişəm mən asarı, 

Zülflərin mənə sarı. 

Ləbin busə istəsə, - 

Könül ver mənə sarı. 
 

Yazda yer ala gözlər, 

İstər can ala, gözlər. 

Görsün məni önündə, 

Qoy hər gün ala gözlər. 
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Bəy, sənə mehtərəm mən, 

Əsərəm, titrərəm mən. 

Çox qazanıb, az yeyən 

Puç əmək nökərəm mən. 
 

Qələmim təzə yazdı, 

Bulud yox, təzə ayazdı. 

Köhnə qış daha keçdi, 

Açılan təzə yazdı. 
 

Baharın seli yaxşı, 

Bağçanın gülü yaxşı. 

Azadam, gülər üzlü, 

Ölkəmin əli yaxşı. 
 

Aşiqəm, gül asandı, 

Dərməyə gül asandı. 

Ağlamaq rədd olundu, 

De, danış, gül, asandı. 
 

Aşiqəm, gülə baxtım, 

Göz açdım gülə baxdım. 

İqbalım oynamaqda, 

Gəl sən də gül, a baxtım. 
 

Kələfim ucalandı, 

Bağına su calandı. 

İnsanlar kapital oldu, 

Xəlqimiz ucalandı. 
 

Mən aşıq, baxtımadı, 

Bəxtiyar - bəxtim adı. 
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Azad ol, şən ölkələr, 

O mənim baxtımadı. 
 

Kəkliyim daşa çatdı, 

Sürmələr qaşa çatdı. 

Xoşbəxtsən Aşıq Şəmşir, 

Məqsədin başa çatdı. 
 

Sürfəndə çörəkmi var?! 

Xananda dirəkmi var?! 

Pulun çox, səxan azdır, 

Verməyə ürəkmi var?! 
 

Sirr sözü dil saxlayar, 

Bülbülü gül saxlayar. 

Mərdiməzar ev yıxar, 

Bir mərd min ev saxlayar. 
 

Mərdlər namus, ar anı, 

Dostdan kəsməz aranı. 

Yayda dağın selləri, 

Sərinlədir aranı. 
 

Şamama tağsız olmaz, 

Sərv budaqsız olmaz. 

Hər yan uca dağdı, 

Aran palaqsız olmaz. 
 

Mən aşiq, qızıl alma, 

Bağında qızıl alma. 

Mərddən mis al, xeyir gör, 

Namərddən qızıl alma. 
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Yaylaqlar yara qaldı, 

Sinəmdə yara qaldı. 

Gələcək düşünənlər, 

Vaxtında yaraq aldı. 
 

Tanısan öz qabını, 

Həm doğru-düz qabını. 

Sirkənin tünd olması, 

Dağıdar öz qabını. 
 

Nə bildin belə haldan, 

Söz anla bu sualdan. 

Balıq sudan ayrılmaz, 

Qaçaqdır dəvə naldan. 
 

Dolandın gəldin, dağı, 

Saldın elə sorağı. 

Qorxudarmı dəvəni, 

Qurbağanın şıllağı?! 
 

Mən aşiqəm, yüz qarğa, 

Nakəslərə yüz qarğa. 

Atsan bir sapand daşı, 

Uçar, qaçar yüz qarğa. 
 

Bilmədim sirri nədən?! 

Əzəldən bəri nədən?! 

Baş açmadım hörümçək, 

Sap çəkir toru nədən?! 
 

Örgənib üzüm, yara, 

Dər bağdan üzüm, yara. 
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Fələyə yalvar, canım, 

Dəyməsin bizim yara. 
 

Var söhbət, sözüm yara, 

Gülüm, nərgizim yara. 

Zalım əcəl, aman ver, 

Qoy baxsın gözüm yara. 
 

Xoşdur, adından qoyun, 

Şirin dadından qoyun. 

Ölənədək çıxartmaz, 

Qurdu yadından qoyun. 
 

