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XX Azərbaycan açıq şeirinin korifeylərindən olan Dədə Şəmşir 

yaşadığı 87 illik ömür yolunda bir-birindən gözəl minlərlə şeirə əbə-
diyaşarlıq möhürü vurmuşdur. Böyük ustadın mövzu rəngarəngliyi 

müxtəlif olan, həyati reallıqları özündə əks etdirən, insanı dərindən-

dərin düşündürən bu şeirlərini çoxcildlik “Əsərləri”ndə oxuculara 

təqdim edirik.     
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SAZIN-SÖZÜN DƏDƏ URVATI 
 
Lap yeniyetməlik vaxtlarından sinəsinə saz, əlinə qələm al-

dığı gündən ömrünün sonuna qədər Dədə Şəmşir çaldığı saza, 

dediyi sözə urvat gətirib, Göyçəli Dədə Ələsgər, Ağdabanlı Də-

də Qurban kimi böyük ustadlardan dərs ala-ala özü də “Qartal 

düşüncəli, şair xəyallı” sənətkar kimi yetişib, dillərdə dastana, 

ürəklərdə məhəbbətə çevrilib. 
O, xoşbəxt taleli aşıq-şair olub. Gəncliyində qüdrətli sənət 

xiridarları ilə nəfəs-nəfəsə dayanan Dədə Şəmşir ömrünün 

müdrik çağında böyük Səməd Vurğunla görüşmək səadətinə 

qovuşub. Eyni zamanda, Azərbaycanın görkəmli söz sərrafları 

ilə yaxın dostluq münasibətləri olub. Bu dostlar arasında kimlər 

olmayıb?! Görkəmli şair və yazıçılarımızdan Osman Sarıvəlli, 

Süleyman Rəhimov, Əli Vəliyev, İlyas Əfəndiyev, Bəxtiyar 

Vahabzadə, Məmməd Araz, Hüseyn Arif, İlyas Tapdıq, Dəmir 

Gədəbəyli, Nəriman Həsənzadə, Zəlimxan Yaqub, Hüseyn 

Kürdoğlu, Məmməd Aslan, Məmməd İsmayıl, Nüsrət Kəsə-
mənli, Nahid Hacızadə, İsa İsmayılzadə, Səyavuş Sərxanlı; 

alimlərimizdən Əziz Mirəhmədov, Məmməd Arif Dadaşzadə, 

Mirzağa Quluzadə, Mürsəl Həkimov, Mirəli Seyidov, Əhliman 

Axundov; jurnalistlərimizdən Polad Qasımov, Sədaqət Kəri-
mova, İlyas Allahverdiyev; musiqişünas və xanəndələrimizdən 

Əminə Eldarova, Şövkət Ələkbərova, Sara Qədimova; naşirləri-
mizdən Əjdər Xanbabayev, İsrafil Nəzərov, Rəşid Mahmudov 

və başqa onlarla adlarını qeyd etmədiyim böyük ziyalılar ordu-
sunun yolu Kəlbəcərə düşəndə Dədəni ziyarət edər, ya da Dədə 

hər dəfə Bakıya gələndə onlarla ata-oğuı kimi görüşərdi. Həmi-
şə də bu görüşlər bir toy-bayrama çevrilərdi. 
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Dədə Şəmşirin şeir-sənət aləmində olduğu kimi başqa hər 

yerdə, hər sahədə çalışan çoxlu sadiq dostları vardı. Onlardan 

biri də əslən ustadın baba yurdu Gədəbəyin Miskinli obasından 

olan, Gəncə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda (indiki Aqrqr Uni-
versitet) müəllim işləyən, Gəncədə və Gədəbəydə ustadın elm 

mərkəzlərində, ictimaiyyətlə bir çox görüşlərini təşkil edən rəh-
mətlik şair Cəmil Əkbər idi. Geniş dünyagörüşə, fəlsəfi təfək-
kürə, gözəl natiqlik məharətinə, xeyirxah insani xüsusiyyətlərə 

malik olan Cəmil müəllimlə dəfələrlə etdiyimiz söhbətlər zama-
nı deyərdi ki, mən çox xoşbəxt adamam ki, Dədə Şəmşir kimi 

qüdrətli bir nəğməkarla dost olmuşam. Bu səadət hər adama nə-
sib olmur. Zarafat deyil, Dədə Ələsgər, Dədə Qurban kimi bö-
yük ustadlardan dərs almış, Səməd Vurğun kimi qüdrətli bir şa-
irlə dostluq etmiş, neçə-neçə aşıqları sazı-sözü ilə bağlamış belə 

bir şəxsiyyət sənə öz övladı kimi urvat göstərə, ehtiram bəsləyə!  
Yaşadığımız əsrin əvvəllərində növbəti Gəncə səfərlərimin 

birində Cəmil müəllimin qonağı oldum. Gecə səhərə kimi yenə 

ustad sənətkarla dostluqlarından, ata-oğul münasibətlərindən, 

onun nə qədər zəngin yaddaşa, böyük ürəyə malik bir insan ol-
masından iftixarla danışdı. Hər sözünün əvvəli də Dədə idi, so-
nu da... 

Bu gün Cəmil müəllimin oğlu sənətşünaslıq elmləri dok-
toru, professor İlqar İmamverdiyev Türkiyədə fəaliyyət göstərir. 

O da atasının yolu ilə gedərək qardaş ölkədə Dədə sənətinin və 

şəxsiyyətinin tanıdılması yönündə mühüm işlər görür.  
Apardığım müşahidələrin nəticəsi olaraq bir daha yəqin 

etdim ki, atalardan, babalardan qalmış sədaqət, hörmət, ehtiram 

qan yaddaşı ilə nəsildən-nəslə keçərək əbədi yaşayır. 
 

*** 
Uzun illər Dədənin həyat və yaradıcılığının tədqiqi ilə məş-

ğul olan bir adam kimi deyə bilərəm ki, heç bir sənətkara xas 

olmayan özünəməxsusluq, sözü üzə şax demək qabiliyyəti, sə-
nətə, sənətkara hörmətlə yanaşmaq ləyaqəti,  təbiətə vurğunluq 
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ucalığı, mərdliyi insanlığın ali mərtəbəsi hesab etmək bacarığı 

ona Tanrı vergisi verilmişdi. Ömrü boyu evi həmişə qonaq-qa-
ralı, süfrəsi çörəkli olan Dədə hər hərəkətində, hər davranışında 

ətrafdakılara bir nümunə idi. Şəxsiyyəti ilə yaradıcılığı vəhdət 

təşkil edən ustad hələ sağlığında ikən bir övliya səviyyəsinə 

yüksəlmişdi. Amalları əməllərində çiçək açan nəğməkarın şəx-
siyyətində olan bənzəsizlik yaradıcılığında da özünü biruzə ve-
rir. Hansı mövzuda, nədən yazırsa-yazsın onun şeiriyyətində 

yalana, riyakarlığa, ikiüzlülüyə qarşı qarşısıalınmaz bir mübari-
zə durur. Bu mübarizə iç dünyasından, varlığından gələn duy-
ğuların təsiri ilə insanları humanizmə, bütövlüyə, xəlqiliyə, sə-
mimiyyətə, bəşəri aliliyə, Allah sevgisinə tapınmağa çağırır, xa-
inlikdən, xəbislikdən, nanəciblikdən, ikiüzlülükdən uzaq ol-
mağa səsləyir: 

 

Hər an satqın olur iküzlü adam, 
Nütvədən naqabil, xilqətdən haram; 
Nanəcib insanla olmasın aran, 
Səni xalq içində xəcalət eylər. 

 

Soy-kökü XVI əsrdə Şah İsmayıl Xətainin yaxın silahdaşı 

olan böyük övliya Miskin Abdala gedib çıxan Dədə Şəmşir 

1893-cü ildə Kəlbəcər rayonunun Dəmirçidam kəndində gözəl 

şair və sənətkar olan Ağdabanlı Qurbanın ailəsində dünyaya 

göz açıb. Ustad, yaşadığı 87 illik şərəfli ömründə yuxarıda qeyd 

etdiyim kimi sinəsinə saz götürdüyü, əlinə qələm aldığı gündən 

saza-sözə urvat gətirib. Minlərlə şeirə həyat verib möhür vuran 

bu ulu ozan arı çiçəklərdən şirə çəkən kimi sözdən şirə çəkmiş, 

bir-birindən gözəl, bal şərbətli qoşqular qoşaraq sözün qədir-

qiymətini artırmışdır.  
Bir rədif üstündə bir-birinə bənzəməyən, tamam başqa-baş-

qa mövzularda bir neçə şeir demək xoşbəxtliyini ancaq Dədə 

Şəmşir yaradıcılığında görmək olar. İstər qoşma, istər gəraylı, 

istər divani və yaxud hər hansı bir başqa poetik formada eyni 

rədif üstündə müxtəlif mənalar kəsb edən ayrı-ayrılıqda bir ne-
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çə şeir yazmaq olduqca çətin olsa da, ustad sənətkar bunun öh-
dəsindən məharətlə gəlmişdir. Bu baxımdan “Getdi”, “Eylər”, 
“Bülbül”, “Olsun”, “Olmaz”, “Səni”, “Bir bax”, “Yaxşı-
dı”, ”Dağlar”, “Yoxdu”, “Yaraşmaz”, “İçində”, və s. şeirləri sil-

silə nümunələr kimi göstərmək olar.  
“Əsərləri”nin I cildində müxtəlif dövrlərdə qələmə aldığı 

“Olmaz” rədifində 5 qoşması haqda qısaca da olsa bir neçə kəl-
mə söz deməyi özümə mənəvi borc bilirəm. Həmin qoşmaların 

hər biri ustadnamə üslubunda yazılmış yüksək səviyyəli öyüd-

nəsihətdən ibarətdir. 
Ustad, birinci “Olmaz”ında fikrini qətiyyətlə, kəskin şəkildə: 
 

Alim, aqil, kamil olan insanın 
Huşunda, fəhmində səyləmək olmaz! 
Bu söz xəznəsini verən var ona, 
Onun baratını söyləmək olmaz! 

 

- deyirsə, ikinci “Olmaz”ında  
 

Yaranmış bəşərə söymək eyibdir… 
Ellər söyən kəsə söyməsən olmaz! 
İnsana yaraşmır özünü öymək, 
Yer var ki, özünü öyməsən olmaz! 

 

- bir az sakit,ağır-ağır, bəzən istəmədiyin bir şeyi məcburiyyət 

qarşısında qalanda, lazım olan yerdə söyləməyin vacibliyini 

göstərir. 
Başqa bir “Olmaz”ında atalar məsəlini misal göstərərək: 

 

Südü halal, lütfü halal olan kəs, 
Ağılda, kamalda dəngəsər olmaz. 
Himara yaraşır torba, palan, biz, 
Ulağın belində kor yəhər olmaz. 
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- fikrini dördüncü “Olmaz”ında tamamlayır. Daha doğrusu, hər 

bir şeirdə fikir ayrı-ayrı qafiyələrlə “Olmaz” rədifi üstündə öz 

qətiyyətini ifadə edir:  
 

Darıxmaq, tələsmək əfsanə kimi, 
Tənəzzül tərəqqi etməsə olmaz. 
Həvəslə dünyaya gələn bir qonaq 
Bəladan üç boya getməsə olmaz. 

 

Əvvəlki “Olmaz”larda olduğu kimi beşinci ”Olmaz”da da 

həyatın reallığı ilə barışmağın vacibliyini göstərən ustad, “Ol-
masa olmaz” fikrini “Belə olmalıdır!” kimi qətiyyətlə bildirmək 

istəyir: 
 

Xəyala dalıram, gözəldə vəfa, 
Etibar, düz ilqar olmasa, olmaz. 
Çox aşiqlər çəkdi əfsanə cəfa, 
Sevən sevdiyini almasa, olmaz. 

 

“Olmaz” rədifində olduğu kimi “Dünya”, “Varmı”, 
“Əzizim” və başqa bu kimi şeirlər sisiləsində də Dədə, 

özünəməxsus ustadlıq məharəti ilə sözü yerində, necə varsa, 

eləcə deyərək bir həqiqəti olduğu kimi oxuculara çatdırmaq 

istəyir: yaşamaq uğrunda nə qədər əzab-əziyyət, cəfa çəksən də, 

yaxud da kef-damaq içində xoş günlər keçirsən də dünya 

adamaldadandır, sonda bir aqibət durur: qocalıq və ölüm! Bunu 

deməklə ustad insanları bir-birinə zülm etməkdən, yerli-yersiz 

əziyyət verməkdən çəkindirməyə çalışır.  
“Dünya” şeirində dünyanın etibarsızlığı ilə barışmayan Də-

də, onun kələklərini başa düşdüyünü, parıltılı “işrətinə” aldandı-
ğını, vaxtı gələndə hər kəsin onun ələyindən keçəcəyini xatırla-
dır: 

 

Əzəl gəlişimdə aldatdın məni, 
Hədər işrətinə uymuşam, dünya. 
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Qəmin çəngəlini çaldın sinəmə, 
Fitnə-fəsadını duymuşam, dünya. 
 

Ustad, bəzən onu düşündürən dünyəvi məsələləri sual şək-
lində qoyur və cavabında bu qənaətə gəlir ki, “dünyanı dördəlli 

tutsan” da başının üstündə Əzrayıl dayananda aman olmayacaq. 

Ömür vəfasızdır, vaxt var ikən özünə yaxşı əməllərdən bir qala 

qur.  “Varmı-1” şeirində deyildiyi kimi: 
 

Dünyanı dördəlli tutan insanın 
Bivəfa ömrünə gümanı varmı?! 
Əzrayıl yetişib alanda canın 
Əcəlin insafı, amanı varmı?! 

 

Dədə Şəmşir yaradıcılığında ən sərt söz bəzən muma dö-
nür, yaxud da yeri gələndə ən səmimi ifadə öz söz “həddini” 
keçərək sərt deyimə çevrilir. Dədəlik, ustadlıq qüdrətindən irəli 

gələn bu qeyri-adi rəngarənglik onu oxucusuna sevdirir... 
 

*** 
Bu kiçik araşdırmalarda Dədə Şəmşir yaradıcılığına qısa bir 

səyahət etdik. Əminəm ki, indiyə qədər olduğu kimi indən 

sonra da Dədə yaradıcığılığının araşdırcıları mövzu dairəsi 

geniş və rəngarəng olan, müxtəlif ölçü-biçidə, janr üslublarında 

qələmə alınmış bu zəngin poetik nümunələri özlərinə tədqiqat 

obyekti seçəcəklər. 
Dədənin poetik nəfəsinin bir hissəsi ayrı-ayrı vaxtlarda 

müxtəlif kitablarda işıq üzü görsə də, zəngin yaradıcılığı bütöv-
lükdə nəşr edilməmişdir. Mənə elə gəlir ki, ruhu bir vaxtlar se-
və-sevə vəsf etdiyi Kəlbəcər dağlarında müqəddəs yurd-yuvala-
rımızın keşiyini çəkən, etibarı, sədaqəti ilə bizlərə nümunə olan 

böyük nəğməkarın şeirlərdən və dastanlardan ibarət olan külliy-
yatı toplanmış “Əsərləri” tədqiqatçılar üçün bir məxəz rolunu 

oynayacaq, qədirbilən oxucular tərəfindən yüksək qiymətləndi-
riləcək. 
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Füzuli RAMAZANOĞLU, 
“Dünya” qəzetinin baş redaktoru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QOŞMALAR-1 
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VAXTIDI 
 

Payız fəsli dağdan el çəkiləndə, 
Buludlar qaralır, qarın vaxtıdı. 
Qış dolanıb, yaz ayları gələndə 
Deyən olar: novbaharın vaxtıdı. 
 
Fələk qoymadı ki, biz də kam alaq, 
Yığılıb sinəmə qəm qalaq-qalaq, 
Tərlan yuvasına qonub yapalaq, 
Qarğa laçın olub, sarın vaxtıdı. 
 
İsa bəy kökəlib, yekəqarındı, 
Onun baxtı kəsib işi sarındı. 
Meydan alçaqların, satqınlarındı, 
Nadanların, sarsaqların vaxtıdı. 
 
Şəmşir, bir bax bu gərdişin çarxına, 
Dəhnə dönüb, su düzələr arxına. 
Quduranlar qalmayacaq qırxına, 
Hələ xalqı yoranların vaxtıdı. 
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 1915 

 
 
 

 
 
 
 
 

MƏNDƏN 
 

Dərdbilən, möhtərəm, istəkli qardaş, 
Gəlirmi guşinə naralar1 məndən? 

Qəmli sənətkaram, divanəsərəm, 

Nədən qurtarmadı yaralar məndən? 

 

Bad ilə keçərmi yanan bir çıraq, 

Faydasızdı bitməz işə ağlamaq. 

Geşt eləyir xəyalımda aran, dağ, 

Danışır meylimdə haralar məndən... 

 

Şəmşir sözü dosta qalır yadigar, 

Dərdimi arifə eylədim nisar, 

Yoxdu ömrə, nə dövrana etibar, 

Qorxuram sizi də aralar məndən.  

 
1915 

 
                                                           
1  
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1. Naralar – nərələr mənasında 

 

 
DƏYMƏMİŞ 

 

Şövqə gəlib necə desin dərdini 

Aşığın əlləri saza dəyməmiş. 

İnsafdırmı ayrı salmaq gülündən 

Bülbül dəsti bahar, yaza dəyməmiş. 
 

Məlali-möhnətdən olmuşam zinhar, 

Mənim üçün haradandır bu qərar. 

Ha dedim qəzadan dolanım kənar, 

Kirpiyə toxunub, gözə dəyməmiş. 
 

Seyraqub əl çəkmir fitnədən, şərdən, 

Yaralı qəlbimi yandırır hərdən. 

Nahandan, qanmazdan, hər bihünərdən 

Söz qaldımı daha bizə dəyməmiş?! 
 

Qızılgülü bağban kimi dərməyən, 

Uçmuş viran könülləri hörməyən, 

Naşı olub şikarda ov görməyən, 

Vurdum deyir, güllə izə dəyməmiş. 
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Şəmşir, bir mərama gəlmək yaxşıdır, 

Xeyrini, şərini bilmək yaxşıdır. 

Avara gəzməkdən ölmək yaxşıdır. 

Nakəsin silləsi üzə dəyməmiş. 
 

1915 

 

 

 

 

 

YIXA BİLMƏZ 

 

Köklü bir ağacı, Nizami demiş, 

Əsərsə yüz külək, yel yıxa bilməz. 

Rişəsi torpağa işləyib onun, 

Araz, Kür qarışan sel yıxa bilməz. 

 

Həqiqət axtaran gələcək yola, 

Onunçün hər barat layiqdi ola. 

El kömək duranda qula, yoxsula 

Onu şir, kərgədan, fil yıxa bilməz. 

 

Namərd ədalətlə çəkməsin bəhsi, 

Zəlalət tapacaq bici, nakəsi, 

Heç kəs əyə bilməz doğru bir kəsi, 

Yüz də boyun çəksə, kəl yıxa bilməz. 

 

Şəmşirəm, düz olsa sidqi-niyyətim, 

Nailəm mətləbə, bitər məqsədim. 

Vətəndən almışam, çoxdur qüvvətim, 

Gəlsə də Rüstəmi-Zal, yıxa bilməz. 
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1915 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAR 

 

Füqəranı ayaqlama, zülümkar, 

Yoxsulun da vaxtı, bir zamanı var. 

Bu gün atlanıbsan, sabah düşərsən, 

Bu çarxı-gərdişin nərdivanı var. 

 

Kasıbı incitmə, döymə nahaqdan, 

Sən də döyülərsən gələn bir vaxtdan, 

Bütün xilqət çıxmalıdır sınaqdan, 

Dünyanın çox belə imtahanı var. 

 

Qürurlanıb “mənəm” demə bu çağlar, 

Sənin də gözlərin qalacaq ağlar. 

Elin sinəsinə çəkdiyin dağlar 

Çəkilər sinənə, Haqq divanı var!... 

 

Şəmşir, yorulsan da sən söz deməkdən, 

Əlin üzmə sən heç eldən, köməkdən, 

Gözlə mətləbini halal əməkdən, 

Halalca əməyin öz dövranı var. 
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1915 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOXDU-1 
 

Çəmənli-çiçəkli bahar könlümün 

Açıqdı, çiskini-dumanı yoxdu. 

Çəkilib qəlbimdən qara buludlar, 

Tufanı, yağmuru, boranı yoxdu. 
 

Ağlasam, təsəlli gözüm üçündür, 

Mətləbin mənası sözüm üçündür, 

Çəkdiyim cəfalar özüm üçündür, 

Bir başqa kimsəyə ziyanı yoxdu. 
 

Dərman gərək müşkül işdən qurtarım, 

Ola bir köməyim, bir xilaskarım. 

Gen günümdə çox olsa da dostlarım, 

Dar gündə halımı soranım yoxdu. 
 

İnsanın taleyi pul ilə vardı, 

Pulum olsa gəlib dada çatardı, 

Qohumum-qardaşım qatar-qatardı, 

Hanı, heç havadar duranı yoxdu. 
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Şəmşir kimin kəməndində boğulmuş, 

Könlüm dəyirmandı - suyu soğulmuş, 

Varmı mərd əkilmiş, igid doğulmuş 

Ha gəzirəm dağı-aranı, yoxdu.  
 

1915 

 

 

 

 

YOXDU-2 

 

Hədər cəfa çəkmə namərd yoldaşa, 

Zəhməti var, zövqü-səfası yoxdu. 

Ülfəti, ilqarı yetişməz başa, 

Çəksən imtahana, vəfası yoxdu. 

 

İnanma, dönükdür nakəsin üzü, 

Qoymaz, öz yolundan yan əyər düzü. 

Zəhərdən acıdır namərdin sözü, 

Axtar təbibləri, davası yoxdu. 

 

Şəmşir, vurğunusan arif olanın, 

Ölkəmizdə el qeydinə qalanın, 

Yaman gündə dostu yada salanın 

Can versəm yolunda, cəfası yoxdu. 

 
1948 

 

 

 

 



                                                                                    Aşıq Şəmşir 
 

 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOXDU-3 

 

Mənim nə arabam, nə də maşınım, 

Nə atım, ulağım, öküzüm yoxdu. 

Bir ərşin ip-iplik tapılmaz bizdə, 

Nə örkən, nə sicim bir düzüm yoxdu. 

 

Keşiş yeməz imiş həmişə kətə, 

Qulaq asın nəticəli söhbətə. 

Lənət, yüz min lənət olan hörmətə, 

Məndə yalvarmağa can, dözüm yoxdu. 

 

Özüm bir əyriyə tay olmamışam, 

Yaralı xəstəyəm, sayalanmamışam, 

Dilənib kimsədən pay almamışam, 

Paysızam, utanmaz pis üzüm yoxdu. 

 

İnsanda xoş sifət, məhəbbət gərək, 

İlqardan, səxadan olmaya gödək, 

Zəhərdən acıdı qaxışlı çörək, 

Elə nan yeməyə o dizim yoxdu. 
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Qədirbilən, mərd igiddi şah pirim, 

Sədaqətdi mənim fikrim-zikirim, 

Qocalmışam, korşalıbdı şeşpərim, 

Sadəcə Şəmşirəm, buynuzum yoxdu. 

 

 

 

 
 

YOXDU-4 
 

Dünya alverçidir: alır, tez satır, 

Vəfasız ömürə etibar yoxdu. 

Alimi, arifi torpağa qatır, 

Belə bir nainsif zülümkar yoxdu. 
 

Azalır ürəkdən məhəbbət, həvəs, 

Can çıxır bədəndən, qalır boş qəfəs. 

Ağzından quş kimi uçanda nəfəs, 

Əlini atmağa bir tutar yoxdu. 
 

Elə ki, yol alır köçün, karvanın, 

Kəsilir obadan, eldən gümanın, 

Dar məzar içində tək qalır canın, 

Bu bağlı qapıda bir açar yoxdu. 
 

Qəbirdə üstünə tökülür torpaq, 

Bir şamsız, çıraqsız, bir viran otaq. 

Görünməz kiməsənə, yalqızsan, ha bax, 

Qohum-qardaş, dost-müsahib, yar yoxdu. 
 

Şəlaləli buz bulağı görməyə, 
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Çəmənli yaylağı, dağı görməyə, 

Göz açılmır solu-sağı görməyə, 

Nə edim əlimdə ixtiyar yoxdu. 
 

Ancaq sığınmışam pak olan ada, 

Şəmşir, gəl sən çağır onu imdada. 

Hakimlər hakimi, özün sal yada, 

Daha səndən qeyri ümidvar yoxdu. 

 

GETDİ-1 
 

Qurtara bilmirəm dərdi-bəladan, 

Üzümün isməti qalmadı, getdi. 

Çoxdan əlim üzülübdü anadan, 

Demirəm yadına salmadı getdi. 
 

Qatma cavanlığa qoca dərdimi, 

Ha çəkirəm gündüz-gecə dərdimi, 

Təbiblər bilmədi necə dərdimi, 

Axtarıb baş tapan olmadı, getdi. 
 

Bu möhnəti mənlə kim bölər yarı, 

Qıymaram bir kimsə çəkməsin barı, 

Anadan olandan ağladım zarı, 

Üzüm qəm əlindən gülmədi, getdi. 
 

Canım dözmür bu şiddətli zədəyə, 

Bəs necə yalvarım, de, hər gədəyə, 

Ürək dostum düz çıxmadı vədəyə 

Yolunu gözlədim, gəlmədi getdi. 
 

Bilmirəm o niyə biilqar oldu, 

Onu tərlan sandım, dönüb sar oldu, 
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Şəmşirəm, göz yaşım axdı, car oldu, 

Gəlib göz yaşımı silmədi getdi.  
 

1915 

 

 

 

 

 

GETDİ-2 
 

Heyif, hədər yerə çürüyən ömrüm 

İlqarsız yolunda üzüldü getdi. 

Canımın qədrini niyə bilmədim, 

Yağ kimi əriyib süzüldü getdi. 
 

Mən oda alışdım, o suya çimdi, 

Atəşində yanan bilmədi kimdi. 

Bədənim sızlayır, elə bil simdi, 

İncəlib sap kimi nəzildi getdi. 
 

O şad gəzdi, möhnət çəkən mən oldum, 

Qüssələndim, azadlıqdan gen oldum, 

O dəyirman oldu, mənsə dən oldum, 

Cismim una döndü, əzildi getdi. 
 

Adını hər gündə andım, anmadı, 

Eşqinin oduna yandım, yanmadı, 

Dərd çəkdim, qəm yedim, qandım, qanmadı, 

Fikrim qəm yoluna düzüldü getdi. 
 

Şəmşirəm, qocaltdı intizar məni, 
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Eşidən görməsin günahkar məni, 

Bir gün axtararsan nazlı yar, məni; 

Deyəllər: karvanı pozuldu getdi. 

 
1916 

 

 

 

 

GETDİ-3 

 

Daşı çox ağırdı bizim vətənin, 

Dəydi, çox kəllələr əzildi getdi. 

Çingizxan, Napalyon, bir neçələri 

Haqqına yetişib düzüldü getdi. 

 

Ömür-gün cəlladı zülmkarların -  

Arzusu puç oldu o xunxarların. 

Tərlan yuvasına uçan sarların 

Qan yaşı bu yerdə süzüldü getdi. 

 

Ölkəmiz çox çıxıb hər imtahandan, 

Hələ pəsinməmiş xandan, xaqandan, 

Dəfələrlə qisas aldıq düşmandan, 

Xainlərin əli üzüldü getdi. 

 

Libasdan-libasa girdi bu dünya, 

Tanıdı namərdi, mərdi bu dünya, 

Şəmşir, son hökmünü verdi bu dünya, 

Hitlerin də qəbri qazıldı getdi. 
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1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜZÜNƏ 
 

Sümüyüm eymənir, ətim irpənir, 

Hər baxanda qurumsağın üzünə. 

Qiyamət başımda eləyir qiyam, 

Necə baxım bu alçağın üzünə. 
 

Üzə gülür baldan, yağdan “dərəndə” 
Əllərimi paylı-püşlü görəndə. 

Bircə dəfə xurcunu boş görəndə 

Qara düşür sanki ağın üzünə. 
 

Zatından qırıqdı, yaramaz kara, 

Dost deyib aldandım bu alçaqlara. 

Bəs niyə bəxtimə yazıldı qara –  

Bülbül müştaq olub zağın üzünə. 
 

Xəbisdən qaçırsan - tuşuna gəlir, 

Nə işdən qorxursan - başına gəlir, 

Bayquşun öz işi xoşuna gəlir, 

Üzün sürtür yapalağın üzünə. 
 

Şəmşir, rizqin yetirmişdi yetirən, 
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Mətləbləri hasil edib bitirən. 

Elin verdiyini yeyib, itirən 

Möhtac qalsın balın, yağın üzünə.  
 

1915 

 

 

 

 

BÜLBÜL-1 

 

Belə həzin-həzin, qəmli oxuma, 

Yaralı sinəmi dağlama, bülbül. 

Dərdin qəmli ürəyimə toxuma, 

Ağlayan yanında ağlama, bülbül. 

 

Bir sözdü dünyada qalan yadigar, 

Bu gərdişin at işləməz yolu var. 

Bivəfa ömürə etmə etibar, 

Nə də fələyə bel bağlama, bülbül. 

 

Şəmşir, görmə bir də hicran dağını, 

Külək keçirməsin şam-çırağını. 

Könül dəftərinin ağ varağını 

Sən də qara rənglə zağlama, bülbül. 
 

                                                                                                   1915 
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BÜLBÜL-2 

 

Sən nə həzin, nə yaralı oxudun, 

Yenə neştər vurdun canıma, bülbül! 

Könlümün şüşəsi daşa toxundu, 

Niyə bais oldun qanıma, bülbül?! 

 

Görünmür qarşımda bir səxası kəm, 

Onun həsrətindən qan ağlar didəm, 

Fəraqı, firqəti çəkən dağ mənəm, 

Məndən qeyri dərdli tanıma, bülbül! 

 

Gülün vəfasızdır, sən ondan əl çək! 

Şəmşirə müşküldü dünyada gülmək. 

Boynunu bükürsən sən də mənim tək, 

Möhnətin varsa gəl yanıma, bülbül! 

 
1917 
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EYLƏR-1 

 

Dörd aydı çıxmısan evdən-eşikdən, 

Məni bu firqətin dərdəcər eylər. 

Aparıb başımda olan ağlımı, 

Bir dəli-divanə, dəngəsər eylər. 
 

Ağ üzünün qoşa xalı necədi? 

Ləblərinin şəhdi, balı necədi? 

Nə demirsən görəm halı necədi? 

Nə qasidin gəlib şad xəbər eylər. 
 

Gecələr yuxumdan olmursan iraq, 

Qəlbimdə şöləsən, gözümdə çıraq. 

Çəkmə bu cahanda nə qəm, nə fəraq, 

Səadət üstündə xoş nəzər eylər. 
 

Sənsiz mən neynirəm evi, eşiyi, 

Olubdu məskənim qəmlər beşiyi, 

Bir sən idin çəkən mənə keşiyi, 

Bu möhnət canıma çox əsər eylər. 
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Nifrət etdim əfəndinin işinə, 

Şəmşiri qəm çəkir dəmir şişinə, 

Gecə-gündüz naləm gələr guşinə, 

Səni öz kuyindən dərbədər eylər. 
 

                                                                                                   1915 

 

 

 
 

EYLƏR-2 

 

Dilbilməzə, dərdqanmaza, nadana 

Desən, mətləb qanmaz, səni mat eylər. 

Ağzına nə gəlsə deyər, utanmaz, 

Nə arını bilər, nə ismət eylər. 

 

Olmaz elə dostun başa varmağı, 

Ürəkdən düz olub, əhval sormağı, 

Qəlbində oynayar iblis barmağı, 

Qayıdar üzünə, səy-sifət eylər. 

 

Hər an satqın olur iküzlü adam, 

Nütvədən naqabil, xilqətdən haram; 

Nanəcib insanla olmasın aran, 

Səni xalq içində xəcalət eylər. 

 

Şəmşir, dərsin əlli öyrən, yüz öyrən! 

Oxuyandan kamil oxu, düz öyrən! 

Ariflərdən mərifətli söz öyrən! 

O sözlər sənə çox nəsihət eylər. 
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1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EYLƏR-3 

 

Dostun arasında yersiz zarafat 

Sədaqəti, məhəbbəti puç eylər. 

Yaxşı danış, başın olsun salamat, 

Hərcayılıq bir dərdini üç eylər. 

 

Budaqları barlı olan bağ kimi- 

Yüngül olma, ağır əyləş dağ kimi, 

Qoy yayılsın sözün xalqa yağ kimi, 

Bədxahların el yanından köç eylər. 

 

Söz var: “Ağır otur, batman gələsən”, 
Şəmşir dedi, eşitmədin lələ, sən! 

Gələcəyi gözləmirsən hələ sən, 

Ləkəli ad mərd iyidi heç eylər. 
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BULUDLAR 

 

Mənim fəryadımdı dağın çiskini, 

Nəfəsimin çıxarıdı buludlar. 

Uşaqkən ağladım, çəkdim pis günü, 

Göz yaşımın axarıdı buludlar. 

 

Nökər-naib oldum zülümkara mən, 

Mənsur kimi çəkilmişəm dara mən, 

Alovlanıb ha yanmışam nara mən, 

Atəşimin buxarıdı buludlar. 

 

Sənələr dolandı keçdi yaşımdan, 

Şəmşirəm, o günlər çıxmır huşumdan, 

Tüstüm duman kimi qalxır başımdan, 

Məndən xeyli yuxarıdı buludlar. 

 
 1916 
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DEYƏRLƏR 

 

Bir insan ki, qalsa yalqız arada, 

İtirib əqlini, çaşar,- deyərlər.  

İşin düşsə mərd igidin əlinə, 

Necə çətin olsa, aşar,- deyərlər.  

 

Naşı hər bəlaya olacaq düçar, 

Ədavət axtaran qalacaq naçar, 

Kim qəza-qədərdən, davadan qaçar 

Azad öz elində yaşar,- deyərlər.  

 

Şəmşir, gəl bax sözün müəmmasına, 

Yetir sözlərini öz bahasına. 

Oğul dayısına, qız anasına 

Adətdə, xislətdə oxşar,- deyərlər.  

 
 1916 
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DOLANIR 

 

Hamını bir kimsə yaradıb yoxdan, 

İndi əl-ayağı olan dolanır. 

Xilqəti bir şeydən xəlq olan insan, 

Biri yoxsul, biri kalan dolanır. 

 

Birisi ayranın olur möhtacı, 

İmdadı az çatır qardaş, ya bacı. 

Dilənçi neyləsin, yoxdu əlacı, 

O da tapıb, belə pünhan dolanır. 

 

Namərd tutmaz naəlacın əlini, 

Yoxsulun ürəyi şan-şan dəlini, 

Nainsaf, zülümkar çapır elini, 

Eyləyir obanı talan, dolanır. 

 

Ağanın cibində pul yığın-yığın, 

Toplayıb ellərin yağın, qaymağın, 

Yağlı kabab yeyib, eşir də bığın, 

Nə vecinə ölüb-qalan, dolanır. 
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Kasıb qonşu verən paya göz dikir, 

Qocaldır yazığı hicran, qəm, fikir, 

Nə ölür, dirilir, quru can çəkir, 

Baxanlar da deyir filan dolanır. 

 

 

 

 

 

Can şirindi, oda qalana bilmir, 

Satılıb, saçılıb talana bilmir, 

Adam var çalışır, dolana bilmir, 

Füqaradan daşbaş alan dolanır. 

 

Çoxdu gün keçirən bal-qaymağınan, 

Eyşi-işrətinən, təmtərağınan, 

Kimi ömür sürür kef-damağınan, 

Danışır yetənə yalan, dolanır. 

 

Şəmşir, məzlumları bir-bir yada sal, 

“Dövran belə qalmaz!”- deyib el, mahal. 

Bir qarın çörəyə şələkeş hammal, 

Götürüb belinə palan, dolanır. 

 

 
  1916 
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YARALANMAMIŞ 

 

Dolanıb, dünyanı gəzsən ayaq-baş 

Bir ürək tapmazsan yaralanmamış. 

Ana – oğul deyir, bacılar – qardaş, 

Kim qalıb ciyəri paralanmamış. 

 

İnsan varmı hicran qəddin əyməyə? 

Bir bağ varmı xəzan, dolu döyməyə? 

Hanı, kimdi Fələk əli dəyməyə, 

Sevgili yarından aralanmamış? 

 

Şəmşir, bu dünyada əzəldən bəri 

Dünya bəndə salıb çox hünərvəri, 

Elə baxt varmı ki, olsun dəftəri 

Hicran qələmiylə qaralanmamış. 

 
                                                                                                  

1916 
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YAZIĞIM GƏLİR 

 

Həmdəmsiz aşığam – qəlbi şikəstə, 

Özümün özümə yazığım gəlir. 

Dərdi-qəm üz verib, yatıram xəstə, 

Baxan yox üzümə, yazığım gəlir. 

 

Nakəs saxlar zəhər, ağı evində, 

Qalan olur qəm dustağı evində. 

Namərd kölgəsində, yağı evində 

Qanayan dizimə yazığım gəlir. 

 

Dərdə giriftaram mən bəxti qara, 

Alıcı tərlanım tay oldu sara. 

Yorulmaz təbimlə ağ varaqlara 

Yazılan sözümə yazığım gəlir. 

 

Şəmşir niyə qəm möhnəti bol çəkir, 

Nədən ötrü xan qəhrini qul çəkir. 

Yaxşı günə hələ gözüm yol çəkir, 
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Yol çəkən gözümə yazığım gəlir. 

                                                                                                
1916 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÇİÇƏKLƏR 

 

Namərdə dost demə, zimistana yaz, 

Üç ay qalıb novbahara, çiçəklər. 

Dərdim artır sizi solmuş görəndə, 

Qövr edir sinəmdə yara, çiçəklər. 
 

Bu nainsaf qışın insafına bax, 

Fayda vermir nərə çəkib ağlamaq. 

Mənim ürəyimdə var çarpazlı dağ, 

Sizdəmi yandınız nara, çiçəklər?! 
 

Bu gərdiş belədi əzəl binadan, 

Odur neştər vurub qəlbi qanadan. 

Bəzən də ayrılır ana baladan, 

Kimdi doğru etibara, çiçəklər. 
 

İnsafa, mürvətə, işə bax, işə, 

Borana qərq olub nərgiz, bənövşə. 

Niyə aldandınız çərxi-gərişə, 

Sizi saldı boran, qara, çiçəklər. 
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Çox ağladım, ağlamıram, ta bəsdi, 

Bu möhnət, bu hicran səbrimi kəsdi. 

Qış günündə bilməm bu nə həvəsdi, 

Şəmşir gəlir qəmdən zara, çiçəklər.   
 

1916 

 

 

 

 

 

SƏNİ-1 

 

Anadan olanda ağlayan insan, 

Niyə ağlasınlar öləndə səni? 

Dedilərmi yaranmışa  ölüm var, 

Xəbərdar etdilər gələndə səni? 

 

Kim qurtardı əcəl kimi kələkdən, 

Bir gün hamı keçməlidi ələkdən. 

Heç bilmirəm nə əskilir Fələkdən, 

Peşiman etməyə güləndə səni. 

 

Qaydadı qananı nadan incidər, 

Xoryat dərd əhlini yaman incidər. 

Tənədil çalışıb hər an incidər 

Dərdi-qəm sərrafı biləndə səni. 

 

Şəmşiri dost anacaqmı, bilmədim, 

Fikri nədi, qanacaqmı, bilmədim. 

Yazı yazan yanacaqmı, bilmədim, 

Hesab dəftərindən siləndə səni.  
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1916 

 

 

 

 

 

 

 
 

SƏNİ-2 
Xalq şairi Səməd Vurğunun Kəlbəcərə gəlişinə 

 

Qoşqarla yanaşı duran adın var, 

Bizim el tanıyır uca dağ səni. 

Elimin, günümün böyük şairi, 

Bilirik şeirdə bir mayaq səni. 

 

İndi güllər açır Vaqifin bağı, 

Bir çox şairlərin ana torpağı. 

Səmədin məskəni, şeirin ocağı, 

Kamala yetirmiş o Qazax səni. 

 

Bir mahir sərrafsan, göz ustadısan, 

Fəhmin, fərasətin öz ustadısan, 

Qabil sənətkarsan, söz ustadısan, 

Dəryasan, arzular min bulaq səni. 

 

Əzəldən başında cəm olub kamal, 

Sevir oğul kimi səni el, mahal, 

Azad ölkəmizdə hər zaman ucal, 
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İstəyir könlümüz bu sayaq səni. 

 

Şəmşirlə görüşün qaldı yadigar, 

Unutmaz nə qədər canında can var. 

Səndən dərs almağa diyarbədiyar 

Gəzərəm əlimdə şam-çıraq səni. 

 
1955 

 

 
SƏNİ-3 

 

Sənin özgələrə atdığın kəmənd 

Dolaşar əlinə - tez yıxar səni. 

Elə bir boğanaq çıxar qarşına, 

Tutular gözlərin, toz yıxar səni. 

 

Qurduğun duzağa düşərsən, naşı, 

Sənin yoldaşındı dəllallar başı. 

Uzaq gedər ellər atan əl daşı, 

Ədalət, həqiqət söz yıxar səni. 

 

Dayanıb yerində durmaz fitnəkar, 

Nütfəsi haramdı, mayası murdar. 

Yağdırar əməli yaz günündə qar, 

Boran yıxar səni, buz yıxar səni. 

 

Özgənin malıdı söküb yediyin, 

Şəmşirə bəs nədi yalan dediyin? 

Var hələ qabaqda sual gədiyin, 

Bağlanar yolların, iz yıxar səni. 
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BİR BAX-1 

 

Çəmənli, çiçəkli dağlar başında 

Yağışlı buluda, dumana bir bax. 

Boğanaqlı külək at oynayanda –  

Yağmura, çovğuna, tufana bir bax. 

 

Kəklik nəğmə deyib, süzür laçını, 

Baxanda qorxudur qartal ovçunu. 

Darayır çaylarda söyüd saçını, 

Sonalar çalxanan ümmana bir bax. 

 

Gündü, aydı keçən ömür sanayan, 

Şəmşirəm, mən dost yolunu tanıyan, 

Əl dəyməmiş yaraları qanayan, 

O mənim sinəmdi – nişana bir bax.  

 
1916 
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BİR BAX-2 

 

Zəvzək tula baş ağrıdar həmişə, 

Hürər qaraltıya, yalana bir bax. 

Nahaq qan tökməyi eləyib peşə, 

Zülümkar, nainsaf olana bir bax. 

 

Atalardan qalıb bu doğru misal: 

Dərədə tülkü bəy, meşədə çaqqal! 

Himar çox anqırar bitəndə qanqal, 

Belindəki örkən, palana bir bax. 

 

Qusar, yağ götürməz kəlbin qursağı, 

Yemi qara qanqal, qoyunqulağı. 

Sənətkara de qoşmasın lağlağı, 

Özündə yüz eyib olana bir bax. 

 

Qoduq baxmaz su içdiyi bulağa, 

Lənət onun kimi uzunqulağa. 

Torba gərək boğazına salmağa, 

İnsanlıqdan dala qalana bir bax. 
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Şəmşirlə alverin varmı, a bala?! 

Boş yerə hürmə gəl, a sarsaq tula. 

Əcəlinmi yetib, çıxıbsan yola, 

Başı əziləsi ilana bir bax. 

 

 

 

 
 

BİR  BAX-3 
 

Könül istər qış əlindən yaz ala, 

Qəzanın qurduğu tələyə bir bax! 

Kim qıyar ki, ömrü bir gün qısala, 

Etdiyimiz hədər diləyə bir bax! 
 

Yazar qəbaləmi mən dura-dura, 

Bəlkə də oxşadır məni Mənsura. 

Qərq eləyir gah borana, yağmura, 

Qopan bu tufana, küləyə bir bax! 
 

Müqəddəs o kəsdir - ola xoşəməl, 

Ölüncə harama heç atmaya əl. 

Nurdan xəlq olunub, qılınca çəngəl, 

İnsandan can alan mələyə bir bax! 
 

Tubi ocağından düşəndə yarpaq 

Yastığı daş olar, yorğanı torpaq. 

Yol alar məzara getməli qonaq, 

Bizi yola salan Fələyə bir bax! 
 

Mehmanı olduğum çörəkli dünya, 
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Səxalı, süfrəli, ürəkli dünya, 

Solmasın çiçəyin, çiçəkli dünya! 

Əyilməz qüvvətə, biləyə bir bax! 
 

Şəmşir, kimdir vaxtı gəlsə köçməyən, 

Ayrılığın şərbətini içməyən?! 

Bu dünyanın xəlbirindən keçməyən 

Gərdişin əlində ələyə bir bax! 

 

ZÜLÜMKAR 
 

Belə getməz, qurulacaq bir günü 

Ədalətin Haqq divanı, zülümkar! 

Bir talan salıbsan elə-obaya, 

İnsafın, mürvətin hanı, zülümkar?! 
 

Sən döyürsən məni, nədir günahım? 

Yetişən haraya yox bir pənahım; 

Yerdə qalmaz bu fəryadım, bu ahım, 

Alışıb cəsədim yanı1, zülümkar! 
 

Sənə, çox heyif ki, bu sözlər azdı, 

Bu dərdi dəftərə yazanlar yazdı; 

İti bıçağından heç qurumazdı 

Yoxsullar malının qanı, zülümkar! 
 

Şahlar yola salmış qoca dünyadı, 

Lənətlə söylənir pislərin adı, 

Çatır cəzasına insan cəlladı, 

Gəl az dağıt el-obanı, zülümkar! 
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Qolum qüvvətlidir, - demə hər vaxtı, 

Vədən, zənn etmə ki, çox da uzaqdı. 

Şəmşirin də bəxti yatmaz, oyaqdı, 

Var gərdişin nərdivanı, zülümkar! 
 

1916 
 

 

 

1. Yanar. 

 

SƏNİN-1 

 

Kəpəz silkələndi, Murov ağladı, 

Çatdı qulağıma bir ahın sənin. 

Mərd olan baxtına ümid bağladı, 

Bilmədim nə idi günahın sənin. 

  

Sıxma ürəyini məngənələrdə, 

Tutan olar nökəri də nəzərdə. 

İgid gərək dözə möhnətə, dərdə, 

Bir gün işıqlanar irahın sənin. 

 

Taleyin oxunu daşa çalmasın, 

Karvanın qatardan geri qalmasın, 

Bu kəskin taleyin gözdən salmasın, 

Yetsin imdadına pənahın sənin. 

