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Сечмяляр (шеирляр)
MÜƏLLİF HAQQINDA
Şirinxanım Ağabala qızı Kərimbəyli (ədəbi təxəllüsü
ŞADİMAN) 2 sentyabr 1955-ci ildə Siyzən (keçmiş Dəvəçi,
indiki Şabran) bölgəsinin Tağay kəndində anadan olub. Doğulduğu kənddə səkkizillik məktəbi, sonra Siyəzən şəhər
2 saylı orta məktəbi bitirib. 1973-75-ci illərdə Yenikənd
üzümçülük sovxozunda fəhlə,1975-76-ci illərdə Volodarski adına tikiş fabrikında tikişçi işləyib.1977-ci il-də ADUnun (indiki BDU) hazırlıq şöbəsində dinləyiçi, 1978-83-cu
illərdə Kitabxanaçılıq (indiki informatika fakultəsinin)
əyani şöbəsini bitirib. 1992-ci ildə Azərbaycan jurnalist
Sənətkarlığı İnstitutun məzunu olub. 1984-cu ildə Dəvəçi
rayonun (indiki Şabran), hal-hazırda Siyəzən rayonun inzibatı ərazisi sayılan Gilgilçay qəsəbəsində kitabxana müdiri
vəzifəsində çalışıb. 1985-2007-ci illərdə ADNŞ-nın Mədən
geofizik idarəsinin «Neft Daşları» geofizik ekspedisiyasında
cizgiçi, texnik, mühəndis peşələrində çalışıb. 2007-ci ildən
həmin idarədən əmək təqaüdünə çıxıb. Əmək fəaliyyəti
ilə bərabər bədii yaradıcılığını davam etdirib. Dövrü
mətbuatın mətbu orqanları olan «Neft Daşları», «Ədalət»,
«Çənlibel», «Azərbaycan müəllimi», «Bütöv Azərbaycan»,
«Kredo», «Mütərcim», «Məhsəti» və sair qəzet-jurnallarda
çapolunub. «Məcməüs-şüəra» (Şairlər məclisi), «Füzuli»
ədəbi məclislərin üzvü olub. AYB-nın və CASCFEN(Orta
Asiya və Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şəbəkəsi)nin üzvüdür.
Hal-hazırda ədəbi fəaliyyətlə məşğuldur. «Modern.az»,
«Yalquzaq. com», «Davam.az» «Lit.parad», «Dayaq.az» və
sair internet portallarla yaradıcılıq əlaqələri saxlayır. «Azpressin» və «Kredo» qəzetinin əməkdaşıdır. Şəxsi saytı aktiv
faliyyətdədir.
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман

4

Сечмяляр (шеирляр)
RƏBB, ŞÜKÜR
Könlümü tutdurubdu atəşə,
Verir min cövrü-cəfa Günəşə,
Çağlayır sinəmdəki qəm, nəş’ə,
Ürəyi kama salan, Rəbb, şükür,
Təbi ilhama salan, Rəbb, şükür.
Hər şeyin ölçüsünü etmədədi,
Ələmin axırına yetmədədi,
Ruhuyla ərş bağına getmədədi,
Gecəni şama salan, Rəbb, şükür,
Təbi ilhama salan, Rəbb, şükür.
Üzünün ayə çəkir şuvası,
Dilinin haqqa çatır duvası,
Canımın zinətidi yuvası,
Zərrəni tama salan, Rəbb, şükür,
Təbi ilhama salan, Rəbb, şükür.
Tapmadı itirənlər həyanı,
Paklığı insanların həyanı,
Kim apardı özüylə dünyanı?!..
Zülümü dama salan, Rəbb, şükür,
Təbi ilhama salan, Rəbb, şükür.
Şadiman çəkmədə can cövrünü,
Yaşayır hər bəşər öz dövrünü,
Ürəyin atəşə köz dövrünü,
Qəmi axşama salan Rəbb, şükür,
Təbi ilhama salan Rəbb, şükür.

17.02.2003
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
HƏR NƏ VARSA ALLAHDANDI
Ərşi, kürşü ram eyləyən,
Acılarla kam eyləyən,
Hər ağrını dam eyləyən,
Yamanlıqlar günahdandı,
Hər nə varsa, Allahdandı.
Dizimizi bükən də O,
Gözdən yaşı tökən də O,
Biçən də O, əkən də O,
Bəlanı verən ahdandı,
Hər nə varsa, Allahdandı.
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Zülmətləri işıq edən,
Haqqı qaşıq-qaşıq edən,
Bu dünyanı aşıq edən –
Göyün nuru sabahdandı,
Hər nə varsa, Allahdandı.
Bu Şadiman Tanrı qulu,
Gəldi gedər üzüsulu,
Atdan düşən ömür çulu –
Əcəl açan silahdandı,
Hər nə varsa, Allahdandı.

14.02.2003

ODU DAHİ, UCA YARADICI
Odu dahi, uca Yaradıcı,
Tapılmaz əlaca Yaradıcı,
Şöhrətə, həm taca Yaradıcı,
Varlıya, həm aca Yaradıcı,
Bəşərə haqq diləyən Allahdı,
Hər şeyi xəlq eləyən Allahdı.

Сечмяляр (шеирляр)
Onun ilhamıdı gəzir ərzi,
Naləsi hər saat əzir ərzi,
Varına, yoxuna nəzir ərzi,
Göndərir ərşinə üzür ərzi,
Adəmi hey ələyən Allahdı,
Hər şeyi xəlq eləyən Allahdı.
Odu dinləri beyinlərə salan,
Odu Əzrayıl ilə can alan,		
Kainatla bir, əbədi qalan,
Odu, tənləri məzara salan,		
Bizdən adil, biləyən Allahdı,
Hər şeyi xəlq eləyən Allahdı.
Odu bəşərə verən də canı,
Həm nəş’ə həm qəm edən də anı,
Həm yerdə, həm göydə ünvanı,
Odu məhşərə qoyan divanı,
Könlə düzlük bələyən Allahdı,
Hər şeyi xəlq eləyən Allahdı.
Odu qoruyan haqqın dəbini,
Hər kəsə qıymayır can təbini,
Sevdiyi könlə salar həbini,
Tutar ilhama elə qəlbini,
Vicdan ilə mələyən Allahdı,
Hər şeyi xəlq eləyən Allahdı.
Ona pəyandaz olub Şadiman,
Onun dərgahına elər iman,
Ondan ilhamına gələr fərman,
Göndərər könlünə təbi dərman,
Qəlblərə nur çiləyən Allahdı,
Hər şeyi xəlq eləyən Allahdı.

03.03.2003
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
SEVGİLİ ALLAH
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Ey hər şeyə qadir, sevgili Allah,
Əfv elə, qulunam, var isə günah,
Ey ağlın, ürəyin, könlün sultanı,
Sənsən bəxş eləyən bizlərə canı,
Bizə səndən gəlir hər istək, dilək,
Sənin dövürəndə fırlanır fələk.
Onu canımızın sən etdin yarı,
Nəfəsin olmasa bitərmi darı?…
Sənin qulunuq biz, sənin kölənik,
Nurunla doğulub sonra ölənik,
Yerlərin, göylərin, ey Qibləgahı,
Gəl, sil sinəmizdən dikələn ahı.
Sənin ocağınla qızınır Günəş,
Bağrımı yandıran bu od, bu atəş.
Adəmə verdiyin sevdalarındı,
Varlığda nə varsa nidalarındı…!
Ey hər şeyə qadir, sevgili Allah,
Sənin əlindədi gecə və sabah.
Kainat nurunu səndən götürür,
Sonra da sevdiyin cana ötürür.
İblisə, şeytana nuş etmə bizi,
Endirmə uzalı bu əlimizi.
Bizim ağlımızın açarı səndə,
Verdiyin can yaşar, var olan təndə.
Çağlat eşqimizi, sinədə artır,
Vara hərisliyi əbədi batır…
Bu kor şüurların gözünü açdır,
Tamaha qul olan hər bəndə acdır!
Ey hər şeyə qadir, sevgili Allah,
Biz səni bilirik könlə səcgəgah.
Bizi var edən də, yox edən də sən,
Varmı yerdə, göydə de səninlə tən?
Hansı mərtəbəyə ucalsaq da biz,
Dönüb hüzürüna çökəcəyik diz.
Səndən güclü sanan özün dünyada,
Ruhunu əbədi atıbdı oda.

Сечмяляр (шеирляр)
Sənə rica edib, yalvaran da biz,
Gözünü yaşlarla suvaran da biz.
İşığın olmasa batar bu cahan,
Səndən rizasını alır gələn an.
Bütün canlıların havası səndə,
Hər canın əbədi yuvası səndə.
Bizi günahlardan hifz elə barı,
Ağıla, ürəyə nufz elə barı.
Bəşərdən al, götür vəhşi xisləti,
Olmasın iblisin əldə aləti!
Sən bizə kitablar, dinlər yolladın,
Haqq imtahanıyçın günlər yolladın.
Bizim xilasımız sənə bağlıdı,
Sağ ikən sirr qapın üzə bağlıdı…
Hər başda nurlarla çağlat ağılı,
Bitsin günahlarsız həyat nağılı.
Lütf eylə, ürəyə yol tapmasın ah,
Ey hər şeyə qadir, sevgili Allah…

02. 03. 2004

DOLAŞIR YERİ-GÖYÜ
QƏM-QADALAR

Dolaşır yeri-göyü qəm-qadalar,
Qoparır ürəkdə min bir nidalar.
Səhərin gözləri qan-yaşlı olub,
Canımız dərd ilə sirdaşlı olub.
İblisə bənzəri var çoxlarının,
Allahlıq iddası toxlarının.
İlahi, çarə elə qəmlərə bir,
Əlində açılmayan hər cürə sirr.

07.06.2008
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
ƏN BÖYÜK YARADICI
Ən böyük yaradıcı Allahdı,
Onun nurudu tutan dünyanı,
Göyün və yerin tacı Allahdı,
Odu başda yaradan röyanı.
Allahın nuru könlüvə yarsa.
Təb gəlir ürəyə axın-axın. 		
Harda yaradıcı bəndə varsa,
Olur cövürlə dərgaha yaxın.
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Salır riqqətə ürək telini,		
Yaradan bəndəsinə hay verir
Coşdurur ilhamının selini,
Sevdiyi insanına pay verir.
Camaat yaradıcı adama,
Hər zamanda edibdi paxıllıq.
Qoyarlar qəlbini həsrət kama,
Görə bilməz ölüncə xoşqılıq.
O cümlədən də gəl, ey Şadiman,
Könlüvə qoyma girə məlalı,
Sanma, etsələr ilhamına man,
Sənintək yoxdu başıbəlalı.
03.03.2003

Сечмяляр (шеирляр)
UTANIRAM İLAHİ
İnsan olmaqdan utanıram, İlahi,
Qulaq dələn ah-uflardan yanıram, İlahi.
Su yerinə torpaq suvarır qanlar,
Xarabaya dönür ünvanlar.
Hamımız bir ömür yaşayırıq,
Adam adı daşıyırıq.
Adam da adamı öldürərmi?
Allah verən ömrü gərərmi?
Qanlara, qırğınlara rəng verənlər,
Bu dünyanın işlərini cəng görənlər,
Aləmi qatır bir-birinə,
Başım şişir gedəndə dərinə.
Vəhşi niyyətləri beyinlərdən siləsən bəlkə,
Yıxırıq bir-birimizi düşəndə bərkə.
Ömürlər qırılır yarıda,
Axı dünyada qalır dünyanın varı da.
Bu müsibətləri qanıram, İlahi,
İnsan olmaqdan utanıram, İlahi…
22.10.2014

HARA GƏLMİŞƏM
İlahi, içimdə ağrı dam kimi,
Mən onu özümə canım bilmişəm.
Yanır qismətidə ömür şam kimi,
Özüm də bilmirəm hara gəlmişəm?

27.02.2016
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
İLAHİ, HARDASAN
Gecənin səhərdən gözləri qorxur,
Sübhün ah-fəryadı qəlbə qəm oxur,
Hönkürən buludam, bəbəyim çuxur,
Boğulan könlümə yeni nəfəs ver,
İlahi, hardasan? Səsimə səs ver!
Sənsən ruh evini bədəndə tikən,
Sənin məbədindi saf ədəb-ərkan,
Titrəyir hiylədən yer adlı məkan,
Usandım dünyadan, varsa həvəs ver,
İlahi, hardasan? Səsimə səs ver!
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Aləmin fəğanı ağladır məni,
Necə ünvan edim dərdimə səni?
Ağılım gəzdirə bilməyir təni,
Canı varlığımdan qopar, qəfəs ver,
İlahi, hardasan? Səsimə səs ver!
Mən ki, doğulandan dərdə ortağam,
Bostanı doludan viranə tağam,
Piltəsi alışan, yanan çirağam,
Dərdə qapı açma, yoluna nəhs ver,
İlahi, hardasan? Səsimə səs ver!
Yörəmdə hiylələr gün başa vurur,
Gunahı olmayan cana toy qurur,
Qapımda fitnələr boybaboy durur,
Mənim harayıma damla, tələs ver,
İlahi, hardasan? Səsimə səs ver!
Bitməyir dünyada həyat oyunu,
Yem edir zalımlar qurda qoyunu,
Niyə yaratmısan insan soyunu?!
Acgözün ruzisin əlinlə kəs ver,
İlahi, hardasan? Səsimə səs ver!

Сечмяляр (шеирляр)
Bir yol bu dünyaya özünü göstər,
Bəndələr ayılsın, üzünü göstər,
Harda dolaşırsan? İzini göstər!
Vəhşi xislətlərə bir dəfə bəs ver,
İlahi, hardasan? Səsimə səs ver!
Şadiman vurğundu eşqinə müdam,
Sanki dəli olur qüssədən adam,
Ağlım min yol edir ürəyi edam,
Sındır qələmimi, ömrümü kəs - ver,
İlahi, hardasan? Səsimə səs ver!
İlahi, hardasan? Səsimə səs ver!

03.06.2015

YA QURAN
Ya Quran, Rəbbimizin təkliyin e’lan elədin,
Bunu inkar edənin könlünü nalan elədin.
Ya Quran, cövhərini can ilə verdin bəşərə,
Bütə səcdə edənin ağlını talan elədin.
Ya Quran, atəşinə nur elə şam eşqimizi,
Çox sirri hifz eləyib yolunu dalan elədin.
Ya Quran, Mühəmmədə(s) vəh ilə açdın sehiri.
Böyük Allahımızı qəlblərə dolan elədin.
Ya Quran, hər kəlamın üzümüzə nurdu saçır,
İman əhlinə şərin mehrini yalan elədin.
Ya Quran, Şadimanın könlünə saldın odunu,
Hər vəch ilə canını bu eşqə qalan elədin.

25. 02. 2004
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
İLAHİ, BİZƏ HƏYAN OL
İnsan insana yağıdı,
Dərdlər ürəyin dağıdı,
Dildə dolaşan ağıdı,
Şərdən, bəladan əyan ol,
İlahi, bizə həyan ol.
Üzdən həyanı aldılar,
Min cür boyaya saldılar,
Qəlbdən saflığı çaldılar,
Şərdən, bəladan əyan ol,
İlahi, bizə həyan ol.
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Dinləri oyun etdilər,
Guya ki, soyun etdilər,
Kütləni qoyun etdilər,
Şərdən, bəladan əyan ol,
İlahi, bizə həyan ol.
Bəzəkli din ocaqları,
Qanla dolu qucaqları,
Dilənçi künc-bucaqları,
Şərdən, bəladan əyan ol,
İlahi, bizə həyan ol.
Axı bizi sən yaratdın,
Yaradıb könlə od qatdın,
Yerdə həyatı ucaltdın,
Şərdən, bəladan əyan ol,
İlahi, bizə həyan ol.
Çək öz qəlbinə insanı,
Yağdır içinə leysanı,
Göz yaşı yerin ehsanı,

Сечмяляр (шеирляр)
Şərdən, bəladan əyan ol,
İlahi, bizə həyan ol.
Şadimanın yox çarası,
Köz bağlar sinə yarası,
Tökülür gözdən qorası,
Şərdən, bəladan əyan ol,
İlahi, bizə həyan ol.

11.07.2015

KAİNAT İÇRƏ DOLAŞDIM
Allahım, kainat içrə dolaşdım,
Sənin işığına doğru gəlirəm.
Sənin atəşinlə qaynayıb daşdım,
İçimə sığmayır sorğu, gəlirəm.
Möhtəşəm kainat sirlər içində,
Sirrini heç kimə açmayır hələ.
Gələnlər gedirlər, ömür köçündə,
Şükür ki, yer göyə qaçmayır hələ.
Bu müdhiş bəşərin işləri çətin,
Hiyləsi, xətası özündən böyük.
Təkcə sən bilərsən onun niyyətin,
Başının zərbəsi ürəyə bir yük.
İlahi, yerlərin ahı bitməyir,
Kainat içindən özünü göstər.
Dilim haray salır, əlim yetməyir,
Ürəyim eşqiylə tək səni istər.
Göstər gül üzünü, gəlim səcdəyə,
Sənin atəşinə alışım-yanım.
Könlüm soraqdadı qəfil müjdəyə,
Sənsən göydə, yerdə mənim həyanım.

10.07.2015
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
DİN ADI ALTINDA BU VƏHŞİLİKLƏR
Tökülən qanlara bəs deyən yoxdu,
Dil deyən yalana kəs deyən yoxdu,
Bunlar Yaradana – qəsd, deyən yoxdu,
İnləyər beyinlər, sızlar iliklər,
Dİn adı altında bu vəhşiliklər.
İlahi bunumu əxz etdi bizə?
Yerisin qan-qırğın, dərd evimizə,
Artır fitnə-feil, boş-boş moizə,
Hiylə qəlbə girər, vicdanı təklər,
Din adı altında bu vəhşiliklər.
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Dağılır, viranə olur şəhərlər,
Boğazdan yapışıb acı qəhərlər,
Mövhumat kök atar, beyni zəhərlər,
Açar ürəklərdə min bir dəliklər,
Din adı altında bu vəhşiliklər.
Heç kəs ayranına turş deməyir ki,
Axan göz yaşına yaş deməyir ki,
Hissin törətdiyin baş deməyir ki,
Haqqa xain çıxar qəlbi dönüklər,
Din adı altında bu vəhşiliklər.
Dünyanın xilası yalnız elmdə,
İlahi kəlməsi dua bilimdə,
O öz yuvasını qurub könlümdə,
Nadan silahını sinəyə diklər,
Din adı altında bu vəhşiliklər.
Allahın varlığı savada bağlı,
Bəxtiyar o kəsdir işlədir ağlı,
Ehkama uyanlar uydurar nağlı,
İnsanın xilası yalnız biliklər,
Din adı altında bu vəhşiliklər.

Сечмяляр (шеирляр)
Ey din kitablarla qırğınlar salan,
Allah yaradansa, sevərmi talan?!
Bəsdir İlahiyə söylədiz yalan,
Tapdanır namuslar, enir mənliklər,
Din adı altında bu vəhşiliklər.
Müsəlman ölkələr bir-bir dağılır,
Sərvəti talanır, yurdu sağılır,
Köçkünü, qaçqını küncə sıxılır,
İndi yasxanaya dönüb şənliklər,
Din adı altında bu vəhşiliklər.
Adəmə davamı öyrətdi tanrı?
Bəlkə şüurlara illətdi tanrı,
Qana susayana alətdi tanrı,
Dünyanı savaşla titrətdi ilklər,
Din adı altında bu vəhşiliklər.
Tükənib dünyada qalmayıb səbir,
İnsana nə qalır? Bir quru qəbir!...
Şadiman, həllini tapmayır cəbir,
Cavabsız suala dönüb tənliklər,
Din adı altında bu vəhşiliklər.
Din adı altında bu vəhşiliklər.

3.08.2015
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AH MƏZHƏBLƏR

18

Ah məzhəblər, məzhəblər,
Kimlərinsə beynində-qəlbində coşan təblər.
Bəşəri xəstələndirən zəhərli həblər…
Milyonlar arxanızca getdi,
Qonşu-qonşu ilə, qardaş-qardaşla ixtilaf etdi.
Hamı Allah dedi,
Allah adıyla milyonlarla baş yedi!
Yaradan bu binəsib bəndələri
heç vecinə almadı,
Onların mərtəbəsinə alçalmadı.
Günbəgün artan fitvalara əl çalmadı.
Məzhəb eşqiylə min hoqqadan çıxanlar,
Bir-birinə xor baxanlar,
Allah sevdalı sandılar özlərini,
Dağıtdılar alınlarını, inlətdilər dizlərini.
Bir gün çıxardar
Yaradan ona şər atanların gözlərini…
Kəlisa, Məscid, Sinaqoq Allah qışqırır,
İlahi sevgisiylə bəbəklərində yaş qırır.
Bəs bir-birinə düşmən gözlə baxan bəndələr,
Niyə Allahın yolnunu fitvalara bənd elər.
Bu nə sevgi, bu nə eşq,
Bu nə haqq yolunda məşq?!
İnsanın bir-birini qırmağındanmı keçir
Yaradana sevgi?
Bəndələr əlindən qəm udana sevgi!
Bu sevgi deyil,
Bu şeytana meyil!
Allah evləri qana apardı,
Millətlər içində tufan qopartdı.
***
Ah, məzhəblər, siz nələr etdiz,
İnsanlığı mələr etdiz.
Guya bununla Allaha səcdə etdiz!
Milləti, millətlə,
dövləti dövlətlə,

Сечмяляр (шеирляр)
Vuruşdurduz,
Dinləri fəryad içində yarışdırdız.
Bir göz qırpımında ara qarışdırdız.
Xalq içinə ixtilaf saldız,
Elə zənn etdiz haqq mərtəbəsinə ucaldız,
Axırda özünüz-özünüzlə qaldınız.
Ah, məzhəblər, bu tökülən qanlarla,
Üzülən canlarla,
Allah evindən insanları qaçaq salmayın,
Hər ürəkdə nifrətdən ocaq salmayın.
Yaradan mərtəbəsinə qalxa bilirsiz qalxın,
Oradan bu tökülən qanlara baxın.
Əgər içinizdə tanrı xofu varsa,
Batırmayın dünyanı yasa…
***
Ey insan, əgər Allahı sevirsənsə,
Buna könüldən əminsəsə,
Özünü elmə çevir,
Çünki Allah elmi sevir.
Allah kainatın özü,
Kainat onun deyəcək sözü!
Məzhəb acısından qopaq,
Özümüzü elmdə tapaq.
Odur millətlərin sabahı,
Elmlə sevindirək Allahı,
Silək içimizdən günahı,
İnsanlıq dünyanın sabahı…
***
Ah, məzhəblər, məzhəblər,
Dinlər içində doğulan dəblər.
Öncə dinlər yarandı,
Amacı Tövrat, İncil, Qurandı.
Sevgisi dünyanı yaradan, qurandı.
Bəs bu necə dünya qurmaqdı,
Bu Haqqın belini qırmaqdı.
Tökülən qanlar,
Bədəndən qaçan canlar,
Bu necə İlahiyə sevgi?
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Məhv edir bir-birin insanlar…
Dünya qan içində üzür,
Hamı bir-birin kinli-kinli süzür.
Kinlə daşır diləklər,
Artır günbəgün kələklər.
Sinaqoqlar, Məscidlər, Kilsələr,
Mənə nə deyirlər desələr,
Lap istəyir inciyib küsələr,
Həqiqət budur ki, dinlər çağladır siyasəti,
İnsanlar əllərində alətdi.
Qan-qırğınlardı adəti.
***
Ah, məzhəblər, məzhəblər,
Dinlər içində doğulan acı həblər.
Məramım budur ki,
qoy insan beynində elmlə coşsun təblər.
Elmdən başlanır ədəblər.
Gəlin qırğınlara son deyək,
Bir-birinə can deyək.

14.07.2015

Сечмяляр (шеирляр)
YANAN ATƏŞ OL
İlahi, içimdə yanan atəş ol,
Qoyma duyğularım ayaza düşə,
Başımın üstündə parlaq günəş ol,
Ruhum qürbət təki canla görüşə.
Əlim əllərinə yetişmir, neylim?
Bu ağrı acılar ötüşmür, neylim?
Yaralar göynəyir, bitişmir, neylim?
Vermə sevincimi kədər bölüşə.
Həyatım ağrıdan ağrıya enir,
Ötən günlərimin işığı sönür,
Sinəmdə eşq boyda ürək döyünür,
Qoyma ağrıların odunda bişə.
Özün Şadimanı yaratdın eşqlə,
İçində hisləri oyatdın eşqlə,
Könlümün içinə dərd qatdın eşqlə
Canımın ahına birgə gülüşə.
06.01.2016

BAHAR BULUDUTƏK
Bahar buludutək dolmuşam, Allah,
Yağmağa sel tutan çay axtarıram.
Yerlə göy arası qalmışam, Allah,
Çəkdiyim dərdlərə say axtarıram.
27.02.2016
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İÇİMDƏ TƏNHALIQ YATIR
İçimdə tənhalıq yatır, İlahi,
Mən bu tənhalıqdan qopa bilmirəm.
Ahım səmalara çatır, İlahi,
Özümü heç yerdə tapa bilmirəm.
Sanki göy içindən qopub düşmüşəm,
Min yol bu dünyayla mən görüşmüşəm,
Ciyərim dağlanıb yanıb, bişmişəm,
Qanadım qırılıb çapa bilmirəm.
Toyda da, yasda da, yığıncaqda da,
İlin hər fəsili ötən çağda da,
Qapılıb özümə tək otaqda da,
Bir ümid qalası yapa bilmirəm.
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Nədir içimdəki bu şikayətim?
Bir ömür uzunu qəm hekayətim,
Doğulan günümdən can səyahətim,
Özüm öz odumu qapa bilmirəm.
TƏK YARADANA GÜMANIM
Doğuldum düşdüm dünyaya,
Qoyuldu haqdan zamanım,
Əymədim ömrü riyaya,
Tək Yaradana gümanım.
Ruhumdan geydim varlığı,
Canım götürmür darlığı,
Çox üzdə şeytan yarlığı,
Tək Yaradana gümanım.
Yığdım ağrını ürəyə,
Sən lal ol, dedim diləyə,

Сечмяляр (шеирляр)
Hər yanım ürcah kələyə,
Tək Yaradana gümanım.
İnsanı tutub günahı,
Unudub haqqı, Allahı,
Dünyanın qandır sabahı,
Tək Yaradana gümanım.
Sirr kainatın boğçası,
Adamı varmı açası?
Cahandan hara qaçası?!
Tək Yaradana gümanım.
İnsan insana yağıdı,
Çəkilməz sinə dağıdı,
Misrama qonan ağıdı,
Tək Yaradana gümanım.
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Ruhum göylərdən çəkilmir,
Qolum-qanadım bükülmür,
Ümid sarayım sökülmür,
Tək Yaradana gümanım.
Şadiman, sıxma ürəyi,
Atəşə yaxma ürəyi,
Odur bədənin dirəyi,
Tək Yaradana gümanım.

21.12.2016

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
YAMAN DÜŞDÜN ODA
Dünya, yaman düşdün oda,
Başın üstə çoxdu qada,
Bel bağladın dosta, yada,
Şər başdadı, haqq sürünür.
Hər yerində qan görünür.
Damın çökür, bacan uçur,
Dərdin dildə çoxdandı cur,
Nədən səni hiylə qucur?
Qırğınına an bürünür.
Hər yerində qan görünür.
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Yerin-yurdun talan olur,
İnsanların ilan olur,
Əcəl daha yalan olur,
Yaşamağa can ərinir,
Hər yerində qan görünür.
Dünya, nədir bu zillətin?
Qurtarmayan müsibətin,
Bəs hardadır həqiqətin?
Haqq çırağı bəlkə sönür,
Hər yerində qan görünür.
Şadimanın dərd təşnəsi,
Aləmlərdən gəlir səsi,
Kəsir zülüm, qəm nəfəsi,
Yəqin Rəbbin üzü dönür,
Hər yerində qan görünür.

08.02.2016

Сечмяляр (шеирляр)
BU DÜNYA HEÇ KƏSƏ QALMAZ
Ağıl başda vara dartar,
Var əllərdə qalar olar.
Ayağların hara dartar
Çamur könlü bular olar.
Dodaq qaçar, dil oynayar,
Köz üstündə kül oynayar,
Bülbül uçar, gül oynayar,
Əqli başdan alar olar.
Şərab dolar, qədəh çağlar,
Gözlər gülər, kiprik ağlar,
Ürək eşqə könül bağlar,
Sinəyə od qalar olar.
Zaman əldə sükan təki,
Yardı sənə zəkan təki,
Dil ağızda tikan təki,
Ürəkləri dalar olar.
Bu dünya heç kimə qalmaz,
Bir kimsəni qəlbə salmaz,
Gedənlərin könlün almaz,
Öz-özüylə qalar olar.
Ey Şadiman, bu nə hicran?
Oyuncaqdı fələyə can,
Ömür keçər, bağrın şan-şan,
Təni qəbrə salar olar.

13 - 14. 02. 2003
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CAN AĞLAYIR
Bu qədər zülümlərə dözmək olarmı, Allah?
Dünyanı çalxalayır edilən min cür günah,
Nalədən üsyan edir açılan hər bir sabah,
Yeri, göyü yandırır sinələrdən qopan ah,
		
Ürəyim qan ağlayır,
		
Hər zülümə can ağlayır.
Haqsızlıqlar talayır beyinlərin içini,
Gedir bəşər içində vicdanların biçini,
İnsan yamanlığıyla sürür ömür köçünü,
Bir qurda yem edirlər min biçarə keçini,
Çəkir binəva dünya yamanlığın suçunu,
		
Ötüşən an ağlayır,
		
Hər zülümə can ağlayır.
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Açılan sabahların köksündə qan izi var,
Xətaların əlində qatlanan mərd dizi var,
Bəşərin sinəsində şeytanın şər bizi var,
Edilən fənalığın dəryası, dənizi var,
		
Yalan ad-san ağlayır,
		
Hər zülümə can ağlayır.
Könüllərdə alışan duygular üsyan edir,
Sübhədək gözümüzdə uyğular üsyan edir,
Beyinlərlə atışan qayğılar üsyan edir,
Layiqsizə yar olan sayğılar üsyan edir,
		
Pay olan şan ağlayır
		
Hər zülümə can ağlayır.
Bəşər öz ülfətini şərə edib ərmağan,
Dünyanı süngüləyir hər yerdə haqqıboğan,
Çırpınır qan içində günbatanla-gündoğan,
Göylərin gözlərindən su deyil, qandı yağan!…
		
Tökülən qan ağlayır
		
Hər zülümə can ağlayır.

Сечмяляр (шеирляр)
Nədir belə, İlahi, bu qədər işgəncələr ?
Ahı ərşi yandırır, həm gündüzlər, gecələr,
Parçalayır şüuru niyələr və necələr.
Bu suallar içində ürək necə dincələr ?
Düşünən baş önündə ömür teltək incələr,
		
Sübhünə dan ağlayır,
		
Hər zülümə can ağlayır.
Bağrımı didir, Allah, içimdən qopan kədər,
Bu aləmlər içində könlümü tapan kədər,
Bütün ümidlərimi od təki qapan kədər,
Sinəmin ağrısından misralar yapan kədər,
		
Ürəyim qan ağlayır,
		
Hər zülümə can ağlayır.

15.10. 2003

GÖYLƏR SƏNDƏN ARALI
Göylər səndən aralı,
Yer ayağın altında.
Min bir yerdən yaralı,
Qaçma zaman atında.
Xəzinə hər qatında.
İşığın gözdən keçir,
Dünya, nur həyatında.
Hər gələn üzdən keçir,
Ömrün bata-batında,
Xəzinə hər qatında.

15.02.2016
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AGILA BƏHƏR DÜNYA
Gələnə mehman olar,
Hamını bağra salar,
Kamıyla könlü alar,
Axıra özü qalar,
Ağıla bəhər dünya,
Ürəyə qəhər dünya.
Bəxtinlə avazlayar,
Sinədə pərvazlayar,
Girib qəlbdə yazlayar,
Qocaldın, nasazlayar,
Ağıla bəhər dünya,
Ürəyə qəhər dünya.
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Könlə sevdanı tapar,
Tale atınla çapar,
Büdrədin, yolun sapar,
Əlindən canı qopar,
Ağıla bəhər dünya,
Ürəyə qəhər dünya.
Açdırar gül bağını,
Gətirər xoş çağını,
Qopardar can tağını,
Puç edər növrağını,
Ağıla bəhər dünya,
Ürəyə qəhər dünya.
Bədəndə canı güdər,
Ölənlə qəbrə gedər,
Hamını suçlu edər,
Hər ömrə ölçü, qədər,
Ağıla bəhər dünya,
Ürəyə qəhər dünya.

Сечмяляр (шеирляр)
Bəşərin can dastanı,
Açılan gülüstanı,
Taxtdan salar sultanı…
Uru edər bostanı,
Ağıla bəhər dünya,
Ürəyə qəhər dünya.
İdraklarla savaşdı,
Gözdə qaynadı, daşdı,
Naqislə həddi aşdı,
Hər bədənə bir başdı,
Ağıla bəhər dünya,
Ürəyə qəhər dünya.
Gələnin suçu oldu,
Gedənin puçu oldu,
Ömrün son ucu oldu,
Vaxtın şər qıçı oldu,
Ağıla bəhər dünya,
Ürəyə qəhər dünya.
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Ey Şadiman, ömrü tut,
Töküldü başına tut,
Sevdanı yaşına tut,
Çək gözün yaşına tut,
Ağıla bəhər dünya,
Ürəyə qəhər dünya.

15. 03. 2003

GƏLİRSƏN SƏADƏT GƏTİR
Yeni il, gəlirsən səadət gətir,
Dünyanı saflığa, paklığa yetir,
Bütün insanların üzləri gülsün,
Hər kəsin gözündən sevinc tökülsün.

31.12.2013

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
BİZİM DÜNYA ADLI VƏTƏNİMİZ VAR
Baxıram hüdudsuz gen ormanlara,
Gümüşü tül geyən asimanlara,
Ağ gəlin libaslı sis-dumanlara,
Qulağımı həzin pıçıltı ovar,
Bizim dünya adlı vətənimiz var.
Şırıltıyla axan dağ çaylarından,
Qızıl payızlardan, odlu yaylardan,
Əfsanə illərdən, şanlı aylardan,
Qulağımı həzin pıçıltı ovar,
Bizim dünya adlı vətənimiz var.
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Qara çadrasına bürünən gecə,
Layla nəğməsini çaldı indicə,
O zülmət gözəlin bal dili incə,
Qulağımı həzin pıçıltı ovar,
Bizim dünya adlı vətənimiz var.
Dolaşar yer üzün ilıq küləklər,
Həyat min-min arzu doğar, bələklər,
Qəlblərdən-qəlblərə gəzər diləklər,
Qulağımı həzin pıçıltı ovar,
Bizim dünya adlı vətənimiz var.
Bahar, gözəl bahar çadır qurarkən,
Yoluna çıxanı orda yorarkən,
Çiçəyə bürünüb yolda durarkən,
Qulağımı həzin pıçıltı ovar,
Bizim dünya adlı vətənimiz var.
Dağlar, ulu dağlar qürurla baxar,
Arada-bərədə şimşəklər çaxar,
İrmaqlar ilantək qıvrılıb axar,
Qulağımı həzin pıçıltı ovar,
Bizim dünya adlı vətənimiz var.

Сечмяляр (шеирляр)
Sığmaz məcrasına gömgöy bulaqlar,
Suyunu göllərin üstə qalaqlar,
Öz bəyaz dumanın yayar yaylaqlar,
Qulağımı həzin pıçıltı ovar,
Bizim dünya adlı vətənimiz var.
Qarşıdan üzümə gülmüsər Xəzər,
Tufana, şaxtaya, çovğuna dözər,
Mavi dalğalarda bir mahnı gəzər,
Qulağımı həzin pıçıltı ovar,
Bizim dünya adlı vətənimiz var.
Təbiət ortada toy-mağar çalar,
Baharın evinə özünü salar,
Dünyaya bir şərqi, bir nəğmə dolar,
Qulağımı həzin pıçıltı ovar,
Bizim dünya adlı vətənimiz var.
Təbiət insanı haqqa səsləyər,
Xeyrin sinəsində vicdan bəsləyər,
Şərin hər işini qəlbdən pisləyər,
Qulağımı həzin pıçıltı ovar,
Bizim dünya adlı vətənimiz var.
Həyat ümidlərlə baxar sabaha,
Düzlük qapıları bağlı günaha,
Üzün insanlara tutar bir daha,
Qulağımı həzin pıçıltı ovar,
Bizim dünya adlı vətənimiz var.

07.02.1987
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AĞLAR QOYMAYIN
Od-alovu töküb yenə üstünə,
Heyran-heyran baxıb gendən tüstünə,
Nə durmusuz bu dünyanın qəsdinə?
Dərdi-sərli sinəsini oymayın,
Bu dünyanı yenə ağlar qoymayın.
Sinəsindən ötüb keçən əsrdi,
Öz haqqına özü candan əsirdi,
Milyon-milyon can önündə əsirdi,
Həyat şirin bu həyatdan doymayın,
Bu dünyanı yenə ağlar qoymayın.
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Nə görmüsüz neytırondan, nüvədən,
Uzaq olun evlər yıxan güvədən,
İnsan doymub heç uşaqdan, nəvədən,
Atomlara, nüvələrə uymayın,
Bu dünyanı yenə ağlar qoymayın.
Dünya görüb milyon-milyon bizlərdən,
Çox adlayıb keçidlərdən, izlərdən,
İbrət alın çox bükülmüş dizlərdən,
Pak torpağı belə sayıb durmayın,
Bu dünyanı yenə ağlar qoymayın.
Qalaktika Yaradanın dühası,
Açılıbdı kürəmizə kahası,
Hər yeni kəşf bir ürəyin bahası,
Elmlərlə yerin köksün sormayın,
Bu dünyanı yenə ağlar qoymayın.
Biz gedəri cahan hələ qalası,
Gələnlərə o meylini salası,
Nə var şərdə, ona meyil salası?
Körpələrə, çağalara qıymayın,
Bu dünyanı yenə ağlar qoymayın.

Сечмяляр (шеирляр)
Vurdu çıxdı kəllə çarxa elmlər,
Ürəkləri qorxu hissi dilimlər,
Həyat üçün baş sındırır alimlər,
Etdiklərin belə şərə saymayın,
Bu dünyanı yenə ağlar qoymayın.
İdrakımız düşmən oldu nə bizə?
Çıxıb niyə ölüm-qırğın, qan dizə?
Zülmət gəlir hədə-qorxu gündüzə,
Faciəni ölkə-ölkə yaymayın,
Bu dünyanı yenə ağlar qoymayın.
Göydən zəka, göydən bilik yağmayır,
Dünya ağil, dünya idrak doğmayır,
Lovğasını yerindəcə boğmayır,
Özünüzü kürsülərə yaymayın,
Bu dünyanı yenə ağlar qoymayın.
Kürəmizi gəl salmayaq heç oda,
Canımızçın dönməyək bir səyyada,
Karvan-karvan köçdü gedir dünyada…
Qapımızı belə bağlar qoymayın,
Bu dünyanı yenə ağlar qoymayın.

29.05.1986

DÜNYANI HAMI DANLAR
Bu dünyanı hamı danlar,
Heç ağlına baxan yoxdu.
Qarasına çox yamanlar,
İçdə şəri yıxan yoxdu.
İnsan səhvin haçan anlar?!

14.02.2016
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DÜNYA QƏMDƏN UZAQ OL
Yaşa, firavan yaşa,
Sənindir bu nurlu yol.
Hər diləyi vur başa,
Dünya qəmdən uzaq ol.
Fərəhlə toy-düyünlə,
Ömrə çıraq xoş günlə,
O bəxtəvər səs, ünlə,
Dünya qəmdən uzaq ol.

34

Bol sulu çaylarınla,
Bəxtiyar aylarınla,
Qələbə saylarınla,
Dünya qəmdən uzaq ol.
Çəkdiyin zillətinlə,
Neçə min millətinlə,
Hər ulu niyyətinlə,
Dünya qəmdən uzaq ol.
Göydə ay-ulduzunla,
Çörəyinlə, duzunla,
Alovunla, buzunla,
Dünya qəmdən uzaq ol.
Göyündə günəşinlə,
Sinəndə atəşinlə,
Hər xeyirxah işinlə,
Dünya qəmdən uzaq ol.
Yaşıllaşsın dərə, düz,
Günəşlə gəlsin gündüz,
Qoy qapını açsın düz,
Dünya qəmdən uzaq ol.

Сечмяляр (шеирляр)
Göz yaşın çay olmasın,
Dilində vay olmasın,
Bağrın dərdlə dolmasın,
Dünya qəmdən uzaq ol.
Şadiman övladındır,
Canlı bəşər dadındır,
Hər yaxşılıq adındır,
Dünya qəmdən uzaq ol.

11.10.1986

KÖÇÜN SÜRƏN DÜNYADI
Kimlər gəlib, kimlər gedib üstündən,
Yağıları çəkinmədi qəsdindən,
Əyrilərin, yaxşıların şəstindən,
Zaman-zaman köçün sürən dünyadı,
Bildiyitək işin görən dünyadı.
Nə yıxılmaz, nə yorulmaz, dayanmaz,
Hər fitnəyə, hər əmələ oyanmaz,
Çox gördüyü rənglərə də boyanmaz,
Təbiətdə safllıq gəzən dünyadı.
Nankorların canın üzən dünyadı.
Cavanlarla ehtirasla gözləşər,
Qocalarla yaş üstündə sözləşər,
Həyat üçün ölümlə də üzləşər,
Çox mənləri tacdan edən dünyadı,
Hər haraya, ünə gedən dünyadı.
Göylərində sərt küləklər əsibdi,
Dumanları bir-birindən küsübdü,
Namərdləri haqqın dilin kəsibdi,
Dərdi-səri cahan tutmaz, dünyadı,
Hər könülə, qəlbə yatmaz, dünyadı.
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Bir zamanlar ox-kamanı çıxıbdı,
Düşüncəsiz baş bədəni yıxıbdı.
Bəs xalq xalqa niyə ögey baxıbdı?
Nahaq qanı sel-su olan dünyadı,
Hər əməldə əldə qalan dünyadı.
İndi isə güllələri çağlayır,
Raketləri göylərində ağlayır,
Bir naxələf qapısını bağlayır,
Bağrı dolu, gözü nəmli, dünyadı,
Əlimizdən dünya qəmli, dünyadı.
Baş aparır ellərində nadanlar,
Sərvətini, dövlətini udanlar,
Üz çevirir çörəyini dadanlar,
Nadanlardan qubarlanan, dünyadı,
Hər əməllə nübarlanan, dünyadı.
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O baxmadı nə qaraya, nə ağa,
Sularında gün keçirdi qurbağa,
Saxlamayır nə bir nökər, nə ağa,
Hamısını yola salan dünyadı,
Gələnlərə yenə qalan dünyadı.
Körpəsini beşiyində bələyən,
Gələnləri ələyində ələyən,
İlan təki dil çıxaran, mələyən,
Yaxşılara yaxşı olan dünyadı,
Hər varlığın naxşı olan dünyadı.
Qan-qırğını əskik olmaz başından,
İnsan doymaz torpağından, daşından,
Gedənləri xəbər tutmaz yaşından,
Milyonları yola salan dünyadı,
Gələnlərlə özü qalan dünyadı.

Сечмяляр (шеирляр)
Çaylarında coşub daşar selləri,
Baş aparar, qorxu bilməz yelləri,
İldırımtək çaxıb keçər illəri,
İnsanlara yenə möhtac dünyadı,
Kiminə tox, kiminə ac dünyadı.
Gələnləri gedənlərlə dəyişər,
Tələsinə tülkü düşər, fil düşər,
Tamah ilə meydanlarda döyüşər,
Hər cəbhədən qalib çıxan dünyadı,
Çox mənlərin evin yıxan dünyadı.
Varı-yoxu qanmayanı, qandırdı,
Ocağında yanmayanı, yandırdı,
Öz kökünü anmayanı, andırdı,
Bəd üzlərdə burun ovan dünyadı,
Keçilməzdə atın qovan dünyadı.
Bir məzlumu vurduqca baş-gözünü,
Harayına tez yetirdi özünü,
Verdi ona ocağının közünü,
Hər yuvaya qulaq olan, dünyadı,
Şadlığından, dərddən dolan, dünyadı.
Neyləsin ki, hər gələni gülməyir,
Yaşamağın düzgün yolun bilməyir,
Hər tökülən gözün yaşın silməyir,
Gedənlərə qoca olan, dünyadı,
Gələnlərlə cavan qalan, dünyadı.
Ey Şadiman, gəl ovutma özünü,
O şan-şöhrət bağlamasın gözünü,
Fürsət ikən de gəlsin öz sözünü,
Könlüm kimi çılğın coşan, dünyadı,
Gedənlərə səni qoşan, dünyadı.

18.10.1987
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TƏK YOLU DÜNYAM
Doludur içində min ağrı, nalə,
Gah zəhər, gah şəkər əldə piyalə,
Sənin ki, sirlərin gəlməz zavalə,
İçi hökümlərlə, ey dolu dünyam,
Ey mərdin, namərdin tək yolu dünyam.
Birinə şəkərsən, birinə acı,
Birinin başında, dürr, şahlıq tacı,
Varınla düşməndir qardaşa bacı,
Sinəsi haraylı, həşirli dünyam,
Tülkülü, pələngli, ey şirli dünyam.
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Qapın taybataydır həmişə üzə,
Yaxşını, yamanı vurmazsan üzə,
Min fitnə, min feil çıxsa da üzə,
Hamını sinənə tökdün, ey dünyam,
Zamanın dərdini çəkdin, ey dünyam.
Üstündən çəkilməz qovğalar, qallar,
Başında sınıbdı möhürlər, qollar,
Sinəndən min yerə ayrılıb yollar…
Enişli-yoxuşlu, əzablı dünyam,
Hamıdan dözümlü, ey tablı dünyam.
Fəqirlər evində qonaq olanda,
Büllur saraylara daş-qaş dolanda,
Birinin üstünü dərd-qəm alanda,
Nifrət bayrağına dönmüsən dünyam,
Ən yüksək zirvədən enmisən dünyam.
Cahanda sirlərlə doludur başın,
Əcəldir, ölümdür dönük qardaşın,
Qaralan torpağın, ağaran daşın,
Tarixin sinəndə yatıbdır dünyam,
Səni ildən-ilə atıbdır dünyam.

Сечмяляр (шеирляр)
Ağrıya dönübdür çətin günlərin,
Səadət olubdu toy-düyünlərin,
Kainat gizləyən səsin, ünlərin,
Çoxların veribdi selinə dünyam,
Çoxları allandı dilinə dünyam.
Çox körpülər saldın çaylar üstündən,
Cahillər güdaza getdi üstündən,
Boğuldu, kor oldu acı tüstündən,
Ağıl səni uşaq tutdu, ey dünyam,
Dəli sənlə qurşaq tutdu, ey dünyam.
Gah göz yaşı verdin, gah da ki, gülüş,
Hardan hara gedir axı bu gəliş?
Fələk quduzmudur? Hey qıcıyır diş.
Gəlimli-gedimli, yetimli dünyam,
Hər günü ölümlü, itimli dünyam.
Söylə hara gedir bu adəm yolu?
Təbiət başına yağdırır dolu,
İçində qarğalar, quzğunlar dolu,
Duyan ürəklərin sirdaşı, dünyam,
Hamının gözündə, ey naşı dünyam.
Şahların əlindən aldın saraylar,
Çox mənəm deyənə qurmusan vaylar,
Minin üz çevirər, minin haraylar,
Mizan tərəzidə ölçülü dünyam,
Addımda, hesabda biçili dünyam.
Dolub boşaldıqca sinən hər zaman,
Ömrün başa vurdu hey yaxşı-yaman,
Gec-tez naqislərə vermədin aman,
Gələnin, gedənin çırağı dünyam,
Hər ömrün taleyi, varağı dünyam.

23.01.1987
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AĞ YAĞIŞLAR
Tutulub yenə də göylərin üzü,
Buludlar tökülür qaşqabağından.
Görən nədir onun dünyaya sözü?
Tökülür mirvari, dürr tabağından.
Yağış yağır deyə, insanlar qaçır,
Necə dənələnir mirvari sular.
Hər kəs öz evinin qapısın açır,
Sanki yalquzaqdır şimşəklər uçur.
Bəs nədir ağladan göyləri yenə?
Gözündən sel kimi leysan tökülür.
Sığınıb dünyanın ulu köksünə,
Hər qəmçin, kədərçin qəlbi sökülür.
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Hardasa nahaq qan çaya dönəndə,
Göylərin gözünə qanlı yaş dolur.
Hardasa bir tale nahaq sönəndə,
Onda fəzanın da gül rəngi solur.
Bəs necə yağmasın bu ağ yağışlar,
Namərd daş gəzdirir ürək yerinə.
Çəkir sinələrə acı naxışlar,
Dərd girir qəlblərə, gedir dərinə.
Yaxında qan tökür İran torpağı,
Ölülər şəhəri salınıb, aman,
Sanki qan ağlayır aranı, dağı,
Yenə bir dağ çəkir bu əsrə zaman.
Bəs necə yağmasın bu ağ yağışlar,
Dünya fikirlidir, kürə qəmlidir.
Sinəsin min nüvə, atom naxışlar,
Hardasa bir ana gözü nəmlidir.

Сечмяляр (шеирляр)
Livana bir bomba saldı İsrail,
Göylərin bənizi oldu qapqara.
Dilsiz körpələri çaldı İsrail,
Fəza qoşun çəkdi buludla ora.
Yenə göylər tökdü gözünün yaşın,
Leysana büründü Beyrut torpağı.
Qanını tökərmi qardaş qardaşın?
İnsandır yandıran yerin çırağın.
Bəs necə yağmasın bu ağ yağışlar?
Dünyanın sinəsi dərd düyünlüdür.
Ana saçın yolar, yağı qarqışlar,
Biri ağ, birisə qara günlüdür.
Qoynun beşik etdi dünya insana,
Bir başı yaslıdır, bir başı toylu.
Namərdlər kəc baxıb hər zaman ona,
Mərdləri olubdur arxalı, soylu.
Bəs necə yağmasın bu ağ yağışlar?
Dünyanın dərdləri özündən çoxdur.
Həyat, həyat deyir yerdə baxışlar,
Dünyanın qəmindən heç kəsdə yoxdur!
Yerdə qəm görəndə göylər ağladı,
Göyün göz yaşına yağış dedik biz.
Vaxtsız ölənlərə qara bağladı,
Hər gözünün yaşı oldu bir dəniz.
İlahi, qırarmı insan insanı?
Çoxalan silahlar lap böyük olub.
Göylər yağış tökür, qaralıb qanı,
Adamın idrakı yerə yük olub.

05.10.1987
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GÖZƏL DÜNYADIR
Bol sulu çayları var,
Baharı, yayları var,
Müqəddəs ayları var,
Eşqə əzəl dünyadır,
Dünya gözəl dünyadır.
Göyündə nurlu günəş,
Verir bizə od-atəş,
Bulağında donar diş,
Eşqə əzəl dünyadır,
Dünya gözəl dünyadır.
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Günahkarıq özümüz,
Doymaq bilmir gözümüz,
Sən addımı düz at, düz,
Eşqə əzəl dünyadır,
Dünya gözəl dünyadır.
Cəh-cəh vurur quşları,
Bir tarixdir daşları,
Ormanlar sirdaşları,
Eşqə əzəl dünyadır,
Dünya gözəl dünyadır.
Ulduzumuz, Ayımız,
Günəşimiz, yayımız,
Dənizimiz çayımız,
Eşqə əzəl dünyadır,
Dünya gözəl dünyadır.
Bölmüşük sərhədlərə.
Bərələrə, bəndlərə,
Bulamışıq dərdlərə,
Eşqə əzəl dünyadır,
Dünya gözəl dünyadır.

