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AŞIQ ŞƏMŞİR 

 

       Şirin qoşmaları və aşıqlıq sənətilə şöhrət qazanmış 

Aşıq Şəmşir 1893-cü ildə sabiq Cavanşir mahalının Də-

mirçidam kəndində anadan olmuşdur. 

       Şəmşirin atası Qurban istedadlı şair, dövrünə görə 

bilikli, məlumatlı və şöhrətli bir aşıq olmuşdur. Şəmşir 

aşıqlıq sənətini əsasən öz atası Aşıq Qurbandan 

öyrənmişdir. Onun ilk şairlik və aşıqlıq zövqünün 

tərbiyəsində isə ümumiyyətlə Göycə, Kəlbəcər mühitinin 

və bu yerlərdə yaşayan ustad aşıqların faydalı təsiri 

olmuşdur. 

       Şəmşirin dediyinə görə, Aşıq Ələsgər hərdən öz 

dostu Ağdabanlı Qurbanın evinə qonaq gələr, qədim 

kitabları ona oxutdurub dinlərmiş. Onlar mahnı, musiqi, 

aşıq sənəti və s. haqqında maraqlı söhbətlər edər, öz 

şeirlərini bir-birilərinə söylər və çalıb oxuyarmışlar. 

       Aşıq Şəmşir yaradıcılığa təxminən 1907-ci illərdən 

başlamışdır. O, inqilabdan qabaq lirik, aşiqanə 

qoşmalarla yanaşı bir sıra siyasi, ictimai, satirik şeirlər də 

yazmışdır. Aşığın 1916-1919-cu illərdə yazdığı 

“İnsanların” və “Tapmadım” rədifli divaniləri, “Var”, 
“ Özümə”,  “Zülümkar”, “Ağdaban”, “Olaydı” rədifli 

qoşmaları, eləcə də “Olmasa” rədifli ustadnaməsi ictimai 

haqsızlığın hökm sürdüyü köhnə dünyadan şikayət ruhlu 

əsərlərdir. 

      Aşıq Şəmşirin üç dastanı, yüzlərlə qoşması, yüzdən 

çox təcnisi, otuzdan çox deyişməsi, yüzlərlə gəraylısı, 

onlarla bayatısı, ustadnaməsi, divanisi, altı qəzəli, dörd 

məsnəvi şəklində şeiri, üç hədisi və bir sıra 
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dodaqdəyməz, diltərpənməzləri vardır. Ayrı-ayrı 

mövzulara həsr edilmiş, müxtəlif formalarda yazılmış bu 

maraqlı şeirlərlə tanış olduqda aydın görünür ki, aşıq 

Şəmşir öz yaradıcılığında xalq şeirlərinin, demək olar ki, 

bütün növlərindən ustalıqla istifadə edə bilmişdir. 

       Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 

Şəmşirin yaradıcılığı həm məzmun, həm də forma cəhət-

dən xeyli zənginləşmişdir. Aşıq “Azərbaycan” şeirində 

ölkəmizin bol neft yataqlarını, gül-çiçək açan Mil, 

Muğan düzlərini, Mingəçevir su-elektrik stansiyasını və 

onu yaradan insanları, xalqımızın əmək fəaliyyətini 

özünəməxsus bir dillə tərənnüm edir. 

       “Bakıda” rədifli qoşmasında, “Bu bayramda” , “Bi-

zimkidir” rədifli gəraylılarında və “Mingəçevir” rədifli 

müxəmməsində xüsusi bir qürur və fəxrlə nailiyyətləri-

mizdən danışır. 

       Aşığın yaradıcılığında qoşma çox geniş yer tutur. Bi-

zim əlimizdə olan 400-ə yaxın şeirin əksəriyyəti 

qoşmadır. Bu qoşmalar Şəmşirin yaradıcılığında nəinki 

say və həcm etibarilə, həm də sənətkarlıq cəhətdən başqa 

şəkildə yazılmış şeirlərdən seçilir: 

 

Ay can alan, sənə deyim dərdimi, 

Oxu bir tərəfdən, yaz bir tərəfdən!... 

Qıyqacı baxdıqca 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! 
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       Aşıq Şəmşirin zəif qoşmaları da vardır. Lakin 

bununla belə onun ən gözəl, ən incə şeirləri məhz qoşma 

formasında yazılmışdır. 

       Şəmşirin şeirlərində klassik aşıq şeirinin, 

qəhrəmanlıq və aşiqanə dastanlarımızın, xüsusən “Əsli 

və Kərəm” dastanının, Divarqanlı Abbas, Xəstə Qasım, 

Miskin Abdal, Molla Pənah Vaqif şeirlərinin, Aşıq 

Ələsgər, Ağdabanlı Qurban yaradıcılığının, daha sonralar 

isə xalq şairi Səməd Vurğunun lirik, aşiqanə şeirlərinin 

böyük təsiri duyulur. 

       Klassik aşıq şeirlərində çoxdan bəri kök salmış 

“Döndü, nə döndü!, “Düşdü, nə düşdü!”, “Bülbül”, 

“Kəklik”, “Ay Pəri!” və i.a. bu kimi ənənəvi mövzu və 

rədiflər aşıq Şəmşir tərəfindən yenidən işlənmişdir. 

Mövzu və şəkil oxşarlığına baxmayaraq, bunlar tamamilə 

orijinal şeirlərdir. 

Məsələn: 

 

Sən nə həzin, nə yaralı oxudun, 

Yenə nəştər vurdun canıma, bülbül! 

Könlümün şüşəsi daşa toxundu, 

Niyə bais oldun qanıma, bülbül?! 

 

Yaxud: 

 

Görəndə uçursan yad ovçuları, 

Düşürsən dağların başına, kəklik! 

Qan ağladım səni görüb yaralı, 

Bir bax gözlərimin yaşına, kəklik! 
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       Burada yalnız haçabeytlərini verdiyimiz bu qoşmala-

rın ənənəvi olması ilə bərabər, onların orijinallığına və 

gözəlliyinə də şübhə ola bilməz. 

       Aşığın bir çox qoşmalarında Kəlbəcər, Buzluq, Çi-

çəkli, Sarıdağ yaylaqlarının ətri, təravəti duyulmaqdadır. 

 

Bizim tərəflərin ellər oylağı 

Nə gözəl görünür gözə, Çiçəkli!... 

Könlüm fərəhləndi səni görəndə, 

Dost kimi gülürsən üzə, Çiçəkli!... 

 

Ellərin sakindir Meydan çayında, 

Məhəbbət yurdunda, dost sarayında, 

Al-yaşıl olursan hər yaz ayında, 

Bəzənirsən gül-nərgizə, Çiçəkli!... 

 

       Ustadnamələrə sadəcə gəraylı, qoşma kimi baxmaq 

olmaz. Ustadnamə demək üçün aşıqdan dərin bilik, yaxşı 

həyati müşahidə, sənətkarlıq, yüksək bədii-fəlsəfi ümu-

miləşdirmə qabiliyyəti tələb olunur. 

       Klassik ustadnamələrdə vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq, 

mərdlik dostluq, qardaşlıq, sədaqət, halal zəhmət, 

səxavət, insani rəftar, təvazökarlıq, təmiz əxlaq və sair 

nəcib sifətlər təbliğ olunduğu kimi, xəyanət, namərdlik, 

acgözlük, oğurluq, xəsislik, lovğalıq kimi çirkin sifətlər 

də pislənmişdir. Aşıqlar adətən öz şagirdlərinə necə əxlaq 

və mənəviyyat sahibi olmalarını, böyük-kiçik yanında 

necə durub-oturmalarını ümumiyyətlə ədəb-ərkan, 

mərifət qaydalarını məhz bu ustadnamələr vasitəsilə 

öyrədirdilər. Bu mənada hər ustad aşığın yaratdığı 
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ustadnamələr onun dünyagörüşü və fəlsəfəsidir. Aşıq 

Şəmşirin “Olmaz”, “Eylər”, “Demək olmaz”, “Gərək”, 

“Yoxdu” və “Yaraşmaz” kimi ustadnamələri də klassik 

ustadnamələrin ənənəsi ruhunda yaradılmışdır. Lakin 

ayrı-ayrı qüsurlarına baxmayaraq, bu şeirlərdə haqqında 

danışılan  məsələlər və onların bədii ifadəsi xalqın 

fikrinə, şüur və zövqünə müvafiq olaraq verilmişdir. 

Şəmşirin ustadnamələri əsasən həyatı və hadisələri düz-

gün dərk etməyə, xeyirxah işə, mərdliyə, sədaqətə çağı-

ran əsərlərdir. 

       Yaxşı ənənəyə sadiq olmaq, onu öyrənmək və yaşat-

maq  lazımdır. Lakin onu kor-koranə təqlid etmək, 

klassik aşıq irsindən mexaniki surətdə  “istifadə” etmək 

səhv və zərərlidir. 

       Göründüyü kimi, aşıq Şəmşir ustadnamələrə yeni 

məzmun, yeni ruh gətirməyə cəhd edir. Bununla belə 

onun ustadnamələrinin bəzilərində ənənəçilik təsiri də 

hiss olunur.  

      Şəmşir istedadlı şair olmaqla bərabər, məlumatlı və 

saz sənətinin bütün sirrlərinə vaqif, mahir bir aşıqdır. O, 

“Koroğlu”, “Abbas və Gülgəz”, “Heydər bəy”, “Alı 

xanla Pəri xanım”, “Abdulla və Canah”, “ Novruz”, 

“Nəcəf və Pərizad”, “Valeh və Zərnigar”, “Məsim və 

Diləfruz”, “Şah İsmayıl”, “İbrahim”, “Tahir və Zöhrə”, 

“Xəstə Qasım” kimi dastanları, bir çox mahnıları və 70-

dən artıq klassik aşıq havalarını bildiyini söyləyir. 

       Yaşının 65-dən yuxarı olmasına baxmayaraq, Şəmşir 

indi də klassik aşıq havalarını bacarıqla çalıb oxuyur. 

Aşıq, xüsusilə “Şəril”, “Baş sarı tel”, “Qaytarma”, 

“Kərəm şikəstəsi”, “Gilənar”, “Qazax şikəstəsi”, 
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“Şahsevən”, “Güllü qafiyə”, “Təcnis”, “Göycə gülü”, 

“Vaqif gözəlləməsi”, “Koroğlu”, “Qaragöz bala” bə s. 

havaları məharətlə ifa edir. 