 

İstə bu günündə mərdlərdən mədəd, 

Yetişər səadət sənə də əlbət. 

Şəmşirin duası olsun icabət, 

Xeyirli açılsan sabahın sənin. 
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1916 

 

 

 

 

 

 

 

 
SƏNİN-2 

 

Ucaltma namərdi, o tapsa imkan 

Qəlbinin şüşəsin qıracaq sənin. 

Nakəsin qolundan yapışsan, bir gün 

Amansız boynunu vuracaq sənin. 
 

Nanəcib tanımaz əmi, dayını, 

Səbəb - şeytanlıqdan alıb payını. 

Yüz zəhmətlə böyütsən də xayını 

Yollarına duzaq quracaq sənin. 
 

Etibarsız bivəfaya yar olma, 

Heç qurd balasının qaydına qalma! 

İnanıb ilanı qoynuna salma! 

Bacarsa gözündən vuracaq sənin. 
 

Demə ki, acizdi, çox fuqaradı, 

Sən doğrusan, onun meyli haradı? 

Könlü çamırlıqdı, qəlbi qaradı, 

Zəli tək qanını soracaq sənin. 
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Bədəsilə nə aşna ol, nə də yar, 

Bivəfa xilqətdə düz olmaz ilqar, 

Şəmşir, o kəslərdən sən də ol kənar, 

Şər deyib üzünə duracaq sənin.  
 

1946 

 

 

 

 

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 gəlir qar, külək, 

Ay iqbalım, təhərini özün çək 

Mənim sınıq, para-para qəlbimin! 

 

Könlü açıq, gözü toxdu Şəmşirin, 

Oyansın taleyi, baxtı Şəmşirin, 

Yarı gəlsin vədə vaxtı Şəmşirin, 

Təbib, dərmanını ara qəlbimin! 

 
1917 

 1917 
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YOX, YOX 

 

Bir kəsə qalmayan dünyanın malı, 

Şahi-Süleymana qaldımı? Yox, yox! 

Dağ Yunisin zəngin qızıl anbarı, 

Axır bir insana qaldımı? Yox, yox! 

 

Eşitmişəm İsgəndərin səddini, 

Kəsmiş bu dağlardan quşlar rəddini, 

Fələk əyib səfər üstə qəddini, 

Yetişməyə kana qaldımı? Yox, yox! 

 

Sən niyə düşmüsən bu bəd niyyətə, 

Deyəllər: bağlıdır hörmət, hörmətə, 

İblis azdı, düçar oldu lənətə, 

Yamanlıq şeytana qaldımı? Yox, yox! 

 

Yaxşılıq dalınca etmə məzəmmət, 

Yaddan çıxmaz eylik, çörək, məhəbbət. 

Şəmşir, söylə yaxşılara irəhmət, 

Bu alqış yamana qaldımı? Yox, yox! 
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1917 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GƏLMƏDİ 

 

On beş günə vədə verdi, ay oldu, 

Telli sonam felə düşdü, gəlmədi. 

Didəmin leysanı axdı çay oldu, 

Göz yaşlarım selə düşdü, gəlmədi. 

 

Şərbətim acıdı onsuz ağıdan, 

Məni ah-naləmdi söküb-dağıdan. 

Çox qorxuram haramıdan, yağıdan, 

Yoxsa xain ələ düşdü, gəlmədi?! 

 

Ömür yoldaşıdı qadın kişiyə, 

O qoymazdı ürəyimi üşüyə. 

Gəlsə, heç qoymaram çıxsın eşiyə, 

Qafil oldum, çölə düşdü, gəlmədi. 

 

Gəlişinə ellər desin mərhəba, 

Şəmşir döşənərdi xaki-turaba. 

Xətt yazıldı neçə-neçə kitaba, 

Dastan oldu, dilə düşdü, gəlmədi. 
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1918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURULMADI HEÇ 
 

Bulanıb möhnətdən qəlbim dəryası, 

Nədənsə bir axıb durulmadı heç. 

Mən usandım dərdi-möhnət çəkməkdən, 

Məhəbbət usanıb yorulmadı heç. 
 

Mahmud qoydu, Gəncə mülkünü qaçdı, 

Əsli-Kərəm məzarında gül açdı, 

Qara keşiş tikan oldu dolaşdı, 

Güllər bir-birinə sarılmadı heç. 
 

Məcnun qaldı qəmli hicran oynunda, 

Sinəsi yaralı, əli qoynunda. 

Leyli deyib gəzdi - zəncir boynunda, 

Eşqinin qandalı qırılmadı heç. 
 

Nəsimi də “Bir nigarım var!”- dedi, 

Çərxin gərdişində bu sitəm nədi?! 

Nalə çəkdi, qan ağladı, qəm yedi, 

Pərişan əhvalı sorulmadı heç. 
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Şəmşir yaralıdı zalım gözəldən, 

Kim oldu işini qurub, düzəldən. 

Bilirsənmi, dünya, səndə əzəldən, 

İnsaf ilə bir iş görülmədi heç.  
 

1918 

 

 

 

 

ÖZÜMƏ 

 

Zəhmətlə bağ saldım, bağça düzəltdim, 

Qismət olmur nədən barım özümə? 

Yolları piyada gedib gəlməkdən 

Düşmən olub ayaqlarım özümə. 

 

Bəy deyir: “Yaradan mənəm insanı, 

İşləsin qapımda çıxınca canı”. 
Bəs mənim torpağım, əkinim hanı, 

Niyə çatmır ixtiyarım özümə? 

 

Çəkilib sinəmə dəmir şiş dağı, 

Yediyim zəhərdi, içdiyim ağı. 

Şəmşir ha qazanır, aparır yağı, 

Verən yoxdu qazanc-varım özümə. 
 

1918 
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NEYNİM 

 

Könül çox istədi, ara uzaşdı, 

İşimiz düzəlib bitmədi, neynim?! 

Cəsədim odlandı, yandı, alışdı, 

Əlim yar əlinə yetmədi, neynim?! 

 

Qış yetişdi, gədikləri qar aldı, 

Mən cəfanı çəkdim, xoryat yar aldı. 

Su gəlmədi, gün yandırdı saraldı, 

Gülüm, yasəmənim bitmədi, neynim?! 

 

Şəmşirin qəmləri gələrmi sana, 

Əlbəttə, çətindi hicran insana. 

Çəkdiyim zəhmətlər oldu əfsana, 

Sözüm yerə düşdü, ötmədi, neynim?! 
 

1918 
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AĞDABANA 

 

Hardasan, ey bəxtim, oyanmayırsan, 

Bir gör nə zülmlər var Ağdabana. 

Bu zalım bəylərin zülmü, sitəmi 

Baharda yağdırır qar Ağdabana. 

 

Hər ildə alırlar hər evdən bir at, 

Dağılıb el-oba, olubdu bərbad, 

Qaçmağa yol yoxdu, biz olmuşuq mat, 

Ediblər dünyanı dar Ağdabana. 
 

Şaddı oğruların kefi, damağı, 

Onlarındı elin pendiri, yağı, 

Xoryat əli dərir saldığın bağı, 

Nə zaman verəcək bar Ağdabana? 
 

Atam yazıb üz yüz səksən1 hesabı, 

Belə zülmə necə gətirək tabı? 

Yazıq kəndçilərin artır əzabı, 

Gəlir namus, qeyrət, ar Ağdabana. 
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Getməz ürəyimdən dağlar, düyünlər, 

Aləmə bələddi bu ah, bu ünlər, 

Gör necə qaralıb işıqlı günlər, 

Tökülür göylərdən nar Ağdabana. 
 

De, hardasan, ey Kəlbəcər mahalı? 

Bəyəm bu cəfadan deyilsən halı? 

Sən harda ölmüsən, nər Meydanalı1, 

Edirlər yağılar zor Ağdabana. 
 

Seyidlər, Cəmilli, İlyas, Babaşlar, 

Levli, Dəmirçidam, qonşu qardaşlar, 

El təsivini2 el çəkməzmi, yoldaşlar? 

Qonubdu sağsağan, sar Ağdabana. 
 

De, Cəfli, Mərdanlı, Güney Pəyədən, 

Qoyma başımızda qarğa döyə dən, 

Qaçqın olduq evdən, damdan, dəyədən, 

Bəy güzar edəndə hər Ağdabana. 
 

Qamışlı, Yanşağa göndərin xəbər, 

Şallağın işlədir burada bəylər, 

Qəhər oldu bizlər üçün müyəssər, 

Hədsiz ziyan dəyər bir Ağdabana. 
 

Aşıq Şəmşir, gör nə qaldı yaza da, 

Qan quruyub, qüvvət yoxdu əzada, 

Gələ bir elə gün - olaq azada, 

Deyəm olan vardır yar Ağdabana. 
 

1918 

 

 



Əsərləri. I cild 
 

 52 

 

 

 

 

 

 

 
1. Kəlbəcərin Bağırlı kəndinin sakinlərindən olmuşdur. Aşıq 

Şəmşirin dediyinə görə Meydanalı şeir də yazırmış. 
2. Təəssüb. 

 

 

OLAYDI 

 

Əzəl bir insana mən dost deyəndə 

Doğru sözüm, düz ilqarım olaydı. 

Böyük səxavətim, şirin dövlətim, 

Halal malım, halal varım olaydı. 

 

Kimsədə işi yox, özü-özündə, 

Möhkəm sir saxlayan, sözü özündə, 

Əğyara baxmayan, gözü özündə, 

Bu qeyrətdə qəşəng yarım olaydı. 

 

Səadət mənimlə olaydı yoldaş, 

Necə ki, unutmur qardaşı qardaş; 

Ölüncə tərəqqi edəydi bir baş, 

Xalq içində baxtavarım olaydı. 

 

Çataydı elimdən köməyim, hovum, 

Kəsərdən qalmayan qılıncım, sovum, 

Özü gəzib məni tapaydı ovum, 

Belə gözəl bir şikarım olaydı. 
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Baxtım ayıq olsa, iqbalım kəskin, 

Çəkməzdim ayrılıq, yoxsulluq, pis gün. 

Nə zimistan, nə qar, nə boran, çiskin, 

Şən baharım, ruzigarım olaydı. 

 

 

 

 

 

Bərqərar olaydım dünya üzünə, 

Əziz görünəydim xalqın gözünə; 

Baxmayaydı çuğul, şeytan sözünə, 

Bir kamallı xoşnigarım olaydı. 

 

Şəmşir, bu sözlərin daha bəsdi, bəs! 

Mətləbin bitirər yəqin ki, bir kəs. 

Xainlik bilməyən, sadə, müqəddəs 

Qohumlarım, qonşularım olaydı. 

 
1918 
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GÜLMƏSİN1 

 

Hər yaranmış bilsin öz hünərini, 

Qoy milçək arıya, bala gülməsin! 

Atlas geyib, “mənəm-mənəm” deyən bəy 

Axır girər qıl çuvala, gülməsin! 
 

Aldanıb inanma çarxa, gərdişə, 

Zərər dəyər biilqardan həmişə. 

Öyünməsin çəmən, çiçək, bənövşə, 

Saralıb solacaq lala, gülməsin! 
 

Yanıb qəm oduna sönməyən olmaz, 

Tənəzzül atını minməyən olmaz, 

Ucalıq taxtından enməyən olmaz, 

Düşüb belə haldan-hala, gülməsin. 
 

Taxtası yüngüldə az olar beyin, 

Səy adama ağıl olmayıb təyin, 

Nadana, namərdə görəndə deyin: 
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Əqli kəmlər pürkamala gülməsin! 
 

Mən də yaranmışam sənin tək bəşər, 

Bir kəsin haqqında danışmaram şər; 

Şəmşir bir gün tərəqqiyə yetişər, 

Xain çatar min zavala, gülməsin! 
 

1918 
 
1. 1918-ci ildə yer şumlayan kəndlilərə bir bəy söz atıb 

gülmüşdü. Aşıq Şəmşir bu qoşmanı o münasibətlə demişdir. 

 

 

OLSUN-1 

 

El qızları çatsın ada, şöhrətə, 

Özü gözəl, xasiyyəti xoş olsun! 

Elimizə şölə salsın əməli, 

Onda kamal olsun, əqli-huş olsun! 

 

Gözəldə gərəkdir bir zərif ürək, 

Söyləsin görənlər: - İpəkdir, ipək! 

Öz işində bir alıcı laçın tək 

Yerdə gəzən, göydə uçan quş olsun! 

 

Gah tənəzzül, gah işimiz saz keçir, 

Söz məqamı ancaq ələ az keçir, 

Vədə çatır, yay yetişir, yaz keçir, 

Gözləyirsən payız ötsün, qış olsun! 

 

Dərd zalımdı, ağrı çəkən bədəndi, 

İnsan bir qonaqdı, gəlib-gedəndi. 

Şəmşir, bilirsənmi bu iş nədəndi... 
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Kim demişdi bu dərd sənə tuş olsun?! 
 

1918 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OLSUN-2 

 

Səni məndən ayrı salan kəslərin 

Görüm taxtı-tacı tarimar olsun! 

Həsrət qalsın sevgisinə cahanda, 

Mənim tək hər zaman intizar olsun! 

 

Yazda çiskin yağsın, yayda buz, dolu, 

Bağlansın gədiyi, kəsilsin yolu, 

Payız fəsli hər meyvəcat çox olu, 

Nə alması bitsin, nə bir nar olsun! 

 

Şəmşirin dərdini olmadı bilən, 

Çağırdı, dadına yoxdu bir gələn. 

Kərəmə, Fərhada, Məcnuna gülən 

O da onlar kimi “bəxtəvər” olsun! 

 
1918 
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OLSUN-3 
 

Çox çətindi binamusla dolanmaq, 

İstər kişi olsun, ya qadın olsun! 

Yaradandan nə pul istə, nə də mal, 

Qoy təki ağıllı övladın olsun! 
 

Firavan görünə mərdin məhləsi, 

Olmaq nəyə lazım şeytan fəhləsi. 

O kəsdən ki, getsə elin zəhləsi 

Beləsi qohumun, nə yadın olsun! 
 

Özünü eləmə hər şeydən ucuz, 

Mənim dediklərim bax budur, hənuz. 

Namərd süfrəsində kəsib dadma duz, 

Sənin bir özünün inadın olsun! 
 

Maya üz döndərib nəri satmasa, 

Arvad gözdən düşməz - əri satmasa, 

Arvad-kişi bir bəşəri satmasa 
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Deyərdim: halallıq icadın olsun! 
 

Sevda vurdun, mən yanında yox idim, 

Alçağa, quldura nifrin oxudum, 

Bir şeir arğaclı şərbab toxudum, 

Şəmşir, halal sənət qanadın olsun! 
1979 

 

 

 

 

 

OLMAZ-1 

 

Alim, aqil, kamil olan insanın 

Huşunda, fəhmində səyləmək1 olmaz! 

Bu söz xəznəsini verən var ona, 

Onun baratını söyləmək olmaz! 

 

Mərifət, ədəbdir nəxşi2 insanın, 

Səadət, taledir bəxşi insanın; 

Yaxşılıq bacaran yaxşı insanın 

Haqqında yamanlıq eyləmək olmaz! 

 

Şəmşir, sən itirmə haqqı-sayını, 

İstə öz baxtından halal payını. 

Gələnin heç qırmaq olmaz muyunu3, 

Gedəni zəncirlə əyləmək olmaz! 

                                                                                                            
1918 
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1 “Ağılsızlıq etmək, nalayiq iş görmək” mənasında işlənmişdir. 
2 Keyfiyyəti, yaxşı sifəti. 
3 Tükünü.                                             

 

 

OLMAZ-2 

 

Yaranmış bəşərə söymək eyibdir… 

Ellər söyən kəsə söyməsən olmaz! 

İnsana yaraşmır özünü öymək, 

Yer var ki, özünü öyməsən olmaz. 

 

Adam var ki, nə yaxşıdı, nə yaman, 

Obanın nəfinə verməz bir təkan, 

Qanana batmasın acı bir tikan, 

Qanmazın başına döyməsən olmaz. 

 

Yaxın getmə, canın oda salı san, 

Sən ki, onun əməlindən halısan. 

Adam var, başını ucaltmalısan, 

Adam var, boynunu əyməsən olmaz. 

 

Adam var, başına dur, dolan hərdən, 

Adam var, acıdı sözü zəhərdən, 

Adam var, libası ola məxmərdən, 
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Adam var, gönünü soymasan olmaz. 

 

Adam var, ilandı, dalayır eli, 

Adam var, sözünə deyəsən: - Bəli! 

Şəmşir, tut həmişə yaxşı əməli, 

Dünyada yaxşı ad qoymasan olmaz. 

 

 

 

 

 

OLMAZ-3 

 

Südü halal, lütfü halal olan kəs, 

Ağılda, kamalda dəngəsər olmaz. 

Himara yaraşır torba, palan, biz, 

Ulağın belində kor yəhər olmaz. 

 

Xain, mərdimazar durmaz farağat, 

Mərdin meydanında namərd qalar mat. 

Qorxaqdan Koroğlu, yabıdan Qırat, 

Hər alçaqdan bil ki, İsgəndər olmaz. 

 

Yapalaqlar gecə çıxar şikara, 

Yarasa günəşdə qalar avara, 

Bic əkilən doğru çıxmaz ilqara, 

Mayası haramdan peyğəmbər olmaz. 

 

Şeytan olub min lənətdən pay alan, 

Eli qarışdırar fitnədən olan. 

Fırıldaq, kələkbaz danışar yalan, 
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Mərdlərin dilində kəlmə şər olmaz. 

 

Oxşarda siçandı yarasa quşu, 

Xaraba axtarar viran bayquşu. 

Hərcayı söyləyən çənəsi boşu 

Çəksən imtahana, hünərvər olmaz. 

 

 

 

 

 

Yapalaqlar gecə çıxar şikara, 

Günəşə göz yumar - qalar avara. 

Palan, torba, bez yaraşar himara, 

Belində bəzəkli çül yəhər olmaz. 

 

Şəmşir, qocalıqda əyilmə dərdə, 

Sığın səxavətli, mərd oğlu mərdə. 

Qonaqdan, quzudan törəyənlərdə 

Onlarda xoş sifət, xoş təhər olmaz. 
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OLMAZ-4 

 

Darıxmaq, tələsmək əfsanə kimi, 

Tənəzzül tərəqqi etməsə olmaz. 

Həvəslə dünyaya gələn bir qonaq 

Bəladan üç boya getməsə olmaz. 

 

Qəlbi gülməyənin üzü də gülməz, 

Meyvə yetişməsə vaxtsız tökülməz, 

Ölməyən kimsəyə öl desən ölməz, 

Hər şeyin vədəsi yetməsə olmaz. 

 

Ürək qüvvəsilə işləyər qəfəs, 

Bədənin boş qalar, dayansa nəfəs. 

Yorulub cərgədən dala qalan kəs 

Qalıb qabaqkını ötməsə olmaz. 

 

Bilsin, bilməlidi xəlq olan insan, 

Onu özü ilə yaşatmaz zaman. 

Sevgili, istəkli saxladığın can 
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Bir gün cəsədindən itməsə olmaz. 

 

Şəmşir, həqiqətin bil, budur yolu, 

Yarpağın əsnəsə xəbərdar olu. 

Qoca dünya hey boşalı, hey dolu, 

Göydən yağan yerdə bitməsə olmaz. 

 

 

 

 

 

OLMAZ-5 

 

Xəyala dalıram, gözəldə vəfa, 

Etibar, düz ilqar olmasa, olmaz. 

Çox aşiqlər çəkdi əfsanə cəfa, 

Sevən sevdiyini almasa, olmaz. 

 

Dünyada məhəbbət, istək gözəldi, 

Əhdi-vəfa bu eşq ilə düzəldi. 

Yaz yarpağı payız fəsli xəzəldi, 

Açılan saralıb solmasa, olmaz. 

  

Şəmşir sözün dosta bəyan etməsə, 

Nakam qalar mətləbinə yetməsə. 

Zamanın qonağı gəlib-getməsə, 

Dünya boşalmasa, dolmasa, olmaz. 
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EYLƏ 
 

Bir qaşla, gözlə də bilər mətləbi, 

Qanana bir kəlmə işarət eylə! 

Artır məhəbbəti dost arasında, 

Demədim ürəklə ticarət eylə. 
 

Sadiq ol dünyada, sən dolandır göz, 

Guşinə girməsin fitnə, yalan söz. 

Düşəndə bir bərkə - polad kimi döz, 

Heç qorxub çəkinmə, dəyanət eylə! 
 

Göstər ehtiramın - xalqa nə isə, 

Qulaq vermə pisə, nəsə, nakəsə! 

Aqil, kamil, arif olan məclisə 

Sözünü xoş danış, ibarət1 eylə! 
 

Sən yaxşıya can de, xaini dağla, 

İlqarsız adamın nitqini bağla, 

Əlacın olanda el üçün ağla, 

Yoxsula əl uzat, nəzarət eylə! 
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Şəmşir bu sövdaya düşəndən bəri, 

Gəzir qarış-qarış bizim elləri. 

Xəyalında olan şadlıq xəbəri 

Qohuma, qardaşa bəşarət eylə! 
 

                                                                 1918  
 

 

 

 

 

 

 

 

MƏNİ-1 

 

Anasız balanın kim çəkər nazın, 

Vaxtsız yetim qoydu bu xalıq məni. 

Soruşursan: - Aşıq, nədən qocaldın? 

Uşaqkən qocaltdı analıq məni. 

 

Çox giley eşitdim qapı dalından, 

Kim xəbər tutardı yetim halından?! 

Bəlalar üzündən, qəm zavalından 

Həmin günü tapdı qocalıq məni. 

 

Şəmşirəm, neçə il qoyun otardım, 

Bacardıqca yaxşı işlər tutardım, 

Qıysam, özüm dəryalara atardım, 

Kamına çəkərdi bir balıq məni. 

 
1917 
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MƏNİ-2 
 

Yayın ortasında, ləinin sözü 

Qışın buzu kimi dondurur məni. 

Sanki tufan kimi - doğrusu, düzü, 

Acı nəfəsilə söndürür məni. 
 

Saqın, bivəfanın üzündən haşa, 

Mərdlərin oxunu yönəltdi daşa. 

Danışır, fikrini düşmürəm başa, 

Ya indi tərsinə qandırır məni. 
 

Çətindən çətindi bülbülə qəfəs, 

Şair nəfəsidi ondakı nəfəs. 

Zər qədrini bilər arif olan kəs, 

Sözüm düşən yerdə andırır məni. 
 

Lütfündən rəncidə olsa bir xilqət, 

O necə qazanar məhəbbət, hörmət?! 

Şeytana, xəbisə, xainə lənət, 
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Mən haqq aşiqiyəm dandırır məni. 
 

Şəmşir, biilqarda mürüvvət hanı?! 

Unudur insafı, atır vicdanı! 

Naşının əlinə verib baltanı 

Şana, kürək edib yondurur məni. 

  
1919 

 

 

 

 

MƏNİ-3 

 

Çox çağırdım: Ağam, yetiş dadıma, 

Qurtar bu düyünlü yaradan məni! 

Günəşli sabahı sən aç üzümə, 

Ayrı sal hicranlı qaradan məni. 

 

Bir yanımda möhnət, bir yanımda qəm, 

Bir cana layiqmi bu qədər sitəm?! 

Alıb ətrafımı gör necə möhkəm, 

Gəl çək azadlığa aradan məni. 

 

Qadir olan, pənahına qailam, 

Halal qazancıma qarışmaz haram. 

Qocalıqda nə cavanlıq axtaram, 

Edəsən növrəstə haradan məni?! 

 

Oyan, qoca baxtım, sən mənə xoş bax, 

Üstümü almamış möhnət, qəm, fəraq. 
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Qəzadan, qədərdən özün gəl qabaq, 

Dəhşət təkləməsin sonradan məni. 

 

Şəmşirə süd verib bir nəcib ana, 

Şəminə olaydım kaş ki, pərvana. 

Köçən kimsə çətin gələ cahana, 

Bir dəfə yaradıb, Yaradan məni. 

 

 

 

 

 

MƏNİ-4 

 

Sən kəskin nəfəsli bir duaxansan, 

Qoyma hicran əli yıxanda məni. 

Aramızdan azalmasın istəklik, 

Tut, qəmlər selində axanda məni. 

 

Anam yox, ölsəm də sən demə layla, 

Yaylaq sənin olsun, çəməndə yayla. 

Mərdləri imdada səslə, harayla 

Bu möhnət yandırıb-yaxanda məni. 

 

Atadan, anadan olubsan halal, 

Eyninə gəlmədi nə cah, nə cəlal, 

Vəfalı yar, barı hərdən yada sal, 

Səfalı dağlara çıxanda məni. 

 

Baharın çağında açanda lalə, 

Gözəlim, qıymaram çəkəsən nalə. 



                                                                                    Aşıq Şəmşir 
 

 69 

Nəzər sal Buzluğa, gətir xəyalə 

Çiçəkli boyuna baxanda məni. 

 

Şəmşir, nainsafda etibar hanı, 

Karvan keçdi, yoldaş hanı, yar hanı?! 

Murovdan xəbər al: - Sənətkar hanı? 

Döşünə bənövşə taxanda məni. 

 

 

 

 

 

MƏNİ-5 

 

Səxavət, məhəbbət, rəhmi-mürüvvət, 

Sizin tək dünyaya yayalar məni. 

Deyirlər o qədər gözəldir cənnət, 

Kənardan baxmağa qoyalar məni. 

 

Düşər anaların bala yadına, 

Yaylaqların çəmən, lala, yadına. 

Mən öləndə keşkə sala yadına 

Vurğunu olduğum mayalar məni. 

 

Yazda çiçəklənən meyvəli bağlar, 

Desən Şəmşir hanı, vəfalı dağlar? 

Moruqlu quzeylər, səfalı dağlar, 

Unutmaz səs verən qayalar məni. 
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ÜRƏKDƏN 

 

Gedən getdi, vədə gözlər qalanı, 

Xəbər alıb, soruşmuşam Fələkdən. 

Yığıb xəlbirinə çərxin ələyi, 

Ələnməmiş kim qalacaq ələkdən? 

 

Niyə başın bu dünyaya sığışmaz, 

Dana tovlasına maya sığışmaz, 

Düzdür, insan aftafaya sığışmaz, 

Vaxt olur nazilib çıxır lüləkdən. 

 

Əyləşib bu cəllad yağı sinəmdə, 

Çəkilib, bəylərin dağı sinəmdə, 

Şəmşir, varmı sözün sağı sinəmdə, 

Dərman eylə, yaralıyam ürəkdən. 

  
1919 
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ÇİÇƏKLİ 
 

Bizim tərəflərin ellər oylağı, 

Nə gözəl görünür gözə, Çiçəkli! 

Könlüm fərəhləndi səni görəndə, 

Dost kimi gülürsən üzə, Çiçəkli! 
 

Gözəllərin bulaq üstə sağıdır, 

Sənə qarşı Laçın, murov dağıdır, 

Bir dərdin sinəmdə qalıb bağıdır, 

Hər sirri demirəm sizə, Çiçəkli! 
 

Ellərin sakindir Meydan çayında, 

Məhəbbət yurduna, dost sarayında. 

Al-yaşıl olursan bahar ayında, 

Bəzənirsən gül-nərgizə, Çiçəkli! 
 

Hüsnündü yetirən səni bu hala, 

Vəsfin düşüb indi bütün mahala, 

Bürüyüb köksünü çəmən, gül, lala, 
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Oxşayır nişanlı qıza, Çiçəkli! 
 

İki dağ görünür: Buzluq, Bəzirgan, 

Şəmşirə özlərin verdilər nişan, 

Bir yanın yaylaqdır, bir yanın aran, 

Qış günün bənzəyir yaza, Çiçəkli! 
 

1919 
 

 

 

 
 

DEDİ, GETDİ 
 

Çox çəkmişdim zimistanın qəhrini, 

Bir gün könlüm bahar-yaz, - dedi, getdi. 

Çərxin gərdişinə yoxdu etibar, 

Əlin dost əlindən üz,- dedi, getdi. 
 

Pərvanə tək cismim oda qalandı, 

Yaralarım yüz yerindən sulandı, 

Qohum-qardaş ətrafıma dolandı, 

Qalmadı birindən iz, - dedi, getdi. 
 

Ölüm qasidinə yoxdu utanmaq, 

Xain xəyalını çətindi qanmaq; 

Əcəl bir namərddi, olmaz inanmaq, 

Keç insan qəsrindən tez, - dedi, getdi. 
 

Cahanda qonaqdı beş gün hər bəndə, 

Sözlərimi təsdiq, gəl, eylə sən də! 

Bir yasa gedəndə Bəhlul Danəndə 
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İray danışmadı, düz, - dedi, getdi. 
 

Möhnət düşgünüyəm, yorğundu halım, 

Qəmdən ayrılmağa yoxdu macalım, 

İstədim ömrümdən söz xəbər alım, 

Heyif, cavabımı boz! - dedi, getdi. 
 

Dediyim hər kəlam qalsın yadigar, 

Mənim öz dilim var, öz diləyim var. 

Şəmşirin qəlbində çoxdu arzular, 

O şirin sözlərdən az dedi, getdi.  

1919 

 

QARALANIBDI 
 

Bir yaxın dostumdan şübhələnmişəm, 

Baxıram ki, qəlbi qaralanıbdı... 

Könüllər şüşəsi sınıq görünür, 

Bilmirəm nə deyib yaralanıbdı. 
 

Səxalı iyiddə dövlət ürəkdi, 

Mərd yoxsula demə nəyə gərəkdi; 

Kişinin hörməti – vardı, çörəkdi, 

Var gedib, dostlarım aralanıbdı. 
 

Səhərin xoruzu axşam banlayır, 

Nadan gülür, dərd bilənlər anlayır. 

Məni indi görün kimlər danlayır?! 

Canım el içində paralanıbdı... 
 

Mənim ağlım, bir verməsən bir alma! 

Baxan vardır yaşılıma, alıma; 
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Qalmamışdır bağlarımda bir alma, 

Saralıb bostanım, uralanıbdı. 
 

Dünya dərdin təkcə mənə satıbdı, 

Şəmşir, çağır, bəxtin harda yatıbdı? 

Qəza-qədər xədəngini atıbdı 

Şan-şan olub bağrım, paralanıbdı. 

 
1919 

1. S

əxavətli. 

 

 

YADIMA DÜŞDÜ 

 

Dar gündə namərddən gəzdim köməklik, 

Etdiyim xam xəyal yadıma düşdü. 

Daşqın çayda göbələyə əl atdım, 

Dedim: - Yadına sal!- yadıma düşdü. 

 

Dərinə düşmürəm, üz axtarıram, 

Sədaqət, həqiqət, iz axtarıram, 

Pul gəzmirəm, doğru söz axtarıram, 

Fərasət, xoş xəyal yadıma düşdü. 

 

Zalımın ağzında sözü titrədi, 

Dodaqları əsdi, üzü titrədi, 

Baxdım ki, varlının dizi titrədi, 

Dili olmuşdu lal, yadıma düşdü. 

 

Haqq var, ədalət var, bilin, dilimdə, 
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Şəmşirəm, gəzirəm oba, elimdə. 

Tənqidin rəndəsi ola əlimdə, 

Kobudlara sığal yadıma düşdü. 

 

 
1919 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
NƏ MƏNASI VAR 

 

Qoşub qəm çütünü, ey arif olan, 

Canda dərd əkməyin nə mənası var?! 

Yağı düşmən səni kəsdiyi zaman 

Qorxub diz çökməyin nə mənası var?! 
 

Tənəzzül atını çapar, onda gül,  

Ağacdan yarpağı qopar, onda gül, 

Gələndə ağladın, aparanda gül, 

Qanlı yaş tökməyin nə mənası var?! 
 

Günün keçib, ömür gözlər vədəni, 

Qaytarmaq çətindi keçib gedəni. 

Dərdi-hicran yaralamış bədəni 

Qızıla bükməyin nə mənası var?! 
 

Göz dikmə kimsənin yaşıl-alına, 

Öz şələni özün götür dalına, 
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Evində yoxdursa, özgə malına 

Gözünü dikməyin nə mənası var?! 
 

Şəmşir gülməmişdir Fələk yıxana, 

Bəxti yatıb, taleyi kəm baxana. 

Bir müşküldən azadlığa çıxana 

Paxıllıq çəkməyin nə mənası var?! 
 

1919 
 

 

 

 

 

 

 

DÜŞDÜ, NƏ DÜŞDÜ 

 

Könlüm arzuladı eli uzaqdan, 

Oylaqlar yadıma düşdü, nə düşdü... 

Kəpəz, Murov, Ağdaş, Qonur, Taxtadüz1,  

O dağlar yadıma düşdü, nə düşdü... 

 

Yelligəzin o al-yaşıl sinəsi, 

Çobanın mahnısı, quzunun səsi, 

Həmzə çəməninin tər bənövşəsi, 

Yaylaqlar yadıma düşdü, nə düşdü... 

 

Qaragölün2 təmiz, sərin havası, 

Qızılarxac3 – tülək tərlan yuvası, 

Şəkər çeşmələri dərdin davası, 

Bulaqlar yadıma düşdü, nə düşdü... 

 

Şəmşir necə dözər belə möhnətə, 
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Fəraqa, firqətə, dərdə, həsrətə?! 

Gəlib qulaq asan saza, söhbətə 

Qonaqlar yadıma düşdü, nə düşdü... 
 

1919 
 

 

 

 

 

1 Kəpəz, Murov, Qonur, Taxtadüz, Yelligəz dağ adlarıdır. 
2 Qaragöl – göl adıdır. 
3 Ağdaş, Qızılarxac – yurd adlarıdır. 

 

 

 
DEDİMMİ? 

 

Dünyaya etibar, gərdişə dostluq 

Sən eyləmə, aşikara dedimmi? 

Çoxlarını yola saldı bu Fələk, 

Onu tutdu səngi-sara,1 dedimmi? 
 

Bizlərə nə qohum, nə qardaş qalır, 

Fələk verdiyini əldən tez alır, 

Hər igid başına bir düsər çalır, 

Qəfil vurar sənə yara, dedimmi? 
 

Baxar aşnasına necə ki, bir yad, 

Dar gündə çağırsan eyləməz imdad. 

Əgər inanmasan, eyləyim isbat, 

Sözlərimi axtar-ara, dedimmi? 
 

Saxlamaq çətindi ömür köçəndə, 
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Əcəl şərbətini insan içəndə, 

Qohumdan-qonşudan səni seçəndə, 

Yolun düşər uzaqlara, dedimmi? 
 

Yatmışdın, yuxudan nagah oyandın, 

Qəflətdə ləngidin, nə çox dayandın? 

Bu çərxin andına niyə inandın? 

Şəmşir kimi ay füqara, dedimmi? 
 

1919 
 

 

1 Daş-qalaq etdi 

 

DƏYMƏZ-1 

 

Etibarsız kişi, ilqarsız arvad, 

Qiymətdə bir quru qayığa dəyməz. 

Xeyrə, şərə yaramayan bir insan 

Bostana taxılan oyuğa dəyməz. 

 

Qovğa günü solar namərdin rəngi, 

Atammaz, olsa da oxu, xədəngi. 

Qorxağın qılıncı, topu, tüfəngi 

İldızı qırılmış qıyığa dəyməz. 

 

Döşünə döysə də sar elə sardır, 

Qartalı görəndə göz yaşı cardır. 

Laçının döyüşdə hünəri vardır, 

Qafili parçalar, ayığa dəyməz. 

 

Şəmşirəm, görmüşəm şirin-acını, 
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Yaxşı tanıyıram ana-bacını. 

Müftəxorlar yeyər el qazancını, 

Əlləri istidən soyuğa dəyməz. 

 
 1920 

 

 

 

 

 

 

 

 

DƏYMƏZ-2 

 

İki üzlü, yaltaq olan kişilər 

İsmətini satan qadına dəyməz. 

Adam var ki, səsi tutub hər yanı, 

Axtarsan, şöhrəti adına dəyməz. 

 

Xainin, xəbisin çəkilməz dərdi, 

Onlar ki, ölümdən daha betərdi. 

Yemə, namərdlərin aşı zəhərdi, 

Tamı turş ayranın dadına dəyməz. 

 

Yaxşılığı kütün götürməz başı, 

Öləndə dünyadan gedəcək naşı. 

Satqının yağ-balı, ləzzətli aşı 

Mərd iyidin yavan cadına1 dəyməz. 

 

Şəmşir dostluq dedi, bir də həqiqət, 
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Xəbisə, xainə, iblisə lənət! 

Sənə bihəyanın etdiyi hörmət 

 Meşədə çürümüş oduna dəyməz!  

 
1948 

 

 

 

 

 
1. Darı unundan bişirilmiş sac çörəyi. 

 

 

DESƏM OLMAZ 
 

Alağa qərənfil, yovşana reyhan, 

Tikanlı qanqala gül desəm olmaz. 

Dəmirə saf qızıl, söyüdə sandal, 

Tapılan hər daşa - ləl desəm, olmaz. 
 

Arı şirə çəkir yazda çiçəkdən, 

Nə çıxar boş yerə yalan deməkdən? 

Bir fayda axtarma məkəs-milçəkdən, 

Şanında tapılar - bal desəm, olmaz. 
 

Namərdin varı var, ürəyi yoxdu, 

Bir insan oğluna gərəyi yoxdu, 

Səxası, süfrəsi, çörəyi yoxdu, 

Yoxsula verəcək pul desəm, olmaz. 
 

İgid yeri düşən yerdə yaxşıdı, 

Yaxşıya yaxşılar bir də yaxşıdı, 
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Mərd olan xeyirdə, şərdə yaxşıdı; 

Bivəfa arxaya gəl desəm olmaz1! 
 

Şəmşir, de sözlərin, saxlama ləngə, 

Əsli aslan olan layiqdi cəngə, 

Pişik tab gətirməz şirə, pələngə, 

Dovşana hünərdə fil desəm, olmaz. 
 

1920 

 

 

 
1 Ümidsiz arxanı köməyə çağırmaq olmaz. 

 

 

SÖZÜMÜ 

 

Əslindən, nəslindən xəbər bilməmiş, 

Açdım dedim birdən-birə sözümü. 

Sən demə, bu zalım bir hiylə imiş, 

Xeyir dedim, yozdu şərə, sözümü. 

 

Aldanmışam simasına, boyuna, 

Saldı məni bir qurtarmaz oyuna, 

Qurdu qadir tutmaq olmaz qoyuna, 

Çoban gözü gərək görə sözümü. 

 

Sözümü dilbilməz nadana dedim, 

Nəfini söylədim, danışdı bədim, 

Yalvarıb namərdi çox ətəklədim, 

Eşitmədi saldı yerə sözümü. 

 

Şəmşirəm, bilirəm dürr qiymətini, 
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Cavan qiymətini, pir qiymətini, 

Zərgər olan bilər zər qiymətini, 

Verin qədir bilənlərə sözümü. 
 

1921 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NƏDİ-1 

 

Bir nadan qəlbimə toxundu toyda, 

Anlamadı əyri nədi, düz nədi. 

İnsan görməmişəm hələ bu boyda, 

Başa düşmür mətləb nədi, söz nədi. 

 

Ananın bətnindən düşəndən bəri, 

Elmi-mərifətdən yoxdu xəbəri, 

Çiçək də tikandır ondan ötəri, 

Əsla bilmir istot nədi, duz nədi. 

 

Özündən dəm vurur - sənətkar deyil, 

Söyüd kimi yarpaqlayır, bar deyil, 

Dörd fəslin birindən xəbərdar deyil, 

Qış nədi, yaz nədi, yay-payız nədi. 

 

Sirkə tündləşəndə çatladır qabın, 
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Duymaz mənasını dəftər-kitabın, 

Şəmşir min danışsa, bilməz hesabın, 

Altmış nədi, əlli nədi, yüz nədi. 

 
1921 

 

 

 

 

 

 

 

 

NƏDİ-2 

 

Eylərəm canımı mən sənə qurban, 

Bu arzudan qeyri həsrətim nədi?! 

Can mənimdir, ixtiyarı səndədir, 

Sən almaq istəsən minnətim nədi?! 

 

Od vurdun, bədənim yandı ataşa, 

Sən dur uzaqlardan eylə tamaşa, 

Bir cana gümanım gəlir, bir başa, 

Bilmirəm ki, başqa sovqatım nədi?! 

 

Hərdən bir elinə düşür güzarım, 

Hüsnünü görməsəm artır azarım, 

Sənsiz, ay nainsaf, ay biilqarım, 

Bu sazım, məclisim, cöhbətim nədi?! 

 

İnsafdımı yanan qəlbi dağlamaq? 
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Olmazmı sevgiyə ümid bağlamaq? 

Şəmşirə sən layiq gördün ağlamaq, 

Qeyri bir sənətim, adətim nədi?! 

 
1930 

  

 

 

 

 

 

 

 

NÖKƏRİ 

 

A bəyzadə, qurban olum boyuna, 

Beləmi unudar ağa nökəri. 

Qış olanda tər qoynunda gizlədər, 

Baharda göndərər dağa nökəri. 

 

Qulam qulluğunda misali-mürid, 

İstəsən daş daşıt, istər qar kürüt. 

Ləblərinin şirəsini ver kirit, 

Qoyma barı, ağlamağa nökəri. 

 

Bir yoxsula qismət gərək Fələkdən, 

Boş yerə nə çıxar öldüm deməkdən. 

Yazda arı əsəl çəkir çiçəkdən, 

Bağban eylə bu şən bağa nökəri. 

 

Varsa səxavətin, rəhmin, kərəmin, 
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Xəstə aşiqinə olsun mərhəmin. 

Şəmşir üçün varmı meylin, məramın, 

Əgər varsa, al qucağa nökəri. 

 
1921 

 

 

 

 

 

 

 

 

BƏZƏNMİŞ 

 

Bu gün seyrə çıxdım könül şəhrini, 

Gördüm gül bağçası, bağı bəzənmiş... 

Bir tərəfi çəmən, bir yanı lalə, 

Al yaşıllı hər növrağı bəzənmiş. 

 

Bədən boş yuvadı, uçan nəfəsdi, 

İnsan üçün qalan quru qəfəsdi. 

Dünyanın malına kim deyib bəsdi, 

Olsa da qızıldan dağı, bəzənmiş. 

 

Mərifət şərbətin içib doysanız, 

Alimə, arifə, qiymət qoysanız, 

Şəmşiri məclisdə adam saysanız 

Qəlbim olar bahar çağı bəzənmiş. 

 
1920 
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A BAXTIM 

 

Nə yatmısan belə qəflət içində, 

Bəsdi, bir oyanıb dursan, a baxtım! 

Sar, yapalaq şikarında ov alır, 

Sən də bir torunu qursan, a baxtım! 

 

Eldən geri qalma, yar-yoldaşa çat! 

Taledən, iqbaldan istə sən barat! 

Alıcı tərlan tək ərşə çal qanad, 

Qara çən-dumanı yarsan, a baxtım! 

 

Taleyi xoş olan zəngin, varlıdı, 

Halı xoş, günü xoş, bəxti yarlıdı, 

Tay-tuşumun baxtı etibarlıdı, 

Sən də üçün biilqarsan, a baxtım! 

 

Nazını çəkməyə yoxdu bir kəsim, 

Qalıbdı bədəndə quru nəfəsim, 
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Yetişmir guşinə, yetişmir səsim, 

Yoxsa eşitmirsən, karsan, a baxtım?! 

 

Olsan ilqarına düz, gələcəksən, 

Şəmşirə vermisən söz, gələcəksən, 

Əgər unutmasan, tez gələcəksən, 

San sahibi-ixtiyarsan, a baxtım! 

 

 

 

 

 

AĞLARAM 

 

Bilinməz dərdlərim başımdan aşıb, 

Bu dünyada qəmlər yeyib ağlaram... 

Nə ürəyim öz kamına çatıbdı, 

Nə qüssədən gözüm dolub ağlaram... 

 

Günüm nadan ilə keçdi, qocaldım, 

Özümü dərd bilməz əlinə saldım; 

Ömür sütunuma bir balta çaldım, 

Başıma ikəlli1 döyüb ağlaram. 

 

Şəmşirəm, itməsin bu haqqı-sayım, 

Baxsın ərizəmə qoy əmim, dayım; 

Dinsəm arvad tutur qapazdan payım, 

Fələk gör nə günə qoyub, ağlaram. 
 

1920 
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1. İki əlli 

 

 

GÖRÜNMÜR NİYƏ? 

 

Səfalı yaylaqlar, gözəl oylaqlar, 

Sevgili nigarım görünmür niyə? 

Onun fərağında gözlərim ağlar, 

Aman, a dağlarım, görünmür niyə? 

 

Tel üzdə pərişan, zülfü kəməndlim, 

Dəhanı şəkərlim, ləbləri qəndlim, 

Sözləri müsəffa, şirin söhbətlim, 

Tuti xoş göftarım görünmür niyə? 

 

Qılman tamaşalım, loğman kamallım, 

Züleyxa eşqlim, Yusif camallım. 

Məcnunu mən olan Leyli xəyallım, 

Artır intizarım, görünmür niyə? 

 

Kərəm kimi qalan yardan aralı, 

Fərhad tək tişəli, qəlbi yaralı, 

Kamandar seydinin sərxoş maralı, 
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Ovçuyam, nigarım görünmür niyə? 

 

On səkkiz il keçdi, fərağındayam, 

Pərvanə tək şamın çırağındayam, 

Şəmşirəm, gəzirəm, sorağındayam, 

Könlümdə vüqarım görünmür niyə? 
 

 

 

 
 

 

 

 

DEDİM, DEDİ 
 

Dedim: gözəl, bu sallanış nədəndir? 

Dedi: ümmanların sonasıdır bu. 

Dedim: ağ əllərin əlvan hənalı, 

Dedi: öz hüsnümün hənasıdır bu. 
 

Dedim: mən dərdimi o şirin dilə, 

Dedi: nə cisminə düşdü zəlzələ? 

Dedim: gəl bu bağda verək əl-ələ, 

Dedi: bir qocalıq binasıdır1 bu. 
 

Dedim: atma mənə müjgan oxunu, 

Dedi: qoynum verir ənbər qoxunu; 

Dedim: aşıq harda alsın yuxunu, 

Dedi: sevgilinin sinəsidir bu. 
 

Dedim: canan, bir insanda olsa var, 

Dedi: yoxsul olan ondan pay umar, 

Dedim: sədrin üstə gördüm iki nar, 
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Dedi: sevənlərin məməsidir bu. 
 