Сечмяляр (шеирляр)
O ki, bizə gərəkdir,
Bir döyünən ürəkdir,
Hürksə qaçan mələkdir,
Eşqə əzəl dünyadır,
Dünya gözəl dünyadır.
Ey Şadiman, mərd yaşa,
Bax ömürə, bax yaşa,
Keç pak əməldə başa,
Eşqə əzəl dünyadır,
Dünya gözəl dünyadır.

13.10.1986

DÜNYA ŞƏRƏ MÜBTƏLA
Yaşamaq olardı topsuz, tüfəngsiz,
Kürəni çökdürən qan-qırğına diz,
Bilməli, sağ qalmaz belə yer üzü,
Əməl tutmalıdır hər düzgün sözü,
Silahdan da güclü yağı var bizə,
Başımız düşməndir ürəyimizə!
Alimlər kəşf edir, kəşfləri yaxşı,
Hamının bir deyil haqqa baxışı,
Bəlkə də bilmirdi atom yaradan,
Gedəcək bir torpaq, bir el aradan.
Dünyanı xeyirə calamaq gərək,
Qəlblərdə haqq odu qalamaq gərək.
Dünyaya kəc baxan, boynu yoğunlar,
Hiyləyə köklənmiş, oynu yoğunlar,
Təbiət insana bir hədiyyədir,
Haqqın kölgəsində yatan, hiylədir.
Dünyanı biz şərdən gəlin qoruyaq,
Onun gözlərini birlikdə oyaq.

28.04.1987
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YIXILASI DÜNYADI
Namərdi çəkilir mərdindən başa,
Boyanıb içi də, çölü də qışa,
Gələni, gedəni edər tamaşa,
Dərdə yıxılası dünyadı, vallah,
Yanıb yaxılası dünyadı, vallah.
Ağlayır içində acı gümana,
Hər gün tələ qurur hiylə fərmana,
Çoxdan qarışıbdı yaxşı yamana,
Dərdə yıxılası dünyadı, vallah,
Yanıb yaxılası dünyadı, vallah.
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Şər-şeytan eyləyir hiyləylə mazaq.
Qurulur bir gündə min qəlbə düzaq,
Fəryad qapımızdan deyildir uzaq,
Dərdə yıxılası dünyadı, vallah,
Yanıb yaxılası dünyadı, vallah.
Ara qarışdıran qana susayır,
Ətraf şər-xətadır, gəl indi ayır,
Çoxları hələ də yerində sayır,
Dərdə yıxılası dünyadı, vallah,
Yanıb yaxılası dünyadı, vallah.
Gedir ətrafında din döyüşləri,
Qansız ağaların qan yürüşləri,
Allaha qalıbdı daha işləri,
Dərdə yıxılası dünyadı, vallah,
Yanıb yaxılası dünyadı, vallah.
Hamı mənəm deyib, mənliyi yıxır,
Adam qəlizləşib, ev-evi yıxır,
Tanrı da göylərdən qəzəblə baxır,
Dərdə yıxılası dünyadı, vallah,
Yanıb yaxılası dünyadı, vallah.

Сечмяляр (шеирляр)
Hər yoldan ötəni insan sanırıq,
Hər müşkül işləri asan sanırıq,
Çiskin dağa gəlib, leysan sanırıq,
Dərdə yıxılası dünyadı, vallah,
Yanıb yaxılası dünyadı, vallah.
Heç kim öz əmriylə doğulmayıbdı,
Doğulub cahana dağılmayıbdı,
Cəsurlar dəryada boğulmayıbdı,
Dərdə yıxılası dünyadı, vallah,
Yanıb yaxılası dünyadı, vallah.
Sanmın Şadimanı dildən ziyada,
Hər başda parlamaz ağıl, ziya da,
Dolanıb boynuma çox vaxt riya da,
Dərdə yıxılası dünyadı, vallah,
Yanıb yaxılası dünyadı, vallah.

28.04.1987

ACI GÖZ YAŞI
Hardasa dünyada ağrı-acı var,
Bir-birindən ayrı qardaş-bacı var,
Tökülür ömürlər vaxtsız, və‘dəsiz,
Ağılı, ürəyi qəm çökdürür diz.
Hər qapı döyəndə acı göz yaşı,
Ağladar torpağı, çatladar daşı.
Bir yetim gözləri yollarda qalar,
Bir körpə güllələr altında solar.
Bir ana gözündən axar qan yaşı,
Dünyanın ağrıyar əzabdan başı.
Heç bir xalqa, elə gülmədi savaş,
Görən gələcəkmi haqq evinə baş?!

28.12.1986
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TUŞ OLMASIN NAKƏSƏ
Ara qatmaq, ara vurmaq, şər işi,
Hər adama yaxşı olmaq, ər işi,
Əcəllə də deyib-gülmək, nər işi,
Pislik etmək çətin deyil heç pisə,
Mərd dediyin, tuş olmasın nakəsə.
Çox sinənin bağlı qalar yol-izi,
Duman alar, uzaq görən hər gözü,
Ömrü boyu qatdalayıb diz-dizi,
Ocaq çatan, od-köz üçün döz hisə,
Mərd dediyin, tuş olmasın nakəsə.
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Xeyir verməz hər açılan qapılar,
Şər əlində düzün köksü çapılar,
Harda olsa, düzə yağı tapılar,
Dəyirmandan dolu çıxmır çox kisə,
Mərd dediyin, tuş olmasın nakəsə.
Mənəm dedi, çox özündən deyənlər,
Arxasını, kökünü də öyənlər,
Axar suyu arxa bənddən əyənlər,
Kişi adı yaraşmayır hər kəsə,
Mərd dediyin, tuş olmasın nakəsə.
Ar olmayır ulusunu dananda,
Baş ağrıyır, yaxşı-yaman qananda,
Qəlb dincəlməz ürək odla yananda,
Qızıl parlaq, bəxt ağlamıb güc misə,
Mərd dediyin, tuş olmasın nakəsə.
Arzularla, məramlarla ucallıq,
Şənliklərdən, toy-bayramdan tac allıq,
Ömür keçər, biz də bir gün qocallıq,
Ay gələnlər, gördümü hər əl əsa?
Mərd dediyin, tuş olmasın nakəsə.

Сечмяляр (шеирляр)
Yolun üstə çox tərəzi qurular.
Lilli sular düzü görər, durular,
Gülzarlıqda gül axtarır arılar,
Bağlı yolu namərd gələr, tez kəsə,
Mərd dediyin, tuş olmasın nakəsə.
Ey Şadiman, həyat səni yoxlayır,
Hərzə baxış sinə için oxlayır,
Çox istəklər şər əlində yuxlayır,
Baş sahibi, tufan etmə, el əsə…
Mərd dediyin, tuş olmasın nakəsə.
Mərd dediyin, tuş olmasın nakəsə.

25.10.1987

DÜNYA
Dodaqların ah-amanı,
Bəbəklərdə nəmdi dünya.
Sındırılan qəlb gümanı,
Ağızlarda təmdi dünya.
Güllələnmiş sabahlarda,
Ərzi tutmaz günahlarda,
Qara geymiş can ahlarda,
Ağılından kəmdi dünya.
Min bir sevgi şıltaqlığı,
Cavanlığın batağlığı,
Zamanənin yaltaqlığı,
Oyunlardan dəmdi dünya.
Çən düşübdü bağlara da,
Bu niskilli çağlara da,
Bu Şadiman ağlara da,
Doğulandan qəmdi dünya

28.03.1995
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
İNSANLAR YARADIR
Gün-gündən çoxalır kəndlər, şəhərlər,
Elə hey qaynayır coşur nəhirlər,
Min bir arzu ilə açır səhərlər,
Dünyanın göyündə şimşəklər çaxır,
İnsanlar yaradır, insanlar yıxır.
Haqqın, ədalətin boğulur səsi,
Artır adamların zülüm qəfəsi,
Haram yeyənlərin dolur kisəsi,
Bəşər bir-birinə ögeytək baxır,
İnsanlar yaradır, insanlar yıxır.
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Fikirlər, duyğular bir-birinə yad,
Doğma atasına düşməndir övlad,
Hiylələr bəşərə amansız səyyad,
Bügünün əllərin neytıron sıxır,
İnsanlar yaradır, insanlar yıxır.
Yenə qucağına doldurub bomba,
Sürür ağ atını hey oba-oba,
Qoymayır od-ocaq, qoymayır soba,
Zalımlar yolundan izindən çıxır,
İnsanlar yaradır, insanlar yıxır.
Çox gördü, götürdü ərlər, ərənlər,
Həyat bağçasından arzu dərənlər,
Tarixin yoluna qüssə sərənlər,
Dünyanın köksündən qara qan axır,
İnsanlar yaradır, insanlar yıxır.
Ellər məhəbbətlə versə baş-başa,
Hər dildən qopardı: Azadlıq yaşa!
Qatı düşmən olur qardaş-qardaşa,
Beyində ildırım, şimşəklər çaxır,
İnsanlar yaradır, insanlar yıxır.

Сечмяляр (шеирляр)
Atomun, nüvənin, ey ustadları,
Dünya dahiləri, istedadları,
Sizdən aslı qalıb yer övladları,
Söyləyin, gözünüz haraya baxır?
İnsanlar yaradır, insanlar yıxır.
Dünya aşıb-daşır, dünya qaynayır,
Ölkələr yerindən yenə oynayır,
Kim deyir ki, başın dərddən aynayır?
Dan yeri sökülür, al günəş çıxır,
İnsanlar yaradır, insanlar yıxır.

27.04.1986

BİLMƏDİN DÜNYA
Səndə kədər gördüm, səndə qəm gördüm,
Heç məni sevdirə bilmədin, dünya.
Gözdə çəpərlənmiş gizli nəm gördüm,
Könlümü güldürə bilmədin, dünya.
Pünhan alışmağım gecələr nalan,
Dolu dərdlərimi tutmayır palan,
Nə etdim önündə hamısı yalan,
Özümü bildirə bilmədim, dünya.
Mən ki, hər addımda səni səslədim,
İçimdə sevdalı istək bəslədim,
Bütün ağrılardan canı həslədim,
Adımı sildirə bilmədin, dünya.
Batdın tikan təki hər gün gözümə,
Elə qərar verdim yenə dözümə,
Heç gələ bilmədim bir dəm özümə,
(Hər addım sevdalar saldın izimə),
Sən məni öldürə bilmədin, dünya.

19.05.2013
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
İNSANLAR
Nədir belə min illər didişdiyimiz,
Bir-birinin işinə qarışdığımız,
Həm xeyirlə, həm şərlə yarışdığımız,
Vaz keçibən həyatdan, vuruşduğumuz,
Zəhmətlə yaradan, quran insanlar,
Aləmi bir-birinə vuran insanlar.
Min illər tökülən qanlar bəs deyilmi?
Tanrının verdiyi ömrə qəsd deyilmi?
Əqlimiz hissimizdən sərbəst deyilmi?
Etdiklərimiz taleyə nəhs deyilmi?
Gələcəyini bəxtdən soran insanlar,
Aləmi bir-birinə vuran insanlar.
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Rəbb bir gün əməllərimizi soracaqdır,
Ruhumuz önündə nizamtərəzi quracaqdır,
Günahlarımızı canımızda aracaqdır,
İçimizin ahı məzarımızı yaracaqdır,
Siz dünyanı etməyin toran, insanlar,
Aləmi bir-birinə vuran insanlar.
Dinlər haqqımıza ibadət deyilmi?
Uca Yaradandan şəhadət deyilmi?
Hər canda qövr edən ədalət deyilmi?
Bəs nədir dinlər, acısı boran, insanlar?
Aləmi bir-birinə vuran insanlar.
Döyüşlər, vuruşlar bəs haçan itəcək?
Canın cana üsyanı nə vaxt bitəcək?
Savaş məzarları sonamı yetəcək?
Hər ömür bir bulud, vallah ötəcək,
Ağlayır Zənbur, İncil, Quran, insanlar,
Aləmi bir-birinə vuran insanlar.

Сечмяляр (шеирляр)
Şadiman ah deyib içindən boğulur,
Bağrında gündə min bir ələm doğulur,
Ağrısı göylərdən yerlərə dağılır,
Dərdləri ürəkdə üst-üstə yığılır,
Gözümüzü tutmasın toran, insanlar,
Aləmi bir-birinə vuran insanlar.

12.05.2013

İNSAFI YOXMU
Qəlbə acı çəkdirənin,
Bir azca insafı yoxmu?
Bu dünya batıb günaha,
Heç içində safı yoxmu?
Dörd yanımda nalə, şivən,
Kimə üz tut, kimə güvən,
Ürək tutan, könül sevən,
Əqildən sərrafı yoxmu?
Cilidlənib xeyirlə şər,
Fitnələrə uyub bəşər,
Göylər uçub yerə düşər,
Haqq arayan sufi yoxmu?
Bu dünya üzü acıdır,
Təmizlik tək əlacıdır,
Şadimanın ruh tacıdır,
Can gizlənən rəfi yoxmu?

05.01.2013
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
YORULDUM ARTIQ
BU DÜNYADA QALMAQDAN…
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Yoruldum artıq
bu dünyada qalmaqdan.
Hər gün internet portallarından,
televiziya ekranlarından,
qəzetlərdən
min bir dava xəbərləri almaqdan.
Bu insan qurumları,
onların ürək yıxan durumları.
Dinlər,
Dinlərdən doğan qara günlər,
Dinləri zara gətirən məzhəblər,
Onları özləri sayaq ilhama
gətirən təblər.
İnsan beyinini zəhərləyən
inanc kökənli həblər!
Dillərdə doğur,
İnsanlığa vacib olan
mehribanlığı boğur.
Bu din alverçiləri,
Rəbbi, Allahı, İlahini, Tanrını,
Böyük Yaradanı şərləyir,
Rəbbin özü də
bu tapmacalardan çərləyir.
Bitməzmi dini siyasətə batırmaq,
İçdəki vicdan hissini yatırmaq,
Millətləri bir-biriylə vuruşdurmaq.
Olmazmı, ey iki ayaqlı bəndə,
dinc durmaq?
Bitməzmi din adı altında
qardaşı qardaşa qırdırmaq?
Dini siyasətə qul etmək,
Bu amalı bütün
iyrəncliklərə yol etmək.
Ey Yaradan,
Ey əlimizdən qan udan,

Сечмяляр (шеирляр)
Bizi niyə yaratdın?
Bir-birimizə qan utdurmaqçın
bu dünyaya atdın?
O dünyada bizi nə gözləyir bilmirəm,
Amma bu dünya əzrayılla doludur.
Deyirlər ruhumuz haqqın quludur!
Qul da belə olarmı heç?
Dünyaya qırğın salarmı heç?
Utanıram insan adlı
bir canlı olmaqdan…
Yoruldum artıq
bu dünyada qalmaqdan…
Yoruldum artıq
bu dünyada qalmaqdan…

19.05.2013

DÜŞDÜN DÜNYA
Ürəyində qəm selin var,
Yandın oda, bişdin dünya.
Aha düşən lal dilin var,
Bu necə dərd, düşdün dünya?
Dörd tərəfin qanla dolu,
Ağrı çəkən canla dolu,
Tapılmayır haqqın yolu,
Bu necə dərd, düşdün dünya?
İşığını qapatdılar,
İçində şər oyatdılar,
Yaraları qanatdılar,
Bu necə dərd, düşdün dünya?

14.02.2016
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
HAQQ OĞLU HAQQ
Haqq oğlu haqq, sən gələndə dünyaya,
Heç yetmədi haqq səsinə əsrlər.
Hər çatanda, hər yetəndə fəryada,
Yerbəyerdən pak dilini kəsirlər.
Sığınarkən bir əbədi düzlüyə,
Tuş olurdun hər addımda üzlüyə,
Nə olar ki, səni adəm izliyə,
Niyə səni hər addımda əzirlər?
Haqq oğlu haqq, haqq divarın sökükdü,
Özülünə düzülən daş çökükdü,
İnsanların nədən üzü dönükdü?
Mərd ərlərin hər bəlaya dözürlər.
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Haqq oğlu haqq, qaldır səsin ucalsın,
Ərənlərin gur səsindən bac alsın,
Şər bayrağın əllərindən güc salsın,
Pis əməllə ürəyini üzürlər.
Haqq oğlu haqq, həqiqətə qovuşdun,
Fəryad, haray, nalə görüb sovuşdun,
Üz basdılar, bəd əmələ yovuşdun,
Pak yoluna yaman-yaxşı düzürlər.
Sən utancaq, bir qız kimi həyalı,
Ah-amanda yer üzünün əyalı,
Məmləkətdə hər addımın sayalı,
Niyə səni bəs gileyli süzürlər?
Haqq oğlu haqq, qoy alışsın ocağın,
Xoş əməllə dolu olsun qucağın,
Pozulmasın güzaranın, növrağın,
Mərdlər sənin sayəndəcə gəzirlər.

12.10.1989

Сечмяляр (шеирляр)
BELƏ GETSƏ
Min üzlülər feilinə düşmüsən,
Ağıllarda çözülməyən işmisən?
Quduzların ağızında dişmisən?
Haçan evə yığılarsan, a dünya.
Belə getsə dağılarsan, a dünya.
Qan tökməkdən çəkinməyir insanın,
Su yerinə qan olubdu ehsanın,
Göy çaxnaşır, göydən tökür leysanın,
Kainatdan çıxılarsan, a dünya.
Belə getsə dağılarsan, a dünya.
Vicdanları qəfəslərə salıblar,
Ağılları beyinlərdən çalıblar,
Düşünənlər şər əllərdə qalıblar,
Məngənədə sıxılarsan, a dünya.
Belə getsə dağılarsan, a dünya.
Məzarların hekayəti daşında,
Hönkürürsən hər insanın yaşında,
Ömürlərin müsibəti başında,
Künc-bucağa yığılarsan a dünya,
Belə getsə dağılarsan, a dünya.
Mərifətin insanlıqdan ucada,
Pərçimlənib, ruhun qalıb bacada,
Sən qalibsən həm toxa, həm aca da,
Dəhşətlərlə hələ varsan a dünya,
Belə getsə dağılarsan, a dünya.

12.07.2015
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
XOŞ SABAHLAR AÇILSIN
Üzümüzə xoş sabahlar açılsın,
Həsrət bitsin, kədər getsin dünyadan.
Pisliklərdən, xətalardan qaçılsın,
Ağıl çaşsa, üz qızarsın həyadan.
Müjdələri qəlbə salaq, insanlar,
Xoş həyata carçı olaq, insanlar.
Bitsin qırğın, qan-qadalar yamandır,
Çatsın sonu silahların nəhayət.
Yensin savaş, qana rəvac divandır,
Yetər! Dinlər Yaradana ibadət!
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Ömür qısa, həyat gözəl, insanlar,
Hər addımda xeyir əzəl, insanlar.
Var olandan dünyada qan bitirdik,
Keçmiş olsun, bir-birinə can deyək.
Özümüzə inam hissin itirdik,
Sülhə gələk, sülhə eşqlə yan deyək.
Ey Şadiman, kinə yuva qalmasın,
Başımızın üstün savaş almasın.

21.01.2015

Сечмяляр (шеирляр)
HAMI DÜŞÜB BU DÜNYANIN ÜSTÜNƏ
Hamı düşüb bu dünyanın üstünə,
Yazıq dünya bəd əmələ, neyləsin?
Silahları artırırlar qəsdinə,
Yalan deyən zəhər dilə, neyləsin?
İnsan özü yağıdır bir-birinə,
Hiylə qurub çəkilirlər sərinə,
Getdikcə də şər işləyir dərinə,
Qana batan qanlı ələ, neyləsin?
Yığışmışıq biz dünyanın qoynuna,
O da dözür iblislərin oynuna,
Cəfamızı götürübdü boynuna,
Yurdu batan bədbaxt elə, neyləsin?!
Hamı söyüb yamanlayır dünyanı,
İndi çoxdu itirənlər həyanı,
Yaxşıların yaxşı ki, var həyanı,
Yoxsa dünya gəlməz ələ, neyləsin?
Dörd tərəfi bəndələrin savaşı,
Haqq qanmayan adam onun əyyaşı,
Yurdlar viran, uçurulur dam-daşı
Gözdən axan qanlı selə, neyləsin?
Dünya bəndə vuruşuyla dağılır,
Bezir daha, lap boğaza yığılır,
Adam əhli öz qanında boğulur,
Yaranışdan insan belə, neyləsin?

06.08.2016
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
XALQIN SƏSİ
Özgəsinin torpağına göz dikən ey cəlladlar,
Partlayacaq başınızda min-min ahlar, fəryadlar.
Yurdumuza, yuvamıza «mənimki» deyən yadlar,
Ata-baba yurdumuzda bir dövlət yaratdınız,
Havamızdan, suyumuzdan çoxaldınız, artdınız.
Bu nankorluq ulunuzdan, kökünüzdənmi miras?!
O hiyləgər əlləriniz qurdu məkirli bir tas,
Tanrı özü haqsızlığa gec-tez tutacaqdır yas,
Özgəsinin torpağında vəhşi qanqala döndüz,
Çirkin əməllər uğrunda çox alçaldız, çox endiz.
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O tökülən pak qanların ruhu bir gün gələcək,
O məkirlə tutduğunuz yurdun bəxti güləcək,
Dünya gec-tez haqsızlığı anlayacaq, biləcək,
Fəqət, qiyamət o zaman duracaq qarşınızda,
Partlayacaq həm hiyləgər, həm murdar başınızda.
Əfsus, «Böyük Ermənistan» xülyasına düşənlər,
Yurdumuzu qan eyləyib aradan sürüşənlər,
Ey genosid qazanında qaynayanlar, bişənlər,
Azərbaycan çox görübdü bu məkirli donlardan,
Allah sizə keçməyəcək, bu günahsız qanlardan.
Qarabağın torpağında yenə də qan tökülür,
Kəlbəcərin şiş zirvəsi düşmən əllə sökülür,
Yağıların fitnəsiylə haqqın dizi, bükülür,
Dədəm Qorqud, aç gözünü, ey ulum, gör bü günü,
Xain əllə bəxtimizdən açılmayan düyünü.
Azərbaycan oğulları, birləşin yumruq kimi,
Yağıların sürünübdü arxada quyruq kimi,
Bu harayı yurd-yuvadan dinləyin buyruq kimi,
Düşmənlərin sinəsindən vurmaqçın dəmirləşin,
Ey qoç igid kişnərtili, Koroğlular, birləşin!
15.05.1990

Сечмяляр (шеирляр)
AY NEFT DAŞLARI
Yatarsan ahəstə sular qoynunda,
Buruqlar mirvari olar boynunda,
Elin ağır yükü vardır boynunda,
Gecəsi pak aylı, ay Neft Daşları,
Sinəsi yaz-yaylı, ay Neft Daşları.
Dəli küləklərin bəstəkar olar,
Dalğalar gecənə laylalar çalar,
Gəmilər boynuna qolunu salar,
Pak zəhmət ətirli, ay Neft Daşları,
Ellərdə xətirli, ay Neft Daşları.
Qolları dəmirli igidlərin var,
Əməkdən dəm vuran öyüdlərin var,
Dəmirlər üstündə söyüdlərin var,
Buruqlar pənahın, ay Neft Daşları,
Parlaqdır sabahın, ay Neft Daşları.
Lalələr, nərgizlər açar sinəndə,
Bir sazlı aşıqdır könlün dinəndə,
Başına göylərdən duman enəndə,
Ağ donu geyindin, ay Neft Daşları?
Gəlintək öyündün, ay Neft Daşları.
Buruqlar Xəzərin üstünə çıraq,
Mayaklar suların köksündə yaraq,
Hər günün tarixə bir şanlı varaq,
Əsrin möcüzəsi, ay Neft Daşları,
Zəhmətin gur səsi, ay Neft Daşları.
Ulduzlar zülmətin bağrını üzər,
Nurlu ay yoluna mirvari düzər,
Dalğalar köksünü qürurla süzər,
Yurdun damarısan, ay Neft Daşları,
Bir neft anbarısan, ay Neft Daşları.

13.09.1987
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
TÜRK OĞLU TÜRK
Hanı Sultan tacı-taxtın?!
Niyə yatıb qalıb baxtın?
Ötüb keçir dərdlə vaxtın,
Qaldır səsi aləmə bərk,
Qurduna dön, Türk oğlu Türk.
Vətənlər əsir ağlayır,
Nalələr sinə dağlayır,
Bəxtini şər varağlayır,
İgidliyin başına sərk,
Qurduna dön, Türk oğlu Türk.
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Parçalanıb, aralandıq,
Min bir yerdən yaralandıq,
Bəsdir daha paralandıq,
Acıları gəl eylə dərk,
Qurduna dön, Türk oğlu Türk.
Ərbilə əlim çatmayır,
Kərküküm gecə yatmayır,
Şərin qulağı batmayır,
Etmək olmur ocağı tərk!..
Qurduna dön, Türk oğlu Türk.
Təbrizində gözüm qalıb,
Borçalını hicran alıb,
Şər Dərbəndi dərdə salıb,
Əsir yurdlar sinəyə görk,
Qurduna dön, Türk oğlu Türk.
Bu xaçın Səlib yürüşü,
Əzilməli köpək dişi,
Şər-xətadır hər bir işi,
Sənə baxan şər gözü tök,
Qurduna dön, Türk oğlu Türk.

Сечмяляр (шеирляр)
Qarabağın işğallarda,
Necə dursun bu hallarda?
Pak sevgi var vüsallarda,
Aralıqda iltifat tük…
Qurduna dön, Türk oğlu Türk.
İrəvanı yağı aldı,
Aramıza sərhəd saldı,
Göyçəgöldə gözüm qaldı…
Dur, yağını qanına bük,
Qurduna dön, Türk oğlu Türk.
Qılıncını qart daşa sürt,
Düşməninin köksünə dürt,
Xain üzə qapını ört,
Soydaşından bu sənə ərk,
Qurduna dön, Türk oğlu Türk.
Üzü Haqqa durmaq hünər,
Ulu sözün dilində ƏR,
Qalx, düşmənin qolunu gər,
Şadimana əhvalın görk.
Qurduna dön, Türk oğlu Türk.
Qurduna dön, Türk oğlu Türk.

10.02.2012

AÇILMAYIR BAXT
Bir ağ gün görmədi millətin heç vaxt,
Bitib tükənməyir zillətin heç vaxt.
Üzdə can deyənlər bağrına yağı,
Vətən, bağlı qalıb açılmayır baxt.

14. 02. 2016
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
EY DƏRBƏNDİM
Ey Dərbəndim,
Baş kəndim,
Dar bəndim,
Heç səndən olarmı keçəsi,
Ürəyimin külçəsi…
Ey Dərbəndim,
Ey qərib şəhərim,
Boğazımda kilidlənən qəhərim,
Sənin göylərində açılsın səhərin,
Daşsın bağında, bağçanda bar-bəhərin.
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Ey Dərbəndim,
Gözlərim dikilib yoluna,
Qollarım asılıb qoluna,
Çevrilmə İmperya quluna…
Qəfəsindən qopda gəl,
Bütün ağrı-acıları dəl,
Deyirlər, səs çıxarda bilmir tək əl!...
Qoy əlimiz birləşsin,
Qoy dilimiz birləşsin,
Ayrılan ürəklərə atəş düşsün,
Yandırsın yaman dilləri,
Qandırsın ayrılıq salan illəri…
Birləşsin ürək telləri…
Sən gərəksən Vətənə,
Ürəyimizdə bitənə,
Mehir salma yetənə.
Mehir salsan dönəcəksən,
Yağılara enəcəksən.
Sən ciyərparamız,
Sən bağrımızda
sağalmayan yaramız.
Ayrılıq əzabından soldun, di bəsdi,
Həsrətin səbrimizi kəsdi!

Сечмяляр (шеирляр)
Yağı əlində qalan yuvamız,
Sənə yetmirmi duamız?!
Təbrizin, Ərdəbilin, Bakının
qanqardaşı,
Türkün unudulmaz oylağı,
Səni qəsb etdi yağı,
çəkdi sinəmizə dağı.
Axıtma ürəyə göz yaşı,
Sən Vətənə can sirdaşı.
Ey karvan yollarının sorağı,
Ey Çıraqqala çırağı,
Harda donub qalıb Sarvanbaşı ayağı?!
Ey Qubanın, Xaçmazın, Şabranın can
dayağı…
Demə ki, səni
unutduq,
Demə ki, səni atdıq,
Ürəyimə pərçimlənən
bərə-bəndim,
Elə bilmə eşqindən döndüm.
İnanmırsan, ürəyimdən soruş,
Sənə doğru gəlirəm qarış-qarış…
Ey dəmirqapı Dərbəndim…
Ey Dar bəndim…
23.11.2012
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
EŞQİN BİTMƏZ AZƏRBAYCAN
Nədən heç vaxt eşqin bitməz? Coşar, çağlar özün kimi.
Öylə bir od tapmıram ki, alovlansın közün kimi,
Gözəlliklər ayna tutar camalına üzün kimi,
Qəlbə yatmaz heç bir istək, heç bir dilək sözün kimi,
Məhəbbətin zirvəsində daim bitən, Azərbaycan,
Cana qida, eşqə sevda, ruha Vətən Azərbaycan!
Yadlar sənin qollarını zəncirlədi dönə-dönə,
Parçaladı torpaqları, sərhəd çəkdi, yandı sinə,
Dağ vuruldu düşmənlərin fitvasıyla od köksünə,
Sərvətini apardı yad, «dostlar» getdi hey əksinə,
Övladları savaşlarda ölüb-itən Azərbaycan,
Cana qida, eşqə sevda, ruha Vətən Azərbaycan!
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Mən də sənin bir zərrənəm qəbul eylə, ey çırağım,
Adın ilə bağlıdır bil hardan gəlsə xoş sorağım,
Əsir düşmüş yurdlarındı ürəyimdə can fərağım,
Ordumuzun qüdrətiylə gedəcəkdir könül dağım,
Ürəyimin tellərində dil-dil ötən Azərbaycan.
Cana qida, eşqə sevda, ruha Vətən Azərbaycan!
Gündən-günə yüksəlişin yağıları çaşdıracaq,
İgidlərin haqq yolunda qoşun çəkib səf duracaq,
Sənə olan zülümlərin hesabını ər soracaq,
Quzey-Güney bu məmləkət bir sinədə yanan ocaq!
Bu sevginlə varmı sənə dünyada tən Azərbaycan?
Cana qida, eşqə sevda, ruha Vətən Azərbaycan!
Dərbəndinə Təbrizinə Borçalına can qurbandı,
Əsir düşmüş Qarabağın könlümüzün şərəf andı!
Bədənindən aralanmış Naxçıvanın qopan candı,
Məni, səni çalxaladan sevgi dolu həyəcandı,
Ərkim çatan, könlüm yatan, ünüm yetən Azərbaycan,
Cana qida, eşqə sevda, ruha Vətən Azərbaycan!

Сечмяляр (шеирляр)
Qalx ayağa, qap sılahı, yürü yağı üstünə, yurd,
Əsir ellər həqarəti toxunmurmu şəstinə, yurd?
Durub azğın düşmənlərin zaman-zaman qəsdinə, yurd
Yandırdılar el-obanı çox baxdılar tüstünə, yurd,
Od götürüb müsibətdən alışır tən Azərbaycan,
Cana qida, eşqə sevda, ruha Vətən Azərbaycan!
Taleyimtək yollarına düzülübdü çoxlu tikan,
Yuvalarda ocaq sönmüş savaşa nə ədəb-ərkan?
Əsirlərlə yağıların əllərinə keçib imkan,
Döyüşlərdə dağılıbdı, yıxılıbdı ulu məkan,
Ocağına kül ələnib bəxti yatan Azərbaycan,
Cana qida, eşqə sevda, ruha Vətən Azərbaycan!
Sevinirəm, Güneyinin müstəqillik sevdası var,
Başımızın üstə əsən bayrağının sədası var,
Himnimizin könlümüzdə havalanan nidası var,
Sənə olan sitəmlərin düşməninə qadası var,
Qürbətlərdən heç bir zaman olmur Vətən,
Azərbaycan,
Cana qida, eşqə sevda, ruha Vətən Azərbaycan!
Şadimanın ürəyini parçalayır müsibətin,
Səni sevən övladına həyat eşqi məhəbbətin,
Yavaş-yavaş faş olacaq bu dünyaya həqiqətin,
Düşməninə qan uddurmaq əvvəl-axır ibadətin!
Torpağına düşən toxum olacaq dən Azərbaycan,
Cana qida, eşqə sevda, ruha Vətən Azərbaycan!

15.05.2014
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
VƏTƏN ƏQLİN HİKMƏTİDİ
Vətən əqlin hikmətidi,
Onun eşqi candan gəlir.
Hər millətin nemətidi,
Məhəbbəti qandan gəlir.
Ondan keçmək olarmı heç?
Ocaqsız el qalarmı heç?
Ürəyə od salarmı heç?
Sədası hər yandan gəlir.
O yuvadır, sökmək olmaz,
İçinə şər tökmək olmaz,
Hər qoltuğa bükmək olmaz,
Yurd özü ad, sandan gəlir.
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Vətən cigər, paramızdır,
Qorumasaq, yaramızdır,
Sığınmağa çaramızdır,
Vüsalı hər andan gəlir.
Bu Şadiman qərib olsa,
Gözü dolub yolda qalsa,
Əgər xain çıxan olsa,
Hər sözü min dondan gəlir

14.02.2013

SAPMA HAQQ YOLU
Siz, ey yaxşılığı bayraq edənlər,
Şəri ürəyindən iraq edənlər,
Ali diləklərə soraq edənlər,
Pak əməl ulu,
Sapma haqq yolu.
Siz, ey duyğularda duyğu yaşadan,
Könüldə Vətənə qayğı yaşadan,

Сечмяляр (шеирляр)
İnsana, bəşərə sayğı yaşadan,
Gecədən sabaha uyğu yaşadan,
Adəm Rəbb qulu,
Sapma haqq yolu.
Siz, ey bu dünyanı beşiyi sanan,
Düzə külüng vuran, düzə dayanan,
Şərə üsyan deyib, üzə dayanan,
Sübhün yuxusundan xeyrə oyanan,
Dikəlt əl-qolu,
Sapma haqq yolu.
Siz, ey yaradanı unudan qafil,
Varıyla, puluyla öyünən tifil,
Çox mənəm deyənlər olubdu səfil,
Qüvvədə özünü zənn etsən də fil,
Ol dəli-dolu,
Sapma haqq yolu.
Siz, ey iblisliyi uca sayanlar,
Göyü öz damına baca sayanlar,
Dolmuş mədələri aca sayanlar,
Bu fəna dünyanı taca sayanlar,
Tanı sağ-solu,
Sapma haqq yolu.
Siz, ey hər addımda səhvə gedənlər,
Şeytanın evinə tövhə gedənlər,
Onun marağına əfvə gedənlər,
Hər iki dünyada məhvə gedənlər,
Qırma can kolu,
Sapma haqq yolu.
Siz, ey Şadimanda hay duymayanlar,
Hıçqıran könlündə vay duymayanlar,
Misrasın qələmə tay duymayanlar,
Bəndənin çoxunu say duymayanlar,
Qəlb yağmur, dolu,
Sapma haqq yolu.

15 .03. 2004
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
SƏN MƏNİM SEVGİLİ
YARIMSAN, VƏTƏN
Şirin nəğmələrin ağızda, dildə,
Hərarətin vardır hər keçən ildə,
Ətrin məskən salır çiçəkdə, güldə,
Sərvətim, dövlətim, varımsan, Vətən,
Sən mənim sevgili yarımsan, Vətən.
Açılan sabahın seyir, gülüstan,
Sanki qıpqırmızı tonqaldır al dan,
Əsil şeriyyətdir, dastandır bu an,
Zilləri fəth edən tarımsan, Vətən,
Sən mənim sevgili yarımsan, Vətən.
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Günəşin nuruna boyanıb Qafqaz,
Nə erkən yuxudan oyanıb Qafqaz?
Səhərlə üz-üzə dayanıb Qafqaz,
İsmətim, qeyrətim, arımsan, Vətən,
Sən mənim sevgili yarımsan, Vətən.
Dalğalar səs verər, boylanar Xəzər,
Sinənə ləpələr mirvari düzər,
Yoluna al günəş şəfəqlər bəzər,
Almaztək işıqlı qarımsan Vətən,
Sən mənim sevgili yarımsan, Vətən.
Gəl pak səmaların seyrinə dalaq,
Uçan qumruların qadasın alaq,
Dağına, daşına bir mehman qalaq,
Neməti sel olan barımsan, Vətən,
Sən mənim sevgili yarımsan, Vətən.
Odlu torpağında bir hərarət var,
Necə təlatümli, coşğundur sular,
Nəğmələr üstündə coşur kaman, tar,
Yağıya səd olan barımsan, Vətən,
Sən mənim sevgili yarımsan, Vətən.

Сечмяляр (шеирляр)
Zülmətə də nurdur işıqlı gözün,
Bitib-tükənməyir söhbətin, sözün,
Günəştək açıqdır hikmətli üzün,
Zəhmətdən usanmaz arımsan, Vətən,
Sən mənim sevgili yarımsan, Vətən.
Qoluma qüvvətsən, gözümə işıq,
Ay eşqə sevdalım, olmuşam aşiq,
Mənim varlığıma sənsən yaraşıq,
İsti od-ocağım, qorumsan, Vətən,
Sən mənim sevgili yarımsan, Vətən.
Köksündən ilhama gəlir bu ürək,
Bir anda yaranır yüz min pak dilək,
Gəl dola qolumu boynuna, mələk,
Ümidim, köməyim, karımsan, Vətən,
Sən mənim sevgili yarımsan, Vətən.
Şadiman gözündən getməz uzağa,
Dözməz sənsiz ürək bir gün sazağa,
Könlümü vermişəm sənə sadağa,
Bu cismi-tənimdə canımsan, Vətən,
Sən mənim sevgili yarımsan, Vətən.

26.10.1986

EŞQİNƏ DÜŞDÜM
Doğulan günümdən eşqinə düşdüm,
Dərdinin min cürə məşqinə düşdüm.
Min dəfə hönkürdüm bu günə, Vətən,
Əynimə biçdiyin dərdi dəyişdim.
Necə əlac edim düyünə, Vətən?!

14.02.2016
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
VƏTƏNDİR
Kol dibində kəklikləri gəzərlər,
Çöllərini lalələri bəzərlər,
Göllərində ördəkləri üzərlər,
Göylərində durnaları süzərlər,
Bərəkətli Tovuz, Qazax, Vətəndir,
Bu torpaqda yaxın-uzaq, Vətəndir.
Dağı orman, düzü Xəzər deyərlər,
İgidləri düşmənlərin əyərlər,
Şahdağıyla yamacları öyərlər,
Varlığıyla hər bir şeyə dəyərlər,
Çıraqqala, Şabran, Quba, Vətəndir,
Bu torpaqda hər el, oba, Vətəndir.
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Batabatı o tayına göz eylər,
Dərdli Araz sinə için köz eylər,
Heydərbaba dərd çevirər, üz eylər,
Sinəsini bu tayına düz eylər,
Pak Naxçıvan, Culfa, Təbriz, Vətəndir,
Bu torpaqda hər cığır-iz, Vətəndir.
Cıdır düzü tarixlərin yarağı,
Göz yaşıtək duru Şuşa bulağı,
Ürəklərə cövhər Laçın yaylağı,
Natəvanın haqdan gəlir sorağı,
Ceyran gözlü Qarabağım, Vətəndir,
Bu yerlərdə solum-sağım, Vətəndir.
Şamaxının dağı, düzü yaraşıq,
Bas sinənə telli sazı, ay aşıq,
Aç pətəyi baldan dadaq bir qaşıq,
Günəş çıxıb, aləm görür gur işıq,
Şəki, Şirvan, Bakı. Gəncə, Vətəndir,
Dillən, könül, incə-incə, Vətəndir!

17.07.1988

Сечмяляр (шеирляр)
VƏTƏNİ XİLAS EYLƏYƏK
Hünərimiz düşsün dilə,
Zəfər çalsın eldən-elə,
Qorxunu, gəl, verək yelə,
Yağılara yas eyləyək,
Vətəni xilas eyləyək!…
Torpaqsız dövlət olmayır,
El, tayfa, millət olmayır,
Düşmənə zillət olmayır,
Xainə qisas eyləyək,
Vətəni xilas eyləyək!…
Bəsdir, tökdük başa daşı,
Axıtdıq gözdən qan-yaşı,
Yurdu bilək can sirdaşı,
Biz bunu əsas eyləyək,
Vətəni xilas eyləyək!…
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Hücüm edək diləymizə,
Tufan salaq küləymizə,
Pasa düşmüş ürəymizə,
Yurd eşqin həssas eyləyək,
Vətəni xilas eyləyək!…

25.12. 2004

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
NECƏ GEDƏ BİLƏYDİM
Ay Vətənim, səni atıb, qürbətə,
Özün söylə, necə gedə biləydim?
Məhəbbəti, eşqi satıb qürbətə,
Həsrətlərin üzünəmi güləydim?
Bir ocaqsan, qarışırsan oduma,
O pak adın həkk olunub adıma,
Qəriblikdə sən düşərkən yadıma,
Acıları kimin ilə böləydim?
Qınağ ollam dostlara, tanışlara,
Sipər ollam eyhamlı baxışlara,
Ayrılığın səbəb olan yaşlara,
Öz əlimlə özüm necə siləydim?

72

Qürbətləri kim deyər yurd, məkandı,
Oralara düşmək özü imkandı,
Necə pozum ürəyimdən yurd andı?
Eşqimizin bağırını dələydim?
Tanrı qoyan yol-irizi azaraq,
Sevgimizin məzarını qazaraq,
Bu sevdanı baş daşına yazaraq,
Sonra onu ziyarətə gələydim?
Şadiman – od, sən yandıran çırağa,
Sığışmayır ahım, naləm varağa,
Qorxdun məni ürək sala fərağa,
Xiffətindən saralıban öləydim!

08.09.1994

Сечмяляр (шеирляр)
YAŞAMAĞA DƏYƏR BU YERDƏ
Bol sulu selləri qaynayıb-axar,
Dağlar bir-birinə eşq ilə baxar,
Lalələr düzləri yandırıb yaxar,
Qapımı səadət döyər bu yerdə.
Könül, yaşamağa dəyər bu yerdə.
Ağ tülə bürünər günəşli göylər,
Hər qaya, hər zirvə bir dastan söylər,
Bura qədəm qoyan qüssə, qəm neylər?
Meşələr yaşıl don geyər bu yerdə,
Könül, yaşamağa dəyər bu yerdə.
Bürüyər ormanı quşların səsi,
Riqqətə gətirər bura hər kəsi,
Yenə al-əlvandır Qafqaz ölkəsi,
Səni gur yağışlar döyər bu yerdə,
Könül, yaşamağa dəyər bu yerdə.
Dağların sultanı Çıraqqalası,
Nağıllı, dastanlı tarix balası,
Min-min əsrlərə heyrət olası,
Sərkərdə sözünü deyər bu yerdə,
Könül, yaşamağa dəyər bu yerdə.
Zümrüd bulaqların gözü aynadır,
Bülbüllər könülü, gözü oynadır,
Burda kürə günəş qanı qaynadır,
Ağaclar budağın əyər bu yerdə,
Könül, yaşamağa dəyər bu yerdə.
Min nağıl, min dastan Şabran torpağı,
Könlə gəl-gəl deyir aranı, dağı,
Şadiman, zövqə bax bu bahar çağı,
İgidlər atını öyər bu yerdə,
Könül, yaşamağa dəyər bu yerdə.

12.10.1986.
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
TƏBRİZ DEDİM
Gözlərimin yaşı dərya içində,
Həsrət cəllad çıxdı Vətən biçimdə,
O tayımda yadlar seçə-seçimdə,
Aralıqda qurub kədər nə bardaş,
Təbriz dedim, sinəm yandı, a qardaş.
Günahkarı kim idi bu torpağın?
Sahibi var hər kiçikcik yarpağın,
Altındadır Azərbaycan bu dağın,
Necə ayrı olsun söylə gözlə qaş,
Təbriz dedim, sinəm yandı, a qardaş.
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Xəyalımda pak Savalan qəm dağı,
Qartalları oynaşanda sübh çağı,
Xudafərin söylər dərdli bir ağı,
Şəhriyarın gözlərində qanlı yaş,
Təbriz dedim, sinəm yandı, a qardaş.
Ağızlardan eşidirəm, ancaq mən,
Təbrizimin başı üstə duman, çən.
Savalanın saçlarına düşüb dən,
Ağırlaşır dərd əlində qalan baş,
Təbriz dedim, sinəm yandı, a qardaş.
Ömür keçir, illər sürür karvanın,
Ana torpaq, yuxudamı Sarvanın?
İki yerə parçalanıb bir canın,
Zaman gedir, əlimizdən alır yaş,
Təbriz dedim, sinəm yandı, a qardaş.
Kim deyir ki, bəxtiyardır günümüz,
Uca-uca zirvələrdə ünümüz.
İran oldu yaman bizim günümüz,
Bəxtimizə diyirlətdi qara daş,
Təbriz dedim, sinəm yandı, a qardaş.

Сечмяляр (шеирляр)
Ulu babam, qalx ayağa, cavab ver,
At oynatdın, qılınc vurdun, əsdi yer,
Yurdun əsir, xan Araza etdi yer,
Bu ayrılıq aləmlərə oldu faş,
Təbriz dedim, sinəm yandı, a qardaş.
Bizimkidir orda ağlar qalanlar,
At oynadır, hiylə, fitnə, yalanlar.
Başı üstü dərd-ələmlə olanlar,
Bizə oldu həsrət dağı tək sirdaş,
Təbriz dedim, sinəm yandı, a qardaş.
Necə uzun oldu həsrət, iztirab,
Sinə, ürək daha etmir axı tab,
Üzü tutub sənə edir el xitab,
Bağlı yollar açılaydı bir gün kaş,
Təbriz dedim, sinəm yandı, a qardaş.
Bakı hələ səni səslər, can Təbriz,
Bir ananın övladıyıq axı biz.
Azərbaycan deyəndə qəlb çökür diz,
Neylim, həsrət zirvələrdə oldu baş,
Təbriz dedim, sinəm yandı, a qardaş.
Təbriz dedim, sinəm yandı, a qardaş.

24.01.1987
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
ŞƏHİD XƏLİL RZA
Oğlu Təbrizi Vətən yolunda
şəhid verən, fəraqdan bağrı
partlayan istiqlal şairi
Xəlil Rzaya ithaf.
Partladı sinədə döyünən ürək,
Yarımçıq yollarda qaldı hər dilək,
Necə imza qoydu bu hökmə fələk?
Ömrün gözlərinə çəkildi millər,
Şəhid Xəlil Rza, şəhid, ay ellər.
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Nakam Təbrizinin dağı sinədə,
Əsir el-obanın ağı sinədə,
Vətənin ən ağır çağı sinədə,
Necə qanlı gəldi, necə bu illər,
Şəhid Xəlil Rza, şəhid, ay ellər.
Min-min yazılmamış əsəri qaldı,
Yağıya dilinin kəsəri qaldı,
Yurdun çəkilməmiş dərd-səri qaldı,
Apardı ruhunu bəmbəyaz yellər,
Şəhid Xəlil Rza, şəhid, ay ellər.
O azad şairim dedi: Hurr hər an,
Ona zindanlarda tutdular divan,
Verdi istiqbalın qolu üstə can…
Göyün buludları axıtdı sellər,
Şəhid Xəlil Rza, şəhid, ay ellər.
Dözmədi millətin axan qanına,
İyirmi yanvarda el divanına,
Lənətlər yağdırdı şər ünvanına,
Vuran ürəyindən qırıldı tellər,
Şəhid Xəlil Rza, şəhid, ay ellər.
Ağla o tay, bu tay, ey Vətən, ağla,
Acı tarixini bir də varağla,

Сечмяляр (шеирляр)
Şəhid şairinə qaralar bağla,
Bu gün ağı deyib alışsın dillər,
Şəhid Xəlil Rza, şəhid, ay ellər.
Dözmədi yaralı el paytaxtına,
Dözmədi yurdunun sınmış baxtına,
Övladı Təbrizin şəhid baxtına,
Axan göz yaşların gurşadı sellər,
Şəhid Xəlil Rza, şəhid, ay ellər.
Şəhid Xəlil Rza, şəhid, ay ellər.

22.06.1994

ŞƏHİDİN QANI
Torpaqdan lalətək cücərib çıxır,
Cənnətə bəzəkdir şəhidin qanı.
Ruhu kainatın köksündən baxır,
Döyünən ürəkdir şəhidin qanı.
Bu yurdun sinəsi çox paralandı,
Bağrı min bir yerdən hey yaralandı,
Düşüb nahaq şərə çox qaralandı,
Göyündə küləkdir şəhidin qanı.
Şahidlər torpağım deyib, bağırdı,
Tarixi zülümün evnə çağırdı,
Göydən də, yerdən də güllə yağırdı,
Sınmış bir diləkdir şəhidin qanı.
Güllə yağışları həddən ziyada,
Gözlərdən yox oldu işıq, ziya da,
Ahlar parçalandı daşda, qayada,
Usanmış mələkdir şəhidin qanı.
Şadiman, boş yerə dünya döyüşdü,
Köksü paralandı, torpağa düşdü,
Haqq neçə yol enib, ayağa düşdü,
Min illər həlakdır şəhidin qanı!

24.07.1990
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
SƏNİN DƏRDİN
Xalq şairi Balaş Azəroğluna
Deyirsən dumana bürünüb Təbriz,
Sənin dərdin, mənim dərdimdir, şair.
Deyirsən ayrıldı bu cığır, bu iz,
Təbriz yurd-yuvanın mərdidir, şair,
Sənin dərdin, mənim dərdimdir, şair.
Açılır cahana həzin bir səhər,
Qaranlıq köçünü dünyadan sürür.
İstəklər, məramlar çapır bir təhər,
Dünya özü boyda bir günəş görür,
Qaranlıq köçünü dünyadan sürür.
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Sinəsi həsrətli, ey yurdun oğlu,
Çox da qəm eyləmə açılar yollar.
Dunya əyan edir yoxsulu, qulu,
Hər daşı bir tarix uludan ulu.
Çox da qəm eyləmə açılar yollar.
Güclü yağış yağar, bütün günahlar
Yuyunar dünyanın sinəsi üstə.
Al-əlvan geyinər aydın sabahlar,
Sülhün nəğməsini oxuyar pəstə.
Yuyunar dünyanın sinəsi üstə.
Ayrılıq, yurduma oxudun ovsun,
Ürək qəm yükünü çəkə bilməyir.
Başından dumanı küləklər qovsun,
Qədər irticanın burnunu ovsun!
Ürək qəm yükünü çəkə bilməyir.

25.01.1987

Сечмяляр (шеирляр)
TORPAĞINA YAZ GƏLİB
Güllər verib bülbüllərlə baş-başa,
Dönüb yurdum yenə də al qumaşa,
Hər addımın tamaşadır, tamaşa,
Od-alovlu sinəsində saz gəlib,
Vətən, sənin torpağına yaz gəlib.
Açır yenə bağçalarda çiçəklər,
Min bir növlü ağacların ləçəklər,
Uçuşarlar kəpənəklər, böcəklər,
Sanki elə bir şahanə qız gəlib,
Vətən, sənin torpağına yaz gəlib.
Səmaların yeddi qurşaq geyibdi,
Şimşəklərin buludları döyübdü,
Ay-ulduz da göydə özün öyübdü,
Gözümüzə işıq verən göz gəlib,
Vətən, sənin torpağına yaz gəlib.
Təbəssüm var qız-gəlinin üzündə,
Od-alov var igidlərin gözündə,
Yığ sinənə lalələri düzündə,
Təbiətə həm işvə, həm naz gəlib,
Vətən, sənin torpağına yaz gəlib.
Baş-başadır Şahdağınla Qoşqarın,
Zirvələrdə tükənməzdir saf qarın,
Yaşıl xara geyinibdi baharın,
Köksümüzü odlandıran köz gəlib,
Vətən, sənin torpağına yaz gəlib.
Yenə hörür saçlarını söyüdlər,
At belində çapır yeltək igidlər,
Qorqud dilli elim dinlər öyüdlər,
Pak dilində nəğmə, mahnı, söz gəlib,
Vətən, sənin torpağına yaz gəlib.