       Aşıq Şəmşir xalq şairi Səməd Vurğuna həsr etdiyi 

“Xoş gəlib”, “Səni”, “Bir də gəl”, “Gələndə” və s. 

hərarətli şeirlərində xalqımızın böyük şairə olan dərin 

məhəbbətini Səməd Vurğunun “Məni” və özünün “Səni” 

rədifli qoşmalarını deyişmə şəklində “Kərəm şikəstəsi” 

üstündə oxuduğu zaman onu həyəcansız dinləmək qeyri-

mümkündür.   

 

Səməd Vurğun 

Aşıq Şəmşir, Dəlidağdan keçəndə 

Kəklikli dağlardan xəbər al məni! 

Ceyran bulağından qızlar içəndə 

Saz tutub, söz qoşub yada sal məni! 

 

Aşıq Şəmşir 

Qoşqarla yanaşı duran adın var, 

Bizim el tanıyır uca dağ səni!.. 

Elimin, günümün böyük şairi,  

Bilirik şeirdə bir mayaq səni!.. 

 

       Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, aşıq Şəmşirin yaradı-

cılığı həm məzmun, həm də formaca çox zəngindir. Elə 

buna görə də 1955-ci ildə İstisuya getmiş Səməd Vurğun 

Aşıqla tanış olmuş, onun şeirlər kitabçasının nəşr edilmə-

sini məsləhət görmüşdü. Oxuculara təqdim edilən bu ilk 

kitabçada aşığın yüzlərlə şeirindən yalnız bəzi nümunələr 

verilmişdir. Şübhəsiz ki, istedadlı sənətkarın gələcəkdə 
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nəşr ediləcək şeirlər kitabı daha zəngin və əhatəli olacaq-

dır. 

                                                                                 

 Osman SARIVƏLLİ 
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BİRDİ 
 

Dava günü mərd iyidə 

Bərk də birdi, boş da birdi. 

Günün yaxşı keçən zaman 

Yay da birdi, qış da birdi. 
 

Hər mətləbi tez qanana, 

Mənasını düz qanana, 

İşarədən söz qanana 

Göz də birdi, qaş da birdi. 
 

Düçar olsan pis üzlərə, 

Sən də bəd ol bəd gözlərə; 

Hesabını bilməzlərə 

Üç də birdi, beş də birdi. 
 

Dost adını anmayana, 

El halına yanmayana, 

Bal ləzzətin qanmayana 

Şor da birdi, aş da birdi. 
 

Çox demə mətləb uzana, 

Rəhmət nəsihət yazana; 

Nabələdə, yol azana 

Dağ da birdi, daş da birdi. 
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Şəmşir, sənin toxdu gözün, 

Onun üçün gülər üzün, 

Sadə danış keçsin sözün, 

Zor da birdi, xoş da birdi. 

ENDİ 

 

Bizim dağdan bulaq üstə 

Gördüm ki, beş nəfər endi, 

İkisi axşam çağında, 

Üzü də lap səhər endi. 

 

Biri qəşəng, adı Nübar, 

Biri Nazgül, biri Bulqar, 

Biri fanar-məməsi nar, 

Gör qoynunda nələr endi... 

 

Biri sanki göy göyərçin, 

Biri tərlan, biri laçın, 

Ağ üzünə töküb saçın, 

Biri şərbət-şəkər endi. 

 

Güllər düzüb sinəsinə, 

Cənnət bənzər nəfəsinə; 

Əlin qoyub məməsinə, 

Biri beldə kəmər endi. 

 

Şəmşir, vəsf et, yaz bu qədər, 
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Dost adını eylər əzbər, 

Bir tərəfdən gəldi Mənzər, 

Bir tərəfdən Səmər endi. 

 

 1928 

 

SƏNİN 

 

Bizi görcək yan keçirsən, 

Niyə üzün dönüb sənin? 

Bəlkə məni unudubsan, 

Məhəbbətin sönüb sənin? 

 

Dolanırsan yenə gendən, 

Biilqarsan əzəl gündən, 

Səbəb nədir axır məndən, 

Gözəl, sidqin sınıb sənin? 

 

Demişdin, gəl Maralyana, 

Qaldı məndə bir nişana, 

Qəlbin dönüb zimistana, 

Buz bağlayıb, donub sənin. 

 

Yar, izin ver xəbər alaq, 

İşlərindən halı olaq, 

Şikarına sar, yapalaq, 

Baxıram ki, qonub sənin. 

 

Əzəl gündən oldun yağı, 
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Sinəmə çox vurdun dağı, 

Deyən yarla oynamağı, 

Şəmşir, meylin anıb sənin. 

 

 1936 

 

DAĞLARIN 

 

Yazda bəzənir xalı tək, 

Yaşılı, alı dağların. 

Quzu mələr yaylağında, 

Xoş keçir halı dağların. 

 

Var nərgizi, bənövşəsi, 

Ətəyində göy meşəsi, 

Olur oynamaq peşəsi 

Elli, obalı dağların. 

 

Bulaq üstə gəlir nazla, 

Qız sənəklə, aşıq sazla, 

Bülbülü oxur avazla, 

Gözəl, səfalı dağların. 

 

Abad olur yaylaqları, 

Xubanların oylaqları, 

Çoxdu soyuq bulaqları 

Sərin havalı dağların. 
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Qayalarda kəklik səkir, 

Bulut qalxır, yağış tökür, 

Sinəsinə duman çökür 

Güllü, lalalı dağların. 

 

Sarıyerə, Xaçbulağa 

Oba köçür yaylamağa, 

Aranlardan bizim dağa 

Gəlir mahalı dağların. 

 

Çobanları çalır tütək, 

Göy təpələr gözəl, göyçək, 

Gölündə çalxanır ördək 

Çayı sonalı dağların. 

 

Keçir yazı, gəlir yayı, 

Şırıltıyla axır çayı, 

Səyyadına çatır payı 

Halal mayalı dağların. 

 

Yarpağa şeh düşür səhər, 

Hər qucağı behişt təhər, 

Binələri olub şəhər, 

Artıb cəlalı dağların. 

 

Payız çölə düşüb qırov, 

Qoşqar, Kəpəz, Çilyəz, Murov... 

Şəmşir, gəzir köksündə ov 

Hündür qayalı dağların. 
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 1930 

 

 

 

 

SƏNİN 
 

Məndən əhval tutan gözəl 

Nə çatılıb qaşın sənin; 

Görünür çox bəxtiyardır 

Hər kimsə yoldaşın sənin. 

 

Səndə ki, var hüsnü camal, 

Onu daim saxla halal; 

Azalmasa ağıl, kamal, 

Ucalacaq başın sənin. 

 

Alçaqlara dönüb baxma, 

Şirin canın oda yaxma, 

Adətkara kiprik çaxma, 

Dağılmasın huşun sənin! 

 

Yaxşı dolan, təmiz ad al! 

Sabahını yadına sal! 

Çalış halal, qazan halal, 

Əyilməsin işin sənin! 
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Görüş, əhli-hal görəndə, 

Halın xəbər al görəndə, 

Çalış, qeyli-qal görəndə 

Atlanmasın döşün sənin. 

 

Ustadlardan dərs al hərdən, 

Xeyirə-şərə baxma gerdən, 

Oxu, öyrən böyüklərdən, 

Hələ azdır yaşın sənin. 

 

Aşıq Şəmşir demiş sənə 

Min nəsihət dönə-dönə, 

Çaşıb azğın yol gedənə 

Heç qonmasın quşun sənin. 

                                                                                                          

1943   
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YALVARA-YALVARA 

 

Bir nainsaf biilqara 

Qaldım yalvara-yalvara... 

Qapısına gecə-gündüz 

Gəldim yalvara-yalvara... 

 

Qaşı qələm, boyu şahbaz, 

Fəsli bahar, sinəsi yaz, 

Mən yoncudum, o etdi naz, 

Öldüm yalvara-yalvara... 

 

Əydim əyilməz başımı, 

Heç duymadı təlaşımı; 

Sel tək axan göz yaşımı 

Sildim yalvara-yalvara... 

 

Şəmşirəm belə zəhmətlə, 

Cana gəldim bu möhnətlə. 

Bircə busə yüz minnətlə 
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Aldım yalvara-yalvara... 

                                                                                                                  

1946 

 

 

 

 

 

 

OLDUN AXIR 

 

Mənə ixtiyar deyərdin, 

Sən də qoca oldun axır. 

Alışdım sənin oduna, 

Canım oda saldın axır. 

 

Gözüm qaldı buxağında, 

Qoşa xal var yanağında. 

Bu qoca, düşgün çağında 

Dərdim xəbər aldın axır. 

 

Mən ha çəkdim intizarı, 

Sən insaf etmədin barı; 

Dedimmi olarsan qarı?- 

Sözlərimə gəldin axır. 

 

Yolunda çox çəkdim əzab, 

Nə haqq oldu, nə da hesab. 

Vəsfinə bağladım kitab, 
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Dastanlara doldun axır. 

 

Şəmşir durur dağlar kimi, 

Sən qalmısan ağlar kimi, 

Xəzan əsmiş bağlar kimi 

Eşq əlindən soldun axır.  

                                                                                                                

1947 

 

AY QIZ 

 

Niyə məndən yan gəzirsən, 

Dolanırsan gendən, ay qız?! 

Pərişan qəlbimə dəymə, 

Küsər könlüm səndən, ay qız! 

 

Müştağam qələm qaşına, 

Gəzdim, dolandım başına; 

Pərvanə tək ataşına 

Yandım əzəl gündən, ay qız! 

 

Həsrətini çəkdim hər an, 

Dərdin məni əydi pünhan, 

Bilmirəm ki, sənə düşman 

Nə qandırıb məndən, ay qız! 

 

Cavanlıqda sevdim səni, 

İndi qoca görmə məni, 
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Sadağana bir busəni 

Gəl ver ağ üzündən, ay qız! 

 

Şəmşir üçün ərmağansan, 

Sən ki, sərvi-xuramansan. 

Mən qocaldım, sən cavansan, 

Dolanırsan gendən, ay qız?! 

                                                                                                   

1943 

 

BU BAYRAMDA 

 

Bizim ellər səadətdən 

Alır barat bu bayramda.1 

Həyatı şən, üzü gülər, 

Ürəyi şad bu bayramda. 

 

Rəhbərimiz dahi Lenin 

Qayğısına qaldı elin; 

Yaxın dostlar, şövqə gəlin, 

Tapdıq nicat bu bayramda. 