Dedim: Şəmşiri sən etdin xəstə hal, 

Dedi: cünunlarda olur bu xəyal, 

Dedim: dodağına  bulanıbdı bal,  

Dedi: sən mərizin davasıdır bu. 
 

1925 

 
1. “Bu əsaslı, binövrəli qocalıqdandır”–mənasındadır 

 

 

GƏLSİN 

 

Verdiyi ilqara ümid bağlaram, 

Ala gözlü sonam bu yana gəlsin! 

Sən dərdə saldığın xəstə bir aşıq 

Qoy sənin qapına dərmana gəlsin! 

 

Bir sənsən istəkli ömrümün varı, 

Məndən soyumasın qəlbin ilqarı, 

Söylə səməndərə, eşitsin barı, 

Oduma yanmağa pərvanə gəlsin! 

 

Sevgi ayrı düşsə biri-birindən, 

Düşməzmi ürəyi dərdə dərindən? 

Leylidən, Əslidən, bir də Şirindən 

Əlində bir töhvə nişana gəlsin! 

 

Aşıq qəm oduna ziyada yanır, 

Şairlər atəşə dünyada yanır, 

Ürəyim Kərəmə, Fərhada yanır, 
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Xəbər ver Məcnuna, Sənana, gəlsin! 

 

Tərlan ovun alar sarın əlindən, 

Əndəlib gülünü xarın əlindən, 

Bu zalım, biinsaf yarın əlindən 

Şəmşir nə vaxtadək amana gəlsin? 

 

 

 

 

 

DÖNDÜ, NƏ DÖNDÜ 

 

Zimistan çəkirdim çoxdan bəridi, 

Daha qışım yaza döndü, nə döndü... 

Taleyim tərlanı  qalxdı havaya, 

İşim pərgar saza döndü, nə döndü... 

 

Gül açdı könlümün saralmış bağı, 

Şamama yetirdi bostanım tağı, 

Ürəyimin sızğın axan bulağı 

Daşıb Kür, Araza döndü, nə döndü...  

 

Ömrüm üçün bahar gəlir, qış gedir, 

Naşı oxum ha atıram tuş gedir, 

Hər nə desəm sözüm elə xoş gedir, 

Mahnım xoş avaza döndü, nə döndü...  

 

Tərəqqi atını minibdi baxtım, 

Dəli çaylar kimi sellənib axdım, 

Şəmşirəm, yetişdi nə gözəl vaxtım 
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Xəyalım şahbaza döndü, nə döndü...  

 
1927 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

İSTƏYİR 
 

Müjgan xədəngini ovçular kimi 

Biilqar sinəmə atmaq istəyir. 

Məni öldürməkdi qəsdi, qərəzi, 

Nahaqdan qanıma batmaq istəyir. 
 

Əmr eləyir qollarımı bağlada, 

Yaralı sinəmi çarpaz dağlada, 

İstəyir hər zaman dönüb ağlada, 

Göz yaşım sellərə çatmaq istəyir. 
 

Fikri budu məni qara pul edə1, 

Ayaqlayıb sinəm üstün yol edə, 

Yusif kimi bir sahibsiz qul edə, 

Aparıb bazarda satmaq istəyir. 
 

Deyir: bir nökər ol, gəl qapımda dur, 

Yalvarıb, yapışıb boynunu kəc bur; 

Nainsaf əlinə düşəndə bir sür2 
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Gör nə ixtiyara çatmaq istəyir? 
 

O nə şamamadı yatıb tağ üstə? 

Qoşadı xalları gül yanaq üstə, 

Şəmşirə söz verib: gəl bulaq üstə, -  

Yoxsa məni o aldatmaq istəyir? 
 

1927 
 

1. “Ucuz sala, qiymətsiz edə” mənasındadır. 
2. Fürsət. 

 

 

BİR DƏ YALVARIM 
 

Buxağı bənövşə, teli nərgizə, 

Dağlar lalasına bir də yalvarım. 

Səcdə qılım qaşlarının tağına, 

Gözün alasına bir də yalvarım. 
 

Gördüm, mayıl oldum xoş avazına, 

Canım dözər işvəsinə, nazına; 

Laçın şahbazına, göllər qazına, 

Sular sonasına bir də yalvarım. 
 

Bu yolu onunla çoxdan gəlirəm, 

Boynum büküb, ağlamaqdan gəlirəm, 

Yoncumaqdan, yalvarmaqdan gəlirəm, 

Zalım balasına bir də yalvarım. 
 

Çox ümid etmirəm etibarına, 

Birdən satar məni dünya varına; 

Dostlarına, yaxın qohumlarına, 
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Cəm el-obasına bir də yalvarım. 
 

Şəmşir həsrətindən çox çəkir cəfa, 

Görürsənmi, a nainsaf, bivəfa?! 

O desə, çox güman gələr insafa, 

Dedim xalasına bir də yalvarım. 
 

1927 

 

 

 

 

 

GÖZƏLİM 

 

Alma yanağından busə almağın 

Qiyməti nə qədər edər, gözəlim? 

Sail boş qayıtsa hansı qapıdan 

Qarğıya-qarğıya gedər, gözəlim! 

 

Sinəmə ox dəyib gözündən sınin, 

Qorxuram acıqlı sözündən sənin, 

Könül busə dilər üzündən sənin, 

Qəlbini almasın kədər, gözəlim! 

 

Şəmşirə yaxşıdı, yamandı bu hal, 

Etmişəm təzədən indi bir xəyal, 

Bu yolda canımı alırsansa al, 

Zəhmətim getməsin hədər, gözəlim! 

 
1928 

 



                                                                                    Aşıq Şəmşir 
 

 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GƏLİR-1 

 

Keçdi qış ayları, bahar fəslidi, 

Yenə dağ başına ağ duman gəlir. 

Köç edib yaylağa ellər, obalar, 

Bulaqlar başına min cavan gəlir. 

 

Çəmənlər gül-çiçək açan vaxtıdı, 

Günəş aıəmə nur saçan vaxtıdı, 

Laçın pərvazlanıb uçan vaxtıdı, 

Şikar ovlağına şux tərlan gəlir. 

 

Könlüm qanadlanıb, gözü yoldadı, 

Axtarın, Şəmşirin izi yoldadı, 

Sürü-sürü qoyun-quzu yoldadı, 

Əlində tütəyin xan çoban gəlir. 

 
1930 
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GƏLİR-2 
 

Kəlbəcər yaylağı, çiçəkli dağlar, 

Sizə ağ yağışlı dumanlar gəlir. 

Eşidib səsini bütün el-oba, 

İstisu üstünə nə canlar gəlir... 
 

Mənim söz qılıncım səndən sov alar, 

Adınla fəxr edir bizim obalar. 

Təmiz axar sular, təmiz havalar,  

Xəstələr üstünə dərmanlar gəlir. 
 

Çaylarda çalxanan sonadı, qazdı, 

Bir yanda ney, kaman, bir yanda sazsı. 

Cavandı, qocadı, gəlindi, qızdı, 

Görüşünə igid oğlanlar gəlir. 
 

Qəlbim fərəhlənir, qanad çalmağa, 

Ellər gəlir səndən mətləb almağa. 
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Çəmənzar köksündə qonaq qalmağa 

Ceyran bulağına mehmanlar gəlir. 
 

İndi bizim eldə qardaşdı millət, 

Nə xan var, nə sultan, yoldaşdı millət, 

Şəmşir, birgə sözlü, sirdaşdı millət, 

Neçə bir can kimi cananlar gəlir. 
 

1955 

 

 

 
 

AĞLAMA 

 

Anam-bacım, bu milləti yaradan, 

Bir gün imdadına çatar, ağlama. 

Filləri aparan azğın sellərin 

Nəzilər, köpüyü yatar, ağlama. 

 

Axır su yerinə insanın qanı, 

İmdada yetişən ədalət hanı?! 

Dövran belə qalmaz, kəsmə gümanı, 

Başımda qiyamət qopar, ağlama. 

 

Qisas qalmayacaq bu zülmkara, 

Məhv olub Mənsuru çəkdirən dara. 

Təbib qarşı gələr – sağalar yara, 

Bu qəmli hicrandan qurtar, ağlama. 

 

Şəmşirin qəlbində dərd belə qalmaz, 

Hasil olmalıdır gözlənən muraz, 
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Keçər bu zimistan, qorxma, gələr yaz, 

Biz də görəcəyik bahar, ağlama.  
 

 

 1916 
 

 

 

 

 
 

 

DAĞLARI 

 

Dəllərdən baxırdım xəstə çağımda, 

Gözümə göründü Gəncə dağları. 

Murovu, Kəpəzi, dəli Qoşqarı, 

Görən şəfalanar məncə, dağları. 

 

Kəkliklər daşında gəzir balalı, 

Köksü sıx meşəli, çiçək talalı, 

Sinəsi sünbüllü, güllü, lalalı, 

Var bizim yerlərin incə dağları. 

 

Nə ola, o yerə güzarın düşə, 

Şəmşir, əlin bulaqlara yetişə. 

Qərənfil, ərğaban, nərgiz, bənövşə, 

Al-yaşıl bəzəyir qönçə dağları. 
 

1925 
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GÖRÜNSÜN-1 
 

Murov, Kəpəz, baxışıma yol verin, 

Qoy gözümə gözəl Gəncə görünsün. 

Nizaminin yurdu – o qədim şəhər, 

İstərəm gözümə gencə görünsün; 
 

Buludlar çəkilsin, açılsın duman, 

Yadıma düşübdü şirin danışan. 

Mənim mehribanım gəzməsin pünhan, 

Qısılmasın xəlvət küncə, görünsün. 
 

Ayrılığı bizə yaman ad olub. 

Demirəm ki, onsuz qəlbim şad olub. 

Yoxsa küsüb, meyli məndən yad olub?! 

Divanəsi tək mənəmcə, görünsün. 
 

Nə vaxtdı ayrıldım yaz nəfəsindən, 

Məhbub gülüşündən, bülbül səsindən. 
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Hicranın, həsrətin məngənəsindən 

Çıxarsın könlümü dincə, görünsün. 
 

Şəmşir, ona toxunmasın dərd əli, 

O Gəncəni əlvan edib mərd əli. 

Mirvarili, əbrişimli, pərdəli, 

Küçələri gözəl, incə görünsün. 
 

1925 

 

 

 

 

GÖRÜNSÜN-2 
 

Haray, bizim başı dumanlı dağlar! 

Bax, ay gözüm, yaxşı tanı, görünsün! 

Kəndimizin Sarı yalı, Buzluğu1, 

Şiş qayanın Bəzirganı görünsün! 

 

Xəstəyəm, yatdığım bu yer şəhərdi, 

Bir yanım çırpınan bəhri-Xəzərdi, 

Hər yana baxıram: cənnət təhərdi, 

Könlüm istər Ağdabanı2, görünsün! 

 

Şair Osman3 eşitsəydi gələrdi, 

Bəlkə bu dərdimə dərman bilərdi; 

Eynim açılardı, üzüm gülərdi, 

Dostun mehribanı hanı, görünsün?! 

 

Özüm Kəlbəcərli, eşqim yüz bulaq... 

Hər səhər ətrini gətirir sazaq. 
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O yerlər gözümdən olmasın uzaq, 

Şəmşir üçün hər nişanı görünsün! 
 

Bakı şəhəri, xəstəxana, 
1958 

 

 

 
1 Kəlbəcərdə dağ adlarıdır. 

2 A.Şəmşirin anadan olduğu kəndin adıdır. 

3 Osman Sarıvəlli nəzərdə tutulur. 

 

 

GÖZƏL QIZ 

 

Yüz min gözəl olsa, gəlməz eynimə, 

A şirin söhbətim, sözüm, gözəl qız. 

Maral baxışına mail olmuşam, 

Doymur gözlərindən gözüm, gözəl qız. 

 

Laləyanaq, gəl, başına dolanım, 

Sənə olmaz hiylə, fitnə, yalanım. 

Pərvanə tək atəşinə qalanım, 

Görünsün külümdə közüm, gözəl qız. 

 

Camalın bir mahdı - misalı ayə, 

Kəramət sahibi salıbdı sayə, 

Xilqətinə əlbət qatıblar mayə, 

Bu işə şahidəm özüm, gözəl qız. 

 

Eşq atından düşən qalır piyada, 

Şəmşiri unutma, hərdən sal yada. 
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Özgənin malısan, a mələkzada,   

Əzəldən olaydın bizim, gözəl qız. 

 
1925 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

YARAŞMAZ-1 
 

Nəmərdə yalvarmaq insafdan deyil, 

Düşmənə yaltaqlıq mərdə yaraşmaz! 

Öyünüb desə də min yol nakişi: 

“Mənəm qəhrəman da, nər də”,- yaraşmaz! 
 

Hər kəs qeyrətini düşünsün əzəl, 

Gül olmaz söyüddən - tökülər xəzəl. 

Abır-həya, hörmət bilməyən gözəl 

Çəksə də üzünə pərdə, yaraşmaz! 
 

Qatil də özünə deməz cəlladam, 

Onun işdəyinə düşmənəm, yadam. 

Xalqın əhvalına yanmayan adam 

Desə də şərikəm dərdə, yaraşmaz! 
 

Həmişə kəmhünər sellənər, daşar, 

Döyüşə girməmiş qaynayar, coşar, 
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Yerdə iş bacarmaz, göydən danışar, 

Ona gəzmək heç düz yerdə yaraşmaz. 
 

Şəmşir məqsədinə çata, yaxşıdı, 

Gövhəri sərrafa sata, yaxşıdı, 

Yaxşı oğul, yaxşı ata yaxşıdı, 

Beyvecsə xeyirdə, şərdə yaraşmaz. 
 

1927 
 

 

 

 

 

 

YARAŞMAZ-2 

 

Səxavət, kəramət, insaf, mürüvvət 

Zülümkar zalıma, bəyə yaraşmaz. 

Adamlıq, yaxşılıq, ilqar, məhəbbət, 

Ədəb, ismət əqli zaya yaraşmaz. 

 

Mərd qılınc qurşanar ehtiyat üçün, 

Zivəri Haqq verir toy-büsat üçün, 

Yəhər bağlanıbdır köhlən at üçün, 

Aləm bilir: çul eşşəyə yaraşmaz. 

 

Şəmşirin sözünün nöqsanı yoxdur, 

Nanəcib, nakəsin qəlbi soyuqdur, 

Kasıbda etibar varlıdan çoxdur, 

Libas yoxsullara niyə yaraşmaz? 
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SALAM VER 
 

Kağız, yetişəndə bizim obaya, 

Qohuma, qardaşa, elə salam ver. 

Ərzim, iltimasım bir budur səndən, 

Səni əzəl alan ələ salam ver. 

 

Əgər görsən qoca ustad atamı, 

Əvvəl-əvvəl ona yetir butamı. 

Söylə belə unutmazlar adamı, 

Tuti kimi şirin dilə salam ver. 

 

Ağdaban adlanan o gözəl oba, 

Cənnətə bənzəyir - əhsən, mərhəba! 

Alxanın yurduna kim çıxsa ova, 

Ona de ki, Çöplü gölə salam ver. 

 

Bax Kəkil meşədən Buzluğa sarı, 
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Soyuq Daşbulağı unutma barı! 

Mən əvəzdən sən görəndə dağları, 

Çəmənə salam ver, çölə salam ver. 

 

Şəmşir bu məktubu yazdı nişana, 

Xəstədi, gülməyin siz pərişana. 

Qoşa Turşsulara, Çayqarışana, 

Əyrigedən daşlı yola salam ver. 
 

1928 
 

 

 

 

BƏRİ 
 

Nə söz qaldı mən deməmiş sənə, yar! 

Qəlbimin sirrini açandan bəri. 

Divanələr kimi düşdüm dağlara, 

Sinəm 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, 
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İstəkli bir dostum oldu müxənnəs, 

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 

 

 

 

 

 

OLAN ZAMAN 

 

Dağ olsa əridər, külə döndərər, 

Kişinin həmdəmi pis olan zaman. 

Azar düz yolunu, tərsinə gedər, 

Evində övladı nəhs olan zaman. 

 

Məndən inciyirsən, dərdi bil, inci, 

Bayquşa məskəndi viranə küncü, 

Xofludu adamın pisi, gülüncü, 

O, hürkər, özündən səs olan zaman. 

 

Şəmşir izahını göstərdi axır, 

Bir qotur danadan çirklənir naxır. 

Dayanmaz, üzünə tez çıxar paxır 

Qızılın içində mis olan zaman. 

 
1929 
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GÖRMÜŞƏM 

 

Oğul, indi ədalət var, divan var, 

Mən də xeyli dövranları görmüşəm. 

Dövlət qeydə qalır, gəzir, axtarır, 

Azad olan insanları görmüşəm. 

 

Başa döyüb ellərə qan içirdən, 

Obaları talan edib köçürdən, 

Əlinə ling alıb evlər uçurdan, 

Qaçanları, qovanları görmüşəm. 

 

Qaranlıq gecələr tez səhər oldu, 

Zülümkarın balı dərd, zəhər oldu, 

Quldurun axırı bu təhər oldu, 

Xərabəni, viranları görmüşəm. 

 

Nainsaf, kərəmsiz, mürvətsiz ağa, 
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Pis adamın adı düşdü uzağa. 

Şəmşir, çox qoçular çökdü ayağa, 

Xalqa kötək vuranları görmüşəm. 

 
1929 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEMƏK OLMAZ 

 

Qəza qədərlənib üz verəndə dərd 

Kəməndə düşənə qaç demək olmaz. 

Nakəs kölgəsinə sığınanda mərd, 

Keçir ili, ayı xoş, - demək olmaz. 
 

İblisin dostluğu qəmdi, qəhərdi, 

Qurdla aşnalıq da çox bitəhərdi; 

Namərd plovunu yemə, zəhərdi, 

Ağıdı ləzzəti, aş demək olmaz. 
 

Ayaq basma şeytan-iblis izinə, 

Lənət bicin əyrisinə, düzünə, 

Hər kim baxsa satqın arvad sözünə 

Samandı kəlləsi, baş demək olmaz. 
 

Çətindi, biiman anda inana, 

Nə dillə deyim ki, anlaya, qana? 
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Nanəcibə, biilqara, nadana 

Etibar eyləyib, iş demək olmaz. 
 

Şəmşir deyər xayın ürək gəzilməz, 

Xoryat sözü cana oxdu, dözülməz. 

Tərlan yuvasından sümük üzülməz1, 

İgid tüfənginə boş demək olmaz. 
 

1932 
 

 

1 “Əskik olmaz” mənasındadır. 
 

 

TOXUNMA 
 

Bizim özgələrdə yoxdur işimiz, 

Yaxşı deyil, sən bu cana toxunma! 

Əgər sən ovçusan, oylağında gəz, 

Bu yerlərdə bu ceyrana toxunma! 
 

İgid gərək toxunmasın kəndinə, 

Öyünməsin fitnəsinə, fəndinə; 

Keçərsən qıfılbənd, saz kəməndinə, 

El içində ada, sana toxunma! 
 

Ağlın azıb, itiribsən sərini, 

Gələndə meydana tökmə tərini; 

Anla qüvvətini, bil hünərini, 

Heç kəllə güləşmə, dana, toxunma! 
 

Görsən, ağsaqqalın soruş halını, 

At minəndə döymə ayaqyalını; 
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Saxla qanacaqla böyük yolunu, 

Çox əzizdir ata-ana, toxunma! 
 

Bülbüləm, bağımda gül məni sevir, 

Arif olan əhli-dil məni sevir, 

Mən eli sevirəm, el məni sevir, 

Şəmşir kimi mehribana toxunma! 
 

1939 
 

 

 

 

İNSAN OĞLU 
 

Unudur verdiyi əhdi-ilqari, 

Pozur peymanını tez, insan oğlu. 

Mənim sözlərimə sən inanmasan 

Axtar bu aləmi gəz, insan oğlu. 
 

Sirrin vermə, sir saxlamaz hər adam, 

Kimdi atasından halal, nər adam? 

Hanı dosta etibarlı bir adam, 

Ola ilqarına düz, insan oğlu? 
 

Huşum nə bir çıxır, nə də cəm olur, 

İşim-peşəm möhnət, qüssə, qəm olur. 

Biilqar dost səxavətdə kəm olur, 

Az gəlib dünyaya, az, insan oğlu. 
 

Xainin qəlbinə yüz şeytan dolub, 

Saldığı  bağçalar saralıb, solub, 
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Daş da sir saxlamır, biilqar olub, 

Saxlamır qəlbində söz, insan oğlu. 
 

Yetsə qulağına Şəmşirin səsi, 

Sənə şəfa verər onun nəfəsi; 

Qəzanın qədəri yıxmayan kəsi 

Yıxarmı yığılsa, yüz insan oğlu? 
 

                                                                          1943 

 

 

 

 

SEVİNSİN 
 

Su gəlsin sinəsi yanğın bağlara, 

Bülbüllər şad olub, güllər sevinsin. 

Gün-gündən xoş keçsin nobahar kimi, 

Həftələr, bu aylar, illər sevinsin. 

 

Bir kimsə çıxmasın öz yuvasından, 

Əllər üşüməsin qar havasından, 

Oğul atasından, qız anasından; 

Ayrılan görüşsün, əllər sevinsin. 

 

Şəmşir, sözlərini yetir tamama, 

Çətin işlər daha düşsün nizama, 

İntizar bacılar yetişsin kama, 

Qardaş deyib yanan dillər sevinsin. 

 
1944 
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ARZULA 

 

Sən xalqın işinə, elin nəfinə 

Həmişə bir xeyir xəbər arzula! 

Piyadanı atlı, yoxsulu varlı, 

Qanadsızı quş tək gəzər arzula! 

 

Hər xırda iş üçün acığa gəlmə! 

Mənasız danışıb, əfsanə gülmə! 

Söylə cəvahir tək 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! 

 
1946 
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OLARSAN 

 

Tamahın sürüyər səni pis yola, 

Aldanıb sahibi-üsyan1 olarsan. 

Xalq içində sən xar etmə özünü, 

Düşüb el gözündən yaman olarsan. 

 

Minib şər atını başlama, oynax, 

Sənə düz görünən hər dərə, hər dağ. 

Keçər öz boynuna qurduğun duzax, 

Döşənib sən yerlə 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, 

Çox olub tarixdə enən, ucalan, 
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Bir gün mətahını çox olar alan, 

Ellərin dilində dastan olarsan. 
 

1948 

 

 

 

 

 

 
1 ”Yoldan çıxarsan” mənasındadır. 

  

 

GƏLMƏDİN 

 

Yolunu gözlədim sənin səbirsiz, 

Dost, nə üçün bu diyara gəlmədin? 

Demişdin gələrəm bulaq üstünə, 

Niyə etdin bəs avara, gəlmədin? 

 

Bir kəsə qalmadı dünyanın taxtı, 

Özünü yüksəltdin tərəqqi vaxtı, 

Meylin, məhəbbətin bəlkə uzaqdı, 

O səbəb kəsibsən ara, gəlmədin. 

 

Şəmşirin dərdini yenə oyatdın, 

Eşqi, məhəbbəti kimlərə satdın? 

Namusu, qeyrəti hayana atdın?  

Düz çıxmadın etibara, gəlmədin. 

 
1930 
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AY PƏRİ 

 

Vədə verdin, doğru olsan ilqara, 

Bu gündən qəbalə yazaq, ay pəri! 

Sıninlə birlikdə düşək dağlara, 

Nabələd yollarda azaq, ay pəri! 
 

Hüsnündən utanır gül, çəmən, lala, 

Sənin hər baxışın dəyər mahala. 

Nə qana çək, nə böhtana, nə ala, 

Gəl mənə qurma sən duzaq, ay pəri! 
 

Tovuz camalına qalıbdı heyran, 

Sənin sorağını alıbdı hər yan. 

Soruşub nəslimi, etsən imtahan: 

Əslimiz Şəmşəddin, Qazax, ay pəri! 
 

Əcəlsiz öldürür məni firqətin, 

Əyibdi qəddimi dərdin, möhnətin. 
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Əhdi-peymanınıbu məhəbbətin 

Bəs indi biz necə pozaq, ay pəri? 
 

Gəlsən gedək bizim elə, gözəl sən, 

Qənd əzilib şirin dilə, gözəlsən, 

Yoxdu bərabərin, elə gözəlsən, 

Dolanma Şəmşirdən uzaq, ay pəri! 
 

1930 

 

 

 

 

VƏDƏSİNDƏ-1 
 

Səni qarı gördüm, bağrım qan oldu,  

Mənim saqqalımın çal vədəsində. 

Qəlbimə dəydiyin yadıma düşdü, 

Çox dedim könlümü al vədəsində. 
 

Ov keçdi bərədən, uyquda yatdım, 

Oyandım, xədəngi izinə atdım, 

Ha yüyürdüm: nə yetişdim, nə çatdım, 

Hər işin qaydına qal vədəsində. 
 

Qubarlandın 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. 
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Gözəlliyi əldən alan dünyadı, 

Güvəndin hüsnünün gül vədəsində. 
 

Arzun nədi, nə deyirsən indi sən, 

Ürəyində mənə sevgi bəsləsən, 

Şəmşiri axtarıb görmək istəsən 

Verdiyin ilqara gəl vədəsində. 
 

1937 

 

 

 

 

VƏDƏSİNDƏ-2 

 

İtirmə özünü, müşkülə düşsən, 

Darıxma səbrinin az vədəsində. 

Qəlbini gen saxla, gəlsə taledən, 

Açılar qapalı göz, vədəsində. 

 

Baxtın sarayında yana bir çıraq, 

Tərəqqi, tənəzzül onnndadı ancaq. 

Ağacdan düşərmi bivədə yarpaq? 

Hər xilqət yetişər öz vədəsində. 

 

Əvvəl gündən el qaydına qal, dolan! 

Doğru söylə, demədim ki, lal dolan! 

Yaxşı at min, yaxşı gözəl al, dolan! 

Canının qüvvətli, saz vədəsində. 

 

Hansı aşıq vəfa gördü gözəldən? 

Çoxu sevdi, yarı çızdı tez əldən, 
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Ətir gəlməz payız fəsli xəzəldən. 

Dərilər bənövşə yaz vədəsində. 

 

Sevdiyin gözəldə sən ağıl axtar, 

Huşu çaşqınlara olmaz etibar. 

İstəsən tapasan vəfalı bir yar, 

Yoxla, al kamını qız vədəsində. 

 

 

 

 

 

Xəstə şəfalanar təri gələndə, 

Təbib ona yönü bəri gələndə, 

Əgər deyə bilsən, yeri gələndə 

Qılıncdan kəskindi söz, vədəsində. 

 

Dost olan dostunu sata, yaraşmaz, 

İlqarını əldən ata, yaraşmaz, 

Daha bizə hiylə-xata yaraşmaz, 

Şəmşir, saqqalının boz vədəsində. 

 
1947 
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BİR TƏRƏFDƏN 

 

Ey can alan, sənə deyim dərdimi, 

Oxu bir tərəfdən, yaz bir tərəfdən. 

Qıyqacı baxışın alır canımı, 

Qəmzə bir tərəfdən, naz bir tərəfdən. 

 

Qənd əzilib, bal qatılıb dodağa, 

Xallar xətt olunub lalə yanağa, 

Nərgizi sinəyə, gülü buxağa 

Bəzə bir tərəfdən, düz bir tərəfdən. 

 

Mənimlə yad olma sən indən belə, 

Bülbül sənə müştaq, sən də bülbülə. 

Bir danış, heyranam, yar, şirin dilə, 

Seyrəqib dinməsin tez bir tərəfdən. 

 

Al başım qoynuna, bələnim tərə, 

Qoy batım, qərq olum müşkə, ənbərə, 
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Məsləhət-məşvərət gəlsin bir yerə, 

Söhbət bir tərəfdən, söz bir tərəfdən. 

 

Ya meydi, ya şərbət ləbinin tamı, 

Doludur əlində eşqimin camı, 

Dursun pişvazında gözəllər hamı- 

Gəlin bir tərəfdən, qız bir tərəfdən. 

 

 

 

 

 

Saqilər dəstində bir badə kimi, 

Durmuşam yolunda amadə kimi, 

Şahanə məclisdə şahzadə kimi 

Dolan bir tərəfdən, gəz bir tərəf dən. 

 

Qoyma ki, aşiqin çöllərə düşsün, 

Uçsun əndəlibin, güllərə düşsün, 

Vəsfini söyləyək, dillərə düşsün, 

 Şəmşir bir tərəfdən, saz bir tərəfdən. 
 

1938 
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GÖYÇƏK 

 

Bəxtəvərin nə qaradır qaşları, 

Hüsnü qəşəng güldür, dodağı göyçək. 

Təhri-yasəməndir al yanaqları, 

Nə qəşəng yaranıb buxağı göyçək. 

 

Gəl məni zülfünə bağla sən, gözəl! 

Öldürüb, üstümdə ağla sən, gözəl! 

Bir dəmir şiş ilə dağla sən, gözəl! 

Çək sinəm üstünə bu dağı, göyçək! 

 

Can qurban edərəm şirin dillərə, 

Siz qonaq gələndə bizim ellərə. 

Şəmşir müştaq olub sarı tellərə, 

Taxmış tellərinə darağı göyçək. 

 
1940 
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BİR GÜN-1 
 

Namərdin əliylə əyilməz polad, 

Əyilsə, həddinə düzəli bir gün. 

Çoxları yurduma girmək istəmiş, 

Olub öz yaxası, öz əli bir gün. 
 

Ağ dumanda çox olsa da gurultu 

Külək vurar, dolu yağmaz tez ötü, 

Yorulmaz mənzildə ədalət atı, 

Başa çıxar axrı-əzəli bir gün. 
 

Şər səməndi minsə yorulacaqdı, 

Böhtanın qanadı qırılacaqdı, 

Qudurğan qəm seli durulacaqdı, 

Kökündən kütahdı, nəzili bir gün. 
 

Gözlə gələcəyi, hələ öyünmə, 

Dana, boyun çəkib kələ öyünmə, 
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Göyəm kölgəsində tula, öyünmə, 

Saralıb tökülər xəzəli bir gün. 
 

Şəmşirəm, sözümü düzgün deyirəm, 

Olar bir dəqiqən yüz gün, deyirəm, 

Qırılmış belinə üzgün deyirəm, 

Halın olacqdır məzəli bir gün. 
 

1942 

 

 

 

 

BİR GÜN-2 
 

Qohum-qardaş, niyə məni qınarsız, 

İki gün canı sağ, naçağam bir gün. 

Qəlbimə dəyməyin - sonra yanarsız, 

Yol üstə gedərgi qonağam bir gün. 
 

Çox çətindi əl ki, əldən üzülə, 

İnsafdımı gözüm yaşı süzülə?! 

Gəzərsiniz, tapılmaram yüz ilə, 

Görən gözünüzdən uzağam bir gün. 
 

Kim bilir sinəmin nə var içində, 

Ürəyim çırpınır azar içində, 

Çürüyər cəsətim məzar içində, 

Üstündə gül bitən torpağam bir gün. 
 

Köçüb o mənzilə anam, atam da, 

Olub ağzım acı dadan bir tamda. 
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Qapısız, bacasız qaranlıq damda 

Soruşsanız, bax bu sayağam bir gün. 
 

Şəmşir, nə şirindi ömrün əzəli, 

Bir can sağlığıdı dünya gözəli. 

Yel əsər, tökülər payız xəzəli, 

Mən də o saralmış yarpağam bir gün. 
 

16.02.1976 

 

 

 

 

BİR GÜN-3 

 

Özgə danasını bağlayanların 

Çatısı əlində qalacaq bir gün. 

Yad bağında gül becərən bağbanın 

Gülü tez saralıb-solacaq bir gün. 

 

Qəlbi haram yola doğru axanın, 

Qonum-qonşusuna haram baxanın, 

Sınacaq buynuzu eldən çıxanın, 

Yəqin bil, sözümə gələcək bir gün. 

 

Şirniyyat uşağı gətirər ələ, 

Nizamidən qalıb bax bu məsələ. 

Nə isə, heç sizə kar etmir hələ, 

Görməyənlər görüb biləcək bir gün. 

 

Xoşbəxt ol ki, el sözünü tutalar, 

Qədrin bilib zər yerinə satalar, 



                                                                                    Aşıq Şəmşir 
 

 125 

“Əkən biçməlidi”, - deyib atalar, 

Hər kəs öz haqqını alacaq bir gün. 

 

Varsa qonşuluqda yoxsul bir çoban 

Ucaldar adını - fəxr elə onnan. 

Gedib dost arama dağdan, arandan, 

O çoban qaydına qalacaq bir gün. 

 

 

 

 

 

Sərraf olub işarədən söz qanan, 

Məzmununu, mənasını düz qanan, 

Kamil olub bir kəlmədən yüz qanan 

El içində başcıl olacaq bir gün. 

 

Nə qədər bəd olsa qonşunun pisi, - 

Düşməni qorxuzar qəlbinin səsi. 

Şəmşirə dayaqdı elin nəfəsi, 

Qəlbindən qaranı siləcək bir gün. 
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PAXIRI KİMİ 

 

Gəl zail danışma, sözün iylənər, 

Qara böyürtkənin çaxırı kimi. 

Eşidənin nəcib qəlbi bulanar, 

Zəhərin içilməz bixuru kimi. 

 

Sənsən bu dünyanın alçaq-qolayı, 

Yaman gündə dostdan qaçan dolayı. 

Sürtülüb, qəlbinin gedib qalayı, 

Qatıq düşən misin paxırı kimi. 

 

Meylin Haqdan cox kənara düşübdü, 

Üzünə lənətdən qara düşübdü. 

Belinə qurtarmaz yara düşübdü, 

Qotur xınzırların yağırı kimi. 

 

Şəmşir xainlərdən qaçqındı, qaçqın, 

Dərdim tüğyan etdi həddindən aşqın. 
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Əqlin, fikrin, huşun olubdu çaşqın, 

Yatağan çobanın naxırı kimi. 

 
1942 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLAYDIM 

 

Arifə, alimə, qədirbilənə, 

Duyan adamlara nökər olaydım. 

Nur saçaydım mərd insanlar çeşminə, 

Qaşına, gözünə əxsər olaydım. 

 

Yaxın durmaz idim qoyma ağıla, 

Qoymaz idim fikrim, fəhmim dağıla. 

Dostu satan alçaq, xain paxıla, 

Kəsmək üçün iti xərcər olaydım. 

 

Sahibi olaydım bu ixtiyarın: 

Əlindən almazdım kimsənin varın. 

Əlacım olaydı, əlacsızların 

Dar gündə dadına yetər olaydım. 

 

Qaranlıq yerlərə açam səhər dan, 

Görəydi işığı görməyən insan. 
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Bətənimin öz belinə sarınan 

Dolanıb bir qızıl kəmər olaydım. 

 

Böyük atalardan öyüd götürən, 

Xalq üçün baharlı çiçək gətirən, 

Xam torpağı yarıb çörək bitirən, 

Kotanın ağzında əkər olaydım. 

 

 

 

 

 

Bir kəsə deməzdim söz-kəlmə acı, 

Mərdə qardaş deyəm, zənana bacı. 

Verəydim hər kimin var ehtiyacı, 

Səxada Hatəmdən betər olaydım. 

 

Olmazdım bəşərin xətrinə dəyən, 

Qoymazdım yoxsulu söyən, nə döyən. 

Olmayaydı məndən küsən, inciyən, 

Hamının dilində əzbər olaydım. 

 

Əsəli olaydım quru şanların, 

Könlünü alaydım pərişanların. 

Elinin xeyrinə qarışanların 

Əzilib, dilində şəkər olaydım. 

 

Nitqini tutaydım alçağın, pisin, 

Nəslini kəsəydim şeytan-iblisin. 

Namus keşiyində duran mərd kəsin 

Müdrik əllərini öpər olaydım. 



                                                                                    Aşıq Şəmşir 
 

 129 

 

Ey könül, bu yolda çox sinə gərdin, 

Qəm yükü yorubdu səni bu dərdin. 

Atasını bəyənməyən namərdin 

Qəlbinə tikanlı çəpər olaydım. 

 

Dilini bağlardım satqın, alçağın, 

Qıçını qırardım xajor qonağın. 

Çanağına hədyan deyən sarsağın 

Boynunu vurmağa xəncər olaydım. 

 

 

Arvaddan qorxanı qovaydım eldən, 

Karsız qurumsağı salaydım dildən, 

Oğrunu, əyrini kəsəydim əldən, 

Belə bir sahibi-hünər olaydım. 

 

Şəmşirəm, qəlbi pak olan adamın, 

Kamınca kamala dolan adamın, 

Elin qayğsına qalan adamın 

Keşkə qılıncında kəsər olaydım. 

 
1942 
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YARAŞIR-1 

 

Ey qaməti sərv, qəddi sənubər, 

Qızıl kəmər nazik belə yaraşır. 

Bədirlənmiş on dörd günlük ay kimi 

Hilal qaşın kəsmə telə yaraşır. 

 

Qoy yamanlar çıxıb getsin aradan, 

Azad olsun mənim qəlbim qaradan. 

Nə gözəl yaradıb səni Yaradan, 

Yanağına nərgiz, lalə yaraşır. 

 

Saldı məni haldan-hala gözlərin, 

İstər cismim oda sala gözlərin, 

Müjgan kirpiklərin, ala gözlərin, 

Xəlq olunub tər piyalə, yaraşır. 

 

Bağıla təqsirim, eləsəm günah, 

Bənzər camalına göy üzündə mah. 
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Haqsız nökər kimi hər axşam-sabah 

Şəmşir qulluğunda qala, yaraşır. 

 
1945 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

YARAŞIR-2 

 

İsmi nə gözəldi altı hərflə, 

Qara gözlər qələm qaşa yaraşır. 

Yerindədi mərifəti, kamalı, 

Güllü kalağayı başa yaraşır. 

 

Nəsli, nəcabəti huridi bəlkə, 

Var olsun belə can yetirən ölkə. 

Görüşünə gəlir göydən məleykə, 

Qamətdə huriyə qoşa yaraşır. 

 

Mən istərəm gülə, göz-qaş oynada, 

Qara xallar nöqtə kimi - boy nida! 

Bulaq üstdə samovarı qaynada, 

Ağ barmağa qızıl maşa yaraşır. 

 

Can qurban edəsən bu şirin dilə, 

Şəmşir gərək, gözəl qədrini bilə. 
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Çəmənə, çiçəyə, gülə bükülə, 

Büllur bədən al qumaşa yaraşır. 

 
1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

KƏKLİK 
 

Görəndə uçarsan yad ovçuları, 

Düşərsən dağların başına, kəklik! 

Qan ağladım səni görüb yaralı, 

Bir bax gözlərimin yaşına, kəklik! 
 

Qayalarda qumru kimi ötərsən, 

Görüb ovçuları, yerə çökərsən, 

Səhər-səhər boz otluqda səkərsən, 

Çıxarsan yurdumun daşına, kəklik! 
 

Bahardır, işvələn, naz ilə oyna, 

Oxu şirin-şirin, saz ilə oyna, 

Ucalsın ürəyin, yaz ilə oyna, 

Baş əymə dağların qışına, kəklik! 
 

Ürəyim yolunda olubdu bitab, 

Üzümə səpildi ətrindən gülab, 

Gözəl yaranmısan, ey zülfü pürtab, 
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Sürməni çəkmisən qaşına, kəklik! 
 

Şəmşir fərağında olubdu bihal, 

Gözlərində sürmə, buxağında xal, 

Dəhanında şəkər, ləblərində bal, 

Gəlirmi sözlərim xoşuna, kəklik! 
 

1946 
 

 

 

 

 

XALAM QIZI 
 

Yanağın bağlarda gül, xalam qızı! 

Qamətin sərvdir, boyun minarə, 

Çin-çin olub, düzülübdür qatara, 

Tökülüb üzünə tel, xalam qızı! 
 

Bülbül necə mehribandı yazınan, 

Sən qulaq as, mən oxuyum sazınan, 

Sallana-sallana ərkinazınan, 

Bizim bağçalara gəl, xalam qızı! 
 

Gözə sürmə, tellərinə sığal çək, 

Sənə heyran olun çəmən, gül, çiçək... 

Heç qınama mən ağlasam uşaq tək, 

Özün göz yaşımı sil, xalam qızı! 
 

Nələr çəkdim həsrətindən bir müddət, 

Canımı yamanca üzdü məhəbbət, 
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Daha yalvarmıram, etmirəm minnət, 

Alırsan canımı al, xalam qızı! 
 

Xəstə yay günündə pay umar qardan, 

Təbib sənsən, qurtar məni azardan, 

Şəmşiri müjganın oxlar kənardan, 

Qınamazmı səni el, xalam qızı?! 
 

1946 
 

 

 

 

 

 

GÜN AXŞAM OLDU 
 

Məni dərdə salan alagöz pərim, 

Bəs niyə gəlmədin, gün axşam oldu? 

Xəstəyəm, təbibim, gəl eylə dərman, 

Dərdimi bilmədin, gün axşam oldu. 
  

Bəxtəvər başına, sallanıb gedən, 

Bir bəri baxmadın söylə bir nədən? 

Söhbət məqamında heç mənimlə sən 

Danışıb gülmədin, gün axşam oldu. 
 

Qocanın sevgisi qoca yaxşıdı, 

Gör necə münasib, necə yaxşıdı... 

Mən dedim ixtilat gecə yaxşıdı, 

Gecəyə qalmadın, gün axşam oldu. 
 

Bu güllərdən bağçamızda üz, barı, 

Göz önündə dolan barı, gəz, barı! 
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Gecə olmasa da, bu gündüz, barı 

Könlümü almadın, gün axşam oldu. 
 

Eşqim canda, məhəbbətim soraqda, 

Şəmşirə vədəni verdin nə vaxta? 

Məcnun kimi gözləyirəm bu vaxta, 

Yadına salmadın, gün axşam oldu. 
 

1947 

 

 

 
 

BƏRİ BAX 
 

Ey sevgilim, elə keçmə kənardan, 

Ala gözlüm, əl-amandı, bəri bax! 

Həqiqi aşiqin dönməz ilqardan, 

Qəlbim səni yenə andı, bəri bax! 
 

Mələksən, zamana hardan düşübsən? 

Şəvə saçla buludlardan düşübsən, 

Demə qocalıbsan, kardan düşübsən, 

Çərxi-gərdiş nərdivandı, bəri bax! 
 

Bədr aya oxşayırsan qaşından, 

Mən sənə müştaqam cavan yaşından, 

Sənin od vurduğun eşq ataşından 

Alışdı cəsədim, yandı, bəri bax! 
 

Mənəm qohum-qardaş, ellər ayrısı, 

Bülbül kimi qızıl güllər ayrısı, 

Olduq sənlə aylar, illər ayrısı, 
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Görüşmürük nə zamandı, bəri bax! 
 

Belə yaranıbdı bəşər, ağlaram, 

Çəkərəm ya xeyir, ya şər, ağlaram, 

Ətrin xatirimə düşər, ağlaram, 

Yandı sinəm, yaralandı, bəri bax! 
 

Hicrin, qəmin yollarında süzgünəm, 

Şəmşirəm, sösümə doğru-düzgünəm, 

Dərdə düşmüş bir xəstəyəm, üzgünəm, 

Yar, baxışın bir dərmandı, bəri bax! 
 

1948 

 

QAŞLARIN 
 

Ay məlakə, nə gözəldi gözlərin, 

Təkcə dəyər bir mahala qaşların. 

Deyəsən ki, iki yaydı dartılıb, 

Salıb məni yüz xəyala qaşlarım. 
 

Sənin hər büsatın, cəlalın günəş, 

Qəmər təhərində misalın günəş, 

Gərdənin minadı, camalın günəş, 

Xub yaraşır məhcamala qaşların. 
 

Atəşinə mən ki, azca yanmadım, 

Sən rəhmə gəlmədin, mən usanmadım, 

Heç demə ki, mən bilmədim, qanmadım, 

Bir ox atdı əhli-hala qaşların. 
 

Düşdüm didarından kənar, ağlaram, 

Pərvanələr kimi yanar, ağlaram, 
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Əl vurma yarama, qanar, ağlaram, 

Az qalır canımı ala qaşların. 
 

Xəstə dilər dağ başında qar, hanı? 

Səndə insaf, mürvət, ilqar, var, – hanı? 

Qocalıb, Şəmşirdə ixtiyar hanı, 

Gətirir başıma bəla qaşların. 
 

1950 

 

 

 

 

MƏHƏBBƏTİ 

 

Gözəllər seyrinə getmirəm daha, 

İndi var sinəmdə söz məhəbbəti. 

Yenə də birini könlüm unutmur, 

Qalıbdır könlümdə göz məhəbbəti. 

 

Doğrudu, baxıram yara kənardan, 

Yoxsul vardan umar, xəstə də qardan, 

Azalıb taqətim, düşmüşəm kardan, 

Məndən kəsib gəlin-qız, məhəbbəti. 

 

Şəmşir, hər insanda bu hal yaxşıdı- 

Yüz fikirdən bir düz xəyal yaxşıdı, 

Kişinin qeyrəti halal yaxşıdı, 

Ola öz yarına öz məhəbbəti. 
 

1950 
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KİMDİ 
 

Bir gözəl gəlmişdi bizim dağlara, 

Heyif ki, bilmədim haralı, kimdi? 

Sanki qaçıb naşı səyyad əlindən, 

Keçir ovçusundan aralı, kimdi? 
 

İti xəncər kimi qaşlar çatılmış, 

Deyirsən yanağı aydı, tutulmuş, 

Bilmirəm gülləmi, oxmu atılmış, 

Bu təbib axtaran yaralı kimdi? 
 

Şəkərə, şərbətə sözü bənzədi, 

Huriyə, pəriyə özü bənzədi, 

Baxışda ceyrana özü bənzədi, 

Çilgəzin, Kəpəzin maralı kimdi? 
 

O mələk misallı qarşıma çıxdı, 

Zülfü pərişandı, sinə açıqdı, 
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Gül kimi solğundu, rəngi qaçıqdı, 

Lala yanaqları saralı, kimdi? 
 

O, şirin söhbətli, tuti dillidi, 

Gözəlliyi aşıqlara bəllidi, 

Bizim obalıdı, bizim ellidi, 

Şəmşir bilmir adın, buralı kimdi? 
 

1952 
 

 

 

 

 

 

UNUTMA 
 

Kəlbəcər elində ustadam deyən, 

Məni sal yadına barı, unutma! 

Haqqın batmaz məndə, nigaran olma, 

Meylin olsun bizə sarı, unutma! 
 

Yadigarın qalsa məndə nişana, 

Yayılacaq adın bütün hər yana. 

İnsan olan qiymət verər insana, 

Sənətkarsan, sənətkarı unutma! 
 