08.05.1987
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
NƏ ŞİRİNSƏN, ANA DİLİM
Məmləkətin bəzəyisən,
Sən ruhumun özəyisən,
Varlığımın istəyisən,
Qovuşsun can cana, dilim.
Nə şirinsən, ana dilim.
Yad üstündən salmasın yol,
Gəl mənimlə qol-boyun ol,
Bu sinəmə odunla dol,
Yetişsin an ana, dilim.
Nə şirinsən, ana dilim.
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Çox döyüldün yağışlarda,
Çox söyüldün qarqışlarda,
Əsir oldun sərt qışlarda,
Heç doymadın cana, dilim,
Nə şirinsən, ana dilim.
Çiçək açsın Mil, Muğanın,
Sözdən keçər hər Muğamın,
Doğulandan şərbət camın,
Min can verər cana dilim,
Nə şirinsən, ana dilim.
Atam, anam gedər olar,
Gözəlliyim hədər olar,
Dünya bir gün mənsiz qalar,
Milyard ömür sana dilim,
Nə şirinsən, ana dilim.
Təbrizimdə kitaba dön,
Dilində haqq-hesaba dön,
Qələbənin yolunda ön!
Qoyma yağı dana, dilim.
Nə şirinsən, ana dilim.

Сечмяляр (шеирляр)
Nağıl, qoşma, şux bayatı,
İsindirər bu həyatı,
Vətənimin külliyyatı
Düzülər yan-yana, dilim,
Nə şirinsən, ana dilim.
Şadimanın can odası,
Sözə bağlı hər sevdası,
Ey dilimin mübtədası,
Girmisən al qana, dilim,
Nə şirinsən, ana dilim.
Nə şirinsən, ana dilim.

08.05.1987

PIÇILDAŞAN DEYİLMİ?
Azərbaycan, parlaq, nurlu gözlərin,
Hər addımda tarix olan izlərin,
Bəd ayaqda bükülməyən dizlərin,
Sinələrdə coşub-daşan deyilmi?
Ürəklərlə pıçıldaşan deyilmi?
Azərbaycan, bahar gəlib elinə,
Al günəşi kəmər elə belinə,
Yenə min bir nəğmə düşsün dilinə,
Qarşı dağlar bir tamaşa deyilmi?
Lalə, nərgiz başdan-başa deyilmi?
Qoy atlansın igidlərin çəməndə,
Al bəzənsin qızlar güllü çəməndə,
Sevgi salsın ürəklərin kəməndə,
Həyat gözəl, ömür şanlı deyilmi?
Zaman bizə istiqanlı deyilmi?

07.04.1987
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BİR GÜN GƏLƏR
Vətən, bir gün gələr, haqqın qapısı
Üzünə açılar, dözüb səbir et.
Qarışıq dövranda kəsilib asi,
Yağının bağırın üzüb, səbir et.
Zaman haqsızlara qan ağladacaq,
Bağrına dağ çəkib hey dağladacaq,
Riyakar qapısın haqq bağladacaq,
Şeytanı əlinlə əzib, səbir et.
Varımız yağını iştaha salıb,
Özgə tikəsindən dildə dad qalıb,
Haram tikəlilər sonda alçalıb,
Hiyləni, fitnəni sezib, səbir et.
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Ey yurdum, aldanma min bir sifətə,
Yol vermə bağrına dolan xiffətə,
Köksündən püskürən hər xəyanətə,
Bir çarə tapmaqçın gəzib, səbir et.
Səbirlə tapılıb hər gizli mətləb,
Səbirlə vüsala yetişər tələb,
Onsuz da dövrandan ağrı çəkir qəlb,
Zaman dəryasını üzüb, səbir et.
İnsanlıq tamaha yanan bir tifil,
Haqsızın, qansızın əlində səfil,
Həyat bir şahmatdır, udarsansa, bil,
Atını, filini düzüb, səbir et.
Ey Vətən, yadlara yağlı aş oldun,
Səni sevənlərə qanlı yaş oldun,
Şəhid düşən üçün qəbrə daş oldun!
Dünyada talandı, bezib, səbir et.

12.10.1992

Сечмяляр (шеирляр)
CAN ARAZ
Can Araz, hey can Araz,
Eyləmədin qan Araz.
Hamı yıxır talayır,
Heç olmur divan Araz.
Gözüm baxır qan-yaşa,
Yetməyir can sirdaşa,
Bizi Vətəndən edən,
Görüm dönəydi daşa.
Göyləri çən alıbdı,
Ətəyin gen salıbdı.
Güney-Qüzey deməkdən,
Dillər qabar çalıbdı.
Yol gedir Ərdəbilə,
Bərk demə, yağı bilə.
Bizi candan ayıran,
Can deyir bilə-bilə.
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Yollar üstü yağışdı,
Hər gözdə bir baxışdı.
Getdim Araz boyunca,
O taydan el baxışdı.
Təbriz üstə gün düşməz,
Sədam batar ün düşməz.
Yağı asan kəndirə,
Min yerdən düyün düşməz.
Can Araz, hey can Araz,
Eyləmədin qan Araz.
Hamı yıxır talayır,
Heç olmur divan Araz.

17.03.1989

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
VƏTƏN TORPAĞI
Qışda quzeyimsən, yayda güneyim,
Sübh çağı şehlərlə nəş‘əli meyim,
Bağrı sarı bülbül – uzaq Güneyim,
Seyir, tamaşadır aranı, dağı,
Mənə candan əziz vətən torpağı.
Bir sarı siminəm, mizrab istərəm,
Çəkdiyin ağrıya hesab istərəm,
Tabsız səbirimə mən tab istərəm,
Bizi parçaladı düşmən ayağı,
Mənə candan əziz vətən torpağı.
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Göyündən asılan günəşin olum,
Sönmüş ocağında atəşin olum,
Bu haqsız dövranla gərdişin olum,
Öz insanında gəz yurda dayağı,
Mənə candan əziz vətən torpağı.
Bilməm nə hikmətdir sevgin diləkdə,
Özün boylanırsan canda, ürəkdə,
Ağrın döşək salıb yatıb kürəkdə,
Sinəyə yaradır ayrılıq dağı,
Mənə candan əziz vətən torpağı.
Dur aç sərhədləri, keçim Təbrizə,
Tikələr, parçalar dağ çəkib bizə,
Asaq müjdələri gecə-gündüzə,
Sənin harayların yırtsın qulağı,
Mənə candan əziz vətən torpağı.
Gəzək məmləkəti istək içində,
Yıxaq sərhədləri, ötək içində,
Ya qalxaq, ya da ki, itək içində!
Yazaq misra-misra bu ağ varağı,
Mənə candan əziz vətən torpağı.

10.07.1987

Сечмяляр (шеирляр)
EY ŞƏHİD QƏBİRİ
Nakam igidlərin ləyaqət evi,
Tükənsin millətin bu dərdə səbri.
Biz boğa bilmədik iblisi, divi,
Ey şəhid qəbiri, şəhid qəbiri.
Günahkar batacaq qara günaha,
Qəfəsdən çırpındıq azad sabaha,
Oldu yurdumuza bu addım baha,
Ey şəhid qəbiri, şəhid qəbiri.
Sinədə şırımlar açdı bu dağlar,
Bu vaxtsız ölümlər sinələr dağlar,
Dərdlərdən ovulub töküldü dağlar,
Ey şəhid qəbiri, şəhid qəbiri.
Güllə yağdıranın haqqa qəsdi nə?
Durdu nakamların yağı qəsdinə,
Baxmadı bəndələr tanrıya, dinə,
Ey şəhid qəbiri, şəhid qəbiri.
Qarşında diz çöküb ağlaram hər gün,
Getməz bu sinədən ölüncə düyün,
Biz nə vaxt görərik dünyada bir gün?
Ey şəhid qəbiri, şəhid qəbiri.
Titrər için-için dərddən bağrımız,
Daşnakdır, ay ellər, bizim yağımız,
Yağının dişinə yem torpağımız,
Ey şəhid qəbiri, şəhid qəbiri.
Şadiman baş əyir, durub qarşında,
Gözündən yaş gəzir məzar daşında,
Min dəfə qocaldı cavan yaşında,
Ey şəhid qəbiri, şəhid qəbiri.
Ey şəhid qəbiri, şəhid qəbiri.

22.07.1990
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TORPAĞIM
Fitnə-feil başın üstün alıbdı,
Müddətdi ki, eldə yasdı, torpağım.
Bədnəzərin gül sinəndən çalıbdı,
Qəm oxuyan nə avazdı, torpağım?
Fələkdənmi yetdi qəfil fəlakət?!
Yasa batdı Odlar Yurdu məmləkət,
Yağılara qismət oldu şan-şövkət,
Zalım bizə məzar qazdı, torpağım.
Güllə keçdi, parçaladı sinələr,
Yuvasında qara geydi binələr,
Lal dünyanın fəraqına dinələr…
Ürək daha sınıq sazdı, torpağım.
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Öz yurdundan qaçıb çıxan kişilər,
Öz əliylə evin yıxan kişilər,
Öz dərdinə durub baxan kişilər,
Ağlımızda nə ayazdı, torpağım.
Biz də axı bu Vətənin adıyıq,
Guya, yanan ocaqların oduyuq,
İndi yağı gülləsinin dadıyıq,
Çoxu başdan çox dayazdı, torpağım.
Müsibətlər yurd-yuvaya yeriyir,
Mənliyimiz ayaq altda əriyir,
Hər çatan da özünə bir ər deyir,
Boş-boş ötən nə nəvazdı, torpağım.
Şadimanı durun çəkin çarmıxa,
Ürək dözmür qan-qırğına göz baxa,
Düşmən gələ, yurd-yuvana od yaxa,
Qartal sanan özü qazdı, torpağım.

26.06.1990

Сечмяляр (шеирляр)
VƏTƏN DEDİM
Vətən dedim, ürəyimə dağlar çəkildi,
Vətən dedim, gözüm qaldı, Araz, o tayda.
Gözlərimdən leysan təki yaşlar töküldü,
Vətən dedim, dözüm qaldı, Araz, o tayda!
Bu nə həsrət, bu nə hicran, bu nə ayrılıq?
Yandı könül gilə-gilə əzab içində.
Yağıların üzdə oldu bizə xoşqılıq,
Parçaladı yurd-yuvanı qəzəb içində.
Qərib-qərib Dərbəndimə baxıb, ağlaram,
Borçalıdan qopan haray sinə parçalar.
Mən özüm də bu dərdlərə yanandağlaram,
Dərdlərimiz mağar qurar, bizə əl çalar.
Ey soydaşlar, Vətən bizə şərəf işidir,
Bu yaralı torpaqları qorumaq gərək.
Torpağa da, dövlətə də arxa, kişidir!
Dözməlidir, sərhədlərə, sədlərə kürək.
Gəl götürək sərhədləri, yıxaq sədləri,
Köləlikdən qurtulmağın yolu savaşdır!
Məmləkətin yurdum deyən, qoçaq mərdləri,
Yağıların kəsiləcək qolu – savaşdır!
Ondan keçir dövlətçilik, yurda sədaqət,
Kişi özgə dövlətlərin əsiri olmaz.
Güclülərin əlindədir yalnız həqiqət,
Belə getsə, yurdumuzdan heç nə də qalmaz.
Araz dedim, Təbriz coşdu qanla damarda,
Cuşa gəldi ürəyimə sızan haraylar.
Araz dedim, Babək Ərkdə çarpışdı darda,
Qayalarda toz qopartdı, çatladı vaylar.
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
Biz hayların məkirinə duşüb qalmışıq,
Yenə qalxıb Qarabağı pay umur onlar.
Bəsdir daha künc-bucaqda yuva salmışıq,
Bir olmasaq, axacaqdır hələ çox qanlar…
Şadimanı qınamayın ərlər, ərənlər,
Parça-parça məmləkətdən Vətənmi olar?
Ey yurdları qul qismində, əsir görənlər,
Köləlik də istiqlala heç tənmi olar?

27.12.1988

TƏBRİZƏ MƏKTUB
Təbrizim, ağrıyla qolladım məktub,
Sənin ünvanına yolladım məktub.
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Ünümüz yetməyən, ey ana Təbriz,
Kəslib xanların açdığı yol-riz,
Barı, halımızdan hali olun siz,
Şəhidlər oğulu, qızı yurdumun,
Sındı qol-qanadı, sazı yurdumun.
Gülləyə tutuldu yalın əl-ayaq,
Bakı qan içində üzdü bu sayaq,
Ümidsiz Bakıma, gəl sən ol dayaq,
Axdı, selə döndü qanı yurdumun,
Qəhərlə boğulub canı yurdumun.
Partlayır qüssədən, ələmdən ürək,
Salsın bəlalara yağını fələk,
İki ildir qurub elimə kələk,
Tökülür gözündən yaşı yurdumun,
Açılmır fitnədən başı yurdumun.
Əgər Quzeyimə düşsə güzarın,
Görərsən yüzlərlə şəhid məzarın,
Çatdır, dünyamıza el ahu-zarın,
Yetişsin dadına ellər yurdumun,
Haqq sözün söyləsin, dillər yurdumun.

Сечмяляр (шеирляр)
Bizdən pay umurlar el torpaqları,
Çəkilir Vətənə sinə dağları,
Solur könüllərin həyat bağları,
Davakar adlanır özü yurdumun,
İki ildir gülmir üzü yurdumun.
Bəlaya tuş olub düzü məmləkət,
Döyür qapımızı hər gün fəlakət,
Harama dönübdü halal bərəkət,
Düşüb bəd ağıza sözü yurdumun,
Sönübdü ocağı, közü yurdumun.
Yağıya tuş olub gözəl Qarabağ,
Qanlı səngərlərə dönüb dərə, dağ,
Xaraba qalıbdı evlər, bağça-bağ,
Qalıbdı əllərdə bəxti yurdumun,
Sökülür, dağılır taxtı yurdumun.
Rusun işğalına tuş olmuşuq biz,
Göylərdə vurulan quş olmuşuq biz,
İndi bəbəklərdə yaş olmuşuq biz,
Qız-gəlin harayı, vaydı yurdumun,
Dərdi yığın-yığın taydı, yurdumun.
Haya, erməniyə verib silahı,
Al qana boyayır, gələn sabahı,
Çıxıbdı, göylərə ellərin ahı,
Köksü parça-parça oldu, yurdumun,
Bağrı şəhidlərlə doldu, yurdumun.
Şadiman çağlayan, yanan el qızı,
Hönkürür qələmi, kağızı, sözü,
Gəlib yetişəndə əlinə yazı,
Təbriz, söyləyərsən dərdin yurdumun,
Çağır Koroğlusun, mərdin yurdumun.

09.02.1990
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YAĞI GÜLLƏSİNƏ TUŞ OLAN BAKI
19.01.1990-cı ilin gecəsi Bakı küçələri,
sovet qoşunlarının-rus işğalçılarının
basqısı ilə al qanlara boyandı, etnik
qövmündən asılı olmayaraq, mənliyi
olan azərbaycanlı bu tarixi heç zaman
unutmamalıdır! Köləlik kişiliyə zərbə
vuran ən dəhşətli bəladır!

Yağı gülləsinə tuş olan Bakı,
Sinəsi qanlarla, ey dolan Bakı!
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Güllələr yağışa döndü o gecə,
Dözdün ah-vaylara söylə sən necə?
Nahaq qanlar gördü saysız park, küçə,
Yaxıldı adına qaralar, Bakı,
Silinməz sinədən yaralar, Bakı.
Qapını əcayib iblis bağladı,
Qız, gəlin başına qara bağladı,
Azadlıq eşqiylə sinən çağladı,
Söndü çıraqların o gecə, Bakı,
Fitnə qalib gəldi gör necə, Bakı?!
Fələk də leysanlar tökdü gözündən,
Buludlar ağladı dərdli üzündən,
Yetmədi dünyaya haray sözündən,
Söndü isti, halal ocağın, Bakı,
Doldu qanlar ilə qucağın, Bakı.
Tökülən qanlardan yarandı sellər,
Qaldı halımızdan xəbərsiz ellər,
Tarixə saldırsın bu qanı illər,
İsti yatağında döyülən Bakı,
Təqsirsiz, günahsız söyülən Bakı.

Сечмяляр (шеирляр)
Rusun İmperyası bizə qan oldu,
Bütün yurd-yuvaya bir divan oldu,
Əliylə İrəvan Yeravan oldu,
Hey acı dərdlərdən qan udan, Bakı,
Köləlik acısın, ey dadan Bakı.
Haylara gətirib, el verdi burda,
İki yüz il əzablar uddurdu yurda,
Nə oldu bəs Türkə, şanlı Boz Qurda?
Şəhidlər üstünə tökülən, Bakı,
Bağrı işgəncədən sökülən, Bakı.
Baxıram hüsnünə, partlayır bağrım,
Kimi bu haraya, bu qəmə çağrım?!
Yıxır ürəyimi, dağıdır ağrım,
Yiyəsiz uşaqtək ağlayan, Bakı,
Kölə xalqımızı dağlayan, Bakı.
Kişilər, dözməyin qana, qırğına,
Çəkin xəncərləri, basmayın qına,
Tamaşa etməyin, tökülən qana!
Bütün yurd-yuvanın, gözüdür Bakı,
Vətənin ocağı, közüdü Bakı.
Sən də, yurdun qızı, mərd əskər olaq,
Vallah, zəiflikdi durub saç yolaq,
Şəhidlər düzülüb, bax, qalaq-qalaq,
Qana ürcah olan bir çağdı, Bakı,
Bütün Azərbaycan ocaqdı, Bakı!
Şadiman, işğalı bilməyən, bilsin,
Tanrı pis qonşunu həyatdan silsin,
Yurda xor baxanın gözü tökülsün,
Fəryadla dünyanı oyadan, Bakı,
Haqqımız yolunda qan udan, Bakı.

28.01.1990
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NECƏ YAŞAYIRIQ BİZ
Gülləboran olunduq, yenə ocağımızda,
		
Dərdi daşıyırıq biz.
Bəslədik iblisləri isti qucağımızda,
		
Necə yaşayırıq biz?
Vətən ahlar içində, fəryada gələni yox,
Qırılıb-çatılırıq, ölümüz var yerdə çox,
Ürəyimiz partlayır, nə dözürük dərdə çox?
		
Necə yaşayırıq biz?
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Kölə babalar bizə, kölə Vətən saxlayıb,
Hər əsrdə min dəfə, ölüb-itən saxlayıb,
«Böyük qardaş» qəzəbli, yalançı eşq laxlayıb,
		
Necə yaşayırıq biz?
Düşmənin tanımayan, başa yaman kül olur,
Ağlayan ürək üçün, haray salan dil olur,
Millət tökülür çölə, dünyada səfil olur,
		
Necə yaşayırıq biz?
Azərbaycan, kimdədir sənin torpağın,daşın?!
Niyə dərddən qurtulmır, dincəlməyir heç başın?
Səni qorumaq üçün, nə etdi Vətəndaşın?!
		
Necə yaşayırıq biz?
Hanı Borçalı, Dərbənd, İrəvan, Göyçə hanı?
Nədən qorumuşuq bəs, tən içində bu canı?
Bürüyüb vücudumu bir illət həyəcanı,
		
Necə yaşayırıq biz?
İndi də Qarabağa göz dikib qansız yağı,
Dağılır kənd, qəsəbə, sönür yurdun çırağı,
Çatdırın məzarlarda yatanlara sorağı,
		
Necə yaşayırıq biz?

Сечмяляр (шеирляр)
Təbriz, qaldır başını, bax o taydan, bu taya,
Bax Vətənin qəlbindən dikələn ahu-vaya,
Uçub töküləydi kaş başımıza daş-qaya!
		
Necə yaşayırıq biz?
Biz nəyin fəxrindəyik, ey dilibir yurddaşlar,
Axı necə sinədən dikəlib qalxır başlar?
Axıdırıq kişili, qadınlı acı yaşlar!!!
		
Necə yaşayırıq biz?
Köləlik eşqiylə çox, a yanıb yaxılanlar,
Ey rusun ayağına qul təki yıxılanlar,
Bəsdir, sizi qorxutdu ayı donlu xoxanlar,
		
Necə yaşayırıq biz?
Hanı atlar üstündə qılınc çalan dədələr?
Qalxıb qəbirlərindən bağrımızı didələr,
Hanı başı papaqlı, hanı Vətəndidələr?
		
Necə yaşayırıq biz?
Şadimanı dilindən durun çəkin çarmıxa,
Ya mən doğulmayaydım, ya ruhum çıxsın yoxa,
İşğala dözmək olmur, axı göz baxa-baxa,
		
Necə yaşayırıq biz?
		
Necə yaşayırıq biz?
17.03.1990
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ÜRƏK YANIR, EY ŞƏHİDİM
Əyilir önündə an, vaxt dayanır ey Şəhidim,
Tökülən al qanuva ürək yanır, ey Şəhidim.
Pak növrəstə bədənlər döşənib qəbir evinə,
Gözdən axan yaşlarım çevrilib bir can divinə,
Çalışıb ağlamıram ki, yağı, düşmən sevinə,
Ananın fəryadını yer-göy anır, ey Şəhidim,
Tökülən al qanuva ürək yanır, ey Şəhidim.
Tabutun üstə gedən bayrağımın qan izi var,
Bu qara günlərin əlbəttə ki, bir gündüzü var,
Sinələrdə alışan eşqinə istək közü var,
Bizim yurd haqqımızı dünya danır, eyŞəhidim,
Tökülən al qanuva ürək yanır, ey Şəhidim.
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Matəmin özü qara, üzü qara, əhdi qara,
Bizi savaşa çəkən vurur sinələrə yara,
Vətəndən baş götürüb hara qaçaq, fələk, hara?
İçdə yatmış qisasım, dur, oyanır, ey Şəhidim,
Tökülən al qanuva ürək yanır, ey Şəhidim.
İstəkli qız qalacaq gözləri yolda beləcə,
Ana, bacı harayı sancılıb məzara necə?
Hönkürür əhvalına al sabah, məlalı gecə,
Söykənib başdaşına ruhu sanır, ey Şəhidim,
Tökülən al qanuva ürək yanır, ey Şəhidim.
Düşmənin hər üzünü gördü Vətən torpağımız,
Qanlı köynəklərini sərdi Vətən torpağımız,
Qərənfili yasına dərdi Vətən torpağımız,
Bizə gələn bəlanı yad nə qanır, ey Şəhidim?!
Tökülən al qanuva ürək yanır, ey Şəhidim.
Bu əllər söylə səni qəbir evinə necə qoya?
Daha millət usanıb illər ilə qanlı vaya,
Dəxi düşmənlərimiz öz qanını içə, doya,

Сечмяляр (шеирляр)
Könlüm borana düşüb, içim donur, ey Şəhidim,
Tökülən al qanuva ürək yanır, ey Şəhidim.
Çox düşmənləri sınağa çəkdi Azərbaycanı,
Çox gənciylə məzarlara əkdi Azərbaycanı,
Çox işğalın boğçasına bükdü Azərbaycanı,
Ruhun cənnət quşutək bağa qonur, ey Şəhidim,
Tökülən al qanuva ürək yanır, ey Şəhidim.
Şadiman, Bakıya bax, Təbrizi çağır haraya,
Qalxsın yatmışlarımız yol arasınlar çaraya,
Ox unutqanlığımız Kərkükə dəyən yaraya!
Dərdini tariximiz özü tanır, ey Şəhidim,
Tökülən al qanuva ürək yanır, ey Şəhidim.
Əyilir önündə an, vaxt dayanır ey Şəhidim,
Tökülən al qanuva ürək yanır, ey Şəhidim.

01.08.2014

SƏPİLİB YER ÜZÜNƏ
Övladların səpilib yer üzünə,
Həsrətmi sən birləşən ər üzünə?
Yağı çıxır gülənlərin üzünə,
Öz kökündən dönənlərmi ad, Vətən?!
Yurda necə divan tutur yad, Vətən?
Dur Bakıdan Təbrizinə ağ yol aç,
Sənə oğul olmayandan özün qaç,
Birlikdədir bu dərdlərə son əlac,
Et mənliyi puç olandan dad, Vətən,
Yurda necə divan tutur yad, Vətən?
Dilim taxtı, yolum baxtı, yağın çox,
Sinən üstə çalın-çarpaz, dağın çox,
Göz yaşını sözə tutan ağın çox,
Qoy yandırsın bu aləmi od, Vətən,
Sənə necə divan tutur yad, Vətən?
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Öz yurdunda əsir olur soydaşın,
Nə vaxt dərddən qurtulacaq bəs başın?
Nə vaxt candan ötəcəkdir təlaşın?
Bu dərdləri unutma, et yad Vətən,
Sənə necə divan tutur yad, Vətən?
Qaça-qaça düşüb qalıb oğullar,
Qəribliyə mehr salıb oğullar,
Qaçqın, köçkün adın alıb oğullar,
Daha gedib damağından dad Vətən,
Sənə necə divan tutur yad, Vətən?
Düşmənlərin sıralanıb ətrafda,
Qol açıbdı yağılara ətraf da,
Lal eyləyib düzə dilin, sərraf da,
Qoyma qalsın yağılara dad, Vətən,
Sənə necə divan tutur yad, Vətən?
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Bu Şadiman bir ömürdü hay salıb,
Sinəsinə fəryadından vay salıb,
Gözlərindən ürəyinə çay salıb,
Yaman olub zəhmətlərin bad, Vətən,
Sənə necə divan tutur yad, Vətən?

20.12.2014

ƏGƏR QULAQ ASIRSANSA MƏNƏ
Söz qurbanı Rafik Tağıya…

Ağrını haqqa çatdın,
Qəlbini ora atdın,
Cızha-cızla yandı ürəyin,
Bu yanğı alova çevrildi
vərəqlər üstə…
Ruhları xəstə
bunu duya bilməzlər,
Heç bir haraya gəlməzlər…
Sən mövhümata,
xürafata,

Сечмяляр (шеирляр)
Qəlbləri zəhərləyən
çirkli həyata yox dedin.
Qələmindən boylandı harayların,
Ürəyində əlçimləndi vayların,
Təbibin, dərmanın əlac
etmədiyini sözdə tapdın,
Ruhunun içində ona qala yapdın.
Kağızlardan boylanan
sözlər təsəllin oldu,
Evində səni gözləyən
gözlər təsəllin oldu.
Bu təsəllini çox gördülər sənə,
Pislik beyinlərdə olub bir ənənə.
Söz yarası qılıncdan itidi dedilər,
Ona görə başını yedilər…
Sözün düzün demək cana bəladı,
Ölümə yuvarlanmaqdı adı…
Onu demək istəyirdim,
Düz danışanın işi, bə‘zən
qanlı dişlərdən keçir,
Şərə xidmət edənlər
pis vərdişlərdən keçir.
Sən özündə bilməmiş deyildin,
Yamanlığa əsənlər,
Haqqın dilini kəsirlər…
Həkim adını sözə dəyişdin,
Bu minvalla ədalətsizliklə döyüşdün…
Nə həkimliyi atdın, nə də qələmini,
Yazdıqlarınla bəzədin könül aləmini.
Döyüşünü yarıda qoydular,
Bununla səni məğlub saydılar.
Məğlub sən yox, onlardı,
Diri ikən ölü canlardı…
Bunu istəyirdim deyəm sənə,
Əgər qulaq asırsansa mənə…
14.11.2012
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DOKTOR CAVADI
Bu gün Cavad Heyət Bakıda
torpağa tapşırıldı, məzar evi
nurlu olsun, təbibliyindən,
alimliyindən öncə,
o böyük VƏTƏNDAŞ idi…

Dilindən düşmədi Vətən torpağı,
Qəlbdə dalğalatdı üçrəng bayrağı,
Güneydən Quzeyə gəzdi ayağı,
Çıxmaz qəlbimizdən işıqlı adı,
Yaşadar «Varlıq»ı doktor Cavadı.
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Güneydə çalxatdı TÜRK varlığını,
Sevdi anasıtək bərk varlığını,
Etmədi çoxlartək tərk varlığını,
Oldu Vətənmizin nurlu övladı,
Yaşadar «Varlıq»ı doktor Cavadı.
Müstəqil dövlətlə qürurlanırdı,
Ürəyi millətçin eşqlə yanırdı,
O, Azərbpycanı canı sanırdı,
Canı qucağına aldı ustadı,
Yaşadar «Varlıq»ı doktor Cavadı.
Əlləri məlhəmli Cavad Heyəti,
Saldı dil-ağıza təbib qüdrəti,
Gəzdi Avropanı onun izzəti,
Xəstə ürəklərə yetdi imdadı,
Yaşadar «Varlıq»ı doktor Cavadı.
Təbib dil eşqiylə dərgi yaratdı,
Ana türkcəsinə məbəd ucaltdı,
Duyğusun, sevgisin «Varlıq»a qatdı,
Heyrətdə buraxdı yaxını, yadı,
Yaşadar «Varlıq»ı doktor Cavadı.

Сечмяляр (шеирляр)
Bu itgi eldəndir, ey gözəl insan!
Yoxluğun Vətənə deyildir asan,
Araz da hönkürüb tökəcək leysan…
Necə ki, gözümdə gurşadın dadı,
Yaşadar «Varlıq»ı doktor Cavadı.
Qarabağ deyirdin çıxışlarında,
Bir niskil yatmışdı baxışlarında,
Döyüldük dövranın sərt qışlarında,
Bu qopan tufanlar ruhun fəryadı,
Yaşadar «Varlıq»ı doktor Cavadı.
Şadiman ruhuna əyir başını,
Öpəcək Vətənin məzar daşını,
Basacaq bağrına VƏTƏNDAŞINI,
İnsanlıq sevənə örnək həyatı,
Yaşadar «Varlıq»ı doktor Cavadı.
Yaşadar «Varlıq»ı doktor Cavadı.

14.08.1914

BƏXTİN AÇILSIN
İstərəm sənin də bəxtin açılsın,
Üstündən çəkilsin buludlar, Vətən.
Yağının başına dağlar uçulsun,
Getsin yurd-yuvadan fəryadlar, Vətən.
Hər qara gecənin ağ sabahı var,
Səhərin nurları üzündə gülsün.
Bilirəm, içində işğal ahı var,
Gözündə dünyanın sevinci gülsün.
Şadiman ağrından dağlar yaratdı,
Gözüm bulud oldu, ürəyim qəhər.
Özünün dağların üstündən atdı,
Tək sənin varlığın qoy versin bəhər.

14.02.2016
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İTİRDİK DÜNƏN
Nurəngiz Günə ithaf

Bir gözəl xanımı itirdik dünən,
Deyirlər, dilindən söz tökülürmiş.
Təbəssüm üzərdi baxışlarında,
Kirpiklər üstündən köz tökülürmüş.
Misralar içində gəzərdi canı,
Vərəqə iltifat könül həyanı,
«Günəşə Duası» ruhun fəğanı,
Üzündən xoş bahar, yaz tökülürmüş.
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Baxışı gülüşə süfrə açardı,
Qəm onu görəndə durub qaçardı,
Ruhu qanad açıb göydə uçardı,
Bütün vücudundan naz tökülürmüş.
O, gülə, çiçəyə dəymə deyərdi,
Onun həyatını əymə deyərdi,
İşığı, günəşi, nuru öyərdi,
Qəlbindən kədərə buz tökülürmüş.
Bir gözəl xanımı torpaq apardı,
Şeriyyət bağından yarpaq qopardı,
İçimiz sızladı, tufan qopardı,
Göz yaşı donanda az tökülürmüş.
Ölüm hardan tapdı «İşıldaquşu»?
Bir masa üstündən uçdu təb quşu,
Baxışı alardı ağılı, huşu…
Tel haray çəkəndə saz sökülürmüş.
Məzar bağra basdı Nurəngiz Günü,
Günəşdən xəlvətcə gəldi yas günü…
Səmanın köksünə çəkildi ünü,
Göydən yaş içində duz tökülürmiş.

Сечмяляр (шеирляр)
Şadiman, hönkürən təbini dinlət,
Bu qara xəbərin özünü inlət,
Ayrılıq elə də, belə də zillət,
Qapını döyəndə diz bükülürmüş.

21.12.2014

VƏTƏNİN VARLIĞI
Vətənin varlığı əsgərdən başlar,
İgidin sədası sərhəddən gələr.
Yurduna arxadır düşünən başlar,
Düşmənə nifrətlər hiddətdən gələr.
Torpaqsız, yuvasız insan qəribdi,
Dünya ayağına hicran səribdi,
Məğlubun barını yağı dəribdi,
Çəkdiyi sitəmlər zillətdən gələr.
Vətən ev-eşikdi, Vətən diləkdi,
Bədənin içində vuran ürəkdi,
Allah nəsib edən məsum mələkdi,
Onun mükafatı nemətdən gələr.
Biz ağrı-acısın uduruq hər gün,
Dərdini minnətsiz dadarıq hər gün,
Onunla sevdalı dildarıq hər gün,
Tək ona sevgimiz izzətdən gələr.
Vətən duyğu dolu həyata bağlı,
Çağladır ruhları, coşdurur ağlı,
O candan boylanan bir el nağılı!
Onun sədaqəti millətdən gələr.
Şadiman, nə eşqdi boylanır candan?
Ağrına qoşulub oylanır candan,
Qopa yurdlarımız acı hicrandan,
Sağalmaz yaralar illətdən gələr.

14.02.2016
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SEHRİNDƏN ALIŞDIM
Unudulmaz səsli Rübabə
Muradovaya ithaf

Səsindəki sehirindən alışdım,
Yandı bağrım oda, közə, Rübabə.
Ürəyimin hicranına qarışdım,
Doldu qan-yaş küskün gözə, Rübabə.
Nə bəladı, büryan oldu ürəklər?
Niyə bizi qarqışladı fələklər?
Ayrı düşdü o tay, bu tay diləklər,
İllər keçdi dözə-dözə, Rübabə.
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Qafqazlardan Savalana səsləndin,
Ərdəbili ürəyində bəslədin,
Bu ağrını hər bir kəsdən həslədin,
Dönük Araz baxmır sözə, Rübabə.
Haqsızlıqlar parçaladı sinəni,
Uçurtdular Ərdəbildə binəni,
Doğradılar ana dildə dinəni,
Yurdun qanı çıxdı dizə, Rübabə.
Başın üstə fələklər qan ağladı,
Yurd ayrıldı, bu dərddən can ağladı,
Zaman ötdü, qapında an ağladı,
Müsibətin qalxan-nizə, Rübabə.
Bir ömürdü, biz də köçüb, gedərik,
Dərd şərbətin haqdan içib, gedərik,
Ayrılığı yovuq seçib, gedərik,
Zaman gülsün neylək üzə, Rübabə.

Сечмяляр (шеирляр)
Segah üstə ağladırsan ürəyi,
Səsin Rəbbin könlə yatan mələyi,
Çatdırırsan yurddan yurda diləyi,
Arzun daşa dəymiş kuzə, Rübabə.
Biz qorxağıq, yoxsa fələk amansız?
Ömür ötür, köç üstündə səhmansız,
Görüb yağı, qalsın daha fərmansız,
Kim ayıra, kimlər dözə, Rübabə.
Oxu «Heydər baba»dan sən misranı,
Düşsün ərzə, silkələsin İranı,
Yandırırsan başdan-ayaq bu canı,
Ağrı-acı durub üzə, Rübabə.
Sən səhnədə Leyli olub ağladın,
Yurda Məcnun ürəkləri dağladın,
Füzulinin harayıyla çağladın,
Harayların zalım əzə, Rübabə.
Sən də yurddan yurda pənah gətirdin,
Qüzey tapıb, Güneyini itirdin,
O tayda da bülbül kimi ötürdün…
Səsin yerdən göyə ərzə, Rübabə.
Şirin xanım bir dünyalıq dərd daşır,
Hönkürtülər qəlbə düşür, dərd daşır,
Deyirlər ki, Araz özü yurd aşır,
El gələcək, bir gün bizə, Rübabə.

04.04.1980
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MÜNƏVVƏR
Türkiyəmizin tanınmış yazarı
Adanalı Münəvvər Düver xanım əfəndiyə…

Yolladığın çiçək diləyim oldu,
Ey Türkün sevdalı qızı, Münəvvər.
Sevginə söz qoşan ürəyim oldu,
Dinlətdin sinəmdə sazı, Münəvvər.
Tanrı tükətməsin ocağımızı,
Eşq ilə doldursun qucağımızı,
Artırsın gün-gündən xoş çağımızı,
Könlümüz qoxlasın yazı, Münəvvər.
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Türk olan yerlərdən getsin dumanlar,
Bizim haqqımıza gülsün imanlar,
Qapısın xoş üzlə açsın zamanlar,
Duyğular eyləsin nazı, Münəvvər.
Yuvalar eşqiylə coşğumuz artsın,
Yatmış qurdumuzu qəlbdən oyatsın!
Bütün ellərimiz muraza çatsın,
Ocaq yurddan olsun razı, Münəvvər.
Sən də gözəllikdə dürdanə oldun,
Ər təki hər işdə mərdanə oldun,
Narahat ömrümə sevgiylə doldun,
Sevgidən bulmazlar azı, Münəvvər.
Köksünün paklığı üzündə gəzir,
Şeyrinin ovqatı sözündə gəzir,
Təbin sonalartək göllərdə üzür,
Bitməsin ilhamın düzü, Münəvvər.
Şadiman Türkliyə eşq ilə coşur,
Onun sinəsində bu ülfət daşır,
Bəy, xanım, əfəndi sənə yaraşır!..
Həsrətə bir məzar qazı, Münəvvər.

13.06.2012

Сечмяляр (шеирляр)
KÖNÜL

Könül Səidə

Ey tovuz misallı, ey sona hallı,
Nazlı gözəllərin mələyi, Könül.
Sözləri avazlı, xoş dili ballı,
Coşan duyğuların ürəyi, Könül.
Səhərlə oynasın ömrün anları,
Tanrım sənə yazsın xoş zamanları,
Dünyanın ən zərif əhd-peymanları,
Çağlatsın ruhunda diləyi, Könül.
Vaxtın haqq qapısı bəxtə açılsın,
Günəşi aləmə nurtək saçılsın,
Ümidin yoxuşa qələbə çalsın,
Boğsun şərdən əsən küləyi, Könül.
Qəlbin məhəbbəti gözlərdə gülsün,
Kirpiklər üstündən kədəri silsin,
Dostların dostluğun qədrini bilsin!
Bu amal həyatın gərəyi, Könül.
Səidin sevdanla coşsun, çağlasın,
Ananın eşqinə ülfət bağlasın,
Anlar sevincinlə bir növrağlasın,
Uçmasın ruhunun dirəyi, Könül.
Gənclik də gözəldi, həyat da gözəl,
İnsan mətin olsa, titrəməz təməl,
Yaddaşdan silinib getməz pak əməl…
İtməsin ağlının əməyi, Könül.
Cavanlıq ömürün sultan zamanı…
Yaman çalxatmısan bu Şadimanı,
Təbimin dilində gəzir fərmanı,
Fələyin əlində ələyi, Könül.

14.11.2012

105

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
İLYAS TAPDIQ
Azərbaycanın təmiz ürəkli,
böyük şairi İlyas Tapdıqa ithaf

İlyas Tapdıq –
mərhəməti dünyaya sığmayan,
Göylərində şimşəklər çaxmasa yağmayan,
İmkansızın könlündə ümid quşunu
boğmayan müdrik Nizami,
Qoru bir qığılcıma bənd
kimsəsiz ilhamlara hami..!
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İlyas Tapdıq –
sinəsində Vətən harayı,
Üsyanı tüğyan edən lal Araz çayı.
Ürəyi qapı dalında qalan
İmdadsız gözlərə çaxmaq daşı,
Məmləkətin vicdandan
yoğrulmuş vətəndaşı!..
İlyas Tapdıq –
ürəyi kövrək bir çağa,
İçinə illərin möhləti yağa-yağa
alışan bir ocaq,
İlhamı sinəsində öldürülən
vətən övladına açılan qucaq.
İlyas Tapdıq –
qəzəbi buludlaşan şimşəkdir,
Ümidin və haqqın başına
sığal çəkməkdə təkdir!
Ədəbiyyat aləmində «mənəm-mənəm»
deyənlərə örnəkdir.
İlyas Tapdıq –
Kövrək bir şair, gözəl bir ata,
Əbədi bir ölçü insaniyyata!..

Сечмяляр (шеирляр)
Nur mənbəyidir işığı ilə həyata,
Öz zər dənələrini səpir mənəviyyata.
İlyas Tapdıq –
bağırında Füzuli yanğısı,
İçində parçalanmış Vətən ağrısı!
Düzlükdən və mərdlikdən doğulmuş,
İstək və sayğıları insana
məhəbbətlə yoğrulmuş.
Öz yolu, öz dəsti-xətti olan sənət günəşi,
Köksündə qövr edir ilham atəşi!
İlyas Tapdıq –
Vətən övladını öz balası bilən,
Mərdliyi basılmayan qalası bilən.
Laqeyd baxışları gözləri ilə parçalayan,
İçində Vətən sevgisi iyrənc hissləri
haçalayan,
Dədəm Qorqudun müqəddəs övladı,
İmkansızların Tanrı imdadı...
İlyas Tapdıqlar nurdur bu məmləkətə,
Ey Şirin xanım, qoymaz ki,
bu yurd düşsün fəlakətə!...

12.12.1991
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DÜNYADAN KƏSİLMİR QIRĞIN
Hüseyn Cavidə məktub

Nə vaxtdı dünyadan kəsilmir qırğın,
Onu törədənlər pardaqlayırlar.
Ölkələr dağılır, hər yerdə yanğın,
Zülmə qol qoyanlar budaqlayırlar.
Ey böyük sənətkar, ey dahi şair,
«İblis»i yazanda könlün ağladı.
Dünyanın düşdüyü bu aha şair,
Sözünün təşnəsi çələng bağladı.
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Dünya dəyişməyib, həmən dünyadı,
İblislər əlində paramparçadı.
Göylərə yüksəlir məzlum fəryadı,
Fikirlər, vicdanlar haça-haçadı.
Sən iblis söylədin qoluzorluya,
İblislər getdikcə artır ilbəil.
Cəhd edir naqislər haqqı korluya,
Şeytanlar ulaşır, haray çəkir dil.
Ağlayan gözlərin yaşı sel təki,
Əzən əziləni güdaza verir.
İnsanın həyatı olub yel təki,
Haqqın qollarını zalımlar gərir.
Getdikcə pisləşir dünyanın halı,
Onu çalxadanlar zülmə bac oldu.
Ey şair, yazdığın fikirlər ali,
İblislər getdikcə ətrafa doldu.

Сечмяляр (шеирляр)
Yurdumuz, yuvamız işğal içində,
Yaxşı ki, ey Cavid, cismin sağ deyil,
Sən ağrı-acını doğdun içində,
Demə ki, şairim, həmən çağ deyil.
Məzlumun naləsi öldürür məni,
Qınayır hər yetən bu Şadimanı.
Elə yaxın bildim könlümə səni,
Ruhuna sarıdır könül limanı.

15.02.2016

QƏRİBƏM, VƏTƏN…
Bir içim suyumsan, bir udum havam,
Dilimdən göylərə ucalan duam,
Köksümü sığdığım ən isti yuvam,
Ruhum ağuşunda bülbültək ötən,
Sənsiz yerdə, göydə qəribəm, Vətən.
29.04.2016

SƏNİ QANA SALAN
Səni qana salan qanda boğulsun,
İçinə dünyanın qəmi yığılsın,
Başından dərd-bəla bir yol dağılsın,
Ruhumuz içində eşqiylə bitən,
Ey candan, könüldən boylanan Vətən.

13.05.2016
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ÇANAQQALA
Ruhumuzun qürur yeri, Çanaqqala,
Ürəklə bir vurur yeri, Çanaqqala…
Üstümüzə gələn azğın yolun sapdı,
Qorxu bilməz igidlərin silah qapdı,
Süngülərlə düşmənlərin bağrın çapdı,
Varlığımız dincliyini səndə tapdı,
Sən titrətdin ərzi-göyü, Çanaqqala,
Nərə çəkdin, kəsdin heyi,Çanaqqala.
Yerlər-göylər bir-birinə dəydi o gün,
Əsgərlərin qurd ürəyi yedi o gün,
Paltarını süngülərdən geydi, o gün,
Yağıların bayraqların əydi o gün,
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Türkə sönməz çıraq oldun Çanaqqala,
Tarixinə varaq oldun, Çanaqqala.
Türkü əymək istəyənlər vaya düşdü,
Yer titrədi başlarına qaya düşdü,
Bütün dünya için çəkdi, haya düşdü,
Qan sıçradı, ulduzlara, Aya düşdü,
Ət bədənlər çəpər oldu, Çanaqqala,
Şəhidlərlə için doldu, Çanaqqala.
O qanların izi qalıb ürəklərdə,
Fəryadları cövlan edir fələklərdə,
Əsgərinin səsi gəzir küləklərdə,
Mərtəbəsi əlçatmayan mələklərdə,
Məzarına baş əyirik, Çanaqqala,
Qəhrəmana can deyirik, Çanaqqala.
Türkiyənin bağırından baxan diyar,
Osmanlını ağırınla yaxan diyar,
Düşmənlərin axırına çıxan diyar,
Ucalığa bayrağını taxan diyar,

Сечмяляр (шеирляр)
Bugünümüz sənə borclu, Çanaqqala,
Müsəlmana şərəf taclı, Çanaqqala.
Başı uca millətinin Vətənisən,
Numusunun, qeyrətinin Vətənisən,
Anaların heyrətinin Vətənisən,
O kişilik sərvətinin Vətənisən,
Ay-ulduzlu sancağın var, Çanaqqala,
Al qırmızı ruhuna yar, Çanaqqala.
Sən şərəfli tarixinlə öyünməkdə,
Türk deyənin sinəsində döyünməkdə,
Xainlərin yalanlarla deyinməkdə,
Yenə türkün əleyhinə şər dinməkdə.
İgidlərin bu gün də var, Çanaqqala,
Vətən adlı torpağa yar, Çanaqqala!
Atatürkün şərəf dolu hərb meydanı,
O möhtəşəm İnsan uddu qan-qadanı,
Göylərində qanad açır ruhu canı,
Torpağının güllərində şəhid qanı,
Hayqırtısı dağda-daşda, Çanaqqala,
Ürəklərdə yeri başda, Çanaqqala.
Bütün dünya heyran olub şöhrətinə,
Yığışırlar hər il sənin izzətinə,
Allah özü aşiq olub zəhmətinə,
Bu Şadiman canın verər millətinə,
Heç sönməyən çırağımız, Çanaqqala,
Bir milləttək sorağımımız, Çanaqqala.

23.04.2015
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AÇ QARANI BAŞDAN, VƏTƏN
Aç qaranı başdan, Vətən,
Ver ağrını, çəkim candan.
Keçsin qılınc daşdan, Vətən,
Gəl, qurtulaq həyəcandan.
Yurdlar bizdən imdad istər,
Hər tərəfin abad istər,
Qarabığın fəryad istər,
Xarabadı yurd divandan.
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Uşaq təki tarix ağlar,
Alıb başa qara bağlar,
Döyüşməsək, bitməz çağlar,
Şər-şeytanı qov ünvandan.
Hanı Babək? Durub gəlsin,
Qılıncının ucun dəlsin,
Bilməyənlər, bunu bilsin,
Vətən keçir, əhd-peymandan.
Çoxdur bizdə İbn Sumbat,
Yaşanmayır belə həyat,
Ruhu etdik ucuz, boyat,
Keçsin ürək qoy dərmandan.
Acı ömür sürənlərik,
İşğal üzün görənlərik,
Əgər ərik, ərənlərik,
Qurtulaq bu ah-amandan.
Şuşa olsun paytaxtımız,
Ordan baxsın şah taxtımız,
Olsun daha şad baxtımız,
Düşmən ölsün bu fərmandan!

Сечмяляр (шеирляр)
Ölənlərin gor çatladır,
Ürəkləri dərd partladır,
Düşmən ayıq, şər atdadır,
Duraq keçək imtahandan.
Vətən, səndən keçmək olmaz,
Təslim yolun seçmək olmaz,
İşğal donub belə qalmaz,
Qalsa partlar dərd cahandan.
Şadimanın dili qısa,
Dözmür Vətən bata yasa,
Düşmənin qan qussun tasa,
Çıxmasın heç qoy hicrandan.

12.07.2015

QOLLARI DİBİNDƏN VURULAN
Qolları dibindən vurulan Vətən,
İtrilmiş torpaqlar sənin deyilmi?
Bəxtinə qurğular qurulan Vətən,
Başın üstə gəzən çənin deyilmi?
Vətəndən yazmağı şivən sayanlar,
Qul duruma girmək kişilikdənmi?
Özgə havasına zövqlə uyanlar,
Bu cür ömür sürmək kişilikdənmi?
Vətənin sərvətin talayanlara,
Vətən qucağında imarətlər var.
Şərə quyruğunu bulayanlara,
Bitib tükənməyən səadətlər var.
Qarabağ düşmənin əlində nalan,
Milyonlar səpilir boş-boş işlərə.
Heç uca taxtından düşməyir yalan,
Nə vaxt son qoyular bu gedişlərə?
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Vətən göz yaşını axıdır tökür,
Harınlar fəryada qulaq verməyir.
Talayan talayır, sökənsə sökür,
Kimsə müsibəti, sanki görməyir.
Əgər unudulsa Qarabağ bu gün.
Bundan da dəhşətli qanlar olacaq.
Yurdun sinəsindən getsə dağ bu gün,
Törəməz heç zaman bir qanlı ocaq!
Hamı igidlikdən dəm vurur niyə?
İgidin torpağı əsir alınmaz.
Düşüb ayaqlara bəy qürur niyə?
Eşqisiz qələbə heç vaxt çalınmaz.
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Cəbhədə Vətəni qoruyan kasıb,
Dönəndə özünə iş tapa bilmir.
Ümidsiz insanlar özünü asıb,
Evində daş üstə daş tapa bilmir.
Bir çoxu kef ilə dünyanı gəzir,
Bir çoxu evində çörək tapmayır.
Kəbə ziyarətin zənn edir nəzir,
İçində sevdalı ürək tapmayır.
Qarabağ yağının əlində naçar,
Söküb dağıdırlar yurdu, yuvanı,
Bəs Kimin əlindədir o məşum açar?
Kağızla susdurduq qanlı davanı.
Düşmən vaxt qazandı, biz isə təslim,
Təslimin əvvəli, sonu olmayır.
Əlim haqqı yazır, hönkürür dilim,
Yağı pardaqlanır, ümid qalmayır.
Hamı Vətən deyir, Vətən qübarda,
Onun çiçəyinə güllə ələnir.
İşğala haqq varmı, deyin bir harda?!
Bizdə qəhrəmanlıq dillə ələnir.

Сечмяляр (шеирляр)
Artıq unudulur tökülən qanlar,
Şəhid məzarları titrəyir ahdan.
Əqidə dəyişir bu gün, insanlar,
Vətənə bir işıq varmı sabahdan!
Qorxağa dünyada hörmət edilmir,
Təslimə qol çəkdik, qorxağıq demək.
Cahanda uduzan heç mədh edilmir,
Biz özünə aşiq, axmağıq demək.
Qarabağ millətin ölüm-qalımı,
O bizim varlığa bir nişangahdı!
O necə söyləsin sorun halımı?
Onu unutmağın özü günahdı.
Kişilər, silaha sarılmaq vaxtı,
Çevirin sərvəti silah sursata.
İndi QƏLƏBƏYLƏ qurulmaq vaxtı,
Vətən ana deyil, olsun sərt ata!
Bu eşqlə Şadiman hislərə əsir,
Onun ağrısına ürək dözməyir.
Qurubdu ruhumda qasırğa qəsir,
Əsəndə küyünə fələk dözməyir.