 

Bizdədir sülhün ocağı, 

Qəlbin düzü, sözün sağı; 

Bu Vətənə girməz yağı,- 

Olmuş isbat bu bayramda. 

 

Şəmşir deyir bizik əziz, 

Qəlbimizdi güldən təmiz; 
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Plan çəkdi Partiyamız- 

Kamil ustad bu bayramda. 

                                                                                                               

1949 

 
1. Oktyabr inqilabı bayramı nəzərdə tutulur. 

 

 

 

 

DAĞLAR 

 

Həmişə bərqərar olur 

Həmən yerlər, həmən dağlar. 

Başınız ağ bulutdadı, 

Göylərə baş çəkən dağlar! 

 

Nə Nadir var, nə İskəndər... 

Kim yaşadı başa qədər?! 

Sənə qonaq gələn, gedər, 

Bivəfasan nədən, dağlar? 

 

Neçə-neçə Rüstəmi-Zal, 

Teymur, Şəddad, Bəhram, Salsal 

Əmdi, gəzdi köksündə bal, 

Hanı o bal əmən dağlar? 

 

Köhnə yurdsan, o zamandan 

Nələr keçdi imtahandan. 
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Bir nişanə Süleymandan 

Varsa göstər, de sən, dağlar! 

 

Gözəlliyin gəlməz başa, 

Qəlbim səndən dönmür haşa... 

Bəzənirsən al-qumaşa, 

Əhmər, yaqut, yəmən, dağlar! 

 

Suyun sərin, havan təmiz, 

Qucağında gəzirik biz, 

Bir tərəfin lalə, nərgiz, 

Bir tərəfin çəmən, dağlar! 

 

Quzu mələr ətəyində, 

Arı sızlar çiçəyində, 

Çobanların tütəyində, 

Mahnılardır ötən, dağlar! 

 

Ətəklərin yaşıl yaylaq, 

Dərələrin sərin bulaq, 

Şəmşir deyir sirbir olaq 

Mehmanam sizə mən, dağlar. 

                                                                                       

1952   
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BAŞINA 

 

Gül həsrətin çəkən bülbül, 

Yaz gəldi bağlar başına... 

Uçub qonar tülək tərlan 

Dumanlı dağlar başına... 

 

Əndəliblər yaz axtarar, 

Ovçu ördək, qaz axtarar, 

Cavan oğlan qız axtarar, 

Gələr bulaqlar başına. 

 

Göyərçinlər, qaranquşlar, 

Bahar çağı yuva xoşlar; 

Turağaylar, sığırçınlar 

Qonar budaqlar başına. 

 

Durna ötər qatar-qatar, 
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Səsində ney, dilində tar, 

Xalq deyər olsun baxtavar, 

Gələn qonaqlar başına. 

 

Yardan yaralıdı sinəm, 

Dərdli aşıq Şəmşir mənəm; 

Bu nainsaf nazlı sənəm 

Atır bucaqlar başına. 

                                                                                                

1953 

 

GƏLİN 

 

Uşaqlar məni təkləyir, 

Gəl, başına dönüm, gəlin! 

Qəmlər məni yedəkləyir, 

Bil, başına dönüm, gəlin! 

 

Sürməni çək qələm qaşa, 

Ağ buxağa xoş yaraşa. 

Üzündə var qoşa-qoşa 

Xal, başına dönüm, gəlin! 

 

Yoncumaram hər qadına, 

Düşmüşəm hicran oduna; 

Sən məni tez-tez yadına 

Sal, başına dönüm, gəlin! 

 

Yar yarından əlmi çəkər? 
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Bu möhnətin belim bükər, 

Gəl qapında olum nökər, 

Qul, başına  dönüm, gəlin! 

 

Bu Məcnunu salma dağa, 

Uç tərlan tək bizim dağa, 

Süzülüb qaymaq dodağa 

Bal, başına dönüm, gəlin! 

 

Bil ki, sənsiz bu dünyada 

Hər zəhmətim gedər bada. 

Bülbülündən düşməz cida 

Gül, başına  dönüm, gəlin! 

 

Yad oğluna vermə sirin, 

Saxla, nihan, demə birin. 

Sən qaydına bu Şəmşirin 

Qal, başına  dönüm, gəlin! 

                                                                                                  

1953 
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DAĞLAR 

(Xalq şairi Səməd Vurğunun İstisuya gəlməsi 

münasibətilə ) 

 

Vurğun sənə gəldi qonaq, 

Uzun oldu dilin, dağlar! 

Dərə-təpə al geyindi, 

Açdı əlvan gülün, dağlar! 

 

İlin yayını, yazını, 

Çəkin şairin nazını. 

Məclisdə şadlıq sazını 

Bayram edib çalın, dağlar! 

 

Gəlir ellər oylağından, 

O Taxtadüz yaylağından. 

İstisuyun bulağından 
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Daşqın axır selin, dağlar! 

 

Şair bizi yada saldı, 

Ürəyimiz qanad çaldı. 

İstəyənlər kamın aldı, 

Sevinir cəm elin, dağlar! 

 

Şimşək oynar dumanında, 

Lalə açıb hər yanında; 

O ustadın dastanında 

Sorulacaq halın, dağlar! 

 

Sənə gün doğub bahardan, 

Qurtarıbsan necə dardan; 

Sökülməmiş qayalardan 

Düşüb maşın yolun dağlar! 

 

Hər tərəfin yaşıl meşə, 

Qərənfilin gəlir xoşa, 

Min sonaya, yaşılbaşa 

Məskən olur gölün, dağlar! 

 

Səni görən kəs arzular, 

Çiçəyində arı sızlar, 

Səhər şehdə gəlin, qızlar 

Gəzər ayaqyalın, dağlar! 

 

Geyibsən yaşılı, alı, 
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Ceyranbulağının yalı, 

Unutmayın əhli-halı, 

Qiymətini bilin, dağlar! 

 

Çoxdan atdın dərdi, qəmi, 

Mənimlə sirdaşsan həmi; 

Məğribdən məşriqə kimi 

Uzanıbdı qolun, dağlar! 

 

Könlüm quşu uçar bir gün, 

Can evindən qaçar bir gün, 

Aşıq yəqin köçər bir gün, 

Sağ salamat qalın, dağlar! 

Məndən etmə bu sorğunu, 

Oldum məhəbbət yorğunu, 

Şəmşiri, Səməd Vurğunu 

Hər il yada salın, dağlar! 

                                                                                              

1955 
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BİZİMKİDİR 

 

Vətəninə aşiq olan 

Zəngin ellər bizimkidir. 

İgidlərin tərifini 

Yazan əllər bizimkidir. 

 

Bax bu yaylaq, bax bu aran, 

Gül bəsləyən qoca bağban, 

Ağ pambıqlı geniş Muğan, 

Geniş çöllər bizimkidir. 

 

Sənət çoxdur əllər üçün, 

Söz azaddır dillər üçün, 

Sülhü  sevən ellər üçün 
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Asan yollar bizimkidir. 

 

Üzü gülür hər insanın, 

Banisi var bu dövranın. 

Sayəsində Partiyanın 

Əziz illər bizimkidir. 

 

Aşıq Şəmşir, xəyalın şad, 

Daha oldun qəmdən azad, 

Azad olsun bəşəriyyət,- 

Deyən dillər bizimkidir! 

                                                                                          

1955 

 

SƏNDƏN 

 

Şiş qayalı uca dağlar, 

Heç doymadı gözüm səndən. 

Sənin üzün dönsə məndən, 

Dönməz mənim üzüm səndən. 

 

Acı qatma aşıma sən,  

Kəmənd atma başıma sən, 

Cığırlardan qaşıma sən, 

Qoy itməsin izim səndən. 

 

Keçən qərinədən bəri 

Köç eləmiş neçələri. 

Qurban ilə Ələsgəri 
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Taparammı, gəzim səndən? 

 

Gəzib fürsət məqamını 

Qana salarsan hamını, 

Füzulini, Nizamini  

Soruşuram özüm səndən. 

 

Xəstə Şəmşir sənə baxdı, 

Gözlərimdən sellər axdı, 

Qüvvət alır bahar vaxtı 

Sazım səndən, sözüm səndən. 

                                                                                                         

1958 

 

 

 

 

 

 

 

USTADNAMƏLƏR 
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İNSAN OĞLU 
 

Unudur verdiyi əhdi-ilqari, 

Pozur peymanını tez, insan oğlu. 

Mənim sözlərimə sən inanmasan, 

Axtar bu aləmi gəz, insan oğlu. 

 

Sirin vermə, sir saxlamaz hər adam, 

Kimdi atasından halal, hər 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. 
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Biilqar dost səxavətdə kəm olur, 

Az gəlib dünyaya, az insan oğlu. 

 

Xainin qəlbinə yüz şeytan dolub, 

Saldığı  bağçalar saralıb, solub, 

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 

 

OLMAZ 

 

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, 
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İstə öz baxtından halal payını. 

Gələnin heç qırmaq olmaz muyunu3, 

Gedəni zəncirlə əyləmək olmaz! 

                                                                                                            

1918 

 

 

 

 

 

 
 

1 “Ağılsızlıq etmək, nalayiq iş görmək” mənasında işlənmişdir. 

2 Keyfiyyəti, yaxşı sifəti. 

3 Tükünü.                                             

 

 

EYLƏ 
 

Bir qaşla, gözlə də bilər mətləbi, 

Qanana bir kəlmə işarət eylə! 

Artır məhəbbəti dost arasında, 

Demədim yrəklə 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” 
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Aqil, kamil, arif olan məclisə 

Sözünü xoş danış, ibarət1 eylə! 
 

Sən yaxşıya can de, xayını dağla, 

İlqarsız adamın nitqini bağla, 

Əlacın olanda el üçün ağla, 

Yoxsula əl uzat, nəzarət eylə! 
 

Şəmşir bu sövdaya düşəndən bəri, 

Gəzir qarış-qarış bizim elləri. 

Xəyalında olan şadlıq xəbəri 

Qohuma, qardaşa bəşarət eylə! 

                                                                                                         

1918  

              
1. Burada aşıq “təmkinlə, ibarə ilə danış” demək istəmişdir.   

   

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. 
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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, 

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 hürəndə fil desəm, olmaz. 

 

1920 

1. Ümidsiz arxanı köməyə çağırmaq olmaz. 

YARAŞMAZ 

 

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! 
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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, 

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 

 

EYLƏR 

 

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. 
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Hər an satqın olur iküzlü1 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. 