Çox görmüşəm “usta mənəm”,- deyəni, 

Dəhrə ilə yonub taxta əyəni. 

Kamandarın işin görüb bəyəni, 

Qafil olub sazandarı unutma! 
 

Şikarında oxun atar naşı yan, 

Qədir bilər qanacaqla yaşayan. 
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Ustad aşıqların sazın daşıyan 

Sən bu qoca yadigarı unutma! 
 

Şəmşirə dediyin baxşayış sazı, 

Qış başa gəlmədi, gözlədim yazı. 

Göndərmədin, səndən qaldım ”irazı”, 
Özgələrlə etibarı unutma! 
 

1952 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A QIZLAR 
 

Qocalıq əl verib düşkünəm daha, 

Qəddim əyən dərdi-qəmdi, a qızlar! 

Vaxt yetişib, siz də bir olarsız, 

Qocalıq bir cəhənnəmdi, a qızlar! 
 

Çox söz eşitmirəm, qulağım kardı. 

Gör mənim çəkdiyim nə ahu-zardı. 

Daş düşdü başıma, saqqal ağardı, 

Siz deməyin ağlım kəmdi, a qızlar! 
 

Necə sənin buxağına xal gəlir2, 

Mənim də qəlbimə yüz zəyal gəlir. 

Baxan gülür: “Odur, xətti çal gəlir”, 
Deyirlər ki, görən kimdi, a qızlar! 
 

                                                           
2 “Xal yaraşır” mənasındadır. 
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Siz dayı dedikcə oluram dəli, 

İtirib huşumu çaşıram, bəli! 

Qocalıq insanı edir məzəli, 

Sürün bu dövranı, dəmdi, a qızlar! 
 

Aşıq olan atəşindən od umar, 

Zülfün məni çalmaq istər, odu mar, 

Zəmbur çəkər çiçəklərdən o du mar3, 

Şəmşir deyir: fikrim cəmdi, a qızlar! 
1952 

 

 

ƏYLƏNMƏZ 

 

Qızlar, siz dəyməyin mənim xətrimə, 

Göz yaşım sel kimi axar, əylənməz. 

Gözlərim bircə gün gözəl görməsə, 

Canım cəsədimdən çıxar, əylənməz. 

 

Kəsib taqətimi qocalıq zalım, 

Çalıb-çağırmağa yoxdu bir halım; 

Görənlər gülüşür - ağdı saqqalım, 

Məhbublar kənardan baxar, əylənməz. 

 

Şəmşir ovlar almış şikar daşından, 

Alışıb yanmışdı eşq ataşından, 

Axşamın günəşi dağlar başından 

Geriyə qayıtmaz, yaxar, əylənməz. 

 

                                                           
3 Şirə mənasındadır3 “Xal yaraşır” mənasındadır. 
3 Şirə mənasındadır 
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1953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR DƏ GÜL 

 

Cavanın gülməsi qocaya xoşdu, 

Gül, ay qızım, mən qocaya bir də gül! 

Xətt ağarıb, diş tökülüb, üz batıb, 

Gülünc edib o Xudaya, bir də gül! 

 

Əlimdən çıxıbdı 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, 

Deyərdin açılıb çəmən, gül, çiçək. 

Sevməzdim çirkini, gəzərdim mələk, 

Etibarsız bu dünyaya bir də gül! 
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Mənimlə qəmlərə yarı olarsız... 

Gözəlliyin intizarı olarsız... 

Siz də bir gün qoca qarı olarsız... 

Bu gərdişə, bu fənaya bir də gül! 

 

Düşkünə lazımdı verəsən quymaq, 

Axşam balla qaymaq, səhər qayqanaq. 

Şirin camalından olarmı doymaq? 

Etdiyim bu təmənnaya bir də gül! 

 

 

 

 

 

Eşq ucundan oda yandı pərvanam, 

Zəhmətdən qaçmıram, mərd doğub anam. 

Deyirdim ov alan qoca tərlanam, 

Şəmşir kimi qarçıqaya* bir də gül! 

 
1953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Əsərləri. I cild 
 

 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* alıcı quş adıdır.  

 

 

YAXŞIDI-1 
 

Səhər-səhər bizim uca dağların 

İnsan üçün xoş havası yaxşıdı. 

Aran da gözəldi, dağ da gözəldi, 

Hər ovlağın öz səfası yaxşıdı. 
 

Yadıma çox düşür Plov təpəsi, 

Söyüdlü çayının car olan səsi, 

Gələn gözəllərin yay düşərgəsi, 

Obasının yaylaması yaxşıdı. 
  

Taxtadüz, Qaraarxac, Ceyran bulağı, 

Mehriban saxlayır gələn qonağı. 

Murovun, Məndilin, Ketini dağı... 

Ha baxırsan, tamaşası yaxşıdı. 
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Səhər kəklik süzür, axşam göyərçin, 

Şikar daşlarında qıy vurur laçın, 

Göllərdə sonalar darayır saçın, 

Ördəklərin çalxanması yaxşıdı. 
 

Dağlarda bənövşə, lala gözəldi, 

Bax yanaqda qoşa xala, gözəldi. 

Dodaqlar bulanar bala, gözəldi, 

Şəmşirin bu təmənnası yaxşıdı. 
 

1954 

 

 

 

 

 

YAXŞIDI-2 

 

Bu dostun gəlişi bir bahar oldu, 

Gözəl qarşıladı bizi, yaxşıdı. 

Birgə tutur nəzərində hamını, 

Kəskin fəhmi, görən gözü yaxşıdı. 

 

Ellər dolandırıb çox ildən bəri, 

Yayılıb aləmə şadlıq xəbəri, 

Mərd nəsilin əskik olmaz hünəri, 

Süd verən ananın özü yaxşıdı. 

 

Xalqın gözü onu görüb tanıdı, 

Bizim zəmanənin qəhrəmanıdı. 

Elimizin əziz mehribanıdı, 

Söhbəti şirindi, sözü yaxşıdı. 
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İstəmir bir işi ola kəsir, kəm, 

Dağıstan oğludu - ilqarı möhkəm. 

Hər xeyirxahlığa qoyduğu qədəm, 

Yolu həqiqətdi,  izi yaxşıdı. 

 

Şəmşirin qəlbində ucalır həvəs, 

Salıb Kəlbəcərə nə gözəl bir səs. 

Arif, aqil, kamil, alim olan kəs, 

İgidin doğrusu, düzü yaxşıdı. 

   

 

 

 

 

YAXŞIDI-3 

 

Atalar sözünü olmaz unutmaq: 

Namərdin çoxundan azı yaxşıdı. 

Qar-boran yağdırar zimistan ancaq, 

Fəsillərin gözəl yazı yaxşıdı. 

 

Sütun dayanarmı yay günü buzdan?! 

San soruşmaq olmaz göydə ulduzdan. 

Bivəfa oğuldan, biqeyrət qızdan, 

İlqarsız sevgidən tazı yaxşıdı. 

 

Qaçağam səxası gödək adamdan, 

Şəmşirəm, kənaram kələk adamdan. 

Avara danışan, zəvzək adamdan 

Meşələrin dilqanmazı yaxşıdı. 
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YAXŞIDI-4 

 

Biqeyrət kişidən, satqın qadından 

Ovlatmağa qara tazı yaxşıdı. 

Utanmayan namusundan, arından, 

Beləsindən bir kök quzu yaxşıdı. 

 

Qoymayın məclisə yağı qarışsın, 

Nə alçağı, qurumsağı qarışsın, 

Oğracın balına ağı qarışsın, 

Mərdin çörəyinin duzu yaxşıdı. 

 

Əyilməz zəhmətə, nə də əməyə, 

Hazırdılar ancaq müftə yeməyə. 

Əbədilik cəhənnəmi görməyə, 

Mən deyirəm: keşiş, qazı yaxşıdı. 
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Qoyarmı boynunda ağır yük, adam, 

Mərdə sığın, olsan yalqız, tək adam. 

Halal süddən xəlq olunmuş tək adam, 

Şəmşir görüb: doğru-düzü yaxşıdı. 

 
1943 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAĞLAR-1 
 

Dünyanın vüqarı mənə bəllidi, 

Səninlə görüşə gəlmişəm, dağlar! 

Ölümdən ağırdı ayrılıq dərdi, 

Ömür vəfasızdı - bilmişəm, dağlar! 
 

Gəzdim ovçu kimi hər oylağında, 

Çəmənli, çiçəkli göy yaylağında. 

Hey məclis qurmuşam Ağbulağında, 

Ürəklə danışıb gülmüşəm, dağlar! 
 

Baxdım, gözüm doldu min seyrangaha, 

Dərindən ah çəkib, batdım günaha, 

Cavanlığım gedib, qocaldım daha, 

Əlimə əsanı almışam, dağlar! 
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Göyçənin baxarı Alagöl dağı, 

Köksündə olmuşam çoban qonağı, 

Yadıma düşübdü el yığıncağı, 

Qara bulud kimi dolmuşam, dağlar! 
 

Bəsdi, ağlamıram, ağlamaq keçdi, 

Qəlbim nə ləkəni, qübarı seçdi; 

Şəmşir, nə yaşasan axırı köçdü, 

Belə bir xəyala dalmışam, dağlar! 
 

1954 
 

 

 

 

  

DAĞLAR-2 
           Qənbər müəllimə 

 

Daxil olub torpağına səcdə qıl, 

Bəlkə məni səndən soruşdu dağlar. 

Suyu şərbət bulaqlara salam ver, 

Nə zaman ki, sənlə görüşdü dağlar. 

 

Qar ilə örtülüb başı, ayağı, 

Buz fərşinə döşəndirib yaylağı, 

Şad xəbər söyləsən qaçar dodağı, 

Bəlkə ağlamadı, irişdi dağlar. 

 

Qar altında darıxmasın çiçəklik, 

Məni də kövrəldir xəstəlik, təklik. 

Havada torağay, qayada kəklik 

Şütmüş, qanad büküb bürüşdü dağlar. 
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Bir iqlimdə getmir dağı-aranı, 

Belə hökm eləyib çarxın dövranı, 

Bu il qışımızın yağmur, boranı, 

Zor küləyi sənlə vuruşdu, dağlar. 

 

Darıxmasın lalə, nərgiz, bənövşə, 

Sabah olmalıdı yamyaşıl meşə. 

Novbahar atlanıb çıxar gərdişə, 

Səninlə öpüşdü, görüşdü dağlar. 

 

 

 

 

Xoş gün görən varmı yaşda bizim tək?! 

Yoxsulu əyləşib başda bizim tək! 

Durmadan çalışır qışda bizim tək, 

Ay, gün arasında yarışdı dağlar. 

 

Şəmşirin qəlbinin var bir diləyi, 

Gəlsin ovlağına Güllər mələyi. 

Quzeyin moruğu, döş çiyələyi, 

Görərsən bir-birinə qarışdı dağlar. 
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DAĞLAR-3 

 

Qüdrətdən binəli, səngər qalalı, 

Sayılmaz qapılı, bacalı dağlar. 

Səndəki qurğunu cahi-cəlalı 

Görən hər bir insan ucalı, dağlar. 

 

Başın dumanlıdı, köksün meşəli, 

Yaylağın laləli, gül bənövşəli, 

İnsan bivəfadır, siz həmişəlik, 

Borc olur insanın əcəli, dağlar. 

 

Sənin qəmin yoxdu qardan, küləkdən, 

Kam alırsan hər arzudan, diləkdən. 

Təmənna eyləsək qoca fələkdən –  

Verərmi möhləti, macalı, dağlar? 
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Mən səni görməsəm canım üzülər, 

Çiçəyindən yazda şəbnəm süzülər, 

Yay olanda körpə əmzik quzular 

Yatar sinən üstə, dincəli, dağlar. 

 

Təmiz havan ərmağandı, sovqatdı, 

Həmi səadətdi, barlı-baratdı. 

Sərin bulaqların abi-həyatdı, 

Şəmşir səndə niyə qocalı, dağlar! 
 

1962 

 

 

 

 

QOCALIQDA 
 

Ey yanağı lalə, təzə növrəstə, 

Bax mənim halıma, gül qocalıqda. 

Vaxtın gələr: bir gün olarsan qarı, 

Düz qalmaz, əyilər bel qocalıqda. 
 

Qaydadı, qocanı cavan bəyənməz, 

Yalvarsan da yenə, inan, bəyənməz, 

Sən demə, düşkünü insan bəyənməz, 

Gələndə başına, bil, qocalıqda, 
 

Gəlmirəm xoşuna, gülürsən mənə, 

Qalmayacaq bu gözəllik heç sənə. 

Tökülər dişlərin, qırışar çənə, 

Xəzan kimi əsər əl qocalıqda. 
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Fələk solduracaq o gül üzünü, 

Onda yaxşı biləcəksən özünü, 

Sən danışmaq istəyəndə sözünü, 

Dolaşar ağzında dil qocalıqda. 
 

Sən də qocalarsan, yaxşı ol agah, 

Gülürsən Şəmşirə, edirsən günah, 

Mənim tək o zaman çox çəkərsən ah, 

Düşər ürəyinə xal, qocalıqda. 
 

1954 

 

 

 

 

ƏLİMNƏN 

 

Unutmayıb qədir bilən dostlara 

Bir namə yadigar yazım əlimnən. 

Gəzib məni hər bir zaman axrarır, 

Belə dostu necə üzüm əlimnən? 

 

İnanmırsan, sınıq könlüm gör, sarı! 

Həsrətindən rəngim olub, gör, sarı! 

Tərlan idim, şikarımda gör, sarı, 

Tez qaçdı ördəyim, qazım əlimnən. 

 

Şəmşir ömrün keçsin çiçəkli yazla, 

Dolsa da, göllərin ördəklə, qazla. 

Oxuya bilmirəm yüksək avazla, 

Qocalmışam, düşür sazım əlimnən. 
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1954 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN 
 

Sənə salamım var ellər adından, 

Ey ana yurdumuz, şən Azərbaycan! 

Gör oğlun, uşağın nə bəxtiyardı, 

Doğubdu üstünə gün, Azərbaycan! 

 

Artır qucağında dövlət, cah-cəlal, 

Aləmə səs salır səndəki bu hal. 

Sərvət ocağısan - bilir el, mahal, 

Layiqsən tərifə sən, Azərbaycan! 

 

Neft bulaqların gurlayır, daşır, 

Coşqun çaylar kimi həddindən aşır, 

Hüsnünə inci tək min söz yaraşır, 

Anam Azərbaycan, can Azərbaycan! 
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Daşanda Xaçının, Qarqarın seli 

Açır Mil düzünün, Muğanın gülü. 

Şəkinin ipəyi bəzəyir eli, 

Geyirsən al-yaşıl don, Azərbaycan! 

 

İndi Mingəçevir böyük ad alır, 

Sənin də ad-sanın artır, ucalır. 

Kür şoran düzlərdən təzə yol salır, 

Alır Qarabağın kam, Azərbaycan! 

 

 

 

 

 

Çatıb arzusuna bu dağ, bu aran, 

İstisu olubdu hər dərdə dərman, 

Onda şəfa tapır minlərlə insan, 

Verir xəstələrə can, Azərbaycan! 

 

Dəryadan ayrılıb ada düşmüşəm, 

Yetib dost guşinə səda, düşmüşəm, 

Şəmşirəm, indicə yada düşmüşəm, 

Aşiqəm  hüsnünə mən, Azərbaycan! 

 
1955 
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BAKIDA 
 

Aşıq, gəl sözümü deyim sazınan, 

Danışım, görmüşəm nələr Bakıda... 

Qüdrəti, qüvvəti bizim ellərin 

Göstərir igidlik, hünər Bakıda. 
 

Əhsən bu taleyə, əhsən bu baxta, 

Xalqımız tərəqqi etdiyi vaxtda, 

İndi Qız qalası qalıb alçaqda, 

Gördüm on mərtəbə evlər Bakıda. 
 

Ucalıb rəhbərin böyük heykəli, 

O, sülhə çağırır bütün hər eli. 

Sevimli rəhbərim ölməmiş, bəli, 

Salır ölkəmizə nəzər Bakıda. 
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Hayranam ölkəmin bu diyarına, 

Qurğu-cəlalına, zəngin varına. 

Neftin fantan vuran buruqlarına 

Yenidən can verir Xəzər, Bakıda. 
 

Aşıq, öz oğlusan Azərbaycanın, 

Sirdaşısan bizim elin, obanın, 

Adınla başlamış Şəmşir dastanın, 

Sözlərim hər zaman gəzər Bakıda. 
 

1955 

 

 

 

 

XOŞ GƏLİB 
Xalq şairi Səməd Vurğunun Kəlbəcərə gəlməsi  

münasibətilə 

 

Elimin, günümün böyük şairi, 

Gətirib dağlara səfa, xoş gəlib!.. 

Gözlədik yolunu biz intizarla, 

Eyləyib əhdinə vəfa, xoş gəlib!.. 

 

Minnətdarıq kamil söz ustadına, 

Şan-şöhrət yaraşır onun adına, 

Bizim Kəlbəcəri salıb yadına, 

Çəkibsə bu yolda cəfa, xoş gəlib!.. 

 

Alqışladıq mahal ilə, el ilə, 

Qarşıladıq çiçək ilə, gül ilə, 

Saz ilə, söz ilə, şirin dil ilə 
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Şəmşir deyir bu sərrafa: - Xoş gəlib!.. 

 
1955 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

GƏLDİ 

 

Ceyran bulağında, səhər çağında 

Huşuma şairin sədası gəldi. 

Əziz qonaqlara ömür sağlığı, 

Dilimin məhəbbət duası gəldi. 

 

Vurğun gələn zaman bizim mahala, 

Çəmən müjdə verdi, sevindi lala. 

Hamı dostlar ələ aldı piyala, 

Məclisinə şirin badası gəldi. 

 

Şəmşirin dilində ustadın adı, 

Bir şadlıq başladı, ellər oynadı. 

O şeir dəryası daşdı, qaynadı, 

Görüşünə min bir adası gəldi. 
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1955 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GƏLƏNDƏ 

 

Kəlbəcər mahalı tamam bəzəndi, 

Yaxın dostu, mehribanı gələndə. 

Bayram etdi bütün ellər, obalar, 

Şeirin şirin süxəndanı gələndə. 

 

Etmiş bu yerlərdə laçın şikarı, 

Düşüb bu dağlara onun güzarı, 

Mənim, görən kimi Vurğuna sarı 

Qaynadı qəlbimin qanı, gələndə. 

 

Mənə yol göstərdi təbimin piri, 

Gördüm məhəbbətdi meyli, fikiri. 

Şəmşirin açıldı qəlbinin sirri, 

Bu torpağa gövhər kanı gələndə. 
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1955 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NƏ XƏYALDADI 
 

Gözəlim, yurdumun seyrinə çıxdın, 

De, Qaraarxac dağı nə xəyaldadı? 

Yenə qaynayırmı, yenə daşırmı- 

O Ceyran bulağı nə xəyaldadı? 
 

Gördünmü, Taxtadüz nə çəmənzardı, 

Bir yanı dumandı, bir yanı qardı,  

Üstündə nə qədər məclisi vardı, 

Gözəllər oylağı nə xəyaldadı? 
 

Mələşirmi quzu, gülürmü çoban? 

Yenə oynayırmı dağlarda duman? 

Gələn qonaqları edirmi mehman? 

İşrət yığıncağı nə xəyaldadı? 
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O razı etdimi əhval soranı? 

Payızın sonunda başlar boranı. 

Obaları istəyirmi aranı? 

De, ellər yaylağı nə xəyaldadı? 
 

Böyük şairimiz, ey sahib-kamal1, 

Səfalı dağları bir qələmə al! 

Ucaldır Şəmşiri göylərə bu hal, 

Gülüb-oynamağı nə xəyaldadı? 
 

1955 
 

 1  Səməd Vurğun nəzərdə tutulur. 

 

 

 

GÖRÜŞÜR 

 

Loğmanlar anası olan İstisu, 

Səndə dostlar, mehribanlar görüşür. 

Bizə qonaq gəlir eldən, obadan, 

Tanış olur, nə insanlar görüşür. 

 

Xınalı kəkliklər çıxanda daşa 

Öpüşür, əl verir qardaş-qardaşa. 

Əmək cəbhəsində çəkilir başa, 

Mərd oğlanlar, qəhrəmanlar görüşür. 

 

Qara gözlü, lalə yanaq, qələm qaş, 

Sona tək sallanıb gəl yavaş-yavaş! 

Hörmətli, ismətli, Şəmşirə yoldaş 

Əziz dostlar bu zamanlar görüşür. 
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1955 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NƏ PİS OLARMIŞ 
 

Heç kim sözlərimi saymasın lafa, 

Ha yalvardım, fələk gəlmir insafa; 

Diş tökülüb, ağız qalıb kalafa, 

Top1 pərsiz olanda nə pis olarmış... 

 

Bir möhnət var – cəmi dərddən yamandı, 

Bəlkə görməyənlər deyər asandı. 

Gözəlin qocası qayaqarpandı2, 

Yanağı solanda nə pis olarmış... 

 

Siz qocanın inciyirsiz nəyindən, 

Qəm canından çıxmır, dərd ürəyindən. 

Gah çayından küsər, gah çörəyindən, 

Ağıl azalanda nı pis olarmış... 
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Deməyin yarını yarı bəyənmir, 

Göz yaşım olubdu carı, bəyənmir, 

Şəmşiri qız, gəlin, qarı bəyənmir, 

Aşıq qocalanda nə pis olarmış... 
 

1955 

 

 

 

 
1 Təkər dişlərinin, yaxud dəyirman pərlərinin bənd edildiyi 

hissə. 
2 Kərtənkələ. 

 

 

BİR DƏ GƏL 
 

Çəkir həsrətini bizim Kəlbəcər, 

Əziz şair, bu dağlara bir də gəl! 

Dedin: “Vurğun demə, gəldi-gedərdi”, 
Verdiyin o düz ilqara bir də gəl! 
 

Gəl, səni gözləyir Ceyran bulağı, 

Şeirinlə bəzənir ellər yaylağı. 

Gəl ol İstisuyun yenə qonağı, 

Əməl eylə etibara, bir də gəl! 
 

Sənə minnətdardı elimiz hamı, 

Gəlsən, görüşündən alarıq kamı, 

Olar qəlbimizin şadlıq bayramı, 

Qoy vədəni ilk bahara, bir də gəl! 
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Sözün də, şeirin də sənətkarısan, 

Xalqın istəklisi, el vüqarısan, 

Nizami yurdunun yadigarısan, 

Minnətdarıq sənətkara, bir də gəl! 
 

Şairi çağırır gül, çəmən, lalə, 

Fərağın gör məni salıb nə halə... 

Şəmşir də çəkməsin heç möhnət, nalə, 

O gəzdiyin oylaqlara bir də gəl! 
 

1956 

 

 

 

 

GÜLÜR 

 

Mənə hərdən qız-gəlinlər gülərdi, 

İndi də qocalmış qarılar gülür. 

Qırmızı yanaqlar gülmüşdü, bəsdi, 

İndi sir-sifəti sarılar gülür. 

 

Hər naşı-nabələd yolu bacarmaz, 

Barama olmayan xalı bacarmaz, 

Məkəs-milçək beçə balı bacarmaz, 

Haqqı var , bal verən arılar gülür. 

 

Şəmşirəm, görmüşəm başqa bir kələk, 

Aşıqlar, bu dərdə siz gəlin gülək! 

Bu necə insafdı, ey çərxi-fələk, 

Buğda lavaşına darılar gülür?.. 
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1956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇOBAN 

 

Həyatımız, dövranımız gözəldi, 

Bu günlərin mənasını bil, çoban! 

Səfalı yaylaqda gördüyün işdəb 

Qəlbi açıq danış, sevin, gül, şoban! 

 

Sürünü çək dağa, tən gecə yarı, 

Başla çiçəklikdə səhər naharı. 

Götür çal tütəkdə “Qoyun ovşarı”, 
Eşitsin səsini bizim el, çoban! 

 

Şirindi namuslu zəhmətin barı, 

Onunla yüksəlir elimin varı. 

Kökəlt qoyunları, həm quzuları, 

Artsın məhsulimiz ilbəil, çoban! 
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1958 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

HƏKİM 

 

Sən bir el həkimi, mən el aşığı, 

Yoxdu qəlbimizin qarası, həkim! 

Məndən əsirgəmə təbib əlini, 

Var isə dərdimin çarası, həkim! 

 

Qan durur bədəndə qoca yaşımda, 

Alışıb yanıram öz ataşımda; 

Ağrı gəzir kürəyimdə, başımda, 

Sağdı bəs canımın harası, həkim?! 

 

Hər dərdin dərmanı var bizim yerdə, 

Uzaqdı insandan qəm də, kədər də. 

Ellər aşığını tutun nəzərdə, 

Qalsın aramızda burası, həkim!.. 
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Şəmşir xəstələnib bir xeyli yatdı, 

Baxtından səadət tez gəlib çatdı, 

Hələ bu yazdığı bir cüziyyatdı, 

Kəsilməz tərifin arası, həkim! 

 
Bakı şəhəri, xəstəxana, 

1958 

 

 

 

 

 

 

 

YAYILAR 

 

Bivəfa yoldaşa, biilqar dosta, 

Sirrini bildirmə, elə yayılar. 

Bel bağlama sınanmamış hər dosta, 

Açar gizli sirrin, dilə yayılar. 

 

İnanma, “Baharam!” – desə zimistan, 

Namərdlə gül əkmə, bəy ilə bostan, 

Çobanı qurd olan çıxarmı yasdan, 

Sökər səni, qanın çölə yayılar. 

 

Məclisə gəlməsin bir nəs oğlu nəs, 

Əfsanə danışar, söyləyər əbəs, 

Tutmaz Şəmşir ilə xain, müxənnəs, 

Mərdin adı eldən-elə yayılar. 
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DURA BİLMƏZ 

 

Sirr açma namərdə, söz demə pisə, 

Namərdin qəlbində söz dura bilməz. 

Yoldaş olma alçaq olan nakəsə, 

Danışar ilqardan, tez dura bilməz. 

 

Mərd ilə ülfət qıl, zəhmətə qatlan, 

Salamat baş saxla hər ehtyiatdan. 

Bədəni hifz elə, pisdən, bədzatdan, 

Haram doğru yolda düz dura bilməz. 

 

Çağırma zalımı, yetişməz dada, 

Şəmşir çox imtahan edib dünyada. 

Karsız qohum yaman gündə, arxada 

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

 

Hərçəndi qızılın daşdandı zatı, 

Mədənsiz hər daşa simu-zər demə. 

Yasəmən tanıma ala qanqalı, 

Tikanlı reyhana abı-tər demə. 

 

Təlatüm gözləmə sızqa bulaqdan, 

Sərvət çətin çıxar şoran torpaqdan, 

Göz görməsə, gəl inanma nahaqdan, 

Bilmədiyin sözə düz xəbər demə. 

 

Müxənnəsin ədavəti çox olar, 

Nakəsləri odlu şişə taxalar. 

Şəmşir deyər: mərdin gözü tox olar, 

Mətbəx pişiyinə şiri-nər demə. 
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BİLMƏDİ-1 

 

Nadan gəldi bazarına sərrafın, 

Dürrü qiymətinə sata bilmədi. 

Naşı ovçu durdu ov bərəsində, 

Ov keçdi bərədən, ata bilmədi. 

 

Söz verdilər: - Gözlə, gələrik! - deyə, 

Gözlədim gəlmədi, heç biri, niyə?! 

Deyərlər: haramdı yalan kişiyə… 

Dedim: söz başına bata bilmədi. 

 

Gör necə qalmışam oyun, kələkdə, 

Nəzərdən salmasın el də, fələk də, 

Şəmşiri yesə də şir də, pələng də, 

Tülkü kölgəsində yata bilmədi. 
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BİLMƏDİ-2 

 

Bir kamil ustada tamarzı qaldım, 

Heyif ki, qədrimi naşı bilmədi. 

Doğru sual verdim, nəs cavab aldım, 

Gözümdən anlayıb, qaşı bilmədi. 

 

Dəftərə düşməsin xoryatın adı, 

Od alıb yananda olmaz imdadı. 

Küləkli dolutək məni budadı, 

Ayağı bilmədi, başı bilmədi. 

 

Bü lütfü natəmiz, xilqəti qatır, 

Mərifət anlamır, naz-qəmzə satır. 

Bilmir düşmənəmi, dostamı atır, 

Nabələd atdığı daşı bilmədi. 
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Tənə-təhqir vurur mətləb qanana, 

Belə zülmə xəstə hardan dayana. 

Bir damcı su atmaz oda yanana, 

Sinəmdəki bu ataşı bilmədi. 

 

Şəmşir, daha dərdin çəkmə karsızın, 

Məhəbbətdən, düz ilqardan varsızın; 

Mən ağlasam qəlbi yanmaz arsızın, 

Gözümdən car olan yaşı bilmədi. 

 

 

 

 

 

KEÇƏR 

 

Lütfü təmiz, əsli-zatı pak olan 

Nə dosta kəm baxar, nə üzdən keçər. 

Misri qılınc olar xalis poladdan, 

Qılovu qayıtmaz filizdən keçər. 

 

İnsan özlüyündə sınaqlı varlıq, 

Mərdlərin qəlbində tapılmaz darlıq. 

Bitən işi əyməz mərdiməzarlıq, 

Fəsaddan, fitnədən, qəlizdən keçər. 

 

Aranı pozmasa viran bayquşu, 

Arifin, alimin dağılmaz huşu. 

İgidin ilqara bağlı olmuşu, 

Nə bizdən yan ötər, nə sizdən keçər. 
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Nər adamlar üçün düzəlib meydan, 

Dostunu unutmaz bada getsə can. 

Yaxşı qardaş məhəbbətin ucundan, 

Tehranı ayaqlar, Təbrizdən keçər. 

 

Kimlə yoldaş oldun: soruş, bil adın, 

Ona süd veribdi gör hansı qadın. 

Ardıcdan dağ boyu qalasan odun 

Külündə köz qalmaz, o tezdən keçər. 
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Saf seçilib camaatda tanınmış, 

Səxavətdə, kəramətdə tanınmış, 

Cəsarətdə, məharətdə tanınmış 

Dəryadan pəsinməz, dənizdən keçər. 

 

Şəmşirə bir möhnət üz verib, əlbət, 

Kimsəyə etmirəm tənə, məzəmmət. 

Səhrada sərgərdan gəzər nabələd, 

Nə daşa dırmanar, nə düzdən keçər. 
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BİR TƏRƏFƏ 

 

Qonşudan uzaşma, çəkilmə kənar, 

Qoy səni atmasın el bir tərəfə. 

Ayrılıb bağından düşməsin cida, 

Bülbül bir tərəfə, gül bir tərəfə. 

 

Gen dünya başına niyə oldu dar, 

Gözəl bulaqlara qaldın intizar. 

Gözlərimin yaşı daşdı, oldu car, 

Şəlalə bir yana, sel bir tərəfə. 

 

Qış yaz keçir, düşən yoxdu borana, 

Şükür olsun əcəb qurğu qurana. 

Gah dağa qaçıram, gah da arana, 

Yüz xəyal ayırmır - yol bir tərəfə. 

 

İndiyədək halal varam qonşuya, 

Dəyməyib bir zərbəm, yaram qonşuya. 

Lənət pis qohuma, haram qonuşya, 

Düzəlməsə könül,  dil bir tərəfə. 

 

Bir neçə ev bizim kənddən ayrılır, 

Şəmşir isti məhəbbətdən ayrılır, 

Elə san ki, can cəsəddən ayrılır. 

Ayaq bir tərəfə, əl bir tərəfə. 
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NANƏCİB 

 

El içində adı-sanı olmayan 

Hərcayı danışıb cəfənglənməsin. 

Küçə iti bir insanı tanımaz, 

Deyin bu alçağa: səfehlənməsin. 

 

Nadan, niyə uydun şərə-şeytana, 

Dilini öyrətdin fitnə-böhtana?! 

Yala hürüb aldanmasın ayrana, 

Doldurub qarnını köpəklənməsin. 

 

Nanəcib harda ki, bir tikə udar, 

Qohumu-qardaşı dərhal unudar. 

Gözə görünməsin, qoy olsun kənar, 

Gəlib qarşımızda napəklənməsin. 

 

A Şəmşir, yalandı alçağın andı, 

Hiyləsini arif bildi, el qandı. 

İblisə inanma, qəlbi şeytandı, 

Ələnmiş un kimi kəpəklənməsin. 
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ÇƏTİNDİ-1 
 

Oxu daşa dəysə kamil ovçunun, 

Bəxti dönsə yoldan yana, çətindi. 

Daldasınca üzə bədxah oğlunun 

Qarğış etsə ata-ana, çətindi.  
 

Hər kim mayasını qərq edə suya, 

O, hardan xeyrini, şərini duya. 

Halaldan uzaşa, harama uya, 

Belə sifət hər insana çətindi. 
 

Bəxtin kotanının ola əkəri, 

Geriyə dönməyə tale təkəri. 

Vurma füqəranı, döymə nökəri, 

Xoş gedərmi Kərəm-kana, çətindi. 
 

Ləl deyə bilmirəm sərvətsiz quma, 

Bağban varmı sağsağandan bar uma?! 

İşıqlı bir gözü yaradan yuma, 

Baxa bilməz bu cahana, çətindi. 
 

Ellər aşiqiyəm, gəzdim mahalı, 

Mərifət tək dürr görmədim bahalı. 

Kamil sənətkara verib kamalı 

Axır salsa dəyirmana, çətindi. 

 

 

 

 

Mən baxmıram, baxan kimsə baxandı, 
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Bir alovlu söz qəlbimə toxundu. 

Bir könülü yıxan min ev yıxandı, 

Bilə-bilə, qana-qana çətindi. 

 

Şəmşirə verən var eşqi-əsəri, 

Oldum Haqqa, həqiqətə müştəri. 

Piyada görməyim at minənləri, 

Boyun əysə mərd nadana, çətindi. 

 
1941 
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ÇƏTİNDİ-2 
Qoca bir adam aşiq olub, Aşıq Şəmşirdən  

məsləhət istəyir. Ustad ona belə məsləhət verir: 

 

Tərəqqi vaxtında sadə dolan, gəz, 

Düşsən el gözündən dala, çətindi. 

Tərəqqidə tənəzzülü yada sal, 

Dəyişilmə haldan-hala, çətindi. 

 

Firon azdı, asimana ox atdı, 

Deyirlər, gülləsi bir maha çatdı. 

Dəryaya qərq olub, iqbalı yatdı, 

Onu tutmuş gör nə bəla, cətindi. 

 

Kişi, sənindəmi çaşıbdı fikirin?! 

Belə qafil olma, düşün bir dərin. 

Bu qədər verginə yoxdur şükürün, 

Cavab vermək bu suala çətindi. 

 

Hər bəşərin bir alacaq kamı var, 

Çərxin gərdişində onda hamı var, 

İşin öz vədəsi, öz məqamı var, 

Açmaz zimistanda lala, çətindi. 

 

Arif sözlərimdən mətləb biləcək, 

Dərdbilməzlər hədər sanıb, güləcək. 

Verən varsa - sənə bir pay gələcək, 

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

Duz qənd ilə şirin ola - yaraşmaz. 

Günü keçmiş cavan ala yaraşmaz, 

Belə sevda xətti-çala çətindi. 

 

Şəmşir deyir: sənə dünya dar deyil, 

Özgə malı insan üçün var deyil. 

Bir misaldır: yoldan çıxan ar deyil, 

Qayıdıb gəlməmək yola, çətindi. 
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ÇƏTİNDİ-3 
 

Saqqal ki, ağardı, gəzmə cavanlıq, 

Qocalıqda bu iş, lələ, çətindi. 

Qədd əyilir, belin olur doğanaq, 

Umud olma o düzələ, çətindi. 
 

İnciyib sözümdən, küsmə aşıqdan, 

Kəs meylini eşqi, sevgi, məşuqdan. 

O zaman ki, gözün düşdü işıqdan, 

Əsanı almasan ələ, çətindi. 
 

Əgər əqlin varsa nəsihətə bax, 

Yaraşmaz öyünmək - qırışdı dodaq. 

Çox əbəsdi növcavana vurulmaq, 

Bu sifət kişiyə, elə çətindi. 
 

Sığal nə lazımdı daha göz-qaşa, 

Bəzək-düzək uylaşarmı bu yaşa?! 

Namusu, qeyrəti düşməyən başa, 

Bilməz ismətini, hələ çətindi. 
 

Gərmənin külündən köz axtarmayaq, 

Yay günü aranda buz axtarmayaq, 

Şəmşir dedi: cavan qız axtarmayaq, 

Götürməyək ağır şələ, çətindi. 
 

1948 
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YARANIB 
 

Hamı öz xeyrində, kəsbi-kardadı, 

Dünyada nə qədər millət yaranıb. 

Qoy var olsun qədir bilən hardadı, 

Qayğıkeşdi, onda qeyrət yaranıb. 
 

Xəbis böhtan deyib, aralıq qatar, 

Doğru olanlara yüz yalan satar, 

Bicin hər günahı anasında var, 

Atası neyləsin, xəlvət yaranıb. 
 

İnsan bu dünyada qulmu, nökərmi?! 

Arif adam ismətini tökərmi?! 

İblisə uylaşan xeyir çəkərmi?! 

Şeytanın adına lənət yaranıb. 
 

Yaxşı ol, yaman ol, ixtiyarın var, 

Naəlaca imdad elə - varın var. 

Yoxsullara arxa durar yaxşılar, 

Onlarda məhəbbət, mürvət yaranıb. 
 

Şəmşir qoymaz Haqqı gözdən yayına, 

Şükür-səna eylər Haqqın payına. 

Cəhənnəm xəlq olub alçaq, xainə, 

Müqəddəs insana cənnət yaranıb. 
 

1942 
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GERİ DÜŞƏR 

 

Səxavətli, dünyagörmüş adama 

Verilsə minnətli pay, geri düşər. 

Mərd igidin yarı, atalar demiş: 

Olmasa özünə tay, geri düşər. 

  

Əgər oğlu, qızı törətsə fəsad, 

Ağrımaz başını qoymaz salamat. 

Həyalı kişinin həyasız arvad 

Eyləyər əqlini zay, geri düşər. 

 

Şəmşir, sən gərdişə eylə tamaşa, 

Yol vermə nakəsə, şalayin yaşa. 

Gövhər söz batarmı dəngəsər başa, 

Günü hicran keçər, ay geri düşər. 
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MƏN-1 

 

Mən bir sızqayamsa, atamdı dərya, 

Həmin o dəryanın adasıyam mən. 

Onun şeiri bənzər daşqın bir çaya, 

Payıma nə düşsə dadasıyam mən. 

 

Necə ki, gecənin olur sabahı, 

Mən də bu varlığa ümidəm dahı. 

Atmışam möhnəti, çəkmirəm ahı, 

Qeyrətli oğul, qız atasıyam mən. 

 

Şəmşirəm, gözlədim adı, sanımı, 

Haram yoldan pak saxladım canımı. 

El qanından ayırmaram qanımı, 

Axsa, el qanına qatasıyam mən. 

 
1943 
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MƏN-2 

 

Gəzirəm obanı, oymağı çoxdan, 

Ellərin dilinin əzbəriyəm mən. 

Dərin suallardan oldum xəbərdar, 

Atan igidlərin səngəriyəm mən. 

 

Ustaddan dərsimi alaram cəmi, 

Ümmanam, köksümdə üzər min gəmi. 

Təlatüm eylərəm dəryalar kimi, 

O Kürün, Arazın Tərtəriyəm mən. 

 

Xislətdə sadəyəm, eşqdə Qafam, 

Mən mürvət kanıyam, əhli-insafam, 

Gövhəri tanıyan qoca sərrafam, 

Seçilmiş cövhərin zərgəriyəm mən. 

 

Sevgi-məhəbbətin pərvanəsiyəm, 

Bir ala gözlünün divanəsiyəm, 

Şəmşirəm, Qurbanın nişanəsiyəm, 

Böyük aşıqların dəftəriyəm mən. 
 

1949 
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MƏN-3 

 

Çox gəzdim elləri cavanlığımda, 

Qız-gəlinə dedim: ana-bacı mən. 

Haramlıq olmadı əl-ayağımda, 

Kimsə üçün söz demədim acı mən. 

 

Lənət dedim, şər-şeytanı unutdum. 

Başımı saxladım, günüm ovutdum. 

Yaxşılara kömək durdum, əl tutdum, 

Əlsizlərə göstərmədim gücü mən. 

 

Bir xas şüşə kimi ləkə tutmadım, 

Namərdə boynumu bükə tutmadım, 

Özümü kimsədən yekə tutmadım, 

Uca aldım səadətdən tacı mən. 

 

Görən arif bəli dedi rayıma, 

Taleyi səy etdi, haqqı-sayıma. 

Hər nə tapdım şükr elədim payıma, 

Olmadım «nainsaf, varlı hacı» mən. 

 

Yerimədim iblis salmış izinən, 

Ülfət tutdum üzü nurlu üzünən. 

Şəmşirəm, həmraham qəlbi düzünən, 

Xoşlamadım qulduru mən, bici mən. 
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YARAŞMAZ-1 

 

Öküz yorğa bilməz, dəvə oynamaq, 

Qoca camış şıllaq ata, yaraşmaz. 

Şığıyan ulduzu olarmı tutmaq, 

Əllərin ülkərə çata, yaraşmaz. 

 

Sarağanda xurma bitirmək olmaz, 

Vədəsiz meyvəni yetirmək olmaz, 

Köməksiz ağır şey götürmək olmaz, 

Qalarsan məəttəl-mata, yaraşmaz. 

 

Fəxr etməsin gərək birdən ucalan, 

Qoy öyünsün bac verməyib, bac alan. 

Deməsin cananım yornuq, qocalan, 

Belə sifət boy-büsata yaraşmaz. 

 

Yol vermə böhtana dil arasında, 

Dolan bülbül kimi gül arasında, 

Qoyma şər atlana el arasında, 

Şəmşir etməz - etsə xata, yaraşmaz. 

 
1946 
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YARAŞMAZ-2 
              Sazbəndin yalanına  

 

Söz qızıldı, qədir bilən insana, 

Xilaf desən, yaxşı dosta yaraşmaz. 

Doğru sözün, axır çıxdı yalanı, 

Belə sifət sənə usta, yaraşmaz. 
 

Görən, səndən giley-güzar edirlər, 

Aman çəkib, yaxaların didirlər, 

Axşam da, səhər də gəlir-gedirlər, 

Nədir bu göz dəstə-dəstə, yaraşmaz! 
 

Demişdin sədəfli bir yadigar saz, 

Mən də fəxrlənib gülürdüm az-az. 

Gör neçə qış getdi, neçə payız, yaz, 

İşləyirsən asta-asta, yaraşmaz. 
 

Hədər söz insanı doğrayar, kəsər, 

Hər nə söhbətin var, elə müxtəsər, 

Mən sənə nə yazım eləsin əsər, 

Yaxşı da yaraşmaz, pis də yaraşmaz. 
 

Xəbisi işindən olmaz ayırmaq, 

Mahal işdi ac gözləri doyurmaq, 

Hər tənqid deyənə xəncər sıyırmaq- 

Düşmək Şəmşir ilə qəsdə, yaraşmaz. 
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YARAŞMAZ-3 

 

Soyuq külək zimistana layiqdir, 

Lalə, nərgiz boran, qara yaraşmaz. 

Tutmaz yoldaşlığı qış ilə yazın, 

Qışın fəsli novbahara yaraşmaz. 

 

İnsanın insana payı gərəkdi, 

Bir hörməti, haqqı-sayı gərəkdi, 

İgidin münasib tayı gərəkdi, 

Bel bağlamaq qeyri yara yaraşmaz. 

 

Zatı qırıq nə ad gözlər, nə də san, 

İstəməz ki, uca ola bir insan. 

Sar-yapalaq ola, qarğa-sağsağan, 

Bir yuvada tərlan sara yaraşmaz. 

 

Bihəyanın tutub gözün oyasan, 

Dəmirçinin kürəsinə qoyasan. 

Danışanda dodaqların soyasan, 

Düz danışmaq bu yasara yaraşmaz. 

 

Ağıldan kəm, o acıdil, o çirkin, 

Heyif ki, sahibi qılmamış tərkin. 

Şəmşir də əlindən düşər didərgin, 

Belə dərdi deyim hara, yaraşmaz. 
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BƏDNAM 

 

Sevib durmaq hər alçağa çətindi, 

Bu gün məni, sabah səni sevər, hey. 

Ömrümü çürütdüm əfsanə yerə, 

Cəfa çəkdim mən yolunda hədər, hey. 

 

Abırsız, həyasız utanmaz niyə?! 

Aşiq olar gündə durar gədiyə! 

Lənət ikidilli, qırxəmcəkliyə, 

Namus bilməz, alçaqlığın güdər, hey. 

 

İstəyirsən kişi, istərsə qadın, 

Pis yola qoymasın gərək övladın. 

Hansı bir insan ki, gözləmir adın 

Şəmşir, zəhləm beləsindən gedər, hey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖR 
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Hər kəs tanımasa dostu, düşməni, 

Beləsi insandı, heyvandımı gör?! 

O seçə bilərmi yaxşı-yamanı, 

Yeri qazan qıllı qabandımı gör?! 

 

Mərdlər qıymaz: tapa xata dostunu, 

Cəhd elər kamına çata, dostunu. 

Nanəcib unudar ata dostunu, 

Xilqəti hiylədir, şeytandımı gör?! 

 

Müxənnəs mayadı - yaxşılıq etməz, 

Hörməti, ülfəti bilməyən bitməz. 

Şər atını minən düz yolla getməz, 

Fitnədi, fəsaddı, böhtandımı gör?! 

 

Qəlbindən məhəbbət çayı soğulan, 

Hiyləgərlik tüstüsündə boğulan, 

Zinakar əkilib, haram doğulan 

Alçaqdı, nadandı, madyandımı gör?! 

 

Şəmşir, sözün açıq olar, ağ olar, 

Mərd igidin qəlbi doğru, sağ olar, 

Qurumsağın oğlu qurumsaq olar, 

Ellərin dilində əyandımı, gör?! 
 

 

 

 

 

XORLAMA 
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Mal-dövlət görməyən ürkəyən olur, 

Çatıb əlin təzə mala, xorlama. 

Çıxacağın bilən geyinər atlas, 

Şükr elə bu paya, pula, xorlama. 

 

Ötən günlərini bir sal yadına, 

Çoxu gülüb, lağ edirdi adına. 

Get söylə evində öz arvadına, 

Yıxılıb ölərsən, bala, xorlama. 