09.07.2015
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SOYULMAĞA ÖYRƏŞMİŞİK, A MİLLƏT
Nə gərəkdir ahu-fəğan eyləmək,
Ağrımızı aləmlərə söyləmək,
Olanlara oldu deyib neyləmək?
Bizimki də bələ gəlmiş, a millət
Soyulmağa öyrəşmişik, a millət.
Cibimiz boş, xoş güzəran ararıq,
Özümüzü qəm bağrına sararıq,
Bir-birini qürbətlərdə sorarıq,
Dərdimizlə birləşmişik, a millət.
Soyulmağa öyrəşmişik, a millət.
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Neftimizin pulu axdı sel kimi,
Keçdi getdi yanımızdan yel kimi,
Diləyimiz ayaqlandı bel kimi,
Ah içində yerləşmişik, a millət.
Soyulmağa öyrəşmişik, a millət.
Divarımız, hasarımız bəzəndi,
Yollarımız neçə kərə düzəndi,
Aldadanın aldanana çox fəndi,
Özümüzü nə bilmişik, a millət,
Soyulmağa öyrəşmişik, a millət.
Biz paranı yuxularda görərik,
Borcla, xərclə müti ömür sürərik,
Borc dəftərlə süfrəmizi sərərik,
Zənn edirlər lap ölmüşük, a millət,
Soyulmağa öyrəşmişik, a millət.
Biz hələ də fil qulağın xoşlarıq,
Xəyallarla xor-xor yatıb huşlarıq,
Arx gəlməmiş çırmanmağa başlarıq,
Əzilmişik, döyülmüşük, a millət,
Soyulmağa öyrəşmişik, a millət.

Сечмяляр (шеирляр)
Yenə bankda öldü, batdı pulumuz,
Özümüzə məlum yazıq halımız,
İtə atsan it yeməyən yalımız,
Gözümüzdən qan silmişik, a millət,
Soyulmağa öyrəşmişik, a millət.
Şadimanı qınayırsız qınayın,
Sözlərini sac üstündə sınayın,
Qəribliyə salmayın heç hay-hayın,
Kətan təki üzülmüşük, a millət,
Soyulmağa öyrəşmişik, a millət.

15.03.2015

SEVDAMSAN, VƏTƏN
Diləklər içində coşub daşasan,
Ağrından alışan nidamsan, Vətən!
Olmayır dünyada heç bir şey asan,
Sən mənim bitməyən sevdamsan, Vətən.
Gələn sabahlara işıq kimisən,
Mənim ürəyimə aşiq kimisən,
Dərdimi hayqıran aşıq kimisən,
Ruhumun daddığı qidamsan, Vətən.
Anlamaz nə bilir ocaq istisin,
Yurdun bacasından qalxan tüstüsün,
Soyuqsa, könlümə gir bir az isin,
Sən özün dərd çəkən adamsan, Vətən!
Şadiman qəlbini sənə şam edib,
Doğulub demə ki, bir yol kam edib,
Vallah, məni aşiq bu ilham edib,
Hönkürən təbimə sədamsan, Vətən!

14.02.2016

117

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
TORPAĞININ QOXUSU
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Torpağının qoxusunu ciyərimə çəkdim,
Könlümə eşqin dolu çiçəklər əkdim.
Hərdən qəhərim, hərdən fərəhim oldun.
Haqqım tapdalanda, ürək dolusu zəhərim oldun.
Xoşbəxt günlərimin sevinci,
Heç nəylə əvəz olunmayan bir inci,
Sənə çox göstərdilər küncü.
Küncdən çıxıb hayqırdın,
Buxovları, zəncirləri, qandalları qırdın,
Özünü qızmış şirtək düşmən üstünə vurdun,
Köləliyin qəsdinə durdun.
Dilinin yasağın unutma,
Yad havaları tutma.
Sən - ana laylasının qulağıma dolan pıçıltısı,
Sən - məzarına tələsən bir qocanın xırıltısı,
Sən - bir körpənin südlü dodaqlarının marçıltısı,
Sən - torpaq altından üzə çıxan bulaqların
sızıltısı,
Sən - sübhdən günəşin gözlərimdə qamaşan
sarıltısı,
Sən - ürəyimin dərdlərinə dözməyən zarıltısı…
Səndən vaz keçmək olmayır Vətən,
Zəhərin içimdə qalmayır Vətən.
Səndən yazmağı boğazdan yuxarı sandılar,
Ciblərinin çıxarı sandılar,
Sənsə mənim cib xeyirim yox, təb seyirim oldun,
Gilə-gilə, damla-damla qəlbimə doldun.
Səni doğmamdan doğmam sandım,
Gecə-gündüz eşqinlə yandım,
Mənim üçün güney-quzey,
qərb-şərq deyilsən,
Nə qədər parçalanıb əyilsən,
Bütöv Azərbaycansan,
Bədənimdə vurnuxan cansan.
Damarlarımdan axan qanım bunu deyir,
Səndə ötən dövranım bunu deyir!

Сечмяляр (шеирляр)
Ey dədəmin yurdu,
Ey babamın içində ulayan qurdu,
Səndən keçə bilmirəm,
Başqa yurdu özümə məkan seçə bilmirəm.
			***
Ey işğallar altında əzilən,
Kətan təki süzülən,
Nazilən Vətən.
Sən mənim damarlarımda axan qanıma
yürüdün,
Ruhumun bədən içində parlayan canıma
yürüdün,
Sən məni öz ağı-acınla yıxıb sürüdün,
İlan təki süründüm ayaqlarında,
Alışdım-yandım çıraqlarında,
Nə varında gözüm var,
Nə torpağında,
Sən mənim gəlir-çıxarım deyilsən,
Nə qədər də acgözlər önündə əyilsən,
O qədər ağrımsan,
Alışıb-yanan bağrımsan,
Bu sənə sağ ikən etirafım,
Hiyləylə qaynayır ətrafım.
Səni hiylələrdən qurtarmaq olmayır,
Dərdini sinədən qoparmaq olmayır.
Ey anamın dili,
Ey ürəyimin nazilən teli,
Atamın basılan səbri,
Çatdıyan qəbri,
Səni könlümdən uzaqda tuta bilmirəm,
Sənsizliyə bata bilmirəm.
Torpağı işğallarda itən,
Başı bəlalı Vətən,
Vətən…
Vətən…

26.07.2015
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EY TÜRK OĞLU, TÜRK ƏSGƏRİ
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Ey türk oğlu, türk əsgəri,
Qolu güclü, ruhu güclü yurdun əri,
Qardaşına dəyən güllə,
Cilalanıb xain əllə!...
O gecədən doğan ağrı,
Ruhu, canı boğan ağrı,
Səmalarda buludlanıb,
Dəhşətini necə danım?!
Bu ağrına, bu acına dayanmıram,
Bu düşdüyün durumuna inanmıram!
		
***
Ətrafında yağıların sipərlənib,
Atatürkə baxan gözün çəpərlənib,
Ankaraya, İstanbula dəyən zərbə,
Çevrilibdi düşmənində ruha, təbə,
Çanaqqala haray salır,
Ürəyimi qüssə alır,
Şəhidlərin qəbirləri sızıldayır,
Başı üstə qardaşının güllələri vızıldayır,
İçimdəki hönkürtülər tapmır aram,
Əzabına dözməyirəm, dayanmıram,
Bu düşdüyün durumuna inanmıram.
		
***
Türk əsgəri, səninlə biz əsrlərlə qürur duyduq,
Bu qüruru könlümüzə zəfər saydıq.
Gözümüzün nuru bildik hayqırtını,
Yağılara çevirmə sən gəl sırtını.
Onlar səni parçalayıb didəcəklər,
Yavaş- yavaş qorxaq, tifil edəcəklər.
Ey əfəndim, ey igidim,
Varlığına baş əyməyim, bəs nə edim?!
O gecədən sızıldayır könül yaram,
Əzabına dözməyirəm, dayanmıram,
Bu düşdüyün durumuna inanmıram.

Сечмяляр (шеирляр)
		
***
Türk əsgəri, həbislərə düşməməli,
Görüm sınsın, parçalansın xain əli!
Sənin ruhun QURD ruhudu,
Kim söndürüb atəşini, çat ocağı, yandır odu!
Ey Göy Tanrım, ey Allahım,
Parçalayır ürəyimi içdə ahım!
Türk əsgəri tutuqlanıb zindanlarda yatmamalı,
Kürəyinə xain yükün çatmamalı…
O gecədən dünya boyda ahu-zaram,
Əzabına dözməyirəm, dayanmıram,
Bu düşdüyün durumuna inanmıram.
		
***
Türk əsgəri,
özün boyda qürurun var axı bizə,
O gecədən ruhumuza dəydi nizə.
Kimdi xain, kimdi satqın?!
Bilməyirəm,
Pak adınla mən heç bu fikrə gəlməyirəm.
And verirəm Türk dədənin məzarına,
Sən çevrilmə satqınların azarına.
Qolumuzun quvvətisən,
Könlümüzün ülfətisən,
Sən Bozqurdlar nemətisən.
Kimdi düşmən, kimdi yağı özün ara,
Sağalmazsa millətinə dəyən yara,
Bil, o gündən bu dunyada biz də yoxuq,
Varlığınla bu dünyada hələ çoxuq.
Sənə olan pak sevdamdan usanmıram,
Əzabına dözməyirəm, dayanmıram,
Bu düşdüyün durumuna inanmıram.
Bu düşdüyün durumuna inanmıram.
18.07.2016
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HƏYATIN NƏBZİ
Həyatın nəbzini tutasan gərək,
İçindən kədəri atasan gərək.
İşığa möhtacdı içdə diləklər,
Hər ruhun göyündə uçan mələklər,
Yorulmaq bilmədən çarpışır canla,
Titrədir ürəyi çox həyəcanla.
Yaşamaq eşqiylə çarpışır ağıl,
Ömür həm kədərli, həm şirin nağıl.
İnsan yaşamağa alüdə olur,
Payızı yetəndə saralıb solur.
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Hicran çiçəkləri əkir könlünə,
Keçilməz körpülər tikir könlünə.
Ağrını, acını cövürlə yenir,
Qəlbində həyatın eşqi döyünür.
Həyatın nəbzi vuran ürəkdi,
Nə qədər ki, sağsan cana gərəkdi.
Sağından, solundan köçür insanlar,
Əcəlin qədəhin içir insanlar.
Ömürdən heç şirin-acı getməyir,
Asana hər kəsin əli yetməyir.
Odur ki, çarpışıb vuruşmaq lazım,
Heç kəs deməsin ki, qəm alın yazım.
Tənbəlin qarını səslə bağırar,
Aclığı mədədə tufan doğurar.

Сечмяляр (шеирляр)
Gənclikdə ağlını işə salanın,
Səadət bürüyər sonra hər yanın.
Atanın, ananın tumarı bitər,
Uşaqlıq sürətlə tez gəlib ötər.
Onun şirinliyin xəyalda yaşat,
Sevmir tənbəlləri heç zaman həyat.
Tənbələ, acizə ömür fırtına,
Heç kəsi götürmür dünya sırtına.
Onun qaydaların pozana yazıq,
Həyatın səmtini azana yazıq.
İşıqla zülmətin arası qısa,
Özünü azdırsan batarsan yasa.
Unutma sağ ikən bu həqiqəti,
Addımın düz olsun, niyyətin qəti.
Qaliblər dünyadan keçdi şah kimi,
Məğlublar boğuldu bir günah kimi.
Bunu anlayanın işi rəvandı,
Hər bir doğulana bir ömür andı…
Bu andı unudan batır dünyada,
Özü də yük kimi yatır dünyada.
Şadiman, boşuna sanma həyatı,
Unutma dünyayla bu iltifatı.

25.08.2015
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ÖMÜR SINAQ MEYDANI
Həyat çətin, ömür sınaq meydanı,
Leysanları döyəcləyir başıma.
Bilinməyir əyri hanı, düz hanı?
Kim yol açar, kim səd çəkər qarşıma?
Zaman məni tələsdirər, qovlayar,
Gah fərəhlə, gah niskillə hovlayar,
Hiyləsiylə başımızı tovlayar,
Duz yerinə zəhər qatar aşıma.
Hardan gələr, hardan gedər bu günlər,
Neçə-neçə açılmayan düyünlər.
Namərd əllə bəxtimizi düyünlər,
Bir ömürlə nələr gəlməz başıma?!
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Gələnlərin sinəsində çağlayar,
Gedənlərin qapısını bağlayar.
Şadla gülər, ağlayanla ağlayar,
Hansı başlar dəyməz ömür daşına?!
Qovğalıdır, məkirlidir işləri,
Parçalayar, yalquzaqtək dişləri.
Süd verəndi hər gələnə döşləri,
Özü ölçər, sayı verməz arşına.
Ey Şadiman, nə qovğadır, bu qovğa?
Buraxmayır həyat bizi heç yovğa,
Bəxtimiz də hər işində lap lovğa,
Hər gün, hər an yaş gətirər yaşına.

24.11.1989

Сечмяляр (шеирляр)
DƏRDİMİ BİLMİRƏM KİMƏ DANIŞIM?
Dərdimi bilmirəm kimə danışım?
Hər ağrı içində qaynayır başım,
Axır içərimə qanlı göz yaşım,
Açılmır ürəyim, açılmır eynim,
Mən belə ömürlə necə öyünüm?
Əzabım ağrımdan boylanıb baxır,
Girib ürəyimi yandırıb yaxır,
Göylərin şimşəyi könlümdə çaxır,
Bu qədər zülümü götürmür beynim,
Mən belə ömürlə necə öyünüm?
Ey Rəbbim, yaratdın məni ah üçün,
Doldurdun kədərlə qəlbimin için,
Qıydın dərdi-səri qəlbimə neçin?
Könlüm qəm libaslı, bəzəkli əynim,
Mən belə ömürlə necə öyünüm?
Fələk ixtiyarı əlimdən alıb,
Nəş‘əmi quyunun içinə salıb,
Hər bir istəyimə qələbə çalıb,
Saat əqrəbimi qəlbim döyünüm?
Mən belə ömürlə necə öyünüm?
Şadiman ağrının içində batıb,
Lap özündən betər taleyi yatıb,
Ürəyi içində gileyi yatıb,
Boğazda ilişib qalıbdı ünüm,
Mən belə ömürlə necə öyünüm?
Mən belə ömürlə necə öyünüm?

02.01.2012
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BİR ACI YAŞAR
Hamının içində bir acı yaşar,
Bu acı dünyanı böləndən keçir.
Hisslər qıjıltıyla qaynayıb daşar,
Bədənin ağrısı öləndən keçir.
Doğulduq həyatdan kam almaq üçün,
Yıxılıb, büdrəyib, ucalmaq üçün,
Ən yüksək zirvədə iz salmaq üçün,
Bu eşqi dərindən biləndən keçir.
Andan-ana qaçır həyat köhləni,
Çapacaq sonadək bu at köhləni,
Yoxuşlar yoracaq min qat köhləni,
Zəfərlər əzaba güləndən keçir.
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Mən də acılara uydum eşq təki,
Onlara alışdım min yol məşq təki,
Acını, şirini sandım fərq təki,
Nə varsa ağıla gələndən keçir.
Şadiman çox çəkdi ağıldan bəla,
Ruhuna səd oldu tikdiyi qala,
Zəkadır bədəni salan pis hala…
Bu, min bir doğulub gələndən keçir.

13.07.2013

KÜÇƏ UŞAQLARI - GÖZLƏRİ QƏMLİ
Küçə uşaqları - gözləri qəmli,
Baxışları doğar kədər yaşları.
Bütün ömürləri keçər ələmli,
Dərdləri onlarla can sirdaşları...

Сечмяляр (шеирляр)
Kirli üst-başları gendən görünər,
Bir ana qucağın həsrətlə anar.
Dallarıyca acı tale sürünər,
Dözməyən ürəklər bu dərdə yanar.
Dilləri böyüktək danışar, amma
Yorğun üzlərində inciklik gəzər.
Onlar dilənçidi arzuya, kama,
Arzu, kam onlara salmaz bir nəzər.
Parkda dolaşarlar gündüzlər, gecə
Soyuq zirzəmilər evləri olar.
Yatırar qoynunda qaranlıq küçə,
Körpə baxışları yollarda solar.
Küçə uşaqları sahibsiz tifil,
Ana nəvazişi onlara yaddı.
Miskin həyat sürər künclərdə səfil,
Bəs kimlər onları küçəyə atdı?
Bir-birin döyərlər, vuruşarlar da,
Köhnə üst-başları cırılıb çıxar.
Yolçuluq etməkdə yarışarlar da,
Darda bir-birinə doğmatək baxar.
Bir qarın çörəyin dərdin çəkərlər,
Onlar böyüklərtək vurnuxar gündüz.
Bütün ağrıları qəlbə tökərlər,
Baxışlar dilənçi, heç vaxt gülməz üz.
Küçə uşaqları dünya yarası,
Fərqi yox hansı bir ölkə bitirib.
Onlar vicdanlara bir üz qarası,
Onları cəmiyyət özü yetirib.

16.01.2012
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EY MƏNİM ƏLİMDƏN QAÇAN İLLƏRİM
Ey mənim əlimdən qaçan illərim,
Sizdə qövr eliyən amanım getdi.
Atəşin altında qalan küllərim,
Ömrümü yaşadan zamanım getdi.
Çıxıb boylanıram dalınızca mən,
Qayıdıb gələnə heç oxşamırsız.
Düşdüm min cövürə halınızca mən,
Dönüb gurşadlara vaxta damırsız.
Zaman pilləsindən enirəm hər gün,
Gələn saatıma süfrə açıram.
Bir ağrı-acıya dönürəm hər gün,
Cismidən silkinib, candan qaçıram.
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Mənim taleyimə dönük illərim,
Üzə gülə-gülə ömrümü aldız.
Dindi hər havada könül tellərim,
Siz onu mizrabla kökündən saldız.
Durub boylanırsız candan havalı,
Ötən günlərimə ağı tutursuz.
Məndən qaçanlarım düşünün halı,
Qəlbi ağrılara yağı tutursuz.
Asılıb kirpikdən zaman ağrısı,
O da Şadimanın qanından keçir.
Məni tərk edirsiz, bilməm doğrusu,
Kim kimin üstündə canından keçir?!...

21.03.2012

Сечмяляр (шеирляр)
ÖMRÜMÜ HƏSR ETDİM
Acı çəkən qadınlara diləkçəm…

Sənə bütün ömrümü həsr etdim.
Duyğülarımı ruhuna qəsir etdim.
Həyatımı ayağına həsir etdim…
Sənsə hər axşam,
hər səhər,
Doldurdun boğazıma qəhər…
Qəhərə qul etdin ömrümü,
Çıxarda bilmədim səs-səmirimi.
Çıxardanda qadınsan dedin,
Ruhumu kor etmək üçün
hər gün zəhər buraxdı ödün.
Bu zəhəri bala qatıb uddum.
Kin-küdurətimi
İçimdə boğulan qüdrətimi,
Sənə əmənət etdim,
Sənə kəramət etdim.
Sən isə əmanət etdiyim
haqqımı öldürdün,
Özünü də, məni də
aləmə güldürdün…
İndi ruhum qəhqəhələr
içində bayılır,
Bir zaman kor olmuş
ağılım ayılır,
Əmanət etdiyim ömrümü
laylaya tutmaq üçün,
Özümü də bu laylanın
içinə qatmaq üçün…
Əgər içində bir damcı
mərhəmət varsa
qulaq kəsil bu səsə!
Düşmə ağrımı artırmaq
üçün yeni bir həvəsə…

06.11.2012
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DÖVRAN SULAYIR
Məddahlıq ətrafda dövran sulayır,
Girir qəlb içinə orda ulayır.
Gözün gördüyünə ürək oylanır,
Ağıl dərk eyləyir bədən vaylanır.
Hamı tərifləyir məddah olanı,
Məddahlıq içində batıb qalanı.
Adam heyrət edir böylə işlərə,
İnsan ağlındakı pis vərdişlərə.
Məddahın öyürlər başın, bədənin,
Sonra da vururlar dişə gödənin.
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Ənnamlar artıqca məddah dikəlir,
Ağlı vüs‘ət alır, cismi kökəlir.
Çoxalır cibinin pulu, parası,
Düzəlir yekəylə, çünki arası.
Çatır güzərana oğul-uşağı,
Yetişir umduğu ömrə xoş çağı.
Təkcə ləyaqəti yada salmayır,
Məddah olduğunu vecə almayır.
Dürüst olmayanlar kamala yetməz,
Kamala yetməyən amala yetməz.
Budur məddahlığın aşkar siması,
Batırır çirkində parlaq almazı.

05.03.2013

Сечмяляр (шеирляр)
HƏYAT MƏSUM BİR KÖRPƏ
Həyat məsum bir körpə,
Biz onu öpə-öpə
bəsləyirik ömürlə,
Bağlanırıq əmirlə.
Səsi-sədası bizdən,
Ağrı-acısı dizdən,
Gecələr canla yatar,
Səhər aləmi qatar.
Arzu-istəyi bitməz,
Çoxuna əli yetməz.
Hər şeydən bir az dadar,
Gah sevinc, gah qəm udar.
Duyğularla öcəşər,
Bütün günü əlləşər.
Hərdən düşüb yorular,
İşdən bağrı yarılar.
Çəkilər bir guşəyə,
Üz verər əndişəyə.
Candan doğar həvəsi,
Bu həyat fəlsəfəsi.

21.01.2013

ÖMÜR ELƏ KEÇİR
Ömür elə keçir ki…
Su kimi axıb gedir,
Gedərkən ürəyinə
od-atəş yaxıb gedir.
Dünən olan saatlar,
sanki bir nağıl olur.
Qəlbə çox salır çatlar,
Əzabda ağıl olur.
Ömür həyat elçisi,
İlahinin sirridir.
Səliqəli biçisi,
Sağ olanla

05.11.2013
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HƏR GÜN GƏLİB KEÇİRSƏN
Hər gün gəlib keçirsən bu küçədən sükutla,
Sükutun bu yollara ağ-qara cığır salıb.
Sən daha isnişirsən, yollaşırsan həyatla,
Yəqin ki, başın üstün qorxunc qayğılar alıb.
O nimdaş pal-paltarın xeyirdən xəbər vermir,
Üzünün sarıltısı gözə xəzan ələyir.
Sənin arzu-diləyin donub daha, yerimir,
İçində diləklərin quzu təki mələyir.
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Milyonların üstündə oturanlar kefdədir,
Sənsə qəpik-quruşu arayırsan cibində.
Sənin diləklərini yatıranlar kefdədir,
Sənsə çapalayırsan bu həyatın dibində.
Uşaqların gözünün dikib yəqin yoluna,
Deyirlər, açacaqdır indi atam qapını.
Sənsə çoxdan dönmüsən ümidsizlik quluna,
Bütün qonum-qonşular çəkir iztirabını.
Həyat çarpışmaları sevən div oğlu divdi,
Acizləri itirib batırır öz selində.
O daima güclünü basıb bağrına sevdi,
Xeyirlə şər çarpışır həm sağ, həm sol əlində.
Bunu duyan özünü, sanki ucada görür,
Heç zaman əyilməyir heç bir kəsin önündə.
Hər bir doğulan insan bir dəfə ömür sürür,
Günü özünə bənzər, həyatı öz günündə!

06.05.2014

Сечмяляр (шеирляр)
KƏDƏR BULUDLARI
Kədər buludları çökür üstümə,
Zaman sanyələri durub qəsdimə,
Ruhum ocaq çatıb, baxır tüstümə!
Hər yerdən həsrətin qoxusu gəlir.
Könlümün qorxudan yuxusu gəlir.
İşığa həvəsli zaman keçici,
Ağlayır qüssədən qəlbimin içi,
Bağlayıb əl-qolu çox ölçü-biçi,
Hər yerdən həsrətin qoxusu gəlir.
Könlümün qorxudan yuxusu gəlir.
Göylər də sisini ruhuma tökür,
Dünyanın əzabı canımı sökür,
Hər yerdən boylanır hiylə, kin, məkir,
Hər yerdən həsrətin qoxusu gəlir.
Könlümün qorxudan yuxusu gəlir.
Niyə bu dünyanı şən etməyək biz?
Bülbültək şadlanıb heç ötməyək biz?
Haqqın qapısına pak getməyək biz?
Hər yerdən həsrətin qoxusu gəlir.
Könlümün qorxudan yuxusu gəlir.
Gəlin, ey adamlar, kindən qurtulaq,
Qəlbə savaş edək, xeyrə qatılaq,
Vaxtımız az qalıb, haqqa çatılaq,
Hər yerdən həsrətin qoxusu gəlir.
Könlümün qorxudan yuxusu gəlir.
Siz də Şadimanı qınaq etməyin,
Onun ürəyini sınaq etməyin,
Dərdi ürəyinə qonaq etməyin,
Hər yerdən həsrətin qoxusu gəlir.
Könlümün qorxudan yuxusu gəlir.

05.02.2015
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GİZLİ KÖNÜL NAĞILI
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Gizli könül nağılı,
Alır başdan ağılı.
Röyalar aləmində
Çapırsan sağa-sola,
Çıxırsan xoşbəxt yola.
Ürəyə qida verir
Şirin yuxular sayaq,
Bəzən dünya səninçin
Düşüb olur baş-ayaq.
Sən də onun içində
Boylanan tənha mayaq.
Heç özündə olmursan,
Bu ömürlə qalmırsan.
Bədən qalır dünyada,
Canın gəzir röyada.
Ulduzlar nurun olur,
Ürək qürurun olur.
Səyyarələr çırağın,
Ay işığı varağın.
Könül duyğularını
Tökürsən gecələrə,
Hislərini dəlitək
Sökürsən gecələrə.
Bütün şəhər yuxuda,
Duyğu çılğın qoxuda.
İşıqlar sönüb artıq,
Can tənə dönüb artıq.
Göyün bilməcəsini,
Ruhun şaqraq səsini
Sükut qəlbə oxuyur,
Dünya şərqi qoxuyur…
Sabah günəş doğacaq,
Cahana nur yağacaq.

06.02.2015

Сечмяляр (шеирляр)
DOĞUM GÜNÜM
Ömür keçir, saç ağarır, yaş artır,
Qəlb içində arzu-dilək baş qatır,
Hər keçən də yollarıma daş atır,
Çalma, partlar taleyimin qavalı,
Doğum günüm, nə gəlmisən havalı?
Mən heç yolun yarısına çatmadım,
Boş işlərlə öz başımı qatmadım,
Yorğanımı çəkib başa yatmadım,
Ömür-günün dəyir cana zavalı,
Doğum günüm, nə gəlmisən havalı?
Göz açandan çarpışıram aylarla,
Ürəyimdən yara açan vaylarla,
Göz yaşımdan çeşmə gəzən çaylarla…
Fikirin var, soruşasan sən halı,
Doğum günüm, nə gəlmisən havalı?
Bu dünyaya öz xoşumla gəlmədim,
Gələn gündən bir doyunca gülmədim,
Niyə gəldim? Gəldiyimi bilmədim,
Utancdanmı, üzün-gözün həyalı?
Doğum günüm, nə gəlmisən havalı?
Deyiləsi sözün varsa, de, danış,
Ürək yanır, sən də ora dur qarış,
Bilirəm ki, deyəcəksən, nə yarış?
Sevməmişəm heç bir sözü boyalı,
Doğum günüm, nə gəlmisən havalı?
Şadimanın gözündə gəz qəmini,
Ağrılara tut gözünün nəmini,
Vurnuxuram, tapım işin çəmini,
Dodaqlarım doğulandan dualı,
Doğum günüm, nə gəlmisən havalı?
Doğum günüm, nə gəlmisən havalı?

02.09.1988
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MƏKTƏB İLLƏRİ
Səni ki, unutmaq mümkünsüz, inan,
Yamanca çağlatdın tuti dilləri.
Ürək sənə bağlı, getməz bu peyman,
Əlvida, müqəddəs məktəb illəri.
Titrək əllərinə çanta aldığım,
Kiçik kənd yoluna cığır saldığım,
O pak uşağlığa zəfər çaldığım,
Əlvida, müqəddəs məktəb illəri.
Kövrək addımlarla yollar getdiyim,
Uca zirvələri dilək etdiyim,
Boranı, sazağı eşqlə ötdüyüm,
Əlvida, müqəddəs məktəb illəri.
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Həyat yollarında ey düz yerişim,
Odlu sınaqlarda mətin vuruşum,
Elmdə, savadda qəti duruşum,
Əlvida, müqəddəs məktəb illəri.
İsmətin, qeyrətin yolları olan,
Yorulmaz, bükülməz qolları olan,
Elmə, maarifə gur işıq salan,
Əlvida, müqəddəs məktəb illəri.
Ata-anamıztək mehribanlığın,
Uşaq dünyamıza istiqanlığın,
Aydın gələcəyə pak insanlığın,
Əlvida, müqəddəs məktəb illəri.
Cəhaləti üzə bağlı eylədin,
Avamlığın köksün dağlı eylədin,
Bizi nə bəxtiyar çağlı eylədin,
Əlvida, müqəddəs məktəb illəri.

Сечмяляр (шеирляр)
Qoynuna sığındıq bir bala kimi,
Yer verdin bizlərə sən qala kimi,
İzlədin bizləri düz yola kimi…
Əlvida, müqəddəs məktəb illəri.
Bu Şirin zirvəyə hey ucalsa da,
Elmdən, ədəbdən o tac alsa da,
Unutmaz tək səni, yaş qocalsa da,
Əlvida, müqəddəs məktəb illəri.
Əlvida, müqəddəs məktəb illəri.

24.05.1972

YOLLARA DİKİLİB QALIB
Gözlərim yollara dikilib qalıb,
Könlümün evini dumanlar alıb,
Ömrümün illəri xəyala dalıb,
Nə bir gedənim var, nə bir gələnim,
Nigarançılığa qəlbim bələnib.
Tale keşməkeşli olurmuş, aman,
Məni imtahana çəkdi bu zaman,
Dünyanın işləri yamandır, yaman,
Bir gündə qəm-qüssə, sevinc də gəlir,
Könlümdə min cürə heyrət yüksəlir.
Mənim həyatıma ağrıyan ürək,
Səni susdurmasın fırtına, külək,
Coş, gurla sədanı eşidək, bilək,
Həyat yollarında büdrəməyək, gəl
Fərəhlə qurulsun hər köklü təməl.

06.02.1985
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XƏTAKAR
Tülkü təki çəkilibdi qınına,
Heç əziyyət verməz, vallah canına,
Tökər çoxlu ağ vərəqlər yanına,
Ondan-bundan yazar-pozar xətakar,
Həddin aşar, yolun azar xətakar.
Hiyləbazdır cavanlıqdan, lap düzü,
Sənə baxar, guya gülər boz üzü,
Nə vaxt görən qurtaracaq öz sözü,
Qan qaraldır, qəlb yandırır xətakar,
Canı candan usandırır xətakar.
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Ondan deyir, bundan deyir, doymayır,
Bir kimsəni, vallah, gözdən qoymayır,
Heç olmasa, yaxşı-yaman saymayır,
Hər pisliyə lap müntəzir, xətakar,
Şərləməkçin adam gəzir, xətakar.
Üzü-gözü sir-sifəti saralır,
Hər gün neçə ağ vərəqlər qaralır,
Kim deyər ki, şər işlərdə daralır,
Günü-gündən yolun azır, xətakar,
Hər adama quyu qazır, xətakar.
Bir kimsəylə heç oturub, durmayır,
Adam yoxdur ona tələ qurmayır,
O kəs varmı onla ara vurmayır?
Ləkə vurar, adlar pozar, xətakar.
Səhər yazar, axşam yazar, xətakar.
Mərdimazar əlinə can düşübdü,
Əməlindən çox ürəklər şişibdi,
Bu peşədə tamam-kamal bişibdi,
Top dağıtmaz qala qurub, xətakar,
Qələmiylə yolda durub, xətakar.

08.05.1987

Сечмяляр (шеирляр)
AĞIL QOY
Kökündən, soyundan niyə ayrılıb?
Düşmüsən dağlara, daşlara, düzlük.
Yolundan azanı yoluna qaytar,
Ağıl qoy divanə başlara, düzlük.
Dünya qan içində boğulub qalıb,
Haqsızlar haqlının sinəsin çalıb,
Qəlblərdə pisliklər yurd-yuva salıb,
Ağıl qoy divanə başlara, düzlük.
Sərvətlə, dövlətlə mənsəb tuturlar,
Var üstə doğmanı yada satırlar,
Yaxşını yamana niyə qatırlar?
Ağıl qoy divanə başlara, düzlük.
Mənəm deyənlərin ağzını bağla,
Haqsızın yasın tut, üstündə ağla,
Uzağa gedərmi dünya bu dağla?
Ağıl qoy divanə başlara, düzlük.
Ürəklər, diləklər ucuzlaşıbdı,
Arxalı köpəklər quduzlaşıbdı,
Niyə bəs bəndələr həddi aşıbdı?
Ağıl qoy divanə başlara, düzlük.
Telefon zəngiylə ad-sanlaşırlar,
Əyri yollar ilə imkanlaşırlar,
Yalançı şöhrətlə həddi aşırlar,
Ağıl qoy divanə başlara, düzlük.
Kilid vur hərcayi ötən dillərə,
Ədaləti analt bəd əməllərə,
Salma həqiqəti, haqqı əllərə,
Ağıl qoy divanə başlara, düzlük.
İdraka, kamala baxan yoxdu, yox,
Düz addım atana tuşlayırlar ox,
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Dünyanın acları toxlarından çox,
Ağıl qoy divanə başlara, düzlük.
Tanrı da üzünü döndərib bizdən,
Haqsız axan qanlar dünyada dizdən,
Açılsın pərdələr düz görən gözdən,
Ağıl qoy divanə başlara, düzlük.
Sinələr, könüllər diləksizləşib,
Torpağa bağlılar dirəksizləşib,
Vicdanı olan da ürəksizləşib,
Ağıl qoy divanə başlara, düzlük.
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Sevgilər, eşqilər dönükləşibdi,
Tanrının ziyası sönükləşibdi,
Haramı udanlar çevikləşibdi,
Ağıl qoy divanə başlara düzlük.
Şadiman sızlayıb yanan kamandı,
Yolu azan bizik, zaman, zamandı,
Dünya öz oxundan çıxar, amandı,
Ağıl qoy divanə başlara düzlük.
Ağıl qoy divanə başlara düzlük.

24.11.1989

ÖMRÜN İLLƏRİ
Ötür karvan təki ömrün illəri,
Yaşımın üstünə yaş gəlir daha.
Saraldır bağçada açan gülləri,
İntəhasız könlü qəm dəlir daha.
İllərin çovğunu, qarı ələnib,
Qara saçlarıma müddətdi belə.
Üzümə illərin çəni ələnib,
Əzabdı, niskildi, hiddətdi belə.

01.09.1989

Сечмяляр (шеирляр)
HAQQ YOLA GƏLƏNDİ
Sanki ulduzlar asıb özünü
göylərin yeddi qatından,
Kainat yorğun düşüb öz göy atından.
Gecənin pənbə buludları üzünə sığal çəkir.
Ayı-ulduzları pərdələmək üçün göz yaşı tökür.
Kədərin göz yaşında yuyunur sanki,
Dəli qəh-qəhə çəkib uğunur sanki.
İçimdə cücərir sevincim,
Ömrə həyat incim
yaşamağa sövq edir məni…
Qaytarmaq istəyirəm həyata dünəni.
Ayın işığı günəşin varlığı demək,
Buna görə Yaradan işlədib əmək.
Ey Adəm övladı, biz də bir-birini sevə bilərdik,
Bir-birinin üzünə içdən gülə bilərdik.
Onda bütün pisliklər ölə bilərdi,
Başımızın içində ağlımız haqq yola gələrdi…
15.02.2015

ACI GÜMANLAR
Dolaşır içimdə acı gümanlar,
Dərdimin vergülü, nöqtəsi olmur.
Cumur dəli təki üstümə anlar,
Lal sükut içində diqtəsi olmur.
Çıxır ürəyimin sədası göyə,
Göyün min qatından başıma dəyə,
Tanrı da ağrıma hərdən can deyə,
Ağrının çevrəsi, qitəsi olmur.

15.02.2016
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VİCDAN GÖZÜN YUMANDA
İnsan yolunu azır,
Özünə quyu qazır,
Qətlinə fərman yazır,
Ürək çəndə, dumanda,
Vicdan gözün yumanda.
Tamah həddini aşır,
Ağılla hey savaşır,
Qəzəb də, kin də daşır,
El, yurd qalar amanda,
Vicdan gözün yumanda.
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Vara hərislik artır,
Adam özünü dartır,
Qəlbi pisliyə dartır,
Hamıdan borc umanda,
Vicdan gözün yumanda.
Gözləri bağlı olur,
Qapısı bağlı olur,
Qarını yağlı olur,
Addımdan var umanda,
Vicdan gözün yumanda.
Gördüyünü qamarlar,
Yediyini hamarlar,
Yığdığını tumarlar,
Ürək ahda, amanda,
Vicdan gözün yumanda.
Ondan-bundan qorxmayır,
Halal-haram baxmayır,
Doğmasına baxmayır,
Ömür oxda, kamanda,
Vicdan gözün yumanda.

Сечмяляр (шеирляр)
Tutduğundan yapışır,
Var-dövlətlə qapışır,
Hərisliklə tapışır,
Tamah olar kamında,
Vicdan gözün yumanda.
Qılınclaşar millətlər,
Ucuzlaşar qeyrətlər,
Çirkin olar niyyətlər,
Ağlar məkan, zaman da,
Vicdan gözün yumanda.
Şadiman, üzlər gülməz,
Əl edəni qəlb bilməz,
Gözdən yaş da tökülməz,
Bayquş uçar damında,
Vicdan gözün yumanda.

13.06.1987

SALDI YAMAN QƏMLƏRƏ
Fələk məni saldı yaman qəmlərə,
Necə dözüm könül üzən dəmlərə?
Göz altında qurumayan nəmlərə,
Haqsızlıqlar sinəm için dağladı,
Naxələflər üzə qapı bağladı.
Hey döyüldüm, hey çırpındım sonu yox,
Üzlər var ki, nə astarı, donu yox,
Bəla gördüm «mənəm» deyən sözdən çox,
Naxələfə işin düşdü, yamandı,
Hər əzaba dözüb durmaq, amandı.
Boğazlarda boğulan hay kimiyəm,
Zəmilərdən biçilən tay kimiyəm,
Göz yaşında çırpınan çay kimiyəm,
Ruhum qopub, göyü-yeri vurnuxur,
Axan sular sonra tapır bir çuxur.

25.03.1989
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ADAM VAR Kİ
Adam var ki, bilmədi öz sözünü,
Hər addımda mərd göstərdi özünü,
Vaya, yasa ağlatmadı gözünü,
Belə mərddən, vallah namərd yaxşıdır.
Övlad var ki, doğmasına baxmadı,
Bəd günündə ürəyini sıxmadı,
Qarşısına kişi kimi çıxmadı,
Pis övladdan, övladsız dərd yaxşıdı.
Dünya böyük, min bir yerə bölünür,
Aciz olan ayaqlarda sürünür,
Çətin anda xeyirlə şər görünür,
Hər addımda ora sərhəd yaxşıdır.
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Səbir kasan qəfil aşıb, daşanda,
Vicdanınla yüz bir zirvə aşanda,
Hissin, duyğun çaylar təki coşanda,
Uçmamaqçın arada bənd yaxşıdır.
Üzə gülən çox olsa da dünyada,
Yaxşılığı gəl unutma dünyada,
Çox namərdi, mərdi udub dünya da,
Yüz namərddən bir nəfər mərd yaxşıdır.
Şadimanın başı sirdən aynamaz,
Köklü ürək hər söz-sovda oynamaz,
Xeyir ki var, şərlə qanı qaynamaz,
Hərzə ötən dilə kəmənd yaxşıdır.

17.10.1987

Сечмяляр (шеирляр)
BOĞULDUM
Laqeydilik, iküzlülük, min sifət,
Allah, niyə bu zamanda doğuldum?
Üzdü məni bu müsibət, bu xiffət,
Göz yaşımdan axan seldə boğuldum.
Haram tikə ağızlara yol tapır,
Boş fərmanlar kağızlara yol tapır,
Hiylə, fitnə gecə-gündüz at çapır,
Bu minvalla gələn ildən boğuldum.
Açan sabah göy bəyazı ağıdı,
Sərvət yatar, ağıllara yağıdı,
Hamımıza Tanrı özü ağıdı,
Hər fitnədən, hər feildən boğuldum.
Çox ocağın şər közünü üfürdü,
Qanunlara, fərmanlara tüfürdü,
Haqqımızı zalım kəslər sümürdü,
Hərzə-hərzə ötən dildən boğuldum.
Şadimanın canı gündən bezardı,
Soyuqqanlıq içimizdə azardı,
Allah, bu nə alqı-satqı, bazardı,
Öz-özünə yağı eldən boğuldum.

12.10.1990

BİLMİRƏM SƏNİ
Ağrısan, acısan bilmirəm səni,
Hicran əlacısan bilmirəm səni.
Bir şirin yuxuya dönüb qalmısan,
Ömrüm, həyatımdan silmirəm səni.

15.02. 2016
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ATA-ANA QOCALDI

Cavanlıqda canlarını üzdülər,
Ömrümüzə xoş günlərin düzdülər,
Üzümüzü məhəbbətlə süzdülər,
Bizim ilə aydan-aya ucaldı,
Ay cavanlar, ata-ana qocaldı.
Biz ucaldıq zirvələrin fövqünə,
Ovsunlandıq cavanlığın zövqünə,
Bol həyatın, şad həyatın şövqünə,
Onlar min bir çətinlikdən bac aldı,
Biz firavan, ata-ana qocaldı.
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Sabah üçün çox üzdülər özlərin,
Gözümüzçün kor etdilər gözlərin,
Necə vaxtsız qırış basdı üzlərin,
Bizim üçün ucalığı tac aldı,
Ey övladlar, ata-ana qocaldı.
Baş ağrıdı, başlarını tutdular,
Qəm-kədəri varlığına çatdılar,
Xoş günlərlə qəlbə sevinc qatdılar,
Uşaqları güclərindən güc aldı,
Ay oğullar, ata-ana qocaldı.
Yad qızına, yad oğluna birləşdi,
Həyatları, taleləri sirləşdi,
İşıqları evlərində gurlaşdı,
Yaddan çıxdı, bəlkə onlar ac qaldı?
Unutdular, ata-ana qocaldı.
Pis oğul-qız yığ ağlını başına,
Bax onların gözdən axan yaşına,
Qocalıqda bunlar gələr başına,
Xoş günümüz, günlərindən öc aldı,
Dodaq büzmə, ata-ana qocaldı.

Сечмяляр (шеирляр)
Günahımız o «Qocalar evi»dir,
Kor ağlımız vicdanınmı dividir?
Unutmayaq, bu zamanın evidir,
Namərdlərdən qisasını düz aldı,
İmdad edin, ata-ana qocaldı.
Şadimanın ora düşdü güzarı,
Artdı qəlbdə sinə dağı, ah-zarı,
Mən demirəm, ey oğul, qız, at yarı,
Dilsiz ocaq torpağa kölgə saldı,
Qeydə qalaq, ata-ana qocaldı.

16.10.1987

BƏXTƏ BAX
Can içimdə döndü acı qubara,
Həsrət qaldım dil-dodağa, bəxtə bax.
Dərd qapımı açdı-girdi dübara,
Yaş süzüldü al yanağa, bəxtə bax.
Üstbəüstdən könlə oldu zülümlər,
Qəm bağrımı alma təki dilimlər,
Dörd yanımı hədələyir ölümlər,
Hicran olub yağ çırağa, bəxtə bax.
Diləklərim əhdə dönük çıxdılar,
Üzə gülüb dalda evi yıxdılar,
Ürəyimi yandırdılar, yaxdılar,
Ömrüm olub tuş qınağa, bəxtə bax.
Al bağrımı dağladı qəm, qovurdu,
Tufan təki ömrü ərşə sovurdu,
Şadiman ki, dünyada bir hovurdu,
Çəkir fələk çox sınağa, bəxtə bax.

25.09.1994
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
ÇATANDI QARDAŞ
Çətin anlarında dadına çatan,
Üstündə özünü od-közə atan,
Ata olmayanda ömrə mərd atan,
Dərdini dərdinə qatandı qardaş,
Hər anda əlindən tutandı qardaş.
Yurda hərarətli, isti qucağı,
Ata yuvasının odu, ocağı,
Bacının, ananın tək tutacağı,
Arxadı, dirəkdi, dayaqdı qardaş,
Çətin zamanlarda ayıqdı qardaş.
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Tənha anlarında dadına yetən,
Ağlar çağlarında qapında bitən,
Nalənə, ahına, fəryadına tən,
Gözlərin dolanda, dolandı qardaş,
Elinə, gününə qalandı qardaş.
Olmasın dünyada bacı qardaşsız,
Tez solar qalanda bir ocaq başsız,
Gözün gözəlliyi nədir ki, qaşsız?
Ömrünü ömrünə calayar qardaş,
Odsuz ocağını qalayar qardaş.
Elin gözlərinə nurdu, çıraqdı,
Çətində yurduna gücdü, yaraqdı,
Min-min igidlikdən ölməz soraqdı,
Baş üstə şərəfli bir tacdı qardaş,
Sınıq könüllərə əlacdı qardaş.
Arxası küləklər vuran sərt dağdı,
Hər dərdi-sərinə daim qonağdı,
Amma bəd ayağda möhkəm sınaqdı,
Tufanlara dözən qayadı qardaş,
Namusdu, ismətdi, həyadı qardaş.

Сечмяляр (шеирляр)
Atanın, ananın kişi övladı,
Dost-düşmən içində oğuldu adı,
Əfsus həm şirindi, həm acı dadı,
Yolunda başını qoyandı qardaş,
Bacı arxasında dayandı qardaş.
Şadiman, yurduna, elinə aşiq,
Ata ocağına olar yaraşıq,
Qanını qanına hey qaşıq-qaşıq,
Möhtac anlarında qatandı qardaş,
Yükünü çiyninə çatandı qardaş.

14.11.1987

TALEYİMİN GÜNLƏRİ
Keçir taleyimin günləri yeltək,
Demirəm pis yazıb yazımı qədər.
Çağlayır saatlar yanıqlı diltək,
Açmadım, qapımdan girsin qəm, kədər.
Ömrümün möhnəti canımdan keçdi,
Ona çox dilxoşluq eylədim, neylim?
Ən ağır yolları həyatım seçdi,
Onun acıların necə söyləyim?
Heç vaxt bədbinliyi qoymadım yaxın,
Sübh oldu, qapımı açdım iş-gücə.
Arzular can atdı hey axın-axın,
Bu coşğun həyatdan ayrılım necə?
Şadimandan doğur həyatın eşqi,
Onun səadəti qanımda gəzir.
Ömrümün keçdikcə taleylə məşqi,
Qəlb sevincə dostdur, qüssəni əzir.

24.07.1985
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
KÖNLÜNÜ ALAN BACIDI
Başında əsəndə tale küləyi,
Ataya-anaya qızar ürəyi,
Analıq qüruru – uca diləyi,
Hayına, halına qalan, bacıdı,
Dar gündə könlünü alan, bacıdı.
Damarından axan qanı qanınnan,
Ölüm ayağında keçər canınnan,
Yolun çətinliyə düşsə yanınnan,
Özünü araya atan, bacıdı,
Dərdindən günəştək batan, bacıdı.
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Ananın ömür-gün havadarıdı,
Polad bir igidin gözəl yarıdı,
Həyatın nemətli, şux baharıdı,
Qəminə ürəkdən ağlar, bacıdı,
Xoşbəxt anlarında çağlar, bacıdı.
Qədər nəm eyləsə qara gözünü,
Verər ürəyinə öz od-közünü,
Min-min bəlalara atıb özünü,
Qolunu boynuna salan, bacıdı,
Sənlə bir saralıb solan, bacıdı.
Atanın, ananın hər ehtiyacı,
Açılmaz dərdinin loğman əlacı,
Ata ocağının, yurdun möhtacı,
Dar anda qolundan tutan, bacıdı,
Hər ah-fəryadına çatan, bacıdı.
Şadiman, səninlə birlikdə yanan,
Enişdə, yoxuşda öndə dayanan,
Səni söz ilə yox, göz ilə anan…
Qəminin burnunu ovan, bacıdı,
Könlünün buludun qovan, bacıdı.

14.11.1987

Сечмяляр (шеирляр)
AĞLARAM
Dünya zindan, həyat qılınc, ömür kəm,
Fələk döyür qismətimi dəmadəm,
Mən Həvvayam, taleyimsə bir Adəm,
Biyabanlar pənahımız, ağlaram,
Bilməm nədir günahımız, ağlaram.
Həyatımın qarası çox, ağı az,
Dərdli könlün əriyibdi, yağı az,
Şadlığının bostanında tağı az,
Arzu-kamım yellərdədi, ağlaram,
Ömrüm-günüm əllərdədi, ağlaram.
Sabahımla dünənimi aldatdım,
Həyat – zəhər, içdim, sanki bal daddım,
Ürəyimi duyğularla oynatdım,
Zaman dönük, sinə nalan, ağlaram,
Mən sadəlövh, ömrüm talan, ağlaram.
Göz açandan döyüşdəyəm, aram nə,
Dərdiyim nə, satdığım nə, param nə,
Doğulmuşam, dözməliyəm, çaram nə,
Bəxtə doğan tar gecəyə, ağlaram,
Bu sitəmə, işgəncəyə, ağlaram.
Ey Şadiman, zaman səni sındırdı.
Diri ikən gor odunda yandırdı,
Çox mətləbi, çox sualı qandırdı,
Ömür düşüb qəfəslərə, ağlaram,
Tuş olub pis nəfəslərə, ağlaram.

03-04.12.1990
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
XOŞ BAXIŞLAR
Ürək açan seyrəngahdır necə də,
Sanki aytək rövnəqlənib gecə də,
Qəlboxşayan ulduzlartək gecədə,
Tutulanda naləmdir xoş baxışlar,
Bir füsünkar aləmdir xoş baxışlar.
Gecə-gündüz ovsunlayar, gülməzsən,
Tilsimləri dəf eləyə bilməzsən,
Od-közünü ürəyindən silməzsən,
İncidəndə ələmdir xoş baxışlar,
Bir füsünkar aləmdir xoş baxışlar.
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Yandıranda alovuna dözməzsən,
Cəfasından ağrıtsa da bezməzsən,
Yaxşı-pisi dünyasında sezməzsən,
Gah sevincdir, gah qəmdir xoş baxışlar,
Bir füsünkar aləmdir xoş baxışlar.
Gözlər ilə toqquşanda od tökər,
Düşər cana sinə didər, qəlb sökər,
Tutulanda qaranlıqtək tez çökər,
İncidəndə sitəmdir xoş baxışlar,
Bir füsünkar aləmdir xoş baxışlar.
Hər ürəyə çaxnaşmalar salacaq,
Titrək-titrək qəlb içində qalacaq,
Kirpikləri bir ox təki çalacaq,
Sevgilərdən sərsəmdir xoş baxışlar,
Bir füsünkar aləmdir xoş baxışlar.
Şad mülkündən kəsilməz can xəracı,
Fərəhləri könül oxşar baş tacı,
Tutub eşqə oxşamaqdır əlacı,
Bəxtə gülən şad dəmdir xoş baxışlar,
Bir füsünkar aləmdir xoş baxışlar.

