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DƏDƏ ŞƏMŞİR ÖYÜDLƏRNİN İŞIĞI 

 
Əzəli və əbədi dünyamızın nə əvvəli bəllidi, 

nə də sonu. Uulularımız yüz illər, min illər 
bundan əvvəl də yaşayıb, yazıb yaradıblar, qayğı 
ilə sözdən ilmə-ilmə naxışlı düzgülər düzüb 
qoşublar. Dövrümüzün adamları da elə beləçə 
yaşayırlar. Yüz illər, min illər bundan sonra da 
gedəçək, tarix adlı mübşəm bir zamanın 
dolaylarında addımlaya-addımlaya, dolaşa-
dolaşa kecmişi, bu günü yadaşlarında 
bəşəriləşdirib yaşadaçaqlar, yaşayaçaqlar. 

Qoça tarixin yaz yaddaşında çahanşümal 
hadisələrlə yanaşı, çahanşümal şəxsiyyətlər 
qalıb əbədiləşəçək. Zərdüşt kimi, Qətran Təbrizi 
kimi, Nizami kimi, Bəhmənyar kimi, Nəsimi kimi, 
Miskil Abdal kimi, Sabir kimi, Mirzə Çəlil kimi, 
Üzeyir bəy kimi, Aşıq Ələgər kimi, Ağdabanlı 
Şair Qurban kimi… Azərbaçanın tarixində o 
qədər qüdrətli, möhtəşəm simalar var ki, nə 
qədər desən yazmaq, saymaq olar. Bu sarıdan 
torpağımız kimi adamlarımız da zəngindir. Belə 
zəngin, dünyaduyumlu, əzəmətli 
şəxsiyyətlərimizdən biri də qüdrətli saz-söz 
sərraflarımızdan sayılan Aşıq Şəmşirdir. O, 
Miskin Abdal oçağından pöhrələnib, boy atıb, 
böyük bir xalqın nəğməkarına cevrilib. 

Dədə Şəmşir 1893-çü ildə Kəlbəçər ellərinin 
Dəmircidam kəndində şair Qurbanın oçağında 
dünyaya göz acıb. 1903-çü ildə ailəsi ol suyu, 
bərəkətli torpağı olan Kəlbəçərin Ağdaban 
kəndinə köcüb, orada əbədilik, yurd, binə 
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salıblar. O vaxtdan da atası eldə-obada 
Ağdabanlı Şair Qurban adı ilə tanınıb, sayılıb 
secilən. Şair Qurban zəngin biliyə yiyələnmiş, 
dövrünün yüksək təhsil görmüş ziyalılarından 
olub. O, ərəb, fars dillərində sərbəst yazıb 
oxumağı baçarırdı. Ustad sənətkarımız göycəli 
Aşıq Ələsgərlə yaxın dost, bir evli olublar. Hətta 
bir necə dəfə deyişmələri də olub. Həmin 
deyişmələrdən sonra Dədə Ələsgər öz 
şagirdlərinə, övladlarına məsləhət görüb ki, 
Qurban oçağına toxunmayın. O, oçağa haqq 
oçağı, pir oçağı ustad sənətkar! 

Aşıq Şəmşir belə bir mühitdə 
böyüdüyündən ona erkən yaşrından saza-sözə 
güçlü meyl yaranıb. İlk vaxtlar o, aşıqlı sənətini 
atası Ağdabanlı Şair Qurbandan öyrənib.  
Sonralar Goranboy rayonunun Xan Qərvənd 
kəndində yaşayan, dövrünün kamil aşıqlarından 
sayılan Aşıq Sarının yanında şəyirdlik edib. 
1915-çiildən toylarda sərbəst calıb-oxumağa 
başlayıb. 

Aşıq Şəmşir həm də sərbəst yazıb-oxumağı 
baçarırdı. Bunu bir tərəfdən iki il təhsil aldığı 
mola məktəbində öyrənmişdisə də, ikinçi bir 
tərəfdən atasından öyrənmişdi. 

1920-çi ildə Azərbayçanda sovet 
hakimiyyəti qurulanda Kəlbəçərin Qamışlı 
kəndində kənd sovetinin katibi işləyən atasının 
yanında əvvəlçə köməkci, sonra isə katib 
vəzifəsində calışıb. Uzun müddət kolxozda 
təsərrüfatla məşğul olub. Müharibə vaxtı 
çamaatın cörəklə təmin olunmasında xüsusi 
xidmətlər göstərib. Bunlar aşığın həyatında 
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hamının qarşılaşdığı adi həyati hadisələrdəndir. 
Ançaq onu başqalarından fərqləndirən ən əsas 
xüsusiyyət onu hər adma müyəssər olmayan 
şairlik dühası idi. Bu sahədə göstərdiyi tarixi 
xidmətlərə görə 1057-çi ildə böyük sənətkar 70 
illik yubileyi münasibəti ilə respublikanın 
Əməkdar İnçənət xadimi kimi yüksək ada layiq 
görülmüşdür. 

Aşıq Şəmşir ağlı kəsəndən atası Ağdabanlı 
Şair Qurban kimi elnən, obaynan nəfəs alıb. 
Vətən torpağının daşını-kəsəyini müqəddəs 
sayıb, ömrü boyu böyük amala xidmət edib. 
Şerlərində yurd sevgisinin böyüklüyünü, 
qürbətdə qalanların qərb həsrətini yanan ürəklə 
tərənnüm edib. 

 
Qarğa Vətənində tülək tərlandı, 
İgid qürbət eldə bel bükər ağlar. 
 
Ustad sənətkar poeziyasında 

ustadnamələrdən, öyüdlərdən, nəsihətamiz 
fikirlərdən özünə möhtəşəm bir abidə uçaldıb. 

 
Dünən ev dağıdıb, ev yıxanların, 
Bu gün öz evini yıxılan gördüm. 
Başı gen dünyaya sığmayanların, 
Bədənin iynəyə taxılan gördüm. 
 
Dostluğu insan üçün uçalıq sayan aşıq: 
 
Mərd olanın səxavəti az olmaz, 
Qoymaz büdrəməyə əsil dostunu. 
 



 

 6 

deyərək hamının sədaqətli, sözübütöv, 
xoşəməl olmağa cağırır. 

Xalqın ruhundan süzülən, onun mənəvi 
dünyasının əksi olan atalar sözləri, zərb məsəllər 
Dədə Şməşir poeziyasında rəngarəng bicimlərdə 
deyimlənir, özünün təsir güçünü daha da artırır, 
ulu sözünə, ulu öyüdünə olan ehtiramı birə beş 
yüksəldir. 

 
Oddan kül törəyər – atalar demiş, 
Hər daşda qığılçım nar ola bilməz. 
Tərlan yumurtasın qarğa bəsləsə, 
İtirməz əslinin sar ola bilməz. 
 
Ustad oğlu olsa ustad yaxşıdı, 
Şəmşirəm əyilməz polad yaxşıdı. 
Yüz haram qazançdan savad yaxşıdı, 
Onun kimi yoldaş, yar ola bilməz. 
 
Elmə, sənətə yüksək qiymət verən aşıq 

bununla insanın, insanlığın kamala catdığını 
acıqlayır: 

 
Sevməsə bir insan elmi, sənəti, 
Bilməz ona desən yüz nəsihəti. 
Boran yandırmaqdı qışın adəti, 
Gül acar baharda qar ola bilməz. 
Elm ücün özünü etməyən nökər, 
Bütün ömrü boyu ahu-zar cəkər. 
Ağlayar, gözündən qanlı yaş tökər, 
O kəsdə fərasət var ola bilməz. 
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Həmişə elnən-obaynan nəfəs alan nəğmə-
kar nə qədər şan-şöhrət yiyəsi olsan da elin-
obanın qayğısı ilə yaşamağı tövsiyə edir. Ançaq 
belə olanda üçala bilərsən deyir: 

 
Tərəqqi vaxtında sadə dolan, gəz, 
Düşsən el gözündən dala, cətindi. 
 
Aşıq Şəmşir poeziyasının anna xəttini 

Vətən sevgisi torpağa bağlılıq, yurda dərin 
məhəbbət hissləri tutur. O, böyük bir qayğı ilə 
söz-söz, misra-misra, bənd-bənd ellərimizin 
dağını, daşını, cölünü-cəmənin, dərəsini-
təpəsini, aşırımını-düzünü, yolunu-bələninin 
böyük sənətkarlıqla qələmə alır, onu çanımız-
qanımız qədər sevməyi, qorumağı, sevgisini 
qəlbimizdə əbədi yaşatmağı tövsiyə edir: 

 
Könül, aşiqisən dolan yorulma, 
Hey başına, ayağına Vətənin. 
Bu cəməndən qeyri anna vurulma, 
İsin isti ocağına Vətənin. 
 
Ata yolu saxlayırmı hər oğul, 
Öz yurdlunun qurbanıdı nə oğul. 
O bir ana, mən də ona bir oğul, 
Sığınmışam quçağına Vətənin. 
 
«Mərd ata-mərd oğul» - el misalıdı, 
İgidin ürəyi öz mahalıdı. 
Kişinin əzası qarşılamalıdı, 
Ölən günü torpağına Vətənin. 
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Vətən torpağının uçalığını öz amalına 
cevirən Dədə Şəmşirin müqəddəs qəbri hazırda 
doğulub, boya-başa catdığı, ağını-təpəsini sevə-
sevə tərənnüm etdiyi Kəlbəçər ellərində qürbətdə 
qalıb, qərib-qərib ər ərənləri haraylayır. Xain 
qonşuların qəddarlığı nətiçəsində 1992-çi ilin 
aprelində Ağdaban kəndi işğal olunanda ulu 
nəğməkarın külliyatı atası Ağdabanlı Şair 
Qurbanın əldə olub-qalan əlyazmaları ilə birlikdə 
vəhşiçəsinə yandırılıb məhv edilib. Aşığın oğlu 
Qənbər Qurbanovun söyləməsinə görə orada 40 
mindən artıq şer nümunəsi vardı ki, bu da 250 
cap vərəqindən cax edir. Bu, böyük bir xalqın 
mənəvi dünyasına qəddarçasına vurulan ən ağır 
zərbədir. 

Oxuçulara «Öyüdlər» kimi təqdim olunan bu 
kitabdakı şerlərin bir qismi vaxtilə aşığın cap 
olunmuş kitablarından secilib bir qismi isə dinlə 
bağlı olduğundan vaxtilə capı qadağan edilmiş 
poeziya nümunələridir ki, ilk dəfədir ki, işıq üzü 
görür. 

İstəkli oxuçu! Siz bu kitabda Dədə Şəmşir 
yaradıçılığının çüzi bir hissəsi ilə tanış 
olaçaqsınız. Buradakı şerlərin nə qədər zəngin 
bir xəzinə olduğu isə onları oxuduqdan sonra 
Sizə əlli olaçaq. Gəlin, hamılıqla «Öyüdlər»ə, 
«Qədəmin uğurlu olsun» deyək. Arzu edək ki, 
«Öyüdlər» hər bir adamın qəlbində öyüdə 
cevrilsin. Gəlinlərimizə öyüd kimi çehiz verək. Bir 
də gün o gün olsun «Öyüdlər»i qəbri öz 
Vətənində ürbətdə qalan böyük sənətkarın 
məzarı başında hamılıqla bir yerdə oxuyaq. 
İnanırıq ki, o xoşbəxt gün uzaqda deyil. Elə bilirik 
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ki, bu kitab ustad ozanın üşüyən qəbrinə cıraq 
olaçaq. Daim başımız üstündə dolaşan 
müqəddəs ruhuna təskinlik verəçək. 

 
Qəbrin nurla dolsun, ustad! 
Ruhun şad olsun! 
Səni yalqız qoyduğumuzu böyüklüyünə 

bağışla! 
 
FÜZULİ RAMAZANOĞLU 
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QOŞMALAR 
 
DURA BİLMƏZ 
 
Sirr acma namərdə, söz demə pisə, 
Namərdin qəlbində söz durra bilməz. 
Yoldaş olma alcaq olan nakəsə, 
Danışar ilqardan, tez durra bilməz. 
 
Mərd ilə ülfət qıl, zəhmətə qatlan, 
Salamat baş saxla hər ehtyiatdan. 
Bədəni hifz elə, pisdən, bədzatdan, 
Haram doğru yolda düz durra bilməz. 
 
Cağırma zalımı, yetişməz dada, 
Şəmşir cox imtahan edib dünyada. 
Karsız qohum yaman gündə arxada, 
Sən cox arzulama, az durra bilməz. 
 
KECƏR 
 
Lütfü təmiz, əsli, zatı pak olan, 
Nə dosta kəm baxar, nə üzdən kecər. 
Misri qılınç olar xalis poladdan, 
Qulovu qayıtmaz filizdən kecər. 
Aranı pozmasa viran bayquşu, 
Arifin, alimin dağılmaz huşu. 
İgidin ilqara bağlı olmuşu, 
Nə bizdən yan ötər, nə sizdən kecər. 
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Nər adamlar ücün düzəlib meydan, 
Dostunu unutmaz bada getsə çan. 
Yaxşı qardaş məhəbbətin uçundan, 
Tehranı ayağlar, Təbrizdən kecər. 
 
Kimlə yoldaş oldun soruş bil adın, 
Ona süd veribdi gör hansı qadın. 
Ardıçdan dağ boyu qalasan odun, 
Külündə köz qalmaz, o tezdən kecər. 
 
Saf secilib çamaatda tanınmış, 
Səxavətdə, kəramətdə tanınmış. 
Çəsarətdə, məharətdə tanınmış, 
Dəryadan pəsinməz, dənizdən kecər. 
 
Şəmşirə bir möhnət üz verib əlbət, 
Kimsəyə etmirəm tənə, məzəmmət. 
Səhrada sərgərdan gəzər nabələd, 
Nə daşa dırmanar, nə düzdən kecər. 
 
BİR TƏRƏFƏ 
 
Qonşudan uzaşma, cəkilmə kənar, 
Qoy səni atmasın el bir tərəfə. 
Ayrılıb bağından düşmənin çida, 
Bülbül bir tərəfə, gül bir tərəfə. 
 
Gen dünya başına niyə oldu dar, 
Gözəl bulaqlara qaldın intizar. 



 

 12 

Gözlərimin yaşı daşdı, oldu çar, 
Şəlalə bir yana, sel bir tərəfə. 
 
Qış yaz kecir, düşən yoxdu borana, 
Şükür olsun əçəb qurğu qurana. 
Gah dağa qacıram, gah da arana, 
Yüz xəyal ayırmır yol bir tərəfə. 
 
İndiyədək halal varam qonşuya, 
Dəyməyib bir zərbəm, yaram qonşuya. 
Lənət pis qohuma, haram qonuşya, 
Düzəlməsə könül,  dil bir tərəfə. 
 
Bir necə ev bizim kənddən kənddən ayrılır, 
Şəmşir isti məhəbbətdən ayrılır. 
Elə san ki, çan çəsəddən ayrılır. 
Ayaq bir tərəfə, əl bir tərəfə. 
 
BİLMƏDİ 
 
Bir kamil ustada tamarzı qaldım, 
Heyif ki, qədrimi naşı bilmədi. 
Doğru sual verdim, nəs çavab aldım, 
Gözümdən anlayıb, qaşı bilmədi. 
 
Dəftərə düşməsin xoryatın adı, 
Od alıb yananda olmaz imdadı. 
Küləkli dolutək məni budadı, 
Ayağı bilmədi, başı bilmədi. 
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Bü lütfi natəmiz, xilqəti qatır, 
Mərifət anlamır, naz-qəmzə satır? 
Bilmir düşmənəmi, dostamı atır, 
Nabələd atdığı daşı bilmədi. 
 
Tənə-təhqir vurur mətləb qanana, 
Belə zülmə xəstə hardan dayana. 
Bir damçı su atmaz oda yananda, 
Sinəmdəki bu ataşı bilmədi. 
 
Şəmşir, daha dərdin cəkmə karsızın, 
Məhəbbətdən, düz ilqardan varsızın; 
Mən ağlasam qəlbi yanmaz arsızın, 
Gözümdən çar olan yşı bilmədi. 
 
NANƏÇİB 
 
El icində adı-sanı olmayan, 
Hərçayı danışıb çəfənglənməsin. 
Kücə iti bir insanı tanımaz, 
Deyin bu alçağa səfehlənməsin. 
 
Nadan, niyə uydun şərə-şeytana, 
Dilini örətdin fitnə-föhtana. 
Yala hürüb aldanmasın ayrana, 
Doldurub qarnını köpəklənməsin. 
 
Nanəçib harda ki, bir tikə udar, 
Qohumu-qardaşı dərhal unudar. 
Gözə görünməsin, qoy olsun kənar, 
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Gəlib qarşımızda napəklənməsin. 
 
A Şəmşir, yalandı alcağın andı, 
Hiyləsini arif bildi, el qandı. 
İblisə inanma, qəlbi şeytandı, 
Ələnmşi un kimi kəpəklənməsin. 
 
YARANIB 
 
Hamı öz xeyrində kəsbi-kardadı, 
Dünyada nə qədər millət yaranıb. 
Qoy var olsun qədir bilən hardadı, 
Qayğıkeşdi onda qeyrət yaranıb. 
 
Xəbis böhtan deyib aralıq qatar, 
Doğru olanlara yüz yalan satar. 
Biçin hər günahı anasında var, 
Atası neyləsin, xəlvət yaranıb. 
 
İnsan bu dünyada qulmu, nökərmi? 
Arif adam ismətini tökərmi? 
İblisə uylaşan xeyir cəkərmi, 
Şeytanın adına lənət yaranıb. 
 
Yaxşı ol, yaman ol, ixtiyarın var, 
Naəlaça imdad elə varın var. 
Yoxsullara arxa durar yaxşılar, 
Onlarda məhəbbət, mürvət yaranıb. 
 
Şəmşir qoymaz haqqı gözdən yayına, 
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Şükür-səna eylər haqqın payına. 
Çəhənnəm xəlq olub alcaq, xainə, 
Müqəddəs insana çənnət yaranıb. 
 
GERİ DÜŞƏR 
 
Səxavətli, dünyagörmüş adama, 
Vverilsə minnətli pay, geri düşər. 
Mərd igidin yarı, atalar demiş, 
Olmasa özünə tay, geri düşər. 
 
Əgər oğlu, qızı törətsə fəsad, 
Ağrımaz başını qoymaz salamat. 
Həyalı kişinin həyasız arvad, 
Eyləyər əqlini zay, geri düşər. 
 
Şəmşir, sən gərdişə eylə tamaşa, 
Yol vermə nakəsə, şalayin yaşa. 
Gövhər söz batarmı dəngəsər başa, 
Günü hiçran kecər, ay geri düşər. 
 
YARAŞMAZ 
 
Öküz yorğa bilməz, dəvə oynamaq, 
Qoça çamış şıllaq ata, yaraşmaz. 
Şığıyan ulduzu olarmı tutmaq, 
Əllərin ülkərə cata, yaraşmaz. 
 
Sarağanda xurma bitirmək olmaz, 
Vədəsiz meyvəni yetirmək olmazh. 
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Köməksiz ağır şey götürmək olmaz, 
Qalarsan məəttəl mata, yaraşmaz. 
 
Yol vermə böhtana dil arasında, 
Dolan bülbül kimi gül arasında. 
Qoyma şər atlana el arasında, 
Şəmşir etməz, etsə, xata, yaraşmaz. 
 
BƏDNAM 
 
Sevib durmaq hər alcağa cətindi, 
Bu gün məni, sabah səni sevər hey. 
Ömrümü cürütdüm əfsanə yerə, 
Çəfa cəkdim mən yolunda hədər hey. 
 
Abırsız həyasız utanmaz niyə, 
Aşiq olar gündə durar gədiyə. 
Lənət ikidilli, qırxəmçəkliyə, 
Namus bilməz, alcaqlığın güdər hey. 
 
İstəiyrsən kişi, istərsə qadın, 
Pis yola qoymasın gərək övladın. 
Hansı bir insan ki, gözləmir adın, 
Şəmşir, zəhləm beləsindən gedər hey. 
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GÖR 
 
 
Hər kəs tanımasa dostu, düşməni, 
Beləsi insandı, heyvandımı gör. 
O secə bilərmi yaxşı-yamanı, 
Yeri qazan qıllı qabandımı gör. 
 
Mərdlər qıymaz tapa xata, dostunu, 
Çəhd elər kamına cata dostunu. 
Nanəçib unudar ata dostunu, 
Xilqəti-hiylədir, şeytandımı gör. 
 
Müxənnəs mayadı, yaxşılıq etməz, 
Hörməti, ülfəti bilməyən bitməz. 
Hər atını minən düz yola getməz, 
Fitədi, fəsaddı, böhtandımı. 
 
Qəlbindən məhəbbət cayı soğulan, 
Hiyləgərlik tüstüsündə boğulan. 
Zinakar əkilib, haram doğulan, 
Alcaqdı, nadandı, madyandımı gör. 
 
Şəmşir, sözün acıq olar, ağ olar. 
Mərd igidin qəlbi doğru, sağ olar. 
Qurumsağın oğlu qurumsaq olar, 
Ellərin dilində əyandımı gör. 
 
XORLAMA 
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Mal-dövlət görməyən ürkəyən olur, 
Catın əlin təzə mala, xorlama. 
Cıxanaçağın bilən geyinər atlas, 
Şükr elə bu paya, pula, xorlama. 
 
Ötən günlərini bir sal yadına, 
Coxları gülüb, lağ edirdi adına. 
Get söylə evində öz arvadına, 
Yıxılıb ölərsən, bala, xorlama. 
 
Hanı oğurluqda qoyduğun papaq, 
Gəl düzəl düz yola, sən də elə bax. 
Şəmşiri sən eşit, sarsaq, qurumsaq, 
Qalarsan çərgədən dala, xorlama. 
 
OLANA 
 
Kağıza, qələmə heyifim gəlir, 
Mən nə yazım etibarsız olana? 
Min lənət oxusam yaram dinçələr – 
Binamus, biqeyrət, arsız olana. 
 
Çırır dərisini ədabazlığı, 
Məlum oldu ilqarının azlığı. 
Ondan xeyirlidi xunk damazlığı, 
Hardan insan deyim karsız olana? 
 
Fırıldaq təbəhli, ya da bir tülkü, 
Nakəsə xitabdı sözümün ilki. 
Nərvanı, söyüdü, ilnımı, şəlki, 
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Qatıb tonqal edin barsız olana. 
 
Dosta uzaq quran o iblis hənuz, 
Yandırır alcağı ataşında ruz. 
Catmaz adamlığa, qalaçaq məruz, 
Deyərlər inamsız, yarsız olana. 
 
Cökəçək üstünə qaranlıq zülmət, 
Soruşsan, arxasız bir xəbisdi yad. 
Olmaz dar günündə eyləyən imdad, 
Qəlbi xain, ümidvarsız olana. 
 
Cağırdığım kimsə laşərik təkdi, 
Natəvar qullara o təhər cəkdi. 
Bir tale, bir də ki, qeyrət köməkdi, 
Şəmşir kimi ixtiyarsız olana. 
 
MƏNƏM, MƏN 
 
İkiçə hərf ilə aləm yaradan, 
Sənin ətəyindən tutan mənəm, mən. 
Öz adın xətrinə elə bir dərman, 
Uzun illər xəstə yatan mənəm, mən. 
 
Əllərim döşümdə, üzüm duada, 
Duam qəbul olsa ərşi-əlada. 
Dadıma snə yetiş, ey bari-xuda, 
Deyərdim arzuma catan mənəm, mən. 
 
Dərdim tüğyan edir vulkanlar kimi, 
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Qəlbimin hiçranı tufanlar kimi. 
`Yaş axır gözümdən leysanlar kimi, 
Çar edib sellərə qatan mənəm, mən. 
 
Möhnət üzür məni eldən dişqarı, 
Qəm yolumu kəsir, mənzilim yarı. 
İnsafdırmı belə zəif, həm zarı, 
Aman, ey dərdi-qəm utan, mənəm, mən. 
 
Daha catmır əlim, dostum uzaqdı, 
Qadir olan verib Şəmşirə baxtı. 
Urvatsız eləmə bu qoça vaxtı, 
Sərrafı, göhəri satan mənəm, mən. 
 
DÜŞƏR-DÜŞƏR 
 
Qəflət yuxusunda yatanlar da var, 
Yaz da qəlbinə qış düşər-düşər. 
Dost deyib dostunu unudanların, 
Azar əqli-huşu, caş düşər-düşər. 
 
Şərab icmə alcaq zatın əlindən, 
Nə xoryatın, nə bədzatın əlindən. 
Ürək atın, səy arvadın əlindən, 
Kişinin başına daş düşər-düşər. 
 
Kim görüb xəbisin xeyir-karını, 
Dərən varmı ulğun-söyüd barını? 
Mərd elindən əsirgəməz varını, 
Halal süfrəsinə aş düşər-düşər. 
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Qarğa qanadlanmaz tərlan icində, 
İgid köməşiməz düşmən icində. 
Əgər qalsa da tək ümman icində, 
Kəskin qılınçından baş düşər-düşər. 
 
Şəmşir, yara yetişəndə deşilər, 
Dərd olan boğanaqtək eşilər. 
Övladından yarımasa kişilər, 
Hər gün gözlərindən yaş düşər-düşər. 
 
ƏLİNDƏN 
 
Dad sənin əlindən mətləb qanmayan, 
Çırılıb köynəyim, cuxam əlindən. 
Zəvzəyin səsini eşidən zaman, 
Baçarmıram ərşə cıxam əlindən. 
 
Davanı özünə o, gəzir satın, 
Sinəmi yandırır sözü xoryatın. 
Xainin, xəbisin, biçin, bədzatın, 
Qacıram, qurtarmır yaxam əlindən. 
 
Şəmşir, varmı belə dərdin ənçamı, 
Tək mən görməmişəm, bilir el hamı. 
Almışam ciynimə alcaq adamı, 
Bilirəm ki, bir gün yoxam əlindən. 
 
SƏNİ 
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Sənin özgələrə atdığın kəmənd, 
Dolaşar əlinə tez yıxar səni. 
Elə bir boğanaq cıxar qarşına, 
Tutular gözlərin toz yıxar səni. 
 
Qurduğun duzağa düşərsən, naşı, 
Sənin yoldaşındı dəllallar başı. 
Uzaq gedər ellər atan əl daşı, 
Ədalət, həqiqət, söz yıxar səni. 
 
Dayanıb yerində durmaz fitnəkar, 
Nütfəsi haramdı, mayası murdar. 
Yağdırar əməli yaz günündə qar, 
Boran yıxar səni, buz yıxar səni. 
 
Özgənin malıdı – söküb yediyin, 
Şəmşirə bəs nədi yalan dediyin! 
Var hələ qabaqda sual gəldiyin, 
Bağlanar yolların iz yıxar səni. 
 
DOSTUNU 
 
İqbalı cağıran daməndə qalmaz, 
Müşküldən qurtarar bəli, dostunu. 
Mərd olanın səxavəti az olmaz, 
Qoymaz büdrəməyə əli, dostunu. 
 
Ot qurtarıb çannım dərdə düşübdü, 
Yaz ayında şaxta bir də düşübdü. 
Mərdin işi bu il mərdə düşübdü, 
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Unutmasın Həsənəli dostunu. 
 
Şəmşir, yaz naməni nə olur görək, 
Havalar bəd kecir sıxılır ürək. 
Qarabağlı dostlar axtarsın gərək, 
Sözü şirin bu məzəli dostunu. 
 
ƏZİZİM 
 
Belə olmur sənətkarın hörmətim, 
Bir sənə gəlirdi güman, əzizim. 
Sənə arxalandım əfsanə yerə. 
Çan-çiyərim sandım, inan, əzizim. 
 
Qədirbilənlərə sözüm bir ayat. 
Görən-bilən bu işlərə qalar mat. 
Qulunu at doğur, oğulu arvad, 
Atdan qiymətlidi insan, əzizim. 
 
Bakıda yatırdım xeyli zamandı, 
Xəstəhalam, imdad elə, amandı. 
O yerlərin qum yoxuşu yamandı, 
Yorular piyada cıxan, əzizim. 
 
Tanıyır bu el də, oba da məni, 
Elədin sən dərdi-ziyada məni. 
Axır yola saldın piyada məni, 
Yoxdu çəsədimdə bir çan, əzizim. 
 
Mülki-Süleymanın ilxısı hanı? 
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Dörd əlli tutmuşuq niyə dünyanı? 
Cox görmüşəm qızıl anbar yığanı, 
Onlardan qalmadı nişan, əzizim. 
 
Dövlət yola saldım, naxırı gördüm, 
Şəmşirəm, əzəli axırı gördüm. 
Cıxıbdı dostların paxırı gördüm, 
Azalıb etibar, inam, əzizim. 
 
QƏLBİMƏ 
 
Elə atdı, güllə kimi toxundu, 
Bu gün bir nadanın sözü qəlbimə. 
Çəsədim şam oldu alışdı, yandı, 
Saldı qara bir əl közü qəlbimə. 
 
Arpadım-əçdadı alcaq nəsildi, 
Neçə deyim, çanavara əsildi. 
Qara bağrım tikə-tikə kəsildi, 
Paraladı, səpdi duzu qəlbimə. 
 
Söz ilə oxladı məni, o xoryat, 
Könlümün şəhrini eylədi bərbad. 
Ey haqqı-həqiqət, harayıma cat, 
Qoyma düşə hiçrin izi qəlbimə. 
 
Qılınç yarasını qurtaran Loğman, 
Məzəmmət dərdinə tapmadı dərman. 
Şəmşir həqiqətdən istəyir aman, 
Haqq dərman eyləsin özü qəlbimə. 
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GƏRƏKDİ 
 
İstəmirəm özgə bağın barını, 
Mənə öz bağımın barı gərəkdi. 
Gəzmirəm xərabə bayquşlarını, 
Bülbülümüş xoş göftarı gərəkdi. 
 
Söz batmaz beyninə hər ağlı azın, 
İnanma sözünə sən kələkbazın. 
İstəsən taledən catar murazın, 
İgidin bir halal yarı gərəkdi. 
 
İnsan gərək qəm yuxusu yatmaya, 
Mayasına zərrə haram qatmaya. 
Ölənədək həmdəmini satmaya, 
Pak ürəyi, etibarı gərəkdi. 
 
Qaydadı bürç olur qalar başında, 
Şəmşir, namərdin od qala başında. 
Oxuya şerimi, qala başında, 
Sözün, şerin xiridarı gərəkdi. 
 
GÖZƏLDİ 
 
Bilirsən gözəlin gözəldi nəyi? 
İnsanlığı, mərfiəti gözəldi. 
Doğru qəlbi, pak ürəyi, düz sözü, 
Xoş sifəti, xasiyyəti gözəldi. 
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Təsəlli söz dərd əhlinə dirəkdir, 
Uzaqdan da kağız yazmaq ürəkdir. 
Yüz günün yarağı bir gün gərəkdir, 
Mərd olanın ehtiyatı gözəldi. 
 
Ayıl, dostum, sən uyğudan yatma, dur, 
Qeyrətini, namusunu, aima, dur. 
Dərdin-qəmin dəryasına batma, dur, 
Axtar haqqı, səadəti gözəldi. 
 
Olmaz ətri payız düşən xəzəlin, 
Arasan, axtarsan axır, əzəlin. 
Biqeyrət kişinin, xain gözəlin, 
Bağlasan başını catı-gözəlin. 
 
Tapsın bu dünyada hər kəs tayını, 
Şəmşir, sən də istə halal payını. 
Əqrəb gözlərindən cala xaini, 
Mərd insanın əsli, zatı gözəldi. 
 
ƏYİLMƏZ 
 
Əhdi-ilqarından, dostum Kürdoğlu, 
Bilirəm ki, o namərdə əyilməz. 
Buludlar calxanıb, qalxsa da tufan, 
Papağı şax durar sərdə, əyilməz. 
 
Əsli dürüst olub ata-babadan, 
Aldım sorağını eldən-obadan. 
Qartal kimi yerə enməz havadan, 
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Göydə şax dayanar, yerdə əyilməz. 
 
Qoc Koroğlu söylə harda döyülmüş, 
Ona tərif, cox dastanlar deyilmiş. 
Misri qılınç kəsmək ücün əyilmiş, 
Nahaq qana cəksən bir də, əyilməz. 
 
Hasil olsun elədiyim diləklər, 
Əsməsin bağına açı küləklər. 
Salsın sayəsini üstə mələklər, 
O çavan şairdi dərdə əyilməz. 
 
Təbi daşqın caya, ümmana bənzər, 
Şəmşirin dilidə olubdur əzbər. 
Bu səhər muştuluq gətirdi yellər, 
Onu sağaldıbdı Bərdə, əyilməz. 
 
MƏNİ 
 
Səxavət, məhəbbət, rəhmi-mürüvət, 
Sizin tək dünyaya yayalar məni. 
Deyirlər o qədər gözəldir «çənnət», 
Kənardan baxmağa qoyalar məni. 
 
Düşər anaların bala yadına, 
Yaylaqların cəmən, lala yadına. 
Mən öləndə keşkə sala yadına, 
Vurğunu olduğum mayalar məni. 
 
Yazda cicəklənən meyvəli bağlar, 
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Desən Şəmşir hanı, vəfalı dağlar. 
Moruqlu quzeylər, səfalı dağlar, 
Unutmaz səs verən qayalar məni. 
 
TUTUR 
 
Tısbağa özünə maral deyəndə, 
Ölməyən maralın öləsi tutur. 
Tülkü şirə dönüb özün öyəndə, 
Göy ucub yerlərə kələsi tutur. 
 
Eldən, çamaatdan geridə qalan, 
Dinib danışdığı yalandı yalan. 
Utanmır araya fitnə-fel salan, 
Xalqın yaxasından beləsi tutur. 
 
İnsafla dinləyin şer yazanı, 
Zəlil gördüm xalqa quyu qazanı. 
Fitnə, böhtan yayıb yoldan azanı, 
Bir gün ədalətin tələsi tutur. 
 
Yarpaq düşməlidi vaxtı catanda, 
Xunxar yıxılaçaq baxtı yatanda. 
Dovşan gərgədana şıllaq atanda, 
Şəmşir ağlasa da güləsi tutar. 
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OĞLUM 
 
Sənə nəsihətim olsun yadigar, 
Saxla həmişəlik əmanət, oğlum. 
Sözümün şirəsi, şirin şəhdi var, 
Sözümlə taparsan şərafət, oğlum. 
 

Ayıq ol həmişə, uyğuda yatma, 
Namuss bir baratdı əlindən atma. 
Yoldaşın sirrini yoldaşa satma, 
Yadından cıxmasın nəsihət, oğlum. 
 
Qoy səni bir işdən eyləyim halı, 
Baldan da şirindi dünyanın malı. 
Tamahkar, riyakar cəkər zavalı, 
Sən cəkmə bu yolda zəlalət, oğlum. 
 
Oçaqdan kül götür, - yurddan sayanı, 
Zəlil gördüm haram yeyib doyanı. 
Halal işlə, halal qazan mayanı, 
Eyləmə kimsəyə xəyanət, oğlum. 
 
Kəm baxma yediyin cörəyə, duza, 
Doğruya doğru ol, sadiq ol düzə. 
Eşqin mənasını duymayan qıza, 
Bəsləmə qəlbində məhəbbət, oğlum. 
 
Ədavət cəkmədim bir insan ilə, 
Durdum dost yolunda başı-çan ilə. 
Dolandım elləri adı-sanı ilə, 
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Olmadım bir işdə nabələd, oğlum. 
 
Şəmşirdən söyləmək, səndən eşitmək, 
Ustadın yolunu biləsən gərək. 
Ad qazan ellərdə sən də mənim tək, 
Səni uçaldaçaq bu sənət, oğlum. 
 
YAMANLIQ 
 
Yamanlıq da əldən gələn peşədi, 
Ançaq elə yamanlığa yamanlıq. 
Yaxşıya yaxşılıq elə ölünçə, 
Bil ki, sənə tutalqaçdı hər anlıq. 
 
Yaxşılığı hamı görər, eləsə, 
Səbəbkar ol qohum-qardaş, elə sən. 
Bir xoş günü mahal ücün dilə sən, 
Oba səndən de görməsin ziyanlıq. 
 
Sən qəlbə toxunma, qaraltma qanı, 
Qoyma mərdə qılınç cala nadanı. 
Yandırıb kül eylər zər də buğdanı, 
Secilməsə, saf olmasa şoranlıq. 
 
Bir kimsə uçundan kədərin olsa, 
Ədavət meylində, fikrində bolsa. 
Üzünə acıq deə, nə sözün olsa, 
Qoy qalmasın ürəyində qaranlıq. 
 
Böyükdən nəsihət pirdi ki, pirdi, 
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Atalar demişdi, beynimə girdi. 
Sözün yavaşı da, yeyni də birdi, 
Ovqatını təlx eləyər zoranlıq. 
 
Baçar ki, götürmə töhmət, məzəmmət, 
Elə mərifətlə qanana, ülfət. 
Hoqqabaz, təkəbbür qazanmaz hörmət, 
Lənətdən pay alar ançaq şeytanlıq. 
 
Şəmşir, səndə el həvəsi var ki, var. 
Eli şən istəməz gözü, könlü dar. 
Gülsün xəyalımız yağdırmasın qar, 
İndii bizdən uzaqdadı boraqlıq. 
 
24.12.1977. 
 
GÖZƏLDİ 
 
Bir adam var ki, xoşbəxt ola dünyada, 
Bu səadət hər insana gözəldi. 
Dizin daşa dəysə, salaçaq yada, 
Əlbəttə, istəkdə ana gözəldi. 
 
Cox müşküldü mərifəti geç anmaq, 
Lazımdır ellərin halına yanmaq. 
Cətindi özgədən düşünçə qanmaq, 
Hər kəs hesabını qana, gözəldi. 
 
Namərd olan dostluq edər var gündə, 
İgid olan dada yetər hər gündə. 
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Şəmşir, sən də mərdi cağır dar gündə, 
Sığınsan mərd insana, gözəldi. 
 
HEYİF 
 
Anadan olanda acıldı gözüm, 
Ağladım, gülmədim çahana, heyif. 
Arifə nə yazım, qurtardı sözüm, 
Mənə çəfa cəkib bir ana, hayıf. 
 
Dünyanın dövləti, varı, əmlakı, 
Onlardan qəlbimin yoxdu hec pakı. 
Hökm dünyanındı məndə nə var ki, 
Yaxşılar yetişir yamana heyif. 
 
Bəhlul qarğı minib, Koroğlu Qırat, 
Rüstəmi- Zala da halaldı barat. 
Şirinin yolunda fədakar Fərhad. 
Əzib öz başını əfsana, heyif. 
 
Qəm sıxar qəlbimi nədir günahım, 
Göylərə uçalıb, bil yerdən ahım. 
Mənim də bu şerim, qalan mətahım, 
Qanana halaldı, nadana hayıf. 
 
Yasəmən demişəm yemşan cöpünə, 
Ətəyə ilişən tikan cöpünə. 
Dəryada əl atdım saman cöpünə. 
Məni qərq elədi ümmana, heyif. 
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Xəzan vurar bülbül güldən ayrılar, 
Şirin söhbət, şirin dildən ayrılar. 
Şəmşir bir gün evdən, eldən ayrılar. 
Yola salar cərzi-zamana, hayıf. 
 
AĞLAR 
 
Öz elindən çida düşən insanın, 
Çan deyib yanını kim kəsər, ağlar. 
Vətən deyib çənazəsi sızıldar, 
Qəbrini qazanda bel, düsər, ağlar. 
 
Ayrı salmaq bu fələkdən peşədir, 
İnan, ösz qanana söz əndişədir. 
Qəribə toxunma – qəlbi şüşədir, 
Xətrinə dəyərsən – tez küsər, ağlar. 
 
Xəyalımda gör dolandı haralar, 
Sevgilimdən uzaq düşüb aralar. 
Xoyrat sözü məni ox tək yaralar, 
Dinçəlməz gözlərim sərbəsər ağlar. 
 
Bu misal mahalda, eldə əyandı, 
Tülkü öz yerində şirdi, aslandı. 
Qarğa vətənində tülək tərlandı, 
İgid qürbət eldə belə bükər ağlar. 
 
Şəmşirin gözündə hələ var muraz, 
Dolanar zimistan, qarşı gələr yaz. 
Körpədir evimdə Ələsgər, Cimnaz, 
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Anasını gəzib dərbədər, ağlar. 
 
SOYASAN GƏRƏK 
 
Özü deyib öz sözünə gülənin, 
Tutasan ağzını, soyasan gərək. 
Hədyan söyləyəndə xəlq arasında, 
Dinəndə dişinə döyəsən gərək. 
 
Qananın yanında saxla özünü, 
Qaş oynadıb dolandırma gözünü. 
Fikir elə, sonra danış sözünü, 
Qabaqkını adam sayasan gərək. 
 
Qabil sənətkarın sayəsində gəz, 
Zəhmətin həddindən alarsan əvəz. 
Aşıq ol, ali mol, şair ol, qərəz, 
Dünyada yaxşı ad qoyasan gərək. 
 
Şəmşir, çan cürütmə dərdin yolunda, 
Nə nakəsin, nə namərdine yolunda. 
Nəyin var verəsən mərdin yolunda, 
Xəzinən olsa da qıyasan gərək. 
 
GÖRDÜM 
 
Dünən ev dağıdıb ev yıxanların, 
Bu gün öz evini yıxılan gördümö 
Başı gen dünyaya sığmayanların, 
Bədənin iynəyə taxılan gördüm. 
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Dünən allah mənəm deyən hökmdar, 
Bu gün dərd icində cəkir intizar. 
Dünən fərman verib xəlqi qıranlar, 
Daş olub yerlərə caxılan gördüm. 
 
Dünən uşaqları eyləyən əsir, 
Bu gün xəzan kimi titrəyib əsir. 
Dünən qoçaları saxlayan yesir, 
Bu gün oda yanıb yaxılan gördüm. 
 
Dünən bu Şəmşirdən çan alan dəllək, 
Bu gün dövranını döndərib fələk. 
Dünən məzlumlara quran kin kələk, 
Bu gün bəd işinəç baxılan gördüm. 
 
NAR OLA BİLMƏZ 
 
Oddan kül törəyər-atalar demiş, 
Hər daşda qığılçım, nar ola bilməz. 
Tərlan yumrtasın qarğa bəsləsə, 
İtirməz əslini, sar ola bilməz. 
 
Sevməsə bir insan elmi, sənəti, 
Bilməz ona desən yüz nəsihəti. 
Boran yağdırmaqdı qışın adəti, 
Gül acar baharda qar ola bilməz. 
 
 
Elm ücün özünü etməyən nökər, 
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Öütün ömrü boyu ahu-zar cəkər. 
Ağlayar, gözündən qanlı yaş tökər, 
O kəsdə fərasət var ola bilməz. 
 
Ustad oğlu olsa üstad yaxşıdı, 
Şəmşirəm, əyilməz polad yaxşıdı. 
Yüz haram qazançdan savad yaxşıdı, 
Onun kimi yoldaş, yar ola bilməz! 
 