Mən aşiqəm, min qana, 

Arif mətləb min qana. 

Bir şəxsi qorxuzan kəs, 

Bais olur min qana. 
 

Yol al bu gün var yara, 

Təbib, yaram var, yara. 

Sözlə məni oxlama, 

Sinəm üstə var, yara. 
 

Batan gün bəri dönməz, 

Çarxın şahpəri dönməz. 

Balığın səri daşa, 

Dəyməsə, geri dönməz. 
 

Elmə çatan kam alı, 

Gey qəddinə kəm alı. 

Kamallılar götürmüş, 

Kamalsızdan kamalı. 
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Dünən dərdi-qəm idim, 

Bir az ağlı kəm idim. 

Dostuma yalan dedim, 

İçmiş idim, dəm idim. 
 

Mən aşiqəm, ovsara, 

Maya gedər ovsara. 

Tülək tərlan vərəmlər, 

Yatsa əgər ov sara. 
 

Günlərin ayı keçdi, 

Yazı, həm yayı keçdi. 

Dedilər, inanmadım, 

Göbələk çayı keçdi. 
 

Mən aşıq, adam çalar, 

Yarımçıq adamçalar. 

Adını şahmar qoyub, 

Soxulcan adam çalar. 
 

Söz düşməz, gül oxardan, 

Xoş danış: gül, o xardan. 

Bülbülün barı güldür, 

Gəl, qurtar gülü xardan. 
 

Quzudan ara, qurban, 

Ağ qurban, qara qurban. 

Şəmşirəm, qoca vaxtı, 

Vəfalı yara qurban. 
 

Bakı şəhəri, 1976-cı il  
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RÜBAİLƏR 
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Əl vursan yarama, nə yaxşı qanar, 

Taledən almışam nə yaxşı, qanar. 

Nə dərdi var, xoş halına qanmazın, 

Nə yaman anlayar, ya yaxşı qanar. 

 

Hacər qonaq gəlib, Minayə - de, sən, 

Qurtarmaz vəsfini - min ayə, desən. 

Dərd qanana bir işarə bəs eylər, 

Düşünməz nadana min ayə desən. 

 

Yalvar, yoncu bir vəfalı yara yüz, 

Naşı təbib istər yaram yara yüz. 

Bacarırsan durğuz məni ayağa, 

Bacarmırsan, vurma mənə yara, yüz. 

 

Baxar sözə yaxşılar da, yola düz, 

Yaxamı böhtançı, qoyma yola düz. 

Halal xilqət ədalətə baş əyər, 

Haram sülfü çətin gələr yola düz. 

 

Dar günümdü, yetiş dada, ay Ağa, 

Bərəkətli, nurlu yağış a yağa. 

Deyillər, əl tutmaq Əlidən qalıb, 

Sən də əl at, durğuz məni ayağa. 

 

Şükr edərəm, mənə barat versənə, 

Halal etsin oğluna süd versə ana. 

Səxalılar verdiyinə darıxmaz, 

Başa qaxar nanəciblər versə, nə. 
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Əziz saxla böyük ata, ananı, 

Sən də axtar səni gəzib, ananı. 

Görsən ki, ölürsən, vurma dilinə, 

Namərdlərin sürfəsində a nanı. 

 

Dahi bildim həm anamı, atamı, 

Yaman gündə məni əldən atamı? 

Meyl eləmə, içmə, olmaz; dedim ki, 

Səxasızın şərbətinin a tamı. 

 

Bir ana bağ saldı, bir ana dərdi, 

Hər evdən açılan bir ana dərdi. 

Yüz yaşım olsa da, qocalmaz idim, 

 Məni tez qocaltdı bir ana dərdi. 

 

Dözməz bu düyünə, bu dağa yoxsul, 

Sənin çağırdığın budu – Ağa, yoxsul! 

Ucalar göylərə enər, alçalar, 

Əgər ki, desələr: bu dağa yoxsul. 