 

1930 

 

 

 

 

 
1. İkiüzlü 

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. 
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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? 

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, 
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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; 

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 

 

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 cavahir tək bir neçə kəlmə, 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƏNİN 

 

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, 
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Yüz zəhmətlə böyütsən də xayını 

Yollarına duzaq quracaq sənin. 

 

Etibarsız bivəfayə yar olma, 

Heç qurd balasının qaydına qalma, 

İnanıb ilanı qoynuna salma! 

Bacarsa gözündən vuracaq sənin. 

 

Demə ki, acizdi, çox fuğaradı, 

Sən doğrusan, onun meyli haradı? 

Könlü çamırlıqdı, qəlbi qaradı, 

Zəli tək qanını soracaq sənin. 

 

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 

 

DƏYMƏZ 

 

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. 
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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, 

Xəbisə, xainə, iblisə lənət! 

Sənə bihəyanın etdiyi hörmət 

Meşədə çürümüş oduna dəyməz!  

 

1948 

 

 

 

 

1. Darı unundan bişirilmiş sac çörəyi. 

 

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, 
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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. 

Bir gün mətahını çox olar alan, 

Ellərin dilində dastan olarsan. 

 

1948 

 

 

 

 

 
1. “Yoldan çıxarsan” mənasındadır. 

YOXDU 

 

Hədər cəfa çəkmə namərd yoldaşa, 

Zəhməti var, zövqü, səfası yoxdu. 

Ülfəti, ilqarı yetişməz başa, 

Çəksən imtahana, vəfası yoxdu. 

 

İnanma, dönükdür nakəsin üzü, 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GƏRƏK 

 

Özü karsız, özgələrə gülənin 

Ağzının qıyısın soyasan gərək, 

Hədyan söyləyənin xalq arasında 

Dinəndə dişinə döyəsən gərək. 
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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. 

 

 

 1950 
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QOŞMALAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YIXA BİLMƏZ 

 

Köklü bir ağacı, Nizami demiş, 

Əsərsə yüz külək, yel, yıxa bilməz. 

Pişəsi torpağa işləyib onun, 

Araz, Kür qarışan sel yıxa bilməz. 
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Həqiqət axtaran gələcək yola, 

Onunçun 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. 

 

 

 1915 

 

 

 

 

 

VAR 

 

Füqəranı ayaqlama zülümkar, 

Yoxsulun da vaxtı, bir zamanı var. 

Bu gün atlanıbsan, sabah düşərsən, 

Bu çarxı-gərdişin nərdivanı var. 



                                                                                       Dədə 

öyüdləri 
 

 49 

 

Kasıbı incitmə, döymə nahaqdan, 

Sən də döyülərsən kələn 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, haq divanı var!... 

 

Şəmşir, yorulsan da sən söz deməkdən, 

Əlin üzmə sən heç eldən, köməkdən. 

Gözlə mətləbini halal əməkdən, 

Halalca əməyin öz dövranı var.   

 

 

 1915 

 

 

 

 

 

ZÜLÜMKAR 

 

Belə getməz, qurulacaq bir günü 

Ədalətin haqq divanı, zülümkar! 

Bir talan salıbsan elə-obaya, 
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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! 

 

Qolum qüvvətlidir, - demə hər vaxtı, 

Vədən, zənn etmə ki, çox da uzaqdı. 

Şəmşirin də bəxti yatmaz, oyaqdı, 

Var gərdişin nərdivanı, zülümkar! 

 

 1916 

1. Yanar. 

AĞDABANA 
 

Hardasan, ey bəxtim, oyanmayırsan, 

Bir gör nə zülmlər var Ağdabana. 

Bu zalım bəylərin zülmü, sitəmi 
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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. 
 

Getməz ürəyimdən dağlar, düyünlər, 

Aləmə bələddi bu ah, bu ünlər. 

Gör necə qaralıb işıqlı günlər, 

Tökülür göylərdən nar Ağdabana. 
 

De, hardasan, ey Kürdüstan mahalı? 

Bəyəm bu cəfadan deyilsən halı? 

Sən harda ölmüsən, nər Meydanalı1, 

Edirlər yağılar zor Ağdabana. 

Seyidlər, Cəmili, İlyas, Babaşlar, 

Levli, Dəmirçidam, qonşu qardaşlar, 

El təsivini2 el çəkməzmi, yoldaşlar? 

Qonubdu sağsağan, sar Ağdabana. 
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De, Cəfli, Mərdanlı, Güney Pəyədən, 

Qoyma başımızda qarğa döyə dən, 

Qaçqın olduq evdən, damdan, dəyədən, 

Bəy güzar edəndə hər3 Ağdabana. 
 

Qamışlı, Yanşağa göndərin xəbər, 

Şallağın işlədir burada bəylər, 

Qəhər oldu bizlər üçün müyəssər, 

Hədsiz ziyan dəyər bir4 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 

 

 

1 Aşıq Qurban bir ildə Ağdaban kəndindən 380 

mal-qara oğurlandığını söyləmişdir. 

1. Kəlbəcər rayonu Bağırlı kəndinin sakinlərindən 

olmuşdur. Aşıq Şəmşirin dediyinə görə Meydanalı 

şeir də yazırmış. 

2. Təəssüb. 

3. “Hər güzar edəndə” mənasındadır. 

4. “Bircə Ağdabana ziyan deyir” mənasındadır. 

QƏLBİMİN 

 

Nə bais olmuşdu ey çərxi-fələk, 

Vurmusan üstünə yara qəlbimin? 
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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 Şəmşirin! 

 

 

 1917 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜLBÜL 

 

Sən nə həzin, nə yaralı oxudun, 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZÜMƏ 

 

Zəhmətlə bağ saldım, bağça düzəltdim, 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLAYDI 
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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. 

 

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. 
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Şəmşir, bu sözlərin daha bəsdi, bəs! 

Mətləbin bitirər yəqin ki, bir kəs. 

Xainlik bilməyən, sadə, müqəddəs 

Qohumlarım, qonşularım olaydı. 

 

1918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜLMƏSİN1 
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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: 

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 
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Səni məndən ayrı salan kəslərin 

Görüm taxtı, tacı tanımar 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 nar1 olsun! 

 

Şəmşirin dərdini olmadı bilən, 

Çağırdı, dadına yoxdu bir gələn, 

Kərəmə, Fərhada, Məcnuna gülən, 

O da onlar kimi “bəxtəvər” olsun! 

 

1918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Narı deməkdir. 

ÇİÇƏKLİ 
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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, 

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 

 

DÜŞDÜ, NƏ DÜŞDÜ 
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Könlüm arzuladı eli uzaqdan 

Oylaqlar yadıma düşdü, nə düşdü... 

Kəpəz1, Murov, Ağdaş2, Qonur, Taxtadüz, 

O dağlar yadıma düşdü, nə düşdü... 

 

Yelligəzin o al-yaşıl sinəsi, 

Çobanın mahnısı, quzunun səsi, 

Həmzə çəməninin tər bənövşəsi, 

Yaylaqlar yadıma düşdü, nə düşdü... 

 

Qaragölün3 təmiz, sərin havası, 

Qızılarxac-tülək tərlan yuvası, 

Şəkər çeşmələri dərdin davası, 

Bulaqlar yadıma düşdü, nə düşdü... 

 

Şəmşir necə dözər belə möhnətə? 

Fəraqə, firqətə, dərdə, həsrətə? 

Gəlib qulaq asan saza, söhbətə, 

Qonaqlar yadıma düşdü, nə düşdü... 

 

 

 

 1919 
1. Kəpəz, Murov, Qonur, Taxtadüz, Həmzə çəməni, Yelligəz-

dağ adlarıdır. 

2. Ağdaş, Qızılarxac-yurd adlarıdır. 

3. Qaragöl-göl adıdır.  

DEDİ, GETDİ 
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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 

İray1 danışmadı, düz, - dedi, getdi. 

 

Möhnət düşgünüyəm, yorğundu halım, 

Qəmdən ayrılmağa yoxdu macalım, 

İstədim ömrümdən söz xəbər alım, 

Heyif cavabımı boz, - dedi2, getdi. 

 

Dediyim hər kəlam qalsın yadigar, 

Mənim öz dilim var, öz diləyim var. 

Şəmşirin qəlbində çoxdu arzular, 
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O şirin sözlərdən az dedi, getdi.  

 
1919 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Yalan, riya. 

2 Sərt cavab verdi. 

DEDİMMİ? 
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Dünyaya etibar, gərdişə dostluq 

Sən eyləmə aşikara, dedimmi? 

Çoxlarını yola saldı bu fələk, 

Onu tutdu səngi-sara1, - dedimmi? 
 

Bizlərə nə qohum, nə qardaş qalır, 

Fələk vergisini 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, 

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. Daşqalaq etdi. 

QARALANIBDI 
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Bir yaxın dostumdan şübhələnmişəm, 

Baxıram ki, qəlbi qaralanıbdı... 

Könüllər şüşəsi sınıq görünür, 

Bilmirəm nə deyib yaralanıbdı. 

 

Səxalı1 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; 

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 Səxavətli. 
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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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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, 

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! 
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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, 

Ovçuyam, nigarım görünmür niyə? 

 

On səkkiz il keçdi, fəraqındayam, 

Pərvanə tək şamın çırağındayam, 

Şəmşirəm, gəzirəm, sorağındayam, 

Könlümdə vüqarım görünmür niyə? 
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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, 

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 
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1. “Bu əsaslı, binövrəli qocalıqdandır” – mənasında 

deyilmişdir. 

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, 

Xəbər ver Məcnuna, Sənana, gəlsin! 

 

Tərlan ovun alar sarın əlindən, 

Əndəlib gülünü xarın əlindən, 

Bu zalım, biinsaf yarın əlindən 

Şəmşir nə vaxtadək amana gəlsin? 
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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 

Xəyalım şahbaza döndü, nə döndü...  

 
1927 
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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 

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? 
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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, 

Cəm el-obasına bir də yalvarım. 

 

Şəmşir həsrətindən çox çəkir cəfa, 
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Görürsənmi, a nainsaf, bivəfa?! 

O desə, çox güman gələr insafa, 

Dedim xalasına bir də yalvarım. 

 
1927 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitabda səh. 71-dən səh. 126-ya kimi buraxılıb  
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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 
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GƏLİR 

 

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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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. 

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 
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NƏDİ 

 

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? 

Olmazmı sevgiyə ümid bağlamaq? 