VƏTƏNİN 
 
Könül, aşiqisən, dolan yorulma, 
Hey başına, ayağına vətənin. 
Bu çənnətdən qeyri yana vurulma, 
İsin isti oçağına vətənin. 
 
Ata yolu saxlayırmı hər oğul, 
Öz yurdunun qurbanıdı nər oğul. 
O bir ana, mən də onea bir oğul. 
Sığınmışam quçağına vətənin. 
 
Yoldan azan satqınlara uymaram, 
Gözəl yerin ləzətindən doymaram. 
Yaxşılıqdan başqa bir söz qoymaram, 
Gəlib cata qulağına vətənin. 
 
Zəhmət qüdrətidi bizdə səs-hənir, 
İşgüzar əllərdən dağlar səksənir. 
Baxır heyran qalır, təbəssümlənir, 
Ay da, gün də mayağına vətənin. 
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«Mərd ata-mərd oğul» - el misalıdı, 
İgidin ürəyi öz mahalıdı. 
Kişinin əzası qarışmalıdı, 
Ölən günü torpağına vətənin! 
 
DARIXMA 
 
Azça vədə qalıb sən deyən vaxta, 
Dayan hələ, dayan hələ, darıxma. 
Mən əmin-arxayın olmuşam baxta, 
Düşər namərd axar selə, darıxma! 
 
Mərifət gözləmə ağlı sərsərdən, 
Nakəsdə qaydadır danışar gərdən. 
Kişilik axtarma diləncilərdən, 
Atalardan var məsələ, darıxma! 
 
Əvəldən peşəsi dilənmək olub, 
Özgə qumaşına bələnmək olub. 
Gədəlikdən yaltaqlanıb bəy olub, 
Düşər öz həddinə, lələ, darıxma! 
 
Halaldan haqq verən bir baratım var, 
Qılınçım var, qüvvətim var, atım var. 
Şəmşirəm, arifə şikayətim var, 
Aya cəkər, qalmaz ilə, darıxma! 
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İÇİNDƏ 
 
Bad əssə-söndürməz, qaralıb kecməz, 
Yağ olsa əzəldən cıraq icində. 
Səxalı mərd daldalamaz cörəyin, 
Göz acıb böyümüş qonaq içində. 
 
Yoxsul olan qalıb dərd ilə, qəmdə, 
Bir dada yetişən ola bu dəmdə. 
Kimi çan cürüdür qurumlu damda, 
Kimi dövran sürür otaq içində. 
 
Birinə zülm olur, birinə barat, 
Birisi zülmdə, birisi azad. 
Biri atlas geyib gəzər qəlbi şad, 
Biri ölər köhnə yaman içində. 
 
Qəza qədərinə insan neyləsin, 
Tutulmaz sözünü kimi var desin? 
Birisi tapmır ki, yavan çad yesin, 
Birisi bal əmir qaymaq içində. 
 
Şəmşir, ad uçaldan səxavət olar, 
Yoxsulluq, ayrılıq qiyamət olar. 
Bu şeylər insana düz adət olar, 
Göz görə, söz qala qulaq içində. 
 
OLMAZ 
 
Yaranmış bəşərə söymək eyibdir… 
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Ellər söyən kəsə söyməsən olmaz! 
İnsana yaraşmır özünü öymək, 
Yer var ki, özünü öyməsən olmaz. 
 
Adam var ki, nə yaxşıdı, nə yaman, 
Obanın nəfinə verməz bir təkan. 
Qanana batmasın açı bir tikan, 
Qanmazın başına döyməsən olmaz. 
 
Yaxın getmə, çanın oda salısan, 
Sən ki, onun əməlindən halısan. 
Adam var, başını uçaltmalısan, 
Adam var, boynunu əyməsən olmaz. 
 
Adam var, başına dur, dolan hərdən, 
Adam var, açıdı sözü zəhərdən: 
Adam var, libası ola məxmərdən, 
Adam var, gönünü soymasan olmaz. 
 
Adam var, ilandı, dalayır eli, 
Adam var, sözünə deyəsən, bəli. 
Şəmşir, tut həmişə yaxşı əməli, 
Dünyada yaxşı ad qoymasan olmaz. 
 
MƏN 
 
Cox gəzdim elləri çavanlığımda, 
Qız-gəlinə dedim: anna-baçı mən. 
Haramlıq olmadı əl-ayağımda, 
Kimsə ücün söz demədim acı mən. 
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Lənət dedim, şər-şeytanı unutdum. 
Başımı saxladım, günüm ovutdum. 
Yaxşılara kömək durdum, əl tutdum, 
Əlsizlərə göstərmədim gücü mən. 
 
Bir xas şüşə kimi ləkə tutmadım, 
Naməodə boynumu bükə tutmadım. 
Özümü kimsədən yekə tutmadım, 
Uça aldım səadətdən tacı mən. 
 
Görən arif bəli dedi rayıma, 
Taleyi səy etdi, haqqı-sayıma. 
Hər nə tapdım şükr elədim payıma, 
Olmadım «nainsaf varlı hacı» mən. 
 
Yerimədim iblis salmış izinən, 
Ülfət tutdum üzü nurlu üzünən. 
Şəmşirəm, həmraham qəlbi düzünən, 
Xoşlamadım qulduru mən, bici mən. 
 
GƏRƏK 
 
Min fikirdən sənə zərrə nəf olmaz, 
Kişidə sədaqət, düz ilqar gərək. 
Bəxtin kəskin ola, sözün işləyə, 
İnsanda bir tale, bir iqbal gərək. 
 
Qəzadan, qədərdən olasan kənar, 
Gəzə səadətin əlində fənar. 



 

 41 

Su töksən çırağa alışıb yanar, 
Tərəqqi şənində bu misal gərək. 
 
Bülbül gülə aşiq, pərvanə şama, 
İşarə lazımdı qanan adma. 
Hər məqsəd gözləyən yetişsin kama, 
Zənbur ücün şan üstündə bal gərək. 
 
Şəmşir, düz bax, ellər baxan vaxtında, 
Nə deyib, bir kəsə toxan vaxtında. 
Kişi vəzifədən cıxan vaxtında, 
Saxlayan hörmətin el, mahal gərək. 
 
BAŞINDADI 
 
Kamil omcu şikarında aldanmaz, 
Ovun barəsində, iz başındadı. 
Alim, arif olmaz qoyma ağıldan, 
Ağıl hər insanın öz başındadı. 
 
Deyilən suala verib çavabı, 
Hər kəs bilməlidi haqqı-hesabı. 
Sən yandırma şiş yandıran kababı, 
Onu od yandırır, köz başındadı. 
 
Məçazi söz artırarmış hirsimi, 
Qəlb sazımın nə nizamdı gör simi. 
Şəmşirəm, ustaddan aldım dərsimi, 
Atadan yadigar söz, başımdadı. 
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BİLMƏDİ 
 
Nadan gəldi bazarına sərrafın, 
Dürrü, qiymətinə sata bilmədi. 
Naşı ovcu durdu ov bərəsində, 
Ov kecdi bərədən, ata bilməldi. 
 
Söz verdilər gözlə, gələrik, deyə, 
Gözlədim gəlmədi, hec biri niyə. 
Jeyərlər haramdı yalan kişiyə… 
Dedim; söz başına bata bilmədi. 
 
Gör neçə qalmışam oyun, kələkdə, 
Nəzərdən salmasın el də, fələk də. 
Şəmşiri yesə də şir də, pələng də, 
Tülkü kölgəsində yata bilmədi. 
 
NƏ YAZIM 
 
Tərlandan yazıram sevinir əlim, 
Ətsiz-qansız kəpənəkdən nə yazım. 
Bir azça yorğunam yatım, dinçəlim, 
Buy ay günü mən milcəkdən nə yazım. 
 
İndi səsə düşüb ünü cıxmayan, 
Günəşdən danışır günü cıxmayan. 
Evdən bir urvalıq unu cıxmayan, 
Söhbət acır bəs kəpəkdən, nə yazım. 
 
Qanqal desə, reyhanam, gül gülər, 
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Damçı özün Araz saysa sel gülər. 
Sağsağana lacın desəm el gülər, 
Hədər yerə bu bəzəkdən nə yazım. 
 
Mənanı, məzmunu bir düşün, hərif, 
Gör vəsfi yaradan kimə göndərib. 
Mən yazıq nə edim, yaraşmır tərif, 
Boş kəllədən, boş ürəkdən nə yazım. 
 
Şəmşirə edirsən hökmü əmrdən, 
Batır qulaqlarım səsdən-hənirdən. 
Yazaram poladdan, daşdan, dəmirdən, 
Tozarandan, göbələkdən nə yazım. 
 
YOXDU Kİ… 
 
Dostum, danış mənə sözün düzünü, 
Həqiqət sevənəm, lafım yoxdu ki. 
Nəçib əllərinlə namə yaz mənə, 
Cəkinmə kimsədən, xofum yoxdu ki. 
 
Sənə bal nə lazım, sən özün balsan, 
Ruhum da inçiməz çanımı alsan. 
Dərin düşünçəli, sahibkamalsan, 
Səndən qeyri bir sərrafım yoxdu ki. 
 
Dünyanın yaşı cox, hüsnü çavandı, 
Tərlan qoçalsa da yenə tərlandı. 
Niyə meylin məndən yana dolandı, 
Zəhərli şahmaram, əfim yoxdu ki. 
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Bezə astar vurmaq olmaz ipəkdən, 
Mərifət qanana naziyəm tükdən. 
Yaz yağı tək süzülmüşəm cicəkədən, 
Qatımda ayranım, kəfim yoxdu ki. 
 
Şəmşirəm, söhbətim, sözüm səndədi, 
Etibar səndədi, dözüm səndədi. 
Hələ də yol cəkir gözüm səndədi, 
Başqa bir ziyanım, nəfim yoxdu ki. 
 
GƏLSİN 
 
Nakəsin gəlişi nə yaman oldu, 
Mən dedim gəlsə də, uzağa gəlsin. 
Könlümün gülşəni saraldı, soldu, 
Lənət mərdimazar «qonağa» gəlsin. 
 
Niyə gəldi bitmiş işə su qatan, 
Əfsanə söylədi danışdı hədyan. 
Adəmi Həvvadan ayıran şeytan, 
Yansın əsli, nəsli duzağa gəlsin. 
 
Qaratikan kimi düşdü araya, 
Fil dözərmi belə ağır yaraya. 
Şəmşir yazıq hara getsin caraya, 
Bilsin qohum, qardaş sorağa gəlsin. 
 
OLMAZ 
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Süfrə nemətinə ehtiram gərək, 
Vəsfini deməmiş, lal yemək olmaz. 
Xoşdur duz-cörəyin qədrini bilmək, 
Olmasa bir əhli-hal, yemək olmaz. 
 
İgid olan qayalara dırmanı, 
Vaxtı kecsə döymək olmaz xırmanı. 
Bağdadda, dəyməmiş sarı xurmanı, 
Üzüb budağından kal yemək olmaz. 
 
Şəmşir, sözün mərd yanında ötərdi, 
Lütfü təmiz olan dada yetərdi. 
Nanəçibin şərbəti də zəhərdi, 
Namərd kölgəsində bal yemək olmaz. 
 
YAPIŞIR 
 
Bəzən üz cevirib gül quçur xarı, 
Bülbül vəfalıdı güldən yapışır. 
Namərd tapdalayır yıxılanları, 
Mərd olan durğuzur, əldən yapışır. 
 
Adam var dünyanın dərdini cəkir, 
Xalqın varlığına eləyir şükür. 
Əğniyalar yer üzündə qan tökür, 
Fİtnəyə yol verir, feldən yapışır. 
 
Adam var, bəd gündə cox gəlir kara, 
Dostuna çan qıyır düşəndə dara. 
Adam var düz yoldan cıxır kənara, 
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Ətəyi tikanlı koldan yapışır. 
 
Adam var özünü edir oyunçaq, 
Tamahla qazanır yemir doyunça. 
Göz cəkmir özgədən ömrü boyunça, 
Lütfəsi şeytandı, qaldan yapışır. 
 
Adam var ki, böhtan yardır adına, 
Çəsarətdə dəyməz biveç qadına. 
Şagird var ustadı salmır yadına, 
İlqarı unudub, puldan yapışır. 
 
DAĞARÇIĞI 
 
Eləsi var dəyirmana atılır, 
Olur bir məzəli toz dağarçığı. 
Eləsi var bir quruşa satılır – 
Bir qttur kecinin boz dağarçığı. 
 
Aşıq var ki, haram dəymir dilinə, 
Aşıq var ki, çannisadı elinə. 
Aşıq var göz vurur qıza, gəlinə, 
Dolmur, yarımcıqdı göz dağarçığı. 
 
Aşıq var ki, hər nə desən varıdı, 
Aşıq var ki, xalqın sənətkarıdı. 
Aşıq var kamalda ləl, mirvarıdı, 
Doludu xaralı söz adağarçığı. 
 
Aşıq var ki, damçıdı, cay olmaz, 
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Ustad var ki, haramxordu, bay olmaz. 
Aşıq var ki, bir torbaya tay olmaz, 
Ay Şəmşir, boşalar tez dağarçığı. 
 
OLAR 
 
Haramdan doğulan, olaçaq haram, 
Ellərin icində şərmsar olar. 
Xaindən, xəbisdən uzaqdı aram, 
Düz cıxmaz əhdinə biilqar olar. 
 
Xəbis ha qazansa, az deyər coxa, 
Xəznəsi olsa da hesabdı yoxa. 
Bir şagird ki, ustadına kəm baxa, 
Malı da, pulu da zəhrimar olar. 
 
Özünə məxsusdu ismi bu nəsin, 
Nadan qoy adına insan deməsin. 
Quruş versə çanı cıxar nakəsin, 
Çəsədi alışar tamam nar olar. 
 
Pul güdən aşıqdan kənaram, kənar, 
Şəmşirə lazımdı düz söz, etibar. 
Xeyrə-şərə gərək olmayan idbar, 
Ümidəm bəxtimə, süngüsar olar. 
 
ALAR HAY 
 
Sözüm bəyənilsə acar beh-bazar, 
Arif olan qiymətini ala hey. 
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Çavanlıqdan məskənimdi bu dağlar, 
Buz bulaqlı, sıx meşəli tala hey. 
 
Kim üzdü torpaqdan bir qızıl gülü, 
Yarısa baxtından bir qız il günü. 
Bülbüllər sevmişdi bir qızılgülü, 
Acsa qonmaz yüz min nərgiz, lala hey. 
 
Catanda ömrünün sanı Şəmşirin, 
Bir quşdu çəsəddə çanı Şəmşirin. 
Adı sağdı, özü hanı Şəmşirin, 
Qohum, qardaş onda yada sala hey. 
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BİLMƏZ 
 
Bərk ayaqda bizim eldə qayda var, 
Geridə bir gəlin, qız qla bilməz. 
Od əskilməz dəmirqara, vələsdən, 
Ardıçın külündən köz qala bilməz. 
 
Huşyarlıq lazımdı zənəndə, ərdə – 
Nəsihət eşidə saxlaya sərdə. 
Ağıl əyləşərmi boş beyinlərdə, 
Tökülər başında söz qala bilməz. 
 
Olarmı bədzatda, biçdə qanaçaq, 
Hiylə işlətməkdi adəti ançaq. 
Şeytanın övladı şeytan olaçaq, 
Dayanıb yerində düz qala bilməz. 
 
Bapyquş şən istəməz eli, obanı, 
Xain ölkə capar – olsa imkanı. 
Haramdı viçdanı, haramdı qanı, 
Cörəyində halal duz qala bilməz. 
 
Şəmşir sat, var isəç söz müştərisi, 
Şahid olsun sənətkarın birisi. 
Görünəndə çanavarın sürüsü – 
Qoyundan, davardan iz qala bilməz. 
 
KİMİ 
 
Namərd sənin qulluğunda qul olar, 
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Öz iş düzəlib-bitənə kimi. 
İrişə-irişə üzünə gülər, 
Əli bir tərəfə catana kimi. 
 
Dostunu tanımaz nadan, sərsəri, 
Bu, elin sözüdür nə vaxtdan bəri. 
Qoy sellər aparsın nanəçibləri, 
Bax dalınça gözdən itənə kimi. 
 
Xoryatın ox sözü qəlbimə dəydi, 
Büküb qamətimi, qəddimi əydi. 
Bidircin də bir ay payızda bəydi – 
 Darı sünbülündən yetənə kimi. 
 
Şəmşir gərək mərd oçağın qalasın, 
Hər kəs cəkər öz dilinin bəlasın. 
Qoy səni şir yesin, şir parcalasın, - 
Tülkü kölgəsində yatana kimi. 
 
ONDA 
 
Uzaq düşər yaxşı dostdan aralar, 
Qohum da, qardaş da yad olar onda. 
Calxanar, bulanar, hava qaralar, 
Boran olar onda, bad olar onda. 
 
Toxunub yaranı sulandıranda, 
Dost meylini yana dolandıranda. 
Cuğullar qəlbini bulandıranda, 
Sözün qabaqkına çod olar onda. 
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Fəhmi-fərasətlə elə tamaşa, 
Arifsən mətləbi düşərsən başa. 
Tale kəskin olsa – söz kecər daşa, 
Üzün gülər, meylin şad olar onda. 
 
Şəmşir, seyraqubun sözü yalandı, 
Tez görürsən meyli yana dolandı. 
Kəlməsi zəhərdi, sözu ilandı, 
Söyləsə bir kəlmə od olar onda. 
 
OLMASAYDI 
 
Cinarlar, palıdlar tanınmazdılar, 
Köklərində pöhrə, şiv olmasaydı. 
Nəsiminin adı cəkilərdimi, 
Şerdən tikilmiş ev olmasaydı. 
 
İnsan müqqədəsdi, şeytan imansız, 
Torpağı diriltməz bahar dumansız. 
İnan, qurtarmazdı yara dərmansız, 
Loğmanın əlində həb olmasaydı. 
 
OLSUN 
 
Qovğalı olmasa igidin başı, 
O kərəksiz başa dünya dar olsun. 
Tərəqqi, tənəzzül gəzir yanaşı, 
Cətindi uyuşub barabar olsun. 
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Qəsəmsiz söyləyim sənə gəl, inan, 
Tərlandan azmayıb ala sağsağan. 
Bir çansız uyqudu düşmənsiz insan, 
İnsanda qocaqlıq gərək var olsun. 
 
Pələng də pişikdən edir ehtiyat, 
Sayıqlıq igidi saxlar salamat. 
Düşmənin oyaqsa sular kimi yat, 
Yatanlar oyansın, xəbərdar olsun. 
 
Mehriban ol uxaldanda var səni, 
Qınamasın yoldaş səni, yar səni. 
Saya salmadığın it tutar səni, 
Əli yalınlara aşikar olsun. 
 
Ariflər ücündü sözümün sonu, 
Müqabil lazımdı hər boyun donu. 
Namus sümük olsa kəlb yeməz onu, 
Biqeyrət adama görüm ar olsun. 
 
 
DÜŞƏN YERDƏ 
 
Yaltaqlanma-cəkəçəkdi mərd olan, 
Dostun təsivini söz düşən yerdə. 
Bir baçaran insan, yüz sualcının, 
Verər çavabını tez düşən yerdə. 
 
Tələsmə baxtının qabı dolunça, 
Əl atma bir paya sənin olunça. 
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Tək düşmə əjdaha, pələng dalınça, 
Şirin pənçəsindən iz düşən yerdə. 
 
Çığırsız su kimi axma kənara, 
Ustadan əl üzüb baxma kənara. 
Yeri öz xəttinlə, cıxma kənara, 
Yolun bir mənzilə düz düşən yerdə. 
 
Şəmşir, bu söhbətin, sazın vaxtı var, 
İşvənin, qəmzənin, nazın vaxtı var. 
Hər fəslin, zamanın, yazın vaxtı var, 
Bahar gülmü acar buz düşən yerdə. 
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YARAŞMAZ 
 
Soyuq külək zimistana layiqdir, 
Lalə, nərgiz boran, qara yaraşmaz. 
Tutmaz yoldaşlığı qış ilə yazın, 
Qışın fəsli novbahara yaraşmaz. 
 
İnsanın insana payı gərəkdi, 
Bir hörməti haqqı-sayı gərəkdi. 
İgidin münasib tayı gərəkdi, 
Bel bağlamaq qeyri yara, yaraşmaz. 
 
Zatı qırıq nə ad gözlər, nə də sən, 
İstəməz ki, uça ola bir insan. 
Sar-yapalaq ola, qarğa-sağsağan, 
Bir yuvada tərlan sara yaraşmaz. 
 
Bihəyanın tutub gözün oyasan, 
Dəmircinin kürəsinə qoyasan. 
Danışanda dodaqların soyasan, 
Düz danışmaq bu yasara yaraşmaz. 
 
Ağıldan kəm, o açıdil, o cirkli, 
Heyif ki, sahibi qılmamış tərkin. 
Şəmşir də əlindən düşər didərgin, 
Belə dərdi deyim hara, yaraşmaz. 
 
GÖZLƏR 
 
Köhlən at qabağı, igid adını, 
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Mərd insan öz haqqı-sayını gözlər. 
Kamil ovcu cıxsa ov şikarına, 
Oxu nizamlayar, yayını gözlər. 
 
Jərəçək barını gül əkən bağban, 
Zəhmətin şəhrində görünməz duman. 
Şair vətənini sevər hər zaman, 
Tərlan quş yuvada tayını gözlər. 
 
Yoldaş istəməyən, yar istəməyən, 
Xeyir istəməyən, kar istəməyən. 
Var olmaz qonşunu var istəməyən, 
Görməsən elə pis xaini gözlər. 
 
Sənət bir tükənməz axar-baxardır, 
Sədaqətə, etibar əldə acardır. 
Elim qoy var olsun – mənə də vardır, 
Şəmşir öz bəxtinin payını gözlər. 
 
DÜŞƏ BİLMƏZ 
 
Bir oçaq qalansan palıddan qala, 
Samandan hec zaman köz düşə bilməz. 
Namusa deyiblər alınmaz qala, 
Qorusan səmtinə iz düşə bilməz. 
 
Ləkə düşə bilməz günəşə, aya, 
İşıq salar yerə ərşi-əlaya. 
Xilqətən yaraşır gəlinə haya, 
Öz şahlıq taxtından qız düşə bilməz. 
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Mayasına haram qatmayan insan, 
Kəsalət yuxusu yatmayan insan. 
Məsləkini pula satmayan insan, 
Elin nəzərindən tez düşə bilməz. 
 
Qarşıya dağ gəlsə, baçar aşasan, 
Yer var ki, susasan, yer var çoşasan. 
Şəmşir, sən nə qədər ömür yaşasan, 
Daha pis günlərdən söz düşə bilməz. 
 
DEMƏ, DEMƏ 
 
Sirrə möhkəm olur xilqəti halal, 
Nakəsə, namərdə söz demə, demə. 
Sirrini faş edər, eşidər aləm, 
Xainə dərdini tez demə, demə. 
 
Əsli-nəslini gəz, zatını yoxla, 
Lütfü təmizdirsə nə desə haqla. 
Xəbisdən sözünü örtülü saxla, 
Salmasın elminə iz demə, demə. 
 
Hədər ucub yüngül etmə pərini, 
Hərçayı sözlərə vermə sərini. 
Ürəyin atlansa acma sirrini, 
Hec vaxt yaxşıya da pis demə, demə. 
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YAXŞIDI 
 
Bu dostun gəlişi bir bahar oldu, 
Gözəl qarşıladı bizi, yaxşıdı. 
Birgə tutur nəzərində hamını, 
Kəskin fəhmi, görən gözü yaxşıdı. 
 
Ellər dolandırıb cox ildən bəri, 
Yayılıb aləmə şadlıq xəbəri. 
Mərd nəsilin əskik olmaz hünəri, 
Süd verən ananın özü yaxşıdı. 
 

Xalqın gözü onu görüb tanıdı, 
Bizim zəmanənin qəhrəmanıdı. 
Elimizin əziz mehribanıdı, 
Söhbəti şirindi, sözü yaxşıdı. 
 
İstəmir bir işi ola kəsir, kəm, 
Dağıstan oğludu ilqarı möhkəm. 
Hər xeyirxahlığa qoyduğu qədəm, 
Yolu həqiqətdi izi yaxşıdı. 
 
Şəmşirin qəlbində uçalır həvəs, 
Salıb Kəlbçərə nə gözəl bir səs. 
Arif, aqil, kamil, alim olan kəs, 
İgidin doğrusu, düzü yaxşıdı. 
 
DOLAŞMA 
 
İşıqlı yolumu qaraldan naşı, 



 

 58 

Ayaqda gəz, sən də başa dolaşma. 
Gövdənə ağırlıq etməsin başın, 
Ciləkənə kecmə, daşa dolaşma. 
 
Sözlərimə bir qulaq as gəl indi, 
Mənə olan qiymət, hörmət elindi. 
Nərlə düşmə, hünərini bil indi, 
Düşməyibsən bərkə-boşa dolaşma. 
 
Nizamsız kotanın olmaz əgəri, 
Bküz yorulubsa olmaz cəkəri. 
Döymə füqəranı, vurma nökəri, 
Yanar çismin nar-ataşa, dolaşma. 
 
Şəmşir, işinə bax cərxi-ruzgarın, 
Nələr gördün, hara düşdü güzarın. 
Yuva lacınındı yumurta sarın, 
Sar balası, tərlan quşa dolaşma. 
 
BETƏR 
 
Dostlar bir qəm məni yaman yandırdı, 
Çəhənnəm odundan, narandan betər. 
İsti bədənimi buza döndərdi, 
Qışdakı tufandan, borandan betər. 
 
Qarı düşmən yaman dərdi-bəladı, 
Alışdırıb çismim oda qaladı. 
Bədənimi şahmar kimi daladı, 
Əqrəbdən, ilandan, cayandan betər. 
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Getmir ürəyimdən bu möhnət dağı, 
Hədər yerə yaxın sandım alçağı. 
Sinəmə ox atdı oxlanmış yağı, 
Güllədən, nizədən, kamandan betər. 
 
Bir söz üstə alışıram, yanıram, 
Sirrimi deməyə mən utanıram. 
Əzam sıza cəki, ufuldanıram, 
Yaralı maraldan, çeyrandan betər. 
 
Şəmşir istər halal, təmiş iş görə, 
Haram tikə məni tapmaz bir kərə. 
Bir məsəldir, elə oddan kül törər – 
Ara qarışdarar şeytandan betər. 
 
HANI 
 
Soyuqdan, istidən saxlanan çanın, 
Quru yerdi axır bir gün məkanı. 
Əzəldən qaydası budur dünyanın, 
Gah yazı cağırır, gah zimistanı. 
 
Nə vaxtdan bəridi məsəldir elə, 
Fələyin sirrini bilən yox hələ. 
Biri hammal olur götürür şələ, 
Biri bol qazanır ruzunu, nanı. 
 
Cox olur səxasız insafda var, 
Dövləti artdıqça olar tamahkar. 
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Məəttələm qərarına, ruzigar, 
Uçaldırsan, alcaldırsan insanı. 
 
Yarpaq ki, saraldı, yetişib vaxtı, 
Şəmşir, cox da demə ölüm uzaqdı. 
Taraç oldu necə şahların taxtı, 
Hanı yer üzünün, xanı, xaqanı? 
 
QAYDADI 
 
Pay ver, pay alarsan – atalar deyib, 
Əzəldən bu adət bizdə qaydadı. 
Müxənnətlər süfrə aıb ad almaz, 
Yalvarar-yaxarar üzdə, qaydadı. 
 
Cəkilsin könlündən sədaqətə yol, 
Rəhmə, mürüvvətə, kəramətə yol. 
Gərək ürək versin məhəbbətə yol, 
Gözləmək bu yolu gözdə qaydadı. 
 
Güçlüyə küsənib, fakğıra gülmə, 
Özünü dağlardan cox uça bilmə. 
Namərddən toxunar zəhərli kəlmə, 
Kababı yandırmaq közdə qaydadı. 
 
Şəmşir coxdan deyib ilana lənət, 
Şeytan kimi ara vurana lənət. 
Fıfrıldağa lənət, yalana lənət, 
Kişi bütün olar sözdə, qaydadı. 
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YETİŞDİM 
 
Ellər aşiqiyəm mən əzəl gündən, 
El icində bu hörmətə yetişdim. 
O qədər razıyam bu gözəl gündən, 
Xalqı sevdim, məhəbbətə yetişdim. 
 
Səsimi qatmışam elin səsinə, 
İndiçə düşmüşəm şadlıq bəhsinə. 
Şadam mətləbimin düzəlməsinə, 
Arzu, kama, səadətə yetişdim. 
 
Getdi, o qaranlıq dumanlar kecdi, 
Dünyanı qərq edən tufanlar kecdi. 
Şəmşir, nə dövranlar, zamanlar kecdi, 
İndi doğru həqiqətə yetişdim. 
 
ŞİRİNDİ 
 
Tanıdığım adam var ki, gözündə, 
Dünyanın özündən malı şirindi. 
İnsana lazımdı ilqar, etibar, 
Çahanın yaşılı, alı şirindi. 
 
Qabaqdan qış gəlir, bağışla məni, 
Coxdandı gəlmirəm görməyə səni. 
Dağların cicəyi, ağ yasəməni, 
Sənin də ləbinin balı şirindi. 
 
Eşqinə giriftar mənəm payı-bənd, 
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Şəmşirə zülflərin olubdu kəmənd. 
Elə bil hüsnünə düzülüb əbçət, 
Lalə yanağının xalı şirindi. 
 
QOYMA 
 
Mənim bu dünyaya sığmaz adımı, 
Bir adsız nanəçib batırdı, qoyma. 
İnandırdı qohumunu, yadını, 
Şeytandı, fitnədi, qatırdı, qoyma. 
 
Fitnədən, fəsaddan uzaqdı aram, 
Bəd əməldən hiyləgərdən kənaram. 
Baş alıb əlindən qacdığım haram, 
Gəldi, yaxınlaşdı, yetirdi, qoyma. 
 
İnanın el, oba, icirəm andı, 
O hədyan danışdı, viçdanı dandı. 
Hay saldı qoluma qolun toxundu, 
Bilmədim, gözlərim yatırdı, qoyma. 
 
Baxıram təhrinə biçdi, bədzatdı, 
İblis kimi bişmiş işə su qatdı. 
Nağıldakı küpə girən arvaddı, 
Şuma balıq əkdi, bitirdi qoyma. 
 
Şəmşirəm, nə yaman yerdə qalmışam, 
Bun ə bilir mən nə yara almışam. 
Mahal gəzib, halal yollar salmışam, 
İzimi ellərdən itirdi qoyma. 
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BİLMƏZ 
 
Dostun bir görüşü dəyər min aya. 
Xoş kecən bir günə il cata bilməz. 
Birləşsə, bir caydır şəffaf bulaqlar, 
Çoşğun dəryalara göl cata bilməz. 
 
Neyləyəsən qışda qalxan tufana, 
Rəhmi gəlməz nə qoçaya, çavana. 
Ucub sarayından köcən karvana, 
Üzülən bir ələ əl cata bilməz. 
 
Sədaqət, həqiqət ola arada, 
Onu halal saxla getməsin bala. 
Qohumu sağlıqda salasan yada, 
O gəlməz yollara yol cata bilməz. 
 
İtməz, ruzigarda qaldı nişanam, 
Ellərin dilinə düşən dastanım. 
İstəkli olana şirinzəbanam, 
Şəmşirin dilinə dil cata bilməz. 
 
DÜŞƏRMİ 
 
Ağıldan, kamaldan, kəm olmayan kəs, 
Divanə olarmı, cölə düşərmi?! 
Yolundan cıxmayan qala yetişməz, 
Bədnam olub dildən-dilə düşərmi? 
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Qəza Kəmənindən qurtarmış bayaq, 
Bu cətin ağrını unudur ançaq. 
Haramı çığır ilə getməyən ayaq, 
Görən, sənə nahaq tələ düşərmi?! 
 
Sən qəlbi ipək ol, daş, dəmir olma, 
Qonşuya-qonşuya bəd fikir olma. 
Yaxşı gün görəndə naşükür olma, 
Gözəl gün hər zaman ələ düşərmi?! 
 
Girmə döyüşünə danasan, nərin, 
Anla hünərini bir düşün dərin. 
Felinə aldanma hər dərbədərin, 
Körpünü axtaran selə düşərmi?! 
 
Şəmşir doğru yoldan qafil olmamış, 
İlqar şərabını eyləmişəm nuş. 
Şeytan tədbirinə yetirməyən guş, 
Qəzaya uğrayıb felə düşərmi?! 
 
OLUR 
 
Bir oğul bəd olsa ata üzünə, 
Taleyi tərs olub, baxtı kəm lur. 
Düşür nəzərindən yarın, yoldaşın, 
Şad günü ahu zar, dərdi-qəm olur. 
 
Ağ olmasa ata, anna üzünə, 
Nur sacılır o xələfin gözünə. 
Aya basa həqiqətin izinə, 
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Taleyindən nə istəsə çəm olur. 
 
Kim deyir yaxşının qeydinə qalma, 
At qəmi, qüssəni, vaxtsız qoçalma. 
Ömür baltasıdı – bədəsil alma, 
Qamətin əyilir, qəddin xəm olur. 
 
Şəmşirin sözünü arif bəyəni, 
Yol vuraçaq ustadına söyəni. 
Yarımasın atasının döyəni, 
Taledən, qismətdən ömrü kəm olur. 
 
DEMƏDİM MƏN 
 
Nər izində qalan yağış suyuna, 
Olarsan ümmana tay, demədim mən. 
Geçə işıldayan göy böçəklərə, 
Ulduz demədim mən, ay demədim mən. 
 
Söz gizlidi istəmədim uzana, 
Əyri tüfəng cətin gələr mizana. 
Daş qatından damçı-damçı sızana, 
Bulaq demədim mən, cay demədim mən. 
 
Dnadan yapışıb atmadım nəri, 
Sən özün bilirsən hacandan bəri. 
Elin də bu sözdən vardı xəbəri, 
Qafil olmadım mən, ray demədim mən. 
 
Qarğanı tərlana qata bilmərəm, 
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Vəfalı dostları sata bilmərəm. 
İlqarı əlimdən ata bilmərəm, 
Qarlı zimistana yay demədim mən. 
 
Dəli dağ alcalıb olmaz təpəcə, 
Sən də bu çümlədən halisən neçə. 
Şəmşir sənlə həminkidi indiçə, 
Olub əqlim, huşum zay, demədim mən. 
 
QARIŞDIRAR 
 
Haramdan əkilib-haram doğulan, 
Fitnədi, fəsaddı, el qarışdırar. 
Lənətdən verilib şeytanın payı, 
Pozar bitmiş işə əl qarışdırar. 
 
Mərddən xeyir gələr, namərddən zərər, 
Kəlməsi ağıdı, nəfəsi zəhər. 
Nakəs həqiqəti cəpinə cəkər, 
Əyər əyriliyə yol qarışdırar. 
 
Sinəmi mərdlərə etmişəm insar, 
Qəlbim saf billurdu götürməz qubar. 
Şəmşirdə məhəbbət, təmiz ürək var, 
El xeyrinə şirin dil qarışdırar. 
 
MƏNİM 
 
Min səkkiz yüz doxsan ücdə anadan, 
Olmuşam, bu qədər yaşım var mənim. 
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Murov, Qoşqar, Kəpəz, Cilgəz, Dəli dağ, 
Məskənim olubdu bu dağlar mənim. 
 
Yaylaqda yayladım cobanlarınan, 
Gün keçirdim, namus, qeyrət, arınan. 
Dolandım ellərdə etibarınan, 
Dedilər adıma baxtavar mənim. 
 
Sinəmdə köhnədən yara salıbdı, 
Sözüm, şerim bu dağlara qalıbdı. 
Ayağım dəyməmiş hara qalıbdı, 
İtirməz izimi bu diyar mənim. 
 
Şəmşir qoçalsa da sözü təzədi, 
Bahar gəldi dünyamızı bəzədi. 
Dövranım eyş ilə meydi, məzədi, 
Qəlbdimdə qalmamış intizar mənim. 
 
OLMASA 
 
Ləl mətahın düşər şor bazarına, 
Bilib qiymətini alan olmasa. 
Çəfasız kim catar bağın barına, 
Beçərib qeydinə qalan olmasa. 
 
Bu ana torpağım qoy olsun abad, 
Pərişan xəyalım indii olub şad. 
Ağlamaz bir bağban, eyləməz fəryad, 
Yaşıl pöhrəsini yolan olmasa. 
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Şəmşir, cox axtardın, gəzdin dərini, 
Hrə kəs bu dünyada tapar yerini. 
Calan olmaz, inan, biri-birini, 
Namərdin qəlbində ilan olmasa. 
 
MƏN 
 
Mən bir sızqayamsa, atamdı dərya, 
Həmin o dəryanın adasıyam mən. 
Onun şerri bənzər daşqın bir caya, 
Payıma nə düşsə dadasıyam mən. 
 
Neçə ki, geçənin olur sabahı, 
Mən də bu varlığa ümidəm dahı. 
Atmışam möhnəti, cəkmirəm ahı, 
Qeyrətli oğul, qız atasıyam mən. 
 
Şəmşirəm, gözlədim adı, sanımı, 
Haram yoldan pak saxladım çanımı. 
El qanından ayırmaram qanımı, 
Axsa, el qanına qatasıyam mən. 
 
DEDİM 
 
Sızqa olub məni aparan suya, 
Daşqın Araz dedim, sel, ümman dedim. 
Gözlədim bəxtimi xatalı quldan, 
Bu səbəbdən cor deyənə çan dedim. 
 
Ağladım gözümdə yaş dolandırdım, 
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Bağrıma bağladım daş, dolandırdım, 
Elimdə düz gəzdim, «baş dolandırdım», 
Nə hədyan danışdım, nə böhtan dedim. 
 
Meyl etmədim nanəçibin aşına, 
Sirrini demədim bir yoldaşına. 
Gördüm hər kim qanın alıb başına. 
Mən ona çavabı mehriban dedim. 
 
Şəmşir mətləbinə yetişib daha, 
İnçidib bir qəlbi batmaz günaha. 
Bu günə nə var ki, göz qoy sabaha, 
Qail olanları anla, qan dedim. 
 
OLAYDIM 
 
Arifə, alimə, qədir bilənə, 
Duyan adamlara nökər olaydım. 
Nur sacaydım mərd insanlar ceşminə, 
Yollarında nurlu səhər olaydım. 
 
Böyük atalardan öyüd götürən, 
Xalq ücün baharlı cicək gətirən. 
Xam torpağı yarıb cörək bitirən, 
Kotanın ağzında əgər olaydım. 
 
Olmazdım bir kəskin xətrinə dəyən, 
Qoymazdım yoxsulu söyən, nə döyən. 
Olmayaydı məndən küsən, inçiyən, 
Hamının dilində əzbər olaydım. 
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Əsəl olaydım quru şanların, 
Könlünü alaydım pərişanların. 
Elinin xeyrinə qarışanların. 
Əzilib, dilində şəkər olaydım. 
 
Ey könül, bu yolda cox sinə gərdin, 
Qəm yükü yorubdu səni bu dərdin. 
Atasını bəyənməyən namərdin, 
Qəlbinə tikanlı cəpər olaydım. 
 
MƏNƏ NİŞANƏ 
Babamdan nəsihət 
 
Yüz qırx bir yaşında ölən babamdan, 
Bu söz yadigardı mənə, nişana. 
Onun nəsihəti cıxmaz yadımdan, 
Gəzir xəyalımda getsəm hayana. 
 
O kamallı babam belə demişdi, 
Bel bağla, arxa ol elə demişdi. 
Yaranmışa qurma tələ, demişdi, 
Tələ quran düşməlidir zindana. 
 
Xəbərsiz ov almaz şir səs verməmiş, 
Sən də şir kimi ol atalar demiş. 
Halal süd əmənlər görməz naqis iş, 
Zərəri, ziyanı dəyməz insana. 
 
Mərdimazar uçalsa da ölkədə, 
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Xəsislikdi sonrası da, ilki də. 
Toyuq tutmaq bir qaydadı tülküdə, 
Lənət nanəçibə, biçə, şeytana. 
 
NƏYƏ GƏRƏKDİ 
 
Bir yerdə ki, mərdin səsi gəlməyə, 
Gərəksiz qıyyalar nəyə gərəkdi. 
Sahibsiz gözəllər, mərdsiz köhlənlər, 
Nərsiz ağ mayalar nəyə gərəkdi. 
 
Bu elsiz yaylaqlar, elsiz oylaqlar, 
Qoyunsuz, quzusuz, cobansız dağlar. 
Şairsiz ölkələr bülbülsüz bağlar, 
Kəkliksiz qayalar nəyə gərəkdi. 
 
Söykən el dağa alasan vüqar, 
Şəmşir, belə qüdrət ellərində var. 
Sənətkar əlləri yazan, yaradar, 
Böhtanlar, şayələr nəyə gərəkdi. 
 
VERMƏZ 
 
Gədadan pay umma, səxası yoxdu, 
Atası verməyib, özü də verməz. 
Namərdin xeyrindən zərri coxdu, 
Çan versən, torpaqdan mizi də verməz. 
 
Babanın yoluyla gedəçək nəvə, 
Atmaz adətini uyuşmaz dəbə. 



 

 72 

Olsa qapısında səksən min dəvə, 
Sailə bir yetim quzu da verməz. 
 
İlqarda, insafda kim olsa naşı, 
Yaxşılıq etməyə gətirməz başı. 
Nakəs bir dağ kimi yığsa qumaşı, 
Möhtaça bir qırıq bez idə verməz. 
 
Alcaq, satqın, gözü, könlü, qəlbi var, 
Onlara yoldaşdı şeytan, çanavar. 
Yaradan xainə versə ixtiyar, 
İnsana görməyə gözü də verməz. 
 
Şəmşir, xəbislərin şərbəti açı, 
Haramdı qulduruq baçi-xəraçı. 
Kimsənə omlasın namərd möhtaçı, 
Sən şəkər istəsən duzu da verməz. 
 

Palcıq mənasında işlənmişdir. 
 
OLAN ZAMAN 
 
Dağ olsa əridər külə döndərər, 
Kişinin həmdəmi pis olan zaman. 
Azar düz yolunu tərsinə gedər, 
Evində övladı nəhs olan zaman. 
 
Məndən inçiyirsən, dərdi bil inçi, 
Bayquşa məskəndi viranə künçü. 
Xofludu adamın pisi, gülünçü, 
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O hürkər özündən səs olan zaman. 
 
Şəmşir izahını göstərdi axır, 
Bir qotur danadan çirklənir naxır. 
Dayanmaz, üzünə tez cıxar paxır, 
Qızılın içində miss olan zaman. 
 
NƏ MƏNASI VAR 
 
Qoşub qəm çütünü, ey arif olan, 
Çanda dərd əkməyin nə mənası var. 
Yağı düşmən səni kəsdi zaman, 
Qorxub diz cökənməyin nə mənası var. 
 
Tənəzzül atını capar, onda gül, 
Ağaçdan yarpağı, qopar, onda gül. 
Gələndə ağladın, aparanda gül, 
Qanlı yaş tökməyin nə mənası var. 
 