 

Taleh mətahımı halal eyləsin, 

Təbiət nakəsi halal eyləsin. 

Cavanlıqda su içdiyim çeşmələr, 

Şərbət sularını halal eyləsin. 
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Dər gətir bağından - şirin almasa, 

Tifl ağlamaz ana şirin almasa. 

Cəsədim od tutar, yanar məzarda, 

Əzrail canımı şirin almasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Dədə öyüdləri 
 

 535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜXƏMMƏSLƏR 
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ÇAĞIRIRAM 

 

Yunisi mahın bətnində 

Saxlayanı çağırıram. 

Xəlili nardan qurtaran 

O Sübhanı çağırıram. 

Adı min bir, özü vahid, 

Ərşi-gürşü xəlq edən. 

Əvvəl-axır barı baqi, 

Kərəm kanı çağırıram. 

 

Kim buyurdu yerə, göyə 

Nəhrəvaqə oldu cəm? 

Yaratdığı kainatın 

Surətində yoxdu kəm. 

Dərya rəhmi cuşə gəlsə, 

Ləhzədə eylər kərəm. 

Dərd mənimdi, dərmana 

Bu Rəhmanı çağırıram. 

 

Səsləyirəm mən bu gündə, 

Fəryada Qırxlar cəmin. 

Çağırdığım ərşi-ləngər, 

Bərqərar ərşi-zəmin. 

Əyyuba dərman gətirdi, 

Onda Cəbrayıl əlin. 

Səxavətli, kərmaətli, 

O Mövlanı çağırıram. 
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Ey qızıl gümbəzli olan, 

Möcüzlü, kəskin ocaq. 

Mərdəkanda zəlil edib, 

Bir nökəri qəm-fəraq. 

İlahinin istəyilə, 

Meraca gedən qonaq. 

Əbül Qasım Məhəmməd-əl, 

Mustafanı çağırıram. 

 

Qocaman Şəmşir qulunam, 

Məni alıb dərd, Ağa. 

Çəkiləndə sənin adın, 

Qəlbim dönür bir dağa. 

Atı Düldül, qulu Qəmbər, 

Şahı-Mərdan - mərd Ağa, 

Zülfüqarın sahibkarı, 

Mürtəzanı çağırıram. 
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ADINI 

 
1972-ci ildə Bakı şəhərinin Sabir bağında 

şairin heykəlinə xoşagəlməz söz deyən bir nəfərə 

 

Sabirin yaxşı bilir, 

Yer ilə asiman adını. 

Bil ki, bu aləm tanıyır, 

Şirin süxəndan adını. 

Bilməmiş yoxdu bəşər, 

Onun gövhər-kan adını. 

Sızqa su bilməlidi, 

Dəryayi-umman adını. 

Heyvərə, ləkələmə 

Böyük bu insan adını. 

 

Onun əksi sağ can kimi, 

İndi açan yaza baxır. 

Xəlqinin nəğməsinə, 

Şirin, xoş avaza baxır. 

Habilin kamanına, 

“Mahur”a, “Şahnaz”a baxır. 

Diqqətini cəlb eləyib, 

Qanana, qanmaza baxır. 

Çox yazıb kitabına, 

Sən kimi heyvan adını. 

 

Götürmür bu dövranı, 

Gözün-könlün dardı sənin. 
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De niyə gözəl zamana, 

Ədavətin vardı sənin? 

Bildim mülkədar oğlusan, 

Qəlbin şeytan, mardı sənin. 

Danışırsan həva, hədyan, 

Dilin nə azardı sənin. 

Xəyalını düşdüm başa, 

Çəkəndə bəy, xan adını. 

 

Sabirə həcv demə, 

Əsli kamal sahibidi. 

Kəskin huşun, fərasətin, 

Cahi-cəlal sahibidi. 

Kəlmələri mirvaridi, 

Çox yaşıl-al sahibidi. 

Şairlərin ustadıdı, 

Elmi-mahal sahibidi. 