 

Hanı oğurluqda qoyduğun papaq,? 

Gəl, düzəl düz yola, sən də elə bax. 

Şəmşiri sən eşit sarsaq, qurumsaq, 

Qalarsan cərgədən dala, xorlama. 
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HƏLƏ 

 

Çoxlu ev tikincə, çoxlu dost qazan, 

Nə vaxtı-vədəsi ötməmiş hələ. 

Çıxacaq qarşına xoş əməllərin, 

Dünyada yaxşılıq itməmiş hələ. 

 

Mərd igiddən əskik olmaz etibar, 

İlqarın yolunda can eylə nisar, 

Dostun arasında iki alma var, 

Bilməzsən, bağında bitməmiş hələ. 

 

Yad oğlundan təzə qardaş tutanda, 

Qəlbin axtar, imtahana çək onda. 

Səni yalqız qoyub qaçar meydanda, 

Kamalsız başına batmamış hələ. 

 

Arif mətləb qana, namən oxuya, 

İstəmirəm sözüm xəlqə toxuya, 

Naşı səyyad yaman gedib yuxuya, 

Ov ötüb bərədən – atmamış hələ. 

 

Şəmşirdən inciyib, meylin küsməsə, 

Dağ yeli tək fikrin tərsə əsməsə, 

Bu sözümdən ağlın bir şey kəsməsə 

Dərrakən həddinə çatmamış hələ. 

 

 

 

 



Əsərləri. I cild 
 

 194 

 

OLANA 
 

Kağıza, qələmə heyifim gəlir, 

Mən nə yazım etibarsız olana? 

Min lənət oxusam yaram dirçələr – 

Binamus, biqeyrət, arsız olana. 
 

Çırır dərisini ədabazlığı, 

Məlum oldu ilqarının azlığı. 

Ondan xeyirlidi xunk damazlığı, 

Hardan insan deyim karsız olana? 
 

Fırıldaq təbəhli, ya da bir tülkü, 

Nakəsə xitabdı sözümün ilki. 

Nərvanı, söyüdü, ilnımı, şəlki, 

Qatıb tonqal edin barsız olana. 
 

Dosta duzaq quran o iblis hənuz, 

Yandırır alçağı ataşında ruz. 

Çatmaz adamlığa, qalacaq məruz, 

Deyərlər inamsız, yarsız olana. 
 

Çökəcək üstünə qaranlıq zülmət, 

Soruşsan, arxasız bir xəbisdi yad. 

Olmaz dar günündə eyləyən imdad, 

Qəlbi xain, ümidvarsız olana. 
 

Çağırdığım kimsə laşərik təkdi, 

Natəvar qullara o, təhər çəkdi. 

Bir tale, bir də ki, qeyrət köməkdi, 

Şəmşir kimi ixtiyarsız olana. 
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GETDİMİ, GETDİ 
 

Bir kəsə qalmadı dünyanın varı, 

Hanı xan-xaqanlar, getdimi? Getdi! 

Atanlar, tutanlar, mənəm deyənlər, 

Vuranlar, yıxanlar getdimi? Getdi! 
 

Qızıldan, gümüşdən anbar yığanlar, 

Onlardan nişanə bir tikəmi var?! 

Qoyub sapandına atdı ruzigar, 

Xəzinə yığanlar getdimi? Getdi! 
 

Yer üzünə duman kimi çökənlər, 

Nahaqdan bəşərin qanın tökənlər, 

Qala uçuranlar, divar sökənlər 

Çox ev dağıdanlar getdimi? Getdi! 
 

Özgələr malından maya tutanlar, 

Halal mayasına haram qatanlar, 

Yaxşı dostu mala-pula satanlar 

Alçaqlar, nadanlar getdimi? Getdi! 
 

Dövran namərdlərə vermişdi hörük,  

Onları əritdi atəşli körük. 

Bir-birə qarışdı çox qəlbi çürük, 

Xoş gündə yatanlar getdimi? Getdi! 
 

Nəmrud da Allahlıq edib bir zaman, 

Yaranmış məxluqa içirdirmiş qan. 

Topal milçək verdi qətlinə fərman, 

Göyə ox atanlar getdimi? Getdi! 
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Görmədim fələklə başaran kəsi,  

Kəsdi, sakit etdi qışqıran səsi. 

Su üzündə gəzdi Nuhun gəmisi, 

O qanlı tufanlar getdimi? Getdi! 
 

Hesabsız şairlər, saysız ozanlar... 

Ömrünün bağına əsdi xəzanlar. 

Milyon ağırlıqda kitab yazanlar 

Aqillər, ürfanlar getdimi? Getdi! 
 

Fəhlənin, kəndlinin gönün soyanlar,  

Elin qazancını yeyib doyanlar, 

Körpə uşaqları yetim qoyanlar 

Azğın, qudurğanlar getdimi? Getdi! 
  

Alt-üst otaqlarda gün keçirənlər, 

Yazığa, yoxsula qan içirənlər, 

Oba dağıdanlar, el köçürənlər 

Yağı, xuliqanlar getdimi? Getdi! 
 

Mətləb hasil olur, söz taraz gəlir, 

Qulağına şirin, xoş avaz gəlir, 

Hamının üzünə təzə yaz gəlir, 

Qəhri zimistanlar getdimi? Getdi! 
 

Daha saralmasın açılan çiçək, 

Xoşqədəm evimiz olsun mübarək! 

Günü-gündən gözəl keçsin gələcək, 

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

Bülbül kimi süsənə mən, gülə mən. 

Şəmşirəm, elimə varam hələ mən, 

O, şərlər şeytanlar getdimi? Getdi! 
 

1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Əsərləri. I cild 
 

 198 

 

MƏNƏM, MƏN 

 

İkicə hərf ilə aləm yaradan, 

Sənin ətəyindən tutan mənəm, mən. 

Öz adın xətrinə elə bir dərman, 

Uzun illər xəstə yatan mənəm, mən. 

 

Əllərim döşümdə, üzüm duada, 

Duam qəbul olsa ərşi-əlada. 

Dadıma sən yetiş, ey bari-xuda, 

Deyərdim arzuma çatan mənəm, mən. 

 

Dərdim tüğyan edir vulkanlar kimi, 

Qəlbimin hicranı tufanlar kimi, 

Yaş axır gözümdən leysanlar kimi, 

Car edib sellərə qatan mənəm, mən. 

 

Möhnət üzür məni eldən dişqarı, 

Qəm yolumu kəsir, mənzilim yarı. 

İnsafdırmı belə zəif, həm zarı, 

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

 

Daha çatmır əlim, dostum uzaqdı, 

Qadir olan verib Şəmşirə baxtı. 

Urvatsız eləmə bu qoca vaxtı, 

Sərrafa, gövhəri satan mənəm, mən. 
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DÜŞƏR, DÜŞƏR 

 

Qəflət yuxusunda yatanlar da var, 

Yazda da qəlbinə qış düşər, düşər. 

Dost deyib dostunu unudunların 

Azar əqli-huşu, çaş düşər, düşər. 

 

Şərab içmə alçaq yarın əlindən, 

Nə xoryatın, nə bəzzatın əlindən. 

Ürkək atın, səy arvadın əlindən 

Kişinin başına daş düşər, düşər. 

 

Kim görüb xəbisin xeyir-karını, 

Dərən varmı ulğun-söyüd barını? 

Mərd elindən əsirgəməz varını, 

Halal süfrəsinə aş düşər, düşər. 

 

Qarğa qanadlanmaz tərlan içində, 

İgid köməşiməz duman içində. 

Əgər qalsa da tək düşman içində 

Kəskin qılıncından baş düşər, düşər. 

 

Şəmşir, yara yetişəndə deşilər, 

Dərdi olan boğanaq tək eşilər. 

Övladından yarımasa kişilər 

Hər gün gözlərindən yaş düşər, düşər. 
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ŞƏFA DƏRMANI 

 

Təbibsiz bir xəstə çətin sağalar, 

Olmasa dərdinin şəfa dərmanı. 

O mərəzə olsa əgər bəxti yar 

Qarşı gələr onun həkim-loğmanı. 

 

Bəxt oyaqsa, bil, sözünü el tutar, 

Barsız bağın çiçəklənər, gül tutar, 

Yaman gündə mərd olanlar əl tutar, 

Onda bilmək olar yaxşı-yamanı. 

 

Mey-məzəsiz heç  kəs dünyada gülməz, 

Doğrudan, tox acın dərdini bilməz. 

Nahardan qabağa xəyala gəlməz, 

Yetim yada düşər bolluq zamanı. 

 

Yaxşılıq bir evdi, lazımdı tikmək, 

Xatiri, hörməti olarmı tökmək?! 

Gərəkdi müşkülün fikrini çəkmək- 

Kişiliyin əzəl budu nişanı. 

 

Şəmşir saxlayıbdı söz, ürəyində, 

Axtarır dostunu öz ürəyində, 

Gödəlməz etibar düz ürəyində, 

Darılmaz igidin könül meydanı. 
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ƏLİNDƏN 

 

Dad sənin əlindən mətləb qanmayan, 

Cırılıb köynəyim, çuxam əlindən. 

Zəvzəyin səsini eşidən zaman 

Bacarmıram ərşə çıxam əlindən. 

 

Davanı özünə o, gəzir satın, 

Sinəmi yandırır sözü xoryatın. 

Xainin, xəbisin, bicin, bədzatın 

Qaçıram, qurtarmır yaxam əlindən. 

 

Şəmşir, varmı belə dərdin əncamı?! 

Tək mən görməmişəm, bilir el-hamı. 

Almışam çiynimə alçaq adamı, 

Bilirəm ki, bir gün yoxam əlindən. 
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DOSTUNU 

 

İqbalı çağıran daməndə qalmaz, 

Müşküldən qurtarar bəli, dostunu. 

Mərd olanın səxavəti az olmaz, 

Qoymaz büdrəməyə əli, dostunu. 

 

Ot qurtarıb canım dərdə düşübdü, 

Yaz ayında şaxta bir də düşübdü. 

Mərdin işi bu il mərdə düşübdü, 

Unutmasın Həsənəli dostunu. 

 

Şəmşir, yaz naməni, nə olur görək, 

Havalar bəd keçir, sıxılır ürək. 

Qarabağlı dostlar axtarsın gərək, 

Sözü şirin bu məzəli dostunu. 
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  ƏZİZİM-1 

 

Bu çərxi-gərdişin nərdivanı var, 

Ədalət - həqiqət, haqdı, əzizim. 

Birdən tufan əsər, birdən yağar qar, 

Yetişəndə vədə-vaxtı, əzizim. 

 

İnsanın başında hər cür iş olur, 

Yolu eniş olur, gah yoxuş olur. 

Yay dolanır, payız kecir, qış olur, 

Gah qurulur bahar taxtı, əzizim. 

 

Bu hökmün sirridi, kim olub halı, 

Cahanı bərgəştə gəzən xəyalı?! 

İnsan bivəfadı, dağlar vəfalı, 

Ömrə bir etibar yoxdu, əzizim. 

 

Dünyada bu qərar var əzəl gündən, 

Köhlənə mindirir, salır tərkindən. 

Əlbəttə, ərk edib, küsərəm səndən, 

Yaxın yollar nə uzaqdı, əzizim?! 

 

Uzunluq etmədim, dedim müxtəsər, 

Bir bax əhvalıma, yetir sən nəzər. 

Uçar, qanadlanar, havada gəzər 

Şəmşirin bu tərlan baxtı, əzizim. 
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ƏZİZİM-2 
 

Belə olmur sənətkarın hörməti, 

Bir sənə gəlirdi güman, əzizim. 

Sənə arxalandım əfsanə yerə. 

Can-ciyərim sandım, inan, əzizim. 
 

Qədir bilənlərə sözüm bir ayat. 

Görən-bilən bu işlərə qalar mat. 

Qulunu at doğur, oğulu arvad, 

Atdan qiymətlidi insan, əzizim. 
 

Bakıda yatırdım xeyli zamandı, 

Xəstəhalam, imdad elə, amandı. 

O yerlərin qum yoxuşu yamandı, 

Yorular piyada çıxan, əzizim. 
 

Tanıyır bu el də, oba da məni, 

Elədin sən dərdi-ziyada məni. 

Axır yola saldın piyada məni, 

Yoxdu cəsədimdə bir can, əzizim. 
 

Mülki-Süleymanın ilxısı hanı? 

Dördəlli tutmuşuq niyə dünyanı? 

Çox görmüşəm qızıl anbar yığanı, 

Onlardan qalmadı nişan, əzizim. 
 

Dövlət yola saldım, naxırı gördüm, 

Şəmşirəm, əzəli-axırı gördüm. 

Çıxıbdı dostların paxırı, gördüm, 

Azalıb etibar, iman, əzizim. 
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QƏLBİMƏ 

 

Elə atdı, güllə kimi toxundu, 

Bu gün bir nadanın sözü qəlbimə. 

Cəsədim şam oldu - alışdı, yandı, 

Saldı qara bir əl közü qəlbimə. 

 

Aradım, əcdadı alçaq nəsildi, 

Necə deyim, canavara əsildi. 

Qara bağrım tikə-tikə kəsildi, 

Paraladı, səpdi duzu qəlbimə. 

 

Söz ilə oxladı məni, o xoryat, 

Könlümün şəhrini eylədi bərbad. 

Ey haqqı-həqiqət, harayıma çat, 

Qoyma düşə hicrin izi qəlbimə. 

 

Qılınc yarasını qurtaran Loğman, 

Məzəmmət dərdinə tapmadı dərman. 

Şəmşir həqiqətdən istəyir aman, 

Haqq dərman eyləsin özü qəlbimə. 
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YETİRSİN 
 

Budur mənim İlahidən diləyim: 

Hər qulun özünə nanı yetirsin. 

Qardaşı qardaşa etməsin möhtac 

Öz payını Kərəm kanı yetirsin. 
 

Zalım yoxsulluqdu insanın dərdi, 

Bəndə verdiyinin tamı zəhərdi. 

Namərd ayağına yıxmasın mərdi, 

Halal rizqi bir rəbbanı yetirsin. 
 

Sinmə pənahına səyin, sarsağın, 

Toplanar qəlbinə qəm yığın-yığın. 

Nakəsə sığınma, Allaha sığın, 

Qoy dadına o pünhanı yetirsin. 
 

Can versən əyilmə nanəciblərə, 

Qul ol, qulluq eylə ər oğlu ərə. 

Bağla umudunu pak ərənlərə, 

Harayına o hər anı yetirsin. 
 

Yar bağı sənindi - cəmi ixtiyar 

Qanmazı qanana eyləmə düçar. 

Şəmşirəm, çağırram: “Ya Pərvərdigar!” 
Dərd-əhlinə dərd qananı yetirsin. 
 

20.12.1977 
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GƏRƏKDİ 

 

İstəmirəm özgə bağın barını, 

Mənə öz bağımın barı gərəkdi. 

Gəzmirəm xaraba bayquşlarını, 

Bülbülümün xoş göftarı gərəkdi. 

 

Söz batmaz beyninə hər ağlı azın, 

İnanma sözünə sən kələkbazın. 

İstəsən taledən çatar murazın, 

İgidin bir halal yarı gərəkdi. 

 

İnsan gərək qəm yuxusu yatmaya, 

Mayasına zərrə haram qatmaya. 

Ölənədək həmdəmini satmaya, 

Pak ürəyi, etibarı gərəkdi. 

 

Qaydadı: bürc olur qalar başında, 

Şəmşir, namərdin od qala başında! 

Oxuya şeirimi, qala başında, 

Sözün, şeirin xiridarı gərəkdi. 
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GÖZƏLDİ-1 
 

Bilirsən gözəlin gözəldi nəyi? 

İnsanlığı, mərifəti gözəldi. 

Doğru qəlbi, pak ürəyi, düz sözü, 

Xoş sifəti, xasiyyəti gözəldi. 
 

Təsəlli söz dərd-əhlinə dirəkdir, 

Uzaqdan da kağız yazmaq ürəkdir. 

Yüz günün yarağı bir gün gərəkdir, 

Mərd olanın ehtiyatı gözəldi. 
 

Ayıl, dostum, sən uyğudan, yatma, dur, 

Qeyrətini, namusunu, atma, dur. 

Dərdin-qəmin dəryasına batma, dur, 

Axtar haqqı - səadəti gözəldi. 
 

Olmaz ətri payız düşən xəzəlin, 

Arasan, axtarsan axır, əzəlin. 

Biqeyrət kişinin, xain gözəlin 

Bağlasan başına çatı, gözəldi. 
 

Tapsın bu dünyada hər kəs tayını, 

Şəmşir, sən də istə halal payını. 

Əqrəb gözlərindən çala xaini, 

Mərd insanın əsli, zatı gözəldi. 
 

1963 
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GÖZƏLDİ-2 

 

Bir adam ki, xoşbəxt ola dünyada, 

Bu səadət hər insana gözəldi. 

Dizin daşa dəysə, salacaq yada, 

Əlbəttə, istəkdə ana gözəldi. 

 

Çox müşküldü mərifəti gec anmaq, 

Lazımdır ellərin halına yanmaq, 

Çətindi özgədən düşüncə qanmaq, 

Hər kəs hesabını qana, gözəldi. 

 

Namərd olan dostluq edər var gündə, 

İgid olan dada yetər hər gündə. 

Şəmşir, sən də mərdi çağır dar gündə, 

Sığınasan mərd insana, gözəldi. 
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GÖZƏLDİ-3 

 

Demə, dağlar bahar fəsli xoş olur, 

Aşıq dostum, o həmişə gözəldi. 

Qışda ağ geyinir, yayda yam-yaşıl, 

Payızda da gəlir xoşa, gözəldi. 

 

Kəkliyə yuvada bala şirindir, 

Bal çəkəndə arı bala, şirindir. 

Yazda kal meyvələr alaşirindir, 

Yar sovqatı; tər bənövşə gözəldi. 

 

Selin nəriltisi, çayın axışı, 

Bülbül sinəsinin sarı naxışı, 

Köhlən kişnərtisi, qartal baxışı, 

Əliyi ürküşən meşə gözəldi. 

 

Söyüd sular üstə tökər telini, 

Mən bilirəm çeşmələrin dilini. 

Gəlinqaya, Dəlidağın gəlini, 

Lalə, nərgiz düzər döşə, gözəldi. 

 

Gədik varmı Şəmşir ondan aşmasın? 

Çeşmə varmı hüsnünə söz qoşmasın? 

Bu dağlardan sazım ayrı düşməsin, 

Aşıq da dağlarla qoşa gözəldi. 
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ƏYİLMƏZ 

 

Əhdi-ilqarından, dostum Kürdoğlu 

Bilirəm ki, o namərdə əyilməz. 

Buludlar çalxanıb, qalxsa da tufan, 

Papağı şax durar sərdə, əyilməz. 

  

Əsli dürüst olub ata-babadan, 

Aldım sorağını eldən-obadan. 

Qartal kimi yerə enməz havadan, 

Göydə şax dayanar, yerdə əyilməz. 

 

Qoç Koroğlu söylə harda döyülmüş, 

Ona tərif, çox dastanlar deyilmiş. 

Misri qılınc kəsmək üçün əyilmiş, 

Nahaq qana çəksən bir də, əyilməz. 

 

Hasil olsun elədiyim diləklər, 

Əsməsin bağına acı küləklər. 

Salsın sayəsini üstə mələklər, 

O cavan şairdi, dərdə əyilməz. 

 

Təbi daşqın çaya, ümmana bənzər, 

Şəmşirin dilində olubdur əzbər. 

Bu səhər muştuluq gətirdi yellər, 

Onu sağaldıbdı Bərdə, əyilməz. 
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TUTUR 

 

Tısbağa özünə maral deyəndə, 

Ölməyən maralın öləsi tutur. 

Tülkü şirə dönüb özün öyəndə, 

Göy ucub yerlərə kələsi tutur. 

 

Eldən, çamaatdan geridə qalan, 

Dinib danışdığı yalandı yalan. 

Utanmır araya fitnə-fel salan, 

Xalqın yaxasından beləsi tutur. 

 

İnsafla dinləyin şer yazanı, 

Zəlil gördüm xalqa quyu qazanı. 

Fitnə, böhtan yayıb yoldan azanı 

Bir gün ədalətin tələsi tutur. 

 

Yarpaq düşməlidi vaxtı catanda, 

Xunxar yıxılaçaq baxtı yatanda. 

Dovşan gərgədana şıllaq atanda, 

Şəmşir ağlasa da güləsi tutar. 
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OĞLUM 
Şagirdim Sakit Köçəriyə 

 

Mənim nəsihətim olsun yadigar, 

Saxla həmişəlik əmanət, oğlum. 

Sözümdə səninçün hər səadət var, 

Taparsan əzm ilə şərafət, oğlum! 

 

Ustadın hər sözü şirə və əngur, 

Söz eşidən olur nuraləm bir nur, 

Salehlər üzünə açar Şəmsi-hur, 

Bundan artıq varmı səadət, oğlum?! 

 

Qorxma tənəzzüldən, tərəqqidən qorx, 

Nəyin varsa, istəyinə demə yox. 

Haqqın vergisinə şükr elə sən çox, 

Nə tapsan etginən qənaət, oğlum!  

 

Çağır bir Allahı – tez yetirəndi, 

Rəhimkardı – istəyini verəndi, 

Könlü, qəlbi batinləri görəndi, 

Biləndi o, kani-kəramət, oğlum! 

 

Mənim ustadımı1 salsan yadına, 

Uzaqdan diləsən, çatar dadına. 

Əyri-oğru deməsinlər adına, 

Olma el içində xəcalət, oğlum! 
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Ayıq ol həmişə, uyğuda yatma, 

Namus bir baratdı, əlindən atma, 

Yoldaşın sirrini yoldaşa satma, 

Yadından çıxmasın nəsihət, oğlum! 

 

Gərək hər işini möhkəm tutasan, 

Olar fərasətli – dərk edən insan. 

İnsanlıq çətindi, alimlik asan, 

Elmdən üstündü xasiyyət, oğlum!  

 

Qoy səni xəbərdən eləyim halı, 

Baldan da şirindi dünyanın malı. 

Tamahkar olanlar tapır zavalı, 

Sən çəkmə o yolda zəlalət, oğlum! 

 

Boyun çəkmə qızmış nəri görəndə, 

Görsən gəlir, sən qaç bəri, görəndə. 

Uzaq dolan fitnə-şəri görəndə, 

Nə ədavət eylə, nə qeybət , oğlum! 

 

Ocaqdan kül götür, yurddan sayanı, 

Zəlil gördüm haram yeyib-doyanı, 

Çağır Haqqı, halal qazan mayanı, 

Etmə bir kimsəyə xəyanət, oğlum! 

 

Kəm baxma yediyin çörəyə, duza, 

Doğru ol doğruya, sadiq ol düzə. 

Eşqin mənasını duymayan qıza 

Bəsləmə qəlbində məhəbbət, oğlum! 
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Sən öyrən alimdən, yayın xəbisdən, 

Gizlən bihörmətdən, kənar gəz pisdən, 

Ləli dəryadan seç, qızılı misdən, 

Alimə, arifə ver qiymət, oğlum! 

 

Səni şən yaşadar zərif sənətin, 

Pak olsun üzündə həya, ismətin, 

Gələcək günlərin olmasın çətin, 

Ucaltsın adını bu hörmət, oğlum! 

 

Ədavət çəkmədim bir insanınan, 

Durdum mərd yolunda başı-canınan, 

Dolandım elləri adı-sanınan, 

Bir işdə olmadım nabələd, oğlum! 

 

Sən də mənim kimi ol, innən belə, 

Daşıb, dərya kimi dol, innən belə, 

Oxu, al sazını çal, innən belə, 

Gəz ellər içində xoşsifət, oğlum! 

 

Etdiyin suala qoy verim cavab, 

Qəlbimi təlx edir bu köhnə hesab,  

Qazı, molla, əfəndi çəksin əzab; 

Onlardan qalıbdı bu adət, oğlum! 

 

Bir ata oğluyuq, nə sünni-şiə? 

Məhəmməd ümməti ayrılsın niyə? 

Bir kimsə olmayıb “islamıq!” deyə, 

Düşüb ortalığa ədavət, oğlum! 
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Dəb saldı Xətai – o Şah İsmayıl, 

Deyən olmayıb ki, qəflətdən ayıl. 

Sən də qonşulartək bir millət sayıl, 

Tapıb bizi yaman cəhalət, oğlum! 

  

Əbdül Manaf ilə Əbdül Mütəllib –  

Bəni-Haşim, qohumluqda bir gəlib. 

İmran Abdullahın adı yüksəlib, 

Olsun övladına bəşarət, oğlum! 

 

Birinci tovhiddi – “Allahu Əkbər”, 
Adil zalım deyil, yaxşı et nəzər. 

124 min haqdı peyğəmbər, 

Deyilir üçüncü nübuvvət, oğlum!  

 

Şəmşirdən söyləmək, səndən eşitmək: 

Ustadın yolunu biləsən gərək. 

Ad qazan ellərdə sən də mənim tək, 

Səni ucaldacaq bu sənət, oğlum! 

 
1960 
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OLUR 

 

Bir oğul bəd olsa ata üzünə, 

Taleyi tərs olub, baxti kəm olur. 

Düşür nəzərindən yarın, yoldaşın, 

Şad günü ahu zar, dərdi-qəm olur. 

 

Ağ olmasa ata, ana üzünə, 

Nur saçılar o xələfin gözünə. 

Ayaq bassa həqiqətin izinə, 

Taleyindən nə istəsə cəm olur. 

 

Kim deyir yaxşının qeydinə qalma 

At qəmi, qüssəni, vaxtsız qocalma. 

Ömür baltasıdı – bədəsil alma 

Qamətin əyilir, qəddin xəm olur. 

 

Şəmşirin sözünü arif bəyəni, 

Yol vuracaq ustadına söyəni. 

Yarımasın atasını döyəni, 

Taledən, qismətdən ömrü kəm olur. 

 
1969 
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HEYİF 
 

Anadan olanda açıldı gözüm, 

Ağladım, gülmədim cahana, heyif! 

Arifə nə yazım, qurtardı sözüm, 

Mənə cəfa çəkib bir ana, heyif! 
 

Dünyanın dövləti, varı, əmlakı, 

Onlardan qəlbimin yoxdu heç pakı. 

Hökm dünyanındı, məndə nə var ki, 

Yaxşılar yetişir yamana, heyif! 

 

Bəhlul - qarğı minib, Koroğlu - Qırat, 

Rüstəmi-Zala da halaldı barat. 

Şirinin yolunda fədakar Fərhad 

Əzib öz başını əfsana, heyif! 
 

Qəm sıxar qəlbimi, nədir günahım?! 

Göylərə ucalıb bil, yerdən ahım. 

Mənim də bu şeirim qalan mətahım, 

Qanana halaldı, nadana heyif! 
 

Yasəmən demişəm yemşan çöpünə, 

Ətəyə ilişən tikan çöpünə. 

Dəryada əl atdım saman çöpünə, 

Məni qərq elədi, ümmana, heyif! 
 

Xəzan vurar, bülbül güldən ayrılar, 

Şirin söhbət şirin dildən ayrılar, 

Şəmşir bir gün evdən, eldən ayrılar, 

Yola salar çərxi-zamana, heyif! 
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GƏRƏK-1 
 

Özü karsız, özgələrə gülənin 

Ağzının qıyısın soyasan gərək, 

Hədyan söyləyənin - xalq arasında 

Dinəndə dişinə döyəsən gərək. 

 

Ariflər yanında saxla özünü, 

Qaş oynadıb, dolandırma gözünü, 

Fikir eylə, sonra danış sözünü, 

Qabaqdakın  adam sayasan gərək. 

 

İnsan odur əqli, huşu bir olsun, 

Kamil olsun, sərraf olsun, pir olsun, 

Yaxşı sözü istəyirsən dür olsun, 

Şur salıb aləmə yayasan gərək. 

 

Gəzsən, sənətkarın sayəsində gəz, 

Böyük zəhmətinə alarsan əvəz, 

Aşıq ol, alim ol, şair ol, qərəz 

Dünyada yaxşı ad qoyasan gərək. 

 

Şəmşir, can çürütmə dərdin yolunda, 

Bir nakəsin, bir namərdin yolunda. 

Layiqdi igidin, mərdin yolunda 

Xəzinən olsa da qıyasan gərək. 
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GƏRƏK-2 

 

Min fikirdən sənə zərrə nəf olmaz, 

Kişidə sədaqət, düz ilqar gərək. 

Bəxtin kəskin ola, sözün işləyə, 

İnsanda bir tale, bir iqbal gərək. 

 

Qəzadan, qədərdən olasan kənar, 

Gəzə səadətin əlində fənar. 

Su töksən çırağa alışıb yanar, 

Tərəqqi şənində bu misal gərək. 

 

Bülbül gülə aşiq, pərvanə şama, 

İşarə lazımdı qanan adama, 

Hər məqsəd gözləyən yetişsin kama, 

Zənbur üçün şan üstündə bal gərək. 

 

Şəmşir, düz bax, ellər baxan vaxtında, 

Nə deyib bir kəsə toxan vaxtında, 

Kişi vəzifədən çıxan vaxtında 

Saxlaya hörmətin el, mahal gərək. 
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GƏRƏK-3 

 

Uçmaz o qala ki, onun divarı 

Saxsı, kərpic olsun, daş olsun gərək. 

Deyilən hər sözü saxlaya barı, 

Bir kəsdə beyinli baş olsun gərək. 

 

Dərin fikir yükdü bisavadlara, 

Yazısız dastanlar yaramaz kara. 

Alınmaz mətahı çəkmə bazara, 

Üzükdə mirvari qaş olsun gərək. 

 

Əməyə, sənətə, elmə uymayan, 

Övladına təməl daşı qoymayan, 

Kitab oxumayan, məna duymayan, 

Ağlasın, gözləri yaş olsun gərək. 

 

Namərd, nanəciblər qəlbi dardılar, 

Xainlər, paxıllar dərd-azardılar. 

Dolunu tökməyə həvəskardılar, 

Baisin çanağı boş olsun gərək. 

 

Sözüm nəsihətdi, yadigardı, yaz, 

Səxalı süfrədən çörək azalmaz. 

Dindirmə, qaşqadı, səydi ədabaz, 

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

Muş layiqdi fitnə gəzib pusana, 

Bir işarə bəs eyləyər insana, 

Qanmasa palanlı toş olsun gərək. 

 

Şəmşir, bil qədrini halal baratın, 

Yaraşığı Koroğlunun Qıratın. 

Çətin almaq olar kamalı satın, 

Ağılsız kəllələr çaş olsun gərək. 
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GÖRDÜM 

 

Dünən ev dağıdıb, ev yıxanların 

Bu gün öz evini yıxılan gördüm. 

Başı gen dünyaya sığmayanların 

Bədənin iynəyə taxılan gördüm. 

  

Dünən “Allah mənəm!”- deyən hökmdar, 

Bu gün dərd içində çəkir intizar. 

Dünən fərman verib xəlqi qıranlar, 

Daş olub yerlərə çaxılan gördüm. 

 

Dünən uşaqları eyləyən əsir, 

Bu gün xəzan kimi titrəyib əsir. 

Dünən qocaları saxlayan yesir, 

Bu gün oda yanıb yaxılan gördüm. 

 

Dünən bu Şəmşirdən can alan dəllək, 

Bu gün dövranını döndərib Fələk. 

Dünən məzlumlara quran min kələk, 

Bu gün bəd işinə baxılan gördüm. 
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OLA BİLMƏZ 

 

“Oddan kül törəyər!”- atalar demiş, 

Hər daşda qığılçım, nar ola bilməz. 

Tərlan yumrtasın qarğa bəsləsə, 

İtirməz əslini, sar ola bilməz. 

  

Sevməsə bir insan elmi, sənəti, 

Bilməz ona desən yüz nəsihəti. 

Boran yağdırmaqdı qışın adəti, 

Gül açar baharda qar ola bilməz. 

 

Elm ücün özünü etməyən nökər, 

Öütün ömrü boyu ahu-zar cəkər. 

Ağlayar, gözündən qanlı yaş tökər, 

O kəsdə fərasət var ola bilməz. 

 

Ustad oğlu olsa üstad yaxşıdı, 

Şəmşirəm, əyilməz polad yaxşıdı. 

Yüz haram qazançdan savad yaxşıdı, 

Onun kimi yoldaş, yar ola bilməz! 
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VƏTƏNİN 
 

Könül, aşiqisən, dolan, yorulma, 

Hey başına, ayağına vətənin. 

Bu cənnətdən qeyri yana vurulma, 

İsin isti ocağına vətənin. 
 

Ata yolu saxlayırmı hər oğul, 

Öz yurdunun qurbanıdı nər oğul. 

O bir ana, mən də ona bir oğul. 

Sığınmışam qucağına vətənin. 
 

Yoldan azan satqınlara uymaram, 

Gözəl yerin ləzzətindən doymaram. 

Yaxşılıqdan başqa bir söz qoymaram 

Gəlib çata qulağına vətənin. 
 

Zəhmət qüdrətidi bizdə səs-hənir, 

İşgüzar əllərdən dağlar səksənir. 

Baxır, heyran qalır, təbəssümlənir 

Ay da, gün də mayağına vətənin. 
 

“Mərd ata-mərd oğul” - el misalıdı, 

İgidin ürəyi öz mahalıdı. 

Kişinin əzası qarışmalıdı 

Ölən günü torpağına vətənin! 
 

Qoy güllə xainin gözünə dəysin, 

Şəmşirin söz oxu üzünə dəysin. 

Daş atanın daşı özünə dəysin- 

Toxunmasın dırnağına vətənin. 
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DARIXMA 

 

Azca vədə qalıb sən deyən vaxta, 

Dayan hələ, dayan hələ, darıxma! 

Mən əmin-arxayın olmuşam baxta, 

Düşər namərd axar selə, darıxma! 

   

Mərifət gözləmə ağlı sərsərdən, 

Nakəsdə qaydadır: danışar gərdən. 

“Kişilik axtarma dilənçilərdən!” 
Atalardan var məsələ, darıxma! 

 

Əvəldən peşəsi dilənmək olub, 

Özgə qumaşına bələnmək olub. 

Gədəlikdən yaltaqlanıb bəy olub, 

Düşər öz həddinə, lələ, darıxma! 

 

Halaldan Haqq verən bir baratım var, 

Qılıncım var, qüvvətim var, atım var. 

Şəmşirəm, arifə şikayətim var, 

Aya çəkər, qalmaz ilə, darıxma! 
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İÇİNDƏ-1 

 

Bad əssə söndürməz, qaralıb keçməz, 

Yağ olsa əzəldən çıraq içində. 

Səxalı mərd daldalamaz çörəyin, 

Göz açıb böyümüş qonaq içində. 

 

Yoxsul olan qalıb dərd ilə qəmdə, 

Bir dada yetişən ola bu dəmdə, 

Kimi can çürüdür qurumlu damda, 

Kimi dövran sürür otaq içində. 

 

Birinə zülm olur, birinə barat, 

Birisi zülmdə, birisi azad. 

Biri atlas geyib gəzər qəlbi şad, 

Biri ölər köhnə yamaq içində. 

 

Qəza qədərinə insan neyləsin, 

Tutulmaz sözünü kimə var desin? 

Birisi tapmır ki, yavan cad yesin, 

Birisi bal əmir qaymaq içində. 

 

Şəmşir, ad ucaldan səxavət olar, 

Yoxsulluq, ayrılıq qiyamət olar, 

Bu şeylər insana düz adət olar, 

Göz görə, söz qala qulaq içində. 
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İÇİNDƏ-2 

 

Azərbaycan gənclərində nə gördüm, 

Gəzirlər çiçəklər, güllər içində. 

Qəlbimdən silindi, qalmadı dərdim, 

Şadam bu gün gənc nəsillər içində. 

 

Baxırsan qurğuya - hər işi incə, 

Elə bil ki, bahar açıb indicə. 

Öz ana dilimiz baldan şirincə, 

Şəkərdi, şərbətdi dillər içində. 

 

Ağ kağız üzünə dürr səpir qələm, 

Elmin gedişinə heyrandı aləm. 

Bu qüdrəti unudan ki, deyiləm, 

Yaşayıram xoş əməllər içində. 

 

Yüksəlişə gedən bu cavan ocaq, 

Dünyanın ömrüylə sönməz, yanacaq. 

Artır, günü-gündən atır qol-budaq, 

Şəmşir də sevinir ellər içində. 

 
1971 
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                                  BAŞINDADI 

 

Kamil ovçu şikarında aldanmaz, 

Ovun bərəsində, iz başındadı. 

Alim, arif olmaz qoyma ağıldan, 

Ağıl hər insanın öz başındadı. 

 

Deyilən suala verib cavabı, 

Hər kəs bilməlidi haqqı-hesabı. 

Sən yandırma şiş yandıran kababı, 

Onu od yandırır, köz başındadı. 

 

Məcazi söz artırarmış hirsimi, 

Qəlb sazımın nə nizamdı gör simi. 

Şəmşirəm, ustaddan aldım dərsimi, 

Atadan yadigar söz, başımdadı. 
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NƏ YAZIM 

 

Tərlandan yazıram - sevinir əlim, 

Ətsiz-qansız kəpənəkdən nə yazım?! 

Bir azca yorğunam: yatım, dincəlim, 

Bu yay günü mən milçəkdən nə yazım?! 

 

İndi səsə düşüb ünü çıxmayan, 

Günəşdən danışır günü çıxmayan. 

Evdən bir urvalıq unu çıxmayan 

Söhbət açır bəs kəpəkdən, nə yazım?! 

 

Qanqal desə: reyhan, buna gül gülər, 

Damcı özün Araz saysa sel gülər, 

Sağsağana laçın desəm el gülər, 

Hədər yerə bu bəzəkdən nə yazım?! 

 

Mənanı, məzmunu bir düşün, hərif, 

Gör vəsfi yaradan kimə göndərib. 

Mən yazıq nə edim, yaraşmır tərif, 

Boş kəllədən, boş ürəkdən nə yazım?! 

 

Şəmşirə edirsən hökmü-əmrdən, 

Batır qulaqlarım səsdən-hənirdən. 

Yazaram poladdan, daşdan, dəmirdən, 

Tozarandan, göbələkdən nə yazım?! 
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YOXDU Kİ 

 

Dostum, danış mənə sözün düzünü, 

Həqiqət sevənəm, lafım yoxdu ki?! 

Nəcib əllərinlə namə yaz mənə, 

Çəkinmə kimsədən, xofum yoxdu ki?! 

  

Sənə bal nə lazım, sən özün balsan, 

Ruhum da inciməz canımı alsan. 

Dərin düşüncəli, sahibkamalsan, 

Səndən qeyri bir sərrafım yoxdu ki. 

 

Dünyanın yaşı çox, hüsnü cavandı, 

Tərlan qocalsa da yenə tərlandı, 

Niyə meylin məndən yana dolandı, 

Zəhərli şahmarım, əfim yoxdu ki?! 

 

Bezə astar vurmaq olmaz ipəkdən, 

Mərifət qanana naziyəm tükdən. 

Yaz yağı tək süzülmüşəm çiçəkdən, 

Qatımda ayranım, kəfim yoxdu ki?! 

 

Şəmşirəm, söhbətim, sözüm səndədi, 

Etibar səndədi, dözüm səndədi, 

Hələ də yol çəkir, gözüm səndədi, 

Başqa bir ziyanım, nəfim yoxdu ki?! 
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GƏLSİN 

 

Nakəsin gəlişi nə yaman oldu, 

Mən dedim: gəlsə də uzağa gəlsin. 

Könlümün gülşəni saraldı, soldu, 

Lənət mərdimazar «qonağa» gəlsin. 

 

Niyə gəldi bitmiş işə su qatan?! 

Əfsanə söylədi, danışdı hədyan. 

Adəmi Həvvadan ayıran şeytan, 

Yansın əsli-nəsli, duzağa gəlsin. 

 

Qaratikan kimi düşdü araya, 

Fil dözərmi belə ağır yaraya. 

Şəmşir yazıq hara getsin çaraya? 

Bilsin qohum-qardaş, sorağa gəlsin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Aşıq Şəmşir 
 

 233 

 

YEMƏK OLMAZ 

 

Süfrə nemətinə ehtiram gərək, 

Vəsfini deməmiş, lal yemək olmaz. 

Xoşdur duz-çörəyin qədrini bilmək, 

Olmasa bir əhli-hal, yemək olmaz. 

 

İgid olan qayalara dırmanı, 

Vaxtı keçsə döymək olmaz xırmanı. 

Bağdadda dəyməmiş sarı xurmanı 

Üzüb budağından kal yemək olmaz. 

 

Şəmşir, sözün mərd yanında ötərdi, 

Lütfü təmiz olan dada yetərdi. 

Nanəcibin şərbəti də zəhərdi, 

Namərd kölgəsində bal yemək olmaz. 
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YAPIŞIR 

 

Əndəlib barkeşdi, gül qucur xarı, 

Bülbül vəfalıdı – güldən yapışır. 

Namərd tapdalayır yıxılanları – 

Mərd olan durğuzur, əldən yapışır. 

 

Adam var: bəd gündə çox gəlir kara, 

Dostuna can qıyar, düşəndə dara, 

Adam var: düz yoldan çıxır kənara, 

Ətəyi tikanlı koldan yapışır. 

  

Adam var: dünyanın dərdini çəkir, 

Xalqın varlığına eləyir şükür, 

Əğniyalar yer üzündə qan tökür, - 

Fitnəyə yol verir, feldən yapışır. 

 

Çox keçmişəm daşqın Kürdən, Arazdan, 

Boranlı qışlardan, çiçəkli yazdan, 

Pələng dava günü alar boğazdan, 

Çaqqal quzu görsə, daldan yapışır. 

 

Adam var: özünü edir oyuncaq, 

Tamahla qazanır, yemir doyunca, 

Göz çəkmir özgədən ömrü boyunca, 

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

Cəsarətdə dəyməz – bivec qadına, 

Şagird var: ustadı salmır yadına, 

İlqarı unudub, puldan yapışır. 

 

Günlər yaman keçdi, aşıq qocaldı, 

Sözlərim – qədrini bilənə qaldı. 

“Uzun kösöv əl yandırmaz!”- misaldı, 

Nakəs başa düşmür, küldən yapışır. 

 

Şəmşir yar qaşına vurulmadımı?! 

Axıb çaylar kimi durulmadımı?! 

Ha yazdı-yaratdı, yorulmadımı?! 

Obadan ayrılmır – eldən yapışır. 
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DAĞARCIĞI 

 

Eləsi var, dəyirmana atılır, 

Olur bir məzəli toz dağarcığı. 

Eləsi var, bir quruşa satılır – 

Bir qotur keçinin boz dağarcığı. 

 

Aşıq var ki, haram dəymir dilinə, 

Aşıq var ki, cannisardı elinə. 

Aşıq var, göz vurur qıza, gəlinə, 

Dolmur, yarımçıqdı göz dağarcığı. 

 

Aşıq var ki, hər nə desən varıdı, 

Aşıq var ki, xalqın sənətkarıdı, 

Aşıq var, kamalda ləl, mirvarıdı, 

Doludu, xaralı söz dağarcığı. 

 

Aşıq var ki, bir damcıdı, cay olmaz, 

Usta var ki, haramxordu, bay olmaz. 

Aşıq var ki, bir torbaya tay olmaz, 

Ay Şəmşir, boşalar tez dağarcığı. 
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OLAR 

 

Haramdan doğulan, olacaq haram, 

Ellərin içində şərmisar olar. 

Xaindən, xəbisdən uzaqdı aram, 

Düz çıxmaz əhdinə, biilqar olar. 

 

Xəbis ha qazansa, az deyər çoxa, 

Xəznəsi olsa da hesabdı yoxa. 

Bir şagird ki, ustadına kəm baxa, 

Malı da, pulu da zəhrimar olar. 

 

Özünə məxsusdu ismi bu nəsin, 

Nadan qoy adına insan deməsin. 

Quruş versə canı çıxar nakəsin, 

Cəsədi alışar, tamam nar olar. 

 

Pul güdən aşıqdan kənaram, kənar, 

Şəmşirə lazımdı düz söz, etibar. 

Xeyrə-şərə gərək olmayan idbar, 

Ümidəm bəxtimə, süngüsar olar. 
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HEY 

 

Sözüm bəyənilsə açar beh-bazar, 

Arif olan qiymətini ala hey. 

Cavanlıqdan məskənimdi bu dağlar, 

Buz bulaqlı, sıx meşəli tala hey. 

 

Kim üzdü torpaqdan bir qızıl gülü, 

Yarısa baxtından bir qız il günü. 

Bülbüllər sevmişdi bir qızılgülü, 

Açsa qonmaz yüz min nərgiz, lala hey. 

 

Çatanda ömrünün sanı Şəmşirin, 

Bir quşdu, cəsəddə canı Şəmşirin. 

Adı sağdı, özü hanı Şəmşirin?! 

Qohum-qardaş onda yada sala hey. 
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QALA BİLMƏZ 

 

Bərk ayaqda bizim eldə qayda var: 

Geridə bir gəlin, qız qala bilməz. 

Od əskilməz dəmirqara, vələsdən, 

Ardıcın külündən köz qala bilməz. 

 

Huşyarlıq lazımdı zənəndə, ərdə – 

Nəsihət eşidə - saxlaya sərdə. 

Ağıl əyləşərmi boş beyinlərdə?! 

Tökülər, başında söz qala bilməz. 

 

Olarmı bədzatda, bicdə qanacaq, 

Hiylə işlətməkdi adəti ancaq. 

Şeytanın övladı şeytan olacaq, 

Dayanıb yerində düz qala bilməz. 

 

Bayquş şən istəməz eli, obanı, 

Xain ölkə çapar – olsa imkanı. 

Haramdı vicdanı, haramdı qanı, 

Çörəyində halal duz qala bilməz. 

 

Şəmşir, sat, var isə söz müştərisi, 

Şahid olsun sənətkarın birisi. 

Görünəndə canavarın sürüsü – 

Qoyundan, davardan iz qala bilməz. 
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KİMİ-1 

 

Namərd sənin qulluğunda qul olar, 

Öz iş düzəlib bitənə kimi. 

İrişə-irişə üzünə gülər, 

Əli bir tərəfə çatana kimi. 

 

Dostunu tanımaz nadan, sərsəri, 

Bu, elin sözüdür nə vaxtdan bəri. 

Qoy sellər aparsın nanəcibləri, 

Bax dalınca, gözdən itənə kimi. 

  

Xoryatın ox sözü qəlbimə dəydi, 

Büküb qamətimi, qəddimi əydi. 