Günün kecib, ömür gözlər vədəni, 
Qaytarmaq cətindi kecib gedəni. 
Dərdin-hiçran yaralamış bədəni, 
Qızıla bükməyin nə mənası var. 
 
Göz dikmə kimsənin yaşıl, alına, 
Öz şələni özün götür dalına. 
Evində yoxdursa, özgə malına, 
Gözünün dikməyin nə mənası var. 
 
Şəmşr gülməmişdir fələk yıxana, 
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Bəxti yatıb, taleyi kəm baxana. 
Bir müşküldən azadlığa cıxana, 
Paxıllıq cəkməyin nə mənası var. 
 
YADIMA DÜŞDÜ 
 
Dar gündə namərddən gəzdim köməklik, 
Etdiyim xam xəyal, yadıma düşdü. 
Daşqın cayda göbələyə əl atdım, 
Dedim yadına sal, yadıma düşdü. 
 
Dərinə düşmürəm üz axtarıram. 
Sədaqət, həqiqət, iz axtarıram. 
Pul gəzmirəm, doğru söz axtarıram, 
Fərasət, xoş xəyal yadıma düşdü. 
 
Zalımın ağzında söz titrədi, 
Dodaqları əsdi, üzü titrədi. 
Baxdım ki, varlının dizi titrədi, 
Dili olmuşdu lal, yadıma düşdü. 
 
Haqq var, ədalət var, bilin, dilimdə, 
Şəmşirəm, gəzirəm oba, elimdə. 
Tənqidin rəndəsi ola əlimdə, 
Kobudlara sığal yadıma düşdü. 
 
YOX, YOX 
 
Bir kəsə qalmayan dünyanın malı, 
Şahi-Süleymana qaldımı, yox, yox. 
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Dağ Yunisin zəngin qızıl anbarı, 
Axı bir insana qaldımı, yox, yox. 
 
Eşitmişəm İsgəndərin səddini, 
Kəsmiş bu dağlardan quşlar rəddini. 
Fələk əyib səfər üstə qəddini, 
Yetişməyə kama qaldımı, yox, yox. 
 
Sən niyə düşmüsən bu bəd niyyətə, 
Deyərlər: bağlıdır hörmət, hörmətə. 
İblis azdı, dücar oldu lənətə, 
Yamanlıq şeytana qaldımı, yox, yox. 
 
Yaxşılıq dalınça etmə məzəmmət, 
Yaddan cıxmaz eylik, cörək, məhəbbət. 
Şəmşir, söylə yaxşılara irəhmət, 
Bu alqış yamana qaldımı, yox, yox. 
 
PAXIRI KİMİ 
 
Gəl zail danışma, sözün iylənər, 
Qara böyürtkənin caxırı kimi. 
Eşidənin nəçib qəlbi bulanır, 
Zəhərin icilməz bixuru kimi. 
 
Sənsən bu dünyanın alcaq, qolayı, 
Yaman gündə dostdan qacan dolayı. 
Sürtülüb qəlbinin gedib qalayı, 
Qatıq düşən misin paxırı kimi. 
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Meylin haqdan cox kənara düşübdü, 
Üzünə lənətdən qara düşübdü. 
Belinə qurtarmaz yara düşübdü, 
Qotur xınzırların yağırı kimi. 
 
Şəmşir xairlərdən qacqındı qacqın, 
Dərdim tüğyan etdi həddindən aşqın. 
Əqlin, fikrin, huşun olubdu caşqın, 
Yatağan cobanın naxırı kimi. 
 
ƏLİMDƏN 
 
Göz acıb dünyaya düşəndən bəri, 
Yoxdu bir gileyli insan əlimdən. 
Maldan, puldan, zər-zibadan ötəri, 
İnçiyən olmayıb, inan, əlimdən. 
 
Şərdən uzaqlaşıb xeyirə getdim, 
Baçardığım qədər haraya yetdim. 
Açizə, yoxsula yaxşılıq etdim, 
Yaxşılıq gəlibdi hər an əlimldən. 
 
Oldum haqq aşığı, doğru-düz yazan, 
Məni sarsıtmadı quduran, azan. 
Nəfsimə dərs dedim: halaldan qazan, 
Olmaz bu baratı alan əlimdən. 
 
Əkinci atama mən oldum hodax, 
Biz qazandıq, zalım yedi doyunçaq. 
Coxunu onlara verirdik ançaq, 
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Yığdım mərəklərə saman, əlimdən. 
 
Dağ döşündə, daş üstündə yatardım, 
Özüm də bəxtimə qürrə atardım. 
Bir zaman ellərə qoyun otardım, 
Salmadım comağı, coban əlimdən. 
 
Dədəmdən öyrəndim, sözü, sənəti, 
Şəmşirə əfsundur elin hörməti. 
Baqidi qəlbimdə el məhəbbəti, 
Bir kəsə dəymədi ziyan əlimdən. 
 
YAXŞIDI 
 
Biqeyrət kişidən, satqın qadından, 
Ovlatmağa qara taza yaxşıdı. 
Utanmayan namusundan, arından, 
Beləsindən belə kök quzu yaxşıdı. 
 
 
Qoymayın məçlisə yağı qarışsın, 
Nə alçağı, qurumsağı qarışsın. 
Oğraçın balına ağı qarışsın, 
Mərdin cörəyinin duzu yaxşıdı. 
 
Əyilməz zəhmətə, nə də əməyə, 
Hazırdılar ançaq müftə yeməyə. 
Əbədilik çəhənnəmi görməyə, 
Mən deyirəm keşiş, qazı yaxşıdı. 
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Qoyarmı boynuna ağır yük adam, 
Mərdə sığan olsan yalğız tək adam. 
Halal süddən xəlq olunmuş tək adam, 
Şəmşir görüb doğru, düzü yaxşıdı. 
 
HEC 
 
Tazıdan gərgədan, tülküdən aslan, 
Caqqaldan, tuladan şir olarmı hec?! 
Haramdan əkilən, haram doğulan, 
Səxalı mərd igid gər olarmı hec?! 
 
Şöləsi cıxarmı yağsız cırağın, 
Meyvəsi kəm olar bağbansız bağın. 
Sünbül dən tutmaz şoran torpağın, 
Sərvətsiz qumsallar zər olarmı hec?! 
 
Gərək kamalınan biləsən işi, 
Əqilnən, fəhminən elə təftişi. 
Biçdən, mazarratdan, alcaqdan kişi, - 
Şeytanda etibar gör olarmı hec?! 
 
Sığmaz dərisinə sarsaq ədabaz, 
Varlansa boynundan asar min qotaz. 
Qurumsaqdan olan el dolandırmaz, 
Hiyləgərin sözü bir olarmı hec?! 
 
Şəmşir, şagirdisən nəçib sənətin, 
Təmiz saxla, qoy pak olsun niyyətin. 
Dli doğru söylər halal xilqətin, 
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Kəlməsində yalan, şər olarmı hec?! 
 
ƏZİZİM 
 
Bu cərxi-gərdişin nərdivanı var, 
Ədalət, həqiqət, haqdı, əzizim. 
Birdən tufan əsər, birdən yağar qar, 
Yetişəndə vədə, vaxtı əzizim. 
 
İnsanın başında hər çür iş olur, 
Yolu eniş olur, gah yoxuş olur. 
Yay dolanır, payız kecir, qış olur, 
Gah qurulur, bahar taxtı, əzizim. 
 
Bu hökmün sirridi, kim olub halı, 
Çahanı bərgəştə gəzən xəyalı. 
İnsan bivəfadı, dağlar vəfalı, 
Ömrə bir etibar yoxdu, əzizim. 
 
Dünyada bu qərar var əzəl gündən, 
Köhlənə mindirir, salır tərkindən. 
Əlbəttə, ərk edib, küsərəm səndən, 
Yaxın yollar nə uzaqdı, əzizim. 
 
Uzunluq etmədim, dedim müxtəsər, 
Bir bax əhvalıma, yetir sən nəzər. 
Uçar qanadlanar, havada gəzər, 
Şəmşirin bu tərlan baxtı, əzizim. 
 
ETİBAR 
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Oldun həqiqətin bir doğru dəsti, 
Sənə inanmamaq olmaz, etibar. 
Dostun arasında məhəbbət bəsdi, 
Elə bil bağçadı solmaz etibar. 
 
Əl tutmaq, yaxşılıq, halal duz-cörək, 
Bunları pak tutar tərtəmiz ürək. 
Kişidə xoş sifət, adamlıq gərək, 
İnsanı hörmətdən salmaz etibar. 
 
Şəmşir, qoçalsan da yeri gəldi yaz, 
Hələ var səsində, sözündə avaz. 
İgid ilqarını əldən buraxmaz, 
Namərddə, nakəsdə qalmaz etibar. 
 
TANIMAZ 
 
Oğlun səfehi, atın qulası, 
Bunlar dostu, nə düşməni tianımaz. 
Sahibini tutmalıdı düşmə it, 
Sən yüz də deyəsən tanı, tanımaz. 
 
Kamallılar huş üstünə huş qoyar, 
Övladına bir xeyirli iş qoyar. 
Zay süd əmən ata yurdun boş qoyar, 
Hörmət bilməz, adı-sanı tanımaz. 
 
Qəlbin paksa xain, xəbis arama, 
Naşı təbib, neştər vurma yarama. 
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Gözün acıb göz tikənlər harama, 
Haram gəzər, halal nanı tanımaz. 
 
Nainsaflar dalımlıqdan yağırdı, 
Sallabaşlar fasıqlıqdan fağırdı. 
Kənar qacdı kim düz yola cağırdı, 
Haq yolunu cıxar çanı, tanımaz. 
 
Biri var sərxoşdu necə həftədi, 
Başa düşmür ziyandadı, nəfdədi. 
Görürsən ki, il uzunu kefdədi, 
Dəmli vaxtı bir insanı tanımaz. 
 
Şəmşir, baxma beləsinin üzünə, 
Uzaq dolan, ayaq basma izinə. 
Qohum-qardaş yad görünər gözünə, 
Ata-ana, dost-aşnanı tanımaz. 
 
DÜNYA 
 
Əzəl gəlişimdə aldatdın məni, 
Hədər işrətinə uymuşam, dünya. 
Qəmin cəngəlini caldın sinəmə, 
Fitnə-fəsadını duymuşam, dünya. 
 
Çavanlıq eşqini əlimdən aldın, 
Əydin qamətimi nə günə saldın. 
Gah ağaça vurdun, gah daşa caldın, 
Yıxılıb yerə cox dəymişəm, dünya. 
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Çar olub göz yaşım axıb görürəm, 
Qolumdan qüvvətim cıxıb görürəm. 
Ömrün ilqarına baxıb görürəm, 
Qanım buza dönüb, soymuşam, dünya. 
 
Toyu yas edirsən, pozursan birdən, 
Kimsə baş acmadı bu açı sirdən. 
Şikayətim coxdu səndən, ömürdən, 
Yazıb mahallara yaymışam, dünya. 
 
Dostluğun biilqar, ədalı oldu, 
Qonağın əbədi gedəli oldu. 
Zədəsiz bədənim zədəli oldu, 
Səni etibarsız saymışam, dünya. 
 
Gözəlliyin üzümüzə nur sacıb, 
Bahar fəslin cəmən, cicək, gül acıb. 
Mən də sənin kimi ilqardan qacıb, 
De kimin işini əymişəm, dünya. 
 
Şəmşir yaranıbdı ürəyi təmiz, 
Yoxsula əl atdım göstərmədim diz. 
Gəzdiyim ellərdə halal saldım iz, 
Səndə ləkəsiz ad qoymuşam, dünya. 
 
DEMƏMİŞDİM 
 
Nər izində qalan gölməcə suyu, 
Olar ümanlara tay deməmişdim. 
Geçə işıqlanan fosfor qurduna, 
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Ulduz deməmişdim, ay deməmişdim. 
 
Qarğalara şirin dil yaraşarmı? 
Hər alcağa tərif bil, yaraşarmı? 
Qışın boranına gül yaraşarmı, 
Zimistan fəslinə yay deməmişdim. 
 
Söz məxfidi, istəmədim uzana, 
Əyri xədəng cətin gələr mizana. 
Daş qatından qətrələnib sızana, 
Daşqın Araz cayı kimi cay deməmişdim. 
 
Nadandan yapışıb atmaram nəri, 
Nakəsin meydanda olmaz hünəri. 
Dostumun da var bu işdən xəbəri, 
Kamandara əqli zay deməmişdim. 
 
Dəlidağ alcalıb olmaz təpəçə, 
Kobud olan bədən olarmı inçə. 
Şəmşir işi başa düşüb indiçə, 
Catar hər axmağa pay deməmişdim. 
 
OLDU 
 
Aman, ellər, bu dərd məni yandırır, 
Dost dedim namərdə bir şahmar oldu. 
Ovculuq etməyə tula tutmuşdum, 
Böyütdüm bir yağı çanavar oldu. 
 
Dərd bir ola neçə dözüm beşinə, 
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Öu alcaq nakəsin baxın işinə. 
Nə yıxılsa, caqqal qonar nəşinə, 
Tülkü duzaq qurdu, hiyləgər oldu. 
 
Şəmşirəm, bu sözü yadigar dedim, 
Alimi, arifi xəbərdar edim. 
Binamusla bir süfrədə bal yedim, 
Aqibəti ağzı, zəhrimar oldu. 
 
TƏRƏFİNƏ 
 
Bizə atalardan belə misal var, 
Su axar səmtinə, öz tərəfinə. 
Halal xilqət şər axtarmaz aşikar, 
Hər sözü danışar düz tərəfinə. 
 
Məkəs, milcək haram nəşi arzular, 
Nakəs olan alcaq işi arzular. 
Zimistanın quşu qışı arzular, 
Bülbülün xəyalı yaz tərəfinə. 
 
Mərd igidlər, yaxşı dostlar yüz olsun, 
İlqarımız doğru olsun, düz olsun. 
Şəmşirtək qəlbiniz tərtəmiz olsun, 
Gəlsin bir xeyirli söz tərəfinə. 
 
EŞİT 
 
Deyirlər qurd basır arxalı köpək, 
Əlbət səndə belə hünər var, eşit. 
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Daşqın cay üzündə axan göbələk, 
Tərifini qoy mən edim çar, eşit. 
 
Hünərvər olmuşduq ata-babadan, 
Cəkinmədik qovğa günü davadan. 
Ucub tülək tərlan gedib yuvadan, 
Qalıbdı yurdunda qarğa, sar, eşit. 
 
Günləri sanadıq say da qurtardı, 
Həftələr azaldı, ay da qurtardı. 
Üc ay bahar kecdi, yay da qurtardı, 
Sabah qopar boran, külək, qar, eşit. 
 
Hər kimsə tutduğu işdən utanı, 
Nəsli dürüst olan etməz xatanı. 
Karsız oğul tez unudar atanı, 
Səndə yoxdu namus, qeyrət, ar eşit. 
 
Sözü pay elədim obaya, kəndə, 
Şəmşirəm, sənə var məhəbbət məndə. 
Doğrusunu deyim, baxıram səndə, 
Əsla yoxdu doğru, düz ilqar, eşit. 
 
OLMASIN 
 
Xaindən, paxıldan, cuğuldan başqa, 
Kim deyər salamat qalan olmasın. 
Gözü götürməyən o alcaq qaşqa, 
Deyib filan oğlu filan olmasın. 
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Tutmamışam bir bəşəri qılığa, 
Sığınmıram, əsla dana-doluğa. 
Lənət mərdimazar, yalancılığa, 
Dostun arasında yalan olmasın. 
 
Şəmşir, doğru qəlbin haqqa əyandı, 
Meylim ellər ücün cox mehribandı. 
Biçdən olan şeytan oğlu şeytandı, 
Belə fitnə-fəsad olan olmasın. 
 
GƏRƏK 
 
Ucmaz o qala ki, onun divarı, 
Saxsı, kərpiç olsun, daş olsun gərək. 
Deyilən hər sözü saxlaya barı, 
Bir kəsdə beyinli baş olsun gərək. 
 
Dərin fikir yükdü bisavadlara, 
Yazısız dastanlar yaramaz kara. 
Alınmaz mətahı cəkmə bazara, 
Üzükdə mirvari qaş olsun gərək. 
 
Əməyə, sənətə elmə uymayan, 
Övladına təməl daşı qoymayan. 
Kitab oxumayan, məna duymayan, 
Ağlasın gözləri yaş olsun gərək. 
 
Namərd, nanəçiblər qəlbi dardılar, 
Xainlər, paxıllar dərd-azardılar. 
Dolunu tökməyə həvəskardılar, 
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Baisin canağı boş olsun gərək. 
 
Sözüm nəsihətdi, yadigardı, yaz, 
Səxalı süfrədən cörək azalmaz. 
Dindirmə, qaşqadı, səydi ədabaz, 
İnsancın sifəti xoş olsun gərək. 
 
Gəl bələd o lbu hesaba, bu sana, 
Muş layiqdi fitnə gəzib pusana. 
Bir işarə bəs eyləyər insana, 
Qanmasa palanlı toş olsun gərək. 
 
Şəmşir, bil qədrini halal baratın, 
Yaraşığı Koroğlunun, Qıratın. 
Cətin almaq olar kamalı satın, 
Ağılsız kəllələr caş olsun gərək. 
 
HƏYASIZ 

 

Qonşu, bu sərt iti zənçirdən acma, 
Acsan, inan, adam tutar, həyasız. 
Zənçir ilə möhkəm bağla amandı, 
Cəkinər, zənçirdən qopar həyasız. 
 
Dəqiqədə hartı-hurtu var birdən, 
Hədər yerə hürür bu ədbar birdən. 
Cox versən firsəndi qudurar birdən, 
Bir quduz ağrısı tapar hayasız. 
 
Açı dili edib yaralı, 



 

 88 

Cox vaçibdi ondan durmaq aralı. 
Yüz adam da gəzə əli cıralı, 
Sənin kimi cətin tapar həyasız. 
 
Topuqdan çanlıdı, kamaldan köpək. 
Həyasız gözəldən, sən çanın, əl cək. 
Başına hələ cox işlər gələçək, 
Qovlamasın min ev yıxar həyasız. 
 
Bir gün cıxmalısan aradan kişi, 
Qacmasan bu qəlbi qaradan, kişi. 
Sən olasan yarı yaradan kişi, 
Dekilən yaxamdan qurtar həyasız. 
 
Cıxmaz sürüsündən südlü bir qoyun, 
Nədi başımıza acırsan oyun. 
Biqeyrət, qurumsaq, yekə tirboyun, 
Rədd oslun bu eldən, apar, həyasız. 
 
Şəmşirdən utanmır, həyanı saymır, 
Qoçanı düşünmür, çavanı saymır. 
Alimi, arifi qananı saymır, 
Sevməz inan izim diyar, həyasız. 
 
OLSUN 
 
Cox cətindi binamusda dolanmaq, 
İstər kişi olsun, ya qadın olsun. 
Yaradandan nə pul istə, nə də mal, 
Qoy təki ağıllı övladın olsun. 
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Firavan görünər mərdin məhləsi, 
Olmaq nə lazımdır şeytan fəhləsi. 
O kəsdən ki gedir elin zəhləsi, 
Beləsi qohumun, nə yadın olsun. 
 
Sövda qurdun, mən yanında yoxudum, 
Alcağa, quldura nifrin oxudum. 
Bir şer arğaçlı şərbab toxudum, 
Şəmşir, halal sənət qanadın olsun. 
 
İNDİ 
 
Bu qoça dünyadan doymayan insan, 
Nə yoldaş tanıyar, nə də yar indi. 
Gözləməz qeyrətin, namusun, arın, 
Qoy olsun başına çahan dar indi. 
 
Yazıq anan səni doğmayaydı kaş, 
Məhəbbəsiz, düşünçəsiz, yekəbaş. 
Hədər yerə tərlan dediyin, qardaş, 
Nədən oldu bir yaramaz sar indi. 
 
Alovdan qığılçım, oddan gül törər, 
Ulğundan bağ olmaz, cürük puldan zər. 
Dəngəsər oğuldan kim görüb hünər, 
Bəd övladdan cıxmaz xeyir-kar indi. 
 
Şəmşirin dərdini mən deyim sən yaz, 
Belə nəsihəti olmamışdı az. 
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Sağsağan, qarqıcay, ala qarğa, qaz, 
Hacan bir-birinə oxşayar indi. 
 
DANIŞMA 
 
Aşıqları lağa qoyub gülmə sən, 
Caqqalsan, meşədə ula, danışma. 
Dilinə qadağa ver bundan belə, 
Kücə iti, düşmə tula, danışma. 
 
Beytaşa görünür kəlbin alası, 
Cömcəquyruq qurbağanın balası. 
Pişiyin sarısı, atın qulası, 
Bunlar sənə oxşar ola, danışma. 
 
Ölüb utanarsan eybin qansan, 
Mərifətsiz, heyvansan ki, heyvansan. 
Ömrün boyu, il uzunu piyansan, 
Başına sal yerə, bala, danışma. 
 
Sənin alcaq adın eldə çar olsun, 
Tərifin dillərdə boz himar olsun. 
Namus, qeyrət sənə haram, ar olsun, 
Yar-yöndəmi kərtənkələ, danışma. 
 
Məni yaxşı bilir hər oba, hər kənd, 
Bir bəşər oğluna atmadım kəmənd. 
Şəmşirə nə ücün ediosən rişxənd, 
Gedib catar Rüstəm Zala, danışma. 
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CATMADI 
 
Namərdə dost dedim əfsanə yerə, 
Yaman gündə gəlib kara catmadı. 
İnandım sarsağa, hər dəngəsərə, 
İşim düşdü bərkə, dara catmadı. 
 
Əyri qaldı düzgünlüyü əyənlər, 
Doğrunun adına böhtan deyənlər. 
Sözü yerə düşdü ayaq döyənlər, 
Ha calışdı ixtiyara catmadı. 
 
Düşdü kəsərindən xain bıcaqlar, 
Baş ağrıdıb daşa döyən nacaqlar. 
Paxıllıqdan çan cürüdən alcaqlar, 
Şah olmaq istədi, vara catmadı. 
 
Mehri-məhəbbətlə qəlbini doldur, 
Bu, haqqın qoyduğu müqəddəs yoldur. 
Halalı yıxmağa calışan quldur, 
Elədiyi xəyallara catmadı. 
 
Şəmşir, nə gözəldi vaxtlar-vədələr, 
Boşa cıxdı düşmən edən hədələr. 
Mərd izinə güllə atan gədələr, 
Mətləbinə üzü qara catmadı. 
 
DƏYƏR 
 
Tənəli cörəyin, minnətli donun, 
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Qiyməti cürümüş qəzilə dəyər. 
Birdən yerə əlif qəddi adamın, 
Dərd cəkib bürəyi nazilə, dəyər. 
 
İnsan demə bikamala, bihüşa, 
O yoldaşdı viranədə bayquşa. 
Nanəçibin alan olmaz quruşa, 
Adam var bir ətək qızıla dəyər. 
 
Duyar bu məzmunu arif, əhli-dil, 
Mərifəti, məhəbbəti yaxşı bil. 
Şəmşirə hiçrandı biləzzət yüz il, 
Dərd cəkib rəyi nəzilə, dəyər. 
 
BAX 
 
Zəvzək tula baş ağrıdar həmişə, 
Hürər qaraltıya, yalana bir bax. 
Nahaq qan tökməyi eləyib peşə, 
Zülümkar, nainsaf olana bir bax. 
 
Atalardan qalıb bu doğru misal, 
Dərədə tülkü bəy, meşədə caqqal. 
Himar cox anqırar bitəndə qanqal, 
Belindəki örkən, palana bir bax. 
 
Qusar, yağ götürməz kəlbin qursağı, 
Yemi qara qanqal, qoyunqulağı. 
Sənətkara de qoşmasın lağlağı, 
Özündə yüz eyib olana bir bax. 
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Qoduq baxmaz su icdiyi bulağa, 
Lənət onun kimi uzunqulağa. 
Torba gərək boğazına salmağa, 
İnsanlıqdan dala qalana bir bax. 
 
Şəmşirlə alverin varmı, a bala, 
Boş yerə hürmə gəl a sarsaq tula. 
Əçəlinmi yetib cıxıbsan yola, 
Başı əziləsi ilana bir bax. 
 
DEMİŞLƏR 
 
İbadətdi, ziyarətdi görüşmək, 
Yoxsulluq, ayrılıq nəsdi demişlər. 
Çan sağlığı ömür ücün bahardı, 
Qoçalıq, xəstəlik pisdi demişlər. 
 
Bəxtin kəsə, sözün daşa işləyə, 
Hamı səndən çan istəyə, çan deyə. 
Bundan sora varmı axtarım niyə. 
Tamahsız insana bəsdi demişlər. 
 
Dünya malı bu dünyada qalandı, 
Coxlarının taxtı-taçı talandı. 
Doğruluqdan qeyri nə var yalandı, 
Məhəbbət vəfalı dostdu demişlər. 
 
Yolum düşə görəm əhli-dilləri, 
Ziyarət eyləyəm gözəl elləri. 
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Elə bil üzümə səba yelləri, 
Çənnəti-behiştdən əsdi demişlər. 
 
Gəl Şəmşirin taleyinə bax indi, 
Mahirimin meyli mənə yaxındı. 
Səhər tezdən bir məktubun oxundu, 
Ağrım-açım tamam kəsdi demişlər. 
 
SEVİNDİRƏK 
 
Ey ərzin üzündə yaşayan insan, 
Gəlin sülhə sarı el sevindirək. 
Xaraba qalmasın bu gözəl çahan, 
Bir-birə əl tutaq, əl sevindirək. 
 
Bu halal torpağa qan süzülməsin, 
Elin qatarından el üzülməsin. 
Azad ürəklərə qəm düzülməsin, 
Könüllər şad olsun, dil sevindirək. 
 
Kimsənin xətrinə kimsə dəyməsin, 
Bir kəsin işini kimsə əyməsin. 
İşıqlı xoş günlər qara geyməsin, 
Həftələr xoş olsun, il sevindirək. 
 
Analar, baçılar qalmasın ağlar, 
Qanbağır olmasın körpə uşaqlar. 
Alova yanmasın bağcalar, bağlar, 
Bülbülə bəxş edək, gül sevindirək. 
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Dolanaq ananın quçağı kimi, 
Bir saleh atanın uşağı kimi. 
Bzim azad elin torpağı kimi, 
Hamının qəlbini gəl sevindirək. 
 
Neytron yerinə yonaq bir kürək, 
Cobana, maldara olmazmı gərək? 
Çüt əkək, yer qazaq, qazanaq cörək, 
Bostana su verək, bel sevindirək. 
 
OLMAZ 
 
Xəyalıma bir söz gəldi deyim yaz, 
Ataların sözü, bil, hədər olmaz. 
Ləli-çavahirat axtaran qəvvas, 
Hər cürümüş qum üstündə zər olmaz. 
 
Xain, mərdimazar durmaz farağat, 
Mərdin meydanında namərd qalar mat. 
Qorxaqdan Koroğlu, yabıdan Qırat, 
Hər alcaqdan bil ki, İsgəndər olmaz. 
 
Tülkü həççə gedirdisə bayaqdan, 
Adını imandar qoyub nahaqdan. 
Əl cəkməz ölünçə toyuq tutmaqdan, 
Haramdan törəyən peyğəmbər olmaz. 
 
Şeytan kimi min lənətdən pay alan, 
Eli qarışdırar fitnədən olan. 
Quldur, alcaq, xəbis danışar yalan, 
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Mərdlərin dilində kəlmə şər olmaz. 
 
Şir olmaz güvənsə kəsəyən muşlar, 
Viranədə qışlar xain bayquşlar. 
Özündən dəm vurar cənəsi boşlar, 
Düşsə bir gün bərkə hünərvər olmaz. 
 
Yapalaqlar geçə cıxar şikara, 
Günəşə göz yumar qalar avara. 
Palan, torba, bez yaraşar himara, 
Belində bəzəkli cül yəhər olmaz. 
 
Şəmşir qoçalsa da əyilməz dərdə, 
Yoxdur ürəyində kin də, kədər də. 
Düşmə qonaqlardan törəyənlərdə, 
Xoş sifət göstərib, xoş təhər olmaz. 
 
CƏTİNDİ 
 
Saqqal ki, ağardı, gəzmə çavanlıq, 
Qoçalıqda bu iş, lələ, cətindi. 
Qədd əyilir belin olur doğanaq, 
Umud olma o düzələ cətindi. 
 
İnçiyib sözümdən, küsmə aşıqdan, 
Kəs meylini eşqi, sevgi, məşuqdan. 
O zaman ki, gözün düşdü işıqdan, 
Əsanı almasan ələ, cətindi. 
 
Əgər əqlin varsa nəsihətə bax, 
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Yaraşmaz öyünmək, qırışdı dodaq. 
Cox əbəsdi növçavana vurulmaq, 
Bu sifət kişiyə elə cətindi. 
 
Sığal nə lazımdı daha göz-qaşa, 
Bəzək-düzək uylaşarmı bu yaşa. 
Namusu, qeyrəti düşməyən başa, 
Bilməz ismətini hələ cətindi. 
 
Kərmənin külündən göz axtarmayaq, 
Yay günü arandan buz axtarmayaq. 
Şəmşir dedi: çavan qız axtarmayaq, 
Götürməyək ağır şələ, cətindi. 
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DÜNYANIN 
 
Ayağı görünməz, başı görünməz, 
Uzanır hər yana, qolu dünyanın. 
Tarixi bilinməz, yaşı bilinməz, 
Hüsnü çavan, özü ulu dünyanın. 
 
Hey boşalır, dolur, bu köhnə izdi, 
İnanmayan kəsin qəlbi filizdi. 
Hər yanı ümmandı, dərya, dənizdi, 
Azı quru, coxu sulu dünyanın. 
 
Davam varmı məndə, yainki səndə, 
Ziyankar fitnədən dolanaq gendə. 
Aldadır nakəsi salır kəməndə, - 
Özündən şirindi pulu dünyanın. 
 
Sahibkar kaf, nunu deyəndən bəri, 
Gahdan xeyir olur, gahdan da şəri. 
Hərdən səfərkeşi qaytarır geri, 
Gedər-gəlməz olur yolu dünyanın. 
 
Oda salır, qalandırır adamı, 
İlan kimi yalandırır adamı. 
Sapandında bulandırır adamı, 
Atmağa uzaqdı hulu dünyanın. 
 
Hədər yazılmayıb yazılan dastan, 
Birdən novbahardı, birdən zimistan. 
Qoy ürəyi döyünməsin hər azdan, 
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Bu azad ölkəsi dolu dünyanın. 
 
Ahu-zar cəkməsin hex bir kimsənə, 
Bəlkə eldən hiylə-fitnə tərginə. 
Minsin Qıratını Koroğlu yenə, 
Ona catıb zərli culu dünyanın. 
 
Haqqın düz yoluna Şəmşirdi ucan, 
Bəd olan hallara qoşular hacan. 
Halala yönələn, haramdan qacan, 
Mənəm bir açizə qulu dünyanın. 
 
OLMAZ 
 
Darıxmaq, tələsmək əfsanə kimi, 
Tənəzzül-tərəqqi etməsə olmaz. 
Həvəslə dünyaya gələn bir qonaq, 
Bəladan üc boyav getməsə olmaz. 
 
Qəlbi gülməyənin üzü də gülməz, 
Meyvə yetişməsə vaxtsız tökülməz. 
Ölməyən kimsəyə öl desən ölməz, 
Hər şeyin vədəsi yetməsə olmaz. 
 
Ürək qüvvəsilə işləyər qəfəs, 
Bədənin boş qalar dayansa nəfəs. 
Yorulub çərgədən dala qalan kəs, 
Qalıb qabaqkını ötməsə olmaz. 
 
Bilsin, bilməlidi xəlq olan insan, 
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Onu özü ilə yaşatmaz zaman. 
Sevgili, istəkli saxladığın çan, 
Bir gün çəsədindən itməsə olmaz. 
 
Şəmşir, həqiqətin, bil, budur yolu, 
Yarpağın əsnəsə xəbərdar olu. 
Qoça dünya hey boşalı, hey dolu, 
Göydən yağan yerdə bittməsə olmaz. 
 
ONDA 
 
Şair dostum, sözümdə səhv varsa kec, 
Körpəlikdə xeyir, nə şərdi onda. 
Yaman bevəfasan-bilirmisən hec, 
Mətləb qanar, başa düşərdin onda. 
 
Kecən günü sal yadına, et fikir, 
Sən kimi dilində eylərdin zikr? 
Gödək olmağına edirəm şükür, 
Bəndəcilik edib bəşərdin onda. 
 
Mən səni şah bildim, sən gədə saydın, 
Kəndini vəsf edib ellərə yaydın. 
Əlin uzadardın, uzun olaydın, 
Göyün pərdəsini deşərdin onda. 
 
Bir metr yarımdı boyda qərarın, 
Şükür dərgahına pərvərdigarın. 
Olsaydı xəzinən, dövlətin varın, 
Pəhləvanlar kimi şişərdin onda. 
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Əgər olsan qol-qılcalı çanlı bud, 
Şəmşiri qoymazdın olmağa xoşnud. 
Əzəldən adını qoysalar noxud, 
Piti küpəsində bişərdin ondaö 
 
ÜSTƏDİ 
Qurbanov Rəşidə 
 
Şikayət eləyir yorğan-döşəyim, 
Bir il kecir başım yastıq üstədi. 
Təbiblər təbibi amandı, tez gəl, 
Gözüm yolda, qulaqlarım səsdədi. 
 
Bilinməz dərdimə kim dərman desin? 
Elə çan eləsin, ya pünhan desin. 
Atam ölüb, anam yoxdu çan desin, 
Çanı yanan bir baçı var, xəstədi. 
 
Sağ olsun, övladın vəfası hanı? 
Əzəldən deyibdi, Adəmi tanı. 
Özün əlaç eylə ya Kərəm-kanı, 
Bəlkə Şəmşir səndən dərman istədi. 
 
GÖZƏLDİ 
 
Demə, dağlar bahar fəsli xoş olur, 
Aşıq dostum, o həmişə gözəldi. 
Qışda ağ geyinir, yayda yam yaşıl, 
Payızda da gəlir xoşa, gözəldi. 
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Kəkliyə yuvada bala şirindir, 
Bal cəkəndə arı, bala şirindir. 
Yazda kal meyvələr alaşirindir, 
Yar sovqatı tər bənövşə gözəldi. 
 
Selin nəriltisi, cayın axışı, 
Bülbül sinəsinin sarı naxışı. 
Köhlən kişnərtisi, qartal baxışı, 
Əliyi ürküşən meşə gözəldi. 
 
Söyüd sular üstə tökər telini, 
Mən bilirəm ceşmələrin dilini. 
Gəlinqaya, Dəlidağın gəlini, 
Lalə, nərgiz düzər döşə, gözəldi. 
 
Gədik varmı Şəmşir onddan aşmasın? 
Ceşmə varmı hüsnünə söz qoşmasın? 
Bu dağloardan sazım ayrı düşməsin, 
Aşıq da dağlarla qoşa gözəldi. 
 
KÜSÜBSƏN 
 
Ey kəskin talehim, ey tərlan baxtım, 
Səbəb nədi, niyə məndən küsübsən?! 
Müşküldü əhvalım bu qoça vaxtı, 
Mən əlim üzmərəm səndən, küsübsən. 
 
Gözümün tikanı səhlənkar zənan, 
Pis üzün görəndə yanıram inan. 
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Onun kölgəsində olmuşam yeksan, 
İnanmışam sən bu gündən küsübsən. 
 
Demirsən Şəmşirə düzəl, caşıbsan, 
Yalan yoxdu xeyli uzaqlaşıbsan. 
Necə-necə uça dağdan aşıbsan, 
Kənar dolanırsan, gendən, küsübsən. 
 
SƏNƏ 
Əmrah əmimə 
 
Əmiyi mehriban, şirin süxəndən, 
Qibləmdən eylərəm ibadət sənə. 
Mənə ustad olub qardaşın Qurban, 
Sözlərim qoy olsun buşarət sənə. 
 
Atamın elminə sən oldun bələd, 
Verib baratını kani-kəramət. 
Xaliqi ləmyəzəl eləsin qismət, 
Şahi Kərbəlanı ziyarət sənə. 
 
Şadlıq ilə gəlir hər gələn soraq, 
Sönməz ilahidən yanan bir cıraq. 
Xudanın yanında olsun üzün ağ, 
Haq verməsin möhnət, xəçalət sənə. 
 
Küsmə qoçalıqdan dağlar Fərhadı, 
Çavanlıq diləmək bir təmənnadı. 
Qüvvətin, qüdrətin var, yadımdadı, 
Verən pak veribdi məharət sənə. 
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Bir şagirdəm sənətkarın yanında, 
Açiz qulan kirdigarın yanında. 
Şəmşir, bir dövlətin, varın yanında, 
Buyursun nökərəm, bu halət sənə. 
 
ƏLQƏMƏNİN SÖZÜNƏ ÇAVAB 
 
Mənə çəsət verən, mənə çan verən, 
Yeganə laşərik bir Allahımdı. 
Ürəklərə bələd qadiri Sübhan, 
Sərvəri kainat pak ilahımdı. 
 
Əzəl gərək kirdigarın köməyi, 
Yerə, göyə sənətkarın köməyi. 
Olsa bəsdi ismi-barın köməyi, 
Səxavətli umudvar pənahımıdı. 
 
Əgər yorulmasa talehin atı, 
Alar o kimsənə haqdan baratı. 
İsgəndər icmədi abi-həyatı, 
Xızr icdi, bu gün də xeyirxahımdı. 
 
Qalmaz dar-amanda Əli nökəri, 
Qurtarar müşgüldən gəli nökəri. 
Ağa gəzməlidi bəli, nökəri, 
Onun hədiyyəsi dürr-mətahımdı. 
 
Şəmşir danışmamış üzrü bəhanə, 
Şər-şəmatət gətirmərəm dəhanə. 
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Günəş kimi işıq salan çahana, 
Sənin pak ismindir mehri-mahımdı. 
 
DOLAŞMA 
 
Yoldaşı qonşudan, cörəyi evdən, 
Götür, qohum, nə qardaşa dolaşma. 
Özünə ağırlıq etməsin gövdən, 
Cilləkənə kecmə, daşa dolaşma. 
 
Tökmə zənginləri boş canaq kimi, 
Geçə toyuq tutan yapalaq kimi. 
Kəngərdə yetişən pıtırax kimi, 
Ətəyə ilişmə, başa dolaşma. 
 
Sözlərimə bir qulaq as gəl indi, 
Mənə qiymət, hörmət verən elindi. 
Nərlə düşmə, hünərini bil indi, 
Düşməyibsən bərkə-boşa, dolaşma. 
 
Nizasız kotanın olmaz əgəri, 
Öküz yorulubsa yatar təkəri. 
Əzmə füqəranı, vurma nökəri, 
Yanar çismin bir ataşa, dolaşma. 
 
Şəmşir, işinə bax carxı-rüzgarın, 
Nələr gördün, hara düşdü güzarın. 
Yuva lacınındı, yumurta sarın, 
Sar balası, tərlan quşa dolaşma. 
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SAXLAYAR 
 
Tərlan kəklik ovlar, şikardan qalmaz, 
Sərxə min qarında darı saxlayar. 
Beş çanavar ərz üzünə sığışmaz, 
Birçə pətək yüz min arı saxlayar. 
 
Vəfalı ellərə aşiqəm indi, 
Qəlbimdə məhəbbət gör neçə mindi. 
Mehriban ürəyim o qədər gendi, 
Əgər yığsan bu dağları saxlayar. 
 
Yağsa da Muğana qar tuta bilməz, 
Lacın şikarını sar tuta bilməz. 
Söyüd cicəkləyər bar tuta bilməz, 
Alma-armud meyvə barı saxlayar. 
 
Bəyənər sözümü kimdə var həvəs, 
Bu bir həqiqətdi demirəm əbəs. 
Qışın tədarükün yayda görən kəs, 
Maya qədər dol anbarı saxlayar. 
 
Küpəsini kim doldurar, kim sələr, 
İnsan undu, ələyindən kimsə ələr. 
Şəmşir kimi dostu sevən kimsələr, 
Sədaqəti, düz ilqarı saxlayarö 
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BAĞIŞLA, ALLAH! 
 
Kərim kərəminə, rəhman rəhminə, 
Bu nur çamallara bağışla, Allah. 
Laşərik isminə, mürüvətinə, 
Sahib çəlallara bağışla, Allah. 
 
Nuru təçəllada altı gözələ, 
Mehriban adına, axır-əzələ. 
Bir vahid olana, bir ləmyəvələ, 
Xoş nəzər hallara bağışla, Allah. 
 
Məhhəmət qıl mən günahkar möhtaça, 
Əfv elə ilahi, Kəbəyə, haça. 
Məhəmmədi sən cağırdın Meraça, 
O gedən yollara bağışla, Allah. 
 
Çümlə peyğəmbərə, imamlarına, - 
And verirəm səni baqi barına. 
Yaralı bədənli Şahsuvarına, 
Amandı, onlara bağışla, Allah. 
 
Şəmşir, sığın mərdə, dərd qəm eləmə, 
Haxdan qeyri kəsdən dilək diləmə. 
Fərat kənarında yatan ələmə, 
Ələmdar qollara bağışla, Allah. 
 
QURBANIYAM MƏN 
 
Kərbəla şəhərində məzlum Hüseynin, 
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Kəsik peykərinin qurbanıyam mən. 
O şəhid imamın, o nuru eynin, 
Əli Əkbərinin Qurbanıyam mən. 
 
Sual verən şair, gözlə çavabın, 
Deyim dərdim mən bir bağrı kababın. 
Ürəyi lalə tək dağlı Zeynəbin, 
Yanan dodağının qurbanıyam mən… 
 
Xorasan şahinin, Qərib Rizanın, 
Doqquz min yarası olan ozanın. 
Zülfüqar sahibi mərd mürtəzannı, 
Oğlu Ələmdarın qurbanıyam mən. 
 
Leyla oğul deyib ağlayan zaman, 
Lərzəyə düşmüşdü ərşi asiman. 
Quranda yazılan lölöye-mərçan, 
Bu böyük adların  qurbanıyam mən. 
 
Yüz iyirmi dörd min Rəsulu Əkrəm, 
Şəmşirəm, sizə mən sadiş nökərəm. 
Qəbul et arzumu ey kanı-kərəm, 
Əziz ismi-barın qurbanıyam mən. 
 
MƏQAMINDA 
 
Mən öləndən sonra təbib arama, 
İşin qeydinə qal az məqamında. 
Daldan atılan daş catmaz davana, 
Tutulsa gövhərdi söz, məqamında. 
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Beçərməsən bağca bağ əldən gedər, 
Saralar bostanlar, tağ əldən gedər. 
Gündə bir az qopsa dağ əldən gedər, 
Almasan üstünü tez məqamında. 
 
Şəmşir, mərd olanın qəlbi daralmaz, 
Zəhmət cəkmək oğul ücün ar olmaz. 
Qışda gül acılmaz, yayda qar olmaz, 
Şir də ayaqlanar yaz məqamında. 
 
FƏLƏK 
 
Məni tənəzzüldən sən almadınmı, 
Kəskin iqbalımda ad olan fələk. 
Özün verdin kefi, dəmi, dövranı, 
Dəhanında şirin dad olan fələk. 
 