Şəmşirə sən layiq gördün ağlamaq, 

Qeyri bir sənətim, adətim nədi?! 

 
1930 

  

 

 

 

 



                                                                                       Dədə 

öyüdləri 
 

 81 

 

 

 

VƏDƏSİNDƏ 

 

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. 

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. 
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1937 

 

 

 

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, 

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. 

 



                                                                                       Dədə 

öyüdləri 
 

 83 

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 gğyçək. 

 
1940 
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BİR GÜN 

 

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, 

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. 
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1942 

 

 

 

YARAŞIR 

 

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. 

Haqsız nökər kimi hər axşam-sabah 

Şəmşir qulluğunda qala, yaraşır. 

 
1945 
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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, 

Sürməni çəkmisən qaşına, kəklik! 

 

Şəmşir fərağında olubdu bihal, 

Gözlərində sürmə, buxağında xal, 

Dəhanında şəkər, ləblərində bal, 
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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, 

Daha yalvarmıram, etmirəm minnət, 

Alırsan canımı al, xalam qızı! 

 

Xəstə yay günündə pay umar qardan, 

Təbib sənsən, qurtar məni azardan, 

Şəmşiri müjganın oxlar kənardan, 
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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! 

Gecə olmasa da, bu gündüz, barı 

Könlümü almadın, gün axşam oldu. 

 

Eşqim canda, məhəbbətim soraqda, 

Şəmşirə vədəni verdin nə vaxta? 
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Məcnun kimi gözləyirəm bu vaxta, 

Yadına salmadın, gün axşam oldu. 
 

1947 

 

 

 

 

VƏDƏSİNDƏ 

 

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, 

Ətir gəlməz payız fəsli xəzəldən. 

Dərilər bənövşə yaz vədəsində. 

 

Sevdiyin gözəldə sən ağıl axtar, 

Huşu çaşqınlara olmaz etibar. 
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İstəsən tapasan vəfalı bir yar, 

Yoxla kamalını 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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BƏRİ BAX 
 

Ey sevgilim, elə keçmə kənardan, 

Ala gözlüm, əlanadı, 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, 

Görüşmürük nə zamandı, bəri bax! 
 

Belə yaranıbdı bəşər, ağlaram, 

Çəkərəm ya xeyir, ya şər, ağlaram, 
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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 

MƏN 

 

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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QAŞLARIN 

 

Ay məlakə, nə gğzəldi 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, 

Əl vurma yarama, qanar, ağlaram, 

Az qalır canımı ala qaşların. 

 

Xəstə dilər dağ başında qar, hanı? 
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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, 

Gül kimi solğundu, rəngi qaçıqdı, 

Lala yanaqları saralı, kimdi? 

 

O, şirin söhbətli, tuti dillidi, 
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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. 

Ustad aşıqların sazın daşıyan 

Sən bu qoca yadigarı unutma! 

 

Şəmşirə dediyin baxşayış sazı, 
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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 gəlir1, 

Mənim də qəlbimə yüz zəyal gəlir. 

Baxan gülür: “Odur, xətti çal gəlir”, 

Deyirlər ki, görən kimdi, a qızlar! 

 

Siz dayı dedikcə oluram dəli, 

İtirib huşumu çaşıram, bəli! 

Qocalıq insanı edir məzəli, 

Sürün bu dövranı, dəmdi, a qızlar! 

                                                           
1 “Xal yaraşır” mənasındadır. 
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Aşıq olan atəşindən od umar, 

Zülfün məni çalmaq istər, odu mar, 

Zəmbur çəkər çiçəklərdən o du mar2, 

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. 

 
1953 

 

 

 

                                                           
2 Şirə mənasındadır 
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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 çıxıbddı 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, şişək, 

Sevməzdim çirkini, gəzərdim mələk, 

Etibarsız bu dünyaya bir də gül! 
 

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, 
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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 

 

YAXŞIDI 

 

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. 

 

Səhər kəklik süzür, axşam göyərçin, 

Şikar daşlarında qıy vurur laçın, 

Göllərdə sonalar darayır saçın, 
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Ördəklərin çalxanması yaxşıdı. 

 

Dağlarda bənövşə, lala gözəldi, 

Bax yanaqda qoşa xala, gözəldi. 

Dodaqlar bulanar bala, gözəldi, 

Şəmşirin bu təmənnası yaxşıdı. 

 
1954 

 

 

 

DAĞLAR 

 

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! 

 

Göyçənin baxarı Alagöz dağı, 

Köksündə olmuşam çoban qonağı, 

Yadıma düşübdü el yığıncağı, 
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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 

 

 

 

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. 

 

Fələk solduracaq o gül üzünü, 

Onda yaxşı biləcəksən özünü, 
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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. 

 
1954 
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AZƏRBAYCAN 
 

Sənə salamım var ellər adından, 

Ey ana yurdumuz, şən Azərbaycan! 

Gör oğlun, uşağın nə bəxtiyardı, 

Doğubdu üstünə gün, Azərbaycan! 

 

Artır qucağında dövlət, cah-calal, 

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! 

 

Daşanda Xaçının, Qarqarın seli 

Açır Mil düzünün, Muğanın gülü. 
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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 minlərcə insan, 

Veriri 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. 

 

Hayranam ölkəmin bu diyarına, 
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Qurğu-cəlalına, zəngin varına. 

Neftin fantan vuran buruqlarına 

Yenidən can vverir 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 

Şəmşir deyir bu sərrafa: - Xoş gəlib!.. 

 
1955 
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SƏNİ 

 

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. 
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Əzəldən başında cəm olub kamal, 

Sevir oğul kimi səni el, mahal, 

Azad ölkəmizdə hər zaman ucal, 

İstəyir könlümüz bu sayaq səni. 

 

Şəmşirlə görüşün qaldı yadigar, 

Unutmaz, nə qədər canında can var. 

Səndən dərs almağa diyarbadiyar 

Gəzərəm əlimdə şam-çıraq səni. 

 
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. 

 



                                                                                       Dədə 

öyüdləri 
 

 111 

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. 

GƏLİR 

 

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, 
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Görüşünə igid oğlanlar gəlir. 

 

Qəlbim fərəhlənir, qanad çalmağa, 

Ellər gəlir səndən mətləb almağa. 

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 

 

 

 

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 
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Əziz dostlar bu zamanlar görüşür. 

 
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. 
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Gah çayından küsər, gah çörəyindən, 

Ağıl azalanda nı pis olarmış... 

 

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, 
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Olar qəlbimizin şadlıq bayramı, 

Qoy vədəni ilk bahara, bir də gəl! 

 

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, 
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Aşıqlar, bu dərdə siz gəlin gülək! 

Bu necə insafdı, ey çərxi-fələk, 

Buğda lavaşına darılar gülür?.. 

 
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, 
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Onunla yüksəlir elimin varı. 

Kökəlt qoyunları, həm quzuları, 

Artsın məhsulimiz ilbəil, çoban! 

 
1958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖRÜNSÜN 

 

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! 
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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. 

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. 

 

 

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?! 
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Hər dərdin dərmanı var bizim yerdə, 

Uzaqdı insandan qəm də, kədər də. 

Ellər aşığını tutun nəzərdə, 

Qalsın aramızda burası, həkim!.. 

 

Şəmşir xəstələnib bir xeyli yatdı, 

Baxtından səadət tez gəlib çatdı, 

Hələ bu yazdığı bir cüziyyatdı, 

Kəsilməz tərifin arası, həkim! 

 
Bakı şəhəri, xəstəxana, 

1958 
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TƏCNİSLƏR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İNDİ 

 

İnanma namərdin yalan andına, 

Vuracaq özündən, aya, dəm indi. 

Gen gündə dost deyər, dar gündə qaçar, 

Axtarar girməyə, aya, dam indi. 

 

Leysan yağar, axar sellər, qar daşı, 

Ehsan eylə xəstə üçün qar daşı! 

Qürbət eldə çox axtardım qardaşı, 

Bir kimsə can deməz, ay adam indi. 
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Dərdim çoxdu, aylar, illər sayılsa, 

Şəmşir mərdin qapısında sayılsa, 

Hər kim xalq içində kişi sayılsa 

Məni də sayacaq, ay adam, indi. 

 
1918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TƏRƏF 

 

Duz kababa, bal qaymağa yaraçır, 

Düyü də meyl edər a yağa tərəf. 

Müşkül işdə səndən kömək istərəm, 

Dur mənə dar gündə ay Ağa, tərəf! 

 

Yenə kələf sarıq tutdu, uc aldı, 

Bahar fəsli üç yaşıldı, üç aldı, 

Mərd iyidlər ad qazandı, ucaldı, 

Namərdlər də düşdü ayağa tərəf. 
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Göz ağlasa qəm arxıdı, yüz yaşa, 

Bir qurudan od düşərmiş yüz yaşa. 

Şəmşir, daha at möhnəti, yüz yaşa, 

Üz tut qara gündə ay ağa tərəf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İNDİ 

 

Gül-gülü çağırır, çiçək-çiçəyi, 

Topla yasəməndən yara, dər indi!.. 

Fərhad qayalara külüng çalanda, 

Açırdı qayadan yara dər indi. 

 

Qorxuludu ölüm adı, qan adı, 

Səməndərin yandı oda qanadı, 

Yetişməmiş neştər vurdu qanadı, 

Təbibim naşıdı, yara dərindi. 
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Bizi gözdən bir kənara yar atdı, 

Axtarıram, mən piyada, yar atdı. 

Şəmşiri yaradan bir yol yaratdı, 

Bir dəmi təzədən yaradar indi?! 

 

1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QALDI 

 

Qəza qılınc çaldı, qədər də balta, 

Hər biri mən üçün yüz yaraq aldı. 

Yoxsulluq çəkmişəm keçən zamanda, 

Onlardan sinəmdə yüz yara qaldı. 

 

İqbal gərək özü başa a vara, 

Göz dikmədim a dövlətə, a vara, 

Kərəm Əsli deyə gəzdi avara, 
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Möhnət bir ona yox, yüz yara qaldı. 

 

Tifilə xoş gəlir ay şirin dadı, 

Acısa dəhanı, ay şirin dadı, 

Şəmşir, o cananın ay Şirindi adı, 

Fərhad bu dağları yüz yara, qaldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Odur uman. 
2. Gülə-gülə, a yaz. 
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3. Budur, ağa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

SİNƏ 

 

Sin hərifin sinəm üçün yaranmış, 

Nabələd olmuşam mən özgə sinə1. 