Bidirçin də bir ay payızda bəydi – 

Darı sünbülündən yetənə kimi. 

 

Şəmşir gərək mərd ocağın qalasın, 

Hər kəs çəkər öz dilinin bəlasın. 

Qoy səni şir yesin, şir parçalasın, - 

Tülkü kölgəsində yatana kimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Aşıq Şəmşir 
 

 241 

 

KİMİ-2 

 

Kamallısan, yetişibsən kamala, 

Tuti ləhcə, şirin süxəndən kimi. 

Yaraşıqsan el-obaya, mahala, 

Yaşa dünya kimi, bu cahan kimi. 

 

Bir baratdı namənizin gəlməsi, 

Nəcib xəttinizin üzə gülməsi. 

Gövhərdi imlası, ləldi kəlməsi, 

Arı xanəsində ballı şan kimi. 

 

Səndə müqəddəsdi ilqar, məhəbbət, 

İlqar sayəsində tapıbsan şöhrət. 

Varmı bir-birinə istəkli xilqət- 

Azərbaycan kimi, Naxçıvan kimi. 

 

Dürlü, zərif o sözlərdən bir də yaz, 

Bizim üçün olsun təzə, bir də yaz. 

Şəmşir səni ölməyincə unutmaz, 

Atadan, anadan mehriban kimi. 

 
1971 
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OLAR ONDA 

 

Uzaq düşər yaxşı dostdan aralar, 

Qohum da, qardaş da yad olar onda. 

Çalxanar, bulanar, hava qaralar, 

Boran olar onda, bad olar onda. 

 

Toxunub yaranı sulandıranda, 

Dost meylini yana dolandıranda. 

Çuğullar qəlbini bulandıranda 

Sözün qabaqkına cod olar onda. 

 

Fəhmi-fərasətlə elə tamaşa, 

Arifsən, mətləbi düşərsən başa. 

Tale kəskin olsa – söz keçər daşa, 

Üzün gülər, meylin şad olar onda. 

 

Şəmşir, seyraqubun sözü yalandı, 

Tez görürsən meyli yana dolandı. 

Kəlməsi zəhərdi, sözu ilandı, 

Söyləsə bir kəlmə od olar onda. 
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OLMASAYDI 

 

Çinarlar, palıdlar tanınmazdılar, 

Köklərində pöhrə, şiv olmasaydı. 

Nəsiminin adı çəkilərdimi, 

Şeirdən tikilmiş ev olmasaydı. 

  

İnsan müqqədəsdi, şeytan imansız, 

Torpağı diriltməz bahar dumansız, 

İnan, qurtarmazdı yara dərmansız, 

Loğmanın əlində həb olmasaydı. 

 

Şəmşir, sözlərinin bir hökmü vardı, 

İnsan gedərgidi, söz yadigardı. 

Sənətin qapısı bağlı qalardı, 

Nizamidən bizə dəb olmasaydı. 
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DÜŞƏN YERDƏ 

 

Yaltaqlanma - çəkəcəkdi mərd olan, 

Dostun təsivini, söz düşən yerdə. 

Bir bacaran insan, yüz sualçının 

Verər cavabını tez, düşən yerdə. 

 

Tələsmə baxtının qabı dolunca, 

Əl atma bir paya sənin olunca. 

Tək düşmə əjdaha, pələng dalınca, 

Şirin pəncəsindən iz düşən yerdə. 

 

Cığırsız su kimi axma kənara, 

Ustadan əl üzüb baxma kənara. 

Yeri öz xəttinlə, çıxma kənara, 

Yolun bir mənzilə düz düşən yerdə. 

 

Şəmşir, hər söhbətin, sazın vaxtı var, 

İşvənin, qəmzənin, nazın vaxtı var, 

Hər fəslin, zamanın, yazın vaxtı var, 

Bahar gülmü acar buz düşən yerdə?! 
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GÖZLƏR 

 

Köhlən at qabağı, igid adını, 

Mərd insan öz haqqı-sayını gözlər. 

Kamil ovçu çıxsa ov şikarına, 

Oxu nizamlayar, yayını gözlər. 

 

Dərəcək barını gül əkən bağban, 

Zəhmətin şəhrində görünməz duman. 

Şair vətənini sevər hər zaman, 

Tərlan quş yuvada tayını gözlər. 

 

Yoldaş istəməyən, yar istəməyən, 

Xeyir istəməyən, kar istəməyən, 

Var olmaz qonşunu var istəməyən, 

Görməsin elə pis xaini gözlər. 

 

Sənət bir tükənməz axar-baxardır, 

Sədaqət, etibar əldə açardır. 

Elim qoy var olsun – mənə də vardır, 

Şəmşir öz bəxtinin payını gözlər. 
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DÜŞƏ BİLMƏZ 

 

Bir ocaq qalasan palıddan qala, 

Samandan heç zaman köz düşə bilməz. 

Namusa deyiblər: “Alınmaz qala”, 
Qorusan, səmtinə iz düşə bilməz. 

 

Ləkə düşə bilməz günəşə, aya, 

İşıq salar yerə ərşi-əlaya. 

Xilqətən yaraşır gəlinə həya, 

Öz şahlıq taxtından qız düşə bilməz. 

 

Mayasına haram qatmayan insan, 

Kəsalət yuxusu yatmayan insan, 

Məsləkini pula satmayan insan, 

Elin nəzərindən tez düşə bilməz. 

 

Qarşıya dağ gəlsə, bacar aşasan, 

Yer var ki, susasan, yer var coşasan. 

Şəmşir, sən nə qədər ömür yaşasan, 

Daha pis günlərdən söz düşə bilməz. 
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DEMƏ, DEMƏ 

 

Sirrə möhkəm olur xilqəti halal, 

Nakəsə, namərdə söz demə, demə. 

Sirrini faş edər, eşidər aləm, 

Xainə dərdini tez demə, demə. 

 

Əsli-nəslini gəz, zatını yoxla, 

Lütfü təmizdirsə nə desə haqla. 

Xəbisdən sözünü örtülü saxla, 

Salmasın elminə iz, demə, demə. 

 

Hədər uçub yüngül etmə pərini, 

Hərcayı sözlərə vermə sərini. 

Ürəyin atlansa açma sirrini, 

Heç vaxt yaxşıya da pis demə, demə. 
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DOLAŞMA 

 

İşıqlı yolumu qaraldan naşı, 

Ayaqda gəz, sən də başa dolaşma. 

Gövdənə ağırlıq etməsin başın, 

Çiləkənə keçmə, daşa dolaşma. 

 

Sözlərimə bir qulaq as, gəl indi, 

Mənə olan qiymət, hörmət elindi. 

Nərlə düşmə, hünərini bil indi, 

Düşməyibsən bərkə-boşa, dolaşma. 

 

Nizamsız kotanın olmaz əkəri, 

Öküz yorulubsa olmaz cəkəri. 

Döymə füqəranı, vurma nökəri, 

Yanar cismin nar-ataşa, dolaşma. 

 

Şəmşir, işinə bax çərxi-ruzgarın, 

Nələr gördün, hara düşdü güzarın?! 

Yuva laçınındı yumurta sarın, 

Sar balası, tərlan quşa dolaşma. 
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BETƏR 

 

Dostlar, bir qəm məni yaman yandırdı, 

Cəhənnəm odundan, narandan betər. 

İsti bədənimi buza döndərdi, 

Qışdakı tufandan, borandan betər. 

 

Qarı düşmən yaman dərdi-bəladı, 

Alışdırıb cismim oda qaladı. 

Bədənimi şahmar kimi daladı, 

Əqrəbdən, ilandan, çayandan betər. 

 

Getmir ürəyimdən bu möhnət dağı, 

Hədər yerə yaxın sandım alçağı. 

Sinəmə ox atdı oxlanmış yağı, 

Güllədən, nizədən, kamandan betər. 

 

Bir söz üstə alışıram, yanıram, 

Sirrimi deməyə mən utanıram. 

Əzam sıza çəkir, ufuldanıram, 

Yaralı maraldan, ceyrandan betər. 

 

Şəmşir istər halal, təmiş iş görə, 

Haram tikə məni tapmaz bir kərə. 

Bir məsəldir: elə oddan kül törər – 

Ara qarışdarar şeytandan betər. 
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BİR GÜN MƏKANI 

 

Soyuqdan, istidən saxlanan canın 

Quru yerdi, axır bir gün məkanı. 

Əzəldən qaydası budur dünyanın: 

Gah yazı çağırır, gah zimistanı. 

 

Nə vaxtdan bəridi məsəldir elə: 

Fələyin sirrini bilən yox hələ. 

Biri hambal olur götürür şələ, 

Biri bol qazanır ruzini, nanı. 

 

Çox olur səxasız nainsafda var, 

Dövləti artdıqca olar tamahkar. 

Məəttələm qərarına, ruzigar, 

Ucaldırsan, alçaldırsan insanı. 

 

Yarpaq ki, saraldı, yetişib vaxtı, 

Şəmşir, çox da demə ölüm uzaqdı. 

Tarac oldu neçə şahların taxtı, 

Hanı yer üzünün xanı, xaqanı? 
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QAYDADI 

 

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

Əzəldən bu adət bizdə qaydadı. 

Müxənnətlər süfrə açıb ad almaz, 

Yalvarar-yaxarar üzdə, qaydadı. 

 

Çəkilsin könlündən sədaqətə yol, 

Rəhmə, mürüvvətə, kəramətə yol, 

Gərək ürək versin məhəbbətə yol, 

Gözləmək bu yolu gözdə qaydadı. 

 

Güclüyə küsənib, fağıra gülmə, 

Özünü dağlardan çox uca bilmə, 

Namərddən toxunar zəhərli kəlmə, 

Kababı yandırmaq közdə qaydadı. 

 

Şəmşir çoxdan deyib ilana lənət, 

Şeytan kimi ara vurana lənət. 

Fırıldağa lənət, yalana lənət, 

Kişi bütün olar sözdə, qaydadı.  
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YETİŞDİM 

 

Ellər aşiqiyəm, mən əzəl gündən, 

El içində bu hörmətə yetişdim. 

O qədər razıyam bu gözəl gündən, 

Xalqı sevdim, məhəbbətə yetişdim. 

 

Səsimi qatmışam elin səsinə, 

İndicə düşmüşəm şadlıq bəhsinə, 

Şadam mətləbimin düzəlməsinə, 

Arzu-kama, səadətə yetişdim. 

 

Getdi, o qaranlıq dumanlar keçdi, 

Dünyanı qərq edən tufanlar keçdi. 

Şəmşir, nə dövranlar, zamanlar keçdi, 

İndi doğru həqiqətə yetişdim. 

 
1972 
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ŞİRİNDİ-1 

 

Tanıdığım adam var ki, gözündə 

Dünyanın özündən malı şirindi. 

İnsana lazımdı ilqar, etibar, 

Cahanın yaşılı, alı şirindi. 

 

Qabaqdan qış gəlir, bağışla məni, 

Çoxdandı gəlmirəm görməyə səni. 

Dağların çiçəyi, ağ yasəməni, 

Sənin də ləbinin balı şirindi. 

 

Eşqinə giriftar mənəm payı-bənd, 

Şəmşirə zülflərin olubdu kəmənd. 

Elə bil hüsnünə düzülüb əbcət, 

Lalə yanağının xalı şirindi. 
 

1972 
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ŞİRİNDİ-2 

 

Yaşaya bilərmi arı əsəlsiz?! 

Baldan da ataya bala şirindi. 

Ana ürəyini öz balasına 

Verib, sevgisini ala, şirindi. 

 

Övlad ağrıyanda ana can deyər, 

Qəlbi şam tək yana-yana can deyər. 

Oğul yara vursa cana, can deyər, 

Dəyişilməz haldan-hala, şirindi. 

 

Şəmşir, çox çətindi ananın yolu, 

Ana kimi şirin nə nemət olu?! 

Ana ürəyini çıxardıb oğlu, 

Sözlərim yadigar qala, şirindi. 
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QOYMA 

 

Mənim bu dünyaya sığmaz adımı 

Bir adsız nanəcib batırdı, qoyma! 

İnandırdı qohumunu, yadını, 

Şeytandı, fitnədi, qatırdı, qoyma! 

 

Fitnədən, fəsaddan uzaqdı aram, 

Bəd əməldən hiyləgərdən kənaram. 

Baş alıb əlindən qaçdığım haram 

Gəldi, yaxınlaşdı, yetirdi, qoyma. 

 

İnanın, el-oba, içirəm andı, 

O hədyan danışdı, vicdanı dandı, 

Hay saldı: - Qoluma qolun toxundu! 

Bilmədim, gözlərim yatırdı, qoyma! 

 

Baxıram təhrinə bicdi, bədzatdı, 

İblis kimi bişmiş işə su qatdı. 

Nağıldakı küpə girən arvaddı, 

Şuma balıq əkdi, bitirdi, qoyma! 

 

Şəmşirəm, nə yaman yerdə qalmışam, 

Bu, nə bilir mən nə yara almışam, 

Mahal gəzib, halal yollar salmışam, 

İzimi ellərdən itirdi, qoyma! 
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DÜŞƏRMİ 

 

Ağıldan, kamaldan kəm olmayan kəs 

Divanə olarmı, çölə düşərmi?! 

Yolundan çıxmayan qala yetişməz, 

Bədnam olub dildən-dilə düşərmi?! 

 

Qəza kəməndindən qurtarmış bayaq, 

Bu çətin ağrını unudur ancaq. 

Haram cığır ilə getməyən ayaq, 

Görən, sənə nahaq tələ düşərmi?! 

 

Sən qəlbi ipək ol, daş, dəmir olma, 

Qonuya-qonşuya bəd fikir olma. 

Yaxşı gün görəndə naşükür olma, 

Gözəl gün hər zaman ələ düşərmi?! 

 

Girmə döyüşünə danasan, nərin, 

Anla hünərini bir düşün dərin, 

Felinə aldanma hər dərbədərin, 

Körpünü axtaran selə düşərmi?! 

 

Şəmşir doğru yoldan qafil olmamış, 

İlqar şərabını eyləmişəm nuş. 

Şeytan tədbirinə yetirməyən guş, 

Qəzaya uğrayıb felə düşərmi?! 
 

1969 
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ÇATA BİLMƏZ 

 

Dostun bir görüşü dəyər min aya, 

Xoş keçən bir günə il çata bilməz. 

Birləşsə, bir çaydır şəffaf bulaqlar, 

Coşqun dəryalara göl çata bilməz. 

 

Neyləyəsən qışda qalxan tufana, 

Rəhmi gəlməz nə qocaya, cavana. 

Uçub sarayından köçən karvana, 

Üzülən bir ələ əl çata bilməz. 

 

Sədaqət, həqiqət ola arada, 

Onu halal saxla getməsin bada. 

Qohumu sağlıqda salasan yada, 

O gəlməz yollara yol çata bilməz. 

 

İtməz, ruzigarda qaldı nişanam, 

Ellərin dilinə düşən dastanam. 

İstəkli olana şirin zəbanam, 

Şəmşirin dilinə dil çata bilməz. 

 
1970 
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QALDIMI? YOX-YOX! 
 

 Bir kəsə qalmayan dünyanın malı, 

Şahı-Süleymana qaldımı? - Yox-yox! 

Dağ Yunisin zəngin qızıl anbarı, 

Axır bir insana qaldımı? - Yox-yox! 
 

Nə qədər olsanız dünyada harın, 

Olarmı ehsanı səxasız varmı. 

Xəzinə sahibi mülkədarların 

Qapısında dana qaldımı? - Yox-yox! 
 

Məğrurlanıb, döşlərinə döyənə, 

Fəxr eyləyib öz kəndini öyənə, 

Eyş-işrət mənəm-mənəm deyənə, 

De görüm mərdanə, qaldımı? - Yox-yox! 
 

Eşitmişəm İsgəndərin səddini, 

Kəsmiş bu dağlardan quşlar rəddini. 

Fələk əyib səfər üstə qəddini 

Yetişməyə kama qaldımı? - Yox-yox! 
 

Sən niyə düşmüsən bu bəd niyyətə? 

Deyəllər: bağlıdır hörmət, hörmətə 

İblis azdı, düçar oldu lənətə, 

Vəzifə şeytana qaldımı? - Yox-yox! 
 

Yaxşılıq dalınca etmə məzəmmət, 

Yaddan çıxmaz eylik, çörək, məhəbbət. 

Şəmşir, söylə yaxşılara irəhmət, 

Bu alqış yamana qaldımı? - Yox-yox! 
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ƏLİMDƏN 
 

Göz açıb dünyaya düşəndən bəri 

Yoxdu bir gileyli insan, əlimdən. 

Maldan, puldan, zər-zibadan ötəri 

İnciyən olmayıb inan, əlimdən. 
 

Şərdən uzaqlaşıb xeyirə getdim, 

Bacardığım qədər haraya yetdim. 

Acizə, yoxsula yaxşılıq etdim, 

Yaxşılıq gəlibdi hər an əlimldən. 
 

Oldum Haqq aşığı, doğru-düz yazan, 

Məni sarsıtmadı quduran, azan. 

Nəfsimə dərs dedim: halaldan qazan, 

Olmaz bu baratı alan əlimdən. 
 

Əkinçi atama mən oldum hodax, 

Biz qazandıq, zalım yedi doyuncaq. 

Çoxunu onlara verirdik ancaq, 

Yığdım mərəklərə saman, əlimdən. 
 

Dağ döşündə, daş üstündə yatardım, 

Özüm də bəxtimə qürrə atardım, 

Bir zaman ellərə qoyun otardım, 

Salmadım çomağı çoban əlimdən. 
 

Dədəmdən öyrəndim sözü, sənəti, 

Şəmşirə əfsundur elin hörməti. 

Baqidi qəlbimdə el məhəbbəti, 

Bir kəsə dəymədi ziyan, əlimdən. 
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OLARMI HEÇ?! 

 

Tazıdan gərgədan, tülküdən aslan, 

Çaqqaldan, tuladan şir olarmı heç?! 

Haramdan əkilən, haram doğulan, 

Səxalı, mərd igid gər olarmı heç?! 

 

Şöləsi çıxarmı yağsız çırağın, 

Meyvəsi kəm olar bağbansız bağın. 

Sünbülü dən tutmaz şoran torpağın, 

Sərvətsiz qumsallar zər olarmı heç?! 

 

Gərək kamalınan biləsən işi, 

Əqilnən, fəhminən elə təftişi. 

Bicdən, mazarratdan, alçaqdan kişi, 

Şeytanda etibar gör, olarmı heç?! 

 

Sığmaz dərisinə sarsaq, ədabaz, 

Varlansa boynundan asar min qotaz. 

Qurumsaqdan olan el dolandırmaz, 

Hiyləgərin sözü bir olarmı heç?! 

 

Şəmşir, şagirdisən nəcib sənətin, 

Təmiz saxla, qoy pak olsun niyyətin. 

Dili doğru söylər halal xilqətin, 

Kəlməsində yalan, şər olarmı heç?! 
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ETİBAR 

 

Oldun həqiqətin bir doğru dəsti, 

Sənə inanmamaq - olmaz etibar. 

Dostun arasında məhəbbət bəsdi, 

Elə bil bağçadı, solmaz etibar. 

 

Əl tutmaq, yaxşılıq, halal duz-çörək, 

Bunları pak tutar tərtəmiz ürək. 

Kişidə xoş sifət, adamlıq gərək, 

İnsanı hörmətdən salmaz etibar. 

 

Şəmşir, qocalsan da yeri gəldi yaz, 

Hələ var səsində, sözündə avaz. 

İgid ilqarını əldən buraxmaz, 

Namərddə, nakəsdə qalmaz etibar. 
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TANIMAZ-1 
 

Oğulun səfehi, atın qulası, 

Bunlar dostu, nə düşməni tanımaz. 

Sahibini tutmalıdı düşmə it, 

Sən yüz də deyəsən tanı! Tanımaz! 
 

Kamallılar huş üstünə huş qoyar, 

Övladına bir xeyirli iş qoyar, 

Zay süd əmən ata yurdun boş qoyar, 

Hörmət bilməz, adı-sanı tanımaz. 
  

Qəlbin paksa xain, xəbis arama, 

Naşı təbib, neştər vurma yarama. 

Gözün açıb göz tikənlər harama, 

Haram gəzər, halal nanı tanımaz. 
 

Nainsaflar zalımlıqdan yağırdı, 

Sallabaşlar fasıqlıqdan fağırdı, 

Kənar qaçdı kim düz yola çağırdı, 

Haq yolunu çıxar canı, tanımaz. 
 

Biri var sərxoşdu neçə həftədi, 

Başa düşmür ziyandadı, nəfdədi. 

Görürsən ki, il uzunu kefdədi, 

Dəmli vaxtı bir insanı tanımaz. 
 

Şəmşir, baxma beləsinin üzünə, 

Uzaq dolan, ayaq basma izinə. 

Qohum-qardaş yad görünər gözünə, 

Ata-ana, dost-aşnanı tanımaz. 
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TANIMAZ-2 

 

Əli qabar olub cəfa çəkməyən 

Barsız meşələri, bağı tanımaz. 

Seçə bilməz göy söyüdü almadan, 

Ətrin duymaz, göy yarpağı tanımaz. 

 

Tamahkara çox da versən az deyər, 

Nalayiq kəlməni yaramaz deyər. 

Görməmişlər sağsağana qaz deyər, 

Qızılquşu, yapalağı tanımaz. 

 

Zəhmət təri leysan kimi yağmayan, 

Sarı sünbül bafasını boğmayan, 

Qoyun saxlamayan, inək sağmayan, 

Nə cür becərilir - yağı tanımaz. 

 

Adam var, sözündən alacaqsan həzz, 

Adam var, qaşqabaq, danışmaz-dinməz. 

Eləsi var, durğuzmasan yeriməz, 

Adam var ki, buyrulmağı tanımaz. 
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DÜNYA-1 

 

Əzəl gəlişimdə aldatdın məni, 

Hədər işrətinə uymuşam, dünya. 

Qəmin çəngəlini çaldın sinəmə, 

Fitnə-fəsadını duymuşam, dünya. 

  

Cavanlıq eşqini əlimdən aldın, 

Əydin qamətimi - nə günə saldın. 

Gah ağaca vurdun, gah daşa çaldın, 

Yıxılıb, yerə çox dəymişəm, dünya. 

 

Car olub göz yaşım, axıb, görürəm, 

Qolumdan qüvvətim çıxıb, görürəm, 

Ömrün ilqarına baxıb, görürəm 

Qanım buza dönüb, soyumuşam, dünya. 

 

Toyu yas edirsən, pozursan birdən, 

Kimsə baş açmadı bu acı sirdən, 

Şikayətim çoxdu səndən, ömürdən, 

Yazıb mahallara yaymışam, dünya. 

 

Dostluğun biilqar, ədalı oldu, 

Qonağın əbədi gedəli oldu, 

Zədəsiz bədənim zədəli oldu, 

Səni etibarsız saymışam, dünya. 
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Gözəlliyin üzümüzə nur saçıb, 

Bahar fəslin çəmən-çicək, gül açıb. 

Mən də sənin kimi ilqardan qaçıb 

De kimin işini əymişəm, dünya?! 

 

Şəmşir yaranıbdı ürəyi təmiz, 

Yoxsula əl atdım, göstərmədim diz, 

Gəzdiyim ellərdə halal saldım iz, 

Səndə ləkəsiz ad qoymuşam, dünya. 
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DÜNYA-2 

 

Bir adil divana şikayətim var, 

Baxarsa bu haqqı-hesaba, dünya! 

Sənin işlərinə əzəldən bəri, - 

Bir deyən oldumu “Mərhəba, dünya?!” 
 

Bu şirin enişə hamı inandı, 

İnsan allatmağın nə çox asandı. 

Mülkün ayaqyalınlara tikandı, 

Edirsən bəşəri sən yaba, dünya! 

 

Köçür bu fənadan kim üzügülər, 

Hanı 124 min peyğəmbər?! 

On iki istəkli imam gəldilər, 

Qalmadı əmbiya, əsaba, dünya! 

 

Yüz yalvarsam eyləmirsən iltimas, 

Zülmü-sitəmkarlıq səndədi əsas, 

Elə bir toy varmı etməyəsən yas?! 

Şad qəlbi çəkirsən kababa, dünya! 

 

Üzü gülüşlüsən, ürəyi düşman, 

İmdad istəyənə vermirsən aman! 

Gəldi-getdi neçə şahi Süleyman, 

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

Hamını yandırıb oda yaxırsan, 

Dünən ucaldırsan, bu gün yıxırsan, 

Qoyursan yurdunu xaraba, dünya! 

 

Şəmşiri hicrindən ayırmadın bir, 

Çürütdü canını, üzdü qəm-fikir. 

Bəzən də boynuna salırsan zəncir, 

Qoşursan qanana araba, dünya! 
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DÜNYA-3 

 

Fərhad Şirin üçün dəldi dağları, 

Məcnun Leylisinə yetmədi, dünya! 

Güldürmədin Əsli-Kərəm ağları, 

Onların mətləbi bitmədi, dünya! 

 

İsmayılın gözlərini oydular, 

Sənanı Tiflisdə xukban qoydular, 

Nəsiminin dərisini soydular, 

Qəza-qədər ondan ötmədi, dünya! 

 

Bağban oldum, bağça saldım, söz dərdim, 

Pərvanə tək ocaqlardan köz dərdim, 

Elə bildim: özgə dərdi öz dərdim, 

Şəmşirdən bü ağrı getmədi, dünya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Aşıq Şəmşir 
 

 269 

 

DEMƏDİM MƏN 

 

Nər izində qalan yağış suyuna, 

Olarsan ümmana tay, demədim mən. 

Gecə işıldayan göy böcəklərə, 

Ulduz demədim mən, ay demədim mən. 

  

Söz gizlidi - istəmədim uzana, 

Əyri tüfəng çətin gələr mizana. 

Daş qatından damcı-damcı sızana 

Bulaq demədim mən, çay demədim mən. 

 

Danadan yapışıb atmadım nəri, 

Sən özün bilirsən haçandan bəri. 

Elin də bu sözdən vardı xəbəri, 

Qafil olmadım mən, ray demədim mən. 

 

Qarğanı tərlana qata bilmərəm, 

Vəfalı dostları sata bilmərəm, 

İlqarı əlimdən ata bilmərəm, 

Qarlı zimistana yay demədim mən. 

 

Dəlidağ alçalıb olmaz təpəçə, 

Sən də bu cümlədən halısan necə. 

Şəmşir sənlə həminkidi indicə, 

Olub əqlim, huşum zay, demədim mən. 
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OLDU 

 

Aman ellər, bu dərd məni yandırır, 

Dost dedim namərdə, bir şahmar oldu. 

Ovçuluq etməyə tula tutmuşdum, 

Böyütdüm, bir yağı canavar oldu. 

 

Dərd bir olar, necə dözüm beşinə, 

Bu alçaq nakəsin baxın işinə. 

Nər yıxılsa çaqqal qonar nəşinə, 

Tülkü duzaq qurdu, hiyləgər oldu. 

 

Şəmşirəm, bu sözü yadigar dedim, 

Alimi, arifi xəbərdar edim. 

Binamusla bir süfrədə bal yedim, 

Aqibəti: ağzım zəhrimar oldu. 
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TƏRƏFİNƏ 

 

Bizə atalardan belə misal var: 

Su axar səmtinə, öz tərəfinə. 

Halal xilqət şər axtarmaz aşikar, 

Hər sözü danışar düz tərəfinə. 

  

Məkəs, milçək haram nəşi arzular, 

Nakəs olan alçaq işi arzular, 

Zimistanın quşu qışı arzular, 

Bülbülün xəyalı yaz tərəfinə. 

 

Mərd igidlər, yaxşı dostlar yüz olsun, 

İlqarımız doğru olsun, düz olsun. 

Şəmşirtək qəlbiniz tərtəmiz olsun, 

Gəlsin bir xeyirli söz tərəfinə. 
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EŞİT 

 

Deyirlər: qurd basar arxalı köpək, 

Əlbət, səndə belə hünər var, eşit. 

Daşqın çay üzündə axan göbələk, 

Tərifini qoy mən edim car, eşit. 

  

Hünərvər olmuşduq ata-babadan, 

Çəkinmədik qovğa günü davadan, 

Uçub tülək tərlan, gedib yuvadan, 

Qalıbdı yurdunda qarğa, sar, eşit. 

 

Günləri sanadıq, say da qurtardı, 

Həftələr azaldı, ay da qurtardı, 

Üc ay bahar keçdi, yay da qurtardı, 

Sabah qopar boran, külək, qar, eşit. 

 

Hər kimsə tutduğu işdən utanı, 

Nəsli dürüst olan etməz xatanı, 

Karsız oğul tez unudar atanı, 

Səndə yoxdu namus, qeyrət, ar, eşit. 

 

Sözü ray elədim obaya, kəndə, 

Şəmşirəm, sənə var məhəbbət məndə. 

Doğrusunu deyim, baxıram səndə 

Əsla yoxdu doğru, düz ilqar, eşit. 
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OLMASIN 

 

Xaindən, paxıldan, çuğuldan başqa, 

Kim deyər salamat qalan olmasın. 

Gözü götürməyən o alçaq qaşqa, 

Deyib: filan oğlu filan olmasın. 

    

Tutmamışam bir bəşəri qılığa, 

Sığınmıram, əsla dana-doluğa. 

Lənət mərdimazar, yalançılığa, 

Dostun arasında yalan olmasın. 

 

Şəmşir, doğru qəlbin Haqqa əyandı, 

Meylim ellər üçün çox mehribandı, 

Bicdən olan şeytan oğlu şeytandı, 

Belə fitnə-fəsad olan olmasın. 
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HƏYASIZ 

 

Qonşu, bu sərt iti zəncirdən açma, 

Açsan, inan, adam tutar, həyasız. 

Zəncir ilə möhkəm bağla, amandı, 

Çəkinər, zəncirdən qopar həyasız. 

  

Dəqiqədə hartı-hurtu var birdən, 

Hədər yerə hürür bu ədbar birdən. 

Çox versən fürsəndi qudurar birdən, 

Bir quduz ağrısı tapar hayasız. 

 

Acı dili eli edib yaralı, 

Çox vacibdi ondan durmaq aralı. 

Yüz adam da gəzə əli çıralı 

Sənin kimi çətin tapar həyasız. 

 

Topuqdan canlıdı, kamaldan köpək, 

Həyasız gözəldən sən canın əl çək! 

Başına hələ çox işlər gələcək, 

Qovlamasan min ev yıxar həyasız. 

 

Bir gün çıxmalısan aradan, kişi! 

Qaçasan bu qəlbi qaradan, kişi! 

Sən olasan, səni Yaradan kişi 

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

Nədi başımıza açırsan oyun?! 

Biqeyrət qurumsaq, yekə tirboyun, 

Rədd oslun bu eldən, apar, həyasız! 

 

Şəmşirdən utanmır, həyanı saymır, 

Qocanı düşünmür, cavanı saymır, 

Alimi, arifi, qananı saymır, 

Sevməz inan, bizim diyar həyasız. 
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İNDİ 

 

Bu qoca dünyadan doymayan insan, 

Nə yoldaş tanıyar, nə də yar indi. 

Gözləməz qeyrətin, namusun, arın, 

Qoy olsun başına cahan dar indi. 

 

Yazıq anan səni doğmayaydı kaş, 

Məhəbbətsiz, düşüncəsiz, yekəbaş! 

Hədər yerə tərlan dediyin, qardaş 

Nədən oldu bir yaramaz sar indi. 

 

Alovdan qığılcım, oddan gül törər, 

Ulğundan bağ olmaz, çürük puldan zər. 

Dəngəsər oğuldan kim görüb hünər?! 

Bəd övladdan çıxmaz xeyir-kar indi. 

 

Şəmşirin dərdini mən deyim, sən yaz, 

Belə nəsihəti olmamışdı az. 

Sağsağan, qarçıqay, ala qarğa, qaz, 

Haçan bir-birinə oxşayar indi. 
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DANIŞMA 

 

Aşıqları lağa qoyub gülmə sən, 

Çaqqalsan, meşədə ula, danışma! 

Dilinə qadağa ver bundan belə, 

Küçə iti, düşmə tula, danışma! 

 

Beytaşa görünür kəlbin alası, 

Çömçəquyruq qurbağanın balası. 

Pişiyin sarısı, atın qulası- 

Bunlar sənə oxşar ola, danışma! 

 

Ölüb utanarsan eybini qansan, 

Mərifətsiz, heyvansan ki, heyvansan! 

Ömrün boyu, il uzunu piyansan, 

Başını sal yerə, bala, danışma! 

 

Sənin alçaq adın eldə car olsun, 

Tərifin dillərdə boz himar olsun, 

Namus, qeyrət sənə haram, ar olsun, 

Yar-yöndəmi kərtənkələ, danışma! 

 

Məni yaxşı bilir hər oba, hər kənd, 

Bir bəşər oğluna atmadım kəmənd, 

Şəmşirə nə üçün edirsən rişxənd?! 

Gedib çatar Rüstəm-Zala, danışma. 
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ÇATMADI 

 

Namərdə dost dedim əfsanə yerə, 

Yaman gündə gəlib kara çatmadı. 

İnandım sarsağa, hər dəngəsərə, 

İşim düşdü bərkə, dara, çatmadı. 

 

Əyri qaldı düzgünlüyü əyənlər, 

Doğrunun adına böhtan deyənlər. 

Sözü yerə düşdü ayaq döyənlər, 

Ha çalışdı, ixtiyara çatmadı. 

 

Düşdü kəsərindən xain bıçaqlar, 

Baş ağrıdıb daşa döyən naçaqlar, 

Paxıllıqdan can çürüdən alçaqlar 

Şah olmaq istədi, vara çatmadı. 

 

Mehri-məhəbbətlə qəlbini doldur, 

Bu, Haqqın qoyduğu müqəddəs yoldur. 

Halalı yıxmağa çalışan quldur 

Elədiyi xəyallara çatmadı. 

 

Şəmşir, nə gözəldi vaxtlar-vədələr, 

Boşa çıxdı düşmən edən hədələr. 

Mərd izinə güllə atan gədələr 

Mətləbinə üzü qara çatmadı. 
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DƏYƏR 

 

Tənəli çörəyin, minnətli donun 

Qiyməti çürümüş qəzilə dəyər. 

Birdən yerə əlif qəddi adamın, 

Dərd çəkib bürəyi naz ilə, dəyər. 

  

İnsan demə bikamala, bihuşa, 

O, yoldaşdı viranədə bayquşa, 

Nanəcibi alan olmaz quruşa, 

Adam var, bir ətək qızıla dəyər. 

 

Duyar bu məzmunu arif, əhli-dil, 

Mərifəti, məhəbbəti yaxşı bil. 

Şəmşirə hicrandı biləzzət yüz il, 

Dərd çəkib ürəyi nəzilə, dəyər. 
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DEMİŞLƏR 

 

İbadətdi, ziyarətdi görüşmək, 

“Yoxsulluq, ayrılıq nəsdi”,- demişlər. 

Can sağlığı ömür üçün bahardı, 

“Qocalıq, xəstəlik pisdi”,- demişlər. 

  

Bəxtin kəsə, sözün daşa işləyə, 

Hamı səndən can istəyə, can deyə. 

Bundan sonra varı axtarım niyə?! 

Tamahsız insana bəsdi demişlər. 

 

Dünya malı bu dünyada qalandı, 

Çoxlarının taxtı-tacı talandı, 

Doğruluqdan qeyri nə var, yalandı, 

“Məhəbbət vəfalı dostdu”,- demişlər. 

 

Yolum düşə görəm əhli-dilləri, 

Ziyarət eyləyəm gözəl elləri... 

Elə bil üzümə səba yelləri 

“Cənnəti-behiştdən əsdi”, - demişlər. 

 

Gəl, Şəmşirin taleyinə bax indi, 

Mahirimin meyli mənə yaxındı. 

Səhər tezdən bir məktubun oxundu, 

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

İnciməsin sözlərimi eşidən, 

Toxunmuram bir insana, nə lazım?! 

Tərbiyə tez düşər əqilsiz başdan, 

Beləsinə ata-ana nə lazım?! 

 

Gəl indi danışaq bir parasından, 

Xəstəyəm onların dil yarasından, 

Çox deyirəm: çıxma söz arasından 

Hünərini qana-qana, nə lazım?! 

 

Gözlə nəticəni, varsa danışan, 

Bir təmkinli hal-əhlinə yaraşan, 

Var döşü atlanan, sellənib daşan, 

Mənə lazım deyil, sənə nə lazım?! 

 

Qulaq ver ustada, keçmə qabağa, 

Namərdə canını vermə sadağa, 

Hər kəs öz dilinə versin qadağa, 

Atılmasın tez meydana, nə lazım?! 

 

Alimin yanında göstər adamlıq, 

Arif məclisində eləmə xamlıq, 

Görürsən qüvvətin yox bir tutamlıq, 

Gəl danışma yekəxana, nə lazım?! 
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Telin qızıl olsa, birçəyin gümüş 

Yoxsula əl uzat, mərd ilə görüş. 

Yenər nərdivanın - anla, başa düş, 

Hədyan demə ona-buna, nə lazım?! 

 

Can yaranıb axır yerdə çürüyə, 

Ayaq gərək xeyir işə yeriyə, 

Yorulanı döyüb salma geriyə, 

Ləkə düşər ada-sana, nə lazım?! 

 

İndi təcrübəni düşünür hamı, 

Elmi-mərifətdən alır ilhamı. 

Sınar boyunduruq, əyilər samı, 

Kəllə güləşməsin dana, nə lazım?! 

 

Göz baxsa tanıyar yediyi aşı, 

Quru alışanda yandırar yaşı, 

Dəysə, tez dağılar saxsının başı, 

Toxunmasın sərt zindana, nə lazım?! 

 

Qəlbini qəlbimə etməsən hərəm, 

Sən çəkmə dərdimi, özüm çəkərəm. 

Sənə nə eybi var: qulam, nökərəm, 

Bürün sən al-yaşıl dona, nə lazım?! 

 

Yumaqla kamalı ağartmaz sabun, 

İnsan olan qanar haqqı-hesabın. 

Sirkə tünd olanda partladar qabın, 

Milçək daraşmasın şana, nə lazım?! 
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Sən at, Haqq biləcək - bilməsə balıq, 

Etmə nanəciblik, qəlbiqaralıq, 

Dostu diksindirib, qatma aralıq, 

Şəmşir kimi mehribana, nə lazım?! 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Əsərləri. I cild 
 

 284 

 

SEVİNDİRƏK 
 

Ey ərzin üzündə yaşayan insan, 

Gəlin sülhə sarı - el sevindirək. 

Xaraba qalmasın bu gözəl cahan, 

Bir-birə əl tutaq, əl sevindirək. 
 

Bu halal torpağa qan süzülməsin, 

Elin qatarından el üzülməsin, 

Azad ürəklərə qəm düzülməsin, 

Könüllər şad olsun, dil sevindirək. 
 

Kimsənin xətrinə kimsə dəyməsin, 

Bir kəsin işini kimsə əyməsin, 

İşıqlı, xoş günlər qara geyməsin, 

Həftələr xoş olsun, il sevindirək. 
 

Analar, bacılar qalmasın ağlar, 

Qan-bağır olmasın körpə uşaqlar. 

Alova yanmasın bağçalar, bağlar, 

Bülbülə bəxş edək gül, sevindirək. 
 

Dolanaq ananın qucağı kimi, 

Bir saleh atanın uşağı kimi, 

Bizim azad elin torpağı kimi 

Hamının qəlbini gəl, sevindirək. 
 

Neytron yerinə yonaq bir kürək, 

Çobana, maldara olmazmı gərək?! 

Cüt əkək, yer qazaq, qazanaq çörək, 

Bostana su verək, bel sevindirək. 
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DÜNYANIN 
 

Ayağı görünməz, başı görünməz, 

Uzanır hər yana, qolu dünyanın. 

Tarixi bilinməz, yaşı bilinməz, 

Hüsnü cavan, özü ulu dünyanın. 
 

Hey boşalır-dolur, bu, köhnə izdi, 

İnanmayan kəsin qəlbi filizdi. 

Hər yanı ümmandı, dərya-dənizdi, 

Azı quru, çoxu sulu dünyanın. 
 

Davam varmı məndə, yainki səndə, 

Ziyankar fitnədən dolanaq gendə. 

Aldadır nakəsi, salır kəməndə, - 

Özündən şirindi pulu dünyanın. 
 

Sahibkar kaf, nunu deyəndən bəri, 

Gahdan xeyir olur, gahdan da şəri. 

Hərdən səfərkeşi qaytarır geri, 

Gedər-gəlməz olur yolu dünyanın. 
 

Oda salır, qalandırır adamı, 

İlan kimi yalandırır adamı, 

Sapandında bulandırır adamı, 

Atmağa uzaqdı hulu* dünyanın. 

 

 

 
• Hul – hündür 

 



Əsərləri. I cild 
 

 286 

 

Hədər yazılmayıb yazılan dastan, 

Birdən novbahardı, birdən zimistan. 

Qoy ürəyi döyünməsin hər azdan, 

Bu azad ölkəsi dolu dünyanın. 

 

Ahu-zar çəkməsin heç bir kimsənə, 

Bəlkə eldən hiylə-fitnə tərginə. 

Minsin Qıratını Koroğlu yenə, 

Ona çatıb zərli çulu dünyanın. 

 

Haqqın düz yoluna Şəmşirdi uçan, 

Bəd olan hallara qoşular haçan?! 

Halala yönələn, haramdan qaçan, 

Mənəm bir acizə qulu dünyanın. 
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ONDA 

 

Şair dostum, sözümdə səhv varsa keç, 

Körpəlikdə xeyir, nə şərdin onda. 

Yaman bivəfasan - bilirmisən heç, 

Mətləb qanar, başa düşərdin onda. 

 

Keçən günü sal yadına, et fikir, 

Sən kimi dilində eylərdin zikr? 

Gödək olmağına edirəm şükür, 

Bəndəçilik edib bəşərdin onda. 

 

Mən səni şah bildim, sən gədə saydın, 

Kəndini vəsf edib ellərə yaydın. 

Əlin uzadardın, uzun olaydın, 

Göyün pərdəsini deşərdin onda. 

 

Bir metr yarımdı boyda qərarın, 

Şükür dərgahına Pərvərdigarın. 

Olsaydı xəzinən, dövlətin, varın, 

Pəhləvanlar kimi şişərdin onda. 

 

Əgər olsan qol-qılcalı, canlı bud, 

Şəmşiri qoymazdın olmağa xoşnud. 

Əzəldən adını qoysalar noxud, 

Piti küpəsində bişərdin onda. 
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ÜSTƏDİ 
Qurbanov Rəşidə 

 

Şikayət eləyir yorğan-döşəyim, 

Bir il keçir, başım yastıq üstədi. 

Təbiblər təbibi amandı, tez gəl, 

Gözüm yolda, qulaqlarım səsdədi. 

 

Bilinməz dərdimə kim dərman desin? 

Elə can eləsin, ya pünhan desin. 

Atam ölüb, anam yoxdu can desin, 

Canı yanan bir bacı var, xəstədi. 

 

Sağ olsun, övladın vəfası hanı? 

Əzəldən deyibdi, Adəmi tanı. 

Özün əlac eylə ya Kərəm-kanı, 

Bəlkə Şəmşir səndən dərman istədi. 
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KÜSÜBSƏN 

 

Ey kəskin talehim, ey tərlan baxtım, 

Səbəb nədi, niyə məndən küsübsən?! 

Müşküldü əhvalım bu qoca vaxtı, 

Mən əlim üzmərəm səndən, küsübsən. 

 

Gözümün tikanı səhlənkar zənan, 

Pis üzün görəndə yanıram, inan. 

Onun kölgəsində olmuşam yeksan, 

İnanmışam, sən bu gündən küsübsən. 

 

Demirsən Şəmşirə: düzəl, çaşıbsan, 

Yalan yoxdu xeyli uzaqlaşıbsan. 

Neçə-neçə uca dağdan aşıbsan, 

Kənar dolanırsan, gendən, küsübsən. 
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SƏNƏ-1 
Əmrah əmimə 

 

Əmiyi mehriban, şirin süxəndən, 

Qibləimdən eylərəm ibadət sənə. 

Mənə ustad olub qardaşın Qurban, 

Sözlərim qoy olsun buşarət sənə. 

 

Atamın elminə sən oldun bələd, 

Verib baratını kani-kəramət. 

Xaliqi ləmyəzəl eləsin qismət, 

Şahi Kərbəlanı ziyarət sənə. 

 

Şadlıq ilə gəlir hər gələn soraq, 

Sönməz İlahidən yanan bir çıraq, 

Xudanın yanında olsun üzün ağ, 

Haq verməsin möhnət, xəcalət sənə. 

 

Küsmə qocalıqdan, dağlar Fərhadı, 

Cavanlıq diləmək bir təmənnadı. 

Qüvvətin, qüdrətin var, yadımdadı, 

Verən pak veribdi məharət sənə. 

 

Bir şagirdəm sənətkarın yanında, 

Aciz qulam girdigarın yanında. 

Şəmşir, bir dövlətin, varın yanında, 

Buyursan nökərəm, bu halət sənə. 
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SƏNƏ-2 

 

Uzun ömür, can sağlığı dünyada 

Qismət olsun deyir əhli-hal sənə. 

Yetişmisən hər mətləbə, murada, 

Tale verib bu töhfəni al, sənə. 

 

Buz bulaqlı, göy çəmənli talada, 

Bax işrətli, tamaşalı hala da. 

Çəmən də, çiçək də, gül də, lala da 

Ətir versin bu dağlarda qal, sənə. 

 

Müştaq oldum kamalıma, sözünə, 

Bənövşələr gülümsədi üzünə. 

Ceyran bulağına, Taxtadüzünə 

Gəl, İstisu olsun şərbət, bal sənə. 

 

Dəlidağın başı hələ qarlıdı, 

Keyti dağı bənövşəli, varlıdı. 

Kəlbəcər yaylağı etibarlıdı, 

Açılıbdı sinəsindən yol sənə. 

 

Şəmşirin ovlağı, Murova da gəl, 

Güllərin üstündə yenə gəzdir əl. 

Həmzə çəməngahı cənnətdən gözəl, 

Bilirəm xoş gələr bu cəlal sənə. 
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BİR ALLAHIMDI 
Əlqəmənin sözünə cavab 

 

Mənə cəsəd verən, mənə can verən, 

Yeganə laşərik bir Allahımdı. 

Ürəklərə bələd qadiri-Sübhan, 

Sərvəri kainat pak İlahımdı. 