02.08.1985

Сечмяляр (шеирляр)
HARDAYDIN
Uca-uca zirvələrə baxırdım,
Ünüm çatmaz həqiqətim, hardaydın?
Arzularla bir sel olub axırdım,
Həyat adlı sədaqətim, hardaydın?
Şadlığımı qəm salmışdı taxtından,
Narazıydım taleyimdən, baxtımdan,
Dad edirdim ömür-günün vaxtından,
Od-alovlu səadətim, hardaydın?
Bir-birini tanımadan yol getdik,
Ün yetməyən fəzalara bir yetdik,
Duyğuları, amalları bir etdik,
Top dağıtmaz məhəbbətim, hardaydın?
Könlümüzün harayına alışdım,
Hisslər ilə can bir olub qarışdım,
Amallarla, məramlarla yarışdım,
Həyat adlı ülviyyətim, hardaydın?
Bağır yatmaz, sinə uymaz harayam,
Eşqi coşğun, sözü dərya sarayam,
Köz bağlamış sağalmayan yarayam,
Sabah adlı pak niyyətim, hardaydın?
Şadimanın ürəyi çox duyğulu,
Həyat özü dərdi-sərli, qayğılı,
Arzuların sonu bitməz, uyğulu,
Həyat adlı təbiətim, hardaydın?

25.10.1987
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
QURASAN GƏRƏK
Hər kəs öz könlündə bir kainatdı,
Gah acı, gah şirin qaynar həyatdı,
Gah zirvəyə qalxan, gah enən addı,
Bu ad kölgəsində durasan gərək,
Özünə saf yuva qurasan gərək.
Çıxıb özlüyündən getmə uzağa,
Bələdçi nə lüzum görünən dağa?
Salıb ürəyini dərdə, sazağa,
Keçilməz sədləri yarasan gərək,
Özünə saf yuva qurasan gərək.
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Keçib rüzgarının sınaqlarından,
Axıtma kədəri yanaqlarından,
Üzülmə hərcayi qınaqlarından,
Qınağın özünü vurasan gərək,
Özünə saf yuva qurasan gərək.
Bəndə olan yerdə kədər, qəm də var,
Sevgiyə bürünmüş bu aləm də var,
Zilə qalxan ömrə hərdən bəm də var,
Bəmini zillərdə qırasan gərək,
Özünə saf yuva qurasan gərək.
Heçdən yaranmayıb bil ki, bu bəşər,
Onunla çarpışır xeyir ilə şər,
Ah olan ürəyə sevinc də düşər,
Kədərin qoşunun qırasan gərək,
Özünə saf yuva qurasan gərək.
Saflıq olan yerdən düzlük görünər,
Şər düşüb ayağın altda sürünər,
Dünyadan baş açmaq sayılır hünər!
Hünəri ağıla sarasan gərək,
Özünə saf yuva qurasan gərək.

28.05.1990

Сечмяляр (шеирляр)
İNSAN KİMDİR?
İnsan kimdir?
Qurduğunu dağıdan,
Öz-özünü cəfalarla ağrıdan.
Yalanlara üz tutaraq
çox vaxt qaçan doğrudan.
Kəşfi ilə zirvələri fəth edən,
Bəzən çaşıb, varlığını mədh edən.
Aslanları, pələngləri qaçırdan,
Yeri-göyü nərəsiylə uçurdan,
Acıları içdən çölə tökəndi,
Yaratdığın bircə anda sökəndi.
Duyduğutək yaradıcı,
Varlığına aldadıcı.
Görünməyir hiyləsinin,
yalanın heç vaxt ucu…
İnsan kimdir?
Dərdlərinə bir həkimdir,
Əzabına can təhkimdir!
Ölənədək çarpışmada,
Adı ilə, özü ilə min illərdi
Azarıyla,
Məzarıyla,
Baş daşıdı bu dünyada.
Atıb,
Atır,
Atacaqdı əsrlərlə özün oda.
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16.11.2014

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
QARALTMAYAQ
BİR-BİRİNİN QANINI
Düşsün gülüş dodaqlara, dillərə,
Haray salsın zaman güdən illərə,
Yalnız çiçək qismət olsun əllərə,
Batırmayaq insanlıq ad-sanını,
Qaraltmayaq bir-birinin qanını.
Tülkü təki, hiyləyə can atmayaq,
Adımızı vara, sana satmayaq,
Onun, bunun kölgəsində yatmayaq,
Pak saxlayaq damarların qanını,
Qaraltmayaq bir-birinin qanını.
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Görən gözdü, hökm verən ürəkdi,
Tez həyata keçirən əl zirəkdi,
Bircə ümid ömrə necə dirəkdi,
Yada salaq qoca, düşgün anını,
Qaraltmayaq bir-birinin qanını.
Gedənlərdən gələnlər çox dünyada,
Əskik olmaz can əhlindən qan, qada,
Sabahına günü vermə gəl bada,
Uca tutaq ömrün şirin canını,
Qaraltmayaq bir-birinin qanını.
Zalım ömür əldən gedir su kimi,
Yaxşı oba neylər loğman, həkimi,
Xoş danışıq başımıza sərkimi?
Deyək, dilim, kəsib durma yanını,
Qaraltmayaq bir-birinin qanını.
Xatırlayın bir günəşsiz havanı,
Göydə kimdir buludların qovanı?
Yol üstədir ömür sürür karvanı,
Qaraltmayaq bir-birinin qanını.

Сечмяляр (шеирляр)
Qayıtmayır bu dünyaydan gedənlər,
Ya yaxşılıq, ya da pislik edənlər,
Haqlı, haqsız sinə, bağır didənlər,
Həyat alıb yaşın neçə onunu,
Qaraltmayaq bir-birinin qanını.
Ey Şadiman, gözüm dolu kam allam,
Acı sözdən hey saralıb, hey sollam,
Kim deyər ki, bir də həyat, mən ollam,
Gözləməyək ömrümüzün sonunu,
Qaraltmayaq bir-birinin qanını.

08.07.1986

AÇILMAZ
Müddətdi bağlanıb bəxtimin yolu,
Yığıla min mahal gələ, açılmaz.
Yağdırır başıma dərd leysan, dolu,
Əğyar yaman qurub, tələ açılmaz.
Düyünə düşübdü bu ömrüm, günüm,
Mən belə taleylə necə öyünüm?
Yetə fəzalara harayım, ünüm
Bəxtimin sinəsin dələ, açılmaz.
Duman örpəyini çəkib üstümə,
Yandım, ocaq güldü göynək tüstümə,
Öz bəxtim, ürəyim durub qəsdimə,
Başım bəlalardan hələ açılmaz.
İlahi, əzabmış dünyaya gəlmək,
Gəl indi taleyin qəm yükünü çək,
Ömrün bağçasında bəxtin gülün ək,
Sən nə qədər bəslə belə, açılmaz.

18.10.1989

157

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
ÜRƏYİMƏ GÖMÜLTDÜM
Çox arzumu ürəyimə gömültdüm,
Diləklərim fəryad etdi, ay Allah.
Bülbül təki harayımla bir ötdüm,
Ahım candan qana yetdi, ay Allah.
Bu nə zaman alıb məni sümürdü?
Güman etdi, bədən deyil, dəmirdi.
Bəlkə bu da haqdan gələn əmirdi?
İllərimlə birgə getdi, ay Allah.
Dünya içi yarı kindi, yarı din,
Düşünəndə çalxalanır lap beyin.
Çox deyirəm, bu gününlə gəl öyün,
Günüm dərdlə birgə ötdü, ay Allah.
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Çalışdım ki, əzabdan can qaçırdım,
Ruhu tapım bəxtimlə bir uçurdum.
Kədərimin dərd sarayın uçurdum,
Əfsus, gəlib qəlbdə bitdi, ay Allah.
Bu Şadiman ömür-günün yorğunu,
Çox çalışdım heç bulmadım doğrunu.
Tanımayan yoxdu zaman oğrunu…
Ömrü alıb gözdən itdi, ay Allah.

11.12.2014

ÖMÜR
Keçib körpəlikdən düzəldin yola,
Günlər dolandıqca düşdün min hala,
Həyat bağçasına əkilən ömür,
Ağacdan yarpaqtək tökülən ömür,
Zaman boğçasına bükülən ömür.

06.07.2014

Сечмяляр (шеирляр)
ƏLİ-QOLU BAĞLILARIN
Əli, qolu bağlıların,
Qolların güc aça gərək.
Haqq parlada ağılların,
Sözləri od saça gərək.
Gün getməyə boş-boşuna,
Bürünməyə göz yaşına,
Ömür düşsə sərt qışına,
Qışdan yaza qaça gərək.
Əyilmə heç çətinliyə,
Əyildinsə can inləyə,
Qəlb zəkanı çox dinləyə,
Qanad açıb uça gərək.
Hər möhnətin xoş günü var,
Hər kələfin düyünü var,
Hər canlının beyini var,
İnsan ağlı uca gərək.
Doğum-ölüm bir möhlətdi,
Can bədənə əmanətdi,
Ömür bizə zəmanətdi,
Can ruhunu quca gərək.
Bu Şadiman təb təşnəsi,
Girib qəlbə çox rişəsi,
Gah acısı, gah nəş‘əsi,
Layiq edək taca gərək.

23.12.2014
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
DÜZGÜN OLMAYAN HƏYAT
Düzgün olmayan həyat,
Gətirər qəlbə infarkt,
Verər ürəyə min çat,
Canda tufan qoparar,
Faciyəyə aparar.
Ömür hər kəsə bir yol,
Eyləmə könlünü qul,
Dünyada haqqını bul.
Hiylə qapında durar,
Faciyəyə aparar.

160

Dünya içi mərəkə,
Düşməyəsən kələkə,
Düşdün gərək can çəkə.
Vücudunu qəm sarar,
Faciyəyə aparar.
Düşün-daşın öncədən,
Tutma niyə-necədən.
Yığ ağlını küçədən,
Düşüncə oldu ki, dar,
Faciyəyə aparar.
Yapışma bəxt-taledən,
Nə çıxacaq gileydən.
Keçir fikri ələydən,
Verməsən dürüst qərar,
Faciyəyə aparar.
Bax əzilən hallara,
Artan qeylü-qallara,
Hönkürən vüsallara…
Ömür canını yorar,
Faciyəyə aparar.

Сечмяляр (шеирляр)
Şadimanın qəm bağrı,
Yaxıb-yandırır ağrı.
Olsan canına oğru,
Toy yerinə yas qurar,
Faciyəyə aparar.

13.01.2015

BİR İL DƏ GETDİ ÖMÜRDƏN
Yeni il, bir il də getdi ömürdən.
Gəlirsən xeyirlə qapıları aç.
Zaman ötəridi, çıxmaz əmirdən,
Düzəlməz işlərə özün tap əlac.
Hamı diləyini eşqə calasın,
İnsan bir-birinə kinlə baxmasın,
Ağıla səadət odun qalasın,
Heç kəs ürəyinə dərd buraxmasın.
Yeni il, dünyanı qanda boğanlar,
Unutsun qəzəbi, sülh əhli olsun.
Döysün qapıları, hər gün xoş anlar…
Bütün qan-qadalar dünəndə qalsın!

31.12.2014

GƏRƏK DÜRÜST OLA
Gərək dürüst ola qonşu qonşuya,
Hər ağrı-acısın özünün saya.
Qonşuluq adını sərrast daşıya,
Yetişə o evdən hər qopan haya.
Toyunda, vayında gələ haraya.

15.02.2016
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
HƏRƏ BİR QƏLƏM GÖTÜRÜB
Bir çoxu qələm götürüb,
Yazır boşuna-boşuna.
Qələm də gəzir adamdan
Daha yaşına-yaşına.
Mənəvi dünya puç olur,
Pak dünənimiz heç olur,
Sonunda bunlar suç olur,
Candan daşına-daşına.
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Dün içimizdən doğulan,
Canı boğaza yığılan,
Gedib yad elə dağılan
Döyər başına-başına.
Çox kök-soyuna xor baxan,
Durub aləmə zor baxan,
Qərbi içinə buraxan,
Dönər qışına-qışına.
Budur millətə qərəzi,
Səhv ölçüb-biçər tərəzi,
Kökə çirkabdı mərəzi,
Qalar qaşına-qaşına.
Şadiman, öldür həvəsi,
Yada eşq kəsər nəfəsi,
Udar tarixin səhnəsi…
Gedər aşına-aşına.

27.12.2014

Сечмяляр (шеирляр)
QAPIMDA DURAN ZAMAN
Qapımda duran zaman
gülmüsünüb baxırsan.
Çağrılmamış qonaqtək
sözçün gəzirsən zaman.
Üzündəki yorğunluq
qəlbimi parçalayır,
Qırılmış könül simin
misralara calayır.
Uzaq yoldan gəlmiştək
əsaya söykənmisən,
Sanki uca dağların
zirvəsindən enmisən.
Üst-başında dumanın
nəmişliyi görünür,
İlantəki ömürüm
Yollarınla sürünür.
Sən hər gün öz işində,
Ürəyimin telini
gəzdirirsən dişində!
Niyə durub baxırsan
qapımdan gizli-gizli?
Çağrılmamış qonaqtək
yaman üzlüsən, üzlü.
Bilirəm günlərimi
aparmağa gəlirsən,
İstədim, istəmədim
qoparmağa gəlirsən.
Elə isə, tələsmə,
qoy mən də ömürümlə
yığışıb birgə gedim.
Səni də özümü də
bu işdən azad edim.

26.12.2014
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
TALEYİMİN QULUYAM
Mən öz taleyimin quluyam, Allah,
Qulun hakiminə sözü olmayır.
Ömrümün ağrılı yoluyam, Allah,
Ağrının dünyada gözü olmayır.
Günümün gecəsi, gündüzü yoxdu,
Bu yaşam eşqindən ürəyim qorxdu,
Bəxtimə qazılmış uzun bir arxdı,
Arxın selə çıxan üzü olmayır.
Saatım hıçqırır hicran əlində,
Günlərim ağlayır könül telində,
Həyatım ağıdı ömrün dilində,
Heç dərdin bükülən dizi olmayır.
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Yaddaşım əsgiyə baş vurur gəlir,
Orda ötənlərin ahı yüksəlir,
Xəyallar şaqqanaq çəkərək gülür,
Kim deyir yaddaşın közü olmayır.
İllərim günlərə cığırlar çəkib,
Yaşımı cığırlar içinə büküb,
Ömür ağacından yarpaqlar töküb,
Yarpaqlar çürüyür izi olmayır.
Xatirə xatirə üstə ələnir,
Ürək paramparça, aha dillənir,
Gözlərim yaş tökür, bəbək lillənir,
Deməyin xəyalın özü olmayır.
Şadiman ağrıya can qurban etdi,
Könlünü əzaba mehriban etdi,
Əsən yellər ömrü biyaban etdi,
Biyaban ömürün düzü olmayır.

06.07.2015

Сечмяляр (шеирляр)
ARASINA DÜŞMÜŞƏM
Dörd divarın arasına düşmüşəm,
Divar qaçır, mən divardan qaçmıram.
Taleyimin qarasına düşmüşəm,
Qapı döyür, durub qapı açmıram.
Bu minvalla danlayıram gözümü,
Göz də könül aynasıdır deyirlər.
Gah başımı, gah döyürəm dizimi,
Bədən canın mənasıdır deyirlər.
Əlim-qolum ağrımağa öyrəşib,
Ağıl qəlbə, qəlb ağıla yox deyir.
Can varlığa bağırmağa öyrəşib,
Vaxt ömürdən iştahayla gün yeyir.
Mən də baxıb oylanıram uzaqdan,
Səsim qəlbdən çıxıb bağrı dağıdır.
Kim nə deyir desin mənə sazaqdan,
Ürəkləri qəfil ağrı dağıdır.
Ey Şadiman, yol yoldaşın zamandır,
Tayı bilib o səninlə bir gedir.
İlahidən qəfil gələn fərmandır,
Bu dünyanı tərk eləyən sirr gedir.

03.07.2015

ACLIĞI OLAN BİR KƏSİN
Genində aclığı olan bir kəsin,
Doydurmaq olmayır gödənin heç vaxt.
Tamahı öldürə bilməz həvəsin.
Yemək doldurmayır bədənin heç vaxt.

15.02.2016
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
GECƏDƏN DOĞAN SƏHƏR
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Gecədən doğan səhər,
Boğmasın könlü qəhər.
Zülməti boğazlayaq,
Sübh ilə qalaq oyaq.
İşığa doğru gedək,
Birlikdə nahar edək.
Süfrəmiz eşqlə dolu,
Bitməsin həyat yolu.
Arzular qatar-qatar,
Yerdən göylərə çatar.
Üzülməsin əlimiz,
Tutulmasın dilimiz.
Vaxtda ömür naxışı,
Hərənin öz baxışı.
Diləkdən həyat quraq,
Qəm ağzına daş vuraq.
İşığımız çoxalsın,
Ürəyimiz yuxalsın.
Bir-birinə can deyək,
Ağırdır hicran deyək.
Hər ömür axar sudur,
Kim ki ondan asidir,
Sevinci olmayacaq,
Ürəyə dolmayacaq.
***
Gecədən doğan səhər,
Sübhün qaçağan kəhər.
Qoyma ki, gün tələssin,
Başında hicran əssin.
Qapıları xeyirə aç,
Günəşinlə işıq saç.
Ömrümüz təzələnsin,
Üstünə nur ələnsin.
***
Gecədən doğan səhər,
Yaşamayaq birtəhər.

Сечмяляр (шеирляр)
Titrəməsin qəmdən yer,
Dünyamıza həyat ver.

02.06.2015

DUYĞULARIM VAR
Dostum, ürəyimdə duyğularım var,
Könül qədəhinə süzək səninlə.
Həyat dolanbacdı, qayğılarım var,
Onları birlikdə çözək, səninlə.
Həyatın bir üzü qəmdi, kədərdi,
Bir üzü səadət yazan qədərdi,
Hər gələn dünyadan bir ömür dərdi,
Biz də o meyvədən üzək, səninlə.
Çaxnaşma, vuruşma, döyüşmə gedir,
Məğlub vicdanlarla əyişmə gedir,
Haqqın ayağına ilişmə gedir,
Demirəm bunlara dözək, səninlə.
Mən məğlub durumda qala bilmirəm.
Könlü qəm əlindən ala bilmirəm,
Qəlbi eşq evinə sala bilmirəm,
Bu dərdə əlacı gəzək, səninlə.
Dostum, olduğuntək görün dünyada,
Keçirmə ömrünü yalnız röyada,
Anlamaqdan gəlir insana fayda,
Edək ömrü cana bəzək, səninlə.
Şadiman sevdanı dəvası sandı,
Gah kül oldu ürək, gah da ki yandı,
İçimdə fırtına qalxdı, oyandı,
Misranı misraya düzək, səninlə!

03.07.2015
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
ÜRƏYİ ETDİM NİŞAN
Ey sabahım, mən sənə,
Ürəyi etdim nişan.
Nişanı salma çənə,
Çünki olub pərişan.
Zamana dərd yükləmə,
Yükünü mən çəkirəm.
Ürəyimi təkləmə,
Ora kədər tökürəm.
Bax üzümdən halıma,
İnsafın olsun barı.
Şəkər qat əhvalıma,
Ömür keçib, yaş yarı.
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Mən hələ çox işimi
Yoluna qoymamışam.
Səninlə görüşümü
İllərdir saymamışam.
Ey sabah, muradımı,
Yetir haqq dərgahına.
Yetişən fəryadımı
Yazma hicran adına.
Mən axı zülmətlərə
Heç zaman əyilmədim.
Qəlb verdim niyyətlərə
Lal dilini bilmədim.
Ey sabah, Şadimanın
müjdəylə aç qapısın.
Bürüyüb qüssə yanın,
Qoy sənə can tapınsın.

12.07.2015

Сечмяляр (шеирляр)
EHTİYACIM VAR
Mənə can deyənə könül açıram,
Mənim can sözünə ehtiyacım var,
Ona iç evimdə istək sayıram.
Mənim ürək adlı bir möhtacım var,
Onu duyğulara mələk sayıram.
Bütün ağrı-acı qəlbdə közlənir,
Könül dərdə girir, dərddə gizlənir,
Ağrılar köhnəlir, vaxtla üzlənir,
Sinəmdə onları ürək sayıram.
Quş təki çırpınıb qanad açıram,
Yerdə pərvazlanıb, göydə uçuram,
Bu eşqi ruhuma dilək sayıram.
Ey allah bəndəsi, can söylə mənə,
Nə gərək aldanış, min hiylə mənə,
Gözəl sayğıları bəxş eylə mənə,
Səni varlığıma dirək sayıram.
Mənim ehtiyacım canda gizlənir,
Ürəkdə, könüldə eşq əzizlənir,
İçimdə sevdalı duyğu gözlənir,
Onu həyatıma kələk sayıram.
Dildən can çıxanda fərəh gətirir,
Ayrılıq ağlayır, qəm köks ötürür,
Bütün ağrıları qəlbdən itirir,
İtən ağrıları ələk sayıram.
Şadiman hicranlar içində yanır,
Yataqdan ahlarla sübhə oyanır,
Qarşımda əcayib ömür dayanır,
Bədəni bu yolda həlak sayıram.

04.07. 2015
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
DÜŞÜB CANIM TƏLATÜMƏ
Düşüb canım təlatümə,
Selləri çox iti axır.
Buz içində qəlbim üşüb,
Dərdim durub mənə baxır.
Ha deyirəm, yanma belə,
Salma məni dildən-dilə,
Dərd əridir gilə-gilə,
Gözümdəki çənə baxır.
Gecəsi ruh harayında,
Ah bəzəyir sarayında,
Batıb qaldım mən vayında,
Düşdüyüm bu günə baxır.
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Yox canıma etibarım,
Əldən gedib, yox baharım,
Ey Sadiman, ömür varım,
Ötən səsə, ünə baxır.

12.07.2015

BU UŞAĞIN GÖZLƏRİNDƏ QƏM
Bu uşağın gözlərində qəm, qala,
Uşaqlığı itib batıb ağrıda.
Deyirlər ki, qədər salır bu hala,
Qədərdə də mürvət, insaf bol ola.
Bu gözlərin ağrısına baxıram,
Hər baxanda ürəyimi yaxıram,
Üsyan edib insanlıqdan çıxıram,
Doğulanda insan əhli saf ola.
Daim boynu bükük gəzir bu uşaq,
Duyanların könlün üzür bu uşaq,
Sərt həyata necə dözür bu uşaq?
Ata-ana salıb onu pis hala.

Сечмяляр (шеирляр)
Bacarmırdız niyə onu yaratdız?
Yaradıban sonra dünyaya atdız,
Cahandaki aca, yoxsula qatdız,
Haçan gələr başda ağıl haqq yola?
Ac mədəsi həsrət qalıb çörəyə,
Kasıblığı çoxdan salıb ürəyə,
Ehtiyacı var onun da görəyə,
Deyirlər ki, çox şirindir bəs bala?
Yaşıdıtək xoşbəxtliyə həsrətdi,
Doğulandan ona həyat zillətdi,
Çoxlarına uşaq evdə alətdi!
Körpə könlün belə evdə kim ala?
Axı onu siz həyata gətirdiz,
Sevgi bitdi, tez vicdanı itirdiz,
Bu dünyaya bədbəxt uşaq yetirdiz,
Bacarmırdız niyə qoyduz doğula?!
Boşanmağı əldə bayraq edirsiz,
Körpə varkən boşanmağa gedirsiz,
İnsanlıqdan daşınmağa gedirsiz,
Evliliklər dönübdü pis nağıla.
Bu uşağa mərhəmətli olun siz,
Ata-ana kürsüsündə qalın siz,
Uşağnıza yaxşı nəzər salın siz,
İnsaf sözün yazıb qoyun ağıla.
Bu uşağın gözlərinin kədəri,
Döyür gündə min bir dəfə qədəri,
Ay adamlar, bilin ölçü, qədəri,
Bilmirsizsə, onda dünya dağıla.

12.07.2015
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
KEÇDİ ÖMÜRDƏN
Bir gün də şığıyıb keçdi ömürdən,
Saatlar sanyəni qovaqovdadı.
Zaman bir günü də biçdi ömürdən,
Arzular ürəyi tovatovdadı.
Səhərin işığı keçməmiş hələ,
Gecə zülmətini götürüb gəlir.
Günəş göy qübbəsin tutaraq dilə,
Göylərə köksünü ötürüb gəlir.
Mən də qollarımı qoltuğa sığıb,
Fikrin ümmanına düşüb qalmışam.
Dərdləri ürəyin içinə yığıb,
İçdəki dünyama mehir salmışam.
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Həzin pıçıltılar gəlir qulağa,
Qulaqlar öyrəşib nağıla daha.
Gah sola baxıram, gah da ki sağa,
Bir kimsə gəlməyir ağıla daha.
Mənim içimdəki dünya möcüzə,
Duyğular qalalar yapır orada.
Batırıb könlümü alova, közə,
Məni əzablarım tapır orada.
Tufanlar qoparan duyğular atlı,
Çapırlar könlümdə o baş, bu başa,
Zamanın əlində qurğu saatlı,
Hər an öz xoşuyla gəlməyir başa.
Şadiman, içini ağrıya köklə,
Ağrısız insanın günü olmayır.
Dinlət ürəyini, çəkinmə ərklə,
Dinməz ürəklərin ünü olmayır.

06.07.2015

Сечмяляр (шеирляр)
DÖNÜK ÜZLÜM
Ey taleyim, üz çevirib gedirsən,
Döy qapımı, ruh evimə gir də, gəl.
Qılıncını nə sivirib gedirsən,
Dönük üzlüm, bir gəlmisən, bir də gəl.
Yaman eşqlə dilləşirsən hər gecə,
Ürəyimlə əlləşirsən hər gecə,
Düşüb aha selləşirsən hər gecə,
Dönük üzlüm, bir gəlmisən, bir də gəl.
Mən evinin qapısına gəlmədim,
Sirrin çoxdu, bircəsin də bilmədim,
Adını heç ürəyimdən silmədim,
Dönük üzlüm, bir gəlmisən, bir də gəl.
Deyirlər ki, yalan imiş bu tale,
Özün dilə salan imiş bu tale,
Rəbbim bilir, ilan imiş bu tale,
Dönük üzlüm, bir gəlmisən, bir də gəl.
Durub qapı ağızında gülürsən,
Bilirəm ki, hər dərdimi bilirsən,
Təkcə mən yox, sən də mənçin ölürsən,
Dönük üzlüm, bir gəlmisən, bir də gəl.
İşığını yandır, könlüm zülmətdi,
Ömür yarı, hər bir günü zillətdi,
Aramızda nə ayrılıq, möhnətdi?
Dönük üzlüm, bir gəlmisən, bir də gəl.
Şadimanı çək-çevirə salırsan,
Gündə min yol sən canımı alırsan,
Kimin ilə yola gedib qalırsan?
Dönük üzlüm, bir gəlmisən, bir də gəl.

12.07.2015
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
DİL DEYƏ BİLMİR
Ürəyə gələni dil deyə bilmir,
Hıçqırır sözlərim ağız içində.
Qəlbin xatirinə söz dəyə bilmir,
Misralar ağlayır kağız içində.
Vicdanı qəfəsə salan adamlar,
Məddaha, yaltağa boyun əyirlər.
Yanır cızhacızla könüldə kamlar,
Vaxt dəyirmanında ömür üyürlər.
Zamanın köhləni çapdıqca çapır,
Zalımlar işləri tərsə çevirir.
Bir qarın çörəyə kim yoldan sapır,
Kimi də fələyin taxtın devirir.
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Başı boş nadanlar mənlik bilməyir,
Mənlik də ayaqlar altında inlər.
Bir çoxu matəmdə, şənlik bilməyir,
Çatılıb bəxtlərə min bir düyünlər.
Özünü Allahdan yuxarı sayan,
Allahın damına çıxıb düşməyir.
Zalımdan məzluma olmayıb həyan,
Vicdan Yaradanla heç görüşməyir.
İpini yığan yox harınların heç,
Dəbdəbə içində zirvə tutarlar.
Toxundan partlayan qarınların heç,
Çarəsi bulunmaz röya qatarlar.
Bir tikə çörəyə həsrət olanlar,
Səfil həyatıyla baş-başa qalıb.
Dünyanı fırlanır, gəzir yalanlar,
Dünya bu işlərə tamaşa qalıb.

Сечмяляр (шеирляр)
Boğazı quruyub haqqın şivəndən,
Quruyan boğaza su tapılmayır.
İlahi mat qalıb boylanır gendən,
Ömrünə hönkürən yerində sayır.
Vicdanlar lal olub, dil topuq çalır.
Ürəyi partlayan məzara köçür.
Zalımlar hallanır, məddah əl çalır,
Utanan üzlərdə tər puçur-puçur.
Hamı gəldi-gedər deyir dünyanı,
Dünya öz yerində, ağrı çəkən biz.
İtirib bir çoxu çoxdan həyanı.
Dərdini şumlayıb bostan əkən biz.
Zindanlar dustağa yox deyir daha,
Yoxsula rahat yer həbisxanadır.
Şər nərdivan qoyub çıxır Allaha,
Həyasın itirən yekəxanadır.
Kimi öz ömrünü aclıqla sürür,
Kimi də sərvətlə bilmir neyləsin?
Tərəzi əyilir, Yaradan görür,
Azğınlar haqq yola gəlmir, neyləsin?
Ürəyin çəkdiyin dil deyə bilmir,
Dilin də ağrısı candan keçirmiş.
Çəkdiyi zülümü bəs niyə bilmir?
Bilirsə qanını özü içirmiş.
Şadiman dərdlərə olub mübtəla,
Məzlumun acısın gəzdirə bilmir.
Göydəmi? Yerdəmi? Bilməm, Haqq-tala,
Bu acı dərdləri çözməyə gəlmir!
07.07.2015
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
ÖZÜNƏ VURĞUNSAN
Özünə vurğunsan, özünə zalım,
Tərifi tərifə qoşursan yaman.
Halımı pozursan, dərdlərlə qalım,
Məddahlar önündə coşursan yaman.
Özünü Allahdan yuxarı sanma,
Üzün maskalanıb, harda gizlənib?
Qapılar bağlayıb, yolda dayanma,
Hirsim dağı aşır, içim közlənib.
Sən mənim yoluma çəpər çəksən də,
Çəpəri ruhumla sökəcəyəm mən.
Oraya tikanlı qanqal əksən də,
Üstünə daş-qənbər tökəcəyəm mən.
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Sən mənim izimə düşüb, izləmə,
İzimin cığırı yandırar səni.
Tikanlı sözlərlə qəlbi bizləmə,
Zaman özü bir gün qandırar səni.
Hiylə toxumunu səpmə ürəyə,
Səpdiyin toxumlar cücərər bir gün.
Arxadan zərbəni vurma kürəyə,
Haqq gəlib qolunu sərt gərər bir gün.
Durub özgəsinə quyu qazıma,
Qazdığın quyuya özün düşərsən.
Baxıb hırıldama tale yazıma,
Sənin ürəyin var, sən də bəşərsən!
Mən hesab çəkmirəm daha dilimdən,
Adam dost-düşməni tanısın gərək.
Sənə pislik etmək gəlmir əlimdən,
Allah verən ömrü qoysana sürək.

26.07.2015

Сечмяляр (шеирляр)
BATIB QALMIŞ KÖNLÜMÜ
Batıb qalmış könlümü qəmdən çıxarda bilməm,
Bəxtim qanadın açıb uçur harada, bilməm.
Şığıyır gəlir üstə acı məqamlar hər gün,
Hıçqıran əhvalıma kim saldı qada, bilməm?
Qəmim məğmun olubdu başıma gələnlərdən,
Haçan xoş gün görərəm, allah, dünyada,
					
bilməm?
Zamanın oxu iti, sancılır ürəyimə,
Yarasından qan sızır, kim gələr dada, bilməm?!
Mən də həyatı sevdim çocuq ikən bilmədən,
Bu sevginin xəyalı qalıb röyada, bilməm.
Saxlayan bir kimsə yox, qəmimin qabağını,
Şüurun saxlancları çatlar həyada, bilməm.
Şadimanı etməyin ağrıların möhtacı,
Vurğunmu özü qəmə həddən ziyada, bilməm?
03.08.2015

KƏSİRLƏR DOSTA QURBANI
Deyirlər kəsirlər dosta qurbanı,
Kəsilən heyvanın günahı nədir?
Eylə ürəyini dost mehribanı,
Sonra söyləmə ki, bəs ahı nədir?
Bir çoxu dostluğu səbatsız edir.

15.02.2016
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
YALTAQLIQ SƏNƏTİ
İndi ötüb keçib hər bir sənəti,
Hamıdan başdadır yaltaq olanlar.
Əyilib qalxmaqdır yalnız niyyəti,
Şərəf qarşısında bataq olanlar.
Hərə bir peşəni seçir özünə,
Yaltaqlıq peşəsi yaman yayılır.
Çevrilib ölçünün ucuz bezinə,
Ona sevdalılar eşqdən bayılır.
Unudub varlığın adam sayılan,
Çəpiki, tərifi könül peşəsi.
Onun həyatına yaltaqlıq həyan,
Səcdəyə daməndə ürək guşəsi.
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Yalanı dilinə körpü salıbdır,
Mənsəbi üstündə qeyrətdən keçir.
Başdan ayağadək ilginc qalıbdır,
Diləyə yetməkçin bu yolu seçir.
Dünən əyilənə, bu gün tüpürər,
Yaltağın siması, vəfası olmur.
Buyruğun yiyəsi ensə, süpürər,
İyrənc düşüncəsi bundan oyulmur.
Yaltaq pillələri qalxdıqca, enər,
Bu enmək şərəfi təhqirdən keçir.
Kürsülər tutanda aslana dönər,
Hər pillə əzdiyi fəqirdən keçir.
Əski günlərini unudar tamam,
Ayaqlar göylərin üstünə gedər.
Daxildə kirlidir, üzdəsə imam,
Hər işi məzlumun qəsdinə gedər.

Сечмяляр (шеирляр)
Yaltaqlıq sənəti indi bahadır,
O yerə yetənlər yaltaq böyüyür.
Hərə bu peşəni bir cürə dadır,
Ona yetmək üçün min qapı döyür.
Bu iyrənc peşənin sahibi bə‘zən,
Dilin də çaşdırır başqa bir dillə,
Şərdən donun biçib qəlbləri əzən,
Yeyir başdakının sözüylə sillə.
Yaltaqlıq yarışı başlayıb indi,
Kimin atı iti yeridi – uddu.
Bu yarış hər kəsə gələn ağ gündü…
Kitabı bağlanıb, kim ona yaddı.

14.07.2015

KÖNÜLDƏN KEÇİR
Hər kəsin qayəsi könüldən keçir,
İnsan etdiyinin bəhrəsin dadır.
Ocağın sübutu boz küldən keçir,
Odun atəşini tüstü aldadır.
Dili yağ tutanın, ağzı bal dadır.
Onun da məramı bədən içində,
Toxluğun neştəri azarla başlar.
Adam başdan-başa gödən içində.
Hərə bildiyitək bir-birin daşlar.
Dünyasa, hey gəlib-gedən içində!

15.02.2016
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
ÖMRƏ XOŞ GƏLMİSƏN
Durmusan qapımın ağzında kövrək,
Titrəyir önündə bu yorğun ürək,
Ömrün illərini adladın yüyrək,
Nədən nigaransan, bir söylə yaşım?
Ömrə xoş gəlmisən ay altımışım.
Sənin yollarına çiçəkmi düzüm?
Sənimi oxşasın gecəm-gündüzüm?
Qəhərə bürünüb hönkürür dözüm,
Artır duyğulara çökən təlaşım,
Ömrə xoş gəlmisən ay altımışım.
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Pəncərəm önündə payızım durub,
Məsum uşaqlartək boynunu burub,
Məni də yolların enişi yorub,
Usanıb ağıla yurd olan başım,
Ömrə xoş gəlmisən ay altımışım.
Gəl səni körpətək bələyə salım,
Qoparım zamandan ürəyə salım.
Sən qaçan ömrümə qonan vüsalım,
Müddət ver çeşmətək qaynayım daşım,
Ömrə xoş gəlmisən ay altımışım.
Vaxtın anlarına sığa bilmirəm,
Könlümü aləmdən yığa bilmirəm,
Bu dəli hisləri boğa bilmirəm,
Təzə yola çıxan ey ömrə naşım,
Ömrə xoş gəlmisən ay altımışım.
Baharım günlərdən gen düşür daha,
Gələn sabahıma çən düşür daha,
Ömrümün saçına dən düşür daha,
Qarşıdan boylanır boz məzar daşım…
Ömrə xoş gəlmisən ay altımışım.

Сечмяляр (шеирляр)
Mənim də içimdə təlatüm yatır,
Könlü gah tufana, gah oda atır,
Təbimin atəşi bağra od çatır,
İtirmə özünü yollarda naşım,
Ömrə xoş gəlmisən ay altımışım.
Gəl ol Şadimana ana qucağı,
Ürəyim ruhumun səma ucağı,
Qarşıdan boylanır bax qürub çağı,
Kədərlə sevinci öpür göz yaşım,
Ömrə xoş gəlmisən ay altımışım.
Ömrə xoş gəlmisən ay altımışım.

02.09.2015

ÖMRÜMÜZ QAÇIR
İndi bədən canla qarşı-qarşıyıq,
Gözümüzdən axan kədər yaşıyıq.
Dağlar dumanıtək bir az sisliyik,
Qönçə ləçəyitək, sanki süslüyük,
Açan çiçəklərtək boynu bükülü,
Yanır ürəyimiz, sovrulur külü.
Hicran ruzgarı durmadan əsir,
Ömrümüz harasa qaçır, tələsir.

31.10.2015

NİŞANLARIM VAR
Mənim də dərd dolu nişanlarım var,
Onu hər saata peyman edən var.
Fərəhli, kədərli çox anlarım var,
Zaman qapı açır, candan gedən var…

15.02.2016
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
QƏLBƏ MƏKTUB YOLLADIM

182

Qəlbə məktub yolladım,
Göz yaşımla qolladım.
Dedim: Ürək, halıma,
Məhv olan əhvalıma,
Daşı atıb başı tutma,
İstəyimi unutma.
Sən məni oda atdın,
Hislərimi oyatdın,
Yaramı çox qanatdın,
Axır arzuna çatdın.
Məni Məcnun eylədin,
Eşqə cunun eylədin.
İçimdə yanan ürək,
Vermədin ürək-dirək.
Baxmadın təlaşıma,
Bu ağrıyan başıma.
Alışdın eşq oduna,
Heç düşmədim yadına.
Hey qəmi əzizlədin,
Xəyalımı izlədin.
Günüm ah-vayla keçdi,
Canım qəmdən qan içdi.
Heç məni düşünmədin,
Harayıma dinmədin.
Həsrət telefon teli,
Uçurtdun əsən yeli.
Qaçdım izimi tapdın,
İttək dizimi qapdın.
Utanmadın halımdan,
Məhv olan vüsalımdan.
Hər gün qapımı döydün,
Lovğa-lovğa can öydün.
Duyğumu pərvazladın,
Çox özünü nazladın.

Сечмяляр (шеирляр)
Ağrıları çoxaltdın,
Bədəni oda atdın.
Artırdıqca eşqini,
Azaltmadın məşqini.
Günlərlə yordun məni,
Dərdlərə sardın məni.
İlhamımı hovladın,
Canı təndən qovladın.
Gecələrim yuxusuz,
Sən ədalı, qorxusuz.
Heç canımı tutmadın,
Heç onu ovutmadın.
Açdın başıma kələk,
İçimdə yanan ürək.

29.10.2015

ÖZÜMDƏ TAPDIM
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Mən ruhun harayın özümdə tapdım,
Minib can atına göy-yeri çapdım,
Dəli fəryadıma zaman ağladı,
Zamanın əlindən canımı qapdım.
Qapıb tən evimə salmaq istədim,
Elə dərd-bəlasın almaq istədim,
O çıxıb bədəndən çəkildi getdi,
Onunla bir yerdə qalmaq istədim.

15.02.2016

		
***
Məndən yazdıqlarıma cavab istəmə, dostum,
Dərdin dar ağacından min dəfə canı asdım.
İnsanlara acılar bəxş edənlər kar-kormu?
Mənim günahımmıdı haqq yola qədəm basdım…?
04.02.2016

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
DƏRD YÜKÜM
Elə ağırdır ki, mənim dərd yüküm,
Sərvəti talanan Vətənəm özüm.
Bu qədər dəhşəti mən necə çəkim?
Əzablar içində itənəm özüm.
Zülmətin bağrında işıq gəzirəm,
Ulduz parıltısı yetmir gözümə.
Ruhuma qoşulub göydə süzürəm,
Necə heyran olmum canda dözümə?!
Çıxıram gecənin qaranlığından,
Düşürəm sabahın parıltısına.
Bezirəm xəyalın viranlığından,
Dönürəm ümidin pıçıltısına.
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Ağrım qol götürüb oynayır mənə,
Qoşulub onunla rəqs eləyirəm.
Qapımı açıram şadlığım dönə,
Onun gəlməyin çox diləyirəm.
Şübhəylə baxırlar əqrəblər düzü,
Sanki sağlığıma əmin deyillər,
Hönkürdür ürəyim gecə-gündüzü,
Kədərlər Allahsız mömin deyillər.
Bir şirin yuxutək ötəri ömür,
Nə vaxt düşürəcək canı taxtından?
Bütün həsrətlərin betəri ömür,
Sən də gileylisən məntək baxtından.
Nə edim, ümid də diləyə bağlı,
Ağladıb güldürür adamı hər an.
Şadiman, aparma uzağa ağlı,
Tanrı töfhəsidir bədənindən can.

31. 07 2016

Сечмяляр (шеирляр)
NAĞLINA DÜŞDÜM
Mən nağlına düşdüm ömür,
Nağılın da bitməkdədi.
Allahımdan gəlsə əmir,
Can bədəndən getməkdədi.
Sənlə keçən zamanımda
Sevgi-nifrət qoşalaşdı.
Hansı oldu çox canımda
O da içdə aşıb-daşdı.
Arzuları çin-çin etdim,
Yatıb durdum istəyimlə.
Qapındaca elçin etdim,
Çox oynadın ürəyimlə.
Nağılların çox qorxulu,
Hesabını sormadım heç.
Yorğun gözlər lap yuxulu,
Mətləbinə varmadım heç.
Günahımı duysan əgər,
Günahımdı doğulmağım.
Düşmənimi saysan əgər,
Öz dilimdi başa yağım.
Ömür vaxtın bitən zaman
Məzarımı bəlliyərsən.
Haqq yolunu edib səhman
Ruhuma əl eyləyərsən.

07.08.2016
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
ÜRƏK, QINAMA SƏN MƏNİ
Könlə yağanda yağışlar,
Yuyar qəlbimdən sis, çəni.
Ömürdən keçər baxışlar…
Ürək, qınama sən məni.
Mən gizli-gizli dolanda,
Hərdən saralıb solanda,
Qəlb intizarda qalanda,
Ürək, qınama sən məni.
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Göydə buludlar coşarsa,
Şimşəklər sərhəd aşarsa,
Təb buna nəğmə qoşarsa,
Ürək, qınama sən məni.
Əslitək yanar od olsam,
Leylitək çölə yol salsam,
Şirintək dərdlə tək qalsam,
Ürək, qınama sən məni.
Gözlərimlə yaş tökərəm,
Bu yaşdan hicran əkərəm,
Dərdi ortaya tökərəm,
Ürək, qınama sən məni.
İstəkli gözlər bu gözüm,
Alışar qəlbdə od-közüm,
Bağrımda partlar bir dözüm…
Ürək, qınama sən məni.
Dolaşıq işə düşəndə,
Ağlamaqdan qəlb şişəndə,

Сечмяляр (шеирляр)
Ruhumdan ayrı bişəndə,
Ürək, qınama sən məni.
Gözdə yağışlar yağanda,
Qüssəni, qəmi boğanda,
Ruhumda ilham doğanda,
Ürək, qınama sən məni.
Meh qovlayanda dumanı,
Gözüm gəzəndə ümmanı,
Coşanda hissin al qanı,
Ürək, qınama sən məni.
Azalar ikən dərd-acı,
Şöhrətə ensə baş tacı,
Çoxalsa qardaş, həm bacı,
Ürək, qınama sən məni.
Könlümdür sevgi adası,
İçində yanar odası,
Keç günahımdan, qadası,
Ürək, qınama sən məni.
Ovqatım qəfil tutulsa,
Ahdan çıxıb bir qurtulsa,
Ağlım sevgiyə satılsa,
Ürək, qınama sən məni.
Var Şadimanın aləmi,
Çıxmaz seyirdən qələmi,
Eşitsən içdən naləmi…
Ürək, qınama sən məni.

25.07.1985
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
MƏNİM İLHAMIM
Qoy çağlasın bu ürəyim,
Nə qədər ki, ilhamım var.
Odur mənim saf diləyim,
Onsuz məni qüssə qovar.
Bir sehirmi, bir nağılmı,
Aman ürək, mən bilmirəm?
Ovsunlayıb söz ağlımı,
Onsuz deyib mən gülmürəm.
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Mənim üçün mənası var
Hər çiçəyin, hər otun da.
Duyğularım könlü qovar,
Günlər yüyrək can atında.
Sökülən dan, batan axşam,
Sanki seyir, tamaşadır.
Min əsirlik sirli daşam,
Arzum, hissim baş-başadır.
Mənə gəl-gəl deyir həyat,
Köz yurdumda, söz elimdə.
Ey Şadiman, yaşa, yarat,
Öz evində, öz dilində.

13.04.1986

Сечмяляр (шеирляр)
QÜVVƏTİM OL
Ey ümid, qolumda qüvvətim ol gəl,
Gəl mənim başımda tac olub yüksəl,
Mənimlə qayalar sıldırımlar dəl,
Çarpışaq, vuruşaq bəxt meydanında,
Gəl qədrini bilək hər bir anın da.
Ey ümid, adına bağlıdır adım,
Sənsən bu həyatda mənim ustadım,
Sənsiz gedər əldən yaşamaq dadım,
Dəli ehtirasla bağrıma od tök,
Çök dərd-ələmimin, sinəsinə çök.
Zülmət gecələrdə nurlu ayım ol,
Sonsuz səhralarda şaqraq çayım ol,
Çovğunda, sazaqda odlu yayım ol,
Günəştək işıqlat al səhərimi,
Şadlıqla əzizlə dərd, qəhərimi.
Ümid, gəl keçilməz yolları keçək,
Həyatın dirilik suyundan içək,
Bizə yaxın gələn məlalı biçək,
Süzək şahin təki güney-qüzeydə,
Arzumuz köklənsin kamanda, neydə!
Ümid, sinəm üstə sənin yerindi,
İzlərin yarğantək kökü dərindi,
Dalınca illərlə qəlbim süründü,
Bahar gülləritək çiçəklə yenə,
Yeni bir ilhamla döyünsün sinə!

19.04.1987
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
XƏYALINLA ALIŞARAM GECƏLƏR
Xəyalınla alışaram gecələr,
Sənsiz könül necə yatıb dincələr?
Ürək ki var, yolundaca incələr,
Ucalığım, həqiqətim, hardasan?
Göz qalıbdı yollarında didərgin,
Ömür gərgin, həyat gərgin, gün gərgin,
Gülzarlıqda bir tale var, lap ölgün,
Təmiz, şəffaf ülviyyətim, hardasan?
Uca-uca eşq dağına çıxmışam,
Ayrılığın yurd-yuvasın yıxmışam,
Sevdanın ağ əllərini sıxmışam,
Quş qonmayan sədaqətim, hardasan?

190

Sellər-sular təki coşub çağlaram,
Həsrətinin əl-qolunu bağlaram,
Hicranından dağa dönmüş, dağlaram,
Qələmimə şan-şöhrətim, hardasan?
Bahar gəlib, bağçamızda çiçəklər,
Arzularım qəlb içində ləçəklər,
Ömür keçər, qocalığım gerçəklər,
Kağızıma səadətim, hardasan?
Şadimanın vüsalının əlacı,
Həsrət, hicran acı olur, çox acı,
Şadlığımın, fərəhimin baş tacı,
Misralara məhəbbətim, hardasan?

11.10.1986

Сечмяляр (шеирляр)
İLLƏR NƏ TEZ ÖTÜŞÜR
Yaş üstünə gəlir yaş,
Dincəlməyir ürək, baş,
Varlıq həyata sirdaş,
Günlər aya yetişir,
İllər nə tez ötüşür.
Yorulmaz əl çalışır,
Zirvələrlə yarışır,
Duyğu, amal sayrışır,
Qara saça dən düşür,
İllər nə tez ötüşür.
Dünən körpə canımız,
Coşub-daşan qanımız,
Şöhrətimiz, şanımız,
Qocalıqla görüşür,
İllər nə tez ötüşür.
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Zaman əldə çıraqdır,
Hər ömür bir varaqdır,
Həyat telə daraqdır,
Qara ağla bitişir,
İllər nə tez ötüşür.
Yeddi rəngli fəsillər,
Ömrün yolun kəsirlər,
Hey dəyişir nəsillər,
Yaşlı qüvvədən düşür,
İllər nə tez ötüşür.
Uca zirvəyə qonaq,
Şadiman, necə danaq?
Bağban bağçaya qonaq,
Təzə barlar yetişir,
İllər nə tez ötüşür.
İllər nə tez ötüşür.

09.10.1987

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
DİLLƏR EŞİTSİN
Ürək, ağlayanda elə ağla ki,
Səsini ünyetməz ellər eşitsin.
Sınan ümidimə könül bağla ki,
Ərşə soraq edən dillər eşitsin.
Başımdan əskilməz hicranın dağı.
Sənə öz varlığın yağıdır, yağı.
Solur pünhan-pünhan gənc ömür bağı,
Yaş üstə yaş qoyan illər eşitsin.
Həsrətdə qalanda, gözü yaş alsa,
Haqqına ayrılıq bir gün daş olsa,
Qəlbim həzin-həzin dolub-boşalsa,
Simi zənguləli dillər eşitsin.
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Ömrümün payızı qapımda durub,
Səfil dilənçitək boynunu burub,
Yenə boranları toy-büsat qurub,
Üşüyən sonalı göllər eşitsin.
Sevgilər, eşqilər oyuncaq olub,
Sərvətlər ən isti bir qucaq olub,
Odu tükənməyən qəlb ocaq olub,
Ünümü Məcnunsuz çöllər eşitsin.
Bu dərya könlümdən tufan sovuşmaz,
Çılğın duyğularım qəlbə yovuşmaz,
Ayrı düşən yurdum yurda qovuşmaz,
Araza qarışan sellər eşitsin.
Qəlbdə istəklərim verib baş-başa,
Gəzir karvan-karvan o baş, bu başa,
Heç arzum, diləyim yetməyir başa,
Tanrıya yetişən yellər eşitsin.

Сечмяляр (шеирляр)
Şadiman, dərdi-sər bükdü belini,
Ağlama, sızlama, dinc qoy dilini,
Yaxınlar, uzaqlar görür çölünü,
Qoy vaxtsız ağaran tellər eşitsin.

11.12.1989

NƏĞMƏSİ ÇAĞLAYAN
Nəğməsi çağlayan bir ürəyəm mən,
Ünü zilə qalxan sehirli sazam.
Günəşi qəlblərə hərarət verən,
Sevgisi min dastan baharam, yazam.
Şimşəyi çıxaran göyün fövqünə,
Leysanı tökülən bulud zövqünə,
Qönçəyəm, açaram gənclik şövqünə,
Sevgisi min dastan baharam, yazam.
Dəli yellər təki, əsərəm qəfil.
İçimdə duyğular didərgin, səfil,
Məni anlamayan, duymayan qafil,
Sevgisi min dastan baharam, yazam.
İsti od-ocağım – alovlu günəş,
Müqəddəs qucağım bu kürə, bu ərş,
Bağrımdan soyumaz heç zaman atəş,
Sevgisi min dastan baharam, yazam.
Şadiman, demə ki, ağrıyır ürək,
Onla baş-başadır yüz, milyon dilək,
Bu ana diyarda birlikdə gülək,
Sevgisi min dastan baharam, yazam.