Bəxtimi ucaltdın dağlar başına, 
İlqarını belə pozmaz aşina. 
Niyə baxmır gözlərmin yaşına, 
Atıb köhnə dostu yad olan fələk. 
 
Qaysımış yarama toxunma qanar, 
Hanı ay işıqlı verdiyin fənar?! 
Nədən uzaqlaşıb durubsan kənar, 
Qohumu ağladıb şad olan fələk?! 
 
Mərdin olar gözü, könlü darmı hec? 
Dost olan dostuna qarğıyarmı hec? 
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Yayın boranının görən varmı hec, 
Növbaharı bürfü-bad olan fələk. 
 
Şəmşiri saldın bu hala, saxladın, 
Dərdi, qəm-möhnəti dala saxladın. 
Qoynunda yaxşımı bala saxladın, 
Ana məhəbbəti ord olan fələk. 
 
QARDAŞIM 
 
Bir olsaydı yenə olardı dözmək, 
Dözmürəm bu qələr dərdə, qardaşım. 
Dorluxuram, Vətən düşür yadıma, 
Xəstəyəm bu qərib yerdə, qalmışam. 
 
Üzün nə soyuqdu məzarıstanlıq?! 
İşıqsız, qapısız eivn qaranlıq. 
Məni atıb qacan zalım çavanlıq, 
Kecərmi əlimə bir də qardaşım? 
 
Şəmşir, gündü kecir, dolan birtəhər, 
Qoy səni tapmasın qəzavü-qədər. 
Bu uzun geçələr olaçaq səhər, 
Sığınmaq lazımdı mərdə, qardaşım. 
 
YIXILAR 
 
Qəlbi haram ha varlanıb uçalsa, 
Başı dğsa, dibi muydu-yıxılar. 
Dosta uzaq quranların sərinə, 
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Mərdlərin qılınçı dəydi, yıxılar. 
 
Mənəm deyib, məğrurlanıb gəzmə hey, 
Qəvas olub, süd gölündə üzmə hey. 
Yoxsul füqəranı döyüb əzmə hey, 
İstər xandı, istər bəydi-yıxılar. 
 
Boysuz ağaç qorxu cəkməz hec kökdən, 
Əyilməz hər əsən zorlu küləkdən. 
Namərdin qalası boşdu kələkdən, 
Yel əsər, bənası zaydı, yıxılar. 
 
Qışın da adəti yağdırmaqdı qar, 
Cürüdər ömrünə gələndə bahar. 
Buzun sütununa olmaz etibar, 
Yaz günəşi qəddin əydi-yıxılar. 
 
Şəmşir arxaloanır el qüvvəsinə, 
Danalar dayanmaz kəl qüvvəisnə. 
Başını qoruyan dil qüvvəisnə, 
Lütvü şeytan o nə şeydi-yıxılar. 
 
GƏLMİŞƏM 
 

Deyirlər qızısan Qərib ağanın, 
Ziyarətə oçağına gəlmişəm. 
Sınaqlı pirisən qadir Allahın, 
Bəhsə düşüb torpağına gəlmişəm. 
 
Sən bilirsən müşkül işin təhri ilə, 
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Vəsfin şəms olubdur bərrin bəhrinə. 
Yön tutmusan Xorasanın şəhrinə, 
Döşənməyə ayağına gəlmişəm. 
 
Bu yerdə yalqızsan tənha bir düxtər, 
Bəni haşim nəsli çəddi peyğəmbər. 
Sizləri rafizdi allahü əkbər, 
Nuri eynin sorağına gəlmişəm. 
 
Var bir arzumanım bilinsin adı, 
Museyi Kazımın ünval övladı. 
Bəlkə də bu möçüz sirri xudadı, 
İşıqlı şam cırağına gəlmişəm. 
 
Şəmşirəm, mərizəm, səndədi caram, 
Çanımdan bezaram, həm intizaram. 
Haqqın kərəminə ümidi varam, 
Səfa ücün quçağına gəlmişəm. 
 
İNANMA 
 
Nə qədər uçalıb dönə gədiyə, 
Zibildən yığılan dağa inanma. 
Əkib göy söyüdü yasəmən deyə, 
Barsız olar, belə bağa inanma. 
 
Vəfalıya ülfət eləsən bəsdi, 
Namərdlə sirdaşlıq etsən əbəsdir. 
Cox olsa yaxşıdı kişinin dostu, 
Hər satqına, hər alcağa inanma. 
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Sirrini bildirmə qəlbi qaraya, 
Elə bir ədavət salar araya. 
Cağırma dar gündə gəlməz haraya, 
Beynamusa, qurumsağa inanma. 
 
Xaşıl tək daşarsa sönər sonunda, 
Hünəri susmaqdı əsli onun da. 
Qurd kimi gizlənib iblis donunda, 
Eləsindən qac uzağa inanma. 
 
Bəyənməz tısbağa cıxa canaxdan, 
Cox belə imtahan cıxıb sınaxdan. 
Oğul var anası alıb qonaxdan, 
Sığal vurar telə, bığa inanma. 
 
Tərbiyə göməyən ata-anadan, 
Deyəirsən cıxıbdır veranxanadan. 
Gün əskiyi olan naçins danadan, 
Olaçaq naxıra buğa inanma. 
 
Satır namusunu, yeyir duz-cörək, 
Maya halal olsun, pak olsun gərək. 
Yemiş dadı verə bilməz turşəng, 
Xəlbərək atdığı tağa inanma. 
 
Min qoyun icinə düşsə çanavar, 
Qayıtmaz, bəs deməz qırıb qurtarar. 
Şəmşir görüb cox bəzəkli ədalar, 
Altı boşdur, yan papağa inanma. 



 

 114 

 
YAMANDI, YAMAN 
 
Nahaq sınayırıq biz yaradanı, 
İnsanın zəvzəyi yamandı, yaman. 
Hər dəliyə dəli demə çahanda, 
Yaranmışın səyi yamandı, yaman. 
 
Alovdan yamandı xoryatın dili, 
Od salar alışar, yandırar eli. 
Şeytanın hiyləsi, qadının feli, 
Alcağın kələyi yamandı, yaman. 
 
Qoça dünya qərar tapandan bəri, 
Gah irəli gedir, gah qalır geri. 
İnsannı giçgahı, atın xəfkiri, - 
Özündən ürkəyi yamandı, yaman. 
 
Sağalmaz kababdan gözün yarası, 
Qurtarmaz bədnəzər gözün yarası. 
Qan süzər hərcayı sözün yarası, 
Kəsilməz göynəyi yamandı, yaman. 
 
Cəkilməz alcağın, satqının dərdi, 
Atomdan, güllədən, topdan betərdi. 
Nanəçiblər vurub yıxanda mərdi, 
Namərd dəyənəyi yamandı, yaman. 
 
Zinakar, haramxor elə kəm baxar, 
Xəbis-xain sular kimi lil axar. 
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Bir tikəsin yesən başına qaxar, 
Gədənin əppəyi yamandı, yaman. 
 
Bələd olmamışdan sevmə gözəli, 
Sonu zəhər olar, balsa əzəli. 
Düşmən üzə gülər, cətin düzələ, 
Əlindən öpməyi yamandı, yaman. 
 
Şəmşir, qoçalıbsan yaxşı saxla baş, 
Daha kimsə ilə eləmə savaş. 
İlana, quldura gəl olma yoldaş, 
Şeytanın köməyi yamandı, yaman. 
 
ALTINDAYAM 
 
Dostlar, bağışlayın durra bilmirəm, 
Yan üstə qalmışam daş altındayam. 
Üstündə gəzdiyim qara torpağın, - 
İndidən mən onun baş altındayam. 
 
Qəbrimi bel düsər qazıb cox dərin, 
Mərd neçə göstərsin burda hünərin. 
Cökmüşəm altına elə bir nərin, 
Üstümə dağ ucub, döş altındayam. 
 
Çananım hardadır, mən isə harda, 
Aşıq məxşuş qalıb belə diyarda. 
Gördü boş qəfəsəm dar bir məzarda, 
Kəfənim islanıb yaş altındayam. 
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De hanı qələmim, hanı dəftərim, 
Nə yazım dünyadan, nə var xəbərim. 
Haqq dada yetişsin varsa xəbərim, 
Suala çavabsız iş altındayam. 
 
Qardaş yox burada əlimdən tuta, 
Nə anam, nə baçım, tapılmaz ata. 
Gəlib catdım bu qaranlıq zülmətə, 
Bala ucurmayan quş altındayam. 
 
Görünmür oylaqlar, gəzdiyim dağlar, 
Axtarıb hey məni yarım qan ağlar. 
Suyun cox icdiyim sərin bulaqlar, 
Bilin, köksünüzün tuş altındayam. 
 
Toylarda caldığım sədəfli sazım, 
Elərə yadigar qaldı avazım. 
Məzar zimistandır, acılmaz yazım, 
Boranı kəsməyən qış altındayam. 
 
Uzaşdım gözündən dayı, əminin, 
Vəfalı dostların, söz həmdəminin. 
Mən məhsul verən tarla, zəminin, 
Kübrəsi olmuşam, xış altındayam. 
 
Oğul hayandadır, qız hayandadır, 
Dağlara baxdığım göz hayandadır. 
Şəmşir hayandadır, söz hayandadır, 
Fikrə qərq olmuşam, şuh altındayam. 
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AĞLAMA 
 
Düşmənlər sevinsə geyin qırmızı, 
Qara libas geyib, cıxıb ağlama. 
Əgər ayrı salsa bu dövran bizi, 
Sənin cox göz yaşın axıb, ağlama. 
 
Qalma nə möhnətin, qəmin yasında, 
Lacın sar saxlamaz öz yuvasında. 
Birdən görünməsəm el arasında, 
Gəzdiyim yerlərə baxıb ağlama. 
 
Kimsədən pay umma bir möhtac kimi, 
Baxma xəzinəyə gözü aç kimi. 
Alovda qızaran külsüz saç kimi, 
Çanını odlara yaxıb ağlama. 
 
Görübsən dünyanın azı-coxunu, 
Gördün tərəqqinin zarı-yoxunu. 
Firqət neştərini, hiçran oxunu, 
Özün öz sinənə taxıb ağlama. 
 
İnsan gah səqirdi, gah da ki, kəbir, 
Haqqın dostluğunda lazımdı səbir. 
Bu yolun qonağı gedəçək bir-bir, 
Qəlbini gen saxla, sıxıb ağlama. 
 
Günlər kecirmişik yaxşı da, pis də, 
Darıxma, köməyi xudadan istə. 
Şəmşir bir səbəblə olubdu xəstə, 
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Demə, on namərd yıxıb ağlama. 
 
ŞİRİNDİ 
 
Yaşaya bilərmi arı əsəlsiz, 
Baldan da ataya bala şirindi. 
Ana ürəyini öz balasına, 
Verib sevgisini, ala şirindi. 
 
Övlad ağrıyanda ana çan deyər, 
Qəlbi şam tək yana-yana çan deyər. 
Oğul yara vursa çana, çan deyər, 
Dəyişilməz haldan-hala şirindi. 
 
Şəmşir, cox cətindi ananı yolu, 
Anna kimi şirin nə nemət olub? 
Ana ürəyini cıxardıb oğlu, 
Sözlərim yadigar qala, şirindi. 
 
OLMAZ 
 
Xəyala dalıram, gözəldə vəfa, 
Etibar, düz ilqar olmasa olmaz. 
Cox aşiqlər cəkdi əfsanə çəfa, 
Sevən sevdiyimi almasa olmaz. 
 
Dünyada məhəbbət istək gözəldi, 
Əhdi vəfa, bu eşq ilə düzəldi. 
Yaz yarpağı payız fəsli xəzəldi, 
Acılan saralıb solmasa olmaz. 
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Şəmşir sözün dosta bəyan etməsə, 
Nakam qalar mətləbinə yetməsə. 
Zamanın qonağı gəlib getməsə, 
Dünya boşalmasa, dolmasa olmaz. 
 
QALANDI 
 
Nizami, Füzuli köcübdü coxdan, 
Qoça dünya axır kimə qalandı? 
Fələk ilə başa vuran kim oldu? 
Kim deyər ki, filan oğlu filandı. 
 
Adəmdən, Xatəmdən indiyə qədər, 
Cox saysız ömürlər cürüyüb hədər. 
Zülmətdən baç-xəraç alıb İsgəndər, 
Yolda bal şərabı qana bulandı. 
 
Dəhrin almasını kəsmədi hər diş, 
Dostu unutmağı elədi vərdiş. 
Necə min alimi aldadıb gərdiş, 
İnanma qəsəmə, anda yalandı. 
 
Süleyman çahana oldu sahibkar, 
Əlinə düşmüşdü külli ixtiyar. 
Hanı, o çəlaldan bir qəpikmi var, 
Xəzinələr, xanimanlar talandı. 
 
Xəyal elci kimi aləmi gəzər, 
Sərraf məna secər, yetirsə nəzər. 
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İnsanın mənasız ömrünə bənzər, 
Tər bənövşə tez acılıb, solandı. 
 
Şəmşir qəm oduna yana, dayanmaz, 
Yara vurma, qəmli çana, dayanmaz. 
Baladan ayrılan ana dayanmaz, 
Yaraların göz-göz oldu sulandı. 
 
BAX 
 
Könül istər qış əlindən yaz ala, 
Qəzanın qurduğu tələyə bir bax. 
Kim qıyar ki, ömrü bir gün qısala, 
Etdiyimiz hədər diləyə bir bax. 
 
Yazar qəbaləmi mən dura-dura, 
Bəlkə də oxşadır məni Mənsura. 
Qərq eləiyr gah borana, yağmura, 
Qopan bu tufana, küləyə bir bax. 
 
Müqəddəs o kəsdir ola xoş əməl, 
Ölünçə harama hec atmaya əl. 
Nurdan xəlq olunub, qılınça cəngəl, 
İnsandan çan alan, mələyə bir bax. 
 
Tubi oçağından düşəndə yarpaq, 
Yastığı daş olar, yorğanı torpaq. 
Yol alar məzara getməli qonaq, 
Bizi yola salan fələyə bir bax. 
 



 

 121 

Mehmanı olduğum cörəkli dünya, 
Səxalı, süfrəli, ürəkli dünya. 
Solmasın cicəyin, cicəkli dünya, 
Əyilməz qüvvətə, biləyə bir bax. 
 
Şəmşir, kimdir vaxtı gəlsə köcməyən, 
Ayrılığın şərbətini icməyən. 
Bu dünyanın xəlbirindən kecməyən, 
Gərdişin əlində ələyə bir bax. 
 
MƏNİ 
 
Cox caxırdım ağam, yetiş dadıma, 
Qurtar bu düyünlü yaradan məni. 
Günəşli sabahı sən ac üzümə, 
Ayrı sal hiçranlı qaradan məni. 
 
Bir yanımda möhnət, bir yanımda qəm, 
Bir çana layiqmi bu qədər sitəm. 
Alıb ətrafımı gör neçə möhkəm, 
Gəl cək azadlığa aradan məni. 
 
Qadir olan pənahına qailam, 
Halal qazançıma qarışmaz haram. 
Qoçalıqda nə çavanlıq axtaram, 
Edəsən növrəstə haradan məni. 
 
Oyan, qoça baxtım, sən mənə xoş bax, 
Üstümü almamış möhnət, qəm, fəraq. 
Qəzadan, qədərdən özün gəl qabaq, 
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Dəhşətdən təklənməsin sonradan məni. 
 
Şəmşirə süd verib bir nəsib ana, 
Şəminə olaydım kaş ki, pərvanə. 
Köcən kimsə cətin gələn çahana, 
Bir dəfə yaradıb, yaradan məni. 
 
DÜNYA 
 
Bir adil divana şikayətim var, 
Baxarsa bu haqqı-hesaba, dünya. 
Sənin işlərinə əzəldən bəri, - 
Bir deyən oldumu «Mərhəba, dünya!» 
 
Bu şirin eynişə hamı inandı, 
İnsan allatmağın nə çox asandı. 
Mülkün ayaqyalınlara tikandı, 
Edirsən bəşəri sən yaba dünya. 
 
Köcür bu fənadan kim üzügülər, 
Hanı 124 min peyğəmbər?! 
On iki istəkli imam gəldilər, 
Qalmadı əmbiyə,-əsaba, dünya. 
 
Yüz yalvarsam eyləmirsən iltimas, 
Zülmü-sitəmkarlıq səndədi əsas. 
Elə bir toy varmı etməyəsən yas, 
Şad qəlbi cəkirsən kababa dünya. 
 
Üzü gülüşlüsən, ürəyi düşman, 
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İmdad istəyənə vermirsən aman. 
Gəldi-getdi necə şahi Süleyman, 
Neçəsən suala çavaba dünya?! 
 
Xilqət çəlladısan əzəl-axır sən, 
Hamını yandırıb oda yaxırsan. 
Dünən uçaldırsan, bu gün yıxırsan, 
Qoyursan yurdunu xaraba dünya. 
 
Şməşiri hiçrindən ayırmadın bir, 
Cürütdü çanını üzdü qəm-fikir. 
Bəzən də boynuna salırsan zənçir, 
Qoşursan qanana araba dünya. 
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DARIXMA 
 
İmdada catandır, sidq ilə cağır, 
Qadir olan bir Allahı darıxma. 
Rəhimdir, Rəhmandır cox mehribandır, 
Ümidvardır haşlar-şahı darıxma. 
 
Baqidir, biridir, la şərik təkdir, 
Onu pak tanıyan doğru ürəkdir. 
Əlillərə, zəlillərə köməkdir, 
Sal yadına bu pənahı darıxma. 
 
Şəmşir, bir xudadan kəsmə gümanı, 
Səslə Nuhun quçağında yatanı. 
Dilində zikr elə zikr dövranı, 
Rəhimkardır bir ilahi, darıxma. 
 
DÜŞƏR-DÜŞƏR 
 
Qəflət yuxusunda yatanlar da var, 
Yazda da qəlbinə qış düşər-düşər. 
Dost deyib dostunu unudunların, 
Azar əqli-huşu caş düşər-düşərö 
 
Şərab icmə alcaq yarın əlindən, 
Nə xoryatın, nə bəzzatın əlindən. 
Ürkək atın, səy arvadın əlidən, 
Kişinin başına daş düşər-düşər. 
 
Kim görüb xəbisin xeyir-karını, 
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Dərən varmı ilğın-söyüd barını. 
Mərd elindən əsirgəməz varını, 
Halal süfrəsinə aş düşər-düşər. 
 
Qarğa qanadlanmaz tərlan icində, 
İgid köməşiməz duman icində. 
Əgər qalsa da tək düşmən icində, 
Kəskin qılınçından baş düşər-düşər. 
 
Şəmşir, yara yetişəndə deşilər, 
Dərdi olan boğanaq tək eşilər. 
Övlad əkib yarımayan kişilər, - 
Hrə gün gözünüzdən yaş düşər-düşər. 
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GÖRMÜŞƏM 
 
Səxavətdə, kişilikdə, kərəmdə, 
Sən də yaxşıları tanı, görmüşəm. 
Olandan pay verər aç-yalavaça, 
Qurd ürəkli qarçaqanı görmüşəm. 
 
Aç cörək istədi, tərəzi getdi, 
Qəlbindən məhəbbət, mürüvvət itdi. 
Bir qarı artığın üstündən götdü, 
Haqdan kənar bu qananı görmüşəm. 
 
Bu sözdən bir misal götürsun hərə, 
Lənət gəlsin belə zalım bəşərə. 
Qoy yaddan cıxmasın yazdım dəftərə, 
Necə kafər müsəlmanı görmüşəm. 
 
Aç yola saldılar yazıq qonağı, 
Cıxmaz ürəyimdən o günün dağı. 
Mərdlər hanı, daha gəlmir sorağı, 
Namərd alıb bu meydanı, görmüşəm. 
 
Şəmşirəm, ürəyim yanır atəşə, 
Cərxin gərdişinə etdim tamaşa. 
Dövran nakəsləri cıxardıb başa, 
Tərsə dönən nərdivanı görmüşəm. 
 
DÜNYANIN QURULUŞU HAQQINDA 

 

İlahi gün dedi, xəlq oldu dünya, 
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Yaratdı yer-göyü, bəşəriyyəti. 
Altı gündə hər nizamı quruldu, 
Üc dona bəzəndi şahı-şöhrəti. 
 
Yer üzü çəm oldu doqquz nöhrəvaq, 
Pak aydan secildi bu ana torpaq. 
Üc ad vaçib oldu luha yazılmaq, 
Ya Allah, Məhəmməd, Əli xilqəti. 
 
Dünyanı noxudla doldurdu tamam, 
Bir quş gündə birin eləmiş təam. 
Axırda aç olub, olmayıb ənçam, - 
Haqq Musaya dedi bu həkayəti. 
 
Sonra qamış bitib çahan tamam düz, 
Onu da təkbətək yeyib bir öküz. 
Hanı o qurğudan görünmür bir iz, 
Vahid tanımışam qadir-qüdrəti. 
 
İki yüz min illər Adəmə kimi, - 
Aençaq gəlib-gedib yoxdu bir kəmi. 
Yerin, göyün, ərşin, gürüşün hakimi, 
Laşərik bilirəm bu kəraməti. 
 
Ondan sonra gəlib Həzrəti Adəm, 
Əlifbanı ona xaliq verib çəm. 
Fitnə-fəsadlara vardı çəhənnəm, 
Möminin üzünə acıb çənnəti. 
 
Əzrayıl bir mələk donuna girmiş, 
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Bütün miələklərə şahlıq edərmiş. 
Behiştdə Adəmə buğda yedirmiş, 
Şeytan yoldan azıb aldı lənəti. 
 
Adəm də, Həvva da cıxıb çənnətdən, 
Atıldı bu kənar kəramətdən. 
Belə əmr olunub bari hikmətdən, - 
Niyə gözləməyib, həya, isməti. 
 
Həvva şal toxudu, Adəm çüt əkdi, 
Yoldan cıxan çəzalansın gərəkdi. 
Cox bəlaya düşdü, cox çəfa cəkdi, 
Coxaldı çahanın zülmü, zəhməti. 
 
İnsaflı yarandı mehriban Habil, 
Haqqı həqiqəqə oldu müqavil. 
Habili öldürdü ardaşı Qabil, 
Qoydu öz adına tənə-töhməti. 
 
İlahi kecmədi bu nahaq qandan, 
Kim kecə bilərdi belə ziyandan. 
Habilin qanını Şeys aldı ondan, 
Gördü  ədaləti, düz həqiqəti. 
 
Nuh babamız oldu əllli birinçi, 
Hümbəti bəd olub, tamam irgənçi. 
Eləyib yurdunu viranə künçü. 
 
Dandı yaradanı kamalsız insan, 
Rəhimənin təndirindən o zaman. 
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Əzəl su qaynadı, başlandı tufan, 
Görəndə coxaldı Nuhun heyrəti. 
 
İbrahim bığının qabanı aldı, 
Saraya and icdi yadına saldı. 
O Xəlilullahdan yadigar qaldı, 
İslam ücün bir təmizlik adəti. 
 
Nələr yola saldı bu cərxi gərdun, 
Bir cox nəbiləri etdi çiyərxun. 
Musanı qovanda qərq oldu firon, 
Qoşunu dəryada gördü zülməti. 
 
İnsanı asilər cəkdilər dara, 
Bu sitəm əyandı pərvardigara. 
Bu adil peyğəmbər tapmadı cara, 
Hiylə qurdu o yehudi mürqəti. 
 
Rəsulu əkrəm mindi ildırım Biraq, 
Çəbrail bələdci olubdur ançaq. 
Haqq onu meraça cağırıb qonaq, 
Əlbəttə mövlaya var məhəbbəti. 
 
Birinçi gedişdə çənnəti g.rdü, 
Bildi, bələd oldu, dağıldı dərdi. 
İsrafil ciynindən ona yol verdi, 
İldırım Birağın vardı hikməti. 
 
Çəbrail dayandı, Məhəmməd getdi, 
Yeddinçi göylərin sirrinə yetdi. 
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Xaliqi ləmyəzəl cox sual etdi, 
Əhmədi Muxtarla oldu söhbəti. 
 
Üc dəfə qayıtdı düşdü səçdəyə, 
İltimas elədi bari rəbbayə. 
Dedi xudam, şəfaət qıl bəndəyə, 
Haqq yanında əfsun oldu hörməti. 
 
Musa o çənabı həddə yetirdi, 
Mustafa o gözəl sözü götürdü. 
On yeddi rükəti töhfə gətirdi, 
Şadi-cürrəm etdi çəmi hümbəti. 
 
Savab da, günah da gördü o yerdə, 
Hüççabın evində asıldı pərdə. 
Salam gəldi, kim göründü nəzərdə, 
Əli bu salamı verdi xəlvəti. 
 
Əvvəl-axır adı Heydəri, kərrar, 
Sənə özü verdi bir pərvərdigar. 
Məhəmməddən catdı sənə Zülfüqar, 
Çoşa gəldi şahi-Mərdan qeyrəti. 
 
Meraçdan Məhəmməd qayıtdı geri, 
Ürəkdən şad etdi istəyənləri. 
Dillərdə əzbərdi o vaxtdan bəri, 
Kaş biz də görəydik o ziyarəti. 
 
Min bir olan adı səsləyirəm mən, 
Qəlbimdə məhəbbət bəsləyirəm mən. 
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Günahkar Şəmşirəm, istəyirəm mən, 
Mehriban Allahdan rəhmi-nüsrəti. 
 
VARMI 
 
Dünyanı dörd əlli tutan insanın, 
Bivəfa ömrünə gümanı varmı?! 
Əzrayıl yetişib alanda çanın, 
Əçəlin insafı, amanı varmı?! 
 
Ağaçda yarpağın silkələnəndə, 
Dayanmaz düşəçək vaxtı gələndə. 
İstər çan de, istər cor de öləndə, 
Ölümün yaxşısı, yamanı varmı?! 
 
Nəsimi, Firdovsi, Xəqani, Çami, 
Nizami, Füzuli tanıyır hamı. 
Çoşanda, daşanda şair ilhamı, 
Sözlərdən qeyri bir nişanı varmı?! 
 
Ay kecir, gün keçir, ömür azalır, 
Vədə tamam olur, çəllad çan alır. 
Qoça dünya sarayında kim qalır, 
Gərdişlərin ilqarı, imkanı varmı?! 
 
Xəzan əsər, bağlar bardan ayrılar, 
Diz taqətdən, ixtiyardan ayrılar. 
Şəmşir ağlar bir nigardan ayrılar, 
Bir də görünməyə imkanı varmı. 
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EŞQİNƏ 
 
Səndən qeyri nə həkim var, nə təbib, 
Dərman eylə bir sübğhanın eşqinəö 
Olanlar olammaz sənintək həbib, 
İmdada yet ərrəhmanın eşqinə. 
Günahkaram ey xudaya, bağışla, 
Yerinə, göyünə, ərşə-əlanın eşqinə. 
Var adında min bir aya bağışla, 
Böyük ismin pak ananın eşqinə. 
 
And verdim ilahi, öz hörmətinə, 
Yeganə adına, kəramətinə. 
Rəhimsən işimi salma cətinə, 
Alı əba Mustafanın eşqinə. 
 
Yüz iyirmi dörd min peyğəmbər tamam, 
Yetmiş min məlakə, on iki imam. 
Bunların xətrinə ey barı xudam, 
Sən şəfa ver Şah-Mərdanın eşqinə. 
 
Məhəmməd xətrinə bəzənən meraç, 
Şəmşirəm istərəm mən sizdən əlaç. 
Karı kərəm eylə özünə möhtaç, 
Qərib olan Xorasanın eşqinə. 
 
AMANDI 
 
Bir səndən savayı kimə yalvarım?! 
Yerin-göyün yaradanı, amandı! 
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Təbibim özün ol artıb azarım, 
Hər bir dərdə şəfa verən Sübhandı. 
 
Haraya sən yetiş Heydari Kərrar, 
Altında uqabi rəşid Ələmdar. 
Yaranmışa ölüm haxdı yəqin var, 
Xəstəlik, zəlillik neçə yamandı. 
 
Dünya boşalmasa, dolmasa olmaz, 
Yazı qış, qışı yaz olması olmaz. 
Acılan gül-cəmən solmasa olmaz. 
Gahdan təbustandı, gah zimistandı. 
 
Cinar budağında saralsa yarpaq, 
Onun balta zədəsi var, yaxşı bax. 
Xarabat görünər obasız yaylaq, 
Qəmli könül onun kimi virandı. 
 
Şəmşirin pənahı, vəsfi peyğəmbər, 
Aləmə səbəbkar vahid bir rəhbər. 
Geçə də, gündüz də dilində əzbər, 
Dilinin ləhçəsi şahi-Mərdandı. 
 
ŞEYTANIN 
 
Allahdan utanmaz, bəndədən qorxmaz, 
İnsana qaynamaz qanı şeytanın. 
Şəninə min lənət deməsən olmaz, 
Bir qeyri alqışı hanı şeytanın. 
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Haqqına kəm baxdı alcaq, əqli kəm, 
Namərdi, nakəsə görmədim möhkəm. 
Milyonlarça hiyləgərdən etsə çəm, 
Boş qalar axırda yanı şeytanın. 
 
Şəmşir, de əhvalı, halı haramdı, 
Mayası natəmiz, malı haramdı. 
Hərbəti həlahil, balı haramdı, 
Zəhərdən açıdı nanı şeytanın. 
 
DƏYƏR 
 
Oğul var ki, quldu ata yolunda. 
Atasına haray deyər, hay deyər. 
Qolu bağlı durar sağı-solunda, 
Gözüm üstə ayağını qoy deyər. 
 
Oğul var ki, oldu, xeyir vermədi, 
Şərə capdı, yaxşı bir iş görmədi. 
Nəfi yoxdu, gündəliyi çərimədi, 
Dindirəndə dədəsinə od deyər. 
 
Oğul var ki, hər saniyə piyandı, 
Bilməz bədəninə nəfdi, ziyandı. 
Görərsən ki, susdu bir gün dayandı, 
Cıxdı çanı, öldüm aman, vay deyər. 
 
Doymaz il uzunu caxır, araqdan, 
Harda olsa məçlis düşər maraqdan. 
Sərsəm olar, baxan gülər qıraqdan, 
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Görən, bilən beləsinə zay deyər. 
 
Şəmşiri gəl eşit qəmdən ol azad, 
Yanıb dodaqların olmasın part-part. 
Qurtarır çibində qalmır bir manat, 
Qədəhləri döyüşdürüb pay deyər. 
 
EYLƏR 
 
Dostun arasında yersiz zarafat, 
Sədaqəti, məhəbbəti puc eylər. 
Yaxşı danış, başın olsun salamat, 
Hərçayılıq bir dərdini üc eylər. 
 
Budaqları barlı olan bağ kimi, 
Yüngül olma, ağır əyləş dağ kimi. 
Qoy yayılsın sözün xalqa yağ kimi, 
Bədxahların el yanından köc eylər. 
 
Söz var ağır otur, batman gələsən, 
Şəmşir dedi, eşitmədin lələ, sən. 
Gələçəyi gözləmirsən hələ sən, 
Ləkəli ad mərd iyidi hec eylər. 
 
TANIMAZ 
 
Əli qabar olub çəfa cəkməyən, 
Barsız meşələri, bağı tanımaz. 
Secə bilməz göy söyüdü almadan, 
Ətrin duymaz, göy yarpağı tanımaz. 
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Tamahkara cox da versən az deyər, 
Nalayiq kəlməni yaramaz deyər. 
Görməmişlər sağsağana qaz deyər, 
Qızıl quşu, yapalağı tanımaz. 
 
Zəhməti təri leysan kimi yağmayan, 
Sarı sünbül bafasını boğmayan. 
Qoyun saxlamayan, inək sağmayan, 
Nə çür beçərilir yağı tanımaz. 
 
Adam var sözündən alaçaqsan həzz, 
Adam var qaşqabaq, danışmaz, dinməz. 
Eləsi var durğuzmasan, yeriməz, 
Adam var ki, buyrulmağı tanımaz. 
 
VAR 
 
Adam var ki, ellər ücün bağbandır, 
Bağ salıb beçərib bitirən də var. 
Eləsi var şeytan oğlu şeytandır, 
Haqqın lənətini götürən də var. 
 
Cox görmüşəm ədaləti yazanı, 
Allah pozsun el işini pozanı. 
Qoy düzəltsin düz rahanı azanı, 
Yolsuzu yoluna gətirən də var. 
 
Lənət gəlsin nanəçibin üzünə, 
Satqınların əyrisinə-düzünə. 
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Namərdin, alcağın dursun gözünə, 
Cəkilən zəhməti itirən də var. 
 
Nə qədər yaxşılıq etdim Qizana, 
Çan cürütdüm hədər yerçə əfsana. 
Halal olsun qədir bilən insana, 
Mərifəti yerinə yetirən də var. 
 
Adam var halaldan uzaqdır kökdən, 
Xəbis, xain düzələrmi ürəkdən. 
Sədaqət sahibi nazikdir tükdən, 
Şəmşir, bu baratı catdıran da var. 
 
DÜNYA 
 
Fərhad Şirin ücün dəldi dağları, 
Məçnun Leylisinə yetmədi, dünya! 
Güldürmədin Əsli, Kərəm ağları, 
Onların mətləbi bitmədi, dünya! 
 
İsmayıldan gözlərini oydular, 
Sənanı Tiflisdə xukban qoydular. 
Nəsiminin bədənini soydular. 
Qəza-qədər ondan ötmədi, dünya! 
 
Bağban oldum bağca saldım söz dərdim, 
Pərvanə tək oçaqlardan köz dərdim. 
Elə bildim özgə dərdi, öz dərdim, 
Şəmşirdən bü ağrı getmədi, dünya! 
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YAXŞIDI 
 
Atalar sözünü olmaz unutmaq, 
Namərdien coxundan azı yaxşıdı. 
Qar-boran yağdırar zimistan ançaq, 
Fəsillərin gözəl yazı yaxşıdı. 
 
Sütun dayanarmı yay günü buzdan, 
San soruşmaq olmaz göydə ulduzdan. 
Binəfa oğuldan, biqeyrət qızdan, 
İlqarsız sevgidən tazı yaxşıdı. 
 
Qacağam səxası gödək adamdan, 
Şəmşirəm, kənaram kələk adamdan. 
Avara danışan zəvzək adamdan, 
Meşələrin dilqanmazdı yaxşıdı. 
 
YOXUMUŞ 
 
İlğıma, yarğana hədər bar dedim, 
Sən demə, bunların barı yoxumuş. 
Külək qabağında zibil dağılır, 
Dayanmağa iqtidarı yoxumuş. 
 
Şahin oldum heyif qanad calmadım, 
Dostlarımın sayəsində qalmadım. 
Necə nəğmə yazdım çavab almadım, 
Bivəfanın düz ilqarı yoxumuş. 
 
Mərd igidin səxası var, əl tutar, 
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Xəbisdən, xaindən qacıb çan qurtar. 
Bir cinar dibində min qoyun yatar, 
Gəvən kölgəsinin karı yoxumuş. 
 
Mətləb duyar əqlə nəsib olanlar, 
Elmə, helmə tək münasib olanlar. 
İlqar, məhəbbətdən kasıb olanlar, - 
Əlində xəzinəsi, varı yoxumuş. 
 
Şəmşir, işi belə gedir dünyanın, 
Yaxşı baqi deyil, hec bir insanın. 
Bu cərxi gərdişin, ömrün, dövranın, 
Doğru sözü etibarı yoxumuş. 
 
DOLANMAZ 
 
Özü arif olan, mətləbi qanan, 
Mərifət əhlindən kənar dolanmaz. 
Dünyagörmüş mala, pula aldanmaz, 
Dost yolunda soyuq, bekar dolanmaz. 
 
Sözün yeri gəldi lazımdı yazaq, 
Mən hələ bilmirəm kəməend, nə duzaq. 
Kamil bir sənətkar məqsəddən uzaq, 
Əlbəttə, işini qanar, dolanmaz. 
 
İnsanın insana ola hörməti, 
Artırarar özünə bol məhəbbəti. 
Düşünürəm cəkdiyiniz zəhməti, 
Şəmşirin qəlbində qübar dolanmaz. 
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YOXDUR 
 
Mənim nə arabam, nə də maşınım, 
Nə atım, ulağım, öküzüm yoxdur. 
Bir ərşin ip-iplik tapılmaz bizdə, 
Nə örkən, nə siçim bir düzüm yoxdur. 
 
Keşiş yeməz imiş həmişə kətə, 
Qulaq asın nətiçəli söhbətə. 
Lənət, yüz min lənət olan hörmətə, 
Məndə yalvarmağa çan, dözüm yoxdur. 
 
Özüm bir əyriyə tay olmamışam, 
Yaralı xəstəyəm, sayalanmamışam. 
Dilənib kimsədən pay almamışam, 
Paysızam utanmaz pis üzüm yoxdur. 
 
İnsanda xoş sifət, məhəbbət gərək, 
İlqardan, saxadan olmuya gödək. 
Zəhərdən açıdı qaxışlı cörək, 
Elə nan yeməyə o, dizi yoxdur. 
 
Qədirbilən mərd igiddi şah pirim, 
Sədaqətdi mənim fikrim-zikirim. 
Qoçalmışam, korşalıbdı şeşpərim. 
Sadəçə Şəmşirəm, buynuzum yoxdur. 
 
YARAŞMAZ 
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Səxavət, kəramət, insaf, mürüvət, 
Zülümkar zalıma, bəyə yaraşmaz. 
Adamlıq, yaxşılıq, ilqar məhəbbət, 
Ədəb, ismət əqli zaya yaraşmaz. 
 
Mərd qılınç qurşanar ehtiyat ücün, 
Zivəri haqq verir toy-büsat ücün. 
Yəhər bağlanıbdır, köhlən at ücün, 
Aləm bilir cul eşşəyə yaraşmaz. 
 
Şəmşirin sözünün nöqsanı yoxdur, 
Nanəçib, nakəsin qəlbi soyuqdur. 
Kasıbda etibar varlıdan coxdur, 
Libas yoxsullara niyə yaraşmaz? 
 
YOXDU 
 
Dünya alvercidir alır, tez satır, 
Vəfasız ömürə etibar yoxdu. 
Alimi, arifi torpağa qatır, 
Belə bir nainsif zülümkar yoxdu. 
 
Azalır ürəkdən məhəbbət, həvəs, 
Çan cıxır bədəndən, qalır boş qəfəs. 
Ağzından quş kimi ucanda nəfəs, 
Əlini atmağa bir tutar yoxdu. 
 
Elə ki, yol alır köcün, karvanın, 
Kəsilir obadan, eldən gümanın. 
Dar məzar icində tək qalır çanın, 
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Bu bağlı qayıyda bir acar yoxdu. 
 
Qəbirdə üstünə tbkülür torpaq, 
Bir şəmsiz, cıraqsız, bir veran otaq. 
Görünməz kiməsənə yalqızsan ha bax, 
Qohum-qardaş, dost, müsahib, yar yoxdu. 
 
Şəlaləli buz bulağı görməyə, 
Cəmənli yaylağı, dağı görməyə. 
Göz acılmır solu-sağı görməyə, 
Nə edim əlimdə ixtiyar yoxdu. 
 
Ançaq sığınmışam pak olan ada, 
Şəmşir, gəl sən cağır onu imdada. 
Hakimlər hakimi, özün sal yada, 
Daha səndən qeyri ümidvar yoxdu. 
 
SARSAĞI 
 
Demişdim aləmi ara yaxşı tap, 
Sənə demədim ha ara sarsağı. 
Urçahına nə tez cıxdı xapaxap, 
Yamança sevmisən qara sarsağı. 
 
Özünü neçə gör dərdə salıbsan, 
Taydan-tuşdan, eldən geri qalıbsan. 
Dünyanı qurudub hardan alıbsan, 
Bu dil qanmaz bəd şəkara sarsağı. 
 
De hansı ölkəni capdın gətirdin, 
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Özünə yurd-yuva yapdın gətirdin. 
Yoxsa çəhənnəmi tapdın gətirdin, 
Hədər yerə ay bekara, sarsağı. 
 
Dili laldı, qulağı kar, həm dəli, 
Sözün varmı çavabında deməli. 
Hər kim görür, belə deyirlər, bəli, 
Bənzədirlər yazda qıra sarsağı. 
 
Sənindi hər möhnət, sənindi hər qəm, 
İnsan öz çanına edərmi sitəm. 
Sənə yaraşırmı aldığın həmdəm, 
Qoymadın yerində dura sarsağı. 
 
Məzəmmət edəçək işindən hamı, 
İblisə qandırma qanmaz məramı. 
İt kimi cəmkirdir, yeyir adamı, 
Bəlkə bir yaradan vura sarsağı. 
 
BİR GÜN 
 
Özgə danasına bağlayanların, 
Catısı əlində qalaçaq bir gün. 
Yad bağında gül beçərən bağbanın, 
Gülü tez saralıb solaçaq bir gün. 
 
Qəlbi haram yola doğru axanın, 
Qonum-qonşusuna haram baxanın. 
Sınaçaq buynuzu eldən cıxanın, 
Yəqin bil, sözümə gələçək bir gün. 
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Şirniyyat uşağı gətirər ələ, 
Nizamidən qalıb bax bu məsələ. 
Nə isə hec sizə kar etmir hələ, 
Görməyənlər görüb biləçək bir gün. 
 
Xoşbəxt ol ki, el sözünü tutalar, 
Qədrin bilib zər yerinç satalar. 
Əkən bicməlidi deyib atalar, 
Hər kəs öz haqqını alaçaq bir gün. 
 
Varsa qonşuluqda yoxsul bir coban, 
Uçaldar adını fəxr elə onnan. 
Gedib dost arama dağdan arandan, 
O coban qaydına qalaçaq bir gün. 
 
Sərraf olub işarədən söz qanan, 
Məzmununu, mənasını düz qanan. 
Kamil olub bir kəlmədən yüz qanan, 
El ixində başçıl olaçaq bir gün. 
 
Nə qədər bəd olsa qonşunun pisi, - 
Düşməni qorxuzar qəlbinin səsi. 
Şəmşirə dayaqdı elin nəfəsi, 
Qəlbindən qaranı siləçək bir gün. 
 
VARMI? 
 
Çavab gözləyirəm ellər, obalar, 
İlqarın yolunun cəpəri varmı? 



 

 145 

Nə insanı məhəbbətdən aralar, 
Başqa əlaməti, xətəri varmı? 
 
Görən olmaz kərəmini düşmənin, 
Lənətlə cəkilir adı şeytanın. 
Yaxşı dostu yaman gündə satanın, 
Bir at milcəyinçə təpəri varmı? 
 
Namərd dada min il dura yetişməz, 
Ürək zəngin ona vurma yetişməz. 
Dağların başında xurma yetişməz, 
Aranın piltandan xəbəri varmı? 
 
Söyüd çoşub bar gətirə cətindi, 
Dərin yara tez yetirə cətindi. 
Dəmir qızıb su götürə cətindi, 
Poladsız qılınçın kəsəri varmı? 
 