Nə kənar baxırsan biganələr tək, 

Bəlkə oxşadırsan mən özgəsinə?2 

 

Gərdən çəkdin, boyun bənzər bir qaza, 

Səni tutan bir qədərdi, bir qəza, 

Qəssal yuyub qəbrimizi bir qaza, 
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Sənsiz necə gedim mən özgə sinə3. 

 

O şeyda bülbülün köksü nə sarı, 

Gözüm həsrət baxır köksünə sarı; 

Şəmşiri zülfünlə köksünə sarı, 

Bil ki, istəmirəm mən özgə sinə4. 
 

1938 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Özgə “S”hərfinə; yəni başqa dini təriqətim olmamışdır. 

2. Məni özgəsinə. 

3. Özgə qəbrə. 

4. Özgəsini sinəsini.  
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YAZ 

 

Oxumuş bülbüllər, nə şəndi bağlar, 

Nə gözəl yetişib gülə-gülə yaz! 

Bənövşə, nərgizi, çəmən çiçəyi, 

Demə ki, dərmişəm gülə-gül, a yaz! 

 

Söndü gözüm, yoxdu məndən od uman, 

Bizdən barat bu ummayır, od uman1, 

Açılıbdı o qaranlıq, o duman, 

Görünür ay, günəş gülə-gül, a yaz!2 

 

Göy göyərçin qonub bağda budağa, 

Muğan düzü bəzənibdi, bud ağa;3 

Bax işrətə, bu arana, bu dağa, 

Şəmşir, bu təcnisi gülə-gülə yaz! 
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 1949 
1. Odur uman. 

2. Gülə-gülə, a yaz. 

3. Budur, ağa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEYİŞMƏLƏR 
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AŞIQ ŞƏMŞİRİN SƏMƏRQƏNDLƏ 

DEYİŞMƏSİ 

 

Səmərqənd 

Hay vuraram, sən ürkərsən ov kimi, 

Baş alıb qaçarsan ellərə1 doğru. 

Əlimdəcə oynadaram qov kimi, 

Havada bəd əsən yellərə doğru. 

 

Şəmşir 

Mən ümmanam, sən bir sısqa bulaqsan, 

Axıdaram səni sellərə doğru. 

Tərlan qaynağına tab etməz turac, 

Baş alıb qaçarsan kollara doğru. 

 

Səmərqənd 

Qəlbimə çox dəyib bu hədyan sözün, 

Təpinərəm, itirərsən lap özün, 

Qorxudan dikərsən dağlara gözün, 

Ağgədikdən aşan yollara doğru. 

 

Şəmşir 

Məndə günah yoxdu, haqlı demişəm, 

Hədəndən etmirəm zərrəcə bir qəm, 
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İzin versən bu dəm ləbindən əməm, 

Dəhanın bal süzə dillərə doğru. 

 

 

 

Səmərqənd 
Adım Səmərqənddi, elim Qarabağ, 

Çəkərəm sinənə yaralı min dağ, 

Qovduğum kimsədən gəlmir bir soraq, 

Məcnun olub düşür çöllərə doğru. 

 

Şəmşir 

Bağışla axşamın qərib çağına, 

Şəmşiri qonaq et köksün bağına, 

Səcdə qılım qaşlarının tağına, 

Üzünə tökülən tellərə doğru. 

 

Səmərqənd 

Kəlbəcərin dəl1 aşığı, 

Əqlini topla başına! 

Döyüb ağladaram səni, 

Baxan olmaz göz yaşına. 

 

Şəmşir 

Gördüm səni, oldum dəli, 

Yandı canım atəşində. 

Vurub ağlatsan da məni, 

Layla deyib bas döşünə!... 
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Səmərqənd 

Xoşum yoxdu avazına, 

Ümid etmə heç sazına, 

Papaq keçər boğazına. 

Burmağa gəlləm guşinə! 

Şəmşir 

Sən durubsan niyə qəsdə? 

Yazıq canım etmə xəstə! 

Ya döy, öldür sinən üstə, 

Ya dur, dolandır başına! 

 

Səmərqənd 

Demə fikrim güldürməkdi, 

Səmərqənddən bildirməkdi, 

Qəsdim səni öldürməkdi, 

Xəbər göndər yoldaşına. 

 

Şəmşir 

Şəmşir meyli sənə sarı, 

Olacaqsan kimin yarı? 

Adın de, yalvarım barı 

Sənin qohum, qardaşına. 

 

Səmərqənd 

Su çıxıb başına, azalıb əqlin, 

O səbəbdən belə səy1 danışırsan. 

Özündə farağat durmayır dilin, 

Olub cünunlara tay, danışırsan. 
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Şəmşir 

Başım düz işləyir, bir qızıl kimi, 

Seçib sözlərimi say, danışıram. 

Tapmışam sənin tək bir şux həmdəmi, 

Nə gözəl kəlamdı, ay danışıram... 

Səmərqənd 

Axır sözlərinin üstə qan olu, 

Mən ki, bu işlərə çəkmirəm qolu, 

Olursan nabələd, çaşırsan yolu, 

Hərdən baş atırsan, zay danışırsan. 

 

Şəmşir 

Hər dəqiqəm aydı, hər günüm bir il, 

Bilərsən dərdimi olsan əhli-dil; 

Gəl didəm suyunu öz zülfünlə sil, 

Olubdu göz yaşı çay, danışıram. 

 

Səmərqənd 

Səmərqəndə sən eləmə ərki-naz, 

Şər-şıltaq eyləmək bizə yaraşmaz, 

Fəslin gah zimistan, gah da olur yaz, 

Bahar bülbülü tək yay danışırsan. 

 

Şəmşir 

Bil Şəmşir könlünün intizarını, 

Aşıq arzulayır sinən narını, 

Bizə də bəxş elə bu nübarını, 

Saili-möhtacam, pay, danışıram. 
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Səmərqənd 

Dadan kimi sən əlimin suyunu, 

Kim nə bilir hansı yana qaçarsan? 

Bir yaxşı bax, mən tutanda toyunu, 

Baş götürüb Kürdüstana qaçarsan. 

Şəmşir 

Mən söhbət edirəm hələ səninlə, 

Əgər çəksəm imtahana, qaçarsan. 

Başlayanda dil tərpənməz təcnisə, 

Bağrın dönər laxta qana, qaçarsan. 

 

Səmərqənd 

Bu fikirlə bəs sən harda yaşarsan? 

Nabələdsən, azıb yolu çaşarsan. 

Qovaram Göyçədən yel tək aşarsan, 

Cildən1 keçib İravana qaçarsan. 

 

Şəmşir 

Sıxaram, sinənin tökülər təri, 

Olarsan divana, dəli-sərsəri, 

Şığıyıb keçərsən Kürü, Tər-təri, 

Mil düzünə, Lənkərana qaçarsan. 

 

Səmərqənd 

Bu nədi ki, söyləyirsən söz deyə, 

Salma bizi heç qorxuya, hədəyə, 

Təpinərəm, dırmaşarsan gədiyə, 
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Qırxbulaqdan Naxçıvana qaçarsan. 

 

Şəmşir 

Bilirsən böyükdü Göyçənin adı, 

Mən burda açmışam qolu, qanadı. 

Görərsən ki, aqibətin fənadı, 

Ağzın düşər, Kolbasana qaçarsan.  

 

Səmərqənd 

Əlimdən qurtarsan ver nəzir-niyaz! 

O qədər başına çalaram qapaz, 

Canında taqətin, qüvvətin olmaz, 

Dağa-daşa, biyabana qaçarsan. 

 

Şəmşir 

Qohum-qardaşını cəmi yığarsan, 

Onda bu dünyaya təkcə sığarsan. 

Mən anbaram, sənsə torba-dağarsan1, 

Ağnağazsan2, dəyirmana qaçarsan. 

 

Səmərqənd 

Divani, təcnisdə mənəm bir qoçaq, 

Varsa balü pərin havaya uçaq! 

Yıxaram, qalaram belində ocaq, 

Alovlanıb yana-yana qaçarsan. 

 

Şəmşir 

Çağır gəlsin atan, anan yanına, 

Gedərgisən, qiymət qoysun qanına, 
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Alışarsan, bir od düşər canına, 

Gün çıxandan gün batana qaçarsan. 

 

Səmərqənd 

Səmərqəndin bu meydanda var cəngi. 

Ataram sinənə oxu, xədəngi; 

Ötüb Marağanı, keçib Sərsəngi3, 

Baş götürüb Ağdabana qaçarsan. 

 

Şəmşir 

Ey zənanə, baş qoruma heç dilnən, 

Bacarırsan hünər göstər, gəl əlnən, 

Şəmşir deyər qabaqlaşma bu kəlnən, 

Düz gedə bilməzsən, yana qaçarsan. 
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1. “Eldən-elə” mənasındadır. 

2. Dəli. 

3. Pis danışırsan mənasındadır. 

4. Göyçə mahalında kənd adıdır. 

5. Dağar – dağarcıq. 

6. Taxıl yeni biçilən zaman çox tələsik və azacıq üyüdülən 

dən. 

7. Kənd adlarıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİVANİLƏR 
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                           OLMASA 

 

Heç kimsənə yoxsul olmaz - qəlbindən dar olmasa, 

Sözü xəlqə şirin gələr: o dil, azar olmasa. 

İkiüzlülük eyləməsə - hamı inanar ona, 

Dostlarına yalan satıb bietibar olmasa. 

 

Xoş o kəsin əhvalına: kəskin ola iqbalı, 

İnsana tale lazımdı - puçdu dünyanın malı, 

Nadanla həmdəm olanın tez ağarar saqqalı, 

Mərd igidin gər özünə münasib yar olmasa. 

 

Bir qılıncın kəsmək üçün gəzin polad qatını, 

Hər ot bitər öz kökündə, göstərər isbatını. 

İgid oğlu kür süd əmsə itirəcək zatını, 

Qaraquş köhlən, götürər dayısı sar olmasa. 

 

Əhli-arif məclisinə kinayə söz atma sən, 

El xatirin əziz saxla, dost arasın çalma sən, 

Dürr mətahın varsa əgər - hər yetənə satma sən, 
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Qiymətini bilən sərraf, xiridar olmasa. 

 

Şəmşir deyr: bu dünyada xoş keçə vaxtın gərək, 

İqbalın kəskin olub qurula taxtın gərək, 

Yatmaya qəflət içində, oyana baxtın gərək, 

Baxtın onda qanad çalar - dərdə düçar olmasa. 
 