Neçə min şagirdi var, 

Vəsf edir hər an adını. 

 

Məcbur etdin məni sən, 

Sən kimi zəvzəkdən deyim. 

İnan ki, ağzım ağrıyır, 

Nakəsdən, napəkdən deyim. 

Lazım gəlir ustadlardan, 

Məhəngdən, nəhəngdən deyim. 

Mərd igiddən söhbət açım, 

Şirdən, həm pələngdən deyim. 

Sən ki, pişiklər ovusan, 

Götürdün siçan adını. 
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Sinəmə dağ çəkmisən, 

Lənət sənin sifətinə. 

Tüpürüm pis üzünə, 

Namusuna, qeyrətinə. 

Dolaşdın böyük ocağa, 

Gəldin Haqqın lənətinə. 

Aşıq Şəmşir nifrin edir, 

Sənin iblis ismətinə. 

Lənət ilə damğaladım, 

Bu xuliqan adını. 
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ŞƏBAN 

 

Səndəki hiylə-kələk bir olmur şeytanda, Şəban! 

Səndəki fitnə-fəsad söylənir hər yanda, Şəban! 

Səni bir quldur tanıyır: dağ da, həm aran da Şəban! 

Boynunda qalmadı; dediyin böhtan da Şəban! 

El bilir ki, sən əyrisən ilqarda, imanda, Şəban! 

 

Gözlə, mərdə tərif deyər - aşıqlarda qaydadı, 

Onu mən tək demirəm, deyib aşıqlar ustadı. 

Öz işini aşkar edib, kol-kosunu qurdaladı, 

Gəl belə danışma şər - ləkələnməz mərdin adı, 

Alçaq işi özündə gör: hiylədə, yalanda, Şəban! 

 

Aşiqəm, saz çalıram, yoxdu azarım səni tək, 

İndiyə tək görməyib mərdiməzarım səni tək. 

Düşməyib iblis yoluna hələ güzarım səni tək, 

Əlimdən üzülməyib nə də ilqarım səni tək, 

Yoldaşın iblisdi sənin, lənət qazananda, Şəban. 

 

Söz atan hər yetənə, göz də vuran sənsən axı, 

Gözü dar, qəlbi qara, sən bir kədər-kinsən axı. 

Yaxanı çəkmə kənar, hiyləsən, həminsən axı. 

Namus, qeyrətdən, hayadan uzaq düşüb, gensən axı 

Şəmşirəm, mən üzünə deyirəm meydanda Şəban. 
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BU GÜN 
 

Üz tutub yalvarıram böyük sənətkara bu gün, 
Ləmyəzəl vahid olan, həmi ismi bara bu gün, 
Aləmləri xəlq eləyən qadiri ğöftara bu gün, 
Əs sərvəri kainata heyyü hökmü dara bu gün, 
Yerə-göyə qərar qoyan, qulam sənətkara, bu gün. 
 

Altı gündə üç don verib, yerə-göyə salan maya, 
Bir kaf, bir nun kun buyurub, üç hərf ilə qoyan maya, 
Torpağı seçdirən sudan, bəzək vuran ərş-əlaya, 
Ku kəbləri nizam quran, işıq verən günə, aya 
Hakimlərin hakimisən elə dərdə çara, bu gün. 
 

Bir kəlmə “Xəlq olun!” - deyib,  
növraq tapıb ərşi-zəmin, 
Hər şeyi yoxdan yaradan bu sənətkar sənsən həmin. 
Ya baqi barı ləmyəzəl, yeganə rəbbül aləmin, 
Mömün mütdəqi bəndələr rəhminə olub əmin, 
Fitnəkar, asi kimsələr qalıb üzü qara, bu gün. 
 

Huri, pəri, qılman-mələk, inni-cinni bəşər - nə var, 
İnsanatı, heyvanatı sən yaratdın, Pərvərdigar. 
Bunlar üçün nazı-nəmək, saysız barat elədin car. 
Dolanışıq təyin etdin, cümləsinə qoydun qərar. 
Laldı o kəs, şükr eləmir qoyduğun qərara, bu gün. 
 