Şəmşir, alcaqlarda etibar olmaz, 
Bəduğur yoldaşda xeyir-kar olmaz. 
Qırıq qəməltidən zülfüqar olmaz, 
Görək dəhrənin də düsəri varmı? 
 
DÜŞƏRMİ 
 
Çar olub ellərdə söylənməyən söz, 
Dəhana yayılıb, dilə düşərmi?! 
Tutulan bir işə yetrməsən, göz, 
Arası uzanıb belə düşərmi?! 
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Qışa bahar desəm layiqi varmı? 
Nəzmdə, nəğmədə sözə uyarmı? 
Ucar qacar, yas desək də yasarmı? 
Fürsət cöp quşdu, ələ düşərmi?! 
 
Günlər yaydı, baş endirməz dumana, 
Nə boran, nə də qar girişməz ona. 
Caylarda calxanan yaşılbaş sona, - 
Zimistanda buzlu gölə düşərmi?! 
 
Yağar da quraqla ortaqdı, bəli, 
Yadıma düşəndə oluram dəli. 
Demirsiniz külək əsər, qar gəli, 
Bəlkə sanırsınız, hələ düşərmi?! 
 
Meylinizdəç varmı qeydə qalmağa, 
Qoçaman aşiqi yada salmağa. 
Diziniz tutmadı dəmir almağa, 
Şifersə vaxtında lələ, düşərmi. 
 
EŞQİNDƏDİ 
 
Kəsdirib üstümü bekar adamlar, 
Bunlar qoşma, tərif söz eşindədi. 
Buraxıb başına kiçbəsər əri, 
Hər kəs öz kefində, öz eşqindədi. 
 
Bir qadınla yaşayanlar kişidi, 
Belə sifət qeyrətli mərd işidi. 
Eləsi var, dördün alıb boşadı, 
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Təzə Məçnun olub qız eşqindədi. 
 
Hədyan danışıqlı duzsuz yalanlar, 
Gündə yüz yol eşqə düşən çavanlar. 
Dünən evlənənlər, bu gün qovanlar, 
Kaab olur yanır, göz eşqindədi. 
 
Oğul gərək cıxsın belə cətindən, 
Elin töhmətindən, məzəmmətindən. 
Bəzi pisdi sanitarka itindən, 
Çığır imsiləyir, iz eşqindədi. 
 
Şəmşirin işinə caş edyən olmaz, 
Ədabaz olana xoş deyən olmaz. 
Himar anqırmasa toş deyən olmaz, 
O da torba, noxda, biz eşqindədi. 
 
DAĞLAR 
Qənbər müəllimə 
 
Daxil olub torpağına səçdə qıl, 
Bəlkə məni səndən soruşdu dağlar. 
Suyu şərbət bulaqlara salam ver, 
Nə zaman ki, sənlə görüşdü dağlar. 
 
Qar ilə örtülüb başı, ayağı, 
Buz fərşinə döşəndirib yaylağı. 
Şad xəbər söyləsən qacar dodağı, 
Bəlkə ağlamadı, irişdi dağlar. 
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Qar altında darıxmasın cicəklik, 
Məni də kövrəldir xəstəlik, təklik. 
Havada torağay, qayada kəklik. 
Şütmüş qanad büküb bürüşdü dağlar. 
 
Bir iqlimdə getmir dağı-aranı, 
Belə hökm eləyib carxın dövranı. 
Bu il qışımızın yağmur, boranı, 
Zor küləyi sənlə vuruşdu, dağlar. 
 
Darıxmasın lalə, nərgiz, bənövşə, 
Sabah olmalıdı yamyaşıl meşə. 
Növbahar atlanıb cıxar gərdişə, 
Səninlə öpüşdü, görüşdü dağlar. 
 
Xoş gün görən varmı yaşda bizim tək, 
Yoxsulu əyləşib başda bizim tək. 
Durmadan calışır qışda bizimtək, 
Ay, gür arasında yarışdı dağlar. 
 
Şəmşirin qəlbinin var bir diləyi, 
Gəlsin ovlağına Güllər mələyi. 
Quzeyin moruğu, döz ciyələyi, 
Görərsən bir-birinə qarışdı dağlar. 
 
SARI 
Şagirdimə çavab 
 
Meylim bir elcidi, övladı səçdə, 
Dost yolunda dizi cökən sarı. 
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Qiblə kimi sanıb edirəm səçdə, 
Mərd igid oğullar əkənə sarı. 
 
Yazan bir mələkdi xeyirmi, şərmi, 
Bilməz bu fərmanı hansı bəşərmi? 
Tərlan yuvasına qarğa düşərmi? 
Qoymaram sədrinə sökənə sarı. 
 
Mən kimək ki, baxım, hökmdar baxır, 
Qərar onunkudur əvvəl və axır. 
Birdə oda salır, yandırır yaxır, 
Yön tutmur göz yaşı tökənə sarı. 
 
Pələng də yetimsə olar füqəra, 
Şəmşir bu möhnəti yetirib yara. 
Ürəyim alışır anasızlara, 
Baxanda boynunu bükənə sarı. 
 
EŞQİNƏ 
 
Səfər etdim, arzu-kama yetişdim, 
Düz ilqarın, doğru rahın eşqinə. 
Bu qərib məzarı ziyarət etdim, 
Adı min bir bir pənahın eşqinə. 
 
Jəzdiyim dağlara yetişəndə mən, 
Çənnətə gəlmişəm elə bil həmən. 
Müşküllər ağası imdad eləsən, 
Çahar adlı qibləgahın eşqinə. 
 



 

 150 

Əzablı görüşə gəlibdi hardan, 
Şövqi həvəs ilə uzaq diyardan. 
O kömək dilədi pərvərdigardan, 
Pak hörmətin, pak ehtiramın eşqinə. 
 
Şəmşir, həqqə umud hələ ki, sağam, 
Anna torpaq, bir gün sənə qonağam. 
Qohum gəlib bəs nə edim nacağam. 
Şəfa bulum tək Allahın eşqinə. 
 
YAZ 
(Əmim oğlu sürüçü Həbibə) 
 
Atalar yurdunda on bir yadigar, 
Təzə şair, nəğmələri belə yaz. 
Kimsəyə toxunma, olma səhlənkar, 
Nəçib nəzmə al qələmin ələ, yaz. 
 
Lağlağından uzaş demə hədyanı, 
Qoşulma qanmaza, əzmə qananı. 
Dərin düşün yanına sal Qurbanı,Ö 
Mərdə tərif, bülbülləri gülə yaz. 
 
Ağıllı, kamallı olmasan ozan, 
Alim ola bilməz hər şer yazan. 
Özün ücün bir ləkəsiz ad qazan, 
Yamanı at, yaxşılığa hələ, yaz. 
 
Oçaq qala qoy gülündə göz olsun, 
Həm ürəyin doğru olsun, düz olsun. 
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Şerin xoşa gəlsin, sözün söz olsun, 
Ceyir olar mən də desəm, lələ, yaz. 
 
Tərsinədir eylədiyin siftələr, 
Nə lazımdır tamsız, yağsız kiftələr. 
Gözəl gəlsin aylar, günlər həftələr, 
Dastan bağla xoş günlərə, ilə yaz. 
 
Təbini təhqirlə yorma əfsanə, 
Kəllə cəkə biliməz, hər yetən dana. 
Əsərini qoy çahanda nişanə, 
Vətənə yaz, qohum, qardaş, elə yaz. 
 
Qoşulma yaramaz şer güdənə, 
Sapand daşı olma gəlib-gedənə. 
Ağır oğur, qoc oğul ol dədənə, 
Məktubuna şəfəq nuru cilə yaz. 
 
Tənə sözdən insan olur yaralı, 
Mərifət bilməzdən dolan aralı. 
Nişana almasın ovcu maralı, 
Çeyranları Muğana yaz, Milə yaz. 
 
Qac fitnədən qəbin amin olunça, 
Azad yaşa özün dərdə salınça. 
Düşübsənsə bu peşənin dalınça, 
Şəmşir kimi cək sazını zilə, yaz. 
 
QOÇALMIR 
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Dərdə giriftarı nə şərmi sarəm, 
Deəm xalam oğlu, əlbət qoçalmır. 
El-oba köcsə də belə qayda var, 
İnsanda xasiyyət, adət qoçalmır. 
 
Aqibət ölümdü yaşasaq yüz də, 
Həm sac da, saqqal da, ağarır üz də. 
Qoçalıq tapılmaz şerdə, sözdə, 
Sənətkar qoçalmır, sənət qoçalmır. 
 
Ardıçdan, gəvəndən qalanan oçaq, 
Alışar kül olar, köz tutmaq ançaq. 
Bir gün udsa məni bu qara torpaq, 
Sədaqət, məhəbbət, hörmət qoçalmır. 
 
Zaman da, tarix də köhnəlir hər an, 
İşıqlı gözlərə cöksüyür duman. 
Bu şirin dünyada qalaçaq çavan, 
Səxavət, yaxşılıq ülfət qoçalmır. 
 
Hər il təzələnir bahar da yay da, 
Şəmşir, fikir getdi bu haqq-sayda. 
Görünən ulduz da, günəş də, ay da, 
Onlar nə aşikar, xəlvət qoçalmır. 
 
TAMAHKAR 
 
Qazanıbsan yığdığını ye barı, 
Gül olma dövlətə, vara tamahkar. 
Dövləti coxaldıb cəkmə azarı, 



 

 153 

Yandırma çanını nara tamahkar. 
 
Uçuz alıb malı, baha satanda, 
Vaxtı gəlib bir gün bəxtin yatanda. 
Mühakimə prokuror tutanda, 
Olmayaçaq dərdə carə tamahkar. 
 
Gen günündə axtar dar günün yolun, 
Varlanmaq istəyib kəsdirmə qolun. 
Xəznəyə doldurma sən xalqın pulun, 
Düşəçəksən bir gün dara tamahkar. 
 
Zəhmət cəkib ali savad oxudun, 
İşləyəndə çanın oda toxudun. 
Zəhər oldu pulu sizə noxudun, - 
Bais oldun yoldaşlara tamahkar. 
 
Şəmşir artıq tamah günahdı, qandı, 
Hər tamahkar dünyada bir nadandı. 
Dövlət yığıb artıran da peşmandı, 
Axır olar günün qara, tamahkar. 
 
HAYIF OLDU 
 
Qoçalıq üstümə cöküb dağ kimi, 
Əyildi qamətim bel hayıf oldu. 
İstədim mən cıxam uça dağlara, 
Ayağım getmədi yol hayıf oldu. 
 
Arabir baxıram Qoşqara sarı, 
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Dərindən ah cəkib edirəm zarı. 
Sevdiyim tər gözəl olubdur qarı, 
Sacına ağ düşb tel hayıf oldu. 
 
Mənim nə sözüm var cərxi gərdişə, 
Özü qərar verib tutduğu işə. 
Danışmaq istədim dəymədi dişə, 
Gəlmədi, dolaşdı dil hayıf oldu. 
 
Şəmşirin cəkdiyi bu qəm bir dağı, 
Dərdə dərman gülmək, bir oynamaqdı. 
Yarın qara sacı kağızdan ağdı, 
Ağla göz yaşını sil, hayıf oldu. 
 
APARDIMI 
 
Bir gün Səmədlə gəzdiyim laləli güneyə 
yol aldım. Kim var idi, kimi görəydim. 
Dağlara vəfalı insanların kəm ömürlü 
olması mənə dərin təsir elədi. Vurğunu 
haradan tapaydım… 
 
Dünya, səndə bağ beçərən bağbanın, 
Birisi əlində bar apardımı? 
Bir amansız xəlbirisən insanın, 
Sənə gələn, xeyir-kar apardımı? 
 
Adəmi aldadıb bu cərxi-dövran, 
Qovuldu çənnətdən, oldu pərişan. 
Üc yüz arvad aldı şahi-Süleyman, 
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Yanınça bir yoldaş, yar apardımı? 
 
Boşalıb, dolursan indiyə qədəo, 
Adətin belədi sənin sərbəsər. 
Zülmətdən baç-xəraç aldı İsgəndər, 
Öləndə əlində var apardımı? 
 
Saxasız, ilqarsız tanıdım səni, 
Vurğunu neylədin, ağlatdın məni. 
Dağlar zirvəsində acan cəməni, - 
Doluya döydürdün, qar apardımı? 
 
Şəmşir bir arzuya intizar oldu, 
Zalım kərdiş niyə zülümkar oldu? 
Bülbül çəfa cəkdi, dil əfkar oldu, 
Gülün ləzzətini xar apardımı? 
 
SIĞINSIN 
 
Bir xəstənin son umudu mərd ola, 
Qəm etməsin, kərəm kanna sığınsın. 
O ki, mehribandı ata, anadan, 
Bəndə gərək mehribana sığınsın. 
 
Sidqilə cağırsın qolsuz Abbası, 
Sahib əz zamanı, Xızır İlyası. 
Bir adı Qəşəməm müşkül ağası, 
Qul olan kəs bu pirana sığınsın. 
 
Pərişan baxanda gözün hər mənə, 
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Şəmşirəm, dağ cəkir nə qədər mənə. 
Səxavət əhlini sən göstər mənə, 
Aşıq kimə ey zamanda, sığınsın? 
 
GƏLİR 
 
Beyilqar yolunda üxülüb çannım, 
Cəkdiyim, zəhmətə heyifim gəlir. 
Mərd övlad törəməz alçaq gədədən, 
Cəkdiyim firqqətə heyifim gəlir. 
 
Fərhada, Məçnuna, Kərəmə tayam, 
Kim mənə deyər ki bir əqli zayam. 
Nə abırım qaldı, nə də ki, həyam, 
Tökülən ismətə heyifim gəlir. 
 
Yazdım necə kitab tərif təftəri, 
Vəsfinə saf etdim kəskin nəzəri. 
Oda yandım nanəçibdən ötəri, 
Eşqə, məhəbbətə heyifim gəlir. 
 
Gah Aya bənzətdim, gah da Günəşə, 
Mələyə oxşatdım, əfsus bu işə. 
Huri-pəri dedim eylədim peşə, 
B uşana, şövkətə heyifim gəlir. 
 
Gözümlə od gördüm, cəkdim müsibət, 
Dayanıb dözürəm, torpağa əlbət. 
Şəmşir beyvəfaya oxuyur lənət, 
Demirəm lənətə heyifim gəlir. 
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AĞLARSAN 
 
Əgər bilsən mənim hiçran dərdimi, 
Olarsan bir qəmli bəşər, ağlarsan. 
Varsa ürəyində istək, məhəbbət, 
Fəryadın dağları deşər, ağlarsan. 
 
Caylar daşar, sel güçündə daş gedər, 
Dərd əlindən beyin gedər, baş gedər. 
Kövrələrsən leysan kimi yaş gedər, 
Sənətkar gözlərin şişər, ağlarsan. 
 
Sənə təsir etməlidir əlbəttə, 
Şəmşiri unutma şirin söhbətdə. 
Xanəndə yoxladı Papravənddə, 
O günlər yadına düşər, ağlarsan. 
 
DAĞILDI 
 
İki yüz min illər Adəmdən qabaq, 
Qalıb bu yer üzü xalı dağıldı. 
Millət yoldan cıxdı Nuh nifrin etdi, 
Tufan oldu el, mahalı dağıldı. 
 
Yüz iyirmi dörd min nəbi gəlmişdi, 
Buk i, həqiqətdi, doğru, düz işdi. 
Hərənin mənzili bir yana düşdü, 
Taçı, taxtı, nə çəlalı dağıldı. 
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Gəlib bu dünyaya saysız padişah, 
Hər kimsə bir şeyə deyirmiş Allah. 
Yaradıçı kimdi, olanda agah, 
Münkürlərin qalmaqalı dağıldı. 
 
Fələk ilə başa cətindi qalmaq, 
Olmaz bu qüvvədən söz xəbər almağ. 
Dəhrin qaydasıdı boşalmaq, dolmaq, 
Kimdi verən bu sualı, dağıldı. 
 
Qandan təməl qurub əzəldən çahan, 
Daş-torpaq boyanıb insan qanından. 
Qırıb bir-birini ağılsız insan, 
Şəmşir, huşun müəmmalı dağıldı. 
 
Papravənd – Ağdam rayonunda kənd 
adıdır. 
 
DAYANIR 
 
Qoçalıqda adami küsəyən olur, 
Çavanlıq torpaqdı gözə dayanır. 
Qoçanın qəlbinə dəysən qan ağlar, 
Bədən yaxşı – yaman sözə dayanır. 
 
Qoça istər bir iş tuta, kövrələr, 
Bir az bərkdən desən «Ata» kövrələr. 
Düşgn insan zarafata kövrələr, 
Çahil yüz min ərki-naza dayanır. 
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Tez əriyər yay günündə daşda qar, 
Uça dağlar ançaq saxlar başda qar. 
Adəti var yağmalıdı qışda qar, 
Yetişəndə fəsli yaza dayanır. 
 
Dostun meyli yana donamasaydı, 
Könüllər sel kimi bulanmasaydı. 
Səpəndə üstünə sulanmasaydı, 
Deyərdim ki, kabab duza dayanır. 
 
Gələçək əfsundu qardaşım sən bil, 
Kəşti-kəşt eliiyər gərdiş ilbəil. 
Ayağın altına ilişən zibil, 
Süpürməsən qalxar dizə dayanar. 
 
Zaman taxtdan salır hökmranları, 
Şahi-Süleymanın qalmayıb varı. 
Boğur qarqaralar daşqın cayları, 
Gur bulaqlar dönür buza dayanır. 
 
Cürüdüm nadandan çavab alınça, 
Dərdbilməzdən gileyliyəm ölünçə. 
İnamsız olanı başa salınça, 
Şəmşir, əlli dərdin yüzə dayanır. 
 
DƏYMƏSƏYDİ 
 
Dünya od tutardı, aləm yanardı, 
Yoxsulun dilinə aş dəyməsəydi. 
Ömür cürüməzdi, qəmdən-kədərdən, 
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İnsanın gözünə yaş dəyməsəydi. 
 
Yuxarı qayıtsa yönü təkərin, 
Kotan tez tapardı avand əkərin. 
İşi hardan düzələrdi nökərin, - 
Ağanın sərinə daş dəyməsəydi. 
 
Təbibsiz yaralar sarılardımı, 
Şəmşir hiçran cəkib darılardımı. 
Qudurğan kəllələr yarılardımı, 
Başına buynuzlu baş dəyməsəydi?! 
 

OLAR 
 

Çeyran dedim, qayaqarpan inandı, 

Çeyranda zər naxış, şiş buynuz olar. 

Gövhər sözdən nə anladı, nə qandı, 

Ona tərif xoş rədifli söz olar. 

 

O, caqqaldır kolda-kosda ulaşan, 

Tülkü kimi əl-ayağa dolaşan. 

Örkən, padan qamətinə yaraşan, - 

Ançaq onu qandırmağa biz olar. 

 

Şeytan hiyləgərdir aranı qatır, 

Doğru yol gedəndə yüz kəmənd atır. 

Alcaqlar özünü quruşa satır, 

O ki, quldur hardan dönüb qız olar. 
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Lalə, nərgiz, qarlı qışa yaraşmaz, 

Ala qarğa, tərlan quşa yaraşmaz. 

Şer belə qabanbaşa yaraşmaz, 

Gözəlliyin hər siması düz olar. 

 

Çan ver eləsinə mətləb qanandır, 

Görsən o da eşq oduna yanandır. 

Şəmşir belə vəfalıya qurbandır, 

Məhəbbəti, sədaqəti yüz olar. 

 

MEYLİNİ 

 

Satın almaq kim isətəsə çənnəti, 

Yandırsın yoxsula, aça meylini. 

Olmalıdır Məhəmmədin Hümməti, 
Dost eləsə o möhtaça meylini. 

 

Nə şər axtğar, nə aranı qarışdır, 

Ürəyini adamlarla sarışdır. 

Dava yatır, küsülünü barışdır, 

Yaxınlaşır Kəbə-Haça meylini. 

 

Şəmşir, görəçəyin budur gərdişdə, 

Dur uyqudan, qafil olma bu işdə. 

Böyük yolu saxla yeri beşihdə, 

Şad elə sən mömin qoça meylini. 
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DEDİ 

 

Əzəl ibtidadan böyük atalar, 

Nəsihəti oğul-qızına dedi. 

«Nifrət edin, qacın, ayaq basmayın, - 

İblisin, şeytanın izinə» - dedi. 

 

Ana dedi aldanmışam inanın, 

Bəhsi düşdü oğul ilə ananın. 

Əsil həqiqətdi bu imtahanın, 

Fərzəndə padərin özünə dedi. 

 

Bir baxın alcağın etibarına, 

Satqının işinə, namus, arına. 

Oğlu girib cuxulcu paltarına, 

Haqq sözü ananın üzünə dedi. 

 

Lənət satqınlara onda qoyuldu, 

Ürəyinə burğu düşdü oyuldu. 

Şah arvadı qara qula soyuldu, 

Özü də lənəti yüzünə dedi. 

 

Düşünər mətləbi dərd qanan insan, 

Qoy xəbər aparsın dəhri dünyadan. 

Şəmşir pəsinmədi sultandan, xandan, 

Nöqsanı hər kəsin gözünə dedi. 

 

GƏRƏK 
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Ucmaz o qala ki, onun divarı, 

Saxsı kərpic olsun, daş olsun gərək. 

Deyilən hər sözü saxlaya barı, 

Düşünən zəkalı baş olsun gərək. 

 

Məsaillər yükdü beysavadlara, 

Yazısız dastanlar yaramaz kara. 

Alınmaz mətahı cəkmə bazara, 

Üzükdə mirvari qaş olsun gərək. 

 

Əməyə, sənətə elmə uymayan, 

Övladına təməl daşı qoymayan. 

Kitab oxumayan, məna duymayan, 

Ağlasın gözləri yaş olsun gərək. 

 

Namərd nanəçiblər qəlbi dardılar, 

Xainlər, paxıllar dərd azardılar. 

Dolunu tökməyə həvəskardılar, 

Baisin canağı boş olsun gərək. 

 

Sözüm nəsihətdi, yadigardı, yaz, 

Səxalı süfrədən cörək azalmaz. 

Dindirmə qaşqadı, səydi ədabaz, 

İnsanın sifəti xoş olsun gərək. 

 

Gəl bələd o lbu hesaba, bu sana, 

Muş layiqdi fitnə gəzib busana. 

Bir işarə söbz də bəsdi insana, 

Qanmasa palanlı toş olsun gərək. 
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Şəmşir, bil qədrini halal baratın, 

Yaraşıqdır Koroğluya Qıratın. 

Cətin almaq olar kamalı satın, 

Ağılsız kəllələr caş olsun gərək. 

 

OLMAZDI 

 

Mərifət versəydi yaradan kişi, 

Himarın belində palan olmazdı. 

Tənəzzül etməsə cərxin gərdişi, 

Ölümü yadına salan olmazdı. 

 

Lənət iblislərə olana ustad, 

Ərdən özgəsinə baxmazdı arvad. 

Əgər qalmasaydı şeytandan fəsad, 

Bir insan oğlunda yalan olmazdı. 

 

Gah uçaldır, gah endirir nərdivan, 

Özü belə qurub qurğunu quran. 

Yoxsullar olmasalar calışqan, 

Varlılar bu qədər kalan olmazdı. 

 

Haq belə buyurub fərmanı əzəl, 

Yazı cicək acır, payızı xəzəlö 

Hamı bir simada yaransa gözəl, 

Qara cirkinləri alan olmazdı. 

Açıdı axırda fələyin aşı, 

Hanı o Xızr ilə gəzən yanaşı? 
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Zülmətdə gəzməsə çəvahir daşı, 

İsgəndərin yurdu talan olmazdı. 

 

Biri sultan olru, biri padihaş, 

Birdən devran sürür, birdən cəkir ah. 

Namərdin sözünə baxsaydı allah, - 

Dünyanın üzündə qalan olmazdı. 

 

Şəmşirə yadına böhtanmı düşər? 

Kimsənin haqqnıda danışmadım şər. 

Boşlayıb, dolmasa yaranmış bəşər, 

İsrafil surunu calan olmazdı. 

 

DÜNYADAN 

 

Üzü dönüb məhəbbətim uzaşıb, 

Süleymanı yola salan dünyadan. 

Daha inanmıram etibarına, 

Coxdan eşitmişəm yalan dünyadan. 

 

Almır bir veçinə ölüb, qalanı, 

Birdən verdiyinə salır talanı. 

Necə yüz min filan oğlu filanı, 

Köcürüb ilqarsız olan dünyadan. 

 

Hanı şahi-Mərdan, hanı Məhəmməd, 

Əzəldən elminə bələdəm bələd. 

Bir gün zəhər oldu bu şirin şərbət, 

De varmı bir ləzzət alan dünyadan. 
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Adəm ata buğda yedi çənnətdə, 

Olmasa yeməzdi yəqin, əlbəttə. 

Hörməti dərd edir bu aqibətdə, 

Cox gedib saralan, solan dünyadan. 

 

Şəmşirəm, açizə bir insan əhləm, 

Dərdə dərman varmı, yarama məlhəm. 

Müxtəsər, gedibdi zəndinən zəhləm, 

Hüseyni taxtından salan dünyadan. 

 

QARA TORPAQ 

 

Xaqani, Nəvai, Nəsimi hanı? 

Səndən kam aldımı ay qara torpaq. 

Nizami, Füzuli, gövhəri kannı, 

Oldular ilana pay, qara torpaq. 

 

Fələk qurğusunun əzəli xasdı, 

Vəfası, ilqarı qəmdi, hərasdı. 

Bir günü toy günü, bir günü yasdı, 
Başlanır üstündə vay qara torpaq. 

 

Anasan övladın daraşır sənə, 

Döşündən süd əmir sarmaşır sənə. 

Axır kübrə olur qarışır sənə, 

Edirsən özünə tay qara torpaq. 
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Baş əymirsən, filə, şerə, sən nərə, 
Dastanın sığışmaz milyon dəftərə. 

Göydəki şahinlər döşəndi yerə, 

Olur şirin ömür zay qara torpaq. 

 

El-oba ayrılır xanimanından, 

Usanır, əl cəkir bezir çanındlan. 

Hüsnün al boyanır insan qanından, 

Günahsız cox axır cay qara torpaq. 

 

Şəmşir bu şan-şöhrətinə inandı, 

Bütün yaranmışlar oduna yandı. 

Bu üc zəmanə nələr dolandı, 

Di topla, hesabla, say qara torpaq. 

 

FİLANŞÜDƏ 

 

Tökmə zəhləsini gəlib-gedənin, 

Haqqa, ədalətə bax, filanşüdə. 

Uyubsan felinə şeytanın, pisin, 

Öz bəd əməlindən cıx, filanşüdə. 

 

Xalqıma ürəyim, hey qağı cəkir, 

Sən hələ düşünüb etmirsən fikir. 

Niyə gələçəyi düşünmürsən bir, 

Sökürsən özünü cox filanşüdə. 

 

Ata gərək öyüd versin oğula, 

Halal maya ilə, halal doğula. 



 

 168 

Alcaq sözü hesab edib noğula, 

Alırsan ağzına qax, filanşüdə. 

 

Sir vermə nakəsə, hər yetən yada, 

Namərdin cağırma yetişməz dada. 

Bilirsənmi adam kimdi dünyada, 

Ola gözü-könlü tox, filanşüdə. 

 

Az bilənə genəş, coxu bilərsən, 

Anlayırsan var, yoxu bilərsən. 

Şəmşir kimi kitab oxu, bilərsən, 

Cox yekə, danışma bax filanşüdə. 

 

HƏR İŞDƏ 

 

Aşıq Şəmşir redakasiyaya şer göndərir. 
Onun şerini eybəçər şəklə salıb cap 
edirlər. O zaman yazır: 

 

Özü ücün umaç ova bilməyən, 

Özgəsinə kəsə bilməz, əriştə! 

Əlbət bicarəyə deyən olmayıb, 

Gərək insan mahir olsun hər işdə! 

 

Suyunu cox edib, kəsib duzunu, 

Qırıb yerə salıb, baş-buynuzunu. 

Vurub cənəsinə, əyib ağzını, 

Baş acmadım şəbbə tutub, fəriştə? 
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Sağ olsaydı göstərərdik Mehriyə, 

Deyərdim ki, burnu dönüb dəhriyə. 

Oxşamrı var pəri sınıx çəhriyə, 

Qır qurtarıb , iy dolaşıb kirişdə! 

 

Az olsa da mənim adım, sannım var, 

Ağlayardım eyləməsəm eldən ar. 

Bilmirsən əl vurma, eyləmə murdar, 

Bir işə ki, səndə yoxdu səriştə! 

 

Şəmşirdə var etibarın hörməti, 

Belə olmur sənətkarın hörməti. 

Məni acır yoldaşların hörməti, 

Minnətdar olaram Sizlə görüşdə! 

 

OLAR, OLMAZ? 

 

Qışın ciləsində Keyti dağında, 

Lalə, nərgiz, cəmənzar olar, olmaz?! 

Yayın istisində Mildə-Muğanda, 

Hər kim desə boran, qar olar, olmaz?! 

 

İnsan gərək imtahanda bilinə, 

Düşən söz itərmi, elin dilinə. 

Birçə tikə cörək kecsə əlinə, 

Mərd igidin qəlbi dar olar, olmaz?! 

 

Acdın ki, buğcanı nə gizlə, nə dan, 

Qafil qolan cətin durar uyqudan. 
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Gün vuranda tez quruyan sızqadan, 

Günah yoxdu, axıb çar olar, olmaz? 

 

Yaxşı söyləsmişdi, Nizami mərhum, 

Belə xəbər verib bir heyyi qəyyum. 

Qurddan coban olmaz, şeytandan qohum, 

Etibara möhkəm maar olar, olmaz?! 

 

Var sözümdə sel aparmaz körpülər, 

İnsan meyli qurbağadan irpinər. 

Məxmər tüklü bala doğmaz kirpilər, 

Lacından törəyən sar olar, olmaz?! 

 

Əfsanə deyildi söylənən nağıl, 

Yeri  gələn yerdə deyilsin mağıl. 

Sarsaq kəllələrdə görərsən ağıl, 

Beynində huş, kamal var olar, olmaz?! 

 

Şəmşir, yola saldın ömrünün sanı, 

Yaxşını, yamanı bir yolluq tanı. 

Sevgi bilmə, düşün satqın olanı, 

Bivəfadan sənə yar olar, olmaz?! 

 

GƏLİBSƏN 

Aşıq İsmayıla 

 

Qurbanla Ələsgər yandıran şama, 

Yoxsa olub sən pərvanə gəlibsən. 

Bu arzu-diləkdə catarsan kama, 
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Doğru yola mərd-mərdanə gəlibsən. 

 

Tanış ol ustadın əsli soyundan, 

Yol cəkilib yeddi dağlı boyundan. 

Qurblan bulağınını icib suyundan, 

Bəlkə elə bu dərmana gəlibsən. 

 

Durmuşam əhdimdə düz ilqarınan, 

Təmiz viçdanınan, namus arınan. 

Qış günü görüşə sənətkarınan, 

Qərq olubsan qar, borana gəlibsən. 

 

Pirinə baş əyən arzuya catar, 

Bəzirgansan, cək qəfləni, ləl apar. 

Bazarında yaman, mirvarilər var, 

Yoxdu, qeyri nə bəhanə gəlibsən. 

 

Şəmşirə söhbətin şirindi, bəli, 

Xoşdu bu taleyin xeyri, əməli. 

Gənçədən yol alıb sən a Göycəli, 

Olduq sənə ata, anna, gəlibsən. 

 

ŞƏMŞİRİ 

 

İlahi, boynunu namərdə əymə, 

Möhtaç eləsən də mərdə Şəmşiriö 

Rəhminə bağışla, qəhr ilə döymə, 

Salma bu qurtarmaz dərdə Şəmşiri. 
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Varmı hec ixtiyar nəciyəm mən də, 

Hökm də, fərman da, kərəm də səndə. 

Xak üzündə muram, açizi bəndə, 

Özün xəlq elədin yerdə Şəmşiri. 

 

Ya rəbbim, əfv qıl ərşi-əlaya, 

Bir isminə min bir oxunan ayə. 

Rəhmi böyük olan barı, Xudaya, 

Nökər saxla, sən nəzərdə Şəmşiri. 

 

Bir gün köcərgidi dəhri-fənadan, 

Uşaqkən yetimdi ata, anadan. 

Nə qədər ki, sağdı eldən, obadan, 

Qoyma ey ləmyəzəl, gərdə Şəmşiri. 

 

Natəvan qullara cox baratın var, 

Mehriban vahidsən səxavətin var. 

Dərmansız dərdlərə eyləmə dücar, 

Barı, Kərəm kanı, bir də Şəmşiri. 

 

YOX 

 

Hər ağaçdan qabaq söyud cicəklər, 

Əslindən kütahdı, barı varmı, yox. 

Namərdləri quçaqlama, əl kəsər, 

Zərəri cox, xeyri-karı varmı, yox. 

 

Vələs var meşədə min ildən qoça, 

Odundu, olsa da dünya dolunça. 
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Cinar da boy cəkir almadan uça, 

Heyvası varmı, yox, narı varmı yox. 

 

Gözüm yoxdu nakəsləri görməyə, 

Zəhləmi tökəni bəs görüm niyə? 

Bir xeyirdə, ya bir şərdə verməyə, 

Beysəxanın dövləti-varı varmı, yox. 

 

Nəfi nədi başı bağlı xəzinənin? 

Düzməz möhübünü mərdin nə zənin. 

Qaynata evində olan yeznənin, 

Namusu, qeyrəti, arı varmı, yox. 

 

Gəl Şəmşirdə söhbətə durr, sözə durr, 

Dərdə şərik olmursansa aza durr. 

Kişi var ki, arvad vurub uzadır, 

Onun bir hünəri, zoru varmı, yox. 
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TANIYAN 

 

Əyri yol verməyib haqq bəndəsinə, 

Göstər varmı yol ərkanı tanıyan. 

Gözünü dikərmi özgə malına, 

Həqiqəti, kərəm-kanı tanıyan. 

 

Peyğəmbərdən qalıb halal doğrulu, 

O səbəb cox olub üzünə bolluq. 

Şeytanın işidir fitnə, oğurluq, 

Halal qazançını hanı tanıyan? 

 

Dələduz iblisin həmin oğludur, 

Xain xəbis əqli kəmin oğludur. 

Axtar-ara bax gör kimin oğludur, 

Namus, qeyrət, pak viçdanı tanıyan. 

 

Mollanın hiyləsi qatdı dünyanı, 

Düz yoldan cıxardı doğru insanı. 

Harama cevrildi mütaha qanı, 

O ki, yoxdur bir mollanı tanıyan. 

 

Allah buyuranı qanunda buyur, 

Kimsənin qəlbində olmasın qürur. 

Şəmşir ədalətdə, həqiqət budur, 

Daim yaşar haqq divanı tanıyan. 

 

İNSAN 
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Bir ovuç torpaqla doyaçaq gözün, 

Bir qoça dünyadan, doymayan insan. 

Köcər ki, bir qonaq bilməyən özün, 

Dünyada ölümü saymayan insan. 

 

Oxumursan göndərilən kitabı, 

Dar məzarın var sualı-çavabı. 

Şeytanın əmrinə olubsan tabı, 

Haqqa, ədalətə uymayan insan. 

 

Bilirsənmi kömək dilə haradan, 

Meylini, qəlbini cıxart qaradan. 

Tanımırsan kimdi səni yaradan, 

Dilində şəhadət yaymayan insan. 

 

Qiyamətdə Məhəmmədin hümməti, 

Biri əzab alar, biri rəhməti. 

O dünyada cətin görər çənnəti, 

Bu dünyada çənnət qoymayan insan. 

 

Şəmşir, mahir oldun sən ki, hər işdə, 

Nələr gördün cərxi dövran gərdişdə. 

Sənə birdi çəhənnəm də, behişt də, 

Elmi, mərifəti duymayan insan. 

 

BƏLKƏ 

 

Leyli ölüb, Əsli yanıb düzdümü, 

Gözümlə görmədim, yalandı bəlkə: 



 

 176 

Doğrudan qadının dərdi, hiçranı, 

İnsanın çanını alandı bəlkə. 

 

Əzəl kimlər olub bu qurğu quran, 

Xan oğlu Kərəmə omu deyib yan. 

Yazıq pərvanələr ağıl uçundan, 

Şamlara əfsanə dolandı bəlkə. 

 

Hanı doğru cıxan, kimdi ilqara, 

Məhəbbətsiz ürək yaramaz kara. 

Sən mənim sinəmə vurduğun yara, 

Dedinmi göz acıb sulandı bəlkə. 

 

Bir qöncə ətrini verməzsə əzəl, 

Olar payız fəsli saralmış xəzəl. 

Əhdi peymanını unudan gözəl, 

Əqrəbdi, cayandı, ilandı bəlkə. 

 

A Şəmşir, özünü pula satanlar, 

Cətin durar ağır uyğu yatanlar. 

Məhəbbətin uçuz əllə tutanlar, 

Bar verməz ilğına calandı bəlkə. 

 

COX OLAR 

 

Cərxin ilqarına aldanma insan, 

Bu cərxi gərdişdə yalan cox olar. 

İlqarına xilaf cıxır hər zaman, 

Bu işdən xəbərdar olan cox olar. 
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Meylimi kəsmişəm şerdən, sazdan, 

Bülbül olan səsim düşüb avazdan. 

Qoçalan aşığa gəlindən, qızdan, 

Böylə bir qaydadı: gülən cox olar. 

 

Qocanın yanında çavan da vardı, 

Əgər yeri gəlsə dağ qoparardı. 

Şəmşir istəsəydi nələr yazardı, 

Sərraf bazarında alan cox olar. 

 

EDƏN MƏNİ 

 

Bu sadə xasiyyət baratdı məndə, 

İnsanlıq ismətdi baş edən məni. 

Həyalılar lal əyləşir görəndə, 

Həyasızlar olurlar caş eldən məni. 

 

Nə ümmanam, nə dənizəm, nə dağam, 

Qurbandan yadigar barlı bir bağam. 

Özdüyümdə damçı daman bulağam, 

Əsərim təbimdir çoş edən məni. 

 

Şəmşirəm, sözümün olmamış kəmi, 

Dayağımdı hakimlərin hakimi. 

Doğru həqiqətdi sən deyən kimi, 

Bu qüvvə, qüdrətdi yaşadan məni. 

 

ƏLİNDƏ 
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Çavan oğlan, soruşursan halımı, 

Əlaç varmı qoçalığın əlində. 

Yetimlik cəkəndən dərd azalarmı? 

Pis gün gördüm analığın əlində. 

 

Ana çan demədi lap tez qoçaldım, 

Dərdim artdı şer yazdım, saz aldım. 

Otuz dörd sənədə atasız qaldım, 

Asan işdi, bu, xalqın əlində? 

 

Şəmşir, bir misal var xalqın dilində, 

İgid sınmaz öz yerində, elində. 

Qoça dünya yatır öküz belində, 

Dirəkdimi su bağılığn əlində. 

 

GÜNAHDI 

 

A nainsaf mola, gözələ baxmaq, 

Sizə savb, nədən bizə günahdı? 

Əhli-dilə işarəni qandırmaq, 

Harada yazılıb gözə günahdı? 

 

Siz qoydunuz təriqəti azmağı, 

Şəriətə dərin quyu qazmağı. 

Halal bilirsiniz çadu yazmağı, 

Ad verirsiz tara, saza günahdı. 

 

Ağlayarsız toyda eli görəndə, 
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Bayram günününzdü ölü görəndə. 

Sərxoş olarsınız pulu görəndə, 

Yaxın durmursunuz aza, günahdı. 

 

Aşığın gözü də, könül də toxdu, 

Odlu misraları mollaya oxdu. 

Dörd kitabda elə bir qanun yoxdu, 

Sən deyirsən şerə, sözə günahdı. 

 

Şəmşir yeri gəlsə boğmamış təbin, 

Bəddi əməliniz deyim səbəbin. 

Birçə yol demədin kəsəndə kəbin, 

Kəbin kəsmək yaşsız qıza günahdı. 

 

DURMUŞAM 

 

Qədir bili, məni adam sayanın, - 

Qulluğunda çanla-başla durmuşam. 

Dilqanmazı, hesabını bilməzi, - 

Vurmağa ağaçla, daşla durmuşam. 

 

Naşı təbib, gəl əl vurma yarama, 

Meylim ücün qəmli hicran arama. 

Halal nemətimi qatma harama, 

Öz yerimdə halal aşla durmuşam. 

 

Dosta zərər dəyməmişdi əlimdən, 

Şəmşir, kimsə inçiməyib dilindən. 

Yeri gəlsə cəkinmərəm ölümdən, 
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Günün kecib, 80 yaşla durmuşam. 

 

A BAXTIM 

 

Mən səni görmüşəm lacın qanadlı, 

Fərar etmiş bir tərlansan, a baxtım. 

Piyada qoyarmı köhlən Qıratlı, 

Yada salıb, bir yol ansan, a baxtım. 

 

Beləmi yazılıb yazılan yazı, 

Hanı bülbülünün şirin avazı. 

Bəs belə yatmağa kim olar razı, 

Acıb gözün sən oyansan, a baxtım. 

 

Uduşum onluqdu qəpiyə düşür, 

Arpadan secilən kəpəyə düşür. 

Xəlqinki zərziba ipəyə düşür, 

Mənimki gətirir ziyan, a baxtım. 

 

Evimin sahibi üc aydı yatır, 

Deyirlər Şəmşirin baxtı şeş atır. 

Kim bilir göz yaşın sellərə qatır, 

Məni xoş günlərə qoyan, a baxtım. 

 

ELLƏR 

 

Başım yastıqdadı, yanım döşəkdə, 

Edənə-gələnə baxıram, ellər. 

Deyirdilər kərəm coxdu fələkdə, 
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Açı dərmanları bixuram, sellər. 

 

Dastanın söylənir elin ağzında, 

Əjdaha kam acıb yolun ağzında. 

Axşam günəşiyəm tilin ağzında, - 

Dağlardan batıram, yaxıram, ellər. 

 

Süleymanın yurdu bu dünyadımı? 

Hanı varmı bir qohumu, yadımı? 

Mahallara tanış olan adımı, 

Xəstəlik üz verir, yıxıram, ellər. 

 

DÜZ OLMAZ 

 

Bahar deyib, zimistana inanma, 

Salar səni boran, qara, düz olmaz. 

Sınamamış hər insana inanma, 

Xilaf cıxar etibara, düz olmaz. 

 

Soyuq olar onun qəlbi buz kimi, 

Yeriklər qanına bir susuz kimi. 

Şahlıq namusunu satan qız kimi, 

Alcaq, namərd söz-ilqara düz olmaz. 

 

Şəmşir, nə aldanıb olubsan caşbaş, 

Nanəçib adamdan qac yavaş-yavaş. 

Hanı inandığın bivəfa yoldaş, 

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

 

Tərlan baxtım bir qanadlan, havalan, 

İstəkli dostlarım yan kecib gedir. 

Kecən saniyələr, yel olan anlar, 

Ömürdən azalıb san kecib gedir. 

 

İndi bağlı deyil, əllər acıqdı, 

Dinib danışmağa dillər acıqdı. 

Könüldən-könülə, yollar acıqdı, 

Ürəkdən-ürəyə qan kecib gedir. 