 

Əzəl gərək kirdigarın köməyi, 

Yerə, göyə sənətkarın köməyi. 

Olsa bəsdi ismi-barın köməyi, 

Səxavətli umudvar pənahımıdı. 

 

Əgər yorulmasa talehin atı, 

Alar o kimsənə Haqdan baratı. 

İsgəndər icmədi abi-həyatı, 

Xızr icdi, bu gün də xeyirxahımdı. 

 

Qalmaz dar-amanda Əli nökəri, 

Qurtarar müşküldən gəli nökəri. 

Ağa gəzməlidi - bəli, nökəri, 

Onun hədiyyəsi dürr-mətahımdı. 

 

Şəmşir danışmamış üzrü-bəhanə, 

Şər-şəmatət gətirmərəm dəhanə. 

Günəş kimi işıq salan cahana, 

Sənin pak ismindir, mehri-mahımdı. 
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SAXLAYAR 

 

Tərlan kəklik ovlar, şikardan qalmaz, 

Sərçə min qarında darı saxlayar. 

Beş canavar ərz üzünə sığışmaz, 

Bircə pətək yüz min arı saxlayar. 

 

Vəfalı ellərə aşiqəm indi, 

Qəlbimdə məhəbbət gör neçə mindi. 

Mehriban ürəyim o qədər gendi, 

Əgər yığsan bu dağları saxlayar. 

 

Yağsa da Muğana qar tuta bilməz, 

Laçın şikarını sar tuta bilməz. 

Söyüd çiçəkləyər - bar tuta bilməz, 

Alma-armud meyvə barı saxlayar. 

 

Bəyənər sözümü kimdə var həvəs, 

Bu bir həqiqətdi demirəm əbəs. 

Qışın tədarükün yayda görən kəs, 

Maya qədər bol anbarı saxlayar. 

 

Küpəsini kim doldurar, kim sələr, 

İnsan undu, ələyindən kimsə ələr. 

Şəmşir kimi dostu sevən kimsələr, 

Sədaqəti, düz ilqarı saxlayar. 
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BAĞIŞLA, ALLAH! 

 

Kərim kərəminə, rəhman rəhminə, 

Bu nur camallara bağışla, Allah! 

Laşərik isminə, mürüvətinə, 

Sahib cəlallara bağışla, Allah! 

 

Nuru təcəllada altı gözələ, 

Mehriban adına, axır-əzələ, 

Bir vahid olana, bir ləmyəzələ, 

Xoş nəzər hallara bağışla, Allah! 

 

Mərhəmət qıl mən günahkar möhtaca, 

Əfv elə İlahi, Kəbəyə, Haca. 

Məhəmmədi sən çağırdın Meraca, 

O gedən yollara bağışla, Allah! 

 

Cümlə peyğəmbərə, imamlarına, - 

And verirəm səni baqi barına. 

Yaralı bədənli Şahsuvarına, 

Amandı, onlara bağışla, Allah! 

 

Şəmşir, sığın mərdə, dərd-qəm eləmə, 

Haxdan qeyri kəsdən dilək diləmə. 

Fərat kənarında yatan Ələmə, 

Ələmdar qollara bağışla, Allah! 
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QURBANIYAM MƏN 

 

Kərbəla şəhrində məzlum Hüseynin 

Kəsik peykərinin qurbanıyam mən. 

O şəhid imamın, o nuru eynin, 

Əli Əkbərinin Qurbanıyam mən. 

 

Sual verən şair, gözlə cavabın, 

Deyim dərdin mən bir bağrı kababın. 

Ürəyi lalə tək dağlı Zeynabın, 

Yanan dodağının qurbanıyam mən. 

 

Xorasan şahının - Qərib Rizanın, 

Doqquz min yarası olan ozanın, 

Zülfüqar sahibi mərd Mürtəzanın, 

Oğlu Ələmdarın qurbanıyam mən. 

 

Leyla “Oğul!”- deyib ağlayan zaman, 

Lərzəyə düşmüşdü ərşi-asiman. 

Quranda yazılan lölöye-mərcan, 

Bu böyük adların  qurbanıyam mən. 

 

Yüz iyirmi dörd min Rəsulu Əkrəm, 

Şəmşirəm, sizə mən sadiq nökərəm. 

Qəbul et arzumu, ey kanı-Kərəm, 

Əziz ismi-barın qurbanıyam mən. 
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MƏQAMINDA 

 

Mən öləndən sonra təbib arama, 

İşin qeydinə qal, öz məqamında. 

Daldan atılan daş çatmaz dabana, 

Tutulsa, gövhərdi söz, məqamında. 

  

Becərməsən, bağça-bağ əldən gedər, 

Saralar bostanlar, tağ əldən gedər. 

Gündə bir az qopsa, dağ əldən gedər, 

Almasan üstünü tez, məqamında. 

 

Şəmşir, mərd olanın qəlbi daralmaz, 

Zəhmət çəkmək oğul üçün ar olmaz, 

Qışda gül açılmaz, yayda qar olmaz, 

Şil də ayaqlanar yaz məqamında. 
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FƏLƏK 

 

Məni tənəzzüldən sən almadınmı, 

Kəskin iqbalımda ad olan Fələk. 

Özün verdin kefi, dəmi, dövranı, 

Dəhanında şirin dad olan Fələk. 

 

Bəxtimi ucaltdın dağlar başına, 

İlqarını belə pozmaz aşina. 

Niyə baxmır gözlərmin yaşına, 

Atıb köhnə dostu yad olan Fələk?!  

 

Qaysımış yarama toxunma, qanar, 

Hanı ay işıqlı verdiyin fənar?! 

Nədən uzaqlaşıb durubsan kənar, 

Qohumu ağladıb şad olan Fələk?! 

 

Mərdin olar gözü-könlü darmı heç? 

Dost olan dostuna qarğıyarmı heç? 

Yayın boranının görən varmı heç, 

Növbaharı bürfü-bad olan Fələk?! 

 

Şəmşiri saldın bu hala, saxladın, 

Dərdi, qəm-möhnəti dala saxladın, 

Qoynunda yaxşımı bala saxladın, 

Ana məhəbbəti od olan Fələk. 
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QARDAŞIM 

 

Bir olsaydı yenə olardı dözmək, 

Dözmürəm bu qədər dərdə, qardaşım. 

Doluxuram, Vətən düşür yadıma, 

Xəstəyəm bu qərib yerdə, qardaşım. 

 

Üzün nə soyuqdu məzarıstanlıq?! 

İşıqsız, qapısız evin qaranlıq. 

Məni atıb qaçan zalım cavanlıq, 

Keçərmi əlimə bir də, qardaşım? 

 

Şəmşir, gündü keçir, dolan birtəhər, 

Qoy səni tapmasın qəzavü-qədər. 

Bu uzun gecələr olacaq səhər, 

Sığınmaq lazımdı mərdə, qardaşım. 
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YIXILAR 

 

Qəlbi haram ha varlanıb ucalsa, 

Başı dağsa, dibi muydu - yıxılar. 

Dosta duzaq quranların sərinə, 

Mərdlərin qılıncı dəydi, yıxılar. 

  

Mənəm deyib, məğrurlanıb gəzmə hey, 

Qəvvas olub, süd gölündə üzmə hey, 

Yoxsul, füqəranı döyüb əzmə hey, 

İstər xandı, istər bəydi, yıxılar. 

 

Boysuz ağac qorxu çəkməz hec kökdən, 

Əyilməz hər əsən zorlu küləkdən. 

Namərdin qalası boşdu kələkdən, 

Yel əsər, bənnası zaydı - yıxılar. 

 

Qışın da adəti yağdırmaqdı qar, 

Çürüdər ömrünə gələndə bahar, 

Buzun sütununa olmaz etibar, 

Yaz günəşi qəddin əydi, yıxılar. 

 

Şəmşir arxalanır el qüvvəsinə, 

Danalar dayanmaz kəl qüvvəsinə. 

Başını qoruyan dil qüvvəsinə 

Lütvü şeytan, o nə şeydi - yıxılar. 
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GƏLMİŞƏM 

 

Deyirlər qızısan Qərib Ağanın, 

Ziyarətə ocağına gəlmişəm. 

Sınaqlı pirisən qadir Allahın, 

Bəhsə düşüb torpağına gəlmişəm. 

 

Sən bilirsən müşkül işin təhri nə, 

Vəsfin şəms olubdur bərrin-bəhrinə. 

Yön tutmusan Xorasanın şəhrinə, 

Döşənməyə ayağına gəlmişəm. 

 

Bu yerdə yalqızsan, tənha bir düxtər, 

Bəni Haşim nəsli, cəddi peyğəmbər. 

Sizləri rafizdi Allahu Əkbər, 

Nuri eynin sorağına gəlmişəm. 

 

Var bir arzumanım - bilinsin adı, 

Museyi-Kazımın ünval övladı. 

Bəlkə də bu möcüz sirri-Xudadı, 

İşıqlı şam-çırağına gəlmişəm. 

 

Şəmşirəm, mərizəm, səndədi çaram, 

Canımdan bezaram, həm intizaram. 

Haqqın Kərəminə ümidi-varam, 

Şəfa üçün qucağına gəlmişəm. 
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İNANMA 

 

Nə qədər ucalıb dönə gədiyə, 

Zibildən yığılan dağa inanma. 

Əkib göy söyüdü - yasəmən deyə, 

Barsız olar, belə bağa inanma. 

 

Vəfalıya ülfət eləsən bəsdi, 

Namərdlə sirdaşlıq etsən əbəsdi, 

Çox olsa yaxşıdı kişinin dostu, 

Hər satqına, hər alçağa inanma. 

 

Sirrini bildirmə qəlbi qaraya, 

Elə bir ədavət salar araya. 

Çağırma dar gündə - gəlməz haraya, 

Beynamusa, qurumsağa inanma. 

 

Xaşıl tək daşarsa, sönər sonunda, 

Hünəri susmaqdı əsli onun da. 

Qurd kimi gizlənib iblis donunda, 

Eləsindən qaç uzağa, inanma. 

 

Bəyənməz, tısbağa çıxa çanaxdan, 

Çox belə imtahan çıxıb sınaxdan. 

Oğul var, anası alıb qonaxdan, 

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

Deyərsən çıxıbdır veranxanadan. 

Gün əskiyi olan nacins danadan 

Olacaq naxıra buğa, inanma. 

 

Satır namusunu, yeyir duz-çörək, 

Maya halal olsun, pak olsun gərək. 

Yemiş dadı verə bilməz turşənək, 

Xəlbərək atdığı tağa inanma. 

 

Xəbisdə qaydadır: toyuq tək yasar, 

Pərvanə şamlara can edər nisar, 

Bülbülə oxşamaz nə qarğa, nə sar, 

“Tuti”, - deyib qara zağa inanma. 

 

Min qoyun içinə düşsə canavar, 

Qayıtmaz, bəs deməz, qırıb qurtarar. 

Şəmşir görüb çox bəzəkli ədalar, 

Altı boşdur, yan papağa inanma. 
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YAMANDI, YAMAN 

 

Nahaq sınayırıq biz Yaradanı, 

İnsanın zəvzəyi yamandı, yaman. 

Hər dəliyə dəli demə cahanda, 

Yaranmışın səyi yamandı, yaman. 

  

Alovdan yamandı xoryatın dili, 

Od salar, alışar, yandırar eli. 

Şeytanın hiyləsi, qadının feli, 

Alçağın kələyi yamandı, yaman. 

 

Qoca dünya qərar tapandan bəri, 

Gah irəli gedir, gah qalır geri. 

İnsanın gicgici, atın xəfkiri, - 

Özündən ürkəyi yamandı, yaman. 

 

Sağalmaz kababdan közün yarası, 

Qurtarmaz bədnəzər gözün yarası, 

Qan üzər hərcayı sözün yarası, 

Kəsilməz göynəyi - yamandı, yaman. 

 

Çəkilməz alçağın, satqının dərdi, 

Atomdan, güllədən, topdan betərdi. 

Nanəciblər vurub yıxanda mərdi 

Namərd dəyənəyi yamandı, yaman. 
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Zinakar, haramxor elə kəm baxar, 

Xəbis-xain sular kimi lil axar. 

Bir tikəsin yesən başına qaxar, 

Gədənin əppəyi yamandı, yaman. 

 

Bələd olmamışdan sevmə gözəli, 

Sonu zəhər olar, balsa əzəli. 

Düşmən üzə gülər, çətin düzəli, 

Əlindən öpməyi yamandı, yaman. 

 

Şəmşir, qocalıbsan, yaxşı saxla baş, 

Daha kimsə ilə eləmə savaş! 

İlana, quldura gəl olma yoldaş, 

Şeytanın köməyi yamandı, yaman. 
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ALTINDAYAM 

 

Dostlar, bağışlayın, dura bilmirəm, 

Yan üstə qalmışam, daş altındayam. 

Üstündə gəzdiyim qara torpağın- 

İndidən mən onun baş altındayam. 

 

Qəbrimi bel düsər qazıb çox dərin, 

Mərd necə göstərsin burda hünərin. 

Çökmüşəm altına elə bir nərin, 

Üstümə dağ uçub, döş altındayam. 

 

Cananım hardadır, mən isə harda, 

Aşıq məxşuş qalıb belə diyarda. 

Gördü boş qəfəsəm dar bir məzarda, 

Kəfənim islanıb, yaş altındayam. 

 

De hanı qələmim, hanı dəftərim?! 

Nə yazım dünyadan, nə var xəbərim. 

Haqq dada yetişsin - varsa xəbərim, 

Suala cavabsız iş altındayam. 

 

Qardaş yox burada - əlimdən tuta, 

Nə anam, nə bacım, tapılmaz ata. 

Gəlib çatdım bu qaranlıq zülmətə, 

Bala uçurmayan quş altındayam. 
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Görünmür oylaqlar, gəzdiyim dağlar, 

Axtarıb hey məni yarım qan ağlar. 

Suyun çox içdiyim sərin bulaqlar, 

Bilin, köksünüzün tuş altındayam. 

 

Toylarda çaldığım sədəfli sazım, 

Ellərə yadigar qaldı avazım. 

Məzar zimistandır, açılmaz yazım, 

Boranı kəsməyən qış altındayam. 

 

Uzaşdım gözündən dayı-əminin, 

Vəfalı dostların, söz həmdəminin. 

Mənə məhsul verən tarla-zəminin, 

Kübrəsi olmuşam, xış altındayam. 

 

Oğul hayandadır, qız hayandadır?! 

Dağlara baxdığım göz hayandadır?! 

Şəmşir hayandadır, söz hayandadır, 

Fikrə qərq olmuşam, huş altındayam. 
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AĞLAMA 
 

Düşmənlər sevinsə geyin qırmızı, 

Qara libas geyib, çıxıb ağlama. 

Əgər ayrı salsa bu dövran bizi 

Sənin çox göz yaşın axıb, ağlama. 
 

Qalma nə möhnətin, qəmin yasında, 

Laçın sar saxlamaz öz yuvasında. 

Birdən görünməsəm el arasında 

Gəzdiyim yerlərə baxıb ağlama. 
 

Kimsədən pay umma bir möhtac kimi, 

Baxma xəzinəyə gözü ac kimi. 

Alovda qızaran külsüz sac kimi 

Canını odlara yaxıb, ağlama. 
 

Görübsən dünyanın azı-çoxunu, 

Gördün tərəqqinin varı-yoxunu. 

Firqət neştərini, hicran oxunu 

Özün öz sinənə taxıb ağlama. 
 

İnsan gah səqirdi, gah da ki, kəbir, 

Haqqın dostluğunda lazımdı səbir. 

Bu yolun qonağı gedəcək bir-bir, 

Qəlbini gen saxla, sıxıb ağlama. 
 

Günlər keçirmişik: yaxşı da, pis də, 

Darıxma, köməyi Xudadan istə. 

Şəmşir bir səbəblə olubdu xəstə, 

Demə ona namərd - yıxıb ağlama. 
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QALANDI 
 

Nizami, Füzuli köçübdü çoxdan, 

Qoca dünya axır kimə qalandı? 

Fələk ilə başa varan kim oldu? 

Kim deyər ki, filan oğlu filandı?! 
 

Adəmdən, Xatəmdən indiyə qədər, 

Çox saysız ömürlər çürüyüb hədər. 

Zülmətdən bac-xərac alıb İsgəndər, 

Yolda bal şərabı qana bulandı. 
 

Dəhrin almasını kəsmədi hər diş, 

Dostu unutmağı elədi vərdiş. 

Neçə min alimi aldadıb gərdiş, 

İnanma qəsəmə, anda, yalandı. 
 

Süleyman cahana oldu sahibkar, 

Əlinə düşmüşdü külli ixtiyar. 

Hanı, o cəlaldan bir qəpikmi var?! 

Xəzinələr, xanimanlar talandı. 
 

Xəyal elçi kimi aləmi gəzər, 

Sərraf məna seçər, yetirsə nəzər. 

İnsanın mənasız ömrünə bənzər, 

Tər bənövşə tez açılıb, solandı. 
 

Şəmşir qəm oduna yana, dayanmaz, 

Yara vurma, qəmli cana, dayanmaz, 

Baladan ayrılan ana dayanmaz, 

Yaralarım göz-göz oldu sulandı. 
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DARIXMA 

 

İmdada çatandır - sidq ilə çağır, 

Qadir olan bir Allahı, darıxma. 

Rəhimdir, Rəhmandır - çox mehribandır, 

Ümidvardır şahlar-şahı, darıxma. 

 

Baqidir, baridir, la şərik təkdir, 

Onu pak tanıyan doğru ürəkdir. 

Əlillərə, zəlillərə köməkdir, 

Sal yadına bu pənahı - darıxma. 

 

Şəmşir, bir Xudadan kəsmə gümanı, 

Səslə Nuhun qucağında yatanı. 

Dilində zikr elə, zikr dövranı, 

Rəhimkardır bir İlahi, darıxma. 
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GÖRMÜŞƏM 

 

Səxavətdə, kişilikdə, kərəmdə, 

Sən də yaxşıları tanı, görmüşəm. 

Olandan pay verər ac-yalavaca, 

Qurd ürəkli qarcaqanı görmüşəm. 

 

Ac çörək istədi - tərəzi getdi, 

Qəlbindən məhəbbət, mürüvvət itdi. 

Bir qarı artığın üstündən götdü, 

Haqdan kənar bu qananı görmüşəm. 

 

Bu sözdən bir misal götürsun hərə, 

Lənət gəlsin belə zalım bəşərə. 

Qoy yaddan çıxmasın, yazdım dəftərə, 

Neçə kafər müsəlmanı görmüşəm. 

 

Ac yola saldılar yazıq qonağı, 

Çıxmaz ürəyimdən o günün dağı. 

Mərdlər hanı? Daha gəlmir sorağı, 

Namərd alıb bu meydanı, görmüşəm. 

 

Şəmşirəm, ürəyim yanır atəşə, 

Çərxin gərdişinə etdim tamaşa. 

Dövran nakəsləri çıxardıb başa, 

Tərsə dönən nərdivanı görmüşəm. 

 

 

 

 



                                                                                    Aşıq Şəmşir 
 

 311 

 

DÜNYANIN QURULUŞU HAQQINDA 
Yaranışın poetik xülasəsi 

 

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

Yaratdı yer-göyü, bəşəriyyəti. 

Altı gündə hər nizamı quruldu, 

Üç dona bəzəndi şanı-şöhrəti. 

 

Yer üzü cəm olub doqquz nöhrəvaq, 

Pak aydan seçildi bu ana torpaq. 

Üç ad vacib oldu luha yazılmaq: 

Ya Billah, Məhəmməd, Əli xilqəti. 

 

Dünyanı noxudla doldurdu tamam, 

Bir quş gündə birin eləmiş təam. 

Axırda ac ölüb, olmayıb əncam, 

Haqq Musaya demiş bu hekayəti. 

 

Sonra qamış bitib - cahan tamam düz, 

Onu da təkbətək yeyib bir öküz. 

Hanı, o qurğudan görünmür bir iz, 

Vahid tanımışam Qadir Qüdrəti. 

 

İki yüz min illər Adəmə kimi, 

Ancaq gəlib-gedib yoxdu bir kəmi, 

Yerin, göyün, ərşin, gürşün hakimi, 

Laşərik bilirəm bu kəraməti. 
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Ondan sonra gəlib həzrəti Adəm, 

Əlifbanı  ona Xaliq verib cəm. 

Fitnə-fəsadlara vardı cəhənnəm, 

Möminin üzünə açıb cənnəti. 

 

Əzrail bir mələk donuna girmiş, 

Bütün mələklərə şahlıq edirmiş. 

Behiştdə Adəmə buğda yedirmiş, 

Şeytan yoldan azıb aldı lənəti. 

 

Adəm də, Həvva da çıxıb cənnətdən, 

Atıldı kənara bu kəramətdən. 

Belə əmr olunub bari hikmətdən: 

Niyə gözləməyib həya, isməti? 

 

Həvva şal toxudu, Adəm cüt əkdi, 

Yoldan çıxan cəzalansın - gərəkdi. 

Nə bəlaya düşdü, çox cəfa çəkdi, 

Çoxaldı cahanın zülmü, zilləti. 

 

İnsaflı yarandı mehriban Habil, 

Haqqı-həqiqətə oldu müqabil. 

Habili öldürdü qardaşı Qabil, 

Qoydu öz adına tənə-töhməti. 

 

İlahi keçmədi bu nahaq qandan, 

Kim keçə bilərdi belə ziyandan. 

Habilin qanını Şeys aldı ondan, 

Gördü ədaləti, düz həqiqəti. 
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Nuh babamız oldu əlli birinci, 

Ümməti bəd olub, tamam irgənci. 

Eləyib yurdunu viranə küncü, 

Edib ümmətinə qarğış-nifrəti. 

 

Dandı yaradanı kamalsız insan, 

Rəhimənin təndirindən o zaman 

Əzəl su qaynadı, başlandı tufan, 

Görəndə çoxaldı Nuhun heyrəti. 
 

İbrahim bığının qabağın aldı, 

Saraya and içdi - yadına saldı. 

O Xəlilullahdan yadigar qaldı: 

İslam üçün bir təmizlik adəti. 
 

Nələr yola saldı bu çərxi-gərdun, 

Bir çox nəbiləri etdi ciyərxun. 

Musanı qovanda qərq oldu Firon, 

Qoşunu dəryada gördü zülməti. 

 

İsanı asilər çəkdilər dara, 

Bu sitəm ayandı Pərvərdigara. 

Bu adil Peyğəmbər tapmadı çara, 

Hiylə qurdu o yəhudi mürtəti. 

 

Rəsul Əkrəm mindi ildırım Biraq, 

Cəbrail bələdçi olubdur ancaq. 

Haqq onu Meraca çağırıb qonaq, 

Əlbəttə, Mövlaya var məhəbbəti. 
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Birinci gedişdə cənnəti gördü, 

Bildi, bələd oldu, dağıldı dərdi. 

İsrafil çiynindən ona yol verdi, 

İldırım Birağın vardı hikməti. 
 

Cəbrail dayandı, Məhəmməd getdi, 

Yeddinci göylərin sirrinə yetdi. 

Xaliqi-ləmyəzəl çox sual etdi, 

Əhmədi-Muxtarla oldu söhbəti. 
 

Üç dəfə qayıtdı düşdü səcdəyə, 

İltimas elədi bari rəbbayə. 

Dedi: Xudam, şəfaət qıl bəndəyə, 

Haqq yanında əfsun oldu hörməti. 
 

Musa o cənabı həddə yetirdi, 

Mustafa o gözəl sözü götürdü, 

On yeddi rükəti töhfə gətirdi, 

Şadi-xürrəm etdi cəmi ümməti. 

 

Savab da, günah da gördü o yerdə, 

Hüccabın evində asıldı pərdə. 

Salam gəldi, kim göründü nəzərdə, 

Əli bu salamı verdi xəlvəti. 

 

Əvvəl-axır adı: Heydəri-kərrar, 

Sənə özü verdi bir pərvərdigar. 

Məhəmməddən çatdı sənə Zülfüqar, 

Coşa gəldi Şahi-Mərdan qeyrəti. 
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Meracdan Məhəmməd qayıtdı geri, 

Ürəkdən şad etdi istəyənləri. 

Dillərdə əzbərdi o vaxtdan bəri, 

Qəlbimdə dağ kimi var məhəbbəti. 

 

Min bir olan adı səsləyirəm mən, 

Qəlbimdə məhəbbət bəsləyirəm mən. 

Günahkar Şəmşirəm, istəyirəm mən, 

Mehriban Allahdan rəhmi-nüsrəti. 
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VARMI-1 

 

Dünyanı dördəlli tutan insanın, 

Bivəfa ömrünə gümanı varmı?! 

Əzrayıl yetişib alanda canın, 

Əcəlin insafı, amanı varmı?! 

 

Ağacda yarpağın silkələnəndə, 

Dayanmaz, düşəcək vaxtı gələndə. 

İstər can de, istər çor de öləndə, 

Ölümün yaxşısı, yamanı varmı?! 

 

Nəsimi, Firdovsi, Xaqani, Cami, 

Nizami, Füzuli tanıyır hamı. 

Coşanda, daşanda şair ilhamı 

Sözlərdən qeyri bir nişanı varmı?! 

 

Ay keçir, gün keçir - ömür azalır, 

Vədə tamam olur, cəllad can alır. 

Qoca dünya sarayında kim qalır, 

Gərdişin ilqarı, imkanı varmı?! 

 

Xəzan əsər, bağlar bardan ayrılar, 

Diz taqətdən, ixtiyardan ayrılar, 

Şəmşir ağlar, bir nigardan ayrılar, 

Bir də görünməyə imkanı varmı?! 
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VARMI-2 

 

Cavab gözləyirəm ellər, obalar, 

İlqarın yolunun çəpəri varmı? 

Nə insanı məhəbbətdən aralar, 

Başqa əlaməti, xətəri varmı? 

 

Görən olmaz kərəmini düşmənin, 

Lənətlə çəkilir adı şeytanın. 

Yaxşı dostu yaman gündə satanın 

Bir at milçəyincə təpəri varmı?! 

 

Namərd dada min il dura, yetişməz, 

Ürək zəngin ona vurma, yetişməz. 

Dağların başında xurma yetişməz, 

Aranın piltandan xəbəri varmı? 

 

Söyüd coşub bar gətirə, çətindi, 

Dərin yara tez yetirə, çətindi, 

Dəmir qızıb su götürə, çətindi, 

Poladsız qılıncın kəsəri varmı? 

 

Şəmşir, alçaqlarda etibar olmaz, 

Bəduğur yoldaşda xeyir-kar olmaz. 

Qırıq qəməltidən Zülfüqar olmaz, 

Görək dəhrənin də düsəri varmı? 
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EŞQİNƏ-1 

 

Səndən qeyri nə həkim var, nə təbib, 

Dərman eylə, bir sübhanın eşqinə. 

Olanlar olammaz sənintək həbib, 

İmdada yet, ərrəhmanın eşqinə. 

 

Günahkaram ey Xudaya, bağışla, 

Yerə-göyə, ərş-əlaya bağışla,  

Var adında min bir aya bağışla, 

Böyük ismin - pak ananın eşqinə. 

 

And verdim İlahi, öz hörmətinə, 

Yeganə adına, kəramətinə. 

Rəhimsən, işimi salma çətinə, 

Alı-əba Mustafanın eşqinə. 

 

Yüz iyirmi dörd min peyğəmbər tamam, 

Yetmiş min məlakə, on iki imam. 

Bunların xətrinə ey barı Xudam, 

Sən şəfa ver Şah-Mərdanın eşqinə. 

 

Məhəmməd xətrinə bəzənən Merac, 

Şəmşirəm, istərəm mən sizdən əlac. 

Kanı kərəm, eylə özünə möhtac, 

Qərib olan Xorasanın eşqinə. 
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EŞQİNƏ-2 

 

Səfər etdim, arzu-kama yetişdim, 

Düz ilqarın, doğru rahın eşqinə. 

Bu qərib məzarı ziyarət etdim, 

Adı min bir, bir pənahın eşqinə. 

  

Gəzdiyim dağlara yetişəndə mən, 

Cənnətə gəlmişəm elə bil həmən. 

Müşküllər Ağası, imdad elə sən 

Çahar adlı qibləgahın eşqinə. 

 

Əzablı görüşə gəlibdi hardan, 

Şövqü-həvəs ilə uzaq diyardan. 

O kömək dilədi Pərvərdigardan 

Pak hörmətin, ehtiramın eşqinə. 

 

Şəmşir, Haqqa umud, hələ ki, sağam, 

Ana torpaq, bir gün sənə qonağam. 

Qohum gəlib, bəs nə edim, naçağam, 

Şəfa bulum tək Allahın eşqinə. 
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AMANDI 

 

Bir səndən savayı kimə yalvarım?! 

Yerin-göyün yaradanı, amandı! 

Təbibim özün ol - artıb azarım, 

Hər bir dərdə şəfa verən Sübhandı. 

 

Haraya sən yetiş Heydəri Kərrar, 

Altında uqabi rəşid Ələmdar. 

Yaranmışa ölüm haxdı - yəqin var, 

Xəstəlik, zəlillik necə yamandı. 

 

Dünya boşalmasa, dolmasa olmaz, 

Yazı qış, qışı yaz olmasa olmaz. 

Açılan gül-çəmən solmasa olmaz. 

Gahdan təbustandı, gah zimistandı. 

 

Çinar budağında saralsa yarpaq, 

Onun balta zədəsi var, yaxşı bax! 

Xarabat görünər obasız yaylaq, 

Qəmli könül onun kimi virandı. 

 

Şəmşirin pənahı, vəsfi peyğəmbər, 

Aləmə səbəbkar vahid bir rəhbər. 

Gecə də, gündüz də dilində əzbər, 

Dilinin ləhcəsi Şahi-Mərdandı. 
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ŞEYTANIN 

 

Allahdan utanmaz, bəndədən qorxmaz, 

İnsana qaynamaz qanı şeytanın. 

Şəninə min lənət deməsən olmaz, 

Bir qeyri alqışı hanı şeytanın? 

 

Haqqına kəm baxdı alçaq, əqli kəm, 

Namərdi, nakəsi görmədim möhkəm. 

Milyonlarca hiyləgərdən etsə cəm 

Boş qalar axırda yanı şeytanın. 

 

Şəmşir, de əhvalı, halı haramdı, 

Mayası natəmiz, malı haramdı, 

Şərbəti həlahil, balı haramdı, 

Zəhərdən acıdı nanı şeytanın. 
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DEYƏR 

 

Oğul var ki, quldu ata yolunda, 

Atasına haray deyər, hay deyər. 

Qolu bağlı durar sağı-solunda, 

“Gözüm üstə ayağını qoy!”- deyər. 

 

Oğul var ki, oldu, xeyir vermədi, 

Şərə çapdı, yaxşı bir iş görmədi, 

Nəfi yoxdu, gündəliyi cərimədi, 

Dindirəndə dədəsinə oy deyər. 

 

Oğul var ki, hər saniyə piyandı, 

Bilməz bədəninə nəfdi, ziyandı, 

Görərsən ki, susdu, bir gün dayandı, 

Çıxdı canı, öldüm aman, vay deyər. 

 

Doymaz il uzunu çaxır-araqdan, 

Harda olsa məclis düşər maraqdan, 

Sərsəm olar, baxan gülər qıraqdan, 

Görən-bilən beləsinə zay deyər. 

 

Şəmşiri gəl eşit, qəmdən ol azad, 

Yanıb dodaqların olmasın part-part, 

Qurtarır, cibində qalmır bir manat, 

Qədəhləri döyüşdürüb pay deyər. 
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VAR 

 

Adam var ki, ellər üçün bağbandır, 

Bağ salıb, becərib bitirən də var. 

Eləsi var, şeytan oğlu şeytandır, 

Haqqın lənətini götürən də var. 

 

Çox görmüşəm ədaləti yazanı, 

Allah pozsun el işini pozanı. 

Qoy düzəltsin düz rahını azanı, 

Yolsuzu yoluna gətirən də var. 

 

Lənət gəlsin nanəcibin üzünə, 

Satqınların əyrisinə, düzünə. 

Namərdin, alçağın dursun gözünə, 

Çəkilən zəhməti itirən də var. 

 

Nə qədər yaxşılıq etdim Nizana, 

Can çürütdüm hədər yerə, əfsana. 

Halal olsun qədir bilən insana, 

Mərfəti yerinə yetirən də var. 

 

Adam var, halaldan, uzaqdır kökdən, 

Xəbis, xain düzələrmi ürəkdən?! 

Sədaqət sahibi nazikdir tükdən, 

Şəmşir, bu baratı çatdıran da var. 
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YOXUMUŞ 

 

İlğıma, yarğana hədər bar dedim, 

Sən demə, bunların barı yoxumuş. 

Külək qabağında zibil dağılır, 

Dayanmağa iqtidarı yoxumuş. 

 

Şahin oldum, heyif qanad çalmadım, 

Dostlarımın sayəsində qalmadım. 

Neçə nəğmə yazdım, cavab almadım, 

Bivəfanın düz ilqarı yoxumuş. 

 

Mərd igidin səxası var, əl tutar, 

Xəbisdən, xaindən qaçıb can qurtar. 

Bir çinar dibində min qoyun yatar, 

Gəvən kölgəsinin karı yoxumuş. 

 

Mətləb duyar əqlə nəsib olanlar, 

Elmə, helmə tək münasib olanlar. 

İlqar, məhəbbətdən kasıb olanlar, - 

Əlində xəzinəsi, varı yoxumuş. 

 

Şəmşir, işi belə gedir dünyanın, 

Yaxşı baqi deyil heç bir insanın. 

Bu çərxi-gərdişin, ömrün, dövranın, 

Doğru sözü, etibarı yoxumuş. 
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DOLANMAZ 

 

Özü arif olan, mətləbi qanan 

Mərifət əhlindən kənar dolanmaz. 

Dünyagörmüş mala, pula aldanmaz, 

Dost yolunda soyuq, bekar dolanmaz. 

 

Sözün yeri gəldi - lazımdı yazaq, 

Mən hələ bilmirəm kəmənd, nə duzaq. 

Kamil bir sənətkar məqsəddən uzaq, 

Əlbəttə, işini qanar, dolanmaz. 

 

İnsanın insana ola hörməti, 

Artırar özünə bol məhəbbəti. 

Düşünürəm çəkdiyiniz zəhməti, 

Şəmşirin qəlbində qübar dolanmaz. 
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SARSAĞI 
 

Demişdim aləmi ara, yaxşı tap, 

Sənə demədim ha, ara sarsağı. 

Urcahına nə tez çıxdı xapaxap, 

Yamanca sevmisən qara sarsağı. 
 

Özünü necə gör dərdə salıbsan, 

Tay-tuşundan, eldən geri qalıbsan, 

Dünyanı qurudub, hardan alıbsan 

Bu dilqanmaz bəd şəkara sarsağı. 
 

De hansı ölkəni çapdın gətirdin? 

Özünə yurd-yuva yapdın gətirdin? 

Yoxsa cəhənnəmi tapdın gətirdin? 

Hədər yerə, ay bekara, sarsağı. 
 

Dili laldı, qulağı kar, həm dəli, 

Sözün varmı cavabında deməli. 

Hər kim görür, belə deyirlər: - Bəli! 

Bənzədirlər yazda qıra sarsağı. 
 

Sənindi hər möhnət, sənindi hər qəm, 

İnsan öz canına edərmi sitəm. 

Sənə yaraşırmı aldığın həmdəm, 

Qoymadın yerində dura sarsağı. 
 

Məzəmmət edəcək işindən hamı, 

İblisə qandırma - qanmaz məramı. 

İt kimi çəmkirir, yeyir adamı, 

Bəlkə bir Yaradan vura sarsağı. 
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DÜŞƏRMİ 

 

Car olub ellərdə söylənməyən söz 

Dəhana yayılıb, dilə düşərmi?! 

Tutulan bir işə yetirməsən göz 

Arası uzanıb belə düşərmi?! 

 

Qışa bahar desəm layiqi varmı? 

Nəzmdə, nəğmədə sözə uyarmı? 

Uçar-qaçar, yas desək də yasarmı? 

Fürsət çöl quşudu, ələ düşərmi?! 

 

Günlər yaydı, baş endirməz dumana, 

Nə boran, nə də qar girişməz ona. 

Çaylarda çalxanan yaşılbaş sona  

Zimistanda buzlu gölə düşərmi?! 

 

Yağar da quraqla ortaqdı, bəli, 

Yadıma düşəndə oluram dəli. 

Demirsiniz külək əsər, qar gəli, 

Bəlkə sanırsınız: hələ düşərmi?! 

 

Meylinizdə varmı qeydə qalmağa, 

Qocaman aşığı yada salmağa?! 

Diziniz tutmadı dəmir almağa, 

Şifersə vaxtında lələ, düşərmi?! 

 

 

 

 



Əsərləri. I cild 
 

 328 

 

EŞQİNDƏDİ 

 

Kəsdirib üstümü bekar adamlar, 

Bunlar qoşma, tərif söz eşqindədi. 

Buraxıb başına kicbəsər əri, 

Hər kəs öz kefində, öz eşqindədi. 

 

Bir qadınla yaşayanlar kişidi, 

Belə sifət qeyrətli mərd işidi. 

Eləsi var, dördün alıb boşadı, 

Təzə Məcnun olub qız eşqindədi. 

 

Hədyan danışıqlı duzsuz yalanlar, 

Gündə yüz yol eşqə düşən cavanlar. 

Dünən evlənənlər, bu gün qovanlar 

Kabab olub yanır, köz eşqindədi. 

 

Oğul gərək çıxsın belə çətindən, 

Elin töhmətindən, məzəmmətindən. 

Bəzi pisdi sanitarka itindən, 

Cığır imsiləyir, iz eşqindədi. 

 

Şəmşirin işinə çaş deyən olmaz, 

Ədabaz olana xoş deyən olmaz, 

Himar anqırmasa, toş deyən olmaz, 

O da torba, noxda, biz eşqindədi. 
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SARI 
            Şagirdimə cavab 

 

Meylim bir elçidi, övladı-səcdə, 

Dost yolunda dizi çökənə sarı. 

Qiblə kimi sanıb edirəm səcdə, 

Mərd igid oğullar əkənə sarı. 

 

Yazan bir mələkdi: xeyirmi, şərmi?! 

Bilməz bu fərmanı hansı bəşərmi? 

Tərlan yuvasına qarğa düşərmi? 

Qoymaram sədrinə sökənə sarı. 

 

Mən kiməm ki, baxım, hökmdar baxır, 

Qərar onunkudur əvvəl və axır. 

Birdən oda salır, yandırır-yaxır, 

Yön tutmur göz yaşı tökənə sarı. 

 

Pələng də yetimsə olar füqəra, 

Şəmşir bu möhnəti yetirib yara. 

Ürəyim alışır anasızlara, 

Baxanda boynunu bükənə sarı. 
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                  ÖLDÜRÜRMÜŞ 

 

Deyirlər: düşmüşdü Novruz borana, 

Onu Qəndaf kimi yar öldürürmüş. 

Mənə deyən yoxdur: «Sən nə gəzirdin, 

Uzun Yalda səni qar öldürürmüş». 

 

Qış günü sandım ki, dağlar çəməndi, 

Lalələr, nərgizlər solmaz, həməndi. 

Allandım işrətə, itirdim zəndi, 

Biağıl insanı tar öldürürmüş. 

 

Namərd zimistana bağladım vəfa, 

Görmədim işrətin, ha çəkdim cəfa. 

Şəmşir, yol vermə sən belə insafa, 

Bülbülü gül üstə xar öldürürmüş. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Aşıq Şəmşir 
 

 331 

 

YAZ 
   Əmim oğlu sürücü Həbibə 

 

Atalar yurdunda on bir yadigar, 

Təzə şair, nəğmələri belə yaz. 

Kimsəyə toxunma, olma səhlənkar, 

Nəcib nəzmə al qələmin ələ, yaz. 

 

Lağlağıdan uzaş, demə hədyanı, 

Qoşulma qanmaza, əzmə qananı, 

Dərin düşün, yadına sal Qurbanı, 

Mərdə tərif, bülbülləri gülə yaz. 

 

Ağıllı, kamallı olmasa ozan 

Alim ola bilməz hər şeir yazan. 

Özün üçün bir ləkəsiz ad qazan, 

Yamanı at, yaxşılığa hələ, yaz. 

 

Ocaq qala, qoy külündə köz olsun, 

Həm ürəyin doğru olsun, düz olsun. 

Şeirin xoşa gəlsin, sözün söz olsun, 

Xeyir olar mən də desəm, lələ, yaz. 

 

Tərsinədir eylədiyin siftələr, 

Nə lazımdır tamsız, yağsız kiftələr. 

Gözəl gəlsin aylar, günlər, həftələr, 

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

Kəllə çəkə biliməz, hər yetən dana. 

Əsərini qoy cahanda nişana, 

Vətənə yaz, qohum-qardaş, elə yaz. 

 

Qoşulma yaramaz şeir güdənə, 

Sapand daşı olma gəlib-gedənə. 

Ağır otur, qoç oğul ol dədənə, 

Məktubuna şəfəq nuru çilə, yaz. 

 

Tənə sözdən insan olur yaralı, 

Mərifət bilməzdən dolan aralı. 

Nişana almasın ovçu maralı, 

Ceyranları Muğana yaz, Milə yaz. 

 

Qaç fitnədən - qəlbin əmin olunca, 

Azad yaşa özün dərdə salınca. 

Düşübsənsə bu peşənin dalınca 

Şəmşir kimi çək sazını zilə, yaz. 
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QOCALMIR 

 

Dərdə giriftaram, nə şərmi-sarəm, 

Demə xalam oğlu, əlbət qocalmır. 

El-oba köçsə də belə qayda var: 

İnsanda xasiyyət, adət qocalmır. 

 

Aqibət ölümdü - yaşasaq yüz də, 

Həm saç da, saqqal da, ağarır üz də. 

Qocalıq tapılmaz şeirdə, sözdə, 

Sənətkar qocalmır, sənət qocalmır. 

 

Ardıcdan, gəvəndən qalanan ocaq 

Alışar, kül olar, köz tutmaz ancaq. 

Bir gün udsa məni bu qara torpaq 

Sədaqət, məhəbbət, hörmət qocalmır. 

 

Zaman da, tarix də köhnəlir hər an, 

İşıqlı gözlərə çöksüyür duman. 

Bu şirin dünyada qalacaq cavan, 

Səxavət, yaxşılıq ülfət qocalmır. 

 

Hər il təzələnir bahar da, yay da, 

Şəmşir, fikir getdi bu haqqı-sayda. 

Görünən ulduz da, günəş də, ay da, 

Onlar nə aşikar, xəlvət qocalmır. 
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TAMAHKAR 

 

Qazanıbsan, yığdığını ye barı, 

Gül olma dövlətə, vara, tamahkar. 

Dövləti çoxaldıb çəkmə azarı, 

Yandırma canını nara, tamahkar. 

 

Ucuz alıb malı baha satanda, 

Vaxtı gəlib bir gün bəxtin yatanda, 

Mühakimə - prokuror tutanda, 

Olmayacaq dərdə çarə tamahkar. 

 

Gen günündə axtar dar günün yolun, 

Varlanmaq istəyib kəsdirmə qolun, 

Xəznəyə doldurma sən xalqın pulun, 

Düşəcəksən bir gün dara, tamahkar. 

 

Zəhmət çəkib ali savad oxudun, 

İşləyəndə canın oda toxudun, 

Zəhər oldu pulu sizə noxudun,  

Bais oldun yoldaşlara, tamahkar. 

 

Şəmşir, artıq tamah günahdı, qandı, 

Hər tamahkar dünyada bir nadandı. 

Dövlət yığıb artıran da peşmandı, 

Axır olar günün qara, tamahkar. 

 

 

 

 



                                                                                    Aşıq Şəmşir 
 

 335 

 

HAYIF OLDU 

 

Qocalıq üstümə çöküb dağ kimi, 

Əyildi qamətim, bel hayıf oldu. 

İstədim mən çıxam uca dağlara, 

Ayağım getmədi, yol hayıf oldu. 

 

Arabir baxıram Qoşqara sarı, 

Dərindən ah cəkib edirəm zarı, 

Sevdiyim tər gözəl olubdur qarı, 

Saçına ağ düşüb, tel hayıf oldu. 

 

Mənim nə sözüm var çərxi-gərdişə, 

Özü qərar verib tutduğu işə. 

Danışmaq istədim - dəymədi dişə, 

Gəlmədi, dolaşdı dil, hayıf oldu. 

 

Şəmşirin çəkdiyi bu qəm bir dağdı, 

Dərdə dərman: gülmək, bir oynamaqdı. 

Yarın qara saçı kağızdan ağdı, 

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

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

görəydim? Dağlar, vəfalı insanların kəmömürlü olması mənə çox  

təsir elədi. Vurğunu haradan  tapaydım?! 

 

Dünya, səndə bağ becərən bağbanın 

Birisi əlində bar apardımı?! 

Bir amansız xəlbirisən insanın, 

Sənə gələn xeyir-kar apardımı?! 

 

Adəmi aldadıb bu çərxi-dövran, 

Qovuldu cənnətdən, oldu pərişan. 

Üç yüz arvad aldı şahi-Süleyman, 

Yanınca bir yoldaş, yar apardımı?! 

 

İblis həsəd ilə yüz hiylə qatdı, 

Lənət, aman, ləin gör hara çatdı?! 

İlanı, Tavusu cənnətdən atdı, 

Şeytanı ağzında mar apardımı?! 

 

Əyyub peyğəmbərə nələr eylədi?! 

Rəhimə saçının dibi göynədi. 

Əyyubun canını kürkülər yedi, 

Cəbrail dərdinə nar apardımı?! 

 

Boşalıb, dolursan indiyə qədər, 

Adətin belədi sənin sərbəsər. 

Zülmətdən bac-xərac aldı İsgəndər, 

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

Vurğunu neylədin? Ağlatdın məni. 

Dağlar zirvəsində açan çəməni- 

Doluya döydürdün, qar apardımı?! 

 

Şəmşir bir arzuya intizar oldu, 

Zalım gərdiş niyə zülümkar oldu? 

Bülbül cəfa çəkdi, dil əfkar oldu, 

Gülün ləzzətini xar apardımı?! 
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SIĞINSIN 

 

Bir xəstənin son umudu mərd ola, 

Qəm etməsin, Kərəm-kana sığınsın. 

O ki, mehribandı ata-anadan, 

Bəndə gərək mehribana sığınsın. 

 

Sidq ilə çağırsın qolsuz Abbası, 

Sahib Əz-zamanı, Xızır İlyası. 