 

İNSANLARIN 
 

Kimdir qatan aralığı, ay camaat, göz olun! 

Çox dolanır xəyalında qeyri-hal insanların. 

İşlərinə qafildilər, yoxdan başlar ədavət, 

Kəsilməyir arasından qeylü-qal insanların. 
 

Minib şər atını çapma, lənət oxu şeytana! 

Ara, axtar ədaləti, meyl vermə böhtana! 

Öz zəhməti xəzinədi aqil olan insana, 

Gər çıxmasa xəyalından bu misal insanların. 
 

Yalan, qiybət danışmasın, eləsin savab dilin, 

Böhtan demə, şər axtarma, çəkər çox əzab dilin1, 

Ədalətin sualına verərmi cavab dilin? 

Onda gəl bax əhvalına dili lal insanların! 
 

Tez yetişər muradına, qəlbini tox istəyən, 

Bu dünyada darda qalmaz xalqını çox istəyən, 

Çox var özünü istəyən, qonşunu yox istəyən, 

Yüz çalışsa rizqi artmaz kəcxəyal insanların. 
 

Düşmən ocaq başındadı, özün üçün dost qazan! 
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Lazım olar, vaxtı gələr, dada çatar bir zaman. 

Vəfalı dost da qardaşla bərabərdi doğrudan, 

Qalacaqmı xatirində bu sual insanların? 
 

Aşıq Şəmşir sidq dillə həqiqəti sal yada! 

İncitmə insan oğlunu, qəlbə dəymə nəbada! 

Deyin, kimdi həmişəlik sağ qalan bu dünyada? 

Dolanmasın xəyalında qeyri-hal insanların. 
1916 

TAPMADIM 

 

Nabələdlə həmrah oldum, mən bir anaş1 tapmadım, 

Bir vəfalı əhli-məclis, doğru yoldaş tapmadım. 

Qəvvas kimi dəryalarda nə zamandı üzürəm, 

Ləl axtardım çox dərində, qiymətli daş tapmadım. 

 

Mən aldandım xülyalara, uydum yağlı dillərə, 

İxtiyarım, külli-varım vermişəm bəd əllərə, 

Kimə gizli sir dedimsə, açdı yaydı ellərə, 

Xainləri qəlbi doğru, sirrə sirdaş tapmadım. 

 

Bivəfalar qəsəm etdi, inandım insan kimi, 

Zahiri çox gülər üzlü, batini ilan kimi, 

Aşikarda bir mələkdi, daxili şeytan kimi, 

Zatı  iblis müxənnəsin felindən baş tapmadım. 

 

Halal xilqət, halal maya, halal dövlət-var hanı? 

Dar günündə dada gələn, kar hanı, kirdar hanı? 

Deyin, insaf qeyrət hanı, namus hanı, ar hanı? 
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Dəhr içində nütfü təmiz yoxdu, ey kaş, tapmadım. 

 

Dünya süddü, düz ilqarın varsa əgər üz, oğul! 

Səxada bir mərdə dəyməz namərdlərdən yüz, oğul! 

Anasından ey2 süd əmmiş, atasından düz oğul. 

Tanımıram, bəs kim olar, qalmışam çaş, tapmadım. 

 

İnsan gərək vətənində dolansın el başına! 

Bəylərə bel bağlayanın kəməndi sal başına! 

Bəhlul deyib: üç kimsənin elədim kül başına, 

Namərdlərdən özüm üçün doğru qardaş tapmadım. 

 

Şəmşir deyir biilqarda bir etibar görmədim, 

Mən söyüddə, sarağanda3, ulğunda bar görmədim, 

Heç qurdun yanında sürü, quldurda bar görmədim, 

Müxənnətin süfrəsində bir tamlı aş tapmadım. 

 

 1919 

 
1. “Baş bilən, əsl adam” mənasındadır. 

2. Təmiz, halal mənasındadır. 

1. Sarağan – boyaq bitkisidir. 
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ƏLDƏN GEDƏR 

 

Yaxşı dosta yalan satma, etibar əldən gedər, 

Həm məhəbbət, həm sədaqət, düz ilqar əldən gedər. 

Öz payınla kifayətlən, özgələrdən kəs gözün, 

Tamah səni bəndə salar, xeyri-kar əldən gedər. 

 

Cənnət bağı demək olmaz hər açılan güllərə, 

Namərdlərə bel bağlayıb, uyma hiylə dillərə, 

Leyli deyib aşiq olma hərcayı gözəllərə, 

Təzə aşna axtarınca, köhnə yar əldən gedər. 

 

İnsanlara yaxşılığı eylə sən cavan çağı, 

Təmiz adla bir səxavət dünyada qalar baqi, 

Mal-dövlətin olmasa da, əziz saxla qonağı, 

Təxti-Süleyman qalmayıb, bir gün var əldən gedər. 

 

Can çürütdüm, nanəcibin yolunda çəkdim cəfa, 

Bu zəhmətim hədər getdi, heç görmədim xoş səfa, 

Faş eyləmə fürsətini, namərddə olmaz vəfa, 

Eylədiyin hər yaxşılıq aşikar əldən gedər. 

 

Şəmşir, sən öz qüdrətini bu sözdə, bu sazda gör! 
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Sən hər zaman işlərini nizamla, tarazda gör! 

Görəcəyin hər tədbiri qışa qoyma, yazda gör! 

Yollarını ta qəflətən alar qar, əldən gedər. 
 

1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 KÖLGƏSİ 

 

Sayə salarmı üstünə qaratikan kölgəsi?! 

Balaca yulğun kolunun yox binadan kölgəsi. 

Etmə şeytanla qohumluq, namərddən kəs ilqarı, 

Etibarda satqın olar, yoxdu nadan kölgəsi. 

 

Söykən elə, böyük dağa - vulkana baş əyməsin, 

Hər küləkdən xofa gəlib, tufana baş əyməsin. 

Dəryalardan dəhşətlənib, ümmana baş əyməsin, 
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Yer üzündə pəsinməsin - gəlsə duman kölgəsi. 

 

Özünü heç tərif etmə, qoy öysün ellər səni, 

Sayıq dolan, aldatmasın hərcayı dillər səni. 

Keçmə namərd körpüsündən - aparsa sellər səni, 

Sığınma aciz dovşana, axtar aslan kölgəsi. 

 

Aşiq ol öz Vətənində - xalqa məhəbbət ara, 

Satma yarı-yoldaşını, əgər çəkilsən dara. 

Şəmşir deyir: a dostlarım, möhkəm olaq ilqara, 

El təəssübü çəkənlərin olur hər an kölgəsi. 
 

1944 
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MÜXƏMMƏSLƏR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ŞAH DAĞI 

 

Elimizdə, obamızda var adın, sanın, Şah dağı! 

Yaz olanda sel gözləyir səndən aranın, Şah dağı! 

Qış günündə əksik olmaz qarın, boranın, Şah dağı! 

Daşlarında kəklik olur, düzdə ceyranın, Şah dağı! 

Ovçular ov bərəsində qurur kamanın, Şah dağı! 

 

Bahar olcaq sinən üstə lalə, nərgiz, güllər açır, 

Bənövşələr, yel əsəndə, hər tərəfə ətir saçır, 

Daşqın axan çaylarından gözəllər karvanı keçir, 
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Bilirsənmi neçə mahal sərin bulağından içir? 

O səbəbdən olmur sənin xəstə yatanın, Şah dağı! 

 

Yığılıbdı hər mahaldan, səndə çox bəşər cəm olub, 

Ətri-rizvan, gülabi-tər, müşkilə ənbər cəm olub, 

Hər söz qanan, iş anlayan, neçə, dilavər cəm olub, 

Hədələrdən pəsinməyən, belə iyid, nər cəm olub, 

Rüstəmi-Zal kimi sənin var pəhlivanın, Şah dağı! 

 

O Qalagah, Xacə Həsən, Sarı Yasamal qayası, 

Dağıstanın igidləri salıbdı hər yana səsi, 

Bir tərəfi Quba dağı, bir yanı Səngər təpəsi, 

Qudyal qarışır Xəzərə, edir təlatim ləpəsi, 

Tuğyan edir ətrafında dəryan, ümmanım, Şah dağı! 

 

 

 

 

Murov, Qoşqar, Alqız, Kəpəz...  

Neçə dağ var, neçə dərə, 

Düzülübdü başdan-başa, nizam çəkiblər hər yerə, 

Qafqazın sıra dağları bir gümüş tac qoyub sərə, 

Keti, Qırxız təki dağlar gəlir uzaqdan nəzərə, 

Şəmşir kimi yaxın dostdu indi hər yanın, Şah dağı! 

 
1928 
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MİNGƏÇİR 

 

Elimizdə bir dastandı səndəki hal, Mingəçevir! 

Səsin düşüb hər bir yana, deyir mahal, Mingəçevir! 

Fəhlələrin, işçilərin olub fəal, Mingəçevir! 

Axıb keçir sinəndən Kür, şəhdi-zülal, Mingəçevir! 

Qızıl ulduz, orden, nişan layiqdir, al, Mingəçevir! 

 

Bir arxın gedir Şirvana, sirab edir hər bir yanı, 

Artıracaq günü-gündən bağı, pambığı, buğdanı, 
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Döndərəcək gülüstana o həm Mili, həm Muğanı, 

Bol gələndə məhsulatın heç bilinməz həddi, sanı, 

Ustadına igid adı olsun halal, Mingəçevir! 

 

Şoran düzlər çiçəklənib, tərəqqi çağı səndədi, 

Elektrik qüvvəsinin yanan çırağı səndədi, 

Hələ ki, çox sərvətlərin səmti, sorağı səndədi, 

Vətənimin şan-şöhrətli Qazanbulağı səndədi, 

Eşidib bu dastanımı fəxr et, ucal Mingəçevir! 

 

Neçə-neçə mədənin var Azərbaycan qucağında. 

Mühəndislər gəzir onun gecə-gündüz sorağında. 

Buğda, pambıq aranında, göy çəmənlər yaylağında, 

Xəstələrin şəfa tapır İstisuyun bulağında, 

Ölkəmiz loğman anası olub əzəl, Mingəçevir! 

 

 

 

 

Daşkəsənin adı-sanı-olubdu dillər dastanı. 