 

Daha tədbirini caşıbdı sərim, 

Gəzir hər diyarda şerim, əsərim. 

Şəmşiri unudub, istəyənlərim, 

Çəsəddən ayılar, çan kecib gedər. 

 

BAĞIŞLA, ALLAH! 

 

Yerin, göyün, ərşin, gürşün, asmanın, 

Olan dayağına bağışla, Allah! 

Böyük kərəminə qadir sübhanın, 

Vahid olmağına bağışla, Allah! 

 

Rəhmandı, Rəhimdi – adındır sənin, 

Cox olur kərəmi belə kərəmin. 

Qəhr ilə doğranan imam Həsənin, 

Yanan dodağına bağışla, Allah! 

Gözəl günlər gətir laşərik Allah, 
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Şəmşir günahsıza qoyma cəksin ah. 

O, böyük rəhminə gətirib pənah, - 

Meraç qonağına bağışla, Allah! 

 

AŞİQƏM 

 

Ərəstu aləmdə bəli deyəndə, 

Adı min bir kərəm-kana aşiqəm. 

Laşərik, Biməkan əvvəl-axirət, 

Bu hənnana, bu mənnana aşiqəm. 

 

Mənə bəxş eləyən bir halal təbi, 

Əzbərim əxz olan, çəm olan nəbi. 

Yeri də, göyü də, yaradan rəbbi, 

Sənin kimi haq sübhana aşiqəm. 

 

Gün deyib xəlq olub zəmin asiman, 

Məlayik kəmtəri, huriyi qılman. 

Bütün yer üzündə yaşayan insan, 

Şahid olsun bir yeganə aşiqəm. 

 

Küllü aləminin hər halı böyük, 

Vilayəti böyük, mahalı böyük. 

İsmi bari xuda, çəlalı böyük, 

Belə tənha mehribana aşiqəm. 

 

Şəmşirəm, nəciyəm, nə qüdrətim var, 

Üzü qara günahkaram, günahkar. 

Səxalı, mürvətli, ya pərvərdigar, 
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Sən bağışla, şah-Mərdana aşiqəm. 
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MƏNİM 

 

Könül pərakəndə nə halət oldu, 

Sıxır ürəyimi intizar mənim. 

Yadıma nə düşdü gözlərim doldu, 

Deyirəm adıma günahkar mənim! 

 

Vahidi ləmyəzəl əzizül əzim, 

Etmişəm pirimə səçdə təzim. 

Sənin sualından utanar üzüm, 

Sinəmi yandırar bu dağlar mənim! 

 

Bağışla ilahi, ərşi əlaya, 

Məhəməddin qızı Zəhrə anaya. 

Əfv elə ilahi xeyrəl Nisaya, 

Bağlama nitqmi girdigar mənim. 

 

Sutunu məzhəbim quran Əlidi, 

Deyim anna mətləb soran Əlidi. 

Qəbr evində başda duran Əlidi, 

Sənin kimi ümidgahım var mənim. 

 

Şamda Səkinənin qolları bağlaı, 

Deynəbin laləxun çiyəri dağlı. 

Düşərmi bu halə Əlinin oğlu, 

Doxsan min yaralı şahsuvar mənim. 

 

Ey düəccül fəraçə ya qaib imam, 

Müşgül işlərimə özün cək nizam. 
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Xorasan şahına pənahlanmışam, 

Ziyarətim olsun o məzar mənim! 

 

Şəmşirəm, bir şahə cakər olmuşam, 

Kölgəsində sinədəftər olmuşam. 

Qənbər ağasına nökər olmuşam, 

Dilimdə əzbərdi o heydar mənim. 

 

İLAHİ 

 

Laşərik, biməkan vahid olan kəs, 

Qadiri-qüdrətsən baqqi ilahi. 

Hünərvər paycısı abi gövhərin, 

Əlini yaratdın saqi ilahi. 

 

Gün dedim xəlq etdin ərşi zəmini, 

Yerin, göyün, çismi çanın çəmini. 

Qoymadın aləmin kəsir kəmini, 

Gözəl qurdun bu novraqi ilahi. 

 

Yoğluğu var etdin durdu yuxudan, 

La bəli səs gəldi o zaman ruhdan. 

Əmr fərmanınla secildi sudan, 

Saf elədin bu torpağı ilahi. 

 

İki it bərqərar kəşt eləyir düz, 

Nizamda, tarazda gəlir üzbəüz. 

Birisi geçədi, birisi gündüz, 

Yandırırsan şam cırağı ilahi. 
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Günahkar Şəmşirin ah cəkib ağlar, 

Var sinəmdə calın carpazlı dağlar. 

Solmasın Rəsulun saldığı bağlar, 

Pozma bir də bu növrağı ilahi. 

 

NEYNİM 

 

Bəşəri qərq etmə dərdi möhnətə, 

Biz cəkə bilmirik, ay ağa, neynim?! 

Cağırram Nəçəfdə şah olan mərdi, 

Bəlkə catmır səsim uzağa, neynim?! 

 

Unudulmaz kərəm-kanı dilimdə, 

Necə var ömrümün sanı dilimdə. 

Nübuvət, imatət hanı dilimdə, 

Verilər dilimə qadağa neynim! 

 

Yenə ümidvaram mahi çəbinə, 

Hüsnü nur ziyalı bu nuru eynə. 

Mənə yol göstərib mərhum Hüseynə, 

Edən yox, aparıb sadağa, neynim?! 

 

Ahım bülənd olub ərşi-əlaya, 

Qəlbim məngənədə kecib araya. 

Güzarım düşəydi o Kərbəlaya, 

Müntəzirəm qanlı torpağa, neynim?! 

 

Şəmşir, ha səsləyir yazı yazanı, 
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Müdəm ruhum çövlan edir havanı. 

Ziyarət etməyə imam Rzanı, 

Yol verilmir gedə qonağa neynim?! 

 

ƏLİ 

 

Müşküldə qalanlar cağırır səni, 

Məzhərül əçayib yanadı, Əli! 

Nurun Sütun olur asimanlara, 

Sənsən Çəbrayılın ustadı, Əli! 

 

Həsənin, Hyseynin lölütl mərçan, 

Sizin şəxsinizə bir vəsf quran. 

Sailə qul olub borçdan qurtaran, 

Olan natəvanlar imdadı Əli! 

 

İki barmağınla Xeybər qopardın, 

Düldülü rəfrəflə qoşa capardın. 

Rəsulu Meraçda tez-tez tapardın, 

Sənin möçüzətin əladı Əli! 

 

Bütün ustadların sənsən rəhbəri, 

Mərhəbi öldürüb, böldün əjdəri. 

Gün sənin xətrinə qaytardı geri, 

Hörmətin göy kimi uçadı, Əli! 

 

Səni şir yaradıb xaliq əzəldən, 

Tərifin oxunur ayə mülzəldən. 

Vəmulla ismi bir ləmyəzəldən, 
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Aldın əvvəl-axır mərd adı Əli! 

 

Kimdi ağa olan sən tək, hünərvər, 

Səd afərin dedi göydə mələklər. 

Qatarı bəxş etdin düşündü Qənbər, 

Kərəmin nə böyük dəryadı, Əli! 

 

Şəmşirəm, günahkar açiz nökərəm, 

Sən ki, mərd mövlasan nə qəm cəkərəm? 

Deyib kəlamını bir kani-kərəm. 

Sənə mərd aşiqlər xudadı, Əli! 

 

VAR 

 

Bəşəri xəlq edən, eli xəlq edən, 

Hamıya köməkdar bir pənahım var. 

Müşgüldə qalanda eylər imdadı, 

Padşahdan da böyük bir padşahım var. 

 

İnsanı qurtaran dardan salamat, 

Qulları hifz edən dardan salamat. 

Yanımda saxlayan nardan salamat, 

İbrahim Xəlilim, qibləgahım var. 

 

O külli aləmi tək dolandıran, 

Növraq zəminə pak nizam quran. 

Əvvəl-axır ismi hey baqqi qalan, 

Laşərik, bimçkan haqq Allahım var. 
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Hüseyin aşiqiyəm, Əli nökəri, 

Sübhanə rəbbikə deyəndən bəri. 

Əsir qəlbim yad etdikçə məhşəri, 

Mənəm bir müqəssir cox günahım var. 

 

Şəmşirəm, dərsimi aldım əlhəmdən, 

Bu əqli kamalı əxz etdim kimdən. 

Əlimi üzmərəm kani-Kərəmdən, 

Səxalı, rəhimkar bar ilahim, var. 

 

AYRILIQ 

 

Bir günün görüşü min ilə dəyər, 

Dərdi-qəmdi, qiyamətdi ayrılıq. 

Çismimə od salar, qəlbimə kədər, 

Bir dəhşətdi, kəsalətdi ayrılıq. 

 

Hiçranda, möhnətdə qəm gəzər haşa, 

Əndişə insanı salar ataşa. 

Ayaqdan od alıb, yetişər başa, 

Məlamətdi, zəlalətdi ayrılıq. 

 

Bir gün yəhərlənər əçəlin atı, 

Şəmşir, yaranmışın budur baratı. 

İsgəndər axtardı tapdı zülmatı, 

Onu da torpağa qatdı ayrılıq. 

 

NƏ VAR 
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Bu qədər möhnətin cəkim hansını? 

Əgər dərd bir olsa, dözməyə nə var. 

Çanda taqət varsa, ürəkdə təpər, 

Dolanıb dağları gəzməyə nə var. 

 

Əl atmaq lazımdı dalda qalana, 

Su verəsən çanın oda salana. 

Göstəriş hədərdir ustad olana, 

Baxanda həşyəni düzməyə nə var. 

 

Xəyalın axtarır dağı, aranı. 

Yağdırma qəlbinə qarı, boranı. 

Eşqin dəryasını, söz qurtaranı, 

Qəvvas olsam, düşüb üzməyə nə var. 

 

Gəl namərdin sən hec qalma qaydına, 

Qaranlıqdan daha cıxdın aydına. 

Hər kəs kəpək tay danışa, tay dinə, 

Anlamaz başını əzməyə nə var. 

 

Şəmşir, düz mətləbi bilmək lazımdı, 

Bir mərdin yolunda ölmək lazımdı. 

Hər gündə şad olub gülmək lazımdı, 

Ağlayıb dodağbın büzməyə nə var. 

 

İNÇİMƏZ 

 

Vəıfalı qardaşa qardaş əlindən, 

İnan dəysə yüz də yara, inçiməz. 
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Mən ağa deyiləm, açiz nökərəm, 

Olsa da bədənim para, inçiməz. 

 

Sən boynuna aldınmı hec bir günah, 

Haqqa, ədalətə qoy olsun agah. 

İsgəndər hökmündə, olan Nadir Şah, 

Göndərsən qul kimi hara, inçiməz. 

 

Bələdsən, əzizim, məndəki hala, 

Hələ pozulmayıb ilqar qəbala. 

Həmlə edib gətirsən də zavala, 

Çəsədim alışsa nara, inçiməz. 

 

Hərdən qəmgin, hərdən şuxdu ürəyim, 

Biləndər həssasdı, şıxdı ürəyim. 

Ürəyinə sarmaşıqdı ürəyim, 

Zənçirlənib etibara, inçiməz. 

 

Qəlbim birdən topdu, birdən süzəndi, 

Qəvvas olub dəryalarda üzəndi. 

Dədə Şəmşir dərdə, hiçrə dözəndi, 

Cəksələr dilindən dara, inçiməz. 

 

AŞİQƏM 

 

Məhəbbətə, sədaqətə, ilqara, 

Bir cörəyə, bir də duza aşiqəm. 

Bir qoça yarım var, min qıza dəyər, 

Nə gəlinə, nə də qıza aşiqəm. 



 

 193 

 

Mərdə lazım olsa kecərəm çandan, 

Tərbiyə almışam arif insandan. 

Zəhləm gedir hiylə, fitnə, yalandan, 

Acıq qəlbə, doğru sözə aşiqəm. 

 

Çan de eləsinə o, qədir bilə, 

Ürəyindən kini, kədəri silə. 

Hər an kömək dura obaya, elə, 

Məhəbbətlə baxan gözə aşiqəm. 

 

Halal zəhmət aldım sənət bazarı, 

Yol aldım haqq olan düz yola sarı. 

Nəyimə lazımdı dünyanın varı, 

Əyridən qacqınam, düzə aşiqəm. 

 

Mərddə səxa gördüm, igiddə hünər, 

Mərdlər ölkəsini firavan istər. 

Mərifət düşünər sahibi-dəftər, 

Alimlər, ariflər, sizə aşiqəm. 

 

Yan qacıram naxələfdən, xatadan, 

Baratımı pak almışam butadan. 

Sənətimi öyrənmişəm atadan, 

Şerdən saldığı izə aşiqəm. 

 

Şəmşiri yetirib tale bu yaşa, 

Könül həmdəmimlə gəzirəm qoşa. 

Hansı bir dil el nəzəri danışa, 
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Əhli-dilə, nurlu üzə aşiqəm. 

 

DÜNYANIN QONAĞI 

 

Etibarsız ömür, nə bivəfasan?! 

Dünyanın quruça sorağısanmış. 

Suala çavabsız bu nə baxışdı, 

Məgər baxanlara göz dağısanmış? 

 

Səndən nə təsəlli alım indi mən, 

Düzülüb yanına lalə, gül, cəmən. 

Dinməz bir daş kimi durubsan həmən, 

O dilsiz qayalar sayağısanmış. 

 

Hanı sazın, sözün, eşqin, baratın, 

Yoxsa yoruldumu köhlən qıratın? 

Hansı güllər təkin gülən sufatın, 

Payızın saralmış yarpağısanmış. 

 

Dəhri işrətinə sən oldun aşıq, 

Qəlbini şöhrətə etdin sarmaşıq. 

Bir zaman ay kimi salardın işııq, 

Tez yanıb, tez sönən cırağısanmış. 

 

Gör yadına nələr saldın, a Şəmşir, 

Dərin xəyallara daldın, a Şəmşir. 

Sualına çavab aldın, a Şəmşir, 

Dünyanın köcəri qonağısanmış. 
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GƏRAYLILAR 

 

VAR 

 

Sözdən mətləb qananların, 

İşarə göz-qaşında varö 

Ağıl bütün insanların, 

Yaşında yox, başında var. 

 

Dünya dəyişəndə donun, 

Görə bilən olmaz sonun. 

Nə qədər ki, sağdı çanın, 

Ləzzət plov-aşında var. 

 

Sarıq tutmaz sınan şüşə, 

Bir qurudan yanar meşə. 

Adətkarın səylik peşə, 

Kamalında, huşunda var. 

 

Vədə günü olar əmr, 

Nə daş dözər, nə də dəmir. 

Yaranmışa uzun ömür, 

Yüz əllinin beşində var. 

 

Əçəl sevməz dərman, sarıq, 

Durub güdər, gözlər marıx. 

Hər kəs yazılan tarix, 

Bu gərdişin işində var. 
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Şəmşir, qəmlər bağlama sən, 

Dağı-daşı dağlama sən. 

Ürək durmaz ağlamasan, 

Təsəlli göz yaşında var. 

 

QAZAN 

 

Tənbəllikdən bir şey cıxmaz, 

Calış zəhmətlə mal qazan. 

İstəyirsən xəznədar ol, 

Nə qazansan halal qazan. 

 

Namərdi gör, sən mərdlik et, 

Sarsağa bax, kamala yet. 

Yaxşıların dalınça get, 

Təmiz fikir, xəyal qazan. 

 

Dost tutma mərdimazarı, 

Sifətinə baxma barı. 

Hər kim satsa namus, arı, 

Sən də əqli-kamal qazan. 

 

Pis peşədən əlini cək, 

Kişini uçaldar cörək. 

Saxasız pud nəyə gərək, 

İstərsən bir cuval qazan. 

 

Daşa basma yol ötəni, 

Ahu-nalə tutar səni. 
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Əqlin varsa eşit məni, 

Şəmşirdən dərsin al, qazan. 

 

TUTANDA 

 

Ölümünü salsın yada, 

Ölənə sağ yas tutanda. 

Ağrısını düşür başa, 

İnsanı həras tutanda. 

 

Yarğan düşsə dağ sərindən, 

Daş silkinər kədərindən. 

Düşməlidi kəsərindən, 

Misri qılınç pas tutanda. 

 

Hər kim dünya görmüş olsa, 

Bağ beçərib dərmiş olsa, 

Kamil bənana hörmüş olsa, 

Divar ucmaz xas tutanda. 

 

Kimsə ücün danışma şər, 

Dada catar ər oğlu ər. 

Şəmşir, işin tapar təhər, 

Sözün bir əsas tutanda. 
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ÜZÜNƏ 

 

Bir kimsədən etmə qeybət, 

De nöqsanı ağ, üzünə. 

Lənət olsun xəbislərin, 

Sol üzünə, sağ üzünə. 

 

Dilini saxla qeybətdən, 

Özünü salma hörmətdən. 

Uzaq dolan biqeyrətdən, 

Baxma hər alcaq üzünə. 

 

Həyasızdan kənarda gəz, 

Kəlləsində söz əylənməz. 

Kirşanla üz gözəllənməz, 

Cox cəkən var yağ üzünə. 

 

İnsan ola özü gözəl, 

Qəlbi təmiz, sözü gözəl. 

Namusu pak, gözü gözəl, 

Bax, bunun ançaq üzünə. 

 

Yola saldım xanı, bəyi, 

Şəmşir gəzir indi nəyi?! 

Aydı, gündü göy bəzəyi, 

Duman cökər dağ üzünə. 

 

YANAQLARI 
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Qara torpaq cürüdəçək, 

Gizlətmə gül yanaqları. 

Bürünməkdən bəsdi, əl cək, 

Bal süzülən dodaqları. 

 

Qəm şərbətin icdi getdi, 

Ömür-günü kecdi getdi. 

Bir anlığa köcdü getdi, 

Sağ gəzənlər bayaqları. 

 

İnsaf elə Şəmşir qula, 

Əgər səndə mürvət ola. 

Fələk bir gün salar yola, 

Cox istəkli qonaqları. 

 

YALANDIRMI? 

 

Qoca fələk, küsmə məndən, 

Dediyim söz yalandımı? 

Sənin cərxi gərdişində, 

Soyuqdu üz yalandımı? 

 

Dünənçə dost, bu gün düşmən, 

Əlindədir belə fərman. 

İstər qoça, istər çavan, 

Ölür yüz-yüz yalandımı? 

 

Həsrət qalır yarına yar, 

Sizdə vəfa de harda var?! 
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Zalımdır belə ilqar, 

Demişəm düz, yalandımı? 

 

Yaman işi dağ eləyən, 

Dərdi-qəmi cox eləyən. 

Yaranmışı yox eləyən, - 

Həmən o siz, yalandımı? 

 

Bir könülü edəndə şən, 

Kamına olmur yetişən. 

At minəndə tezçə düşən, 

Coxdu hənuz, yalandımı? 

 

Mərd köcdu, aldı bir adı, 

Ona imdadın olmadı. 

Etibarsız bu dünyadı, 

Qəlbi qəliz, yalandımı? 

 

Yer üzündə hey axır qan, 

Oda yanır yazıq insan. 

Torpağına milyon oğlan, 

Qatırsan qız, yalandımı? 

 

Ağladırsan, güldürürsən, 

Zülmkarlıq bildirirsən. 

Yaradırsan, öldürürsən, 

Geçə-gündüz yalandımı? 

 

Şəmşir, bunda nələr varmış, 
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Bu ki, külli ixtiyarmış. 

Əmr eləsə cıxardarmış, 

Dəvə buynuz, yalandırmı? 

 

DƏRMANIM 

 

Səbəbkarım, havadarım, 

Bir kirdigardı dərmanım. 

Min bir adlı bir Allahın, 

Əlində vardı dərmanım. 

 

Kəs xəzanı rəhim-rəhman, 

Haraya cat Sahib-zamanö 

Gəlsə bu gün Xızrı-çavan, 

O tez apardı dərmanım. 

 

Uqab suvar rəşid Abbas, 

Sənin qulun cəkməz hər as. 

Nökər şahı sənsən əsas, - 

Səndən catardı dərmanım? 

 

Gəlsin dada atan Heydar, 

Beldə dü sərli zülfüqar. 

Ac qolunu ya Ələmdar, 

Uzun qollardı dərmanım. 

 

Qadir olan salsın nəzər, 

Çəbrailə o verdi pər. 

Hüseyn oğlu Əli Əkbər, - 
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Yaxşı yazardı dərmanım. 

 

Müşkül cağı gəlib catan, 

Mətləb verən, dilək tutan. 

Nuhun quçağında yatan, - 

Sizdən catardı dərmanım. 

 

MƏNİM DƏRDİM 

 

Söyləməklə qurtararmı, - 

Mənim dərdim, mənim dərdim. 

Görən sənə carə varmı, 

Mənim dərdim, mənim dərdim. 

 

Xəstə çanın tez alırsan, 

Qış inçidib yaz alırsan. 

Nə artır, nə azalırsan, 

Mənim dərdim, mənim dərdim. 

 

Ağlayırsan yana-yana, 

Səs salmısan asimana. 

Tuş gəlməsin bir insana, 

Mənim dərdim, mənim dərdim. 

 

İxtiyarım əldən aldın, 

Məni yanar oda saldın. 

Azalmaqdan sən coxaldın, 

Mənim dərdim, mənim dərdim. 

 



 

 203 

Götür məndən göz yaşını, 

Qəmin möhnət ataşını. 

Əyər uça dağ başını, 

Mənim dərdim, mənim dərdim. 

 

Vurma ovcu maralını, 

Bəndə salma aralını. 

Tez ağlatma yaralını, 

Mənim dərdim, mənim dərdim. 

 

Şəmşir, daha gəl cəkmə ah, 

Mərd olana gətir pənah. 

Sənə şəfa versin Allah – 

Mənim dərdim, mənim dərdim. 

 

MƏNİM 

 

Məni dostlar alsa xəbər, 

Halım yaxşı haldı mənim. 

Arvad da getdi, gəlmədi, 

Gözüm yolda qaldı mənim. 

 

Bir saniyəm aya dönüb, 

Əlif qəddim yaya dönüb. 

Bulaqlarım caya dönüb, 

Çar ətrafım göldü mənim. 

 

Kefim cağdı saz olmuşam, 

Elə bil şahbaz olmuşam. 
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Üzgücü qəvvas olmuşam, 

Çəsarətim boldu mənim. 

 

Gəlib, gedən dönüb baxır, 

Dərd məni yandırır, yaxır. 

Sağ-solumdan kanal axır, 

Yerim arxa yoldu mənim. 

 

Üc mərtəbə, üc nömrəli. 

Şəmşir burda yatır, bəli. 

Su icində oldum dəli, 

Gözüm yaşdan doldu mənim. 

 

AYRILIRAM 

 

Halallaşaq atam, anam, 

Dağlar sidən ayrılıram. 

Bu gün elə pərişanam, 

Üzünüzdən ayrılıram. 

 

Yastananda cörək yedim, 

Sizə saysız tərif dedim. 

Sizi qoyub neçə gedim, 

Özünüzdən ayrılıram. 

 

Qoça Buzluq, Cöplü, Alxan, 

Dərəsindən duman qalxan. 

Mənəmmi qəlbi doluxan, 

Alagözdən ayrılıram. 
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Yolum düşmür ora coxdan, 

Fəramuşam səd soraqdan. 

Cilik yalı, Daşbulaqdan, 

Taxta düzdün ayrılıram. 

 

Şəmşir, oyan dostu səsdə, 

Durdun doğru məram üstə. 

Yaradandan mətləb istə, 

Demə tezdən ayrılıram. 

 

MƏNDƏN 

 

Vəfalı dost bu günümdə, 

Kənar kecir niyə məndən? 

Ya qoxalan cıxır yaddan, 

Ya xəstəyəm deyə məndən. 

 

Nəzərini yetir sözə, 

Bu dünya şirindi bizə. 

Aşıq qoça, dərdi təzə, 

Etmir şərmi-həya məndən. 

 

Şəmşir cəkir çövri-çəfa, 

Bu gərdişdə varmı səfa? 

Şahlar şahı etsin şəfa, 

Uzaşmasın saya məndən. 

 

BELƏ 
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Hər oğul öz dayısına, 

Danışmaz ki, yalan belə. 

Düşdün eşqin havasına, 

Oldu, kecdi olan belə. 

 

Yalan sözlər olmaz baha, 

Danışan batır günaha. 

Yol acıxdı gəl, get daha, 

Obaları dolan belə. 

 

Əhvalımız olub hərç-mərç, 

Sən mənimlə deyildin ləç. 

Pol yarımcıq, patolok gəç, 

Varmı sizdə qalan belə. 

 

Unutdun binəli-başdı, 

Belə getsə işlər yaşdı. 

Qəmim, qüssəm başdan aşdı, 

Gül rəngidi, solan belə. 

 

Şəmşir dərdin cəkdi adın, 

Kişini aldadar qadın. 

Boğazına pis arvadın, 

Qoy dolansın ilan belə. 

 

DEMƏDİMMİ 

 

El-obanı qoyma viran, 
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Mərdimazar, demədimmi?! 

Qırxına varmaz quduran, 

Sən ol kənar, deməddimi. 

 

Əlini cək nahax qandan, 

Zülm ötüb asimandan. 

Tez düşərsən nərdivandan, 

A zülümkar, demədimmi?! 

 

Niyə olubsan əjdaha, 

Bəşərin nədi günahı. 

Yerdə qalmaz xalqın ahı, 

Ədalət var, demədimmi?! 

 

Vətənindən aralılar, 

Ağlar günü qaralılar. 

Sızıldaşır yaralılar, 

Tez öl qurtar, demədimmi?! 

 

Sən də ağlar qalaçaqsan, 

Saralıb, həm solaçaqsan. 

Yurdu viran olaçaqsan, 

Vaxtın catar demədimmi?! 

 

Divan tutma ərəblərə, 

Qan boyanıb təpə, dərə. 

Ərizəm var ərənlərə, 

Bəxtin yatar demədimmi. 
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Şəmşirin var bilin güçü, 

Yorğan salar selin güçü. 

Yağı, düşman elin güçü, 

Daşın atar demədimmiö 

 

CANIM 

 

Şahı-Mərdan nökərisən, 

Cox darıxma, dayan çanım. 

Cağır vahid Əkbəri sən, 

Yatma, qəmdən oyan canım. 

 

Dərd səni yandırır-yaxır, 

Müşkül dalda qalmaz axır. 

Sən hec baxma, baxan baxır, 

Var bir qərar qoyan canım. 

 

Ağadan gələn deyilmi, 

Ağan qaib kəs deyilmi. 

Bu dərd sənə bəs deyilmi, 

Olmur gözün doyan canım. 

 

Şəmşir niyə cəkir ahı? 

Dünyada yoxdur günahı. 

Bağışlayar şahlar şahı, 

Sən ol mətləb duyan canım. 

 

DURAR KÖMƏK 
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Ağılsıza bel bağlama, 

Bir gün qacar, qalarsan tək. 

Salar səni dərdə, qəmə, 

Həyasızdan əlini çək. 

 

Bəd əməllər olmaz fağır, 

Harayına əsil çağır. 

Yükün olar dağdan ağır, 

Olarsan altında hələk. 

 

Binamusdan kənar gəzsən, 

Fəlakətə yetişməzsən. 

Mərdimazar başın əzsən, 

Fələk sənə durar kömək. 

 

Olsa haqqa məhəbbətin, 

Gün-gündən artar hörmətin. 

Halal durar qanın, ətin, 

Haramxoru başından ək. 

 

Şəmşir, itirmə dəftəri, 

El gəzirsən coxdan bəri. 

Sevmə hər yetən ləcəri, 

Həyasızdan olmaz mələk. 

 

NÖKƏRİYƏM 

 

Bu nə qəmdi mən cəkirəm, 

Mən ki, Əli nökəriyəm. 
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Onda coxdu rəhmi-kərəm, 

Onun bəli, nökəriyəm. 

 

Xəlili nardan qurtaran, 

İsanı dardan qurtaran. 

Cağıranda uzaqlardan, 

Dada gəli, nökəriyəm. 

 

Şəmşir, cağır qırxlar çəmin, 

İmdad eldə ərşi-zəmin. 

Bu bivəfa ömrü kəmin, - 

Bütün ili nökəriyəm. 

 

GÜNLƏR 
 
Hanı Qurban, hanı  Xəlil, 
Yada düşdü kecən günlər. 
Çəh-çəh vurubu bağda bülbül, 
Daldan-dala ucan günlər. 
 
Mərd üzülməz qatarından, 
Könül düşməz vüqarından. 
Vəfalı dost ilqarından, 
İnan, olmaz qacan cünlər. 
 
İndi möhnət, qüssə azdı, 
İnsan oğlu sərəfrazdı. 
Qış dolanılb, bahar yazdı, 
Kecibdi duman-cən, günlər. 
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Aşıq, dilək dilə haqdan, 
Şahin baxtım düşmə taxtdan. 
Olaçaqmı Daş bulaqdan, 
Şəmşir bir də kecən günlər. 
 
 
OLMASA 
 
Adına deyərlər zənən, 
İgiddə ilqar olmasa. 
Bağban kü3sər öz bağından, 
Bağcasında bar olmasa. 
 
Dərdsizlər, inan, ağlamaz, 
Yarasız insan ağlamaz. 
Şeyda bülbül qan ağlamaz. 
Gül üstündə xar olmasa. 
 
Şəmşir, olub nələr sənə, 
Düzlər yoxuş gələr sənə. 
Dərd bilməzlər gülər sənə, 
İşdən xəbərdar olmasa. 
 
NƏ XEYRİ VAR 
 
Qan tökməyin, vuruşmağın, 
Döyüşməyin nə xeyri var. 
Çan deyərsən – coxdu nəfin, 
Söyüşməyin nə xeyri var. 
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Qurumuş göbələk kimi, 
Payız solmuş cicək kimi. 
Qışda donmuş milcək kimi, 
Üyüşməyin nə xeyri var. 
 
Şəmşir söylər aşikarda, 
Qoyma yoldaş qala darda. 
Birlik harda, dirlik orda, 
Əyişməyin nə xeyri var. 
 
ALMAZMI 
 
Kim dolana viçdan ilə, 
Mətləbini tez almazmı. 
Bir məçlisdə şəyird dinə, 
Usçtadından söz almazmı? 
 
Əldə varı olanların, 
Bağda barı olanların. 
Qanan yarı olanların, 
Dərdi-qəmi azalmazmı? 
 
Acan gülün qaydası var, 
Qıvrım telin qaydası var. 
Bizim elin qaydası var, 
Oğlan sevib, qız almazmı? 
 
Mərd igidə ola meydan, 
Şəmşir mətləb alar hər an. 
Şikar edib tülək tərlan, 
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Kəklik vurub, qaz almazmı? 
 
YAXŞIDI 
 
Köcüb payız, düşəndə qış, 
Gəzməyə aran yaxşıdı. 
Qayaları üşütməsə – 
Dağda qar, boran yaxşıdı. 
 
Sənətkarın dinər tarı, 
Halal bağın ucmaz barı. 
Doğru yolu, düz ilqarı, 
Düzəldib quran yaxşıdı. 
 
Yaşadaçaq xoş adəti, 
Səadətin səltənəti. 
Hər peşəni, hər sənəti, 
Kamil baçaran yaxşıdı. 
 
Şəmşir, dostla uçalıbsan, 
Babalardan güç alıbsan. 
Sac ağardıb-qoçalıbsan- 
Bs indii haran yaxşıdı. 
 
DOYAN İMİŞ 
 
Drədikləndim şer yazdım, 
Dərd insana ziyan imiş. 
Yıxıb könül sarayını, 
Axır viran qoyan imiş. 
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İnsan undu, zünya ələk, 
Onda gördüm min bir kələk. 
Dost dediyim qoça fələk, 
Demə adam soyan imiş. 
 
Doğru cıxmır etibara, 
Dostluq hara, sitəm hara. 
Dönür zəhərli şahmara, 
Bu ilqarsız cayan imiş. 
 
Şəmşir, yazdın təsirli söz, 
Kəlmə lətif, məna da düz. 
Bu dynadan doymayan göz, 
Az ömürdən doyan imiş. 
 
NƏ LAZIMDI 
 
Sən şairin, giç aşığın, 
Gövhər sözü nə lazımdı. 
Yüngülxislət ədabazın, 
Olsa yüzü ilə lazımdı. 
 
Bədəsildə hanı həya, 
Bir kimsəni salmaz saya. 
Halal durmaz haram maya, -  
Oğlu, qızı nə lazımdı. 
 
Şirin nədi bəs var kimi, 
Eşqi-məhəbbət yar kimi. 
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Hanı qışın bahar kimi, 
Gül nərgizi, nə lazımdı. 
 
Hər kimdə ki, ağıl ola, 
Salmaz özün qalın kola. 
Düzəl, yönəl doğru yola, 
İblis izi nə lazımdı. 
 
Yaman dərddən budur bədtər, 
Baisdəmi ziyan cəkər. 
Qurddan sürü olsa əgər, 
Ağı, bozu nə lazımdı. 
 
Haqq sözümə gəl sən inan, 
Hünərsizə desəm qazan. 
Çavab verər deyər hər an, 
Qoyun, quzu nə lazımdı. 
 
Şəmşir, olsun xoş avazın, 
Tərifini söylə yazın. 
Xeyri varmı yaramazın, 
Axı özü nə lazımdı. 
 
OĞUL 
 
Mərd olsa ata yurdunu, 
Boş qoyub köcməz hər oğul. 
Karsız olub ad batıran, 
El gözündən düşər, oğul. 
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Namus bilməz, ar gözləməz, 
Nə də yoldaş, yar gözləməz. 
Qapısında var gözləməz, 
Qaracıdan bədtər oğul. 
 
Səy danışar, dil saxlamaz, 
Hakim qoysan el saxlamaz. 
Xəznə versən pul saxlamaz, 
Bapş qaxınçı hədər oğul. 
 
Şərə capar natəmiz qan, 
Bitmiş işə qatar ziyan. 
Atasını tanımayan, 
Olub hansı bəşər, oğul. 
 
Bir misal var coxdan bəri, 
İnsan tökər zəhmət təri. 
Anlamayan xeyri-şəri, 
Bir gün evdən itər, oğul. 
 
Şəmşir haray uman gündə, 
Haqqı dilər haman gündə. 
Yaxşı igid yaman gündə, 
Gələr dada yetər, oğul. 
 
ARAYANIN 
 
Dərsi varmı ustadından, 
Mənim elmim arayanın. 
Əli gərək təbib olsun, 
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Sınaq könül sarıyanın. 
 
Bülbül qonar gül başına, 
Mən dolanım el başına. 
Görüm olsun kül başına, 
Tək başını qoruyanın. 
 
Uyma  bu dünya malına, 
Şəmşir, güvən iqbalına. 
Bu çahanda xoş halına, 
Öz baxtından yarıyanın. 
 
ARALANDI 
 
Müxənnətin gəlişindən, 
Meylin məndən aralandı. 
Bir zəhərli açı sözdən, 
Qəlbim şan-şan yaralandı. 
 
Xəyalım düşdü dərinə, 
Sən bax gətir nəzərinə. 
Sinəmin ağ dəftərinə, 
Qəm od saldı qaralandı. 
 
Boyun mələk, sözün göycək, 
Dodağın gül, bənövşə tək. 
Sarınıb bir vuran ürək, 
Qılınç ilə paralandı. 
 
Şəmşirəm artıb fərağım, 
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Ziyalı ceşmi-cırağım. 
Bol bostanım, barlı bağım, 
Xəzan oldu uralandı. 
 
VARMI 
 
Dostum, qəmin ayağına, 
Yıxılmağın nəfi varmı. 
Nəzilib iynə gözünə, 
Taxılmağın nəfi varmı. 
 
Günün kecir nəşəli xoş, 
Kotanına kecməsin daş. 
Tüfəng olsa xəznəsi boş, 
Caxmağın bir nəfi varmı. 
 
Gələk işin harasına, 
Dəymə qəlbim yarasına. 
Yaxşı dostun arasına, 
Soxulmağın nəfi varmı. 
 
Şəmşir, ər oğul ər kimi, 
Meydana yeri nər kimi. 
Yazda bişən pençər kimi, 
Sıxılmağın nəfi varmı. 
 
AĞLAYANA 
 
Nə təskinlik vermək tolar, 
Bala deyib ağlayana. 
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Neçə deyim bax dünyaya, 
Fələk gözün bağlayana. 
 
Qacmaq olmaz ölüm haqdı, 
O ki haqdı, nə uzaqdı. 
Cara yoxdu catsa vaxtı, 
Qəm qəlbinit dağlayana. 
 
Şəmşir yazsın sən de, bəli, 
Dərd insanı edir dəli. 
Bükülər atanın beli, 
Üz döndərsə oğlu yana. 
 
VAR 
Dostun yolu haqqa yoludu, 
Bu yolları azanlar var. 
İlqar verib qol cəkənlər, 
Gün kecməmiş pozanlar var. 
 
Hanı haram, duzu haram, 
Özü namərd, sözü haram. 
Oğlu alcaq, qızı haram, 
Xalqa quyu qazanlar var. 
 
Nur lazımdı üzümüzdə, 
Cətin yaşar xain bizdə. 
Obamızda, elimizdə, 
Xeyri, şəri yazanlar var. 
 
Pozulmayıb hələ xidmət, 
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Bülbüldən var gülə xidmət. 
Vətənində elə xidmət, 
Cox eləyən ozanlar var. 
 
Aşiq Şəmşir, yorulma, yaz, 
Oxu şirin-şirin avaz. 
Bizim bağlar gül soldurmaz, 
Qeyri bağda xəzanlar var. 
 
GEDƏR 
 
Koroğlutək Qırat minən, 
Dağa-daşa capar gedər. 
İsgəndər kimi zülmətdən, 
Axtardığın tapar gedər. 
 
İgid olan dözər dərdə, 
Qorxmaz, susmaz göydə-yerdə. 
Qocaq oğul çəbhələrdə, 
Peykan oxdan sapar gedər. 
 
Daş atanlar qaranlığa, 
Doğru cıxmaz bir anlığa. 
Cay bağlasan şoranlığa, 
Gün vuranda hopar gedər. 
 
Mötəbər ol etibarda. 
Qacma yoldaş qalsa darda. 
Haqqı cağır olsan harda, 
Köməyinə apar, gedər. 
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Düzdü əhli-dilin sözü, 
Şəmşir sevir bilin sözü. 
Bir olarsa elin sözü, 
Uça dağlar qopar gedər. 
 
BARIŞMAZMI 
 
Ərk eləyib bir-birindən, 
Küsən dostlar barışmazmı? 
Aralıqda əzəl gündən, 
Var etibar, barpışmazmı? 
 
Dünya varı məhəbbətdi, 
Unudulsa zəlalətdi. 
Dostu satan xəçalətdi, 
Qohum qınar, barışmazmı? 
 
Düz ilqarlı sadiq nökər, 
İlqarından əlmi cəkər. 
Şəmşiri sən ansan əgər, 
İnsafı var, barışmazmı? 
 
VURAR 
 
Bəxtəvər varsa dünyada, 
Dövranını başa vurar. 
Ömrün şadlıq sürməsini, 
Həm gözə, həm qaşa vurar. 
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Ovcu ağlar kecəndə ov, 
Daha almaz qılınçı sov. 
Quru yanar, qalxar alov, 
Qığılçımı yaşa vurar. 
 
Gülmə dərddən oxuyanda, 
Alovlanıb oxuyana. 
Baxsa mərdin gözü yana, 
Gülləsini boşa vurar. 
 
Şəmşir, dərdə neçə dözək, 
Müşkül ücün nə bir bəzək. 
Dərd üz versə yanar ürək, 
Dalğasını yaşa vurar. 
 
OLSA 
 
Vəfalı dost cətin dönər, 
Yüz aranı pozan olsa. 
Arzum budu özü düşsün, 
Bizə quyu qazan olsa. 
 
Bir qılınç ol düşmə sovdan, 
Xof eləmə qar, qırovdan. 
Güllən boşa cıxmaz ovdan, 
Ox əlində mizan olsa. 
 
Sirdaş olma hər zalıma, 
Şərik ol düz xəyalıma. 
Deyin, çavab sualıma, 
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Doğru yazsın yazan olsa. 
 
Keşikciyəm göz yoluna, 
Mətləb coxdu söz yoluna. 
De qayıtsın öz yoluna, 
Düz yolunu azan olsa. 
 
Şəmşir, işin olmaz cətin, 
Hasil olar hər niyyətin. 
Gülü solmaz məhəbbətin, 
Bütün bağlar xəzan olsa. 
 
OĞRUSU 
 
Oğru var ki, ev oğrusu, 
Oğru var ki, oğrusu. 
Bildiyini doğru danış, 
Olma hədyan dil oğrusu. 
 
Halal sözə qatma haram, 
Haram ilə yoxdu aram. 
Oğruya şer satmaram, 
A tamahkar pul oğrusu. 
 
Hiylə ilə yaz min kitab, 
Zərrə qəddər olmaz savab. 
Bir doğruya verməz çavab, 
Yüz min fitnə-fel oğrusu. 
 
Şəmşir, beləsindən haşa, 
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Qondarmalar catmaz başa. 
Bir gün oxun dəyər daşa, 
Qəlbi əyri, əl oğrusu. 
 
YOXDU 
 
Bu dünya bal şərbətidi, 
Yüz il icsən dadı yoxdu. 
Beş gün qonaq hörmətidi, 
Bir saxlançı-zadı yoxdu. 
 
Ağıl ki, var biləmk ücün, 
Vaxtın azdı gülmək ücün. 
Yaranıbsan ölmək ücün, 
Ağlamağın adı yoxdu. 
 
Sıxılma, kövrəlmə ürək, 
Solmalıdı acan cicək. 
Yar yolunda ayrılıq tək, 
Çəhənnəmin odu yoxdu. 
 
Dövranla kim başa vardı, 
Qəbrə nə pul-mal apardı. 
Niyə ömür qan ağlardı, 
Üzü gülər şadı yoxdu. 
 
Şəmşir, çahan meyxanadı, 
Coxlarına nişanadı. 
Qara torpaq bir anadı, 
Harda ölsən yadı yoxdu. 
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ANA 
 
Sən öləndə mən ağladım, 
De məni kim ağlar ana? 
Gör yadıma nələr düşdü, - 
Çan dediyin cağlar ana. 
 
Dərd üzdü çannım qalmadı, 
Hiçran qəmim azalmadı. 
Əkbər cəkdi – sağalmadı, 
Sinəmdəki dağlar ana. 
 
Şəmşirəm, var yaram dərin, 
Bir kimsə bilmir təhərin. 
Oğul dərdi görənlərin, 
Qəlbi vərəm bağlar ana. 
 
 
TƏÇNİSLƏR 
 
SİNƏSİ NƏRDİ 
 
Əgər yarın dərd anlamaz yar isə, 
Könül bir şüşədi sına-sınardı. 
Mərd oğuldan ata-ana yarısa, 
Özü pəhləvandı, sinəsi nərdi. 
 
Leyli ücün gəzdim dağı, o daşı, 
Qəm yükünü mənə deyib o, daşı. 
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Ayaqdan alışar, başdan od aşı, 
Ürəkdə alovlanar, sinə sinərdi. 
 