08.06.1987
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KÖNÜL NƏĞMƏSİ
Köksüm yenə bulaq təki qaynayır,
Xəyal atım ilhamımla oynayır,
Dolmuş sinə kim deyər ki, aynayır?
Şair könlüm məhəbbətsiz yaşarmı?
Çılğın seltək bağrım coşub-daşarmı?
Tərlan sayaq səmalarda uçaram,
Qızıl güləm, bağ-bağçada açaram,
Ağ buludtək gündüzlərə qaçaram,
Zülmətlərin yurd-yuvasın yıxaram,
Al günəşəm, asimandan çıxaram.
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Mən dənizəm, təlatümüm soyumaz,
Od köksümdə duyğularım uyumaz,
Xəyal səddim fırtınalar oyumaz,
Gəl arama, sinəm içi gileydir,
Bağrın içi gah tütəkdir, gah neydir.
Alovundan fəza sinə cırarkən,
Şimşək təki buludları vurarkən,
Həsrət yenə fitnə-fəsad qurarkən,
İlhamımla qucaqlaşır küləklər,
Cuşa gəlir min-min çılğın diləklər.
Gəl oyatma, könül sakit yatıbdı,
Yenə xəyal dəryasına batıbdı,
Elə bilmə, al günəşim batıbdı,
Sevgilidir, bu baharlar, bu yazlar,
Yoxluğumla torpaq, səma ayazlar.
İstəklidir, bu möhtərəm ay-illər,
İlhamımdır, şirin-şəkər xoş dillər,
Coşub daşan köksə sevgi deyirlər,
Eşq yolunda dolmuş gözlər ağlayır,
Ürəyimi duyğulara bağlayır.

05.01.1987

Сечмяляр (шеирляр)
QAYIT BU YOLDAN
Nə qədər cavanam, gec deyil hələ,
Qayıt, ey ürəyim, qayıt bu yoldan.
Salma varlığımı, salma nəhs ələ,
Qayıt, al sabahım, qayıt bu yoldan.
Yalandan üzünə gülənlər olar,
Pakanə sirrini bilənlər olar,
O könül qapına gələnlər olar,
Qayıt, ey günahım, qayıt bu yoldan.
Hər gün açılmayır hər kəsə qapı,
Hardasa qırılır taleyin sapı,
Gəzmə söz mülkündə sən qapı-qapı,
Qayıt, səcdəgahım, qayıt bu yoldan.
Cavanlıq qapıda durub dayanmaz,
Hər gün evimizdə gur işıq yanmaz.
Çılğınca məramlar yatsa, oyanmaz,
Qayıt naləm, ahım, qayıt bu yoldan.
Heç şeir, şeriyyət dadına çatmaz,
Özünü uğrunda odlara atmaz,
Ruhum ulduz təki göylərdə batmaz,
Qayıt, ey sirgahım, qayıt bu yoldan.

29.08.1989
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SIZLAR XƏYALLARIM
Sızlar xəyallarım hey için-için,
Könlümdə ilğımlar dolaşar-keçər.
Bircə yol anlayıb, duymadın neçin?
Ürəyim həsrətin əlinə keçər.
Anlat duyğuları, nə deyirsən sən?
Vusal həsrətiylə gün dolaşmışam.
Yenə bəxt mülkümə çöküb duman, çən,
Enişə çıxmışam, dağlar aşmışam.
Gecələr içində yuxular nalan,
Ey uyğum, dadıma yet, zamanıdı.
Ayrılıq ürəyi etməsin talan,
Dağıt könlümdəkin qəm dumanıdı.

11.12.1989
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PEYMANIM VAR
Mənim də qəlbimdə öz peymanım var,
Qədəri olmayan diləklər təki.
Sinəmdə çırpınan mehribanım var,
Çırpınır köksümdə mələklər təki.
Gecədən sübhədək qalıram oyaq,
Sözləri özümə sanıram dayaq,
Fələyə dönmüşdü varlığım bayaq,
İndisə, əsirəm küləklər təki.
Hicrana sarılıb qalıb saatlar,
Açılır beynimdə ən dərin qatlar,
Salır ürəyimə sağalmaz çatlar,
Ömrümü-günümü ələklər təki.
Kimsə qınamasın bu Şadimanı,
Ələnir başıma qəmin dumanı,
Pozulur əqlimin fikir səhmanı,
Uçulur, tökülür dirəklər təki.

19.04.1987

Сечмяляр (шеирляр)
KÖNLÜMÜN SƏSİ
Sinəm dolu, bir nəğməkar bülbüləm,
Hər yetənə vurulmağı nə biləm?
Tuti-tuti ötən, şirin bir diləm,
Sözüm gəzər şərqi təki dünyada.
Çalışıram getməsin heç gün bada.
Çəmənzarda lalə, nərgiz doludur,
Döyəcləyən şimşək, yağan doludur,
Hər taledə çətin sevgi yoludur,
Sevgi keçər, vurulmağa alışma,
Közə bağlı ocaq təki alışma.
Gözəl deyib, çox sevənlər səslədi,
Sinəsində eşq, məhəbbət bəslədi,
Qara gözdən nə gizlədi, həslədi,
Adamlara qurdu saysız kələklər,
Hörmüzü də çox aldatdı mələklər.
Təmiz sevgi böyütmüşəm sinəmdə,
Gözüm qaldı həm sevincdə, həm qəmdə,
Məhəbbətlə yoğrulubdu binəm də,
İlahi eşq mənim qadir allahım,
Şəfəq saçan gur işıqlı sabahım.
Çox gözəllər gəlib keçib bu yoldan,
Ömür ötür, biz qalırıq əl-qoldan,
Arı doymur yaratdığı saf baldan,
Həyat özü gətirdiyin aparır,
Xeyirlə şər hər gun fəryad qoparır.

08-09.01.1987
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RƏBBİM İLƏ DANIŞIRAM
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Diri ikən dərd könlümü
məzarladı torpaqlara,
Yandı içim, dondü duyğum
xəzan olmuş yarpaqlara,
Arzuların ağ örtüyü
döndü qara duvaqlara.
Al gündüzüm gecə təki
zülmətlərə büründü ah.
Nədən oldu fəlakətlər
düzaq etdi məni, Allah?
Qara bəxtim uyğun təki
mürgüləyir nə müddətdi,
Dəstəkləyib arzuları,
Bu nə sitəm, nə vəhdətdi?
Ocaq çatdım qəlb evində
keçdi odu, qoru qaldı,
Səyyad idim, ov ovladım,
Getdi əldən, toru qaldı.
Ürəklərin iç üzünü
çöhrələrdə astar gördüm.
Nahaq sözlə yazladı dil,
Nə qımışmaq, nə ar gördüm,
Günəşin də, al gündüzün
simasında bir tor gördüm.
Zəncirləndi susmaz dillər
öz sözünün bəlasına.
Tanrıdamı qulaq verməz
allahsızlıq duasına?!
Qəhir olmuş Şirin xanım
sitəmlərə ürcah oldu,
Süfrəsində təamı da
qüssə-kədər, qəm-ah oldu.

Bəlkə də bu duyanlara
Tanrı qoyan sirli yoldu?
Qapanmışam, öz könlümün
dəryasında mən coşuram,
Kainata üz tutmuşam,
Rəbbım ilə danışıram.
26.01.1992

Сечмяляр (шеирляр)
QƏFƏSƏ DÜŞMÜŞƏM
Mən qolu-qanadı bağlı bir quşam,
Qəfəsə düşmüşəm, qəfəsə, Allah,
Dərdimin gözündən axan bir yaşam,
Qəfəsə düşmüşəm, qəfəsə, Allah.
Arzular, diləklər batıb içimdə,
Bəxtim, taleyim də yatıb içimdə,
İşim keçən kəslər min bir biçimdə,
Qəfəsə düşmüşəm, qəfəsə, Allah.
Tanrı verdi odlu sözləri mənə,
Dikilib baş kəsən üzləri mənə,
Fitnədir, fəsaddır gözləri mənə,
Qəfəsə düşmüşəm, qəfəsə, Allah.
Çox bəlalı həyat bir vurhavurdu,
Şeytanlar yolumda çox tələ qurdu,
Qarşımda hər zaman iblislər durdu,
Qəfəsə düşmüşəm, qəfəsə, Allah.
Gethaget dünyanın tələsi aşkar,
Hər bir fəsadına mən yazıq şikar,
Görüb eşitməkdən yaxşıdı kor-kar,
Qəfəsə düşmüşəm, qəfəsə Allah.
Bəs ilham neyimə lazımdır mənim?
Olubdu bəxtimtək özümə qənim,
Çəkilməz könlümdən çiskinim, çənim,
Qəfəsə düşmüşəm, qəfəsə Allah.
İnlə, ey ürəyim, salamlarınla,
Qəlbini ağladan kəlamlarınla,
Qəlbə ağrı verən bu kamlarınla,
Qəfəsə düşmüşəm, qəfəsə Allah.

22.07.1990

199

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
LAYLA ÇALANDAN
Beşiyimə şirin layla çalandan,
Gecələri boynuma qol salandan,
Dolmuş könlü xoş ləhcəylə alandan,
Canım ana, nəğmən könlə yayıldı,
Lap çocuqkən duyğularım ayıldı.
Sevgilərin gur yağıştək yağarkən,
Göy üzündə aytək laylan doğarkən,
Şaqraqların göz yaşımı boğarkən,
Canım ana, dilin mənə var oldu.
Ruhun ilə varlığıma yar oldu.
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Nə şirinmiş səndəki o lətafət,
Nənnim üstə laylaların şux afət,
Qucaqlardı könlüm için gül sifət,
Canım ana, tər varlığım öyündü,
Məhəbbətin ürəyimdə döyündü.
Bəstəkarım, şairim də sən idin,
Sevincini mənə verib, qəm yedin,
İlhamımın qulağına can dedin,
Canım ana, mən dinlədim dilində,
Yatdı könlə, yatdı ruha dilin də!
Tellərinin qarışığı telimdə,
Şirinliyin, ululuğun dilimdə,
Ana adın ocağımda, elimdə,
Canım ana, qayğıların çağladı,
Gəncliyinin qapısını bağladı.
Mənə verdin o qapqara telləri,
Yolumdaca çox əritdin illəri,
Mən boy atdım, soldu ömrün gülləri,
Canım ana, çiçəklədi gül bağım,
Çox borcludur sənə mənim bu çağım.

Сечмяляр (шеирляр)
Ömür verdin həyatınla sən mənə,
Bəxşiş verdin təblə dolu bir sinə,
Şirin xanım bir körpədir bil sənə,
Canım ana, hər şeyimsən dünyada,
Pak adına bax baş əyir dünya da.

25.03.1989

OVUT KÖNLÜMÜ
Ey misra, azacıq ovut könlümü,
Dağıt gözümdəki çiskini, nəmi.
Hər yerdə, hər zaman pak tut könlümü,
Çünki bir sınaqdır ayrılıq dəmi.
Çılğın duyğularım versin baş-başa,
Uçurtma könlümün sevgi mülkünü.
Heç məram, heç istək dəyməsin daşa,
Yetsin fəzalara köksümün ünü.
Viranə etmə gəl duyğularımı,
İlahi hissini sevgitək qoru.
Ucalt sənə bağlı qayğılarımı,
Od-ocaq sinəmin keçməyir qoru.
Ey misra, alışdır sən od-közümü,
İşığın gecəmə saf çıraq olsun.
Mən ki, çox mehriban tutdum dözümü,
Sənsiz səadətim ağ vərəq olsun.
27.08.1989
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BƏXTİMİN GÜLLƏRİ
Bəxtimin gülləri soldu bağımda,
Hicran küləkləri sovurdu, getdi.
Ömrüm düşdü qaldı gül yarpağında,
Həsrət ürəyimi qovurdu getdi.
Qələmdə, kağızda gəzdi sözlərim,
Könlün ağrısına dözdü sözlərim,
Bütün müşkülləri çözdü sözlərim,
Aranı mənimlə tez vurdu getdi.
Sığındı ağrılar hücrə içinə,
Çəkdi ürəyimi hər dəm içinə,
Həyatım yükləndi hicran köçünə,
Elə köç içində yurd qurdu getdi.
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Şadiman yapışıb ömür bağından,
Anlar qopur düşür gün budağından,
Zaman halay tutub ötən çağından,
Sanki hay-harayla bir ordu getdi.

26.09.1988

TANRI MƏNİ DOST EYLƏDİ
Tanrı məni dost eylədi dilsiz-dilsiz vərəqlərə,
Sanki ömür yollarında döndü sönməz çıraqlara.
Möhnətimə dözdü qələm, hər addımda fəğan, nalə,
Yandı sinə gecə-gündüz bu əzablı çılğın halə.
Üsyan etdim köləlikdən taleyimin gərdişinə,
Bu dünyanın zaman-zaman müəmmalı gedişinə.
Qələm susmaz, könül çağlar, bəxtim şeyda bir
					
bülbüldü,
Ey Şadiman, ömür ki var gülzarlıqda açan güldü.
Nə qədər ki, solmayıbdı hüşyar olsun bu bağça-bağ,
Gün gələr ki. könül susar, sənsiz qalar qələm-varağ.
08.11.1989

Сечмяляр (шеирляр)
CAN NƏFƏSİMDİR
Köksümdə doludur əzab, iztirab,
Qalmadı könlümdə nə taqət, nə tab,
Bəs necə səslənər tarsız bir mizrab?
Göylərə yüksələn ünüm, səsimdir,
Kükrəyən, hayqıran can nəfəsimdir.
Anlarla bağlaşır, coşur həyatım,
Budur Yaradana varlıq isbatım,
Ya dalğayla üzüm, ya da ki, batım,
Bu ahlar, fəğanlar mənim bəsimdir.
Kükrəyən, hayqıran can nəfəsimdir.
Üzüyolaları sevməyir heç kəs,
Gərək sərt olasan, qırılsın qəfəs,
Doğuldum, deməli deyildir əbəs,
Gördüyüm, duyduğum öz həvəsimdir,
Kükrəyən, hayqıran can nəfəsimdir.

06.02.1985

MİSRALARIM
Misralarım bu gecə,
İlahiylə danışır.
Sıxır yuxumu küncə,
Elə bil ki, yarışır.
Sətirlərin işığı,
Gözlərimə nur imiş.
Evimin yaraşığı,
Təbim mənə can demiş.

16.02.2016
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ARALI DÜŞDÜK
Ey dəli ilhamım, aralı düşdük,
Fəqət, ayrılmadı ürəklərimiz.
Yenə də hicranla, qəmlə görüşdük,
Ayrı qanad açdı diləklərimiz.
Mən səni günahkar bildim gümanla,
Sən mənə vəfasız söylədin o gün.
Nə qədər hicranı indi yamanla,
Açılmaz araya düşən o düyün.
Sən də cəfalara dözürsən mənsiz,
Misralar hönkürür qələm üstündə.
Yəqin ki, özünü üzürsən mənsiz,
Təbim haray çəkir naləm üstündə.
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Gəl bu ələmlərdən qurtulmaqçın biz,
Eşqli sevgilitək duraq üz-üzə.
Hələ ki, könlümdə köçün salıb iz,
Calal ver misraya, eşq dolsun sözə.
Şadiman qərarsız yolunda ağlar,
Canın qapısına qıfıl vurma, gəl.
Eşqim, məhəbbətim sinəmdə çağlar,
Hardasan, ilhamım, tez ol, durma gəl.

13.11.1989

Сечмяляр (шеирляр)
MƏNİ BU ÜRƏKDƏN QURTAR, ALLAHIM
Ağrılar içində çırpınır canım,
Keçməyir ələmsiz dəqiqəm, anım,
Sorsanız yuvamı, qəmdir ünvanım.
Zalım fələkdənmi böylə divanım?
Ələm könlə sitəm tutar, Allahım,
Məni bu ürəkdən qurtar, Allahım.
Əlləri qandallı məhbusam, talan,
Çiynimdə qəm yükü, ah dolu palan,
Bəşərin fitnəsi, yalanı kalan,
Nə gördü dünyaya yolunu salan?
Bəxtim qapımdaca yatar, Allahım,
Məni bu ürəkdən qurtar, Allahım.
Görmədim dünyada könül kamlığı,
Söndü həyatımın tale şamlığı,
Məni aha saldı qəlb ilhamlığı,
Tikdikcə uçuldu ömür damlığı,
Gözüm bağrı selə atar, Allahım,
Məni bu ürəkdən qurtar, Allahım.
Təbimi içimdə boğa bilmədim,
Buludtək dolanda yağa bilmədim,
Düşdüm necə, hansı çağa bilmədim?
Ünüm nə vaxt sənə çatar, Allahım?
Məni bu ürəkdən qurtar, Allahım.
Sanma, Şadimanı dərdə vəfadar,
Hər ahın içində can fəryadı var…
Bürüyüb dünyanı qəm dolu ah-zar,
Oldum əzablardan, zülümdən bezar,
Qəm könlü özünə qatar, Allahım,
Məni bu ürəkdən qutar, Allahım.

26.10. 2003
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GECƏNİN SÜKUTUNA DOLAŞIB ZAMANIM
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Gecənin sükutuna dolaşıb zamanım,
Könlümü bürüyüb hicran dumanım,
Sapsarı işıqlara bənzər,
Ürəyimi gəzər,
Dünənin xəyalları…
Bütün vücudumu üşüdür qeylü-qalları,
Möhnətə açılıb anlarım,
Bitib tükənməyən gecə divanlarım,
Zülmətin zümzüməsinə ulduzlar göz-göz
durub,
Ay o tərəfdə boynunu burub,
Kainat dərin xəyala dalıb,
Bütün duyğuları əlinə alıb.
Mənimlə üzbəüz qalıb…
Sükütla mən,
Gecənin şehli gözündə çən.
Bütün vücuduma ələnir,
Bir körpə uşaq təki ruhuma bələnir,
Qoşulub istəklərimə telləşir,
Qələmim kağızla dilləşir,
Bəbəklərdə hicran yaşları selləşir,
Ürəyim ağrılarla əlləşir…
Təbim cana gəlir,
Qapımı döyür və mən olan ünvana gəlir.
Sevgililər təki qucaqlaşırıq,
Atəşimiz köz olur ocaqlaşırıq.
Duyğunu duyğuya calayırıq,
Sözlərdən tonqal çatıb od qalayırıq.
Gecənin sükutuna dolaşıb zamanım,
Bir dəli eşq ilə qaynayır qanım.
Arzudan arzuya yol açıram,
Əngin səmalara uçuram.
Gecəm mənə cəza,
Mən gecəmə qəza.
Hər ikimiz vadiləşirik,
Bütün zülmətlərə adiləşirik,
Saatım tələsir,
İçimdə rüzgarın acı yelləri əsir…

18. 11. 2003

Сечмяляр (шеирляр)
ÜRƏYİM AĞLAYIR KÖRPƏ UŞAQTƏK
Ürəyim ağlayır körpə uşaqtək,
Onu ovutmağa amanım yoxdu.
Könlümə dolanıb qəmlər qurşaqtək,
Niyə bir xoş gələn zamanım yoxdu?
Hönkürür gözümdə hicran yaşları,
Ağrılar sinəmin can sirdaşları,
Tökülür başıma ələm daşları,
Ondan qurtulmağa gumanım yoxdu.
Səadət bağıma ünüm çatmayır,
Bu yatmış bəxtimi ah oyatmayır,
Dərdləri tutmağa əlim yatmayır,
Zindana atmağa fərmanım yoxdu.
Ağlayıb yapışdım kor taleyimə,
Ahlarım çevrildi hicran neyimə,
Göy, yer tə’nə etdi bu gileyimə,
Mənim ki, qəmlərlə peymanım yoxdu.
Əzəldən sinəmdə dərd dolu teşt var,
Bu ömur yolunda nə keşməkeş var?
Cana bədən adlı kirayəkeş var,
Onun xilasına loğmanım yoxdu.
Siz ey həyatımı aha tutanlar,
Ömur qədəhimə zəhər atanlar,
Qəmimi öyrədib ara qatanlar,
Acı dərdlərimə dərmanım yoxdu.
Şadiman fələklə hər gün davada,
Dilinin harayı haqqa duvada,
Əllərim uzalı qalıb havada…
O könül ünvanım dərdlə yuvada,
Onu ovutmağa səhmanım yoxdu.

13. 11. 2003
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
EY ŞAMLAR AŞİQİ
Ey şamlar aşiqi, gözəl pərvanə,
Gəl belə dolanma çıraq başına.
Sinəmdən od tökür könül divanə,
Aləmi hönkürdən varaq başına.
Mən ki, əhli-qələm, sən eşqə sultan,
Qəlbimin atəşin alova tutan,
Ayıltma gecəni, uyusun yatan,
Özünü od-közün içinə atan,
İkimiz ocağın duraq başına.

208

Səni candan əziz sandım özümə,
Səntək oda düşüb yandım özümə,
Demə leylalığı belə üzümə,
Gəl tök atəşindən uyan gözümə,
Bir yerdə dəlitək vuraq başına.
Pərvanə, odlara tutma canımı,
Dəli həsrətimə gəl tut anımı,
Bu düşğün könlümlə qur dövranımı,
Qaldıraq göylərə eşqin şanını,
Bir xəta yetişər iraq başına.
Gələnlər dünyaya divanə gəldi,
Rəbbin ayırdığı ünvanə gəldi,
Gəlib bir-birindən lap canə gəldi,
Etdiyi bəlalar dövranə gəldi…
Könlüm atəşindən imanə gəldi,
Vurma tellərinin daraq başına.
Şadiman sevdana oldu mübtəla,
Qoyma ürəyini haxlasın bəla,
Mən yandığım təki sən də yan hala,
Yapma həsrətindən kədərə qala,
Gəl tökmə aləmi soraq başına.

12. 09.2003

Сечмяляр (шеирляр)
İLHAMIMI GÖRƏN ALLAH
İlhamımı görən Allah,
Bu sinəmə sözün saldı.
Atəşimi verən Allah,
Ocağıma közün saldı.
Hey atışdım günahlarla,
Könlüm doldu nə ahlarla?
Gəldi haqqım sabahlarla,
Yollarıma izin saldı.
Üz tutduqca Yaradana,
Hey işlədi ətə, qana,
Aldı üstü, yetdi cana,
Ürəyimə özün saldı.
Kəmalımı görmək üçün,
Bağrımdan bar dərmək üçün,
İblisimi görmək üçün,
Şüuruma közün saldı.
Yaratmadı Rəbb qəlbi daş,
Qəmi gözlə etdi sirdaş,
Eyləmədi rəsmini faş,
Lal üzümə özün saldı.
Duyğuları basdı küncə,
Öyüd verdi gündüz, gecə,
Yaradanım incə-incə,
İçimdə haqq düzün saldı

09. 01. 2003
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
BİR DOLU ÇEŞMƏYƏM
Bir dolu çeşməyəm suyum çağlayar,
Ürəyim dəlisov küləyə bənzər.
Özümdən xəbərsiz könlüm ağlayar,
İlhamım utancaq mələyə bənzər.
Xəyalım dolaşar gəzər dünyanı,
Acını, ağrını azaltmaq üçün.
Könlümə şah edər gecə röyanı,
Yuxuma əlimi uzatmaq üçün.
Nə üzüm xəyaldan qopa bilmirəm,
Nə yuxum gözümə yığışmaz müdam.
Nə canı bədəndə tapa bilmirəm,
Nə duyğum ürəyə sığışmaz müdam.
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Mən atəş olaram gur ocaqlara,
Tufanlar içində külüm sovrular.
Ürək qopub düşər künc-bucaqlara,
Zərrəsi odumda yanıb qovrular.
Bütün vücudumu titrədər təbim,
Bağrımı özünün qulu eyləyər.
Duyğular tapılmaz dərmanım, həbim,
Loğmanı, həkimi, pulu neyləyər?
Elə kövrələrəm bir uşaq kimi,
Şirin xəyallara çıraq tutaram.
Dolanar boynuma təb qurşaq kimi,
Sığınıb köksünə səssiz yataram.
Bir dolu çeşməyəm qurumaz gözüm,
Çağlaram meşələr, çöllər içində.
İlhamım coşmasa arımaz gözüm,
Dilim ötüşərmi dillər içində?

Сечмяляр (шеирляр)
Şadiman çapdıqca xəyal atını,
Duyğudan-duyğuya çox cilalaşır.
Nəğməyə tutubdu bu həyatını,
Onunçın zirvədən-zirvəyə aşır.

07. 01. 2003

AH, ÖMÜR AĞACIM PAYIZA DÜŞÜR
Ah, ömür ağacım payıza düşür,
Saralıb tökülür yarpaqlar bir-bir,
Saat əqrəbiylə anlar döyüşür,
Zaman gün ələyir, əlində xəlbir.
Dəmlər ulduz-ulduz parlayır sönür,
Hər ulduz içindən bir atəş çıxır.
Süd təki səhərlər gecəyə dönür,
Vaxtı öz taxtından öz əli yıxır.
Gah şirin, gah acı min bir xatirə,
Beynimə yük olur, dilim dolaşır.
Sığmayır vərəqə, nə də sətirə,
Xəyallar çeşmətək qaynayıb daşır.
Ömür bir yellənçək, oturan uçur,
Hər anın içindən min zərbə çıxır.
Dəvətək yol gedir, tər puçur-puçur,
Yollar yox, o özü yolları yıxır.
Dünyaya gələli rahatlığım yox,
Doğumnan ölümün arasındayam.
Sevinc bir zərrədi, əzablarım çox,
Bilmirəm, dünyanın harasındayam?

10. 03. 2006
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
BİR SƏDAQƏT OCAĞIYAM
Bir sədaqət ocağıyam,
Sədaqətim heç solmasın.
Ülfətlərin qucağıyam,
İtaətim heç solmasın.
Könlüm təblə yuvadadı,
Hissimlə bir havadadı,
Dilim haqqa duadadı,
İbadətim heç solmasın.
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Gecə-gündüz yandım oda,
Düşdüm ahdan hey fəryada,
Əyilmədi dilim yada,
Ədalətim heç solmasın.
Hey ürəyə paklıq yapdım,
Atəş güdüb, odu qapdım,
Gah itirdim, gah da tapdım,
Qəm adətim heç solmasın.
Dəli sellər təki coşdum,
Həm qaynadım, həm də daşdım,
Saray oldum, dünən daşdım,
Bu qüdrətim heç solmasın.
Ey Şadiman, can piyalə,
Salma əldən, etmə nalə,
Rəbb bağında ömür lalə,
Təbiətim heç solmasın.

10. 01. 2003

Сечмяляр (шеирляр)
GECƏLƏR ŞAMI
Oduna yandığım, gecələr şamı,
Sənin atəşindən köz var sinəmdə.
Elə cilvələnir ruhumun kamı,
Hələ deyilməmiş söz var sinəmdə.
Yenə həyacanlar bürüyür canı.
Göylərə, yerlərə sürüyür canı,
Coşur damarının çağlayan qanı,
Təbimi dindirən göz var sinəmdə.
Könlümdə diləklər gəzir havalı,
Sirli kainata qəlbdən duvalı,
Uçuşur saatlar əldə qavalı,
Telləri oynadan saz var sinəmdə.
Varağlar üstündə bağrım ahlanır,
Qələmim susanda can gunahlanır,
Zülmətdən ay doğur, yer sabahlanır,
Bəyaz qışdan sonra yaz var sinəmdə.
Ey gecələr şamı, düşdüm sevdaya,
Döndü ürəyimdə həsrət nidaya,
Şükürlər olsün ki, Böyük Xudaya,
Haqqın cığırına iz var sinəmdə.

22. 02. 2004

EY DİLİ QAFİL
Mənə yazma deyən, ey dili qafil,
Ürəyim coşanda yazmasam olmur.
Ötkəm duyğuların necə naqafil?
Ömrün tufanında azmasam olmur.
Səadət gətirmir hər gələn səhər,
Birinə nəş’ədi, birinə qəhər,
Vururam günləri başa birtəhər,
Dərdimə məzarı qazmasam olmur.

18. 10. 2004
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
NİYƏ MƏNİ DOĞDUN, NİYƏ AY ANA?
Niyə məni doğdun, niyə ay ana?
Ağrıdan, acıdan qopa bilmirəm.
Qəlbimi salmışam soraq hər yana,
Özümü heç yerdə tapa bilmirəm.
Buludlar dolanda könlüm tutulur,
Üstümə dünyanın qəmi atılır,
Dərdin ən ağırı qəlbə çatılır,
Ömür yollarında çapa bilmirəm.
Diləklər hönkürür yaz yağışıtək,
Xəyalım uçunur qız baxışıtək,
Düşürəm çovğuna fəslin qışıtək,
Mən bu müsibətdən sapa bilmirəm.
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Havalı misralar candan boylanır,
Ürəyim odlanır, başım haylanır,
Günüm aha düşür, dilim vaylanır,
Ələmi odumla qapa bilmirəm.
Neçin məni doğdun, ay ana, neçin?
Qəm yıxıb dağıdır könlümün için,
Canımı ahlardan qorumaq üçün,
Ruhuma bir qala yapa bilmirəm.

15. 03. 2003

Сечмяляр (шеирляр)
DOĞULAN ŞEİR
Bu gecə ruhumdan doğulan şeir,
Məni ağlatmağçın çox can atırsan.
Bağrımın içində boğulan şeir,
Çaxnaşma içində əl-qol atırsan.
Yuxumu qovursan gözüm içindən,
Təlaş axtarırsan sözüm içindən,
Canımı gəzirsən dözüm içindən,
Yorğun kürəyimə şələ çatırsan.
Mən də dilsiz-dilsiz baxıram sənə,
Düşürəm zülmətə, batıram çənə,
Yenə oğrun-oğrun dil olma mənə,
Könlüm elə bilir sən də yatırsan.
Yoruldum, tükəndim səadətindən,
Vaxt, zaman bilməyən söz-söhbətindən,
Daha usanmışam məhəbbətindən,
Girib ürəyimə aləm qatırsan.
Bu gecə ruhumu burax dincəlsin,
Bir hovur özünə, közünə gəlsin,
Verdiyin ağrının odu incəlsin,
Bəsdir ürəyimi atıb-tutursan.

23.11.2011
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
ADAMLARDAN QAÇIRAM
Ruhu olmaz, qəlbi olmaz adamlardan qaçıram,
İnsanlıqda adı qalmaz adamlardan qaçıram.
Çəkir məni ağrılarım hicran dolu günlərə,
Həyatıma güzgü olan ömür yolu günlərə,
Düşüb qalır duyğularım açılmaz düyünlərə,
Düyünlənən saatımın məkanında uçuram,
Ruhu olmaz, qəlbi olmaz adamlardan qaçıram.
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Əzabların o tayında duyğularım görünür,
Yazıq canım dallarınca ilan təki sürünür,
İstəklərim ətək-ətək dumanlara bürünür,
Onların kor bəxtlərinə bir müdriktək acıram,
Ruhu olmaz, qəlbi olmaz adamlardan qaçıram.
Qapıların arxasında ürəyim qopub düşür,
Öz hissimlə, öz ağrımla uşaq kimi əlləşir,
Qəlb içində taxtın quran ümidimlə dilləşir,
Zülmətlərin bağrından Aytək işıq saçıram,
Ruhu olmaz, qəlbi olmaz adamlardan qaçıram,
Şadimana deyin gəlsin sədasının üstünə,
Aləmlərə haray salan nidasının üstünə,
Baxsın-görsün necə durub canım şərin qəsdinə,
O cümlədən mən də onu munis bilib qucuram,
Ruhu olmaz, qəlbi olmaz adamlardan qaçıram.
Ruhu olmaz, qəlbi olmaz adamlardan qaçıram,
İnsanlıqda adı qalmaz adamlardan qaçıram.
21.05.2012

Сечмяляр (шеирляр)
ÜRƏYİMLƏ GÖRÜŞƏCƏM…
Hünərim çatmır gecənin sakitliyini pozam,
Bu dəli hisslərin pərakəndliyindən yazam,
Və yaxud onların cığırına düşüb azam.
Qaranlığın içindən gələn qəfil səslər
qulağlarımı dəlir,
Hər tərəfdən üstümə bir hənirti gəlir.
Demə sükutun da adam kimi beyni varmış,
Ona da həyatın hər üzü yarmış…
Yatanlar öz yuxu dünyasında,
Kim bilir nələri görür röyasında…
Mənsə mürəkkəbi tükənmiş
qələmimi tumarlayıram,
Təbimdən doğan misraları hamarlayıram…
Bir azdan səhər açılacaq,
Zülmətin qurduğu qəsir uçulacaq…
Qaranlıq öz çadrasını götürüb qaçacaq.
Şəhərin küçələri yenə adamla yarışacaq,
Üzlərində kədəri sevincə qarışacaq.
Baxışları gah sevişəcək,
Gah da bir-biriylə vuruşacaq.
Kimi haqsız olacaq, kimi haqlı,
Hamı ümidinə bağlı.
Yaxşı yaxşılıq, pis pislik edəcək,
Gah adamlar bir-birini güdəcək,
Gah da hərə öz işinin dalınca gedəcək,
Yenə qara örtüklü axşam gələcək,
Gecəm üzümə güləcək,
Sükutun içinə düşəcəm,
Ürəyimlə görüşəcəm…

30.10.2012
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
İZİMƏ SARI
Bir dərin quyuya düşüb qalmışam,
Ruhum qanad açır dözümə sarı.
Qələmi-kağazı ələ almışam,
Ürəyim çırpınır sözümə sarı.
Zamanım taxtında çıxıb oturub,
Canı ovundurub, gözü yatırıb,
Tutub ürəyimi qəmə batırıb,
Alov itələyir közümə sarı.
Ağlım sərxoş təki qəh-qəhə çəkir,
Körpə quşcağaztək başımda səkir,
Bütün vücudumu dalınca çəkir,
Əyir qamətimi dizimə sarı.
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İlantək qıvrılıb yatan xiffətim,
Hissimə qul olan nazlı afətim,
Könüllə qol-boyun qalan xilqətim,
Arzumu dikəldir əzimə sarı.
Zamanın xəlbiri öz işindədir,
Can-bədən ayıran vərdişindədir,
Ömürlər birbəbir sərt dişindədir,
Hövlanak qaçıram özümə sarı.
Siz də Şadimanı bilməyin naşı,
Bədəndən son çıxır canın təlaşı,
Fələk fırlandırır ömürdə yaşı,
Məni də qaytarır izimə sarı.

06.01.2013

Сечмяляр (шеирляр)
BƏS EDƏR
Göz yaşımı çağlatmağa,
Bəbək bəs edər, bəs edər.
Dərdlərimi ağlatmağa,
Ürək bəs edər, bəs edər.
Bir sevdanın min havası,
Ruhu sevən can yuvası,
Hər ağızın öz duası,
Dilək bəs edər, bəs edər.
Kimi haqqa çata-çatda,
Hər sevinci min qanadda,
Ömrü güdən zaman atda,
Külək bəs edər, bəs edər.
Həyat adama sarğıdır,
Sarğı altda can ağrıdır,
Sızlayan insan bağrıdır,
Kələk bəs edər, bəs edər.
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Söz gəlir ağız içinə,
Çəkir misranı içinə,
Şeirsiz necə keçinə?
İlham bəs edər, bəs edər.
Ey Şadiman, gün tapmaca,
Kim bağlaya, kimsə aça,
Güman qalıb tək əlaca,
Fələk bəs edər, bəs edər.
ƏSİB KEÇƏN KÜLƏKLƏR

23.05.2013

Ürəyimdən əsib keçən küləklər…
Harayımın dərdin içən küləklər. köç
Alır üstü hərdən ağır bir yuxu,
Ayılanda qəlbi seçən küləklər.

24.12.2014

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
RUHUMU ƏLİNƏ ALDIN
Sən mənim ruhumu əlinə aldın,
Duyğumu duyğuma caladın, ilham.
Titrətdin içimi, alova saldın,
Sönməyə qoymayıb qaladın, ilham.
Mən soyuq baxışlar içində dondum,
Özümə ümiddən bir heykəl yondum,
Yazdığın nağıla özüm oyundum…
Damağdan getmədi xoş dadın, ilham.
Səni ürəyimdən qovmaq istədim,
Səndən gələn eşqi ovmaq istədim,
İnciyib bir kərə doymaq istədim,
Yadımdan çıxmadı heç adın, ilham.
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Qapımı, bacamı bağladım bərk-bərk,
Ruhuma eylədim mən eşqini sərk,
Yalvarıb ürəyə çox eylədim ərk,
Qonağı olasan sən yadın, ilham.
Gecələr yorğanı çəkdim başıma,
Gəlib baxmayasan sən göz yaşıma,
Yatdım, yuxumda da çıxdın qarşıma,
Qəlbdə yara açdı imdadın, ilham.
Sözlər misra-misra axdı könlümə,
Şıltaq uşaq kimi çıxdı könlümə.
Dönüb şimşəklərə çaxdı könlümə,
Bağrımı gurşadla suladın, ilham.
Özün də bilirsən vurğunluq nalan,
Səndən gələn eşqi sanmışam yalan,
Sətirlər içində qəlb etdim talan,
Demə ki, sən mənə qaladın, ilham.

Сечмяляр (шеирляр)
Qələmə, kağıza ömrü yar etdin,
İllərin içində can ögar etdin,
Sən bu Şadimanı yoxdan var etdin,
Söylə kimdir sənin ustadın, ilham?!

04.10.2014

GÜCÜM QALMAYIB
Bir şam işığıtək gücüm qalmayıb,
Ələnir vüqarım ömür üstünə.
Yaxşıya, yamana seçim qalmayıb,
Bilmirsən kim durub canın qəsdinə?
Hamı varlığından ucalıq umur,
«Heç kəs ayranına turş deməyir» ki.
Hamı bir-birinin üstünə cumur,
Dil zəhər axtarır, bal yeməyir ki.
Hicran ağrıları bəstəkar olub,
Yeni nəğmələri oxur qulağa.
Bu gün ağu deyən, dünən yar olub,
Min bir tənələri yaxır qulağa.
Dözməyin özü də – qul vərdişidi,
Bizə döz deyirlər ətrafdan hamı.
Yəqin ki, zamanın tərs gərdişidi,
Uçular bir gün də fələyin damı.

06.01.2015

SÖZÜN HAVASI
Hər sözün havası könlə yar imiş,
Onun da təşnəsi misradan başlar.
Dolanda buludtək qəlb bahar imiş,
Sözlər hönkürəndə gözləri yaşlar.

16.02.2016
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
SEVGİLİ SÖZLƏRİM
Sevgili sözlərim gəl,
Dolaşaq bu gecəni.
Çıxardaq taxtı-taca,
Ruhumuzdan keçəni.
Hələ çjxmayır günəş,
Duraq şam işığına,
Sən pərvanə, mən atəş,
Dönək Rəbb aşığına.
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Ağrı bizi ovlasın,
Çalxalansın qəlbimiz.
Söz-sözü cilovlasın,
Aşıb daşsın təbimiz.

16.02.2016

QOPARA BİLMƏZ
Heç kəs ürəyimdən qopara bilməz,
Qəlbə atəş verən bu məhəbbəti.
Alıb əllərimdən apara bilməz,
Könlə duyğu sərən bu məhəbbəti.
Hər kəsin içində bir sevda yaşar,
Gecəli-gündüzlü eşqlə dolaşar,
Qoşulub könlümə dəlitək coşar,
Sehir sanar görən bu məhəbbəti.
Qalayıb Şadiman qəlbində ocaq,
Onun sevdalısı zaman olacaq,
Yaşadır misraya suzuyan varaq,
Canda ömür sürən bu məhəbbəti.

11.12.2014

Сечмяляр (шеирляр)
SƏNƏ PAK SEVDALAR
Sənə pak sevdalar, mənə yazıqlar,
Dolaş bu dünyanı, sən mənsiz dolaş.
Sənə haqq dualar, mənə sazaqlar,
Yeni sevgilərə, eşqlərə ulaş.
Gəl həsrət milini çəkmə gözümə,
Onsuz qor olmuşam mən diləklərə.
Qara geydirmisən al gündüzümə,
Ərşə bülənd olub ahım min kərə.
Müddətdi bəbəyi göz yaşım dərib,
Əkdiyim sevincdi, dərdiyim qəmdi,
Dünyanın bir qürbət quşuyam, qərib,
Qanadımı gərən sirli aləmdi.
Şadiman zamanın odu, atəşi,
Alışıb yanacaq köksümdən dünya.
Səni itirdiyim sevgimin nə’şi,
O sənli günlərim bir dadlı röya.

07-08. 02.1994

BƏS BU NƏDİR, İLAHİ
Bəs bu nədir, İlahi,
Sözüm közümə aşiq.
Püskürür könül ahı,
Dadıram qaşıq-qaşıq.
Özümdə olmayıram,
Bədən ayrılır candan.
Yuvamda qalmayıram,
Doğuluram hər andan.

16.02.2016

223

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
MƏNƏ İLHAM VERDİN
Mənə ilham verdin, bu gecə, ey yar,
İlhamı könlümdən necə qaçırım?
Tikdiyin sarayın səcdə yeri var,
Söylə rəvadırmı onu uçurum?
Məhəbbət karvanı yol alıb gəlir
Canımın boynuna qol salıb gəlir,
Qartaltək zirvəyə ucalıb gəlir,
Niyə yollarını kəssin uçurum?!
Mən axı onunçün gün əritmişəm,
Mən ona qəm oldum, o mənim nəş‘əm,
Qoyma çilik-çilik olar can şüşəm,
Qoy onun yolunda toy-büsat qurum.
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Töküm qədəhinə könül şərabın,
Ağladım, hönkürdüm can iztirabın,
Ruhumla birləşsin, tükədim tabın,
Boğulan köksümün sinəsin cırım.
Mənə ilham verdin, bu gecə, ey yar,
Nə yaxşı sən varsan, nə yaxşı can var,
Gecənin zülmətin ağ səhər qovar,
Şükür ki, ruhuma hakim bu durum.

07.01.2015

RUHUMUN ÖZÜNDƏN
Ruhumun özündən qopur sözlərim,
Girir ürəyimə tufan qoparır.
Göylərdə, yerlərdə çapır sözlərim,
Məni kainata alıb aparır.
Təbimə imarət yapır sözlərim.

16.02.2016

Сечмяляр (шеирляр)
YUXUDAN QALDIRDI MƏNİ
Misralar yuxudan qaldırdı məni,
Gəzdi qulağımda şərqilər kimi.
Apardı könlümdən dumanı, çəni,
Qəlbimi duyğuya qərq elər kimi.
Nəğməsi qulaqda zəngulə vurdu,
Çıxartdı ruhumu uca dağlara.
Ürəyin içində bir bardaş qurdu,
Könlümü hönkürtdü ağ varağlara.
Misralar eşqimlə halbahal oldu,
Sızlatdı bağrımın tellərin bir-bir.
Arı pətəyindən axan bal oldu,
Pətək yiyəsinə etmədi səbir.
Sözlər ovxalandı, sözlər qaynadı,
Bəndlərin içinə hay-haray saldı.
Qəlbim də təbimtək durub oynadı,
Qəmimin evinə gizli vay saldı.
Misralar yuxumun düşməni imiş,
Gözümdən min mənzil o yana qovdu.
Demə varlığımın o məni imiş,
Mənimi anlayıb duyana qovdu.

07.02.2015
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
ARAMIZDA YOLLAR VAR
Aramızda yollar var,
Bitib-tükənməyir heç.
Can ağrıdan hallar var,
Zirvədən enməyir heç.
Könlümüz aha bağlı,
Doğan günaha bağlı,
Ağıl xoşbəxt, can dağlı,
Arzular enməyir heç.
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Bir ömür yaşayırıq,
Özünü haqq sayırıq,
Xəzanı tez duyuruq,
Zaman diksinməyir heç.
Yol birləşir, ayrılır,
An vaxtından sıyrılır,
Gün küləştək sovrulur,
Yerinə dönməyir heç.
Ey Şadiman nəçiyik?
Canda ölçü-biçiyik,
Zamana yol içiyik,
Gedənə dinməyir heç.

06.02.2015

Сечмяляр (шеирляр)
GƏZİRSİZ OTAQDA
Gəzirsiz otaqda o baş, bu başa,
Möhtəşəm xəyallar, gözəl xəyallar.
Yorğun bəbəklərdə dönüb göz yaşa,
Qəlbdə törədirsiz min cürə hallar.
Vallah, sizin üçün əsir ürəyim,
Gəlib gecələrə hökm edirsiniz.
Sizinçin tikibdi qəsir ürəyim,
Qapımı açmamış tez gedirsiniz.
Yığışın yörəmə, içim yalqızdı,
Mənə pıçıldayın can sevdanızı.
Ürəyim min kərə qəmə uduzdu,
Gəlin, kəsim durum mən yanınızı.
Mən can sevdalısı, üzdə gülürəm,
Mənim ürəyimi söz qələm etdi.
Sizinlə dəliyəm, sizsiz ölürəm,
Mənə acrıları bu aləm etdi.
Gəzirsiz otaqda incikə oxşar,
Ey gözəl xəyallar, üzməyin məni.
Qüssə qarışqatək qəlbə daraşar,
Gəlib yuxularda, gəzməyin məni.

25. 04.2015
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
ŞAM İŞIĞI
Bir anlığa ruhun için nə titrətdin şam işığı?
Alovunla qaranlığa üsyan etdin, şam işığı.
Ağrım canda ah qoparır, ürəyimi didir tökür,
Nədən könül sarayımın kərpiclərin bir-bir sökür?
Ömür zaman qarşısında heç durmadan dizin bükür,
Sıralanıb saniyələr, gün önündə bir-bir çökür,
Hər insanın həyatıtək yanıb sönən şam işığı,
Atəşinin dilləriylə haqqa dönən şam işığı.
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Alovunun hərarəti ürəyimdə şölə saçdı,
Bağırımdan qopan səda yerdə, göydə eşqlə uçdı,
Durdu yatmış məhəbbətim pərvanətək qanad açdı,
Özün vurdu atəşlərə, alovların üstdə qaçdı,
Nə möcüzə söyləsənə bu hikmətin, şam işığı?
Atəşlərdə alışmaqmı səadətin, şam işığı?
Şadimanın ürəyində niskilləri baş-başadır,
Sənin təki onun qəlbin atəş dolu od yaşadır,
Doğulana həyat özü bir oyundur, tamaşadır,
Kimi şəkər, kimi isə ömrü boyu zəhər dadır,
Hər bir kəsin ömrü kimi sönüb keçən şam işığı,
Qədəhində su yerinə alov içən şam işığı.
02.01.2015

Сечмяляр (шеирляр)
QƏFƏSLƏRDƏ SAXLAMAQ OLMUR
Ruhu qəfəslərdə saxlamaq olmur,
Titrəyir, çırpınır bir quşcağaztək…
Onun sirr yuvasın yoxlamaq olmur,
Bədəndən püskürür dolan avaztək.
O həyat çeşməsi, ömür təşnəsi,
Tənlərdə olarkən sönmür həvəsi,
İşığa bürüyür gedən nəfəsi,
İnləyir, çırpınır qəlbə nəvaztək.
Onun anlayışı cisimdən keçir,
Məqamı insandan, isimdən keçir,
Varlığı kimsədən, hər kimdən keçir,
Bir dəfə ağuşa atılar naztək.
Ruhun nə ölçüsü, nə çəkisi var,
İnsandan qorxusu, nə hürküsü var,
Yatağa düşəndə can bürküsü var,
Bürkü də sozalır gələn ayaztək.
Ruhun ehtiyacı azad olmaqdı,
Bədənin içində abad olmaqdı,
Vəfasız ömürə çox yad olmaqdı,
Adam anlamasa olur dayaztək.
Şadiman ruhunla çarpışma belə,
Onun duyğuları gəlməyir ələ,
Ürəyi qurban ver bir coşqun telə,
İnləsin, çırpınsın duyğuda saztək.

03.07.2015
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
DOLDUN KƏDƏRLƏ
Bilirəm, ürəyim, doldun kədərlə,
Kədəri ürəkdən silmək çətindir.
Hər gün döyüşürsən sən də qədərlə,
Qədərin sirlərin bilmək çətindir.
Ağrılı ömrümlə dərdi böyütmə,
Dərdlər böyüyəndə yük ağır olur.
Sən də çəkdiyini cana üyütmə,
Can qəmə düşəndə çox fağır olur.
Mən möhnət quşunu başdan uçurtdum,
Zənn etdim gedəcək, qayıtmayacaq.
Hər şeyi unutdum, tək səni tutdum,
Ağrılı gün səni ovutmayacaq.
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Sən ağıl yükünü daşımaqdasan,
Onun ağırlığı çökdürür səni.
Dincəlmək bilmirsən, hey ayaqdasan,
Vərdişin sitəmə bükdürür məni.
Ürəyim, çırpınma quşcağaz təki,
Sənin qidan, suyun əlimdən keçir.
Axı bədən cana eyləyir ərki,
Sənə yalvarışım dilimdən keçir.
Mən yaxşı bilirəm ruh ağrısını,
Ona dəva-dərman etməyir əlac.
Deyim sözün sənə, lap doğrusunu,
Heç zaman başına qoymayacam tac.
Sırğatək sözümü qulağından as,
Sən olmayan yerdə bədən də yoxdu,
Şadiman səninlə qurubdu təmas,
Dostum ol, düşmənim onsuz da çoxdu.

12.07.2015

Сечмяляр (шеирляр)
GECƏNİN YASTIĞI
Mən gecənin yastığına
Baş qoymağı unutmuşam.
Zülmət açıb qucağını
Ona sarı üz tutmuşam.
Pıçıltılar qulaq oyub,
Yatanları çoxdan uyub,
Mənim könlüm, gözüm doyub,
Fikrə girib lap batmışam.
Ay işığın səpələyir,
Göydən yerə nur ələyir,
Qəlb içinə eşq bələyir,
Duyğuları oyatmışam.
Ruhum gəzir gen dünyanı,
Yada salmır heç röyanı,
Bilinməyir can ünvanı,
Fikirləri çox qatmışam.
Mən gecənin təlaşıyam,
Ağrıların göz yaşıyam,
Ruhumun elçi daşıyam,
Daşın üstə daş atmışam.

06.07.2015

ŞAİRİN GÜNÜ
Dünyada şairin günü olmayır,
Onun sözləridi həyat nağılı.
Qəlbi heç yuvada məskən salmayır,
Misralar savaşır, hönkürdür ağlı,
Şairin xoşbəxtlik qapısı bağlı.

16.02.2016
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
GETMİSƏN MƏNDƏN
Yaman üz çevirib getmisən məndən,
Duyğumu sərgərdan etmisən məndən.
Mən ki heç əlimi üzmədim səndən,
Bir dönüb gələydin aha, ruhdaşım.
Hardasan? Gəlmirsən daha, ruhdaşım.
Günlərim axarın dəyişir sənsiz,
Ürəyim həsrətlə döyüşür sənsiz,
Qəlbimin içinə qəm düşür sənsiz,
Ağrın istəyindən baha, ruhdaşım.
Hardasan? Gəlmirsən daha, ruhdaşım.
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Mən könül içində məzar qazmışam,
Məzara yetməkçin yolda azmışam,
Götür baş daşımın, üstə gətir şam,
Salma istəyimi gaha, ruhdaşım,
Hardasan? Gəlmirsən daha, ruhdaşım.
Məni xəyallara möhtac eyləmə,
Qəlbimi həsrətə baş tac eyləmə,
Hissimi duyğuya lap ac eyləmə,
Mən səni bilmişəm düha, ruhdaşım,
Hardasan? Gəlmirsən daha, ruhdaşım.
Şadiman qəflətdə naçar olubdu,
Bu acı möhnətə düçar olubdu,
Dərdin qəlb qapıma açar olubdu,
Sən mənə canımdan baha, ruhdaşım,
Hardasan? Gəlmirsən daha, ruhdaşım.
Hardasan? Gəlmirsən daha, ruhdaşım.

07.07.2015

Сечмяляр (шеирляр)
PƏRVANƏ
Zərif qanadların titrər küləktək,
Hönkürüb çoşursan sən də fələktək.
Dəli duyğuların coşur diləktək,
Sala bilməyirsən eşqi səhmanə,
Özünü odlara vuran pərvanə.
Şam yanır, isidir eşqilər canı,
Artırır içində hiss-həyacanı.
Kim göstərib sənə bu od ünvanı?
Tənin kül olacaq, ömrün viranə,
Özünü odlara vuran pərvanə.
Axşamın gəlişi sənə toymudur?
Sevgin dəli kimi candan qan udur,
Şölələnən alov ömrə taymıdır?
Ütülür qanadlar qalmır nişanə,
Özünü odlara vuran pərvanə.
Eşqə dönüklərə addımın hünər,
Gecələr başına dolanıb dönər,
Sənin də həyatın alova yenər,
İzin ver ürəyim cismintək yanə,
Özünü odlara vuran pərvanə.