Göy-gölün, Salman bulağın-insanların sağlam canı, 

Ürəklərə qüvvə verir Altıağac, Suraxanı, 

Aşıq Şəmşir şəhərinin bir gecə oldu mehmanı, 

Xatirinə gətir onu, yadına sal, Mingəçevir! 

 

 

 

 1952 
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CIĞALI MÜXƏMMƏS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MƏNİ SƏN 

 

İnsaf et, sevgili yar, salmısan haldan məni sən, 

Məcnun tək zay elədin əql, kamaldan məni sən, 

Gözlərin min can alır, saxla zavaldan məni sən. 

Gəl qurtar, bir mən ölüm, bu qeylü-qaldan məni sən 

Qovlayıb, salma kənar eldən, mahaldan məni sən. 

 

Təzə cavan, 

Qaşı kaman, 

Şirin zəban, 

Öldüm, aman! 

Halım yaman. 
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Bir şux cavansan, pərim! 

Gözəl, göyçək dilbərim! 

Uzun boylu ərərim! 

Ətrim, mişkü ənbərim! 

Dildə şirin əzbərim! 

 

Cismdə bir can kimi, 

Ağılda ümman kimi, 

Tutiyi-imran kimi, 

Hüsnü də qılman kimi, 

Çöllərdə ceyran kimi, 

 

Ovçunam, salma uzaq, gözəl qəzaldan məni sən! 

Naz ilə bir bəri bax, ağıllı, kamallı gəlin! 

Xoş gülüş, xoş danışıq, ey incə ufallı1 gəlin! 

Qaşların təhri-qələm, yanaqları xallı gəlin! 

Boy gözəl, bədən lətif, bir mələk misallı gəlin! 

Sinəsi bir ilk bahar, bənövşəli, allı gəlin! 

 

Qaşi hilal, 

Huri misal, 

Ləbində bal, 

Eylər xəyal 

Bu xətti çal. 

 

Qoy, quzu, alsın qadan! 

Bəzəkli, tavus nişan! 

Gəl danışaq mehriban! 

Biz sən ilə hər zaman, 
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Sir bir olaq canhacan... 

 

Kəndimizin göyçəyi! 

Sinəsi dağ çiçəyi! 

Var, kəsmə tel, birçəyi! 

Budur sözün gerçəyi. 

İnsaf et, ayırma heç ağ üzdə xaldan məni sən! 

 

Kölgədə, quzey yerdə gün dəyməmiş qardı sinən. 

Xəstəyəm min dərmana təkcə barabardı sinən. 

Elə bil göy bağçada yetişməmiş nardı sinən. 

Gül açır, çiçək, açır, bir yeni bahardı sinən. 

Simuzər, yaqut, göhər – açılıb, bazardı sinən. 

 

Sanki mələk, 

Bayaz bilək, 

Açma kələk, 

Etdim dilək, 

Öldüm, fələk, 

 

Səndə nələr var hələ, 

Özün salıbsan dilə, 

Mən yetimə rəhm elə, 

Zər düzülüb kakilə, 

Dilin dönüb əhsələ2. 

 

Çıxdı aşığın canı, 

Gəzdi bütün dünyanı, 
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Dolanıram hər yanı- 

Cümlə Azərbaycanı, 

Sənin kimi can hanı? 

Ac arıyam bir doyuzdur dodaqda baldan məni sən! 

 

Gah qaçır könlüm quşu saçları ilana tərəf, 

Gah baxır həsrət gözüm döşdəki bostanə tərəf, 

Mürği-ruh fərar edir, uçur asimanə tərəf, 

A dostlar, nəzər salın bu canlar alana tərəf, 

Göz yetirsin hərdən o, biz tək qocalana tərəf. 

 

Bel bükülüb, 

Qan çəkilib, 

Dərd əkilib, 

Əng sökülüb, 

Diş tökülüb. 

 

Kötük damaq, boş ağız... 

Camalın bir ağ kağız, 

Bir busə ver sən, a qız! 

Yaram üstə bağla buz, 

Kənar keçmə, a duzsuz! 

 

Ol mənimlə qol-boyun, 

İstərəm olsun toyun, 

Toylarda olur oyun, 

Qızlar, siz də oynuyun, 

Ləzzəti ar bu toyun. 
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Gəl barı al könlümü, oldun qocaldan məni sən. 

 

Telləri çin-çin edib, hər yana gərdəndən aşır, 

Arxalıq, zər yaxalıq sənə nə əcəb yaraşır; 

Camalın şöləsinə baxar-baxmaz göz qamaşır, 

Hələ də qoca könlüm dərya kimi aşıb daşır, 

Səni ki, el tanıyır, cahanda olmusan məşhur. 

 

Camalı ay, 

Qaşları yay, 

Aman, haray! 

Qılmana tay, 

Sailə pay. 

 

Ancaq o da dodaqdan, 

Bir cüt busə yanaqdan, 

Fikrim odu bayaqdan, 

Mən öldüm ağlamaqdan, 

Düşdüm əldən, ayaqdan. 

 

İnsaf eyləsən əgər, 

Dərdimi alsan xəbər; 

Aşıq üçün bir qədər 

Qapında qalar nökər, 

Qulluğunda sərbəsər. 

 

De nədir qəsdin, qərəzin eylədin yoldan məni sən! 
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Şəmşirəm, qeydimə qal, xalqı sevən bir aşığam. 

Möhnətin sərsəmiyəm, dərd  əlindən dolaşığam, 

Məhəbbət çırağından şölə çəkən bir işığam, 

Dərin eşq dəryasıyam, elə sanma bir qaşığam. 

Toyların, nişanların məclisində yaraşığam. 

 

Əlimdə saz, 

Bülbül avaz. 

Oyna az-az, 

Sən elə naz, 

Ey qubaqaz! 

 

Məskəndi göllər sənə, 

Çəmənli çöllər sənə, 

Quldur gözəllər sənə, 

Yoncudu dillər sənə. 

 

Oyna, danış, gül barı, 

Dünyanın odu varı; 
Bizim tərəfə sarı, 

Mənə də bax, sən tarı! 

Bir gün olarsan qarı. 

 

Gözəldə yoxdu vəfa, 

Çoxu çəkibdi cəfa, 

Çoxu gəlib təvafa, 

Kimdi sürən xoş səfa? 

Yar, sən də gəl insafa- 
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Yetir bir lütfün varına özün halaldan məni sən. 
 

1926 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Nəzakətli, xoşrəftar. 
2. Əsəl-bal. 

                           XIRDACA GÜL 
 

Ağrın alım, hansı dağın maralısan, xırdaca gül?! 
Söylə görüm, nə mənzilə varalısan, xırdaca gül?! 
Yoxsa Quba ceyranısan, oralısan, xırdaca gül?! 
Köks ötürüb çəkirsən ah, saralısan, xırdaca gül! 
Bəlkə sən naşı ovçudan yaralısan, xırdaca gül. 
 
Yaralısan sən nadan? 
Gözəl,göyçək, gül bədən! 
Ey zülfü nərgiz, səmən, 
Anlamışam indi mən: 
Dilruba sənsən həmən. 
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Öz bağımız qonçası, 
Ləbləri zər kimyası, 
Hüsnü cənnət alması, 
Eyni gözəllər xası. 
Tanımışam, dağ lalası, buralısan, xırdaca gül! 
 
Qoy qədəm göz üstünə, bu mənə minnətdi, gözəl! 
Dil şirin, zəban əsəl  bir ayrı ləzzətdi, gözəl! 
Ləblərin şəhdi-zülal, çox şirin şərbətdi, gözəl! 
Nəcabətdə qazandığın ən böyük  şöhrətdi, gözəl! 
Sinən Savalan yaylağı, qoynun da cənnətdi, gözəl! 
 
Qamətindi sərv tək, 
Yanaqların gül-çiçək. 
Gözəl belə şux gərək, 
Hilal qaşa sürmə çək, 
Lazımdı əhsən demək. 
Daim yaşa sərəfraz! 
Görən oslun cangünaz. 
Demə: vəsfim oldu az, 
Sinən bahar, fəsli-yaz. 
Baş əymə zimistana saralısan, xırdaca gül! 
 
Mən sənə ata əvəzi: olum əmin-dayın, bala! 
Huri-pəri, qılman deyim, sevim belə boyun, bala! 
Unutma sədaqəti, olsun həqqi-sayın, bala! 
Bir de görüm haralısan, əsl nəsl-soyun, bala! 
Nəcibsən, nəcibəsən, yoxdur sənin tayın, bala! 
 
Qəddin ər-ər şamama, 
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Çatıb nə xoş məqama. 
Məni gəl sən qınama, 
Yetişginən sən kama. 
Quzu qurban balama, 
 
Məni tapıb qocalıq, 
Bacarmıram yorğalıq, 
Məndən olma beqalıq, 
Səndə var bu ucalıq. 
İxtiyarın var: boynumu vuralısan, xırdaca gül! 
(bu bənd kitablarda yoxdur) 
 
Genə təbim cuşa gəlib, düşdü canım dərdə, danış! 
Fəhmim azıb, huş dağılıb, əqil yoxdu sərdə, danış! 
Ey qəşəng qız, bu əhvalı gedəndə hər yerdə danış! 
Qurban olum tuti dilə, mən ölüm, gəl bir də danış! 
Elimizdə, obamızda, ya kənddə, şəhərdə danış! 
 
Danış şirin bal kimi, 
Qoy mən durum lal kimi, 
Qulluğunda qul kimi, 
Necə əhli-hal kimi, 
Sən ol bir maral kimi. 
 
Tellərini yan dara, 
Gözün qara, qaş qara, 
Qəmzəlisən aşkara, 
Bəs sən hara, mən hara? 
Baxıram qocalardan aralısan, xırdaca gül! 
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Bağışlasın ustad məni, bəlkə el günəahkaram, 
Ariflər bu təqsirimi əfv etsələr minnətdaram. 
Ovsanmışam əyri yoldan, doğru yolda düz ilqaram, 
Əzəl gündən dərd əhliyəm, var canımda çoxlu yaram, 
Qeyrətini satan kəsdən, binamusla yoxdur aram. 
 
Öz yarınla düz dolan! 
Kəs özgədən göz, dolan! 
Anla doğru söz, dolan! 
Xain bağrın əz, dolan! 
Süd gölündə üz, dolan! 
 
Kəlağay ört qıyqacı, 
Sən ey məhbublar tacı! 
Olma namərd möhtacı, 
Şəmşirə ol sən bacı! 
İnciyər qəlbin məndən, qaralısan, xırdaca gül! 
 

1947 
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