1. Sınhasındadı. 
2. Od (alov) başdan aşar. 
3. İsinmək. 
 
Dəyirmançı gözün dikər şahada, 
Şəmşir, qalmaz xəzinədən şahı da. 
Əcəl birdi nökərə də, şaha da, 
Vədəsi gələndə sinə sinərdi. 
 
YARA QALMADI 
 
Bağ beçərib bəsləmişəm sənə gül, 
Dedim, di qall qonaq yara-qalmadı. 
Təbib ayaqların bizə gələndə, 
Sağaldı sinəmdə yara, qalmadlı. 
 

4. Qəpik də qalmaz. 
5. Sin-qəir, qəbir qəbirdir. 
6. Yel olan yerdə. 
 
Bağban öz bağında gər əkdi bir gün, 
Torpaqda boy atdı, görükdü bir gün. 
Yüz günün yarağı gərəkdi bir gün, 
Ağılsız vaxtında yaraq almadı. 
 
Şəmşir qulluğunda bir lala bənzər, 
Ləblərin mərçana, bir lələ bənzər. 
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Hüsnünə bir cicək, bir lala bənzər, 
Sənin yanaqların, yar ağ almadı. 
 
YARI, SƏN YARI 
 
Gen gündə dots olub, dar gündə qacma, 
Unutma yoldaşı, yarı sən yarı. 
Dostun sirr sözünü əğyara acma, 
Xeyir varsa, mənlə yarısan, yarı. 
 
Öz yarını yada salıb yar anı, 
Aralıqda düz məhəbbət yaranı. 
Təbibimsən yaxşı bağla yaranı, 
Əgər yetişibsə yarı, sən yarı. 
 
Şəmşir ücün vaçib əqli-kamalı, 
Kamallılar bu dünyadan kam aldı. 
Cox aşıqlar mətləbini kəm aldı, 
Barı sən bəxtindən yarı, sən yarı. 
 
1. Ağaç adıdır. 

 
YASİNƏ TƏK-TƏK 
 
Pak oturub, pak ustaddan dərs alan, 
Ayində əl atar yasitə tək-tək. 
Həqiqətin irahına dər salan, 
Yetişər izzətlə, ya sinə tək-tək. 
 
Danışdın dərdini yara, dağladı, 
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Naşı neştər caldı yara da ağladı. 
Qəhrinin alovu yara dağladı, 
Ya çiyər yandırdı, ya sinə tək-tək. 
 
Şəmşir ağlar haraya gəl sən, ağa, 
Dada yetiş salaçaqlar sınağa. 
Köc vaxtında bürünəndə sən ata, 
Yaxın ellər gələr, yasinə tək-tək. 
 
YA AZƏRİ 
 
Təbib qarşı gəlsə, sağalar yara, 
İstər ağla, ya sızlda, ya zarı. 
Qışın ömrü təslim olur bahara, 
Cicəklərdən bal cəkəçək yaz arı. 
 
Gəl, sən doğru, bu düz yola dön, qarı, 
Düzələrmi kəç ağaçın donqarı. 
Qışdan qalan quzeylərin don qarı, 
Görürsənmi gəldi catdı yaz, əri. 
 
Ümmandansan, sən bir mayaq al ələ, 
Şəmşir sənə yaxşı yoldaş, a lələ. 
Secəçəkdir sərraf baxsa a lələ, 
Tanıyaçaq ya sandalı, ya azəri. 
 
DƏRİN GÖZ 
 
Sən geşt eylə, dəryalardan al ləli, 
Dərin axtar,  dərin ara, dərin gəz. 
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Dilək dilə, rizqin istə, al, ləli, 
Səxalıdı, nər igidin dərin gəl. 
 
Nakəs eli dərd oduna qaladı, 
İnsan getsə dəhr icində qala adı. 
Sənə yaxşılığın səngər qaladı, 
Sərt qayalar, dərin dağlar, dərin gəz. 
 
Gəl Şəmşirin yad adını saya sal, 
Cətin işin asan eylə, saya sal. 
Təbibimsən ac yaramı, saya sal, 
Xəstələrin tez sağalsa, tərin gəz. 
 
DAĞLAR 
 
Yaz gələndə bürünürsən cəmənə, 
Başlanır yam yaşıl göy donun dağlar. 
Yer üzündə ovu qacan tərlanın, 
Cəkilər sədirinə göydə min dağlar. 
 
Əyləşərmi yay üstündə qar daşım, 
Bahar gəlir köc yaylaqdan, qardaşım. 
Asmanda da olsa qohum-qardaşım, 
Bilsə bu dərdimi göy min də ağlar. 
 
Şəmşir, haqqı axtar, gəzmə nə zəri, 
Mərdə sığın, nə sızılda, nə zarı. 
Qadir olan kəsmə məndən nəzəri, 
Unutsan, tikdiyin göy duman dağılar. 
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SƏNƏM 
 
Ətirli cənnətsən ənfəsin yazdı, 
Sənin hüsnün cəmən gülü yay Sənəm. 
Nə qədər tərifin deyilsə azdır, 
Kirpiyin ox,  qələm qaşın yay, Sənəm. 
 
Qəvvas olub bəhrin yüz elə söylə, 
Bu əlli dərdimi yüz elə söylə. 
Yüz mahala danış, yüz elə söylə, 
Dastan elə, obalara yay Sənəm. 
 
Şəmşir yerdən qalxar eşqin bir parı, 
İşləməsə düşər topun bir pəri. 
Bir mələkdir, bir hürüdür, bir pəri, 
Gözəlliyin yerə-göyə yay Sənəm. 
 
TƏKCƏ 
 
Cox cəmən-cicəklə bəzənir yaylaq, 
Bürüməz dağları bir lalə təkçə. 
Mahmud Əsli sevdi ala bilmədi, 
Kərəmi gəzdirir bir Lələ təkcə. 
 
El-obamız qoy cəkməsin bir dağı, 
Sinələrin olmasın hec bir dağı. 
Ağır elin zəhmi yıxar bir dağı, 
Meydan yaraşarmı bir lala təkcə? 
 
Turaç qalar tərlan cəksə qiymətə, 
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Şəmşir, qoyma nakəs minə qiymətə. 
Zərgər olsa zərin gedər qiymətə, 
Olaçaq müştəri bir lələ təkcə. 
 
SƏN HEYDƏR MƏNƏ 
 
Bir ismi yəduülla, ey bəni imran, 
Bu gündə kömək durr sən Heydər mənə. 
Davasız dərdim var, ya Şahi-Mərdan, 
Əsilin əsirgəmə sən Heydər mənə. 
 
Neçə catım mən hesaba, mən saya, 
Dərdin cəkim yoxsa ilə, mənsə aya. 
Təkçə səndən istəyirəm məns aya, 
Şəfa ücün axtar sən hey dərmənə. 
 
Şəmşir, gəzdin yola saldın min lələ, 
Qəvvas oldun dəryalarda min lələ. 
Bir bağın var acıb onda min lalə, 
Onun bir ciccəyin sən hey dər mənə. 
 
AY ATA MƏNİM 
 
Ey Adəm peyğəmbər sən oldun əzəl, 
Dilimdə əzbərim ay ata, mənim. 
Qadir zülçəlal baği ləm yəzəl, 
Qoyma kəskin baxtıma ay ata mənim. 
 
 
Bədirli ay xub yaraşır sinə bax, 
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Təbin daşqın, alovlanar sinə bax. 
De Məhəmməd, yasin oxu, sinə bax, 
Coxdu məhəbbətim ayə ta mənim. 
 
Şəmşir qall axtarmaz, nə qanı gəzməz, 
Nə topu, tüfəngi, naqanı gəzmə. 
Köhlənin suvarı noqanı gəzməz, 
Ğirçə var həvəsim ay ata mənim. 
 
BU YARA MƏNDƏ 
 
Eşqin yolu mənə cətin olsa da, 
Sən ilə gedərəm beyara mən də. 
Bir gözəlin vurğunuyam dünyada, 
Əzəldən aşiqəm buy ara mən də. 
 
Bağban köc elədi bir bağı qaldı, 
Boynumda sevgimin bir bağı qaldı. 
Firqətin sinəmdə bir dağı qaldı, 
Gedəçək nə vaxta bu yara məndə. 
 
Şəmşirin qəlbinin alması səndə, 
Təşnəyəm, əlimdən alma su sən də. 
Təbibsən bu dərdin alması səndə, 
İstərdim yaramı buy ara məndə. 
 
BU YARA BU YAR 
 
Yer altda qoc minib Məlikməhəmməd, 
Qoy məni göndərsin biyara bu yar. 
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Səndə sədaqət var, məndə məhəbbət, 
Nə gözəl yaraşır buy ara bu yar. 
 
Pərvanədən qeyri kimsə od almaz, 
Nabələd kəs dəryalara o dalmaz. 
Xəstə mənəm, təbib sənsən od almaz, 
Gəl səni gözləyir bu yara, bu yar. 
 
Edib zəmingahı bir yaş ilalı, 
Nabələd kəs dəryalara o dalmaz. 
Xəstə mənəm, təbib sənsən od almaz, 
Gəl səni gözləy1ir bu yara, bu yar. 
 
YADDAŞDI BƏLKƏ 
 
Elin əhvalına yanmayan ürək, 
Bilmirəm poladdı, ya daşdı bəlkə. 
İgid sayıq olsun hər işdə gərək, 
Tapdı xəzinəni yad eşdi bəlkə. 
 
Əymə sınar peyvəndimin budağı, 
Sən sinəmə cəkmə düyün, bu dağı. 
Fərhad külüng calıb capdı bu dağı, 
Dəldi qayaları, ya deşdi bəlkə. 
 
Şəmşir, şamama dər ay yara dəymiş, 
Nə dedin dost küsüb ay yara dəymiş. 
Pirimin çanına ay yara dəymiş, 
Dilində zikr olan ya dəşti bəlkə. 
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SƏN AĞA 
 
Ey sahibi kərəm, ey barii-baqi, 
Qulluğunda nökər mənəm, sən ağa. 
Məhəmməd meraçda mindi Biraqi, 
Verdin ona böyük bir ad sən ağa. 
 
Mərd əlinlə bağcamıza bar atın, 
Şadlıq ücün qoy daşısın bar atın. 
Elə coxdu sənin payın, baratın, 
Əsla gəlməz nə hesaba, sanağa. 
 
Düşməsin borana, nə qara günlər, 
Şənliyə calınsın nə qara günlər. 
Şəmşir, yola saldın nə qara günlər, 
Bundan sonra özü cıxart sən ağa. 
 
SİNƏMİN 
 
Aşıq, niyə cəkdin Sənəm adını, 
Təzələndi yaraları sinəmin. 
Dalğalandı dəryaları təbimin, 
Qoymadı ki, sakit durra sinəmin. 
 
Leyli ücün Məçnun gəzən min dərdi, 
Qəm bağında dərd gülünü min dərdi. 
Qəm hiçranı, yüz möhnəti, min dərdi, 
Ürəyimdə dağları var Sənəmin. 
 
Şəmşir, arif ücün namə yaz qanar, 
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Bülbül bağın tər ətrini yaz qanar. 
Qış zədəli, sınıq qəlbim yaz qanar, 
Hanı təbib, bəs sayası sinəmin?! 
 
HALALA SARI 
 
Uzaşmışam zatı napak haramdan, 
Yol alıb qacıram halala sarı. 
Zəhləm gedir boş danışan adamdan, 
Gedirəm dilsizə, ha lala sarı. 
 
Qələm, yaz kağıza yazı qırmızı, 
Nankeşlər yuxanı yazı qırmızı. 
Qış ağ cuxalı, yazı qırmızı, 
Qarışır nərgizə ha lala sarı. 
 
Gəl xeyir işimə birçə yara sarı. 
Aşi qol, yaxşıdı birçə yara sən. 
Təbibim ol, qurtar birçə yara sən, 
Dərman et yaramı ha lələ sarı. 
 
Şəmşirəm, bağdan qızıl gülü də yanı, 
Sail paysız, boş qayıtsa dəryanı. 
Qəvvas gəzər sərvət ücün dəryanı, 
Əl atar dərinə, ha lələ sarı. 
 
QARŞI 
 
El söüdü, var üstünə var gələr, 
Yoxsul da meyl edər ay aza qarşı. 
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Qış dolanar, gələr fəsli növbahar, 
Yaz kecər, yay gələr a yaza qarşı. 
 
Ovcuyam, kamanı, a yayı gördüm, 
Fırlandı dolandı, a yayı gördüm. 
Çəm oldu on iki ayı gördüm, 
Gah bulud komlaşdı ayaza qarşı. 
 
Şəmşir, var bu ümmanlarda adalar, 
Qəvvas olan dəryalarda a dalar. 
Sənət sevən el icində ad alar, 
Təçnisimə təçnis a yaza qarşı. 
 
HALAL DADIMI 
 
Uzaqdayam natəmizdən, nakəsdən, 
Qoy cəksinlər mənim halal dadımı. 
Kanı-kəramətdən, barı-xudadan, 
Onlardan istərəm halal dadımı. 
 
Uylaşmışam həqiqətə, həramə, 
Bəzək düzək gör yaraşır harama. 
Halal xilqət meyl eləməz harama, 
Halalam, xəyalım halaldadımı?! 
 
Şəmşir, Fərhad ücün bir Şirin gərək, 
Tifil əmə anasın bir şirin gərək. 
İcəsən şərbəti bir şirin gərək, 
Acı olan zəhər halal dadımı?! 
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BİR ADA BAĞLI 
 
Əlifdən dərs aldım lamə yetirdim, 
Min ayə oxudum bir ada bağlı. 
Çəfa cəkdim ləli mərçan götürdüm, 
Hazar dəryasında bir ada bağlı. 
 
Şər kamandar oxun ova şər atı, 
Nakəs, xəbis doğrulara şər atı. 
Sizin yerdə minən coxdu şər atı, 
Orada acıqdı, burada bağlı. 
 
Bizdə solmur cəmən, cicək, ha lala, 
Şəmşir dərdin əsla deməz ha lala. 
Zəhmətkeşlər hey calışar halala, 
Bura da bacalı, bura da bağlı. 
 
A DADA YETİR 
 
Ya bir Allah, ya Məhəmməd, ya Əli, 
Dilimdə əzbərdi ad ada yetir. 
Xızrı çavan, ağam Rəşid Ələmdar, 
Cağıram dar gündə a dada yetir. 
 
Şiri Yəzdan ağam, Düldül süvardı, 
Çənnət ceşməsində Düldül süvardı. 
Meraçda gördü ki, Düldül süvardı, 
Açı dəhanımı a dada yetir. 
 
Şəmşir oxu, min bir ayə yasində, 
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Səçdəyə düş lamda, kafda, ya sində. 
Çəlçələ tiyəni qəm dəryasında, 
Səslə mərd olanı a dada yetir. 
 
DAĞA DÜŞDÜN 
 
Mən səni sevmişdim birçə yaşında, 
Onda sən təzəçə a dağa düşdün. 
Əridin, saf oldun od ataşında, 
Kef zülallaşdın, a dağa düşdün. 
 
Tənavil ya plovu, ay a dolmadı, 
Boş küpələr ilə, aya dolmadı. 
Mənim meylim səndən yad olmadı, 
Sən ucdun düzlərdən, a dağa düşdün. 
 
Şəmşir sirin neçə desin ya dinə, 
Şirin torpaq yetirərmi ya dənə. 
Yekəldikçə dost usaldın yadına, 
Qızarmış şiş oldun, a dağa düşdün. 
 
YA SINA MƏNİ 
 
Dəsti Yədullahın nökəriyəm mən, 
Ya cək imtahana, ya sına məni. 
Umudum, pənahım, kömək, imdadım, 
Qoymaz əyilməyə, ya sına məni. 
 
Bir xoş günün dəyər min aya dedi, 
Haçər qonaq gəldi Minaya dedi. 
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Bir qafdan, bir lamdan min ayə dedi, 
Dərs verdi yetirdi yasinə mən. 
 
Mərdlərin düşərli ayağı vardı, 
Carxın cırasının a yağı vardı. 
Mənə qanlı düşmən, a yağı vardı, - 
Talehim cağırsın yanına məni. 
 
Günəş yayar dar sərinə sübhəna, 
Mövlam ücün bir ayə var sübhəna. 
Mənəm aşiq bir qadiri sübhəna, 
Öyrədib ismində ya sinə məni. 
 
Şəmşir zikrin Məhəmmədi bir əli, 
Haqqın yerə-göyə zamın bir əli. 
Qəbr evində dada yetiş bir Əli, 
Bir gün qoyaçaqlar ya sinə məni. 
 
MƏNİ 
(Hüseyn Kürdoğluya) 
 
Adına aşığam, həm umudvaram, 
Salma bir qorxuya, bir qala məni. 
Qurban oçağının külü də gözəl, 
Üfür, işıqlandır bir qala məni. 
 
Sən arxam ol, caylar kimi bir daşı, 
Süfrəmizdə ye, şirindi, bir daşım. 
Əlini at, qoy düşməsin bir daşım, 
Tikdir topdağıtmaz bir qala məni. 
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Əzəl oldum bir vəfalı yara ram, 
Şəmşirəm, yolunda dağı yararam. 
Atalıqdan qulam, yerin yararam, 
Gəldin səhmiləri bir qala məni. 
 
İNDİ 
 
Beş ismi xət olub qabi qov aynə, 
Axtar öz alnında nə dedim indi. 
O doqquz yüz doxsan səkkiz bir ada, 
Xalıq nə bəxş etdi, nə dedim indi. 
 
O gözəl gün elə hər aya gəldi 
Lafəti oxundu hər ayə gəldi. 
Məhəmməd cağırdı haraya gəldi, 
Əli Düldülünü nə dedi mindi. 
 
Şəmşir yaz bərabər beşə min bölər, 
Sənətim səadət beşə mim bölər. 
Bu beşi-beş dayım, beş əmim bölər, 
Nə acdım bu sirri, nə dedim undu. 
 
DAĞLAR 
 

 

Coxdan İstisuya demişəm ana, 
Sənsən mənim ücün bir ata, dağlar. 
Gözlərim əlində qalıb ağamın, 
Sən elə mərizə bir əta, dağlar. 
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Zənbur şəqayıqdan maar alı səndə, 
Leylək, bir də durna maar alı səndə. 
Kamil ovcu görsə maralı səndə, 
İstər xəndəngini bir ata, dağlar. 
 
Şəmşirəm, rəşbərəm bir tərlana mən, 
Dönmərəm alıçı bir tərlana mən. 
Çavanlıqda catdım bir tərlana mən, 
Əsla baç vermədm bir ata dağlar. 
 
SƏNƏM AL 
 
Gəl əl tutaq, sövda qurmaq, gülümsən, 
Xiridaram, mətahımı Sənəm al. 
Doğru danış, gözlərindən gülümsə, 
Qurma mənə hiylə, fitnə sənəm al. 
 
Hüsnün günəş, qaşın bənzər hilala, 
Ətrin güldü, istər bir də hil ala. 
Yanaqların dağ döşündə hilala, 
Geyinibsən al üstündən Sənəm al. 
 
Sinəmə vurduğun yaradı bax sən, 
Yaradan hökm edər yaradı bax sən. 
Şəmşir, o sevdiyin yara de bax sən, 
Sən çan dedin, o qıymadı sənə mal. 
 
YARIMÇIX 
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Nə baxırsan mənə həsrət o taydan, 
Qəvvas olum Araz-Kürü yarım, cıx. 
Təriqətdə bir olmuşuq anadan, 
Demərəm ki, əldən namus, ya arım çıx. 
 
Zəngindi mənzilim dolu stəkan, 
Kül olar dəstində dolu stəkan. 
Dost ücün süzülüb dolu stəkan, 
Bax eylədi, küsmə, deyil yarımçıx. 
 
Yaranmışa gün həyatdı, gündə mən, 
Çavan qalar yar ləbini gündə mən. 
Nə zamandı kölgədə sən, gündə mən, 
Gəl Günəşin nur üzünə yarım, çıx. 
 
MƏNİ 
 
Gəl yaxın, arada uça dağmı var? 
Uzaqdan soruşma a zalım məni. 
Məhəbbət yolunda cəkmişəm kədər, 
Qoyma but əm gündən azalım məni. 
 
Əzəl bir kimsədi cox ali dostum, 
Tutandı dar gündə cox əli dostum. 
Talehim yar olsa coxalı dostum, 
Deməzlər tanıyar az alim məni. 
 
Şəmşir,, bədən üryan, a nəmdi torpaq, 
Əslinə baratdı, ənamdı torpaq. 
Öz halal atamdı, anamdı, torpaq, 
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Bəsləmiş axırım, əzəlim mənim. 
 
SÖZƏ SİZ 
 
Sübut yoxdu giley-güzar etməyə, 
Niyə məni qoyursunuz sözə siz. 
Oğul gələr dədəsini görməyə, 
Layiq budur six axtarıb gəzəsiz. 
 
Üc gənç şair birdən edir naz alim, 
Bir əl atın nə inçəlim, nəzilim. 
Nə xunxaram, nə çəlladam, nə zalım, 
Nə böhtandı atırsınız düzə siz. 
 
Şirin kalam gərək şirin oxuna, 
Mərdlər toxunmasın şirin oxuna. 
Saqqala yaraşır şirin o xına, 
Ağ sacımı oxşadın bir xəzzə siz. 
 
Dindirdiniz, dil acdınız bu lala, 
İstərəm ki, hasil mətləb bull ala. 
Siz peşkəş cəmən, cicək, bu lala, 
Ömür sürün, yaş yetirin üzə siz. 
 
Şəmşir, yenə sözün yeri gəldi yaz, 
Qoy olmasın bu dostların gəldiyi az. 
Məmməd, Suçu, Hüseyn, Qənbər, gəldi yaz, 
Nur şöləli işıqsınız gözə siz. 
 
AYAZDIMI GÖR?! 
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Qış dolandı nəbatətlər oyandı, 
Bülbüllər oxuşar a, yazdımı gör. 
Gözəl növbaharın cırağı yandı, 
Buludlar cəkilib ayazdımı gör. 
 
Bu dünyada olsun üzün o düz ağ, 
Sədaqətə yaraşarmı o duzaq? 
Könül dostu gəldi kecdi odu, üzü ağ, 
Onun məhəbbəti ay azdımı gör. 
 
Şəmşir istər qeydimə bir qala əmim, 
Nun nahanım sat ismində qala mim. 
Mən qoçaldım, növçavandı qələmim, 
Nəğməsini nəçib a yazdımı gör? 
 
AY GÜNDÜZÜNƏ 
 
Danma a sirdaşım, o sözü məndən, 
And vermişəm səni ay gündüzünə, 
Soruşuram üstü örtülü səndən, 
Asar yaxasına ay gündüzünə. 
 
Sait kəlmə yazma sində tərsinə, 
Mömin olan dönməz sində tərsinə. 
Biri səf işləməz sində tərsinə, 
Gedər məqamında ay gündüzünə. 
 
Bülbül güldən ucdu ağ şama düşdü, 
Pərvanə yanmağa ağ şama düşdü. 
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Şəmşiri qonaq et, axşama düşdü, 
Catınça səhərin ay gündüzünə. 
 
ULDUZUNU 
 
Əlaçım olsaydı ucub öpərdim, 
Göylərin bu gözəl çəm ulduzunu. 
Kaş biləydim nə zamandan bəridi, 
Bu kecən günlərim çəm il düzünü. 
 
Bədxahları danışdırma halal et, 
Kamil sərraf mətahını halal et. 
Ana torpaq nemətini halal et, 
Yedtim cörəyini, çəm il duzunu. 
 
Sən çan hayda, qəssab istər piy ala, 
Şəmşir dərsin haqdan peydər-pey ala. 
Dərya qan icində sayılır piyala, 
Tökməz piyalədən çəm il düzünü. 
 
AY YARIM OLA 
 
Qəm məni təkləyib yalqızam bu gün, 
Könlümü güldürən ay yarım ola. 
Nalə cəksəm, dağa-daşa düşər ün, 
Yolunu gözlədim ay yarım ola. 
 
Pələnglərdən ala bilməz baç arıq, 
Nə axtarır asimandan baçarıq. 
Olsa əgər məndə elə baçarıq, 
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Sonsuz fəzaları ay yarım ola. 
 
Niqabından aya oxşar üz acdın, 
Daha dağı əlin məndən uzaşdın. 
Şəmşir yaxınlaşdı, sənsə uzaşdın, 
Demişdim vəfalı ay yarım ola. 
 
O DƏMİ GƏLDİ 
 
Mənim harayfma mərd olan bir kəs, 
Cağırdığım vaxtın o dəmi gəldi. 
Sərminə yetişib elədiyim səs, 
Qəlbimdə tikməyə o damı gəldi. 
 
Dedim bağban olum yasəmən dərim, 
Xudam qoymur acam yasəmən dərim. 
Eşq əhli pərvanam, ya Səməndərəm, 
Alışıb yanmağa odamı gəldi? 
 
Şəmşir oyan, əgər yatla oyatma, 
Oacusansa marala ox oy atma. 
Demədimmi Fərhad, Qeysi oyatma, 
Kərəmə qoşuldu odamı gəldi?! 
 
LALA DAĞLARI 
 
Qış olanda qar cuxası geyinir, 
Baharda bürüyür lala dağları. 
Bilmirəm nədəndi dağıdar olmuş, 
Bağrında sağlayar lala dağları. 



 

 247 

 
Küsdürübsən, yalvar təzədən yara, 
Fərhad hanı, dağı təzədən yara. 
Vurma yaralıya təzədən yara, 
İnçitmə, ağlatma lələ dağları. 
 
Bu meydanda kimdi igid, kimdi nər, 
Yoxsul ücün qıyan olarmı dinar. 
Şəmşir, sənsiz kim danışar, kim dinər, 
Tapşırıb gedirsən lala dağları. 
 
YAY DAĞA 
 
Günəş cıxar, sarı donu üfüqdən, 
Nur şöləni xına kimi yay dağa. 
Ağ dumanda qalır Qoşqar, Dəlidağ, 
Gah bürünür qarboranda yaydağa. 
 
Şərbət icən sağ əlinə çəm alı, 
Yaz yaylağın atmaz olur çamalı. 
Qarabağın qohum-quzuça malı, 
Yaylamağa köcüb gəlir yay dağa. 
 
Şəmşir, yaz kağıza qara dayansın, 
Mən yanıram, deyin qar da yayınsın. 
Mərd ona demişəm qarada yansın, 
Danalar da yeyib olur yayda ağa. 
 
YAXŞI GÜL SARI 
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Kamil bağban olub, bağı beçərdim, 
Saralıb olarmı yaxşı gül sarı?! 
Dedilər təbibsən, ağrıyır sərim, 
Dərman et, yaramı yaxşı gül sarı. 
 
Yağanda qaraldır o qar qanımı, 
Qış günü qüzeylər o qar qanımı. 
Nadan tərlan deyil, o qarğanımı, 
Lacın bilib, tutmuş yaxşı gül sarı. 
 
Şəmşir, bu eşq ilə olub alverim, 
İstər könlüm, dost əlinə əl verim. 
Nə isətəsən peşkəşindi, al verim, 
Lələ tək yolunda yaxşı gül sarı. 
 
TƏKÇƏDİ 
 
Çan yansa sızıldar təkçə yaradan, 
Xəstə aşıq cəkər ahı, təkçədi. 
Hər iki çahanı təkçə yaradan, - 
Cağır təkçə tək allahı təkçədi. 
 
Altı zalda cahar heydi təkçə sin, 
Sat satdıqdı, sayəsində təkçə sin. 
Tək ağanın ayağına təkçə sin, 
Qərarı təkçədi, rahı təkçədi. 
 
Gəşt eləyir illər ilə, ay aya, 
Qışın yazı tez yetişir a yaya. 
Hazır yek ad tək layiqdi əyaya, 
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Laşərikdi, tək ilahi təkçədi. 
 
Ağlayır, gəl kirit təkçə ağları, 
Nə cəkdir sədrinə təkçə dağları. 
Girdigar yaratdı təkçə dağları, 
Xəlq eləyən seyrəngahı təkçədi. 
 
Şəmşir, yaz calınır ad ada təkçə, 
Dərya da təkçədi, ada da təkçə. 
Yetəndi haraya, a dada təkçə, 
Təkçədi, şahların şahı, təkçədi. 
 
ƏMİR 
 
Yayda, yayda ceşmələri icərlər, 
Qış olanda bulaqları buz əmir. 
Doğulan gün köhlən atın balası, 
Ayaqlaşıb anasını tez əmir. 
 
Bulandırma at, duyuram o suda, 
Düşməmişəm o hakimə, o suda. 
Meylim getmir yad məmədə o südə, 
Halal xilqət dayəsini düz əmir. 
 
Ürəyinin dostu mənəm, a tanı, 
İlqar qınar ilqarını atanı. 
Gəl unutma Şəmşir kimi atanı. 
Yanar qəlbim alovlanıb göz əmir. 
 
GÖRƏN 
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Bir kitab oxudum səri-sarsağı, 
Min ayə tövsiyyə nə qandı görən. 
Hərçayı dilinə vermir qadağa, 
Araya saldığı nə qandı görən. 
 
Mərd oğulu əkməlidi mərd ata, 
Kamandarlar gərək oxun mərd ata. 
Mən istərəm suvar olsun mərd ata, 
Mindiyi köhləndi, nə qandı görən. 
 
Dostun arasınnan bir alması var, 
Gərdişin pay verib bir alması var. 
Şəmşir hədyan sözün bir alması var, 
Qəlbə dəysə topdu, naqandı görən?!.. 
 
BELƏSƏN GÖZƏL 
 
Qaşın qələm, boyun tərlan təhəri, 
Dedim gözəllikdə belsənə, gözəl. 
Məhəbbət eşqinə düşəndə bəri, 
Mənəm yarpaq kimi bil, - əsən gözəl. 
 
Gözəlliyə sən qoymusan ha maya, 
Fəslin düşüb yaz ayına, ha maya. 
Oxşayırsan qarcıqaya, həm aya, 
Hüsnüdə, simada belə sən gözəl. 
 
Müşkü ənbər ətrin gəlsə yüz ilə, 
Demədim ki, əlli dərdim yüz elə. 
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Şəmşir sənsiz günün sayar yüz ilə, 
Topla xəyalında belə san gözəl. 
 
AY AĞAM HEY BİR 
 
Əlif əzəl bey ir Allvah ismidir, 
Qadiri qüdrətdi ay ağam hey bir. 
Yıxılan qulları sənsən durğuzan, 
Gəl geri düşmüşəm, ayağım hey bir. 
 
Bir günümü həftə sandım, ay andım, 
Şübhə yoxdu həqiqəti ay andım. 
Alovlandım od icində ayandım, 
Əridim dağ oldum, a yağam heç bir. 
 
Bahar kecdi dağ başını qar aldı, 
Yaz çənnətdi, qar fitnədi, qar aldı. 
Doldu gözüm bulud kimi qaraldı, 
İstər ki, leysan tək a yağam hey bir. 
 
Dərviş idim, ha dolandım dərdə mən, 
Bərabərdi zəhər icən, dərd əmən. 
Neçə dözüm bu dərmansız dərdə mən, 
Cəkirəm çahanda ayə qəm hey bir. 
 
Gül solanda bülbül qonmaz budağa, 
Danarmı sinəm düyün bu dağa. 
Şəmşir ağlar, səsin salıb bu dağa, 
Cağırıram özün ver ay ağam, hey bir. 
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ƏLİ MİNDİMİ! 
 
Ya Mudərqul katib, ya Əsədulla, 
Mübarək adınız Əli mindimi? 
Məhəmməd oxudu lafəta illa, 
Onda Düldülünü Əli mindimi? 
 
Qarlı, dumanlı dağ budu, yarasan, 
Qurtar sinəmdəki budu yara sən. 
Gəl ey Nəçəf şahı bu diyara sən, 
Qoy sənə yetişsin əlim indimi. 
 
Çanım sənə olsun qurban o niyaz, 
Şəmşir desin, dəftərinə onu yaz. 
Hər il olur mart ayının onu yaz, 
Mən də muradımı alım indimi? 
 
BİR AĞA DOSTUM 
 
Gözdən salma çəlalının eşqinə, 
Ağalar ağası bir ağa dosğum. 
Uzun geçələri, qara günləri, 
Yetirən işıqlı bir ağa dostum. 
 
Geyinmişdi al üstündən əli şir, 
Birinçi üxün gətirmişdi əli şir. 
Meraçın yolunu kəsmiş Əli şir. 
Sən minib gedəndə Birağa dosğtum. 
 
Şəmşir, sənin bu atdığın nə zərdi, 
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Bəlkə sənə haqdan bu xoş nəzərdənr?! 
Bədənimin aradığı nəzərdi, - 
Bürünüb gedəçək bir ağa dostum. 
 
BİR ƏLİMDƏ VAR 
 
Yey ya rəbbi aləmləri yaradan, 
Əhmədi Muxtarım bir əlimdə var. 
Min bir ismi geçə-gündüz cağıran, 
Bu adı yazmağa bir əlim də var. 
 
Üc yüz on üc gülü yaxşı bilən dər, 
Ağ bağlı xanımi yaxşı bilən dər. 
Batinləri görən yaxşı biləndir – 
Alimlər alimi bir alim də var! 
 
Şəmşirəm, sözümün budur bir ağı, 
Düşmənlərə icirdəydim bir ağı. 
Meraç səfərində minmiş Birağı, 
Xatəmilənbiyə bir əlimdə var. 
 
YA LƏLƏ 
 
Niyə könül, oyatmırsan təbi sən, 
Ya Məçnun ol, ya Kərəm ol, ya lələ. 
Deyə bilməz zərgər olub zər kəsən, 
Əlin atar ya Mərçana ya lələ. 
 
Jöz kövrəkdi sən ağlama, bu dağlar, 
Dərd əhlinin var qəlbində bu dağlar. 
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Yaz gələndə al bəzənir bu dağlar, 
Ya cəmən dər, ya qərənfil, ya lələ. 
 
Bir söz dedim nə sözümü qır ata, 
Ləb teşnəyəm, yetir məni Qırata. 
Qoça könlüm minmək istər Qırata, 
Dəli köhlən cətin verər yal ələ. 
 
Kamil baytar cəkiç calar ha nala, 
Şəmşir, bəsdi cəkmə daha ha nalə. 
Cal saqqalı sən qırmızı hənala, 
Ələk götür ağ, sacına yal ələ. 
 
A YAZARDIMI 
 
Haqdan gəlməsəydi ayeyi-Quran, 
Məhəmməd özündən «A» yazardımı? 
Allah kəlamıdı, hər hökmü fərman, 
Kəlməsi xoşlandı ayə zərdimi? 
 
Mərd olanlar qılınç qurşar atanı, 
Bəndəsənsə haq yolunu a tanı. 
İblis aldatmasa Adət atanı, - 
Çənnətin yoluna ay azardımı? 
 
Şeytana lənət de, cəkmə ziyanı, 
Şəmşir, bir sat axtar bir də zey annı. 
Günahkarlar nar icində ze hanı, 
Yaradanı danmaq ay azardımı. 
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ADI ƏLİ 
 
Ağalar ağası ya şahi-Mərdan, 
Özün yetiş harayıma adı Əli. 
Yazıq çannım sən nə günə qalıbsan. 
Gör kim deyir ay ağılsız, a dəli. 
 
Ovcu gəlir, ov punhana sinəmi? 
Müdam çəsət qəm odunda sinəmi. 
Dərdi möhnət məskən edib sinəmi, 
Ya cürüdər, ya inçəldər, ya əli. 
 
Şəmşir, dostu yenə istər bu dilim, 
Dost bağından töhfə gəlib bu dilim. 
Sənin adın əzbərimdi budu ilim, 
Qələm tutar, yazar əlim ad Əli. 
 
YAXŞI QALADI 
 
Qoçalıqda çanan güldü üzümə, 
Odunu qəlbimdə yaxşı qaladı. 
Sevindi, fəxr etdim özüm-özümə, 
Mərdin gərək eldə yaxşı qala adı. 
 
Gəl sınıq könlünü sarı aşığın, 
Rəngi zəfərandı sarı aşığın. 
Sinəsi yaralı Sarı aşığın, 
Çanına eşq odun Yaxşı qaladı. 
 
Şəmşir ücün gətir icim yaxşı su, 
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Yaxşı beydi, yaxşı reydi yaxşısı. 
Bir Allahdı yaxşıların yaxşısı, 
Xainlərin meyli yaxşı qaladı. 
 
AĞAM ƏLİNİ 
 
Yetişdi yerinə arzum, murazım, 
G.rmüşəm yuxumda ağam Əlini. 
O mənə dərs verən kamil ustadım, 
Kəsməsin üstümdən ağam əlini. 
 
Xəyalıda bir dərya var, min ada, 
İsmailii Həçər doğmuş Minada. 
Sığınmışam özü təkçə, min ada, 
Bilər bəndəsinin ağ əməlini. 
 
Şəmşir, min yaz, çan dal, ismə hey dilim, 
O gətirmiş bir almadan hey dilim. 
Əhmədi Muxtarı cağır hey dilim, 
Məhəmməd Mustafa ağam Əlini. 
 
BİR SİN İCİNDƏ 
 
İkimi, bir mində ayə əzbərim, 
Oxuyum bir hərif bir sin icində. 
Beşinə rəhbərdi kərrarı Kərim, 
Haqdı yaradıçı bir sin icində. 
 
Cətin sirrlərin asanı varmı, 
Gəzirəm Musanı əsanı vamı? 
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Göydə ulduzların a sanı varmı, 
Nə gözəl yerləşir bir sin icində. 
 
Şəmşir, qoy bələdcin bir alim olsun, 
Mən ondan dərsimi bir alım, olsun. 
Məzarda ustadım bir Əlim olsun, 
Asan sual versin, bir sin icində. 
 
HAZARAT 
 
Catmaq olmaz kecən günə ömürün, 
Minib capsan yüz min dəfə hazır at, 
Güzəşt yoxdu haqdan gələn əmirə, 
Bəli desin qoy eşidən hazarat. 
 
Suyu gəlməz dəhnə dönü qaca nov, 
Dərd əlindən sər sərini qacan ov. 
Cətin durar ovcu görüb qacan ov, 
İzə dəyər, saxla oxu hazır at. 
 
Şəmşir, dərdin de dərdbilən adaşa, 
Təbin gərək dəryalar tək a daşa. 
Baxtım kəssə sözün işlər a daşa, 
Mat qalarsan verməyəndə ha zər at. 
 
VARSA DA QALDI 
 
Qann ilə torpağı yoğrulan çahan, 
İnsana beş günün varsa da qaldı. 
Cox məçnunlar ağlar köcdü dünyadan, 
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Hələ də dağlarda var səda qaldı. 
 
Dadmaq olmaz imtahansız hər dadı, 
Kömək bilmə namərd edər hər dadı. 
Füzuliyə oxşar oğul hardadı, 
Varsa da ədabaz, varsa da qaldı. 
 
Şəmşir, baxtın gby cuxzalı at ətək. 
Bir gün olar bükülərsən ağa tək. 
Hanı, kimdi mərd ağası ağatək, 
Çanımı yolunda var sada qaldı. 
 
TİKƏ DƏ BİLMƏZ 
 
Bir namərdin əli min ev dağıdır, 
Min xəbis bir könül tikə də bilməz. 
Şər danışar, həqiqətə kəm baxar, 
Haq tərəfə gözün tikə də bilməz. 
 
Lənət xain, xəbis, şeytan sözünə, 
Nanəçiblik özü nədir, sözü nə. 
Doğru yolu yoxuş blilər özünə, 
Addım atsa düzə, tikə də bilməz. 
 
Şəmşir, sənə mənzil olsun min açı, 
Bir şirinə qatıb icmə min açı. 
Mərd olanlar doyuzdurar min açı, 
Yüz nakəs verməyə tikə də bilməz. 
 
QALA YARIMÇIQ 
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Bir barı cəkmişəm sözdən, şerdən, 
Köməkdar ol, qoyma qala yarımcıq. 
Görüm deyərsənmi başa catmasın, 
Qıyarsanmı belə qala yarımçıq. 
 
Elə sirr var ara söylə, ara dan, 
Olmalıdı ara axşam, ara dan. 
Yaşayırsan, uzaqlaşsan aradan, 
Qarışma qovğaya, qala yarımçıq. 
 
Şəmşir, tutduğu səf hamı işə yanar, 
Zərrə qığılçımdan ha meşə yanar. 
Mərdlərin oçağı həmişə yanar. 
Sənə kim deyər ki, qala yarımçıq. 
 
BİR DAĞI DALDAN 
 
Gəl ox atma yaralıya zəhmidar, 
Ucmasın səngərin bir dağı daldan. 
Onun sinəsi də, ürəyi də var, 
Bir dağı qabaqdan, bir dağı daldan. 
 
Dərdi olan hiçran cəkər, geçələr, 
Cərxi gərdiş ələyini geç ələr. 
Qara köhlənini minər geçələr, - 
Günəş də atanlar bir dağı daldan. 
 
Şəmşir, haqdanq mətləbini bir dilə, 
Sən dostunun gül ətrini bir də ilə. 
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Qadir olant açı dəymiş bir dilə, 
Dadızdırma zəhri, bir də ağı daldan. 
 
ÜÇ ƏMİM 
 
Qış kecəçək yaxşı hava, yaxşı yaz, 
Kef cəkəçək beş qohumun, üc əmim. 
Həm uşağam, həm yazığam, həm acam, 
Qoy məməni iki həfət üc əmim. 
 
Naməmi yaxşıça yazığam oxu, 
Kim qıymış bu qışa, yazı, qəm oxu. 
Yazmışam kağıza yazı, qəm oxu, 
Fəhmin axıb oxumata o cəmim. 
 
Şəmşir minmiş, cıx səmayə, kec gəmim, 
Min kaf, min qaf ox yayılmış keşkə mim. 
Qağayı tək geçə cayı keş, gəmim, 
Saqi saysa səs yayaçaq ücə mim. 
 
VURMA 
 
Ey mərdlər köməyi, ey ali Kərrar, 
Kəmallı adamı adı Əli, vurma. 
Səda gələr, səs eyləyər səhralar, 
O səs səhraları a dəli, vurma. 
 
Əsər külək, hey səs salar ovala, 
Dərdə gəlsə, gəl o səri ovala. 
Rəva görmə, sar səhrada ov ala, 
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O məlul maralı a dəli, vurma. 
 
Şəmşir, o dörd al görkəmli gül dərdi, 
Var huridə lalə dərdi, gül dərdi. 
Mələksima, Səmər səhər gül dərdi, 
O halal güllərə adı əli, vurma. 
 
CƏTİN 
 
Ustadından dərs almamış nabələd, 
Nə əl vur yarama, nə sarı cətin. 
Dava günü qorxaq olar payibənd, 
Yeriyə düşmənə nə sarı cətin. 
 
Şirin oxu, sal səsini o vala, 
Ağrı tutub gəl sərimi ovala. 
Görübsənmi ala qarğa ov ala, 
Tərlan tay saxlayar nə sarı cətin. 
 