İlahi, xəstə Şəmşirə özün elə sən imdadı, 
Sən rəhmkarsan Xudaya, hey çağırıram min bir adı. 
Yerin, göyün, kainatın, səmavatın bir ustadı, 
Əlinin nökəriyəm, mənəm Məhəmməd övladı, 
Dərdimə dərman istərəm, yalvara-yalvara, bu gün. 
 

1919 
 



                                                                                       Dədə öyüdləri 
 

 543 

 

QIZINA 
Nəvəm Aypara Qənbər qızına  

 

Uç məktubum, “Çayka” kimi, 

Tez çat hünərvər qızına. 

Tutiləri lal eləyən 

Şirin dilavər qızına. 

Könlümün istəklisi, 

Dilimdə əzbər qızına. 

Ağdabanlı Firuzənin 

Ləbləri şəkər qızına. 

Layiq bildim, yazdım tərif, 

Aypara Qənbər qızına. 

 

Cənnət bağında saçılan 

Sanki qızılgüldü, balam. 

Ətir edir bənövşə kimi, 

Süsəndi, sünbüldü balam. 

Tutiləri heyran edir, 

Elə şirindildi balam. 

Duruşu, boy-büsatı, 

Gör, necə gözəldi balam. 

Doğrudan zatəkliyi 

Dönüb peyğəmbər qızına. 

 

Atası, əmiləri 

Olsun hər bəladan uzaq. 

Duamı eylə qəbul, 

Ərşi-zəmin, ey nöhrəvaq. 

Əmiuşağı, qardaşları 
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Gözlərinə olsun çıraq. 

Şəmşir xorası incəvar, 

O yerdə var böyük ocaq. 

Məhəmməd-əl Mustafanın 

Olaydım nökər qızına. 
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TƏRİF 
Sandıqçı Süleymana 

 

Yazıram gülmək üçün, 

Bir zarafatyana tərif. 

Arifə, əhli-dilə, 

Dərd qanan insana tərif. 

Yer üzündə mərd igidə, 

Göydəki tərlana tərif. 

Güftarı tuti kimi 

Şirin danışana tərif. 

Söz qanan, mətləb bilən 

Layiqdi insana tərif. 
 

Ləv marta ispə sibə, 

Demişəm ehsan nə qədər. 

Xaraşo, a çal papaq, 

Qazandın ad, san nə qədər. 

Duaçıyam ömrüm boyu, 

Var canımda can nə qədər. 

Dilimin dastanısan, 

Bir xeyli zaman nə qədər. 

Belə getsə çatmalıdı, 

Təbrizə, Tehrana tərif. 
 

Əl tutan, dada çatan, 

Fəxrisən bu Kəlbəcərin. 

Söz şirin, kalam gözəl, 

Mətləb zərif, məna dərin. 

Pis nəfəsi toxunmasın, 

Görüm ona bədnəzərin. 
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Vəsfini şay elədim, 

Bu nər oğlu hünərvərin. 

Qalxır göyə tüstü kimi, 

Yetişir asimana tərif. 
 

Doğrudan ustalığı, 

Möcüzlü barat kimidi. 

Ərəstudan öhtə olub, 

Bilikli ustad kimidi. 

Duruşu, tərpənişi, 

İldırım gürşad kimidi. 

Sağ bədən, qüvvətli qol 

Malades, polad kimidi. 

Layiqəti var, demişəm 

Belə pəhləvana tərif. 
 

Müsbət cəhətlərin dedim, 

İndi də mənfidən deyim. 

Sevincə çoxdu gələn, 

Olur küsüb gedən, deyim. 

Başlayıb giley-güzar, 

Gördüm acıq edən, deyim. 

Bir para da gülməli söz, 

Daha qeyri nədən deyim. 