09.07.2014

BU GECƏ YUXUMA GƏLİB
Bu gecə yuxuma gəlmişdi təbim,
Yuxumu gözümdən qovub apardı.
Qəlbin təlatümün bilibdi təbim,
Ağrımı köksümdən sovub apardı.
Baxdı Şadimana məsum çocuqtək,
Dodağı bal daddı, gözləri atəş.
Tutub ayaqladı dərdi palçıqtək,
Zülmətin içindən parladı günəş.

16.02.2016
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
GETMƏDİN HEÇ VAXT
Gecə işığımsan, səhər nurumsan,
Çıxıb ürəyimdən getmədin heç vaxt.
Bəlkə bu dünyada tək qürurumsan,
Qurmusan könlümün içindəcə taxt.
Hara gedirəmsə gəzdin içimdə.
Mənimlə ağlayıb, gülürsən, ey təb.
Hönkürən buludam, sənsə seçimdə,
Könlün hər istəyin bilirsən, ey təb.
Körpəcə uşağam, həyanım oldun,
Laylatək ruhuma doldun, hər gecə.
Təkcə sən dərdimi duyanım oldun,
Mənim cəfakeşim oldun hər gecə.
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Şirin xatirətək gəldin ağlıma,
Zəkamdan boylandın möcüzə kimi,
Hər misra içində döndün nağlıma,
Verqüldən, nöqtədən, hər sözə kimi.
İlin fəsillərin hekayə etdin,
Buludu şimşəkdən ayrı sanmadın.
Harda alışdımsa, sən ora yetdin,
Ürək yanmayanda sən də yanmadın.
Gizli ağrılara təbimim oldun,
Hansı ki, loğmanlar çarə bulmadı.
Bəlkə sən Allahdan qəlbimə yoldun,
Səni çarə sanıb məndən almadı…
Sən bir mələkmisal, mən aciz bəndə,
Sənin əhvalına tuşlandı ürək.
Qonağım olmusan hər ayda, gündə,
Pozmadı eşqinə heç andı ürək.

Сечмяляр (шеирляр)
Almısan özündən bu Şadimanı,
Adamlar içində tənha gəzirəm.
Ey təbim, sən verdin hər bir fərmanı,
Əmrə müntəzirəm, hələ dözürəm.

28.04.2016

RUH ORTAĞIM
Yaman qəribsədim sənin üçün mən,
Söylə ruh ortağım, harda qalmısan?
Bilməm niyə sevdim, səni neyçün mən?
Könlümü ağrıya salan halmısan?!
Qəlbimin içində səddə dönmüsən,
Ürəkdə çıxılmaz həddə dönmüsən,
Əyilib bükülən qəddə dönmüsən,
Acı xəyallara yəqin dalmısan.
Dur gəl, ruh ortağım, masamda şam ol,
Örpəyə bürünən məsum axşam ol,
Qəfil ürəyimdə kükrəyən kam ol,
Gəlməsən, bilərəm bir xəyalmısan.
17.06.2016
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
SƏNİ SEVƏ-SEVƏ ÖLƏCƏM AXIR
Elə ovsununa düşüb qalmışam,
Dərdin sarayını satın almışam,
Daha xəyalına mehr salmışam,
Səni sevə-sevə öləcəm axır.
Ürəkdən o yana yoxdu ırız, yol,
Könlüm bu sevdaya niyə olub qul?
Arasan eşqimi hicranında bul,
Gözümün yaşları bağrıma axır,
Səni sevə-sevə öləcəm axır.
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Eşqin, məhəbbətim dilimdə andım,
Gecə də, gündüz də mən səni andım,
Bilmirəm, bəs niyə oduna yandım?
Sinəmdə həsrətin şimşəyi çaxır,
Səni sevə-sevə öləcəm axır.
Sən sevda şamısan, mənsə pərvanə,
Başına döndükcə oldum divanə,
Könlün necə dözür de bu divanə?
Hicranın qəlbimi yandırıb-yaxır,
Səni sevə-sevə öləcəm axır.
Bu dəli istəyə könlüm sarışır,
Ürəyim vay salır, ağlım qarışır,
Ayrılıq sinəmin yarasın qaşır,
Ağlın bu sevdaya de necə baxır?
Səni sevə-sevə öləcəm axır.
Qəmin Şadimana çəkdirir cəfa,
Məhəbbət yoxdursa, qəlbdə nə vəfa?
Eşqin ürəyimə bulmadı şəfa,
Gözlərim yoluna həsrətlə baxır…
Səni sevə-sevə öləcəm axır.

31. 10. 2003

Сечмяляр (шеирляр)
BU DÜNYADA YOXDU SƏNDƏN, ƏZİZİM
Bu dünyada yoxdu səndən, əzizim,
Sənsiz solar payız təki bənizim,
Əlçatmayan yoxuşlarda pak izim,
Can içində vəfadarım, gəl bəri,
Zirvələrdə bəyaz qarım, gəl bəri.
Ürəyimdə diləklərim çağlayar,
Könül sənsiz için-için ağlayır,
Ayrılığın qapısını bağlayar,
Hər əzaba fədakarım, gəl bəri.
Zirvələrdə bəyaz qarım, gəl bəri.
Həsrət məni yaman çəkdi çarmıxa,
Tuş gəlibdi sinəm içi sərt oxa,
Yorulmuşam zülümlərdən, qəlb yuxa,
Qalxıb ərşə ahi-zarım, gəl bəri,
Zirvələrdə bəyaz qarım, gəl bəri.
Sənlə keçən bu zamanım gülümdü,
Ayrılıqlar hər ömürə zülümdü,
Bizə düşən həyat üzü ölümdü…
Acılardan ürək dilim-dilimdi,
Xoş anıma səbəbkarım, gəl bəri,
Zirvələrdə bəyaz qarım, gəl bəri.
Şadimanı min bir niskil bürüdü,
Fələk onu atdan saldı, sürüdü,
Qəm üstünə qoşun-qoşun yeridi,
Səadətə qələmkarım, gəl bəri,
Zirvələrdə bəyaz qarım, gəl bəri.

26.10.2003
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
TAPA BİLMƏZSƏN MƏNİ
Ahın ərşi dağıdar,
Ayrılığın dağı bar,
Gözlərin yaş dağıdar,
İçinə tökər çəni,
Tapa bilməzsən məni.
Xəyalın qoşun çəkər,
Üstünə qəmi tökər,
Sinəndə hicran əkər,
Əridər həsrət çəni,
Tapa bilməzsən məni.
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Sevdalar başdan gələr,
Hər işin daşdan gələr,
Qəmin göz yaşdan gələr,
Güdər ayrılıq səni,
Tapa bilməzsən məni.
Dərdi dastan edərsən,
Qəmə bostan edərsən,
Cana kotan edərsən,
Ələr könlünə dəni,
Tapa bilməzsən məni.
Şadimanı can üzər,
Qəlbinə hicran düzər,
Yuxunda səni gəzər,
Ağlar sinənin məni,
Tapa bilməzsən məni.

26. 10. 2003

Сечмяляр (шеирляр)
EŞQİN ÜRƏYİMƏ CAN DƏRMANIDI
Eşqin ürəyimə can dərmanıdı,
Dərmanı təbiblər, loğmanlar yazır.
Baxışın sinəmin din imanıdı,
Sevgini dərgaha imanlar yazır.
Nə canlar gələrək, nə canlar gedir?
Fələk qapımızda ömürü güdür,
Fəraqın könlümə zülümlər edir,
Hicranın acısın zamanlar yazır.
Gecə yuxulara şam olur könlüm,
Ağrıya-acıya dam olur könlüm,
Dəli ayrılığa kam olur könlüm,
Dərdin taleyimə fərmanlar yazır.
Göz yaşım sel olur, çaylar aparır,
Bəxtin xoşbəxtliyin vaylar aparır,
İnsanın ömrünü aylar aparır…
Sevdan can yarama dərmanlar yazır.
Elə vurulmuşam bu məhəbbətə,
Dərdin ürəyimi çəkib xəlbətə,
Əllərim duada o ibadətə,
Eşqin can sevdama peymanlar yazır.
Sən qəlbi pərişan, mən həsrətə tuş,
Edir duyğuları ələmlərin nuş,
Canım qəfəslərdə çırpınan bir quş,
Bu dustaq könlümə divanlar yazır.
Gəl ey vəfadarım, Şadiman naçar,
Gəlib yuxularda qapını açar,
Ayrılıq fələyin evindən qaçar,
Sinəmdə həsrətə ünvanlar yazır.

12. 11. 2003

239

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
SEVDA CANIN, CAN SEVDANIN
Sevda canın, can sevdanın,
Məhəbbətə açar oldum.
Dəlisidi qəlb ədanın,
Hicranlardan qaçar oldum.
Qəm düşübdü eşq bağına,
Gəldim möhnət sorağına,
Pərvanəyə, çırağına
Niyə belə naçar oldum?
Duydum eşqin havasını,
Aldım könül duvasını,
Uçurtma can yuvasını,
Qapısını açar oldum.
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Dolaşırsan hər ahında,
Gəzmə məni günahında,
Yelə döndüm sabahında,
Başın üstə uçar oldum.
Eşq bağına bir gül ikən,
Ağlatdığın bülbül ikən,
Sən yandırdın mən kül ikənNə bəlaya düçar oldum?!
Şadimandan sorma eşqi,
Gəl üzünə vurma eşqi,
Xəyallarda qurma eşqi…
Qəm qapısın açar oldum.

17. 11. 2003

Сечмяляр (шеирляр)
SƏN ÜRƏYİMSƏN MƏNİM
Könül eşqinə bağlı,
Almısan başdan ağlı,
Qoyma qapımı bağlı,
Pak diləyimsən mənim,
Sən ürəyimsən mənim.
Buludsuz çən olarmı?
Sümbülsüz dən olarmı?
Heç qəlbsiz tən olarmı?
Eşq mələyimsən mənim,
Sən ürəyimsən mənim.
Səndən ayrı canım yox,
Xoş gələn dövranım yox,
Qəmsiz keçən anım yox,
Can dirəyimsən mənim,
Sən ürəyimsən mənim.
Bu sevdadan dönmərəm,
Alışmışam, sönmərəm,
Ucalıqdan enmərəm,
Qəlb gərəyimsən mənim,
Sən ürəyimsən mənim.
Sinəmdən şimşək çaxdı,
Odu cana buraxdı,
Şadimanı nə yaxdı?
Əs, küləyimsən mənim,
Sən ürəyimsən mənim.

02. 12. 2003
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
NƏ YAXŞI SƏN VARSAN,
MƏHƏBBƏTİN VAR?
Üzü çiçəklərdən, güllərdən incə,
Mənimlə nə dürlü səadətin var?
Bağrımı, könlümü sardın sevincə,
Nə yaxşı sən varsan, məhəbbətin var.
Dünyada hər kəsdən əzizsən mənə,
Təzə açmış gültək təmizsən mənə,
Sevdalım, sirrimi deyirəm sənə,
Nə yaxşı sən varsan, məhəbbətin var.
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Eşqinlə boylanıb baxdıq həyata,
Yetirdin könlümü özün büsata,
Səninçin gəlmişəm bu kainata,
Nə yaxşı sən varsan, məhəbbətin var.
Gözümdə gözünün aynası parlar,
Göllərin üstündə sonası parlar,
Eşqin qədrin bilməz eh, qəlbi korlar…
Nə yaxşı sən varsan, məhəbbətin var.
İtirə bilmərəm bu ülfətini,
Bükmüşəm könlümə səadətini,
İlahi qorusun sədaqətini,
Nə yaxşı sən varsan, məhəbbətin var.

17. 10. 2002

Сечмяляр (шеирляр)
BÜTÜN SEVGİLƏRƏ HARAY OLAYDIQ
Bir ana təbiət, bir sən, bir də mən,
Nə hicran qalıbdı, nə çiskin, nə çən,
Alışıb yanaydı cana məcnun tən,
Sevdalar içində saray olaydıq,
Bütün sevgilərə haray olaydıq.
Əhdimiz coşaydı dəli sellərtək,
Nəğməyə dönəydik yanan dillərtək,
Zamanın əmrinə qaçan illərtək,
Xoş müjdə gətirən gün, ay olaydıq,
Bütün sevgilərə haray olaydıq.
Səndən nə gizlədim, ey sevgili yar,
Könlümdə sevdana gülüstanlıq var,
Yağmasın qoy ora qəlb üşüdən qar,
Sussuz səhralara gur çay olaydıq,
Bütün sevgilərə haray olaydıq.
Çaşıb itəydik dərəni, düzü,
Səadət qoynuna alaydı bizi,
Bəxtə düşməyəydi hicranın izi,
Zülməti qovuran bir Ay olaydıq,
Bütün sevgilərə haray olaydıq.
Yolumuz ormandan, dağdan keçəydi,
Yanan dodağımız buz su içəydi,
Dünyanın qəmini Tanrı biçəydi,
Qansız ayrılığa ah-vay olaydıq,
Bütün sevgilərə haray olaydıq.
Şadiman payıza tuş olan lalə,
Bağrını yandırır qəm, kədər, nalə,
Gün zaman əlindən düşən piyalə…
Sevdanın özünə biz tay olaydıq,
Bütün sevgilərə haray olaydıq.

17. 10. 2002
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
AH ÇƏKMƏ, SEVGİLİM
Ah çəkmə, sevgilim, ah çəkmə belə,
Ahın ürəyimin içindən keçir.
Qəm verir adəmin taleyin yelə,
Hər insan ömürü biçindən keçir.
Eyləmə könlünü xəzən bostanı,
Hər kəsin payızı bir gün yetişər.
Qoy sevdalı olsun qəlb gülüstanı,
Onun qəm yarası güldən bitişər.
Hər canın loğmanı, canın yiyəsi,
Onu dərdə salan, dərddən alan biz.
Ürəyi doğrayan qəmin tiyəsi,
Eylər qanımızdan çağlayan dəniz.
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Ah çəkmə, sevgilim, ah çəkmə yenə,
Təpədən dırnağa şamam könlünə.
Qoyma ürəyinə hicranın dönə,
Mən başdan ayağa kamam könlünə.

25. 12. 2002

BİR KÖNÜL QIRMIŞAM…
Bir könül qırmışam çiçəkdən incə,
Rəbbim bağışlamaz bu günahımı.
Zülmətə bürünən ürəyim gecə,
İlahi, sən yetir al sabahımı.
Canımdan, gözümdən əziz sandığım,
Alışıb oduna odsuz yandığım,
Gecəli, gündüzlü eşqin andığım,
Hicranı qaldırar ərşə ahımı.
Bir könül qırmışam bitişməz daha,
Əllərim əlinə yetişməz daha,

Сечмяляр (шеирляр)
Günlərim kədərsiz ötüşməz daha,
Çağırın dadıma siz Allahımı.
Bir baxın, sevdaya yanan adamlar,
Həsrətin zəhəri könlümə damlar,
Gəlib ürəyimdə ayrılıq kamlar,
Çünki itirmişəm qibləgahımı.
Mən ki, o qırdığım könlə əsirəm,
Sevdalar içində sevdaya sirəm,
Həsrət zindanında aha əsirəm,
Qaytarın geriyə səcdəgahımı.

17. 10. 2002

BİR QƏDƏH ŞƏRABMIŞ
BU MƏHƏBBƏTİN…
Bir qədəh şarabmış lal məhəbbətin,
Çəkdin ki, başına qəlb sərxoş olsun.
O gündən başladı o müsibətin,
Etdin ki, hicranın ruhu xoş olsun.
Tutdu yeri-göyü ahımın səsi,
Kəsildi bağrımın qəmdən nəfəsi,
Qırdı ki, ayrılıq o dar qəfəsi,
Vüsalın könlündə yeri boş olsun.
Hər şeyi ürəkdən silmək üçün biz,
Qoymadıq sinədə duyğulardan iz,
Hicrana kökləndi, vurdu qəlbimiz,
Bu dəli sevdamız qoy naxoş olsun.
Özündən incitdin yaman ürəyi,
Uçurtdun eşqimi tutan dirəyi,
Töküb qədəhinə içdin diləyi,
Bircə sözüm qalır – sənə nuş olsun!

09. 01. 2003
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
SALDI MƏNİ YAMAN ODA GÖZLƏRİN
Oğrun-oğrun niyə belə baxırsan?
Saldı məni yaman oda gözlərin.
Bu sinəmi atəşlərə yaxırsan,
Ürəyimi verdi bada gözlərin.
Həsrətlərə tuş eylədin könlümü,
Acılara nuş eylədin könlümü,
Ay dilbilməz, quş eylədin könlümü,
Dönüb qoşa bir səyyada gözlərin.
Bu cahanı ömrə zindan edibdi,
Ayrılığa zülməti dan edibdi,
Varlığıma hicranı can edibdi,
Vermir mənə gün dünyada gözlərin.
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Ocağımın atəş qatır külünə,
Xəzan salır qəlb bağçamın gülünə,
Keçirməkçin ürəyimi əlinə,
Tor qurubdu şiş qayada gözlərin.
Başdan alıb əqli-huşu aparır,
Can mülkündə hər gün tufan qoparır,
Ürəyimi öz kolundan qoparır,
Tüğyan edir rəng-boyada gözlərin.
Rəbb zamanı qovlamasa an olmaz,
Od salmasan ürək heç şan-şan olmaz,
Malım-mülküm, canım, belə qan olmaz,
Rahat qoymur nə röyada gözlərin?
Ayna edib əğyarlara surətin,
Əsirgəmir mələksima qüdrətin,
Şadimandan kəsib əcəb ülfətin,
Nə dəyişir onu yada gözlərin?

29. 01. 2003

Сечмяляр (шеирляр)
ÜZÜB ÇİÇƏKLƏRİN ƏN GÖZƏLİNİ
Üzüb çiçəklərin ən gözəlini,
Gətirib tökmüşəm yolunun üstə.
Toxundur onlara bir an əlini,
Döyünsün ürəyim eşqlə ahəstə.
Çiçəklər həyatın duyğularıdır,
Götür köksünə tut, iyini qoxla.
Könlümün sevginə sayğılarıdır,
Bağrında hayqıran ruhunu yoxla.
Əgər coşacaqsa qəlbin telləri,
Deməli canımız bir vuracaqdır.
Çəkilib gedəcək hicran yelləri,
Qapımız ağzında eşq duracaqdır.
Mən üzdüm çöllərin çiçəklərini,
Sənə ürəyimi oxutmaq üçün.
İstədim coşduram diləklərini,
Həsrəti, hicranı qorxutmaq üçün.
Gəl, dəli istəklə coşub çağlayaq,
Çəkilək səmaya lap quşa dönək.
Ya dəli sedaya bir gün ağlayaq,
Ya da bu istəklə gəl daşa dönək.
Üzüb çiçəklərin ən gözəlini,
Gətirib gəlmişəm gülzarın olum.
Tutub ürəyimə yanan əlini…
Gəldim ki, könlünə mən yarın olum.

09. 01. 2003
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
VAXTSIZ XƏZAN DÜŞÜB GÜLÜMƏ SƏNSİZ
Nə vaxtdı saçıma sığal çəkmirsən,
Əllərim dolaşıb telimə sənsiz.
Sinəmdə bir ümid kolu əkmirsən,
Qəm qurşaq dolayıb belimə sənsiz.
Damar dilə gəlir qandan xəbərsiz,
Zamanım boylanır andan xəbərsiz,
Qonubdu könlümdən, candan xəbərsiz,
Bağrımın harayı dilimə sənsiz.
Əsir taleyimdə hicran mehləri,
Ələnir sübhümə kədər şehləri,
Ayrılıq ömrümün qəm fatehləri,
İçim divan tutur çölümə sənsiz.
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Yerə, göyə bəyan günümün halı,
Gətirdin bəxtimə bu qeylü-qalı,
Yenə də üz tutub gəlir ədalı
Hicran sonaları gölümə sənsiz.
Bü ömür yolları heç olmadı düz,
Xəlbət yasa batır, aşkar gülür üz,
Mənə əzab verir gecəbəgündüz,
Toxuna bilmirəm könlümə sənsiz.
Fələk aha salıb mən biçarani,
Haradan arayım tapıb çarəni?
Ayrılıq səd çəkib, tutub arəni,
Düşmüşəm çarəsiz zülümə sənsiz.
Qalmayıb canımda daha amanım,
Təkcə yuxulara gəlir gumanım,
Sitəmlə qapımı açır zamanım,
Bu ağrı aparır ölümə sənsiz.
Ocağım soyuyub, oynayır külü,
Şadiman tarlanın yanan sünbülü,
Uçubdu könlümün şeyda bülbülü,
Vaxtsız xəzan düşüb gülümə sənsiz.

17. 12. 2003

Сечмяляр (шеирляр)
YAMAN AYRILMIŞIQ…
Yaman ayrılmışıq biri-birindən,
Körpülər, limanlar qovuşdurmayır…
Ürəyi oynadır istək yerindən,
Qüssədən gözlərdə yaş da durmayır.
Anlar saatlara qucağın açır,
Sinədə hicranın qəm dağın açır,
Canım qanadlanıb qəlbimdən qaçır,
Mənim məlalımı üzə vurmayır.
Sən də can deyirsən ağrılarıma,
Həsrəti öyürsən ağrılarıma,
Yollar cavab vermir sorğularıma,
Bəbəklər göllənir, sel qurumayır.

16.07.2012

ÜRƏYİMİN TELLƏRİN QIRDIN
Mənim ürəyimin tellərin qırdın.
Ora həsrətinin mizrabın vurdun,
Niyə istəkliykən qəsdimə durdun?
Bəs hanı çəkdiyin iztirabların?
Bitməyir etdiyin can əzabların.
Seyrəlmiş ümidim payız yarpağı,
Titrəyir mehlərdən çılpaq otağı,
İsladır göz yaşı soyuq yatağı,
Kəsibdi möhnətin ruhun tabların,
Bitməyir etdiyin can əzabların.
Mən də möhnətlərlə dərd ortağıyam,
Bostanı saralmış hicran tağıyam,
Yanan istəyimə özüm yağıyam,
Qəlbdə vur-çıx edir haqq-hesabların,
Bitməyir etdiyin can əzabların.

05.03.2013
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
ZAMANIMIZ UZAQ DÜŞDÜ
Zamanımız uzaq düşdü,
İl ayırdı yaman bizi.
Aramıza sazaq düşdü,
Doğradı ah-aman bizi.
Uzaqlaşıb ay-ilimiz,
Qovuşmayır heç dilimiz,
Gözümüzdə qəm selimiz,
Batırdı hər zaman bizi.
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Sel içində əl-qol atdıq,
Dərininə enib batdıq,
Yuxularda əhdə çatdıq,
Röya etdi mehman bizi.
Kim deyir ki, sevda yoxdu,
O sevdadan özü qorxdu,
Öz sevgisin başa qaxdı,
Əfv eləsin iman bizi.
Ruhu xəyal oyatsa da,
Od içində qaynatsa da,
Təbiblər çox can atsa da,
Sağaltmaz heç dərman bizi.

18.04.2012

Сечмяляр (шеирляр)
SEVGİLƏRİM SOLMAYIR
Sənə olan sevgilərim solmayır,
Uçuşurlar qanad açan quş kimi,
Sənsizlikdə ömrüm-günüm olmayır,
Parlayırlar gözlərimdə yaş kimi.
Niyə mənim ürəyimə girmisən?
Ancaq məni öz yanında görmürsən,
Sevdamıza gözəl çələng hörmüsən,
Düşüb qalıb qayalarda daş kimi.
Ağladırsan gözlərimi sevdana,
Nəyim varsa qanad açır ədana,
Burax məni, nolar, könül odana,
Görünməsin başqalara çaş kimi.

11.02.2012
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ATMARAM YERƏ
Səni ürəyimdə atmaram yerə,
Ürəkdə nə qədər ağrım olsa da.
Etiraf edirəm bunu min kərə,
Həyatım dərd ilə tənha qalsa da.
Gözümdə gülüşün çırağa dönüb,
Hicran küləklərin qovur qapımdan.
Çəkdiyim əzablar ayağa yenib,
Tökülən göz yaşın sovur qapımdan.
Sən gəl acıları sorma könüldən,
Onlar gəldiyitək çıxıb gedəcək.
Canımın ağrısın arama dildən,
O da sözlərimə baxıb gedəcək.
Elə taxt qurmusan ürək içində,
Sultanlıq edirsən duyğularıma.
Birləşib həsrəti dilək içində,
Eşqin yollar açsın sayğılarıma.

06.03.2013

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
ƏLLƏRİN TOXUNUR KİRPİKLƏRİMƏ
Əllərin toxunur kirpiklərimə,
Kirpiklər üstündən yaşlar tökülür.
Tale avaz tutub çəpiklərimə,
Gözümdən selləmə yaşlar tökülür.
Hicran yuxularım daha gəlməyir,
Ürəyim hıçqırır, aha gəlməyir,
Kim deyir, qəm cana baha gəlməyir?
Dil haray qoparır, kaşlar tökülür.
Əllərin hərarət odunda yanır,
Qapımın ağzında həsrət dayanır,
Bu görüş lap mənə çovğunu anır,
Payızın bağrından qışlar tökülür.
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Sevda yolçuları yolunda gərək,
Eşqə düşənlərin halında gərək,
Ayrılıq qandalı qolunda gərək,
Uçur qəlb sarayı, daşlar tökülür.
Mən də sevənlərlə dərd ortağıyam,
Həsrət bostanın hicran tağıyam,
Bülbülü qəfəsdə bir gül bağıyam,
Dilim topuq çalır, çaşlar tökülür.

11.10.2012

Сечмяляр (шеирляр)
AVAZ GƏLDİ
Qonşuluqdan avaz gəldi,
Könlüm evinə yaz gəldi,
Avaz içində naz gəldi,
Bu səs gözəl bir afətmiş,
Qəfil gələn məhəbbətmiş.
Səsi elə yüksəlirdi,
Sanki qürbətdən gəlirdi,
Durub üzümə gülürdü,
Gülüşləri qulağımda,
Gəzdi evdə, otağımda.
Avaz dönüb bir qız oldu,
Tənhalığım yalqız oldu,
Taleyimdə ulduz oldu,
Ürəyimə közü düşdü,
Həyatıma izi düşdü.
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Nişan edib, toy vurdurduq,
Qapımda mağar qurdurduq,
Qəmimi gendə durdurduq,
Rəqs edib birgə oynadıq.
Eşqlə qarışıb qaynadıq,
Çevrəmdə dostlarım artdı,
Süfrəmə sağlıqlar qatdı,
Ürəyim vüsala çatdı,
Qonşuluqdan gələn avaz,
Həyatımı eylədi yaz.

12.10. 2012

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
AXTARIRDIM
Axtarırdım yeni həyat,
Quşlar təki açsın qanad,
Gülsün zaman, gülsün saat,
Hisslərimə mərhəm olsun,
Ürəyimə məlhəm olsun.
Axtarırdım yeni görüş,
Müjdə versin təzə gəliş,
Səpələsin incə gülüş,
İz düşməyən sahəm olsun,
Ürəyimə məlhəm olsun.
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Acıları selə verə,
Alıb qəlbdən yelə verə,
Səda düşsün göyə, yerə,
Ömrə gələn xoş dəm olsun,
Ürəyimə məlhəm olsun.
Axtarırdım zamanımı,
Heç qırmasın gümanımı,
Ağlatmasın peymanımı,
Könlümə şux aləm olsun,
Ürəyimə məlhəm olsun.
Fələk mənə dönüb baxıb,
Axtardığım gəlib çıxıb,
Dərdin evin vurub yıxıb,
Gözdə sevinc şəbnəm olub,
Ürəyimə məlhəm olub.

12.10.2012

Сечмяляр (шеирляр)
KÖRPÜ ÇƏKİLDİ
Keçirdi həyatım kədər içində,
Gözümdə donurdu dünyanın yaşı.
Qaçan saatlarım hədər içində,
Gözüm axtarırdı dostu, sirdaşı.
Bir gün qonşuluqdan xoş avaz gəldi,
Doldu qulağıma səsi, sədası.
Sanki həyatıma güllü yaz gəldi,
Yandırdı könlümü nazı, ədası.
Bu avaz şahanə eşqə çevrildi,
Gözündən könlümə axdı məhəbbət.
Bağrımda taxt quran qüssə devrildi,
Qəlbimi yandırıb-yaxdı məhəbbət.
Birgə əhd bağladıq, toy-büsat qurduq,
Nağara səsini tar-kaman aldı,
Süfrə arxasında biz dövrə vurduq,
Şadlığa gələnlər toya hay saldı.
Artdı çevrəmizdə dostlar, tanışlar,
Həsrətli günlərim qeybə büküldü.
Getdi həyatımdan payızlar, qışlar,
Güneydən Quzeyə körpü çəkildi.

16.10.2012
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
SƏNİ NECƏ İNANDIRIM?
Ürəyimdə ölüb qalan sözlərimi tabutlayım?
Xəyalına yaşlar tökən gözlərimi tabutlayım?
Ürəyimdə yara açan közlərimi tabutlayım?
Ruhun ilə sevdalaşan qəlbi oddamı yandırım?
Məhəbbətin dili yoxdu səni necə inandırım?
Bəsdir daha həsrətimə qar ələdin baxışınla,
Bəbəyimdən dayanmayan yaş sellədin baxışınla,
Kirpiklərin çəpərindən əl yellədin baxışınla,
Hansı acı məlhəm ilə bu ağrını dayandırım?
Məhəbbətin dili yoxdu səni necə inandırım?
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Hicran dolu günlərimə ölçü-biçi axtarıram,
Atdığım hər addımımdan doğan suçu axtarıram,
Baxışının karvanından keçən köçü axtarıram,
Mürgüləyən zamanını bir yuxudan oyandırım,
Məhəbbətin dili yoxdu səni necə inandırım?
29.10.2012

KƏSİLİBDİ ÜLFƏTİN
Nə müddətdi kəsilibdi ülfətin,
Ürəyimdən qara qantək axırsan.
Sevdan ki var, yoxuşları çox çətin,
Ordan qorxunc şimşəklərtək çaxırsan.
Haylanırsan xəyalımın başına,
Çırpılırsan hicranların daşına,
Çıxan gündən taleyimin qarşına,
Ocağında yandırırsan, yaxırsan.
Gözlərimin kədərləri şeh tutub,
Sənə yetməz harayımı meh tutub,
Qəlb bağıma baxışların daş atıb,
Özün durub, hələ gendən baxırsan.

06.03.2013

Сечмяляр (шеирляр)
YAMAN DƏYMİSƏN
Sən mənim könlümə yaman dəymisən,
Onu heç nə ilə ovutmaq olmur.
Bütün körpüləri yıxıb əymisən,
Əvvəlki günlərə qayıtmaq olmur.
Ümidi sozalıb ötən günlərin,
Fərəhə qurduğun toy-düyünlərin,
Açılmır vurduğun dərd düyünlərin,
Yanan ürəyimi soyutmaq olmur.
Sən könül qırmaqda birinci oldun,
Bütün həsrətlərin sevinci oldun,
İçdə bəslədiyim bir inci oldun,
O qədər cəlb edir heç atmaq olmur.
Salmısan könlümü dərd çeşməsinə,
Kimsə fəryadımın gəlmir səsinə,
İsinmir həyatım xoş nəfəsinə,
Xəyaltək ona da bir çatmaq olmur.
Səndə bu dəlilik, çılğınlıq nədən?
Ey könül evimi tarimar edən,
Deyirsən heç zaman qayıtmır gedən,
Eşq cana düşəndə çıxartmaq olmur.
Bir mürvət toxumu əkəydin qəlbdə,
Atıb özülünü tikəydin qəlbdə,
Çoxdan kərpicləri quruyub qəlbdə,
Ümid sarayını ucaltmaq olmur.
Sən mənim könlümə yaman dəymisən,
Onu heç nə ilə ovutmaq olmur.
Bütün körpüləri yıxıb əymisən,
Əvvəlki günlərə qayıtmaq olmur.

28.10.2014

257

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
SƏNSİZ NƏ EDƏCƏM
Gözlərim kədərdən boylanıb baxır,
Canın dövrəsinə haylanıb baxır,
Anım əzabıma vaylanıb baxır,
Sənsiz ötməyəcək çən bu şəhərdə,
Sənsiz nə edəcəm mən bu şəhərdə?
Ötən günlərimi soraqlayacam,
Xatirə dəftərin varaqlayacam,
Hicran tellərini daraqlayacam,
Boğulub qalacaq canım qəhərdə,
Sənsiz nə edəcəm mən bu şəhərdə?
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Kirpriklər döyəcək baxışlarımı,
Bəbəklər doğacaq yağışlarımı,
Ağrın qoparacaq sərt qışlarımı,
Könlümün qədəhi daşar zəhərdə,
Sənsiz nə edəcəm mən bu şəhərdə?
Bilirsən, ayrılıq əzabdır cana,
Ağlım dilənçidir hiss-həyəcana,
Qıyıb səbəb olma, bunca hicrana,
Asılıb qalacaq ruhum səhərdə,
Sənsiz nə edəcəm mən bu şəhərdə?
Hönkürüb ağlayar getsən küçələr,
Qara örtüyündən çıxmaz gecələr,
Qəlbim haray salar, anım incələr,
Daşacaq həsrətin bağı bəhərdə,
Sənsiz nə edəcəm mən bu şəhərdə?

16.11.2012

Сечмяляр (шеирляр)
QAPIMDA DAYANIB
Qapımda dayanıb getmir xəyalın,
Soyuq baxışlarla baxır üzümə.
Zərrəcə rəhmini etmir xəyalın,
Həsrətin boyasın yaxır üzümə.
Qovuram gözümdən onu uzağa,
Ruhumu dincəldim bu ağrılardan.
Gah döyür pəncərə, gah qaçır bağa,
Özünü gizlətsin lal sorğulardan.
Gözümdə yaş olur, içdən boylanır,
Döyünən qəlbimə sahiblik edir.
Dönüb pərvanəyə başa haylanır,
Alışan eşqimə rahiblik edir.
Məni xəyalına dəli edənim,
Xəyaldan sevgiyə soraq olmayır.
Çıxıb ürəyimdən bir yol gedənim,
Həsrətdən vüsala maraq olmayır.

25.03.2016
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
DEYİRLƏR
İkimiz də bir zamanın övladı,
Biri sənsən, biri mənəm deyirlər.
Beynimizdə cövlan edir eşq adı,
Ona canda nazlı sənəm deyirlər.
Gah yuxuya girib qəlbi küyləyir,
Gah özünü mələk sayaq eyləyir,
Səndən mənə, məndən sənə söyləyir,
Ocaq çatıb, yanır sinəm deyirlər.
Qanımıza hicran girib qaynayır,
Günümüzlə, ayımızla oynayır,
Qol götürüb dərdimizə oynayır,
Göz buluddu, kirpik nəmdi deyirlər.
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Məhəbbətin varmı sorğu-sualı?
Özün söylə, kimə deyim bu halı?
Acıları çəkənin yox zavalı,
Niyə eşqə bir aləmdi, deyirlər?
Bu da bizim ömrə düşən həyatdı,
Kölgəsində ay uzandı, gün batdı,
Taleyimiz başın atıb bərk yatdı,
İndi bizə bəxti kəmdi deyirlər.

30.01.2013

GÖZLƏRİNƏ DENƏN Kİ…
Gözlərinə denən ki,
Gözlərimdən keçməsin,
Könlümün bulağına
Bardaq vurub içməsin.
Həyat uzun bir nağıl,
Udur, uduzur ağıl,

Сечмяляр (шеирляр)
Gün deyil şirin noğul,
Dil-dodaq inciməsin.
Gözlərinin nəğməsi,
Qəlbimə can deməsi,
Qulağa gəlir səsi,
Ürək necə seçməsin?

05.11.2013

MƏNƏ SAHİB ÇIXANIM
Mənə sahib çıxanım,
Dərdi-səri yıxanım,
Könlə baltək axanım,
Uzat əlini mənə,
Mən də can deyim sənə.
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Könlümdə məhəbbətim,
Diləyimdə şərbətim,
Dünya boyda sərvətim,
Qoy gülsün üzün yenə,
Mən də can deyim sənə.
Səndən əziz kimim var,
Könül dolu qəmim var,
Sənli bir aləmim var,
Vurmasın eşqin tə‘nə,
Mən də can deyim sənə.
Şadiman cana bağlı,
Gedib yanına ağlı,
Qoyma qapımı bağlı...
Yığ sevgimi köksünə,
Mən də can deyim sənə.

27.12.2011

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
YUVASINA GƏLMİSƏN
Sakit-səssiz könlümün yuvasına gəlmisən,
O titrək baxışların üzünə kölgə salıb.
Məhəbbətin keçilməz havasına gəlmisən,
Susuruq, danışmırıq gözüm gözündə qalıb.
Anların sükutunu pozur ürək odumuz,
Zaman, sanki utanır bu həyacanımızdan.
Dillərdə tüğyan edir eşqə müti adımız,
Sevdalanmış duyğular çıxmayır canımızdan.
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Ağrıların içində baxırıq bir-birinə,
Deməmişkən ağrının özü də şirin imiş.
Köks içində çırpınır sevda ürək yerinə,
Onun ayrılığı da əzabdan dərin imiş.
Pıçıltıyla oxşayır dodaqların ruhumu,
Əsirəm əsim-əsim gələn səsin içində!
Susub eşitməyirsən qopan könül ahımı,
Qəlb quş təki titrəyir xoş nəfəsin içində.
Duyğular səltənəti ürəkdə qəsir qurub,
Gecənin xoş təması üzümüzü yelpiklər.
Ay da məsum körpətək göydə boynunu burub,
Salıb ayağı altda ulduzları təpiklər…
Birdən gözümü açdım, gördüm yataqdayam mən,
Yastığımı isladıb gözümdən axan yaşlar.
Üzümə tavan baxır, tənha otaqdayam mən,
Dan üzü ağarmada yenə də səhər başlar…
07.03.2016

Сечмяляр (шеирляр)
KÜSMƏ MƏNDƏN, KÜSMƏ
Duyğularım qəsirdi,
Onun kərpicləri ümidlərimdi.
Könlüm sənə əsirdi,
Hicran dolur nəfəsimə,
Küsmə məndən, küsmə.
Hər şey keçib gedəcək,
Zaman anları yiyən böcək.
Ötüb keçən günləri tələsdirir,
Başımızda hicran küləkləri əsdirir,
Zilini qat səsimə,
Küsmə məndən küsmə.
Biz hər şeyə qıyğacı baxırıq,
Həyatımızı taleyin
öhdəsinə buraxırıq,
Ayrılıq qapımızı açanda,
Dəli təki üstümüzə qaçanda
darıxırıq…
Aramızdakı bağlılığı kəsmə,
Küsmə məndən, küsmə.
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05.03.2013

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
BAXIRSAN MƏNƏ
Qarşıdan boylanıb baxırsan mənə,
İllərin zamana baxdığı kimi.
Tutulub göylərtək bənizin yenə,
Şimşəyin buludu yaxdığı kimi.
Gərək qəm küləyi belə əsməsin,
Ürəkdən fərəhi qoparıb alır.
Heç kəsin qapısın hicran kəsməsin,
Canda ölənədək niskili qalır.
Xəyalın vidalar içindən gəlir,
Qapıma, bacama xəzan gətirir.
Sevdanın bir qəfil köçündən gəlir,
Könlümdən keçəcək yolun itirir.
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Bu da ömrümüzün tale naxışı,
Bürünüb boyaya xalılar təki.
Hərənin bir cürə həyat baxışı…
Ona da eyləmək olmayır ərki.
Şadiman fərəhlə qəm əlləşdirir,
Gah biri uduzur, gah biri udur.
Ürəyi canıyla çox güləşdirir,
Bütün varlığını qəm diri udur.

24.03.2013

MƏN NİYƏ GÖZLƏDİM
Mən niyə gözlədim yolunu sənin?
Bir ömür beləcə bitdi çarəsiz.
Ötən günlərimiz kino lentitək
Gözlərim önündən ötdü çarəsiz.
Şübhələr dolaşdı yuxularımı,
Həyat ətri verən qoxularımı,
Ağlatdı, güldürdü qorxularımı,
Ocaq tüstüsütək itdi çarəsiz.

Сечмяляр (шеирляр)
Əqlin biganəlik libasın geydi,
Eşqin qarşısında özünü öydü,
Dəli hıçqırtılar qəlbimi döydü,
Sənə xəyallarda yetdi çarəsiz.
Bir ömür bəs etməz deyirdin mənə,
Gözümə sığınan nəm batıb çənə,
Məhəbbət, əmanət etmişdim sənə,
Ürəkdən ayrılıb getdi çarəsiz.

08.02.2013

GÖZÜMDƏN BOYLANIR GÖZLƏRİN YENƏ
Gözümdən boylanır gözlərin yenə,
İşığı ağlıma salıb aparır.
Alışır atəşlər içində sinə,
Ocaqdan odumu çalıb aparır.
Bu nə səyyarədir, bu nə kəhkəşan,
Gəlib ürəyimi almısan nişan,
Könlünə könlümü kim verib nişan?
Oraya mə‘rəkə salıb aparır.
Bürünüb xəyalın qorxularıma,
Kölgətək sürünür yuxularıma,
Rahiyən ələnir qoxularıma,
Güllərin ətrini alıb aparır.
Şadiman körpəcə uşağa dönüb,
Dərvişi divanə aşığa dönüb,
Gözü zəhər udan qaşığa dönüb,
Ürəkdə nə odu qalıb, aparır...

09.04.2011
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
BU NƏ GÜLÜŞ GÖZLƏRİNDƏ
GÖRÜNDÜ
Bu nə gülüş gözlərində göründü,
Göz yiyəsi gülüşlərin var olsun.
Baxışlarım bəbəyinə süründü,
Gözün gözlə görüşləri var olsun.
Səadətdən çiçəkləyir diləyim,
Bu sevdaya ürəklənir diləyim,
Gəl, rəssam baxışlara rəng verim,
Tablosuna çəkdikləri yar olsun.
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Məhəbbətin əzabı da şirindi,
Hər əzabın içində can göründü,
Şadiman ki, elə sənin dirindi,
Qışqırımmı, bu aləmə car olsun?

16.04.2011

YAMAN ÜRƏYİMƏ DÜŞMÜSƏN
Yaman ürəyimə düşmüsən, yaman,
Bu hissi ağlımdan çıxartmaq olmur.
Sənə istəklərim elə güclüdür,
Heç cürə qəlbimdən qopartmaq olmur.
Xəyalın yuxumdan ayıldır məni,
Uçan diləklərə sığalın çəkir.
Sənsizlik öldürür, bayıldır məni,
Məni bu sevdaya nağılın çəkir.
Gah qapımdan girir, gah pəncərəmdən,
Həsrətin evimdə qonağa dönüb.
Özüm də usanıb, bezdim bu dəmdən,
Həyat mənim üçün sınağa dönüb.

Сечмяляр (шеирляр)
Əgər inanmırsan dərdli halıma,
Qoşul durnalara, gəl bizə sarı.
Bir dünya toy tutub qəm vüsalıma,
Ərit ürəyimdən buz tutmuş qarı.

15.01.2015

MƏNƏ SEVGİDƏN DANIŞ
Mənə sevgidən danış,
Bu sevdalı bir yarış.
O sevgi ki, can desin qəlbə ömrü uzunu,
Qoyma payızım gəlsin, gətir bəxtin yazını.
Ürəkdəki ağrını qovsun həmişəlik,
Can içinə şadlığı salsın bəxtəvərlik,
Yayılsın ürəyimə incə xoşqılıq.
Fikirlərim öc alsın bu eşqin gərdişindən,
Qurtarsın həyatımı ayrılığın dişindən.
Bu könül ehtişamı,
Gurlatsın qəlbdə kamı,
Alışsın həyat şamı,
Bir qədər deyib-gülək,
Qəmin bağrını dələk.
Mənə sevgidən danış.
Eşq olsun ürəyimə, həyatıma qayıdış.
Əski günlərimizin acısını gömüldək,
Qəmi gözünə dürtək.
Nə aparıb gedərik de həyatdan, əzizim,
Səninlə cilvələnir uçur gecə-gündüzüm.
Onların qanadını qırma zülmkar kimi,
Nədir ürəyə yaxın? De, sevdalı yar kimi.
Mən sənin işığına çırpınan bir quş oldum,
Mənim sevdalarıma dinməyəndə daş oldum!
Nə qalacaq bizlərə,
Qəlb yandıran közlərə,
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Bir atəşli ocaq ol,
Ürəyimə sıcaq ol.
Mənə sevgidən danış,
Ölç günü qarış-qarış…
Bağçamda ağaclara bülbülləri çağır gət,
Həyatımda fırtına, bir titrəyiş doğur gət,
Gecələrin üzünə sığal çəksin gözlərin,
Ürəyimə təb adlı çiçək əksin sözlərin…
Hər tərəf gur çilçıraq, hər tərəf qoy nur olsun,
Səni mənə bağlayan nazəndə qürur olsun.
Sevgi canda var kimi,
Həyat yolu qar kimi,
Sevda izlərin olsun,
Canda közlərin olsun
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Mehriban bir davranış,
Mehriban bir oyanış,
Gülüşə deyək alqış,
Qəlbə məlhəm xoş baxış…
Getsin könüldən bu qış…
Mənə sevgidən danış
Mənə sevgidən danış…

12.01.2015

YAMAN İNCİMİSƏN
Yaman incimisən məndən, ey yarım,
İnciyib küsəndə ürəyimə gəl.
Səbəbin sormuram səndən, ey yarım,
Sən də dur dinməzcə diləyimə gəl.

23. 12.2014

Сечмяляр (шеирляр)
BİLİRSƏN Kİ, SEVİRƏM
Bilirsən ki, sevirəm,
Sevgi hicran oyunu.
Dərd dolu könül çevrəm,
Necə görəsən onu.
Gecənin sakitliyi
Ürəyə intizardır.
Əzabımın kütlüyü,
Qəlbə donuq məzardır.
Dilim səndən danışır,
Mənsə donub baxıram.
Xəyalınla yarışır,
Öz-özümdən qorxuram.
Sükutun dərinliyi
Dəli edəcək məni.
Qur könlümə şənliyi,
Qəlbə buraxım səni.
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DOLAŞIB QALMIŞAM
Dolaşıb qalmışam öz gümanımda,
Yar məni yadına salmır ki, salmır.
Batmışam ürəklə ah-amanımda,
Gəlib bir könlümü almır ki, almır.
İnciyib küsəndə könlüm ahlanır,
Gecənin köksündə qəlb günahlanır,
Köksümdə bir ümid işığı yanır,
Bəxtimin evində qalmır ki, qalmır.
Mən də hicran alıb dərdə düşürəm,
Özüm öz bağrıma lap hay-həşirəm,
Acımı taxtından necə düşürəm?
Yar gəlib qapımı çalmır ki, çalmır.

14.05.2013

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
BU NECƏ MƏHƏBBƏTDİ
Bu necə təbəssümdü, bu necə məhəbbətdi?
Bu necə ürəyimə saldığın ibadətdi?
Ağılımın içində möhtəşəm qala yapdın,
Əzizim, söylə, məni axtarıb necə tapdın?
Bağırımda köz olan sözlərim gəl-gəl deyir,
Səni gəzib arayan gözlərim gəl-gəl deyir.
Əngin üfiq içində gəzir səsim, sorağım,
Sənə köklənib saztək dinir könül fərağım.
Möhtəşəm görkəminə hansı şərqini qoşum?
Yenə də dəli hissim, dəli ilhamım coşub.
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Gəl könül bağçasının çiçəklərin çələng et,
İçimdə cövlan edən acılarımla cəng et.
Baxışların könlümdə sevgi yuvası qurub,
Aradakı iztirab hər ikimizi yorub.
Təbəssümün könlümün döndü çıraqdaşına,
Dolanır can pərvanəm hər cecə yar başına.

12.01.2015

Сечмяляр (шеирляр)
ULDUZLAR PARLAR
Gecə səmalarda ulduzlar parlar,
Parlaq işıq saçar surətin kimi.
Buludlar işığı tutub qamarlar,
Ay da gülümsəyər heyrətin kimi.
Sən elə heyrətlər içindən çıxdın,
Ağlımı, hissimi əlinə aldın.
Bütün uçrumları bir anda yıxdın,
Qəlbimin evində yenə sən qaldın.
Nə çoxdur ömürün qaranlıqları,
Zülməti gözləri kor edir sanki.
Qüssələr çox sevir viranlıqları,
Həyatın özünə zor edir sanki.
Ürək daxilində can yerləşirmiş,
Mən bunu öncələr heç bilməmişdim.
Sevgi ildırımtək qəlbdə həşirmiş,
Onu dərk edən gün mən dərdə düşdüm.
Səni çox sevirəm, özün bilirsən,
Bunu baxışımdan soruşma daha.
Hər gün yuxulara eşqlə gəlirsən,
Gedəndə can düşür qüssəyə, aha.
Sən təəccüb doğuran hissim olmusan,
Səni əmin etmək istəyirəm mən.
Ruha şərqi çalan bir sim olmusan,
Bilirəm qəlbinə çox dəyirəm mən.

07.02.2015
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HƏR TƏRƏFDƏ GÖZƏLLİK
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Hər tərəfdə gözəllik,
Hər tərəfdə kəhkəşan,
Sənin eşqin sevgidən
Qəlbimə verir nişan.
Bu bir röya yuxusu,
Gəlir sevda qoxusu,
Ürəyimdə yurd salıb,
Yaman ağlımı alıb.
Fikrimdə, düşüncəmdə
Elə sənlə oluram,
Boynuna qol salıram,
Xəyallara dalıram.
Hissim yabanı güldü,
Dərdim, bağrı söküldü.
Ürəyimdən ağlıma
Gizli bir yol çəkmisən,
Səndəmi bu kədərlə
Mənim kimi təkmisən?
Hər tərəfdə kəhkəşan,
Ulduzların içindən
Surətin verir nişan.
Doluram bulud təki
Rəsminə baxa-baxa,
Rəva bulma könülü
Hicran yandırıb yaxa.
Şəklin göydə haylanır,
Ürəyim səni anır.
Buludların başına,
Şimşəkləri çaxdırır,
Qarışır göz yaşıma.
Bu nə eşqdi, ay Allah,
Bəlkə işlədik günah?
Günahın özündə də

Сечмяляр (шеирляр)
Bir savab dolaşarmış,
Sevgi canlı bir varlıq
Ürəklərdə yaşarmış…
Ağılı adlayarmış,
Hissləri odlayarmış,
Gözdən yuxu alarmış,
Qəlblərə yol salarmış.
Bu ilahi möcüzə,
İnsanıq deyir bizə.
Heç bunu bir anlayıb
Duymusanmı, sevgilim?
Sənə yar deməyən gün
Qoy qurusun bu dilim!
Açılan sabahların
Sən parlaq gündüzüsən,
İnan buna sevdiyim,
Sən həyatın özüsən.
Hər tərəfdə gözəllik,
Hər tərəfdə kəhkəşan.
Sənin eşqin sevgidən
Qəlbimə verir nişan.

07.02.2015
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NİYƏ FİKRİMDƏN ÇIXMIRSAN
Ürəyimi ram etmisən,
Girib ora kam etmisən,
Eşqimi ilham etmisən,
Sən ki, qəlbimi qırmısan,
Niyə fikrimdən çıxmırsan?
Hər yerdən rəsmin boylanır,
Dilimdə ismin boylanır,
Bağrımda cismin boylanır,
Sən ki, qəlbimi qırmısan,
Niyə fikrimdən çıxmırsan?
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Sabahı axşam edirəm,
Xəyalınla şam edirəm,
Ömrə ehtişam edirəm,
Sən ki qəlbimi qırmısan,
Niyə fikrimdən çıxmırsan?
Sevməkdi cana bir peşə,
Sevəndə bitmir əndişə,
Səndən qəlbimə yox nəş‘ə,
Sən ki qəlbimi qırmısan,
Niyə fikrimdən çıxmırsan?