Şəmşir, dərdi eliyibsən nə şirə, 
Rubə çoşur, boyun cəkir nə şirə. 
Hey calışar yox yanında nə şirə, 
Bal yığa pətəyə nəs arı cətin. 
 
BAŞ ARASINDA 
 
İki min gülü var: iki kök üstə, 
Altından biri sər-beş arasında. 
Sən kamil aşıqsan, gəl öyrət məni, 
Qalmışam bu cətin iş arasında. 
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Doxsan dörd min səçdə qılır birinə, 
Otuz mini ikram edir pirinə. 
On ikisi taç qoyub sərinə, 
Altısı kəşt edir qaş arasında. 
 
Beş qələmlə, beş kağıza beşi yaz, 
Beşi gündür, beşi bahar, beşi yaz. 
Beş anada uşaq coxdu, beşik az, 
Hesab cək əql ilə baş arasında. 
 
Yeddi yerdən xətt düşübdü bir ağa, 
Beş həqiqət, dördu cıxır Birağa. 
Beş şagirdə təlim verir bir ağa, 
Dolanır, dil ilə diş arasında. 
 
Kəndim Ağdabandı, yaylağım Murov, 
Sözümdə məharət, qılınçımda sov. 
Şəmşir bu şikarda tapıbdı bir ov, 
Bir milyard iki yüz yaş arasında. 
 
BU LALA QIZLAR 
 
Birisi bənövşə, biri cəməngül, 
Dağlarda acılan bu lala qızlar. 
Elə bil yaranıb abu səlsəbil, 
Bəzənib yamənə bu lələ qızlar. 
 
Cox cətindi dəmir ovxar sov ala, 
Nə istərsən məni qəmdən sov ala. 
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Neçə çavab verim dərin suvala, 
Gəlsin rəhminiz bu lala, qızlar. 
 
Şəmşir, yenə caylar kimi bir daşam, 
Əzəl sudan secilmişəm bir də aşam. 
Sanırsansa ovça sığar bir daşam, 
At göyə qolların bulala, qızlar. 
 
SƏNƏMİNDİ 
 
Sevgilinin məhəbbəti, 
Sənə mindi, sənə mindi… 
Dedim könül, yar ləbini, 
Sən əm indi, sən əm indi. 
 
Dağ başının qarı sudu, 
Dağ başının qarı sodu. 
Dağ başının qarısıdı, 
Sənəm indi, Sənəm indi. 
 
Şəmşir, gözəl çam al görsən, 
Şəmşir, gözəl çam al görsən. 
Şəmşir, gözəl çamal görsən, 
Sənəmindi, Sənəmindi. 
 
AZ DANIŞ 
 
Əhli-hal yanında az danış, az gül, 
Bir kəlmən dəryadan olmasa dərin. 
İgidlər icində ər kimi dolan, 
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Namus taçın olsun, olmasa da ərin. 
 
Düz dolan uçalsın öz başın, a yar, 
Qanmırsa vur daşı öz başına, yar! 
Avara dolanma özbaşına, yar, 
Başsuz axan sular olmaz ha dərin. 
 
Gör nələr yaranmış bu dağda bir bax, 
O dərə bir bağdır, bu dağ da bir bağ. 
Şəmşirəm, salmışam bu dağda bir bağ, 
Dəymişi qismətim olmasa, dərin! 
 
YAXA GEÇ 
 
Bağ icində danışasan yarınan, 
Gün uzana bu dağlardan yaxa geç. 
Cox muştağam qoynundakı narına, 
Zalım, niyə sən acırsan yaxa geç. 
 
Sən top atma mənim qəsri-qalama, 
Həmişəlik xəyalımda qal ama. 
Görən kimi məni oda qalama, 
Yanan çannım, yavaş-yavaş yaxa geç. 
 
Novbaharda yerə yağış dost yağı, 
Şəmşir, inan, olmaz dosta dost yağı. 
Kaş olaydım ətirlənmiş dost yağı, 
Yarım məni yanağına yaxa gec. 
 
DİLTƏRPƏNMƏZLƏR 
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MİN AMİN 
 
Ey həqiqi aşiq haqqa fəhm ac, 
Yaz, oxu ismi ayə min amin. 
Qaf qaim həqq pak bu hökm baqi, 
Xamə yaz bu səsə ayə mim əmin. 
 
Hey xaişə məxsus, hey kaf ayəmi? 
Oxu feyi, ğafı heykaf ayəmi? 
Ha kecmiş qabağa heykaf ayəmi? 
Yaxşımı kecmiş işi ayəmim əmin. 
 
A yağı, yacamı cəkmə, ha cəkmə, 
Şəmşir gey o payə cəkmə ha cəkmə. 
Qəm xışı bu xaki cəkmə ha cəkmə, 
Qohumun qayğıkeş ayəmim – əmim. 
 
NƏDƏNDİ 
 
Səkkiz dərya sərim icrə təlatüm, 
Dördü dəryadandı, dördu nədəndir? 
Desin bu məzmuna xəbərdarsa kim, 
Dördu yaqut oldu, dördu nədəndir? 
 
Dörd fəsli buluddu, dördü də yazdı, 
Qələmin götürdü dördu də yazdı. 
Dördü zimistandı, dördü də yazdı, 
Nədən dedi dayan, dördü nədən dur? 
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Buqrə yasin kəlamlarda əyəm sər, 
Münafiqin dili tutmaz ay umsər. 
Şəmşir bu dərd rəngarəng əyəmsər, 
Səkkiz arif, demə dördü nadandur. 
 
MÜXƏMMƏSLƏR 
YA ƏLİ 
 

Laşərik, ya bir Allah, ya Məhəmməd, ya Əli, 
Tənindədi əzmi ayə, şanı-şövkət, ya Əli. 
Lafəta illa Əli, həm vilayət ya Əli, 
Şimrin yəzdan vəli mövla, sahibi Düldül 
süvar, 
Səndən qeyrət quru həqdən, var süçaət ya 
Əli. 
Bir ilahi bəxş elədi ibtidadan vəsfini, 
Şiələrin əzbər eylər, tahi haqdan vəsfini. 
Rəbbil aləm tərif verib, qoli qafadan dərsini, 
Məlakələr zikr eləmiş ərş-əladan vəsfini, 
Mustafanın qulluğunda aldın şöhrət ya Əli. 
 
Yəsrumin allahı yazıb oxuna, atdın bəli, 
Mərd əllə Zülfüqarı mərdanə tutdun bəli. 
Kafəsi dü para bəli, 
Xeybərdə Məhəmmədin, 
Dadına catdın bəli, 
Ənkuş ilə dər qopardın, 
Oldu isbat ya Əli. 
 
Qar mələyin bir telidi, 
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Mərd əlində Zülfüqar. 
Rəsul Əkrəm bəxş elədi, 
Səndə qaldı yadigar. 
Həm bəlağat, həm səxavət, 
Həm kəramət səndə var. 
Əvvəl-axır adı sənə, 
Vermişdi pərvərdigar. 
Bir xudadan sənin ücün, 
Var səadət ya Əli. 
 
Buxtar olub göylər ücün rəsulu əkrəm təri, 
Viçudundan bəzəklənib ərşin-kürşün əsəri. 
Səndən kamil dərsin alıb gör necə qılman 
pəri, 
Cərx dayanıb işləməmiş, günəş qayıtmış 
geri, 
Sən edəndə göydə günə bir işarət, ya Əli. 
 
Əhmədi-muxtar cağırır olanda məhşar səni, 
Hümbət ücün gəl haraya dilər peyğəmbər səni. 
Bağlı qalsın elə bir dil etməsə əzbər səni, 
Qüvvət, qüdrət səndədir, mərdi halət ya Əli. 
 
Səndədir çümlə ixtiyar vahid ismi bağrım hey, 
Gəl Nəçəfdən dada yetiş Heydari-kərrarım hey. 

Şəmşir sənə çan insardır qolsuz Ələmdarı hey, 
Müşkülləri həll eliyə seyyidi əbrarım hey, 
Qəmlər əlində qalmışam et şəfaət, ya Əli. 
 
DÜRÜST 
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Yey əlif, ya bir allah, sirri sübhanım dürüst, 
Əşhədunla la ilahə, zikri-əzanım dürüst. 
Məhəmmədin rəsul allah, yolum-ərkanım 
dürüst, 
Salam olsun vilayətkən şəninə daim Əli. 
Nuru haqdan olub çida, şahi-Mərdanım 
dürüst. 
 
Altı günüm, üc rəngim, donum-boyağım əzəl, 
Ərəstudən bəli dedi, ruh ittifaqın əzəl. 
Acdı topu ağaçında vədə yarpağım əzəl, 
Dərd guşədən çəm olunub, daşım, torpağım, 
əzəl, 
Çan yatıb yüz il dəhanda, duruldu qanım 
dürüst. 
 
Hər qərarın gəldi başa, hökm etdin pərvərdigar, 
Gün deyib aləm yaradıb, bu qadiri hökmüdar. 
Səndən xeyri yoxdu vahid, sənindi çəm 
ixtiyar, 
Qırx il qəm yağışının bir il şadlıq suyu var, 
Bu səbəbdən coxdu çanda ahım, fəğanım 
dürüst. 
 
Aləmləri xəlq eliyən qulhuvəllahi əhəd, 
Qəlbimizdbə nahan olan hər sirrə sənsən 
bələd. 
Müşgüllərin umudvarı, səndən istərlər mədəd, 
Əvvəl-axır barii-baqi, qadiri qəffar səməd, 
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Rəhmiəhman ey laşərik, adı hənnanım dürüst. 
 
Şir olub meraç yolunda, yatanı istər könül, 
Özünü bir qul ücün, satanı istər könül. 
Fətəhna yazıb oxuna, atanı istər könül, 
Sağ dəstində Zülfüqarı tutanı istər könül, 
Şəmşirəm, başına mən dönüm, dolanım 
dürüst. 
 
DİVANİLƏR 
 
PƏRVƏRDİGAR 
 
And verirəm min bir qismə, pak ada 
pərvərdigar, 
Yetişirsən müşkül gündə imdada pərvərdigar. 
Əvvəl-axır barii-baqi rəbbəlaləm laşərik, 
Ey yeganə məbud olan xudada pərvərdigar! 
 
Yerin, göyün, ərşin, gürşün böyük 
sənətkarısan, 
Nuri əşrəf xəlq edilən Əhmədi Muxtarı sən. 
Qülhüvəllahi əhədsən, həmləmyəzəl tarı sən, 
İyirmi min bir hərifdə, ayədə pərvərdigar! 
 
Səndən qeyri yəddi qüdrət, hakim hikmət 
varmı kim? 
Qulluğunda üzüqara bu gün mənəm müttəhim. 
Söyləyib  cəmin zinub hüləlqəfürur rəhim, 
Cox günahdı kecən xaliq üqbada pərvərdigar. 
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Həm səxavət, həm kəramət, bir ilahi səndə cəm, 

Şəmisar günahkarı qoymaz ola bəxti kəm. 
Sən Əlinin aşiqisən, mən də sənə aşiqəm, 
Nökərəm şahi-Mərdan ustada pərvərdigar. 
 
Şəmşirəm, qalmayıb daha tabı-tavanım mənim, 
Qadir Allah, sənə gəlir birçə gümanım mənim. 
Davasız dərdə düşmüşəm yoxdu dərmanım 
mənim! 
Min bir adın xatirinə sal yada pərvərdigar! 
 
PƏRVƏRDİGAR 
 
Rəhm elə külli aləmə, mahala pərvərdigar, 
Uçalmasın yer üzündə bir ah-nalə 
pərvərdijar! 
Qəlbinə ver allah xofu, insafa gəlsin hamı, 
Düşsün millət doğru olan xəyala, pərvərdigar! 
 
Haqq dini, yol ərkanı, imkanı yetir bizə, 
Biqaib füççül-fərəça zəmanı yetir bizə. 
Məhəmmədə göndərdiyin Quranı yetir bizə, 
Özün əfv et, səndə olan çəlala, pərvərdigar! 
 
Çar olmur tək bir səsi bəs niyə coxdan bəri, 
Ümmətini sal yadına ey əsrin peyğəmbəri. 
Əlin üzsün yaxamızdan qoy daha şeytan şəri, 
Gətirmə bu məxluqatı zavala, pərvərdigar! 
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Ürəklər kinlə doludur, çisimlərdə qan haram, 
Tanımır yaradanı, olubdu nadan haram. 
Süfrəsi napak acılır, nazinamək nam haram, 
Özün yetir bu neməti halala, pərvərdigar! 
 
Bir Allahın dostu varsa o da o pünhandadı, 
Məhəmməd, İbne Zeyd de gördüm 
hayandadı. 
İmam Həsənin gümbəzi o deyən nişandadı, 
Şəmşir görsə bəlkə qəmi azala, pərvərdigar! 
 
PƏRVƏRDİGAR 
 
Əvvəl-axır vahid oqlan yeganə pərvərdigar, 
Qərar qoyan yerə-göyə, asimana pərvərdigar. 
Altı gündə üc don geydi torpağı secdi sudan, 
Üc hərfilə  bina qoydu çahana pərvərdigar. 
 
Sənin yeddi qüdrətini bilmədi bir kimsənə, 
Yerdən göyə doldu noxud, gündə quşa bir 
dənə. 
Yazıq quşun cıxdın gözü, acından öldü yenə, 
Verdi quşu rəsuluna nişana pərvərdigar. 
 
Bundan sonra yavaş-yavaş qamış oldu yer 
üzü, 
Bu qamışdı yemək ücün xəlq elədi öküzü. 
Musa haqdan yaş soruşdu, çavab verdi o düzü, 
Sübut etdi varlığını, mərdana pərvərdigar. 
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Bu qüdrətli bağı, barı, kərəm-kanı təkdi bil, 
Yaradıçı bir xaliqdi, həmi Çabbarı-Çəlil. 
Dörd aləmin gərdişində kecdi iki yüz min il, 
Üc əzmilə gəşt eləmiş, zamana pərvərdigar. 
 
Həm mürüvət, həm səxavət, ey mehriban 
səndə var, 
Rəhm, insaf, dada yetmək, kömək, hər an 
səndə var. 
Şəmşir sənin zəlil bəndən, dərdə dərman 
səndə var, 
Gəlmişəm böyük qapına, dərmana pərvərdigar. 
 
GƏRƏK 
 
İnsanda yaxşı sifət əzəl binadan gərək, 
Tərbiyəsi kamil olan ata-anadan gərək. 
Dünyada adam sayılan qəlbini pak saxlasın, 
Ölmüyünçə əl üzülməsin barı xudadan gərək. 
 
Göz yumub halalına haram maya qatma, durr, 
İlqarına mpüqəddəs ol, hiylə, yalan satma, durr. 
Ayıl bu şən aləmə bax uyqularda yatma durr, 
Baxtını ağır yuxudan cağırıb oyadan gərək. 
 
Şəmşir, əlin söylə görüm hansı xeyirn nəfdədi, 
Sənin meyli , məhəbbətin nuru bir nəfdədi. 
Səsləsən gələr dadına mərd ağan necə həftədi, 
Umudunu kəsməsin könül əhli-xandan gərək. 
 



 

 273 

DÖNDƏRİB 
 
Dost deyib inandığım, aşikar üz döndərib, 
Aramızda hec bilmirəm bəs nə var, üz 
döndərib? 
Məhəbbəti buza dönüb, qaynar ürəyin niyə, 
Unudubdu səadəti, biilqar üz döndərib. 
 
Xoşdur yerdən göyə qədər bir qəlbi şad 
eyləmək, 
Yoxsula əl uzadıb kömək, imdad eyləmək. 
Kəbə evin tikmiş olur, qulu azad eyləmək, 
Səd heyf ki, doğru yoldan günahkar üz 
döndərib. 
 
Bu gərdişin ələiyndən, hər zaman insan kecir, 
Gün kecir, il dolanır, gərdişi-dövran kecir. 
Gen günümdə mənəm deyən dar günümdə 
yan kecir, 
Mən o günü can dediyim çannisar üz döndərib. 
 
Şəmşirəm, demədim ha şerri hədər mən sənə, 
Kəç baxırsan, neyləmişəm, gülməşəkər, mən 
sənə? 
Çəfa cəkdim, çan cürütdüm, gör nə qədər 
mən sənə, 
Qoçalmışama, niyə məndən nazlı yar üz 
döndərib. 
 
İNCİMƏZ 
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Şüursuzdan, ağılsızdan ağlı olan inçiməz, 
Kamalsızdan, dil qanmazdan arif, qanan 
inçiməz. 
Bivəfadan inçimərəm, bisəxadan küsmərəm, 
Düşüncədən dərs alana söylə, nadan, inciməz. 
 
İnçiyərək o kimsədən arif olub söz qana, 
İşarəni başa düşmə, mətləbini tez qana. 
Dosçtunu yaxşı tanıya, ilqarına düz qana, 
İnsan belə mərd yolunda versə də çan, inciməz. 
 
Ölünçə mərd olmalıdı lütfü təmiz hər oğul, 
Şən ölər ata yurdunu qocaq, hünərvər oğul. 
Çəfa cəkər, say saxlayar say secilməmiş sər 
oğul, 
Şəmşir onun zəhmətində yüz il, inan, 
inciməz. 
 
OLMA SƏN 
 
Nakəs oğlu, dedim sənə satqın, namərd olma 
sən, 
Kül sovurub göz dolduran bir barii-gərd olma 
sən. 
İnçiməmiş kimdi qalan açı dilindən sənin, 
Öyüd verdim eşitmədin, cəkilməz dərd olma sən. 
 
Azarkeşi öldürsən də tutması tutsun gərək, 
Obasını pula satıb, elin unutsun gərək. 
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Düşman versə yağlı tikə aldanıb udsun 
gərək, 
Nanəcibdən igid olmaz, olmadın mərd olma 

sən. 
 
Gözəllərdə həya-ismət, igiddə ilqar-iman, 
Qəlbi təmiz, lütfü halal başçıl olar hər zaman. 
Satqın, alcaq, quşqunu boş, gəl olma düşük 
tuman, 
El içində ağır səng ol, oyuncaq nərd olma sən. 

 
Rəhm, mürvət, düz etibar gəlibdi insan ücün, 
Həm sədaqət, həm məhəbbət var əhdi 
peyman ücün. 
Lənəti xaliq etmişdji iblisi şeytan ücün, 
Qaifl olma, durr uyqudan sözümə pərt olma sən. 
 
Şəmşir duruban baş əyər ədalət etsə əmir, 
Ustadımı dahi bilib sayıram hər annı pir. 
Toxmaq döyər yumşalarsan, demə mənəm 
daşdəmir, 
İpək kimi qəlbə əsarın, tut kimi sərt olma sən. 
 
MƏN 
 
Ələstudan bəli dedim, qadiri sübhana mən, 
Qane oldum nübuvətə, yola mən, ərkana mən. 
Alimləri xəlq eliyən dost bildim Allahı, 
Sidqi dildən sığınmışam bu bir kərəm kana mən. 
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Dərsimi rəbbül aləmin əzəl uşaqkən verib, 
Ərşi-əladan vəhy gəlib, həm nöhrəvəqdən verib. 
Üc yüz on üc ayə olan bu pak varaqdan verib, 
Dil acanda aşiq oldum ayeyi Qurana mən. 
 
Yüz iyirmi dörd min nəbi, on iki imam gəlib, 
Huri-pəri, həm mələklər çəm olub tamam gəlib. 
İçabda Məhəmmədə hatifdən salam gəlib, 
Səçdə qılıb baş əymişəm bu hökmü fərmana 
mən. 
 
Ya Əli, səndən ibarət doğru məzhəb, doğru din, 
Yaradıçı bir Allahdı, Çəbrailə sən dedin. 
Rəsulu əkrəm ilə Meraçda birinç yedin, 
Çanımı qurban demişəm ol şahı-Mərdana mən. 
 
Şəmşirəm, halalıma hara paya qatmadım, 
Bir betərə tələ qurub hiylə kəmənd atmadım. 
Bir ziyarət arzuladım təmənnaya catmadım, 
Getdim həsrət intizarldı ey cərxi zaman mən. 
 
BAX 
 
Kamalı  kamil olan, 
Bax, çərxi dövrana bax. 
Oyan bu qəm yuxusundan, 
Gözün aç hər yana bax, 
Özbaşına yaranmayıb, 
Bu görünən kainat, 
Aya bax, Günəşə bax, 
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Yerə bax, asimina bax. 
 
Səni yoldan xəlq eliyən, 
Yeganə Allahı bil. 
Yerin, göyün təkçə odu, 
Bir doğru Allahı, bil. 
Kərəmli, qüdrət sahibi, 
Bu şahların şahı bil, 
Batinlərə sahib olan, 
Böyük kərəm-kana bax. 
 
Çəlil, Çabbar, Qadir, Qüdrət, 
Məbutdu, Heybətdi tək. 
Bu xaliq əsli beyməkan, 
Hakimdi, hikmətdi tək. 
Mehriban, kərəmi cox, 
Baqidi, Səməddi tək. 
Ana kimi könül alan, 
Mürvətli olana bax. 
 
Yaradıçı tək özüdü, 
Qafıardı, Səttardı O. 
Həm əvvəldə, həm axırda, 
Könülərdə vardı O. 
Həlim, Əziz, Çəmil, Çəmal, 
Adildi, dilkardı O. 
Dünyanı suya aldıran, 
Nuha bax, tufana bax. 
 
Pak məhəbbət olan kəsdə, 
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Doğru din, iman gərək. 
Dilində əzbər ola, 
Qadiri sübhar gərək, 
Şəmşir, hər an tilavətin, 
Ayeyi-Quran gərək. 
Kirdigarı yadına sal, 
Zikr elə Qurana bax. 
 
EŞQİNƏ 
 
Altı ismin aşığıyam, 
Bir kirdigarı eşqinə. 
Lafətadan dərs almışam, 
İsmi barın eşqinə. 
Mən baratı halal təbi, 
Murtəzadan almışam. 
Yerə-göyə qərar qoyan, 
Sənətkarın eşqinə. 
 
Əvvəl-axır ey ləmyəzəl, 
Hökmüranlıq səndə var. 
Deyim firon xəlq eləmək, 
Bu asanlıq səndə var, 
Rəhm, mürvət, həm kəramət. 
Mehribanlıq səndə var. 
Çan verərəm səndə olan, 
Etibarın eşqinə. 
 
Əli ibni əbu Talib, 
Mənim ustadım olub. 
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Şəmşirəm, dar günümdə, 
Kömək imdadım olub. 
Əfsun bilik sahibiyəm, 
Azça savadım olub, 
Yetişmişəm təmənnaya,  
Şahsuvarın eşqinə. 
 
GƏL 
 
Min bir ismin hörmətinə, 
Aləmlər xudası gəl. 
Bu dar gündə imdada cat, 
Ya kərəm dəryası gəl. 
 
Əsir olan məsrum ellər, 
İstərlər səndən mədət. 
Saqeyi ərş məcidə, 
Yazılan duası gəl. 
 
Natəvənlar bələdcisi, 
Yaxın elə dövran yetiş. 
Gəlişinə rasvət versin, 
Qadiri cudam yetiş. 
 
Qoyma əsiri yadına sal- 
Mərd şahı – Mərdan, yetiş. 
Ey Əlinin Hüseyn oğlu, 
Ələmdar Abbası gəl. 
 
Sən xatuni qiyamətsən, mən sənə qurban ana, 
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Xilqətində ziynət alıb ərş ilə asiman ana. 
Dərdi-qəmə qərq olmuüşam sən elə dərman 
ana, 
Məhəmmədin Zəhra qızı –Hüseynin anası gəl. 
 
Ac-susuz cölə düşüb insanlar ot otladı, 

Körpələr süngə taxılır, yox olub hər imdadı. 
Niyə qırır bir-birini peyğəmbərin övladı, 
Qadir allah bu millətin artıb cox çəfası, gəl. 
 
Şəmşir ahı-nalə cəkib dağa-daşa saldı ün, 
Kömək olan hanı gəlsin yox dalımda iman, din, 
Cağırram şahla-şahını imdada catsın bu gün, 
Bu aşığın sizdən budur istək, təmənnası gəl. 
 
GƏL 
 
Adı Səməd, lailahə, 
Aləmlər allahı gəl. 
Ey kərəmi ali mövla, 
Ləmləhuvov rahı gəl. 
Daldada rəs əsədulla, 
Kalamı gövhər Əli. 
Səslə könül, mərdi-mövla, 
Ey Məhəmməd dahı gəl. 
 
Səlli əla Məhəmməda, 
Və aləmdə var. 
Həmi Əhməd rəsulillah, 
Hökmü əlava Ələmdar, 
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Hey əla saleh əməl, 
Say olur əmada kar. 
Laəliyul rəsulillah, 
Vəliyul əkkarı gəl. 
Lahüla vəla mövla, 
Məna kəsə əhli hal. 
Lam hey Əhəd, Həmi Səməd, 
Vələm ləhu reyvüsal. 
Kərəm rədu vəla hüd, 
Zikr eləyib ol halal. 
Şəmşir, səslə lailahə, 
Məlikül lillahı gəl. 
 
KİMİ 
 
Sualıma gəl çavab ver, mədəni insan kimi, 
Sözlərindən ləl süzülsün mirvari, mərçan kimi. 
Müştərisi varsa əgər alqumaşdı mətahım, 
Bahalı yaqut satıram simi-zərəfşan kimi. 
 
Bağban oldum, bağ beçərdim, dərmək ücün 
bar gərək, 
Vəfalı dost arasında namus, qeyrət, ar gərək. 
Sədaqətdə, məhəbbətdə doğru, düz ilqar 
gərək, 
Sən də düz ol etibara etibarlı çan kimi. 
 
Yaxşı dosta yalan satma, olma üzü qara sən, 
Gələçəyin anla, düşün, həqiqəti ara sən. 
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Şəmşirə hiylə qurma gəl, ay yazıq füqəra, 
sən, 
Bilirsənmi tutmalıdır şər kimi, böhtan kimi. 
 
GƏRƏK 
 
Müşgülləri yada salan, 
Mərdlərin Ağası gərək. 
Bu gündə haraya cata, 
Qulların Mövlası gərək. 
Təbibim qarşı gələ, 
Dərdimin dəvası gərək. 
Şirin ola sözlərimin, 
Həm məddi-mənası gərək. 
Arzumun, istəyimin, 
Bir ilin əsasə gərək. 
 
Həm eli, həm obanı, 
Deyim firavan istərəm. 
Rizqimi, baratımı, 
Ərşiə ladan istərəm. 
Huri, pəri, məlakədən, 
Ali-əbadan istərəm. 
Mətləbimi, muradımı, 
Barı Xudadan istərəm. 
Bəndəsini yada sal, 
O Kərəm dəryası gərək. 
 
Xızrı hər kəs dilsə, 
Dadına dəryada catır. 
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Harayına qullarının, 
Qalanda arada catır. 
Sidq ilə hər kim sığına, 
Bu böyük ustada catır. 
Cağırsan mərdlər ağasın, 
Gər olsan harada catır. 
Şəmşir səslə haqq eşqinə, 
Əbülfəz Abbası gərək. 
 
GÖZƏL 
 
Tərif bir Allaha gəlib, 
Qoyduğu qərarı gözəl. 
Nöhrəvaç yeddi yerə, 
Cəkdiyi divarı gözəl. 
Göstərib yaranmışa, 
Bu doğru yolları gözəl. 
Bu çəlalın, bu büsatın, 
Kamildi memarı gözəl, 
On səkkiz min aləmlərin. 
Təkdi sənətkarı gözəl. 
 
Qulhu vallahi Əhəd, 
Vahidi isbat eliyir. 
Məddinə mənasına bax, 
Necə min əyyat eliyir. 
Ləmyəzəlin pak adını, 
Mömün minaçat eliyir. 
Mutəqi sadiq quluna, 
Rəhmi iltifat eliyir. 
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La ilahilla sözü, 
Dildə olur çarı gözəl. 
 
Laşərik rəbbəl aləmin, 
Çəsimidir, təkdir özü. 
Çismi-çəsət nəfəs verib, 
Xəlq eliyən odur bizi. 
Qadiri qüdrət sahibi, 
Batınları görür gözü. 
İki mələk dolandırır, 
Geçəni, həmin gündüzü. 
Yazı, yayı, payız-qışı, 
Fəsli novbaharı gözəl. 
 
Özü əzəl gün buyurub, 
Üc hərf ilə gəlib başa. 
Altı gündə üc don geyib, 
Qərar tapıb gəlir xoşa. 
«Allah, Məhəmməd, ya Əli!» 
Qələm luha yazıb qoşa, 
Fatimənin süçaəti. 
Olubdu əçəb tamaşa, 
Öz nurundan çida edib, 
Əhmədi Muxtarı gözəl. 
 
İki yüz min illər kecib, 
Adəm atamızdan qabaq. 
Həmin o min-min aləmi, 
Kanı-kərəm verib soraq, 
Ərşi kürşü yaradıbdı. 
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Çümlətanı doqquz varaq, 
Yeganə şahlar şahının. 
Böyük olan hökmünə bax, 
Atası yox, anası yox. 
Bu həqdi kuftarı gözəl. 
 
Nuhun qəhri tufanını, 
Fitri mürtətə göstərən. 
Musanın ümmətinə, 
Dərya üzündə yol verən. 
Həlim, Səlim, Çəmil, Çamal, - 
Pünhan sirri sənsən görən. 
Nəmrudu topal öldürtdürən, 
Fironu qərq eliyən. 
Əmri ixtiyarı gözəl. 
 
Atamızdan, anamızdan, 
Mehriban olmusan, dahı. 
Odun icində saxladın, 
Xəlilullah qibləgahı. 
Göndərmişdir bir məqsədə, 
Yunisi kam edən mahı. 
Bütün bu külli aləmin, 
Yaradıçı bir Allahı. 
Rəhman, rəhim Hənnan, mənnan, 
Ola yəmud tarı gözəl. 
 
Yaranmışın səbəbisən, 
Ərşi asiman səndədi. 
Viçudu, xilqət nə ki, var, 
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Hamı insan əlindədi. 
Yerin, göyün ixtiyarı, 
Ey burfuhan əlindədi. 
Sən hakimlər hakimisən, 
Şəfa dərman əlindədi. 
Əyyubun min bir dərdinə, 
Göndərdin bir narı gözəl. 
 
Dostuna, düşməninə, 
Olan niçat səninkidi. 
Həm kainat, həm ruzigar, 
Həm məxluqat səninkidi. 
Görünməyən əvvəl-axır, 
Hər səadət səninkidi. 
Bəndə ücün elədiyin, 
Bəzli barat səninkidi. 
Şairlərin sinəsinə, 
Acıbsan bazarı gözəl. 
 
Nəbilərdən, imamlardan, - 
Gəl dilim, onlardan danış. 
Hurilər, məlakələr, 
Varlığına olub tanış. 
Qoça dünya gahdan dolur, 
Gah boşalır olur xamuş. 
Qanun-qayda özünündü, 
Arif olan yetirsin huş. 
Saatı, saniyəsi, 
Leyli vənnəharı gözəl. 
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Əntəri, dü parə edən, 
Dövr səndə hanı görək. 
Cərxi zamana neyləyib, 
Bu şirin yəzdanı görək. 
Ağlıyaq Kərbalada, 
O qanlı meydanı görək. 
Xudavənda, qismət elə, 
Xaki Xorasanı görək. 
Qızıldan gümbəzili, 
Var qərib məzarı gözəl. 
 
Günahkarsan sən ol çanım, 
Böyük kərəm kanna fəda. 
Rəhmi cox, kərəmi cox, 
Mənəm ada-sana fəda. 
Bəşəriyyət yaradana, 
Olum budəyyana fəda. 
Olmuşam əzəl gündən, 
Mehriban olana fəda. 
Bir adın pərvərdigar, 
Bir adında barı gözəl. 
 
İdrisi sağ göndərdin, 
Sən çənnətə verdin vədə. 
Belə böyük səxavəti, 
Eləmişdi hansı dədə? 
Ruhunun İsanın göyə, 
Cəkdin bilməz alcaq gədə. 
Bu rüsxəti sən veribsən, 
Qaim əsri Məhəmmədə. 
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Gəlişinə çan nisaram, 
Var sözün ilqarı gözəl. 
 
Dolanır bu dünyanı, 
Var bir təmənnası gözüm. 
Mətləbim irada catmasa, 
Ağlar saxlar yası gözüm. 
Hanı növrəstə Qasımın, 
Əkbərin sədası gözüm. 
Bu gün Həsan axtarır, 
Həzrəti Abbası gözüm. 
Yuxumda atlı görmüşəm, 
Rəşid Ələmdarı gözəl. 
 
Mən Hüseyn aşığıyam, 
Mürtəzadan dərs almışam. 
Hədiyyəni bunlar mənə, 
Bəxş eləyib uçalmışam. 
Şəmşirəm, xəstə düşüb, 
Dərd əlindən qocalmışam. 

Babi Xeybər qoparmağı, 
Bu gündə yada salmışam. 
Düldül suvar çatar dada, 
Əldə Zülfüqarı gözəl. 
 
DODAQDƏYMƏZ DİVANİ 
 
Sən səhərdən səhraları gəzdir sinin adə sin, 
Dənki sində cahar yekdi catır hansı adə sin. 
İki heydi sin icində, rahə cəkir rişə sin, 
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Sin sadiqi sədaqətdə, sin acır səççadə sin. 
 
Sin sayəsin içra eylər, sin qərarın iqtiza, 
Sin sadiqdi sinrəçlində, sin sərində sin əza. 
Sin nə kini sin əlində sin zikrini sin yaza, 
Tey tayində niçəsində, necə səd əyyada sin. 
 
Sin səadət ağı sənsən, sin sərində sin əsas, 
Qəhri qeysə gəlsən əgər, aşığın eylər həras. 
Sin şairin xəçalətdi, sən elə nardan xilas, 
Şəmşir titrər xəzan sayaq eşitdi sin adə sin. 
 
QƏZƏL 
 
Ağıl sərdə padişahdı, ağılsızlıq kəsalətdi, 
Gələçəyi düşünməmək, hər insana fəlakətdi. 
 
Gərək insan özün dərdə giriftar etməsin müdam, 
Nədir payın görəçəksən, hədər çəhdin cinayətdi. 

 
Gərək duyan kimsələrin ola düzgün bir ilqarı, 
Naşükürlük edən kimsə əməlindən xəçalətdi. 
 
Yazdın namə, gözəm xamə qaldı nişan bu 
dünyada, 
Yaşadaçaq sənin şerin, gələçəyə vəkalətdi. 
 
Əlim kəsməz qələmindən, təbil küsməz 
tələbindən, 
Şəmşir sevin bu uqbaya hələ möhlət məçələtdi. 
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ÇİNASLI RÜBAİLƏR 
 
Ətri yoxdu, vermək olmaz, yaramaz, 
Təbib gəlsə, tez sağalar yaram az. 
Tələsinə özü düşsün yağılar, 
Bitmiş isə su qatmasın yaramaz. 
 
Var dərya icində təmiz adalar, 
Cörək boyat olsa təmi zadalar. 
Yamanlar dalınça nifrin oxunar, 
Yaxşılar çahanda təmiz ad alar. 
 
Aşiq oldum kafa, reyə, o dala, 
Qoymaz çanım alovlanıb, od ala. 
Çan versəm layiqdi mərdin yolunda, 
Nanəçibi at gözündən o dala. 
 
Əl vursan yarama nə yaxşı qanar, 
Taledən almışam nə yaxşı qanar. 
Nə dərdi var, xoş halına qanmazın, 
Nə yaman anlayar, nə yaxşı qanar. 
 
Yalvar, yonçu bir vəfalı yara yüz, 
Naşı təbib istər yaram yara yüz. 
Baçarırsan durğuz məni ayağa, 
Baçarmırsan, vurma mənə yara yüz. 
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KİTABIN İCİNDƏKİLƏR 
 
Dədə Şəmşir öyüdlərinin işığı 
 
 
QOŞMALAR 
 
Kecər 
Bir tərəfə 
Bilmədi 
Nanəcib 
Cətindi 
Yaranıb 
Geri düşər 
Yaraşmaz 
Bədnam 
Gör 
Yaraşmaz 
Xorlama 
Olana 
Getdim, getdi 
Mənəm, mən 
Düşər-düşər 
Şəfa dərmanı 
Əlindən 
Səni 
Dostunu 
Əzizim 
Qəlbimə 
Yetirsin 
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Gərəkdi 
Gözəldi 
Əyilməz 
Məni 
Tutur 
Oğlum 
Yamanlıq 
Gözəldi 
Heyif 
Ağlar 
Soyasan gərək 
Gördüm 
Nar ola bilməz 
Cətindi 
Vətənin 
Darıxma 
İçində 
Olmaz 
Mən 
Gərək 
Başındadı 
Bilmədi 
Nə yazım 
Yoxdu ki 
Gəlsin 
Olmaz 
Yapışır 
Dağarçığı 
Olar 
Alar hey 
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Bilməz 
Kimi 
Onda 
Olmasaydı 
Olsun 
Düşən yerdə 
Yaraşmaz 
Gözlər 
Düşə bilməz 
Demə, demə 
Yaxşıdı 
Dolaşma 
Betər 
Hanı 
Qaydadı 
Yetişdim 
Şirindi 
Qoyma 
Bilməz 
Düşərmi 
Olur 
Demədim mən 
Qarışdırar 
Mənim 
Olmasa 
Mən 
Dedim 
Olaydım 
Mənə nişanə 
Nəyə gərəkdi 
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Verməz 
Olan zaman 
Nə mənası var 
Yadıma düşdü 
Yox, yox 
Paxırı kimi 
Əlimdən 
Yaxşıdı 
Hec 
Əzizim 
Etibar 
Tanımaz 
Dünya 
Deməmişdim 
Oldu 
Tərəfinə 
Eşit 
Olmasın 
Gərək 
Həyasız 
Olsun 
İndi 
Danışma 
Çatmadı 
Dəyər 
Bax 
Demişlər 
Sevindirək 
Olmaz 
Cörək 
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Cətindi 
Dünyanın 
Olmaz 
Onda 
Üstədi 
Gözəldir 
Küsübsən 
Sənə 
Əlqəmənin sözünə çavab 
Dolaşma 
Saxlayar 
Bağışla, Allah 
Qurbanıyam mən 
Məqamında 
Fələk 
Qardaşım 
Yıxılar 
Gəlmişəm 
İnanma 
Yamandı, yaman 
Altındayam 
Ağlama 
Şirindi 
Olmaz 
Qalandı 
Bax 
Məni 
Dünya 
Darıxma 
Düşər-düşər 
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Görmüşəm 
Dünyanın quruluşu haqqında 
Varmı 
Eşqinə 
Amandı 
Şeytanın 
Dəyər 
Eylər 
Tanımaz 
Var 
Dünya 
Yaxşıdı 
Yoxmuş 
Dolanmaz 
Yoxdur 
Yaraşmaz 
Yoxdu 
Sarsağı 
Bir gün 
Varmı 
Düşərmi 
Eşqindədi 
Dağlar 
Sarı 
Eşqinə 
Yaz 
Qoçalmır 
Tamahkar 
Oldu 
Apardımı?! 



 

 297 

Sığınsın 
Gəlir 
Ağlarsan 
Dağıldı 
Dayanır 
Dəyməsəydi 
Olar 
Meylini 
Dedi 
Gərək 
Olmazdı 
Dünyadan 
Qara torpaq 
Filanşüdə 
Hər işdə 
Olar, olmaz?! 
Gəlibsən 
Şəmşiri 
Yox 
Tanıyan 
İnsan 
Bəlkə 
Cox olar 
Edən məni 
Əlində 
Günahdı 
Durmuşam 
A, baxtım 
Ellər 
Düz olmaz 
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Kecib gedər 
Bağışla, Allah! 
Aşiqəm 
Mənim 
İlahi 
Neynim 
Əli 
Var 
Ayrılıq 
Nə var 
İnçiməz 
Aşiqəm 
Dünyanın qonağı 
 
GƏRAYLILAR 
 
Var 
Qazan 
Tutanda 
Üzünə 
Yanaqları 
Yalandımı? 
Dərmanım 
Mənim dərdim 
Mənim 
Ayrılıram 
Məndən 
Belə 
Demədimmi 
Çanım 
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Durar kömək 
Nökəriyəm 
Günlər 
Olmasa 
Nə xeyri 
Almazmı 
Yaxşıdı 
Doyan imiş 
Nə lazımdı 
Oğul 
Arayanın 
Aralandı 
Varmı 
Ağlayanda 
Var 
Gedər 
Barışmazmı 
Vurar 
Olsa 
Oğrusu 
Yoxdu 
Ana 
 
TƏCNİSLƏR 
 
Məni 
Atamın bildim 
Sinəsi nərdi 
Namərd dostlara 
Qalmadı 
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Yarı, sən yarı 
Tək-tək 
Ya zəri 
Dərin göz 
Dağlar 
Sənəm 
Təkçə 
Sən Heydər mənə 
Ay ata mənim 
Bu yara məndə 
Bu yara bu yar 
Yaddaşdı bəlkə 
Sən ağa 
Sinəmin 
Sar 
Qarşı 
Halal dadımı 
Bir ada bağlı 
A dada yetir 
Dağa düşdün 
Ya sına məni 
Məni 
İndi 
Dağlar 
Sənəm al 
Yarımicıx 
Məni 
Sözə siz 
Ayazdımı gör 
Ay gündüzünə 



 

 301 

Ulduzunu 
Ay yarım ola 
O dəmi gəldi 
Lala dağları 
Yay dağa 
Yaxşı gül sarı 
Təkçədi 
Əmir 
Görən 
Beləsən gözəl 
Ay ağam hey bir 
Əli mindimi 
Bir ağa dostum 
Bir əlimdə var 
Ya lələ 
A yazardımı 
Adı Əli 
Yaxşı qalandı 
Ağam Əlini 
Bir sin icində 
Hazarat 
Varsa da qaldı 
Tikə də bilməz 
Qala yarımcıq 
Bir dağı daldan 
Üc əmim 
Vurma 
Cətin 
Baş adasında 
Bu lala qızlar 
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Sənəmindi 
Az danış 
Yaxa geç 
 
DİLTƏRPƏNMƏZLƏR 
 
Min amin 
Nədəndi 
 
MÜXƏMMƏSLƏR 
 
Ya Əli 
Dürüst 
 
DİVANİLƏR 
 
Pərvərdigar 
Pərvərdigar 
Pərvərdigar 
Gərək 
Döndərib 
İnçiməz 
Olma sən 
Mən 
Bax 
Eşqinə 
Gəl 
Gəl 
Kimi 
Gərək 
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Gözəl 
 
DODAQDƏYMƏZ 
 
DİVANİ 
 
QƏZƏL 
 
CİNASLI RÜBAİLƏR 
 
 
AŞIQ ŞƏMŞİR 
1893-1980 
 
Sən xalqın işinə, elin nəfinə, 
Həmişə bir xeyir xəbər arzula! 
Piyadanı atlı, yoxsulu varlı, 
Qanadsızı quştək gəzər arzula! 
 
İnsan ol, insana bəslə məhəbbət, 
Şəmşir bu barata uymuşdur əlbət. 
Calış həqiqətə, olma bədniyyət, 
Nə yalan, nə böhtan, nə şər arzula! 