Eşidənə ləzzət verir, 

Hər oxuyana, tərif. 
 

Şeirimə cavab verir, - 

Şair olub söz də yazır. 

Çox yerinə yalan qatır, 

Az yerini düz də yazır. 

Sandıqçı təbə gəlib, - 
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Sevinirik biz də, yazır. 

On günə vədə verir, 

Tamam üç il gözdə, yazır. 

Cəhd elə yol verməsin, 

Bu qədər yalana tərif. 
 

Deyirsən ki, Dəlidağdan, 

Qoşqar, Murov başdı niyə? 

Gəldi Zarın sifarişi, 

Usta, əqlin çaşdı niyə? 

Məhəbbət soyudumu, 

Aramız uzaşdı niyə? 

Ay keçib, il dolanıb, 

Taxta hələ yaşdı niyə? 

Yeri gəldi deməliyəm: 

Düzəlməz yaxtana tərif. 
 

Möhtərəm şagirdlərim, 

Diqqət edin siz də bir az. 

Xalıqverdi, Əliş, Xudat, 

Tofiq, oxu şirin avaz. 

Allahverdi, götür qələm, 

 

Şərh elə, bu dərdimi yaz. 

İslama əhval göndərin, 

Qoy oxusun əlində saz. 

Qardaşxana xəbər verin, 

Yayılsın hər yana tərif. 
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Hər kim soruşsa sandığı, 

Yeddi ilə qalıb vədə. 

Bilmirəm, baş açmıram, 

Nə qələbə çalıb vədə. 

Dönmüşəm dan əppəyinə, 

Məni dərdə salıb vədə. 

Usta deyir: babamızdan, 

Qol kağızı alıb vədə. 

Səbəb nədi, bəs nə üçün, 

Bu qədər uzana tərif?! 
 

Danlayır arvad məni, 

Edib zinhar, incimə sən. 

Aldatdın sənətkarı, 

A sənətkar, incimə sən. 

Qardaşoğlu mən deyiləm, 

Bir günahkar, incimə sən. 

Aramızda böyük hörmət, 

Dağ kimi var, incimə sən. 

Məxsusdu sandıq ustası, 

Dostum Süleymana tərif. 
 

Şəmşir desin sandıq üçün 

Zil bayatı - gül, mən ölüm! 

Qocalıqda cıdır edir 

Eşqin atı - gül, mən ölüm! 

İgidin olmalıdı 

Əsli-zatı - gül, mən ölüm! 

Pis bilib, şər anlama 

Zarafatı - gül, mən ölüm! 

Çatacaq Ağdabana, 

Bəlkə də Şurtana tərif. 
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QIFILBƏND 

MÜXƏMMƏS 
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XANƏSİ BEŞ 

 

Beş alim gördüm bu gün, onun dəftərxanası beş, 

Qələmi beş, yazmağı beş, kəlamı, nişanəsi beş. 

Onun on min şagirdi var, səkkiz yüz zəbanəsi beş. 

Dəhanından şəkər süzülür, kəlməsi, dürdanəsi beş, 

Ləbi əhmərdən yaranıb, gövhərdi, xəzanəsi beş. 

 

Libaslarından danışım: bəzənibdi doqquz dona, 

Beş alimin yeddi ayağı, ariflər mat qaldı ona. 

Baş tapmaz molla, qazı, alim bilər mərdiyana. 

Bir hesabı beş üstündə yetişir səksən milyona, 

Yaşlarını bilən yanı, gərdişi-zəmanəsi beş. 

 

Şəmşir, saxla xəyalında, xeyli qənimətdi bu söz, 

Sərraflar bazarında simu-zər qiymətdi bu söz. 

Bahadı qanan yanında, çünki mərifətdi bu söz. 

Təşbihatla yoxdur işim, doğru həqiqətdi bu söz, 

Atası bir, xilqəti bir, səbəbi nədir, anası beş?! 
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