Bir adı Qəşəmşəm - müşkül Ağası, 

Qul olan kəs bu pirana sığınsın. 

 

Pərişan baxanda gözün hər mənə, 

Şəmşirəm, dağ çəkir nə qədər mənə, 

Səxavət əhlini sən göstər mənə, 

Aşıq kimə ey zamana, sığınsın? 
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VERMƏZ 
 

Gədadan pay umma - səxası yoxdu, 

Atası verməyib, özü də verməz. 

Namərdin xeyrindən zərəri çoxdu, 

Can versən, torpaqdan mizi* də verməz. 

 

Babanın yoluyla gedəcək nəvə, 

Atmaz adətini, uyuşmaz dəbə. 

Olsa qapısında səksən min dəvə, 

Sailə bir yetim quzu da verməz. 

 

İlqarda, insafda kim olsa naşı, 

Yaxşılıq etməyə gətirməz başı, 

Nakəs bir dağ kimi yığsa qumaşı, 

Möhtaca bir qırıq bezi də verməz. 

 

Alçaq, satqın, gözü-könlü, qəlbi dar, 

Onlara yoldaşdı şeytan, canavar. 

Yaradan, xainə versə ixtiyar, 

İnsana görməyə gözü də verməz. 

 

Şəmşir, xəbislərin şərbəti acı, 

Haramdı quldurun baci-xəracı. 

Kimsənə olmasın namərd möhtacı, 

Sən şəkər istəsən duzu da verməz. 
 

1938 

 

 

* palçıq mənasında işlənmişdir. 
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GÜLƏR 

 

Nərvan, söyüd, ulğun desə barım var, 

Alma gülər, heyva gülər, nar gülər. 

Buzlu çillə yazı qonaq çağırsa, 

Boran gülər, tufan gülər, qar gülər. 

 

Bayquş verər viranədə səs-səsə, 

İnanma, yapalaq tərlanam desə. 

Özünə bir qiymət qoymayan kəsə 

Namus gülər, qeyrət gülər, ar gülər. 

 

Arif bu məzmunu bilər, arasa, 

Açar deyər ünvanını harasa. 

Əgər adın laçın qoysa yarasa, 

Sərçə gülər, qarğa gülər, sar gülər. 

 

Şəmşir, söylə sən doğrunu, gerçəyi, 

Solar şaxtalarda payız çiçəyi. 

Desə bal çəkirəm himar milçəyi 

Qarışqalar ağlar, arılar gülər. 
 

1940 
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NƏYƏ GƏRƏKDİ 

 

Bir yerdə ki, mərdin səsi gəlməyə, 

Gərəksiz qıyyalar nəyə gərəkdi. 

Sahibsiz gözəllər, mərdsiz köhlənlər, 

Nərsiz ağ mayalar nəyə gərəkdi. 

 

Bu elsiz yaylaqlar, elsiz oylaqlar, 

Qoyunsuz, quzusuz, çobansız dağlar, 

Şairsiz ölkələr, bülbülsüz bağlar, 

Kəkliksiz qayalar nəyə gərəkdi. 

 

Söykən elə dağa - alasan vüqar, 

Şəmşir, belə qüdrət ellərində var. 

Sənətkar əlləri yazar, yaradar, 

Böhtanlar, şayələr nəyə gərəkdi. 

 
1941 
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DEDİM 

 

Sızqa olub məni aparan suya 

Daşqın Araz dedim, sel, ümman dedim. 

Gözlədim bəxtimi xatalı quldan, 

Bu səbəbdən çor deyənə can dedim. 

 

Ağladım, gözümdə yaş dolandırdım, 

Bağrıma bağladım daş, dolandırdım, 

Elimdə düz gəzdim, “baş dolandırdım”, 
Nə hədyan danışdım, nə böhtan dedim. 

 

Meyl etmədim nanəcibin aşına, 

Sirrini demədim bir yoldaşına. 

Gördüm hər kim qanın alıb başına 

Mən ona cavabı mehriban dedim. 

 

Şəmşir mətləbinə yetişib daha, 

İncidib bir qəlbi batmaz günaha, 

Bu günə nə var ki, göz qoy sabaha, 

Qail olanları anla, qan dedim. 

 
 1942 
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GÖRƏNDƏ 

 

Nədənsə ağrıyır baxanda gözüm, 

Nakəs də, namərd də, nəs də görəndə... 

Mən necə dayanım, mən necə dözüm, 

Bu sifəti hər bir kəsdə görəndə. 

 

Biqeyrət tanımaz qohumu, yadı, 

Getdikcə alçalar, ucalmaz adı, 

Küçə iti quyruq bular – qaydadı, 

Düşmən də görəndə, dost da görəndə. 

 

Şəmşir, düşüb qəm çayında axma, keç, 

Xəbis üçün canın oda yaxma, keç, 

Yum gözünü, öt kənardan, baxma, keç, 

Bədnəzər də, pis nəfəs də görəndə. 

 
 1942 
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AY ETİBARSIZ 

 

Bəs nədən unutdun əhdi, vəfanı, 

Yoxdumu vicdanın, ay etibarsız?! 

Əvvəlki məhəbbət görünmür, hanı? 

Soyuqlaşıb qanın, ay etibarsız! 

 

O verdiyin ilqar hayanda qaldı? 

Qəza vurub əldən yerəmi saldı? 

Ürəkdən istəyin nə tez azaldı? 

Kəsilib gümanım, ay etibarsız! 

 

Səndən ayrı hər dəqiqəm il oldu. 

Gözüm yaşı yanağımda sel oldu, 

Götürdüm əlimə, mənə gül oldu, 

Sənin cod tikanın, ay etibarsız! 

 

Çəkirsən özünü, satırsan baha, 

Batırsan günaha, baxmırsan aha, 

Uzaq dur, gözümə görünmə daha, 

Ağ olub yalanın, ay etibarsız! 

 

Şəmşiri sən saldın əzəldən dərdə, 

Bir ünü göydədi, bir ünü yerdə, 

Cavanlıq, gözəllik görməzsən bir də, 

Gedər adın-sanın, ay etibarsız! 
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BU YERLƏRƏ 

 

İnsanın ömrünün vəfası yoxdu, 

Doluxan gözlərim, bax bu yerlərə. 

Qocalıq əl verib, arzum nə çoxdu, 

Ürək pərvazlanır, çıx bu yerlərə. 

 

Qışda qışlamışam, mayda gəzmişəm, 

Yazda yaylağımdı, yayda gəzmişəm, 

Cənnət olan səkkiz ayda gəzmişəm, 

Güzarım düşübdü çox bu yerlərə. 

 

Kəskin taleyimə gətirdim pənah, 

Heç kimsə çəkməsin bir də fəryad, ah. 

Hamının üzünə açılsın sabah, 

Atılmasın qəmli ox bu yerlərə. 

 

Qalmasın xaraba yaylaqlar, elsiz, 

Nə bağlar çiçəksiz, nə bağça gülsüz. 

Tarlalar olmasın sarı sünbülsüz, 

Dağlar çəkilməsin, yox, bu yerlərə. 

 

Şəmşir, hicran dərdi yazmasın qələm, 

Ağzı xeyir sözlü, duakar diləm. 

Bir nurlu şəfəqə bələnsin aləm, 

Nəsib olsun gözəl vaxt bu yerlərə. 

 

 

 

 



Əsərləri. I cild 
 

 346 

 

GÖZƏL ZAMANDI 

 

Bir qız məndən belə əhval soruşdu, 

Gördüm bir əcaib, gözəl cavandı. 

Söz yazırdım əski əlifba ilə, 

Dedi: - O yazdığın bəlkə Qurandı?! 

 

Dedim: - Qızım, yox, yox, deyiləm molla, 

Onun əməlinə mən demişəm la! 

Məni o məluna oxşatma, bala, 

Cadu yazan insan ləin-şeytandı. 

 

Mollalar danışdı Haqqa yalanı, 

Şəmşirdən uzaqdı - varsa qalanı. 

Xəyalında bu nə sözdü dolanı, 

İndiki dövrümüz gözəl zamandı. 
 

1948 
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OLMASA 

 

Ləl mətahın düşər şor bazarına, 

Bilib qiymətini alan olmasa. 

Cəfasız kim çatar bağın barına, 

Becərib qeydinə qalan olmasa. 

 

Bu ana torpağım qoy olsun abad, 

Pərişan xəyalım indi olub şad. 

Ağlamaz bir bağban, eyləməz fəryad, 

Yaşıl pöhrəsini yolan olmasa. 

 

Şəmşir, çox axtardın, gəzdin dərini, 

Hər kəs bu dünyada tapar yerini. 

Çalan olmaz, inan, biri-birini 

Namərdin qəlbində ilan olmasa. 

 
1948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Əsərləri. I cild 
 

 348 

 

GÖRÜŞÜR 

 

Loğmanlar anası olan İstisu, 

Səndə dostlar, mehribanlar görüşür. 

Bizə qonaq gəlir eldən, obadan, 

Tanış olur nə insanlar, görüşür... 

  

Xınalı kəkliklər çıxanda daşa, 

Öpüşür, əl verir qardaş-qardaşa, 

Əmək cəbhəsində çəkilmiş başa 

Mərd oğlanlar, qəhrəmanlar görüşür. 

 

Qara gözlü, lalə yanaq, qələm qaş, 

Sona tək sallanıb gəl yavaş-yavaş! 

Hörmətli, ismətli, Şəmşirə yoldaş 

Əziz dostlar bu zamanlar görüşür. 

 
1955 
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MƏNİM-1 

 

Min səkkiz yüz doxsan üçdə anadan 

Olmuşam, bu qədər yaşım var mənim. 

Murov, Qoşqar, Kəpəz, Çilgəz, Dəlidağ, 

Məskənim olubdu bu dağlar mənim. 

 

Yaylaqda yayladım çobanlarınan, 

Gün keçirdim namus, qeyrət, arınan, 

Dolandım ellərdə etibarınan, 

Dedilər adıma baxtavar mənim. 

 

Sinəmdə köhnədən yara qalıbdı, 

Sözüm, şeirim bu dağlara qalıbdı, 

Ayağım dəyməmiş hara qalıbdı, 

İtirməz izimi bu diyar mənim. 

 

Şəmşir qocalsa da sözü təzədi, 

Bahar gəldi dünyamızı bəzədi, 

Dövranım eyş ilə meydi, məzədi, 

Qəlbimdə qalmamış intizar mənim. 
 

1955 
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MƏNİM-2 

 

Kimsə bilməz nə çəkirəm ürəkdən, 

Yağışlı buludlar ahımdı mənim. 

Meydə kəhkəşanlar hökmü-fələkdən 

Qəlbimə çəkilən ahımdı mənim. 

 

Qurğu-qərarımı bir anda quran, 

Dar günümdə dayaq baxtımdı duran, 

Məni doğru yola sarı buyuran 

Öz əqlim, kamalım, şahımdı mənim. 

 

Şəmşirin qoy yaxşı söylənsin nanı, 

Rəhmət deməlidi onda el hamı. 

Qibləgah bilirəm ata-anamı – 

İşıqlı günəşim, mahımdı mənim. 
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MƏNƏ NİŞANƏ 
Babamdan nəsihət 

 

Yüz qırx bir yaşında ölən babamdan 

Bu söz yadigardı mənə nişana. 

Onun nəsihəti çıxmaz yadımdan, 

Gəzir xəyalımda - getsəm hayana. 

 

O kamallı babam belə demişdi: 

Bel bağla, arxa ol elə, demişdi. 

Yaranmışa qurma tələ, demişdi, 

Tələ quran düşməlidir zindana. 

 

Xəbərsiz ov almaz şir səs verməmiş, 

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

Halal süd əmənlər görməz naqis iş, 

Zərəri, ziyanı dəyməz insana. 

 

Mərdimazar ucalsa da ölkədə 

Xəsislikdi sonrası da, ilki də. 

Toyuq tutmaq bir qaydadı tülküdə, 

Lənət nanəcibə, bicə, şeytana. 

 
1955 
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SƏNİNDİ 

 

Qəlbimizdə qoşa vuran ürəyin 

Birisi mənimdi, biri sənindi. 

Könlümdə açılan çəmən, çiçəyin 

Cənnət ətri, gözəl pəri, sənindi. 

 

Düşüncən dərindi, kamalın ümman, 

Züleyxa camallı, Yusifi-Kənan. 

Məhəbbət oduna alışıb yanan, 

Bu pərvanə müxtəsəri sənindi. 

 

Gül üstə xar qonub, bax bu gərdişə, 

Bülbülün bağrını çəkdirir şişə. 

Şəmşirin könlündə açan bənövşə 

Yol sal sinəm üstə yeri, sənindi. 

 

 
1957 
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AĞLAR 

 

Öz elindən cida düşən insanın 

“Can!”- deyib yanını kim kəsər ağlar? 

Vətən deyib cənazəsi sızıldar, 

Qəbrini qazanda bel, düsər ağlar! 

 

Ayrı salmaq bu Fələkdən peşədir, 

İnan, söz qanana söz əndişədir. 

Qəribə toxunma – qəlbi şüşədir, 

Xətrinə dəyərsən – tez küsər, ağlar. 

 

Xəyalımda gör dolandı haralar, 

Sevgilimdən uzaq düşüb aralar, 

Xoryat sözü məni ox tək yaralar, 

Dincəlməz, gözlərim sərbəsər ağlar. 

 

Bu misal mahalda, eldə əyandı: 

Tülkü öz yerində şirdi, aslandı, 

Qarğa, vətənində tülək tərlandı, 

İgid qürbət eldə bel bükər ağlar. 

 

Şəmşirin gözündə hələ var muraz, 

Dolanar zimistan, qarşı gələr yaz. 

Körpədir evimdə Ələsgər, Çimnaz, 

Anasını gəzib dərbədər ağlar. 
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KƏSİLDİ 

 

O qədər ləbinə bal dedim sənin, 

Qurtardı, arının balı kəsildi. 

Başına dolanım, dönüm deməkdən 

Bu yorğun canımın halı kəsildi. 

 

Buludlar nə yağış, qar gətirmədi, 

Sənin zülmün mənə var gətirmədi, 

Bağçalar qurudu, bar gətirmədi, 

Dəymişi olmadı, kalı kəsildi. 

 

Çox yalvardım nainsafa, dilsizə, 

Neynəyim, lütfünü qılmadı bizə. 

Qocalıq pərdəsi çəkilib üzə, 

Görünmür sözümün dalı, kəsildi. 

 

Çox dedim, ay mələk, cəfadan əl çək, 

Şəmşiri eləmə, bəsdi, qan-ürək. 

Yanaqları şaxta vurmuş alma tək, 

Bürüşdü, üstünün xalı kəsildi. 

  
                                                                         1958  
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GƏRDİŞ 

 

Mən sənin əlindən gileylənməzdim, 

Məni özün saldın qınağa, gərdiş! 

Bilsəm ilqarını – sənə gəlməzdim, 

Nə səni salmazdım sınağa, gərdiş! 

 

Sən pozdun dostluğun məhəbbətini, 

Yoxdu ondan başqa işin çətini, 

Zəhərə döndərdin bal şərbətini, 

Hörmətin bu olur qonağa, gərdiş! 

 

Səndə vəfa yoxdu, ölüm var haqdı, 

Şəmşirin mənzili qara torpaqdı, 

Meylin bir gün məni yola salmaqdı, 

Düşüm dost gözündən uzağa, gərdiş! 

 
1963 
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YAXŞIMI 

 

Üç yaşını yetirəsən yüzə sən, 

Anam, bacım, körpə qızım, yaxşımı?! 

Qoy bu nəğmə məndən qalsın yadigar, 

Şəninə bir tərif yazım, yaxşımı?! 

 

Sən elə gözəlsən, qızım Əludə, 

Sənin tək balanı çox sevər dədə. 

Atanla gəl bizə yaz gələn vədə, 

Bu ilqarı gözlər gözüm, yaxşımı?! 

 

Arılar şan üstə bal anı gəzər, 

Yaz olanda dağlar lalanı gəzər. 

Ananın ürəyi balanı gəzər, 

Qaydamız belədi bizim, yaxşımı?! 

 

Atadan alqış al, yarı anadan, 

Körpə laçın uçmalıdı yuvadan. 

Qəşəngsən tovuzdan, bir də sonadan, 

Gəl telinə inci düzüm, yaxşımı?! 

 

Yoxdu bərabərin eldə, obada,  

Böyüyüb çatasan şöhrətə, ada 

Şəmşir babanı da salarsan yada, 

Düşəndə söhbətim, sözüm yaxşımı?! 
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KƏKLİYİN 

 

Şeir ocağıdır Şamaxı, Şirvan, 

Şairlər məskəni – eli Kəkliyin. 

Tuti kimi nəcib şirin danışan, 

Şəkərdən şirindi dili Kəkliyin. 

  

Yusif-Züleyxaya taydı camalı, 

Deyirsən: bahardı, yaydı camalı, 

Bədirlənmiş gözəl aydı camalı, 

Nə əcəb düzülüb xalı Kəkliyin. 

 

Cənnəti-rizvanın müşkü ənbəri, 

Behiştdənmi gəlib o gözəl pəri?! 

Görən Məcnun kimi olur sərsəri, 

Əqli, huşu, var kamalı Kəkliyin. 

 

Şəmşir, söylə: tərif ona yaraşır, 

Tər bənövşə yanağına yaraşır, 

Qızılgüllər buxağına yaraşır, 

Bərq vurur üzündə alı Kəkliyin. 

 
1964 
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OLA 

 

Zəhmət nə gözəldi dostun yolunda, 

O da sənin kimi mötəbər ola. 

Sədaqəti başa düşə dərindən, 

Eşqdən, istəkdən baxəbər ola. 

 

O düşünə, işarəni düz qana, 

Ürəyinin mətləbini tez qana, 

Kamil olub, arif olub söz qana, 

Can qurban o cana, bu təhər ola. 

 

Dahi bilə dərs aldığı ustadı, 

Ucalar dünyada tərtəmiz adı, 

Özünə oxşaya cəsur övladı, 

Oğlu da, qızı da hünərvər ola. 

 

Tapanda özünə münasib yarı, 

Şəmşir tək baxmaya fitvaya sarı. 

Qələm, əl hökmüylə qazana varı, 

Eldən alqış ala, bəxtəvər ola. 

 
1964 
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QARIŞDIRAR 

 

Haramdan əkilib – haram doğulan, 

Fitnədi, fəsaddı, el qarışdırar. 

Lənətdən verilib şeytanın payı, 

Pozar, bitmiş işə əl qarışdırar. 

 

Mərddən xeyir gələr, namərddən zərər, 

Kəlməsi ağıdı, nəfəsi zəhər. 

Nakəs həqiqəti çəpinə çəkər, 

Əyər, əyriliyə yol qarışdırar. 

 

Sinəmi mərdlərə etmişəm nisar, 

Qəlbim saf büllurdu, götürməz qubar. 

Şəmşirdə məhəbbət, təmiz ürək var, 

El xeyrinə şirin dil qarışdırar. 

 
1964 
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BUZLUĞUN 

 

Kəsibsən aranı Bəzirgan dağı, 

Bilmirəm necədi halı Buzluğun. 

Qoy görünsün Həmzəçəmən, Qaragöl, 

Daşarası, Çilik yalı Buzluğun. 

 

O çəkir kamana qışın qarını, 

Doldurur çox dərin kahalarını. 

Heç əskik eləmir buz anbarını, 

Buzu yaydan-yaya qalı Buzluğun. 

 

Bir yanı Qanlıgöl, üstü Taqqıldaq, 

Ana vətənimdi o gözəl torpaq. 

Şişdağ, Çöplü, qardaşı var – Sarı dağ, 

Bir də Yəhər yurddu qolu Buzluğun. 

 

Sərt eniş, Şırransu, ayağı Şaban, 

Qoşa turşbulaqlı o Çayqarışan, 

Döyüşlərdən çıxan köhnə Ağdaban, 

Olmuş əzəllərdən eli Buzluğun. 

 

Şahin, şahbaz, qızılquş gəlir ona, 

Kəkliyin nəğməsi xoş gəlir ona, 

Səhərin küləyi tuş gəlir ona, 

Əskik olmaz sərin yeli Buzluğun. 
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Baharda bəzənir gül bənövşəyə, 

Bənzəyir göy otu məxmər döşəyə. 

Baxır Carcarlığa, Kəkil meşəyə, 

Uzanır hər yana əli Buzluğun. 

 

Şəmşir ayrı düşüb qələmqaşından, 

Bir keçəydim Çaxmaqlının qaşından. 

Mirzə çəpərindən, Sandıq daşından, 

Gedir kəndimizə yolu Buzluğun. 

 
1967 
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ADAMI 

 

Vaxt olur bir yalan danışır insan, 

Yalan ilan kimi çalır adamı. 

Ancaq vaxt olur ki, bir kəlmə yalan 

Düşmənin əlindən alır adamı. 

 

Doğruların yalan gəlməz eyninə, 

Niyə deyim onun qəlbi dəyinə. 

Yalan söz misaldı qəm köynəyinə, 

Qaratikan olur yolur adamı. 

 

Yalan ilə beş gün saxlanan bir baş, 

Yaranıb dünyaya gəlməyəydi kaş. 

Şəmşiri aldatma, ürəyi sərt daş, 

Yalan el gözündən salır adamı. 
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GÖLLƏR 

 

Bədirbəy dağının qucağındasan, 

Məftunam seyrinə çıxalı, göllər. 

Təbim dəryalar tək qaynadı, daşdı 

Gözüm cəlalına baxalı, göllər. 

 

Laləli, yaylaqlı, çəmənli, düzlü, 

Qonaqlı-qaralı, novbahar üzlü, 

Yastı güneyləri güllü, nərgizli, 

Qərənfil bəzəkli yaxalı göllər. 

 

Qayaları qartal, laçın yuvası, 

Xoşdu İstisuyun abi-havası. 

Şəmşirin dərdinin olur dəvası, 

Sizdən ayrı qəlbim yuxalı, göllər. 

 
1968 
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DAĞLARA 
 

Əlim qələm tutub şeir yazandan, 

İbtida demişəm söz bu dağlara. 

Hörmətli tutmuşam ata-anadan, 

Olub məhəbbətim yüz bu dağlara. 
 

Zimistan bürüyür ağ libaslara –  

Xalis xam gümüşdü – baxırsan hara. 

Bulaq donur, çay bağlayır qarqara, 

Onda köynək olur buz bu dağlara. 
 

Beş ay qucağında qış qalır qonaq, 

Qartal küskün olur, kəklik bidamaq, 

Boran yağır, aman vermir boğanaq, 

Maral sala bilmir iz bu dağlara. 
 

Mayda qanadlanır arı, kəpənək, 

Çəməngül, bənövşə - neçə cür irəng. 

Bəzəyir dağları al-əlvan çiçək, 

Nərgiz naz gətirir yaz bu dağlara. 
 

Çoban mənlə çörək kəsdi təpədə, 

Laləzarlı düzün üstü təpədə, 

Quzu mələşəndə yastı təpədə 

Qəlbimdə çalınır saz bu dağlara. 
 

Şəmşir usanmadı sən kimi pirdən, 

Heyif ki, dizlərim düşübdü girdən, 

Əl verib qocalıq – baxdım ki, birdən 

Doluxub tuturam üz, bu dağlara. 
 

1968 
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İNDİCƏ 

 

Gözlərəm yolunu xeyli zamandı, 

Yetişmişəm bir muraza indicə. 

Sən gələndə dağlar əlvan boyandı, 

Əlim çatdı telli saza indicə. 

 

Daşbulağı görməyibsən hələ sən, 

Üşüyərsən damcılasa ələ, sən. 

Dastan elə, yay obaya, elə sən, 

Başla söhbət, şirin sözə indicə. 

 

Əlik məskənidi Yaylım güneyi, 

Ovçulardan eyləyirlər gileyi, 

Qartalın baxışı, kəkliyin neyi, 

Xoş gələcək deyim sizə indicə. 

 

Çıxaq Sarıdağa, Ceyranqaçana, 

Bax Qızılarxaca - könül açana. 

Nəzər yetir qanadlanıb uçana, 

Tərlan qonar Taxtadüzə indicə. 

 

İlham gəlib babasını görməyə, 

Süsən balam gülü reyhan dərməyə, 

Bu qoca Şəmşirə ürək verməyə, 

Bir cüt tərlan gəlib bizə, indicə.  
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BAXANDA 
 

Könlümdə gül açdı, gözümdə bahar, 

Yolun düşüb bizim elə baxanda. 

Bir yanında lalə, bir yanında qar, 

Üzün gülər dönüb belə baxanda. 
 

Bizim Sarıdağdı dağlar göyçəyi, 

Çaxmaqlının süsən, sünbül birçəyi. 

Dağ otuyla təzə yemlik çiçəyi, 

Dilsizi gətirir dilə, baxanda. 
 

Turşsuyun bulağı bu Çayqarışan, 

Buzluğun çayıdı sellənib daşan, 

Al bəzənir Ağdabanla Yolaşan, 

Doymaz gözüm Çöplü gölə baxanda. 
 

Baxasan hər yana Kəkil meşədən, 

Ruhun ətir alar tər bənövşədən. 

Sanki zivərlənib büllur şüşədən, 

Şövqün artar çəmən, gülə baxanda. 
 

Zəmanə şəhərə döndərib kəndi, 

Çoxdandı bərkiyib bərəsi, bəndi. 

Bu ana torpaqda, itirmə zəndi, 

Çox sərvət görərsən hələ, baxanda. 
 

Seyr etmək istəsən sən bu dağları. 

Yazın son ayında səfər et barı. 

Hərdən nəzər də qıl Murova sarı, 

Şəmşir ilə Qaragölə baxanda. 
 

1968 
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BELİ HEY 

 

Cavan aşıq, bizim ellər bəyəndi, 

Sidq ürəklə o tutduğun yolu hey. 

Pürvüqar eylədin obanı, kəndi, 

Qüdrətinə hamı dedi: - Bəli!- hey. 

 

Bağ salmışam, çiçəklidi hər yanı, 

Hədiyyədir sizin üçün bir yanı. 

Dağ küləyi silkələyir dəryanı, 

Dənizlərin əskik olmaz yeli hey. 

 

Deyirlər  oğuldu hər ana doğmuş, 

Məlum oldu səni hər ana doğmuş. 

Bəlkə ikimizi bir ana doğmuş, 

Öyrənmişik anamızdan dili hey. 

 

Qiymət verdin Ələsgərə, Qurbana, 

Tufarqan Abbası gətirdin cana. 

Şeirini bənzətdin bağı-gülşana. 

Sanki açdı ilk baharın gülü hey. 

 

Yaz lalalı dağlar, qışda ağ ətək, 

Mahalı çox dolanıram ağa tək. 

Şəmşir bir gün bürünəndə ağa tək, 

Bağlı gedər bellərinə beli hey. 

 
1967 
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ZİNYƏT 
 

Gözəl dövranımız tutub əlini, 

Yetişibsən əqli-kamala, Zinyət! 

Mərifət əhlisən - nəcib, nəcibə, 

Düşübdü tərifin mahala, Zinyət! 
 

Bir təhrin tərlandı, bir təhrin laçın, 

Telinə yaraşır zərdən araqçın. 

Dağların kəkliyi ağca göyərçin, 

Bənzəyir oxşarın marala, Zinyət! 
 

Sən həmi gözəlsən, həmi kamallı, 

Dərin düçüncəli, arif camallı, 

Yusif şücaətli, loğman kamallı, 

Əhsən bu təmkinə, cəlala, Zinyət! 
 

Müjdə olsun sizin elə, mahala, 

O yerdə çatıbsan sən bu cəlala. 

Qaşların qələmdi, yanağın lala, 

Gözlərin yaranıb piyala, Zinyət! 
 

Xəstə şəfasıdı təbib əllərin, 

Bülbülü mat edir şirin dillərin. 

Pərilər əliylə siyah tellərin  

Nə göyçək verilib sığala, Zinyət! 
 

Əmrini yerinə yetirdi Şəmşir, 

Zatı pak, təmizəm - pir oğluyam, pir. 

Şəninə layiqdi dediyim şeir, 

Düşən olmaz xain xəyala, Zinyət! 
 

1969 
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HƏLƏ 

 

Zalım əcəl, gəlib döymə qapımı, 

Mətləbim, muradım dolmamış hələ. 

Cismi-canı mənə verən kimsənə, 

Əlimdən əlacım almamış hələ. 

 

Ağ günümü qaralama təzədən, 

Məni dostdan aralama təzədən, 

Yaralıyam, yaralama təzədən, 

Təbiblər bir əlac qılmamış hələ. 

 

Bədənim titrəyir, yaman haldadı, 

İndi əğniyalar şad xəyaldadı, 

Kəsmə nəfəsimi, gözüm yoldadı, 

İstəkli Qənbərim gəlməmiş hələ. 

 

Şəmşirəm, dost üçün bir candı varım, 

Cananım ağlayar, yoxdu qərarım. 

Körpə Şəhriyarım, Hacım, Vüqarım, 

İlqarım üzümə gülməmiş hələ. 

 
1969 
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ANA YURD 

 

Gözəl yaraşırsan Qoşabulağa, 

Yetişibsən ada, sana, ana yurd. 

Murovla durubsan qulaq-qulağa, 

Boy çəkmisən asimana, ana yurd. 

 

Babama babasan, atama ata, 

Səndə ilham alıb çatıblar ada. 

Qailəm verdiyin böyük barata, 

Süd veribsən sən Qurbana, ana yurd. 

 

Ələsgər su içdi Daş bulağında, 

Toy etdi Qurbanla Pilov dağında. 

Arif məclisində, el yığnağında 

Qiymət çatıb gövhər-kana, ana yurd. 

 

Boz təpənin dalı moruq, qarağat, 

Dərir dəmirçilər, durmur farağat. 

Salırsan sərinə çəmənli çarğat, 

Bənzəyirsən gülüstana, ana yurd. 

 

Qaymaq itirənin gülü, nərgizi,  

Behbudallar yalı, Qazaxlar düzü. 

Pirbulaq, Qanlı yurd, görəydim sizi, 

Bir çıxaydım o Çolpana, ana yurd. 
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Açar qanadını Qabaq qılıcı, 

Gürnəş daşı gözəllərin qıyqacı, 

Ağdaş, Şəfibiçən, Ələm ağacı, 

Vəsfin gəlməz həddə, sana, ana yurd. 

 

Çiyələkli olur Qoçunun beli, 

Ondan ayrılmamış gözəllər əli. 

Aran sünbülünü səhərin yeli 

Tel kimi darayır yana, ana yurd. 

 

Çayçəpəri, Göyqum, Səslənən qaya, 

Dirənibdi sütun kimi göy çaya. 

Olur bir ağ maya - çatanda yaya, 

Gah bürünür boz dumana, ana yurd. 

 

Yasəmənli Göyqum - var, yadımdadı, 

Şəmşirin o yerdə qoyulub adı. 

Anam səndə çox telini daradı, 

Sənsən mənə şirin ana, ana yurd 

                                                                                                     
1970 
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XƏSTƏYƏ 
Xəstəxanada 

 

Odlu şair, yanmadımı ürəyin 

Bu qəmli intizar olan xəstəyə? 

Varsa əlacınız bir dərman deyin, 

Hicrandan saralıb, solan xəstəyə. 

 

Baxıb əhvalımı üzə gülərdi, 

Bu düşkün könlümə yol göstərərdi, 

Qənbərin gəlməsi şəfa verərdi, 

Gözləri yollarda qalan xəstəyə. 

 

Gələydi Qənbərim - yanında Məmməd, 

Şəmşirin halını bilərlər, əlbət! 

İnsandan insana gərəkdi mədəd, 

Təbiblərdir kömək olan, xəstəyə. 

 
1970 
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ELƏRSƏN 

 

İldə bir yol olur Mina qurbanı, 

Sən məni gündəlik qurban elərsən. 

Atarsan sinəmə müjgan oxunu, 

Dələrsən bağrımı, şan-şan elərsən. 

 

Bəsdi, az qəm ilə doyursan məni, 

Yol alım, hayana buyursan məni. 

Ala gözlərindən ayırsan məni 

Elə bil ki, nahaq min qan elərsən. 

 

Şəmşirin adını “haralı” qoyma, 

Gözəl gözlərindən aralı qoyma, 

Həsrətindən məni yaralı qoyma, 

Nə zaman dərdimə dərman elərsən? 

 
1970 
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YANDIRIR 

 

A nainsaf, sənin bu eşq atəşin, 

Tək məni yox, bir mahalı yandırır. 

Can alan gözlərin, o qələm qaşın, 

Bilirsənmi əhli-halı yandırır. 

 

Qəhrin çəngəlini mənə çalıbsan, 

Üzübsən canımı, əldən alıbsan, 

Cavanlar canına bir od salıbsan, 

Qığılcımı xətti çalı yandırır. 

 

Eşqi, məhəbbəti görməyən bilməz, 

Dərdi olan aşiq könüldən gülməz, 

Hüsnündən ayrılan dözməz, dincəlməz, 

Hicrin məni müəmmalı yandırır. 

 

Əğyar məndən sənə yaman qandırıb, 

Qəlbini incidib, həm usandırıb. 

Deyirlər: Kərəmi Əsli yandırıb, 

Şəmşiri də yar zavalı yandırır. 

 
1970 
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GEDİRƏM 

 

Bilirsənmi yaxşı səfər üstəyəm, 

Bəzənmişəm, yaşıl-allı gedirəm. 

Nələr gətirəcəm Bakıdan sənə, 

Baxta ümidvar, xəyallı gedirəm. 

 

Səadət başıma qoyubdu tacı, 

Deyiləm zər, gümüş, ləl, qaş möhtacı. 

Cəm olsa dünyanın bacı-xəracı 

Ondan artıq varlı-hallı gedirəm. 

 

Mən gəlincə çox darıxsan yola bax, 

Sərhesab ol, ev-eşiyə, mala bax, 

Ayna götür, ağ üzündə xala bax, 

A ləbləri şirin ballı, gedirəm. 

 

Sən evimdə salamat qal, salamat, 

Yuxun şirin olsun, yat, Güllərim, yat. 

Şəmşiri unutma, vəfalı arvad, 

Bəxtəvərsən, xoş iqballı gedirəm. 

 
1971 
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MÜBARƏK OLSUN 
 

Bu təzə illərin, təzə günlərin, 

Bu bahar bayramı mübarək olsun! 

Bu bayramda üzü gülür ellərin, 

Yazın gözəl namı mübarək olsun! 

 

Qədim zəmanədən bu barat vardı, 

Ellər bağçasında güllər açardı, 

Hər cismə can verən nazlı bahardı, 

Qurğusu, nizamı mübarək olsun! 

 

Qoy olsun dərdi-qəm üzündən haşa, 

Bayram da tarixlə yaşasın qoşa. 

Nizamı, növrağı yetişsin başa, 

Əziz ehtiramı mübarək olsun! 

 

Nəbatat yuxudan oyanır indi, 

Günəş tamaşaya dayanır indi, 

Aləm al-yaşıla boyanır indi, 

Fəslin sərəncamı mübarək olsun! 

 

Qış düşür taxtından, küsür zimistan, 

Baxıb məmnun olur, sevinir insan, 

Bir sovqat göndərir yerə asiman, 

Belə xoş məqamı mübarək olsun! 

 

Armud düymə tökür, almalar çiçək, 

Xəyal qanadlanır, çırpınır ürək. 

Al-yaşıl bəzəkli cənnət bağı tək, 

Şəmşir, söz tamamı, mübarək olsun! 
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BƏNÖVŞƏ 

 

Yaz olanda bizim uca dağlarda 

Öpüşür gül, çiçək, lala, bənövşə. 

Maralların, cüyürlərin gözündən 

Utanıb, qısılar kola bənövşə. 

 

Səndəki nə işvə, nə ərki-nazdı, 

Boynunu bükməsən məgər olmazdı? 

Belə gödək ömrü kim sənə yazdı, 

Kim qıyardı açıb-sola bənövşə?! 

 

Nolar yuxarı tut barı, boynunu, 

Üşütməz dağların qarı, boynunu. 

Sən əyəndə yelə sarı boynunu 

Mən çəkirəm ahu-nala, bənövşə. 

 

Çağırdım, səsimə hay verdi bahar, 

Sözdən ürəyimə çay verdi bahar, 

Səni gözəllərə pay verdi bahar, 

Bəzəksən buxaqda xala, bənövşə. 

 

Şehdən çəmənlərə ətir səpir yaz, 

Durmaz, köynəyindən çıxar telli saz, 

Şəmşir qocalıqdan inciyib bir az, 

Gəlib ki, könlünü ala bənövşə. 

 
1971 
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SƏSİM 

 

Zəncir kimi dalğa-dalğa yüksələn 

Hanı cavanlıqda ucalan səsim? 

Mən demişdim qocalınca əyilmə, 

Səadət əlindən güc alan səsim! 

 

Xəstəlikmi durub sənin qəsdinə?! 

Qocalıqmı hücum çəkib üstünə?! 

Zil kökündə sim dözmürdü məstinə, 

Qüdrətdən, qüvvətdən bac alan səsim! 

 

Şəmşiri gedilməz yollara salma, 

Zərli mətahını əlindən alma, 

Aşıqlar dəsindən geridə qalma, 

Yorulma, dayanma qocalan səsim. 

 
1971 
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NAXÇIVAN 

 

Yüz min tərif desələr də şəninə 

Milyon olsa yenə azdı, Naxçıvan! 

Görüşünə ziyarətə gəlirəm, 

Şeirli, söhbətli, sazdı Naxçıvan! 

 

Öpsəm torpağını dağılar dərdim, 

Bəzəkli şəhrinə səcdə edərdim. 

Səni görən deyər: - Cənnəti gördüm! 

Səni görmək bir murazdı, Naxçıvan! 

 

Diyarını gəzən qalarmı naşı, 

Tanıyar sərvəti, zəri, ləl qaşı. 

Böyük Bakımızın kiçik qardaşı, 

İlqarımız düz ilqardı, Naxçıvan! 

 

Bulağın kövsərdi, adı “Badamlı”, 
Ürək sərinlədən ləzzətli, tamlı. 

Arifli, alimli, kamil adamlı, 

Qəlbim sənə cannisardı, Naxçıvan! 

 

Sən də bir ürəksən Azərbaycana, 

Meylin, məhəbbətin əyilməz yana. 

Sən çoxdan düşübsən dilə, dastana, 

Şəmşir də bir tərif yazdı, Naxçıvan! 
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PƏRİM 

 

İsti məhəbbətin buzamı döndü, 

İlqarı unudub yad olan Pərim? 

Eşqinin alovu niyə tez söndü, 

Məni qəmli görüb şad olan Pərim? 

 

Eldə sayılarmı biilqar aşıq, 

Olar obasına cannisar, aşıq, 

Mələklərin məclisinə yaraşıq, 

Hurilər içində ad olan Pərim. 

 

Ləblərin şirindi şəhdi-zülaldan, 

Qaşlarına zivər çatıb hilaldan, 

Dəhanın şirəsi süzülüb baldan, 

Şəmşirin dilində dad olan Pərim. 

 
1972 
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QURBAN 

 

Bu dünyanın malı, varı, dövləti, 

Məni bu odlara salana qurban. 

Silinməz qəlbimdən yar məhəbbəti, 

Eşqi, məhəbbəti olana qurban. 

 

Sinəsi bəyaza, boyu şahbaza, 

Qəddi quba qaza, o sərvinaza, 

Təzə bahar-yaza, şirin avaza, 

Gözəllikdən barat alana qurban. 

 

Şəmşiri salmısan dağa, arana, 

Sənin kimi gözəl çətin yarana, 

Tovuz kimi gərdən çəkib durana, 

Gözləri yolumda qalana qurban. 

 
1972 
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BAXTI 

 

Nəyimə lazımdı yarımçıq bir pay, 

İstərəm qabımla doluca baxtı. 

Yaxşı keçir elədiyi haqqı-say, 

Kəsərli görürəm hələcə baxtı. 

 

Qocalıqda əqli-kamal gəzirəm, 

Oba, el dolanıb, mahal gəzirəm. 

Haramdan qaçağam, halal gəzirəm 

İstəmirəm fitnə iləcə baxtı. 

 

Bir qotur danadan puç olur naxır, 

Qalay sürtüləndə görünür paxır. 

Dəvələr nalbəndə necə ki, baxır 

Nadan da Şəmşirə eləcə baxdı. 

 
 İstisu,  

1974 
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ÇÖRƏK 

 

Atasan, anasan bəşəriyyətə, 

Hamının məsləki, əxlaqı çörək. 

Yaradıcı zaminkarsan həyata, 

Xilqətin dirəyi, dayağı çörək. 

 

Ürəyin pərini sənsən işlədən, 

Alır murazını camaat səndən. 

Lütfün verilməsə məhv olar bədən,  

Yaxına gətirən uzağı, çörək. 

 

Sənsiz ölkə tamam olar tarımar, 

Neçə ki, sən varsan, dirilik də var. 

Sən olmasan gün də, ay da tutular, 

Sönər ərz üzünün çırağı, çörək. 

 

Təmiz türfə adın düşməsin ləngə, 

Köməyin çatmasa olluq ələngə. 

Lənət atomlara, topa, tüfəngə, 

Sənsən yaman günün yarağı, çörək. 

 

Qılınc qan axıdır, sən verirsən qan, 

Sənin yetirməndi yaranmış insan, 

Şirəni sormasa yaşamaz bir can, 

Dirildir xəstəni, naçağı çörək. 
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Şəninə dediyim bu tərif azdı, 

Tamam vəsfin min kitaba sığmazdı, 

Səndən doyulmasa içən olmazdı, 

Sən yada salırsan bulağı, çörək. 

 

Sən sağlıq gəzirsən, atom qırğını, 

Niyə edən yoxdu sual-sorğunu?! 

Ayıldırsan, dirçəldirsən yorğunu, 

Yerdən durğuzursan həm sağı, çörək. 

 

Zəif gözü gətirirsən işığa, 

Ruh verirsən sənətkara, aşığa. 

Doğrudan salırsan sən yaraşığa, 

Xam torpağın bəzək-boyağı, çörək. 

 

Dərd üz versə ürək yanar, göz ağlar, 

Möhtac olan fəryad çəkər, yüz ağlar, 

Bir ətək qızıl ver, kiriməz, ağlar,  

Kiridər bir tikə uşağı, çörək. 

 

Məxluq üçün hər an qeydə qalırsan, 

Əjdaha əlindən çəkib alırsan. 

Üzü ağ eləyib, yola salırsan 

Hər gələn hörmətli qonağı, çörək. 

 

Süfrələrin əziz neməti sənsən, 

İnsanın dizinin taqəti sənsən. 

Dünyanın məhəbbət şərbəti sənsən, 

Urvata salırsan bal-yağı, çörək. 

 



                                                                                    Aşıq Şəmşir 
 

 385 

Ədbar o kimsədir sənə baş əyməz, 

Qüvvətini dəmir, polad, daş əyməz. 

Sən olmasan plov göy, şora dəyməz, 

Eliyənlər çoxdu sınağı, çörək. 

 

Ölənə ehsansan, diriyə cansan, 

Məzhəbsən, ərkansan, dinsən, imansan. 

Zamana həyatsan, çərxi-dövransan, 

Olmayanlar çəkir fərağı, çörək. 

 

Şah da, padişah da sənə nökərdi, 

Səni unudanlar çox beyhünərdi. 

Canlılar ölərdi, ya can çəkərdi, 

Cahanın ləzzəti, növrağı çörək. 

 

Şəmşir, şeir oxu çörəkdən ancaq, 

Qoy sənə yar olsun bu qədim ocaq. 

Deyirlər: gəlibsən Qurandan qabaq, 

Qədim kitabların varağı çörək. 

 

1979. 
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ÇOX DEDİM 
 

Hər atılan daş dalınca getməyin, 

Düşməyin nabələd izə, çox dedim. 

Özünüzü nə qiymətsiz etməyin, 

Baxmadınız heyf sözə, çox dedim. 

 

Soruşun, öyrənin qonşularından, 

Görün, utanırmı namus-arından, 

Ölməyin alçağın intizarından, 

Vurulmayın həyasıza, çox dedim. 

 

Kimdə kəmənd, fitnə-fəsad, “elmi” var, 

Uzaq qaçın, beləsindən dad-həzar. 

Üzə gülənlərdən dolanın kənar, 

Əzəl gündən oğul, sizə çox dedim. 

 

Hədər yerə boğulmayın qınağa, 

Tələsməyin imtahana, sınağa, 

Görən kimi tez vurulur qonağa, 

Ziyan dəyər onda bizə, çox dedim. 

 

Görmüşəm aləmdə çox adam tutan, 

Şəmşir sözlərini demir havadan, 

Qoçaqsan başını qurtar davadan, 

Yaxın getmə belə qıza, çox dedim. 
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GÜNLƏR 

 

Cümədi, bazardı, şənbədi, görək, 

Yazıq anam, məni doğduğun günlər. 

İşıqlı cahana səs salanda mən 

Qapıdan hey girib-çıxdığın günlər. 

 

Nitqim tutdu, mən dil açdım diləyə, 

Tanış oldum bir can alan mələyə, 

Yadına düşürmü, büküb bələyə, 

Əlimi döşünə yığdığın günlər?! 

 

Döşündə şirin süd dərmanım oldu, 

Qucağın əbədi meydanım oldu. 

Kürəyin köhləndi – məskanım oldu 

Qapımızda inək sağdığın günlər. 

 

Şəmşir, söz qurtarmaz, demə qurtardıq, 

Uşaq vaxtı çəmənzarda yatardıq, 

Daşlı gölmələrdə balıq tutardıq, 

Keçdi o çayları soğduğun günlər. 

 
1968 
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ANAM YADIMA DÜŞDÜ 

 

Səhərin vaxtında uca dağlara 

Gün düşəndə anam yadıma düşdü. 

Qulağıma həzin bir layla səsi 

Yetişəndə anam yadıma düşdü. 

 

Çəməngül açanda Murov dağında, 

Bülbül oxuyanda səbzə bağında. 

Körpəcə quzular yaylım çağında 

Mələşəndə, anam yadıma düşdü. 

 

Gəldi xəyalıma analı çağlar, 

Anasız sinəmə çəkilib dağlar. 

Gördüm ki, dalaşır dəcəl uşaqlar, 

Dilləşəndə, anam yadıma düşdü. 

 

Balasın çağırır meşədə əlik, 

Şəmşir də dinləyir əlində çəlik. 

Qartal qıy vuranda, qayada kəklik 

Ötüşəndə anam yadıma düşdü. 

 
1968 
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