08.02.2015

SƏN ELƏ BİLMƏ Kİ
Sən elə bilmə ki, sevmirəm səni,
Sevənlər qəlbində sevgi bəstələr.
Canıma əvəzsiz demirəm səni,
Bütün duyğuları sevgi üstələr.
Sən könül bağçamda bitən çiçəksən,
Mən onun nazını özüm çəkirəm.

Сечмяляр (шеирляр)
Bəlkə bədənimə özün ürəksən,
Onunçın ruhunla birgə səkirəm.
Sənin varlığına minnətdaram mən,
Mənə bu həyatda sevmək öyrətdin.
Olduğun yerlərdə sanki, varam mən,
Eşqin ürəyimi çox kövrək etdi.
Sən elə sayma ki, sevmirəm səni,
Sevməyin özündə ilahi ruh var.
Ürək canı bilir dəmadəm səni,
Eşq olmayan yerdə göz yaşı, ah var.
Bunu bilə-bilə könlümə dəymə,
Özün xəbərdarsan – eşqin quluyam.
Könül duyğuların boşuna əymə,
Allah bəndəsiyəm, pis-yaxşı buyam.
İlahi işığı sevgini seçir,
Onun təmasında uyuyur bəşər.
Könül bulağından ömür an içir,
Eşq olmayan vaxtı göy yerə düşər.
Tanrı belə qurub bu kainatı,
Eşqisiz, duyğusuz bir canlı yoxdu.
Bağlayır ömürə can öz həyatı,
Onunçın aləmdə kəhkəşan çoxdu.
Sən elə bilmə ki, sevmirəm səni,
Sevənlər qəlbində sevgi bəstələr.
Canıma əvəzsiz demirəm səni,
Bütün duyğuları sevgi üstələr.

15.02.2015
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BAĞLIYAM SƏNƏ
Mən ki, ürəyimlə bağlıyam sənə,
Sən də könlüm kimi yanasan, bəlkə.
Durub bülbül təki çağlıyam sənə,
Duyub bu istəyi anasan, bəlkə.
Eşqə düşənlərin təqsiri olmur,
İlahi sevgidən yaranır bu hiss,
Alüdə olanın qəlb sirri olmur,
Duyğular içində özüdü nəfis.
Xəyaltək yuxuma qonub gəlirsən,
Gözümdən boylanır baxışın nədən?
Gecə şəbnəmitək donub gəlirsən,
Deyirdin bəs gəlmir qəlblərdən gedən.
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Bir də anlat mənə bu gəliş neçin,
Ürəyi tarimar edirsən yaman.
Özün alışdırdın həsrətin için,
İndi də diləmə ondan ah-aman.

24.02.2015

BAHAR ƏTRİ VAR
Sevgilim, üzündə bahar ətri var,
O gözəl çəmənlər səndən danışır.
Mənim ürəyimdə sevgi xətri var,
Sənin eşqin ilə birgə yarışır.
Çıxaq gözəlliyin seyrinə bu gün,
Qəlbimin sevinci dünyanı tutsun.
Gülək sevdaların xeyrinə bu gün,
Könlümüz niskili, qəmi unutsun.
Günəşin işığı yerləri bəzər,
Sən çıx hərarətə tut ürəyini.
Gizli iltifata dəyməsin nəzər,
Dinlə həyatında eşq mələyini.

Сечмяляр (шеирляр)
Bax mənim qəlbim də sənə bağlıdır,
Qoy bu bağlılığı qıran olmasın.
Sevgisiz qüssələr canı ağrıdır,
Dünyada eşqisiz ürək olmasın.

27.02.2015

MƏKTUBU ALMIŞAM SƏNDƏN
Sevgilim, məktubu almışam səndən,
İçindən sevdalar dolur ürəyə
Qurtarıb könlümü dumandan, çəndən,
Bənzəri var imiş ülkər mələyə.
Məktubdan sətirlər gülür üzümə,
Hər sətir içindən eşqin boylanır.
Kəlmələr odlanır ocaq közümə,
Ağlım havalanır, hislərim yanır.
Dünyanı gözəllik bürüyüb sanki,
Göylər də yerlərə şərqi oxuyur.
İçimdə qüssələr əriyib sanki,
Aləmlər rayihə, ətir qoxuyur.
Sevgilim, kölgən də gəzir otaqda,
Baxışın sözlərin içindən baxır.
Könlümü tənhalıq üzür otaqda,
Həsrətin şimşəktək tavanda çaxır.
Məktub bir sevdanın ürək təması,
Fərəhlər içində qəhqəhə çəkir.
Dopdolu ruhumun hicran səması,
Bütün varlığımı eşqinə çəkir.

03.03.2015

277

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
MƏHƏBBƏT BİR ƏMANƏT
Məhəbbət bir əmanət,
Hər kəs anlasın gərək.
Ona canlar zəmanət,
Hər ürək yansın gərək.
Onu qorumaq lazım,
O həyatın özüdür.
Qəlbə sarımaq lazım,
O ilahi közüdür.
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Məhəbbət duyğuların
Qaynayan çeşməsidir.
İnsana sayğıların
Can isidən səsidir.
Ürəklər şölələnsin
Sevginin günəşinə.
Duyğulara ələnsin,
Can yansın atəşinə.
Heç bir qəlbin ünvanı
Qüssə, kədər bilməsin.
Bəzəsin eşq yuvanı,
Hicran qalib gəlməsin.
Bu diləklə Şadiman
Çağlayır gecə-gündüz.
O hər bir cana dərman,
Onun möhtacıyıq biz.

15.06.2014

Сечмяляр (шеирляр)
AÇSIN KÖNÜLDƏ ÇİÇƏK
Açsın könüldə çiçək,
Duyğulansın qoy ürək,
Cana istəkli mələk,
Bitməsin heç bu yarış,
Mənə sevgidən danış.
Dünya içi fırtına,
Alır bizi sırtına,
Birgə murad atına,
Gəl yetək qarış-qarış,
Mənə sevgidən danış.
Sevənlər çarpışmalı,
Sərt qayalar aşmalı,
Arzu-dilək daşmalı,
Ruhun ruhuma tanış,
Mənə sevgidən danış.
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Əzizləyək günləri,
Eşqə toy-düyünləri,
Ömrün səda ünləri
Tələsir, vaxtdan yapış
Mənə sevgidən danış.
Nə gözəldir bu həyat,
Gəl birgə quraq büsat,
Hicranı qəlbdən kəs at,
Eşqi sanma aldanış,
Mənə sevgidən danış.
Mənə sevgidən danış.

28.02.2015

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
BU NƏ SEVGİDİ
Bu nə məhəbbətdi, bu nə sevgidi,
Alıb qollarına aparır məni.
Ürəyim ömrümə bir həyat idi,
İndi varlığımdan qoparır məni.
Göz yaşım kiprikdə həyəcanlanır,
Bəbəklər baxışlar içində yanır.
Kölgələr dolaşır, xəyal canlanır,
Vücudum atəşə, oda boyanır.
Xatirən izləyir kəlmələrimi,
Sətirlər içində sözün dolaşır.
Ürək də, İlahi, eşqdən mələrmi?
Ruhum çalxalanır, ağılım çaşır.
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Bu nə iztirabdı düşüb qalmışam,
Varlığım yolunda yanır şam kimi.
Özüm öz ömrümə acı halmışam,
Gəzirsən könlümdə ehtişam kimi.

03.03.2015

SEHİRLƏNİB DİLƏKLƏR
Nədən belə sehirlənib diləklər,
Səni mənə nə bağlayır bilmirəm.
Ülfətinlə mehirlənib ürəklər,
Bu sevdanı həyatımdan silmərəm.
Gizli-gizli eşqin dolur qəlbimə,
Sevməyənlər vəfadan nə bilərlər.
Sevgi duymaz can evinə qəlb demə,
Gözlə gələn eşqi candan silərlər.
Məhəbbətin duyğuları bulaqdır,
Qaynadıqca gözündən yaş tökülər.

Сечмяляр (шеирляр)
Pıçıltını sezən yazıq qulaqdır,
Ürək duyar, qəlb əzabdan sökülər.
Bu ki, eşqdir alışdırır ürəyi,
Bu İlahi sevgisidir, dildarım.
İtirənlər qazandılar de nəyi?
Sən olmasan, artar canda qübarım.

03.03.2015

ÜRƏYİM SƏNİN YANINDA
Sevdiyim, ürəyim sənin yanında,
Bilmirəm dünyanın harasındayam.
Axtarsan, bəlkə də gəzir canında,
İtkin düşmüşlərin sırasındayam.
Bu istək könlümü yandırıb yaxır,
Ruhum çıxıb candan mənə kəm baxır,
Sanki varlığıma qəm ehkam baxır,
Sevginin sızlayan yarasındayam.
Yıxıb sərhədləri, dön mənə sarı,
Sevən də həsrətdə qoyarmı yarı?
Könlüm səhralarda gül gəzən arı,
Qəlbimin hicranla təmasındayam.
Məni ayrılığa dustaq eyləmə,
Dərdə ürəyimi yataq eyləmə,
Məni nisgilinə ortaq eyləmə,
Eşqinin bir dəli havasındayam.
Dilim yar söyləyir, ürəyim istək,
Gəl birgə tərlantək göylərdə süzək,
Bu gizli sevdanın köksündə bitək,
Tanrının eşq adlı duasındayam.

09.03.2015
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SƏNƏ BAĞLIDIR
Sevgilim, ürəyim sənə bağlıdır,
Ruhunda çalxanan məhəbbətimdir.
Sənsizlik könlümü elə ağladır,
Sənə sevgilərim ibadətimdir.
Bu duyğu hər gecə sıxır könlümü,
Hicran əzabları yıxır könlümü,
Həsrətin şişinə taxır könlümü,
Manqalı köz edən müsibətimdir.
Özün bilirsən ki, qəribəm sənsiz,
Sən də ayrılıqda yanırsan mənsiz,
Bahar bahar olmaz yaşıl çəmənsiz,
Bu sevda eşqinə itaətimdir!
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Yar, çətin deyilsə, gəl halıma bax,
Həsrətə qul olmuş əhvalıma bax,
Hönkürən, ağlayan vüsalıma bax,
Ömrümlə sürünən əziyyətimdir.
Yuxuma gəlirsən, yuxum ağlayır,
Səni itirməkdən qorxum ağlayır,
İçimdə hönkürən ahım ağlayır,
Sənə can məktubum şeriyyətimdir.

09.03.2015

SALDIN ÜRƏYİ
Elə məhəbbətə saldın ürəyi,
Çıxartdı ürəkdən ağrı-acını.
Sənsən taleyimin sevgi mələyi,
Qoymusan başıma eşqin tacını.
Kim deyir cahanda məhəbbət yoxdur?
Onun işiğıdır tutub dünyanı.
Eşqisiz, duyğusuz ürəklər ahdır,
Sevgidir çatdıran haqqa duyanı…

09.03.2015

Сечмяляр (шеирляр)
YUVA QURDUM
Könlümdə sənə yuva qurdum,
Bütün acılarımı içimdən sovurdum.
Ürəyimlə isitdim bu yuvanı,
Sən mənə uddurdun ən sevdalı havanı.
Səhər-axşam, axşam-səhər,
Qəlbimdən sovuşdu qəhər.
Xəyalın gözlərimin önündə,
Bilirəm eşqim boylanır köksündə.
Ruhum dolanır əksində…
Sən mənim həyata baxışım,
Bir kəlmə hə de, məkanına gəlim yığışım.
Sən məni eşidirsənmi, əzizim?
Tanrı bəxtimizi bir yazıb bizim…
Bunu mənə dünən yuxuda mələklər dedi,
Bu Tanrıdan gələn səda idi.
Nəbzinlə bir döyünür nəbzim,
Kölgə təki gecələrdə gəzir izim.
Dön mənə sarı,
Ey könlümün yarı.
11.03.2015

BU NƏ SEVDA YUXUSU
Bu nə sevda yuxusu,
Gülə batmışdı hər yer.
Gəlirdi can qoxusu,
Eşqə çatmışdı hər yer.
Sən də baxıb gülürdün,
Buludların içində.
Canı yaxıb gülüdün,
Sevgi vardı içində!

16.02.2016
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
İŞIĞISAN
Hansı planetin işığısan sən?
Əksin ürəyimə şualar saçır.
Qəlbimin harayı düşüb aləmə,
Qopub varlığımdan yanına qaçır.
İndi hislərim də özündə deyil,
Öncəki səmtini itirib daha.
Bürüyüb könlümü bir dəli meyil,
Hicran notlarını bitirib daha.
Körpəcə quzutək mələyir qəlbim,
Sənin sehirinə düşüb qalmışam.
Özünə sağlıqlar diləyir qəlbim,
Dərin bir quyuya eşqi salmışam.
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Ordan çıxmağına gümanım yoxdu,
İncə xəyallardan qala yapmışam.
Özünü itirən dünyada çoxdu,
Mən də itirmişəm, səni tapmışam.
Hansı planetdən qopub gəlmisən?
Söylə, sevdiciyim, qoy aləm bilsin.
Bəlkə də ruhumu tapıb gəlmisən,
Beləsə, qoy könlüm sevib sevilsin.

12.03.2015

ELƏ SEV MƏNİ
Sevirsən, ey yarım, elə sev məni,
Bütün sevənlərə bir dastan olsun.
Oxşaya bilməyir, otaq, ev məni,
Eşqdən yaratdığın gülüstan olsun.
Sanma ayrılığa, nolar, div məni.

16.02.2016

Сечмяляр (шеирляр)
YAXINSAN AXI
Dönüklük kəşf etmə məndə, ey gülüm,
Sənsiz keçdisə də çox ayım, ilim.
Qan ağladı ürək, alışdı dilim,
Sevgi gözümüzdən qaçan bir yuxu,
Sən mənim könlümə yaxınsan axı.
Zaman iti axdı, biz ayrı düşdük,
Yalnız yuxularda gizli görüşdük,
Həsrətin oduna yanıb dəyişdik,
Sevgi gözümüzdən qaçan bir yuxu,
Sən mənim könlümə yaxınsan axı.
Çıxdı məhvərindən bir zaman ürək,
İçində soyudu hər arzu, dilək,
Əsdi aramızda qəfil bir külək,
Sevgi gözümüzdən qaçan bir yuxu,
Sən mənim könlümə yaxınsan axı.
Xatirən kükrəyən nəğməli dəniz,
Keçir gur sulardan min cığır, min iz.
Xəyalın önündə sözlər çökür diz,
Sevgi gözümüzdən qaçan bir yuxu,
Sən mənim könlümə yaxınsan axı.
Unuda bilmirəm, unutmaq çətin,
Bu da bir dərdidir səmimiyyətin,
Yatır ürəyimdə gizli surətin,
Sevgi gözümüzdən qaçan bir yuxu,
Sən mənim könlümə yaxınsan axı.

24.01.1987
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
AÇILIR BAĞÇAMIN GÜLLƏRİ
Açılır bağçamın gülləri sənsiz,
Onların nə hüsnü, nə də rəngi var.
Mən yelə verirəm illəri sənsiz,
Həsrətin könlümü süpürüb-sovar.
Gəl, könül bağımın sən bağbanı ol,
Qoyma sərt ilğımlar soldursun onu.
Qoyma ayaq açsın ora tikan, kol,
Onsuz da heç olur varlığın sonu.
Dadıma yetməyə tələs, sevgilim,
Sənsiz ağ hörürəm qara telləri.
Hicranın yolunu gəl kəs, sevgilim,
Susdur o qeybətçil, yalan dilləri.
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Ürəyim yolunda qərarsız qalıb,
Çırpınır qəfəsdə bir bülbül təki.
Başımın üstünü hicranın alıb,
Əlacsız dərdimin, gəl ol həkimi.

05.03.1989

ALIŞIR QÜSSƏDƏN
Alışır qüssədən yanır dil-dodaq,
Nə sən qayıdansan, nə mən dönənəm.
Eşqin ağacına sadiq bir budaq,
Dəli tufanına min il yenənəm.
Hər acı hicranın bir sonu vardır,
Qayıt, sevdiciyim, qayıt bu yoldan.
Yazıqlar olsun ki, qəm könlə yardır,
Qayıt, qurtar məni sən qalmaqaldan.

Сечмяляр (шеирляр)
Ürpəşir ürəyim təklikdən daha,
Bürüyüb bağrımı dəhşətli fəryad.
Ürəyim üzünü tutub Allaha,
Dad çəkir, bu acı bəxtimə min dad.

11.08.1994

KÖNÜL VURULUBDU
Könül vurulubdu ala gözünə,
Mənə elə baxma ağlım lap çaşır.
Bəs necə bir başa deyim üzünə?
Ürəklə məhəbbət hey pıçıldaşır.
Ömürümü, günümü saldın düyünə,
Qoymursan sinəmdə ürək öyünə,
Niyə yetməyirsən bir səsə, ünə?
Eşqinin selləri çağlayıb daşır.
Əlimdən almısan ixtiyarımı,
Mənli ürək adlı bəxtiyarımı,
Pozdun əhd-peymanı, pak ilqarını,
Sevgim min zirvədən-zirvəyə aşır.
Gözümdən, könlümdən düşübdü həyat,
Nə qədər insafsız oldun, ey səyyad,
Sinəndə qopduqca min nalə, fəryad,
Həsrətin kədəri qəzəblə coşur.
Gizlincə tökdükcə gözlərim yaşı,
Əyir dərd köksümə əyilməz başı,
Ya sən dilbilməzsən, ya mənəm naşı,
Dilim qəmli-qəmli nəğmələr qoşur.

19.11.1987
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SƏN YUXUMA GƏLƏNDƏ
Ürəyim pərvazlanır,
Duyğularım nazlanır,
Sözlərim avazlanır,
Röyam üzə güləndə,
Sən yuxuma gələndə.
Eşqim bahar yağışı,
Aparır qarlı qışı,
Çağlayır gözüm yaşı,
Nəfəsini biləndə,
Sən yuxuma gələndə.
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Hicran qaçır yanımdan,
Kədər çıxır canımdan,
Sevda doğub anımdan
Ayrılığı dələndə,
Sən yuxuma gələndə.
Gözlər yatır ağrınla,
Qəlb duyur sorağınla,
İpək əl yaylığınla
Yanağımı siləndə,
Sən yuxuma gələndə.

04.05.1989

SALIBDI TUFAN
Həsrətin könlümə salıbdı tufan,
Gəldi-gedər həyat baxmayır sözə.
Sənsiz çox uzundu ömürdə hər an,
Qalmadı halım ki, hicrana dözə.
Gözlərim yollardan çəkilib gəlmir,
Sənin gəlişinə peyman bağlayır.
Sorağın buluda bükülüb gəlmir,
Kipriklər yaş tutub, bəbək ağlayır.

Сечмяляр (шеирляр)
Bu nə təmənnadır, bu nə ixtilaf,
Sevda gülüşləri dodaqda dondu.
Çıxdın nə zamandan əhdinə xilaf,
Gözümə həsrətin şəbnəmtək qondu.
Baxışlar dikilib getdiyin yola,
Elə hey gözlədim, gəldiyin gün yox.
Möhnətin əlindən qəlb dola-dola,
Yoxluğun sinəmə tuşlanan bir ox.

11.03.1989

TƏQDİM EYLƏDİN MƏNƏ
Yenə də pak eşqini büküb baxışlarına,
İlıq nəvazişinlə təqdim eylədin mənə.
Sinəm də ilk qar təki eşqin naxışlarına,
Bir heyrətə bürünüb baş əydim dönə-dönə.
Baş əydim ki, bir daha pozulmasın əhdimiz,
Önümdən günahını qovdum çox uzaqlara.
Günahınla bir yerdə ayrılıqçın cəhdimiz,
Tuş olub yay günündə tufana, sazaqlara.
Dilimin dediyini ürək demədi, neylim?
Ağlımla mən son dedim, bu ülvi məhəbbətə.
Səndən uzaqlaşdıqca, sənə uzandı meylim,
Çəkildi istəklərim səndən gizli xəlvətə.
Gözlər necə ürəyə qıfıl, açar olarmış,
Onlar bizi tuş etdi bir zaman bir-birinə.
İzinlə addımlayan izim naçar olarmış,
Sənli-mənli qoymayaq qəlb ayaqda sürünə.
Ürəyimə alışqan yaraşır bir şam təki,
Gəl onu söndürməyə cəhd eləmə, bu cəfa.
Ümidlə ümidsizlik çırpınır axşam təki,
Yaxşı ki, hər ötənin qulu olmadı vəfa.

27.08.1989
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PƏRİŞAN
Titrəyir əlimdə bu suçsuz qələm,
Qara bəxtimizdən o verir nişan.
Üzür içimizi iztirab, ələm,
Sən də pərişansan, mən də pərişan.
Solur ömrümüzün günləri dən-dən,
Yoxuşlar yorubdu, düşmüşük əldən,
Gedir göz görəli yazımız əldən,
Sən də pərişansan, mən də pərişan.
Coşur içimizdə sonsuz diləklər,
Qovuşur uyğuda dilsiz ürəklər,
Savaşa çıxıbdı ruhum ürəklə,
Sən də pərişansan, mən də pərişan.
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Bu acı taleyin ismətiyləyik,
Tanrının tənhalıq qismətiyləyik,
Eşqə qovuşmağın həsrətiyləyik,
Sən də pərişansan, mən də pərişan.

19.02.1993

BİR LALƏ TƏKİ
Bilsəydim mən sənə lazımam, gülüm,
Bitərdim yolunda bir lalə təki.
Sənsizlik köksümü üşüdən zülüm,
Qonur dodaqlara piyalə təki.
Sənsiz könlüm evi darmadağındır,
Bayquşlar yollanır xarabasına.
Sevgim, eşqim, hissim xoş sorağındır,
Çevirmə əqlimi candan asinə.
Ürəyim təşnədir xoşbəxt çağlara,
Nə sən bəxtiyarsan, nə mən bəxtiyar.

Сечмяляр (шеирляр)
Misralar ah yazar ağ varağlara,
Sinəmdə dəhşətli bir aləm uyar.
Bilsəydim mən sənə lazımam, gülüm,
Bulaqtək yolunun üstə çıxardım.
İtib bu dünyadan hey ilim-ilim,
Aytək pəncərəndən sənə baxardım.

03.04.1993

HƏSRƏTİNLƏ ALIŞACAĞAM
Könlüm atəşini qovundan alıb,
Yanıb vüsalına qarışacağam.
Odlu hisslərimlə mən tənha qalıb,
Sənin həsrətinlə alışacağam.
Salıb ürəyimi o dar məhbəsə,
Dünyada uymaram bir də heç kəsə,
Acı taleyimlə girərək bəhsə,
Leyliylə, Əsliylə yarışacağam.
Bir də baş vurmaram keçilməzlərə,
Baxmaram biganə, dönük üzlərə,
Yalançı, riyakar, oğrun gözlərə,
Hərb elan edəcəm, vuruşacağam.
Sevgimi çıxardıb dəmir qəfəsdən,
Salacam kədəri, qəmi həvəsdən,
Mən ki heç qurtara bilmədim nəhsdən,
Qara bəxtim ilə yarışacağam.
Həsrəti, hicranı hey yamanlayıb,
Dəli ürəyimin eşqin anlayıb,
Sadəlövh könlümü hər gün danlayıb,
Sənsiz keçən ömrə alışacağam.

07.06.1993
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MƏN OL
Sənsiz dünya mənə soyuq məzardı,
Ömrümün mənası acı xülyalar.
Könlümün dilində qəmə həzardı,
Mənim həyatımdı sənli röyalar.
Ürək yuxularda eşqə qovuşar,
Camalın önündə səcdəyə yanar.
Bu hicran acısı nə vaxt sovuşar,
Yatmış taleyimiz birgə oyanar.
Yollara baxmaqdan gözüm kor oldu,
Bəbəklər içinə sonsuz işıq ol.
Bəxtimlə oynamaq mənə zor oldu,
Sənsiz günlərimə gəl yaraşıq ol.
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Ağrılı illəri məzarla daha,
Bizi bir-birinə yazan fələkdi.
Bir olsun səcdəmiz böyük Allaha,
Sənə könül verən mən yox, ürəkdi.
Gəl soyuq evimin çırağın yandır,
Hönkürən bəxtimin günəşi sən ol.
Yatan Şadimana rəhm et, oyandır,
Alışan qəlbimə əbədi mən ol.

09.08.1994

Сечмяляр (шеирляр)
BƏBƏYİMSƏN
Göz yaşımsan, bəbəyimsən,
Gecələrə şam-çırağım.
Könlüm, canım, ürəyimsən,
Alın yazım, bəxt varağım.
Fələk çalan haqq qələmim,
Qismətimə düşən yazım.
Küllü-dünyam, eşq aləmim,
Fəğan edən könül sazım.
Ağlım, hissim, gümanlarım,
Arzu-kamım, saf murazım,
Sevgi dolu zamanlarım,
Qışdan sonra həyat yazım.
Təbib, loğman, həkim çarəm,
Əlac olmaz dərdə məlhəm.
Ayrılığın gəlsə zarəm,
Ömür keçsin sənlə bahəm.
Tənhalığa əlacımsan,
Oğrun, qərib baxışların.
Başımda ismət tacımsan,
Ömrə düşən naxışların.
Şadimanı alsa zülüm,
Əllərinlə bük qumaşa.
Ürəyimdə sevda gülüm,
Şehini çək gözə-qaşa.

05.06.1995
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SƏNDƏN KÜSMƏRƏM
Səni incidiyim bəsdir, sevdiyim,
Qəlbdə eşq bəsləyən təndən küsmərəm.
Könül iltifatın açıqca deyim,
Özümdən küsərəm, səndən küsmərəm.
Taleyin dolanbac, yolları nalan,
Gecəli-gündüzlü könlümü alan,
İblisə, şeytana qələbə çalan,
Özümdən küsərəm, səndən küsmərəm.
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Onsuz əlimizdən uçdu bu illər,
Qəlbdə yuva qurdu acı niskillər,
Tilsimdən yenicə çıxıb müşküllər,
Özümdən küsərəm, səndən küsmərəm.
Təşnə ürəyimin dəli sevdası,
Dilimin sevgiyə son mübtədası,
Qapında sərgərdan eşqin ədası,
Özümdən küsərəm, səndən küsmərəm.
Şadiman alışan şamdı gecələr,
Gözümdən qanlı yaş damdı gecələr,
Sənsiz damla dərdi damdı gecələr,
Özümdən küsərəm, səndən küsmərəm.
27.05.1995

Сечмяляр (шеирляр)
GÖZLƏRİN
Salıb ürəyimdə atəşi ocaq,
Dünyanın bağrına qoru dolacaq,
Sevgisi, nəş‘əsi bax qucaq-qucaq,
Məni od-alova salan gözlərin,
Maviyə-yaşıla çalan gözlərin.
Gecə uyğularda könlümü oxşar,
Həsrəti, hicranı qəlbə axışar,
Fələk tuş eyləyib bəxti yoxuşa,
Kədərlə, ələmlə dolan gözlərin,
Maviyə-yaşıla çalan gözlərin.
İçimdə çağlayan eşqi şəlalə,
Qonub duyğu təki min bir xəyalə,
Gəlməsin, İlahi, heç vaxt zavalə,
Ağlımı əlimdən alan gözlərin,
Maviyə-yaşıla çalan gözlərin.
Mən kimə söyləyim bu həbsi-halı,
Hicranın dağ-daşa salıb vüsalı,
Apara aradan o qeylü-qalı,
Bağrımı etməyə talan gözlərin,
Maviyə-yaşıla çalan gözlərin.
Alışıb fəraqdan düşmüşəm xəstə,
Sanki son məqamdı, ürək can üstə,
Sən məndən bircə yol qəlbimi istə,
Demə ki, yolumda qalan gözlərin,
Maviyə-yaşıla çalan gözlərin.

25.05.1994

295

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
ƏĞYARA TAY TUTMARAM
Aşiqimi əğyara tay tutmaram,
Neçin əhdi boş sanırsan, bilmirəm?
Pak eşqini ayaqlara atmaram,
Niyə məni qısqanırsan, bilmirəm?
Əlindədi bu könlümün çarası,
Ocaq çatıb qəlblə ağıl arası,
Yuvamıza tay dünyanın harası?
Niyə məni qısqanırsan, bilmirəm?
Gecələrim gözlərinin odası,
Səadətim məhəbbətin adası,
Səni yazıb tanrı bəxtə, qadası,
Niyə məni qısqanırsan, bilmirəm?
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Ürəyimi belə salma möhnətə,
Dözməz könül, dözməz ömür halətə,
Mən ki, vurğun, o baxışa, qamətə,
Niyə məni qısqanırsan, bilmirəm?

16.07.1995

NƏFƏSİNƏ EHTİYACIM VAR
Sənin nəfəsinə ehtiyacım var,
Onu əsirgəmə ev-eşiyimdən.
Özün də bilirsən canda acım var,
Üzünü döndərmə can keşiyimdən.
Onun sozalması könlümə zərbə.
Sən mənim dünyada həyat işığım,
Eşqindi ömrümə sevda aşığım,
Söndürmə çırağın, toxunma təbə.

16.02.2016

Сечмяляр (шеирляр)
ÖLÜNCƏ
Getdin, ürəyimdə bu niskil oldu,
Ağrıya, acıya döndü o anlar.
Sənə yetişməyim nə müşkül oldu?
Bitib-tükənmədi, eyvah, divanlar.
Birgünlük ayrılıq bir sitəm təki,
Uçurtdu ömrümün xanimanını.
Yenə də tənhalıq, bax, matəm təki.
Ağlatdı könlümün asimanını.
Uyuşa bilmədim otağa nə sirr,
Ürək uyğularda sənə qovuşdu.
Özüm tənhalığın əlində əsir,
Yenə də həyatım qəmə yovuşdu.
Gəl, qəfil gəlişlə həsrəti yasla,
Bu ağır zülümə dözməyim yetər.
Beşgünlük ömrümü batırma yasla,
Bu ki, taleyimə ölümdən betər.
Çeşməsi tükənməz gözlərim bulud,
Ağlayıb, yoluna baxdı bu gecə.
Ürəyim mizraba bənd olmuş bir ud,
Sızlayır içində təklik ölüncə.

05.11.1995

		

***

Həsrətin şiddəti leysan andırır,
Tənhalıq könlümün için yandırır,
Ürəyim bədəndən yenə yan durur,
Qapımdan boylanır əsən küləklər,
Qoşulub mehlərə itir diləklər.

18.11.1985
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MƏHƏBBƏT YALANMIŞ
Mən sənin eşqinə yandığım gündən,
Ömrün illərinə yabançı oldum.
Vaxtsız saçlarıma sevgin saldı dən,
Gəncliyim önündə yalançı oldum.
Elə bil baharda çiçəkli bağı,
Bir qəfil qasırğa soldurdu tökdü.
Gözəl cavanlığın bu yetkin çağı,
Sinəmə həsrətin dumantək çökdü.
Unuda bilmirəm səni indi də,
Aradan neçə ay, neçə il ötüb.
Uşaqtək dil açıb qəlbim dindi də,
Gün olub bülbültək o dil-dil ötüb.
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Səni itirəndən deyib gülmürəm,
Sevgim də, eşqim də yad olub sənə.
Sənə vəfasız da deyə bilmirəm,
Öz sadəlövhliyim düşməndir mənə.
İndi yuxuları dola boynuna,
Qoy həsrət, ayrılıq yanıb tökülsün.
Sevinclə səadət girsin qoynuna,
Xəyali sevgimi aləmlər bilsin.

13.04.1986

Сечмяляр (шеирляр)
SƏNİN UCUNDAN
Sənin taleyinin üfüqlərində,
Günəştək boylandım, günəştək yandım.
Eşqin ulduz oldu mən göylərində
Ay təki keşikçi oldum, dayandım.
Bahar yağışıtək, qəfil başladın,
Dəli leysanları tökdün üstümə.
Dərdsiz gözlərimi dərdlə yaşladın,
Qaladın odlara, baxdın tüstümə.
Neçə yol ağladım, neçə yol güldüm,
Eşqimiz dərəli, eniş-yoxuşlu.
Üstümə aləmi, eli güldürdün,
Yollarsa sazaqlı, şaxtalı, qışlı.
Bəxtim nə çəkmədi sənin ucundan,
Qəlbimin evinə çaxnaşma saldın.
Vəfasızlığının tutub ucundan,
Eşqimin sinəsin ilantək çaldın.
Ürəyimin qəmi dəryalar tutmaz,
Könül bir şüşədir, gərək sınmasın.
Sınmış ürəyimi heç nə ovutmaz,
Ruhun zəhmət çəkib ovsunlanmasın.

13.04.1986
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
SƏNİ GÖRMƏYƏNDƏ
Səni görməyəndə halım pozulur,
Üstümə dünyanın çəni tökülür.
Sevincim ürəyə qəmtək yozulur,
Ümidin qalası uçub sökülür.
Göylərdə buludlar ağlar məniçin,
Ayrılıq dağıdar könlümün için,
İstəyim, amalım, məqsədim çin-çin,
Yolunun üstündə ürəyim ölür.
Səni görməyəndə günüm uzanır,
Könlümün atəşi ahlara yanır,
Həsrətim özünə ay-gün qazanır,
Geyinib qırmızı, üzümə gülür.
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Tufanlar başlayır könlün göyündə,
Buluddan koftası parlar əyində,
Dəli istəklərim gəzir beyində,
Gözdən yaş yerinə gurşadlar gəlir.
Səni görməyəndə hər şey büsbütün,
Öz yerində qalar dünya da çətin,
Əsiri oluram mən dörd cəhətin,
Gözümə kədərin mili çəkilir.
QALA BİLMİRƏM
Vallah gecə-gündüzə,
Mehir sala bilmirəm.
Sözü düz deyim üzə,
Sənsiz qala bilmirəm.
Gözlərimdə gözlərin,
İzlərində izlərim,
Qaralır gündüzlərim,
Sənsiz qala bilmirəm

05.10.1986

Сечмяляр (шеирляр)
Bəlalı ürəyimlə,
Arzumla, diləyimlə,
Eşq adlı mələyimlə,
Sənsiz qala bilmirəm
Gözdə yaş gilə-gilə,
Qalmışam silə-silə,
Yoxluğu bilə-bilə,
Sənsiz qala bilmirəm
Ömrümü varaqlama,
Özgədən soraqlama,
Həsrətlə bir çağlama,
Sənsiz qala bilmirəm
Günümü etmə acı,
Eylə dərdə əlacı,
Ömrümün ehtiyacı,
Sənsiz qala bilmirəm
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Başımdan getməz eşqin,
Tükənib bitməz eşqin,
Əlimə yetməz eşqin,
Sənsiz qala bilmirəm.
Həsrətdən don biçmişəm,
Fərəhimdən keçmişəm,
Təkcə səni seçmişəm,
Sənsiz qala bilm

12.10.1986

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
HƏSRƏT QALDIM ÜZÜNƏ
Ayrı düşdü sevgimizin yolları,
Haçan görən gözüm baxar gözünə?
Boynumuzda ayrılığın qolları,
Yenə niyə həsrət qaldım üzünə?
Sanki mənim bir dünyalıq günəşim,
Şaxtalarda, sazaqlarda atəşim,
Yenə sənsiz yaman oldu hər işim,
Yenə niyə həsrət qaldım üzünə?
Ey könlümün təlatümlü dənizi,
Susmağınla saraltmısan bənizi,
Söylə görüm, qınayıbdı kim bizi?
Yenə niyə həsrət qaldım üzünə?
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Eşq bağında gül-çiçəyin qar alıb,
Cavanlığın günü, anı daralıb,
Sevgimizin yaman qanı qaralıb,
Yenə niyə həsrət qaldım üzünə?
Yetişmədi əllərinə əllərim,
Qəmli keçir sənsiz necə illərim,
Solğunlaşıb can bağında güllərim,
Yenə niyə həsrət qaldım üzünə?
Bəbəklərin göz yaşı min dənizdi,
Duyğularım xəyalına kənizdi,
Yolundaca, payız olan bənizdi,
Yenə niyə həsrət qaldım üzünə?

12.10.1986

Сечмяляр (шеирляр)
ALA GÖZLƏRİN
Nə müddətdi salıb könlü çöllərə,
Qəlb ağlayır, yaşı dönüb göllərə,
Sevgim məni dastan edib dillərə,
Dolmuş könlü gəlib ala gözlərin,
Harda qaldı, görən ala gözlərin?
İllər ötür, saça vaxtsız dən düşür,
Şadlıq, sevinc ürəyimdən gen düşür,
Həsrətimiz bir-biriylə görüşür,
Hicranlardan dözmüb dola gözlərin,
Harda qaldı, görən ala gözlərin?
İztirabım şişib, min bir dağ oldu,
Qəlb əridi, od içində dağ oldu,
Məhəbbətim həyatıma dağ oldu,
Təkcə mənə həmdəm qala gözlərin,
Harda qaldı, görən ala gözlərin?
Heç bilmədən məftun oldum üzünə,
Çox söylədim, baxma könlün sözünə,
Gizli eşqi, indi deyim üzünə,
Gözlərimdə məskən sala gözlərin,
Harda qaldı, görən ala gözlərin?
Qəlb bağında gül-çiçəklər saralır,
Heç bir şeydən qanım hər gün qaralır,
Al gündüzlər, axşam olur qaralır,
Pak sevgimə şərik ola gözlərin,
Harda qaldı, görən ala gözlərin?
Həyatımın bəxti sənə bağlıdır,
Ağıl qapım, ay insafsız, bağlıdır,
Bu nəğməkar, tuti dilim bağlıdır,
Hanı, bir gün gələ yola gözlərin?
Harda qaldı, görən ala gözlərin?

13.06.1987

303

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
İŞIQ OLMUSAN
Utanıram. Necə deyim üzünə?
Taleyimə bir yaraşıq olmusan.
Vurulmuşam söhbətinə, sözünə,
Sən bəxtimə düşən işıq olmusan.
Səbəbkarı ağılmı, ya ürəkmi?
Taleyimdə yanıb sönən diləkmi?
Dəliqanlı gəncliyimə kələkmi?
Sən bəxtimə düşən işıq olmusan.
Keçilməzdən sorağını alanda,
Sıldırımdan qəlbinə yol salanda,
Odun, suyun arasında qalanda,
Sən bəxtimə düşən işıq olmusan.
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Yaradanım alov töküb gözünə,
Ürək gərək deyə düzü, düzünə.
İnan, gülüm, ürəyimin sözünə,
Sən bəxtimə düşən işıq olmusan.

08.06.1987

HƏZİN BİR KƏDƏR
Xəyallar qəlbimi yandırıb yaxır,
Dolaşır sinəmdə həzin bir kədər.
Yenə xatirələr şimşəktək çaxır,
Dolaşır küləktək könlümdə hədər.
Sən ürək yıxmaqda mahir bir ustad,
Mənsə bəxtim ilə beş-daş oynadım.
Eyləyə bilmədin ömrümü abad,
Ötənlər bu günə parlaq aynadı.

22.02.1987

Сечмяляр (шеирляр)
SƏN YADIMA DÜŞƏNDƏ
Gözümdə giley olur,
Dilimdə bir ney olur,
Ürəyim qəmlə dolur,
Nə taqət, nə can məndə,
Sən yadıma düşəndə.
Həsrət qapım bağlayır,
Dərdin sinə dağlayır,
Gözlərim hey ağlayır,
Nə taqət, nə can məndə,
Sən yadıma düşəndə.
Dərya qəlbi dərd üzür,
Həsrət qartaltək süzür,
Ürəyim necə dözür?
Nə taqət, nə can məndə,
Sən yadıma düşəndə.
Kim qarğıyıbdır bizi?
Eşqin bağlanıb gözü,
Alışır sinəm közü,
Nə taqət, nə can məndə,
Sən yadıma düşəndə.
Sevinc məndən yan qaçır,
Başıma oyun açır,
Qapımı bəs kim açır?
Nə taqət, nə can məndə,
Sən yadıma düşəndə.
Söylə, ürək neyləsin?
Dərdin kimə söyləsin?
Könlün imdad eyləsin,
Nə taqət, nə can məndə,
Sən yadıma düşəndə.

22.01.1987
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
İTİRDİM MƏN SƏNİ
İtirdim mən səni bir bahar çağı,
Qopdu ürəyimdən min nalə, ağı,
Mənəmi qalmışdı həsrətin dağı?
Qaytara bilmirəm indi o günü,
Sənli xatiratın düşüb düyünü.
O gün başqa-başqa adamlar olduq,
Əsəbin əlində boşalıb dolduq,
Sinəsi tufana düşən bir yolduq,
Həsrət qanun çəkdi hey sağa, sola,
Beyin qərar verdi, qəlb ola-ola.
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İtirdim mən səni, biz ki, cavandıq,
Hicranın dilinə neçin allandıq?
Şimşəkdən alışan ocaqtək yandıq,
Beləcə ayrıldı yollarımız da,
Gəzdi qəm kəndiri qollarımızda.
Yadıma düşdükcə, o günlər yenə,
O sənli günlərim əl edir mənə,
Başı qarlı dağıq düşmüşük çənə,
Bilmirik bahardı, ya da ki, qışdı,
Qədərdən taleyə bəlkə qarqışdı.
İkimiz itirdik can sevgimizi,
Artıq nişangahdır sinədə izi.
Hey dolur boşalır bəxtimin gözü,
İtən günlərimə indi yanıram,
Ürəyin əlindən mən odlanıram.

23.01.1987

Сечмяляр (шеирляр)
ALƏMSƏN, GÜLÜM
Sevgim, məhəbbətim, pak etiqadım,
Yaralı köksümdə naləmsən, gülüm.
Görən yetişirmi sənə imdadım?
Gözümdə bir ayrı aləmsən, gülüm.
Sənsiz rəngi yoxdur meşənin, dağın,
Sənsiz bülbülləri oxumaz bağın,
Sənsiz ürəyimdə dərd yığın-yığın,
Gözümdə bir ayrı aləmsən, gülüm.
Gündüzdən işıqlı, nurludur gözün,
Günəşdən alovlu, odludur közün,
Ən gözəl nəğmədir, varlığın özün,
Gözümdə bir ayrı aləmsən, gülüm.
Sevgili ürəklə oxşa könlümü,
Salma dərələrə, yoxşa könlümü,
Bürü od-alovlu baxşa könlümü,
Gözümdə bir ayrı aləmsən, gülüm.
Sən bir lətafətsən, solmaz diləklər,
Birləşər nə vaxtsa yanan ürəklər…
Oxşar sevgimizi göylər, mələklər,
Gözümdə bir ayrı aləmsən, gülüm.
Ayrı bir ülfətlə valehin ollam,
Xəfifcə titrəyən saf mehin ollam,
Çiçəklər üstündə ağ şehin ollam,
Gözümdə bir ayrı aləmsən, gülüm.
Ömrümüz növrəstə, gənc çağlarında,
Batıram, çıxıram qəm dağlarında,
Asılıb qalmışam göy tağlarında,
Gözümdə bir ayrı aləmsən, gülüm.

24.01.1987
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
BƏLKƏ SƏNSƏN QİSMƏTİM
Məhəbbətin gözlərində çıraqdır,
Nuru ilə gündüz olur zülmətim.
Səadətim yazılmamış varaqdır,
Kim bilir ki, bəlkə sənsən qismətim?
Bu köksümdə baş-başadır duyğular,
Toy-büsatdır, tamaşadır duyğular,
Alıb könlü başdan-başa qayğılar,
Kim bilir ki, bəlkə sənsən qismətim?
Yamaclarda açılmamış çiçəksən,
Mənim üçün göyçəklərdən göyçəksən,
Könlüm deyir, xəyal deyil, gerçəksən,
Kim bilir ki, bəlkə sənsən qismətim?
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Gözlərini gözlərimdən yan tutma,
Od qəlbimi sazağınla soyutma,
Harda olsan, Şadimanı unutma.
Kim bilir ki, bəlkə sənsən qismətim?

09.10.1987

BİRCƏ BAXIŞINLA
Bircə baxışınla ovsunla məni,
Alışdır sinəmdə sevgi közünü.
Susdursun duyğular, qayğılar səni,
Dinmə, ürək desin mənə sözünü.
Başlasın gözümdə şıdırığı yağış,
Leysana bürünsün mənə o baxış,
Sinəmin içinə salsın min naxış,
Qoy mənə göstərsin sevgi üzünü.
Bircə baxışınla mənə günəş ol,
Aləmi qarsıyan od ol, atəş ol,
Ürəkdən ürəyə çəkmişəm bir yol,
Həsrət izimizdən yığsın gözünü.

20.04.1987

Сечмяляр (шеирляр)
GÖZLƏRİN AXTARACAQ
Sevgimi unutsan da,
Könlün məni soracaq.
Sinəmi ovutsan da,
Gözlərin axtaracaq.
Çılğın duyğuya düşüb,
Min bir qayğıya düşüb,
Coşğun uyğuya düşüb,
Gözlərin axtaracaq.
Eşqin yolun düz görsən,
Bir pərişan üz görsən,
Harda qara göz görsən,
Gözlərin axtaracaq.
Yar yarısından qaçmaz,
Arı balsız yurd açmaz,
Quş yuvasından uçmaz,
Gözlərin axtaracaq.
Yaxşı-yaman dəmimçin,
Sevincimçin, qəmimçin,
Ömrü boyu mənimçin,
Gözlərin axtaracaq.

09.10.1987
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
AYRILIQ DƏMİ
Çatdı ayrılıq dəmi,
Getməməyin əlacsız.
Qəmlə dolu sinəmi
Həsrət alıbdı bacsız.
Vüsalın yolu daşlı,
Ümidlər pərən-pərən.
Qalmışam gözü yaşlı,
Könlə agahmı görən?
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Yol çantanı açmısan,
Yığışırsan getməyə.
Mən zamandan qaçmışam,
Heç vüsalın bitməyə.
Uzatmışam qolları
Sarılsın sənə bir an.
Gedənə haqq yolları,
Qalana həsrətli can.

22.01. 1996

BÜRÜNÜB GECƏ
Sənin yoxluğuna bürünüb gecə,
Düşdüm bir daş kimi mən yatağıma.
Səni yuxundaca gördüm indicə,
Səssizcə gəlmişdin sən otağıma.
Dinib danışmadan, sən ayaq üstə,
Süzdün başdan-başa məni ahəstə,
Elə bil hakimdin sükutun üstə,
Gözlərin dönmüşdü çil-çırağıma.

Сечмяляр (шеирляр)
Eləcə sükutla süzürdün məni,
Can alan fələktək üzürdün məni,
Vüsalın evində gəzirdin məni,
Röyan gəldim dedi tez qulağıma.

22.04.1987

ÇƏKMİŞƏM MƏN
Yolunda çox cəfalar, çox bəlalar çəkmişəm mən,
Gecələr göz yaşımı pünhan-pünhan tökmüşəm mən.
Sinəmin şadlığını, viran edib, sökmüşəm mən,
Hicrində yandı könül bağrım oldu şanə, neylim?
Düşübdü aləm içrə təkcə sənə dəli meylim.
Başımın çox zülümü, çox sitəmi olub daha,
Ayrılıq anlarında ürək batıb qəmə, aha,
Cəhd etmə ruhum mənim səbəb olsun bu günaha,
Üzülüb lap taqətim, əlimdə heç qərarım yox,
Agah ol, bu dünyada bir sevgili yarım da yox.
Üzünü yadlar görür, qəm əlində mən qalmışam,
Gecələr xəyalınla, min sevinc, min qəm almışam,
Hicranın mən boynuna öz əlimlə qol salmışam,
Solmuşam dərd əlində, bir tapılmaz çarə niyə?
Arada həsrət yağışı, heç yolundan sapmaz niyə?
18.10.1987
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
İNCİMƏ MƏNDƏN
Bilirəm, qəlbinə bu gün dəymişəm,
Zirvələrin başı, incimə məndən.
O könül sazının telin əymişəm,
Köksümün sirdaşı, incimə məndən.
Yad baxış, yad duruş ümid əridir,
Yolunda sel olan alın təridir,
İnsafsız, küsməyin, söylə, yeridir?
Vallah, ürək naşı, incimə məndən.
Heç vaxt istəmərəm, gözlərim dola.
Eşqin həyatımı dərd, qəmə sala,
Başımın üstünü duman, çən ala,
Sənsiz töksəm yaşı, incimə məndən.
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Yamandır tutulmaq dil tə‘nəsinə,
Dastan olub düşmək el sinəsinə,
Qulaq ver, ruhumun titrək səsinə,
Tök ətəkdən daşı, incimə məndən.
Ürəyim ağrının süslər içində,
Arama könlümü pislər içində,
Mən səni seçmişəm, kəslər içində,
Ömrün məsləkdaşı, incimə məndən.

18.10.1987

CAN DEYƏ BİLSƏN
Sənə can deyənə can deyə bilsən,
Canımı uğrunda fəda edərdim.
Gəl ağrı-acıma yan deyə bilsən,
Sənə öz könlümü sevda edərdim.

16.02. 2016

Сечмяляр (шеирляр)
NƏ MÜDDƏTDİ DÖZMÜRƏM
Səndən ayrı günümə,
Hicran düşüb, çözmürəm.
Qəm çevrilib günümə,
Nə müddətdi dözmürəm.
Dağılan diləklərə,
Ayrılan ürəklərə,
Arada küləklərə,
Nə müddətdi dözmürəm.
Hər dərdə əlac oldu,
Eşqə ehtiyac oldu,
Qəlb qəlbə möhtac oldu,
Nə müddətdi dözmürəm.
Sənsiz can niskilim bol,
Dumanım, çiskinim bol,
Dərdli, qəmli günüm bol,
Nə müddətdi dözmürəm.
Ağlamağım elə dərd,
Kim görübdü belə dərd,
Döndü qəlbdə selə dərd,
Nə müddətdi dözmürəm.
Ürəyim sənsiz ağlar,
Yolunu həsrət bağlar,
Qəlb beləmi əhd bağlar,
Nə müddətdi dözmürəm.

16.10.1987

313

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
QAYIDACAQSAN
Ümidlə baxıram gələn sabaha,
Dönük sevdamızı oyadacaqsan.
Nə ola birləşə əllər bir daha,
Bilirəm, yenə də qayıdacaqsan.
İçimdə gəzəcək başsız küləklər,
Mənasız olacaq qəlbdə diləklər,
Mənsiz boş qalacaq yerlər, fələklər,
Bilirəm, yenə də qayıdacaqsan.
Durna qatarıtək uçacaq xəyal,
Ötən günlərimlə edib həbsi-hal,
Coşacaq içimdə bir qərib vüsal,
Bilirəm, yenə də qayıdacaqsan.
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Səni ayaqların apardı getdi,
Könlümsə könlünlə xəyala yetdi,
Demə ki, arada uçrum var, bitdi,
Bilirəm, yenə də qayıdacaqsan.
Mənasız olacaq hər gündüz-gecə,
Xəyalın duracaq önündə incə,
Necə dözəcəksən, bu illər necə?
Bilirəm, yenə də qayıdacaqsan.
Ümidin qəlbimdə bir məskən salıb,
Özümdən xəbərsiz könlümü alıb,
Gözlərim yolunda intizar qalıb,
Bilirəm yenə də qayıdacaqsan.

11.11.1989

Сечмяляр (шеирляр)
NECƏ QƏRİB BU GEN KAİNAT
Yoxsan, necə qərib bu gen kainat,
Necə mənasızdır, sənsiz bu həyat,
Ən zərif duyğular solğun, çox boyat,
Anım da, günüm də sinəmə dağdır,
Həyatım budaqdan qopan yarpaqdır.
Yoxsan, taleyimə çökübdü duman,
Ayrılıq sinəmi oxlayıb yaman,
Cırır köynəyini günlərim, aman.
Varlığın bəxtimdə yanan çıraqdır,
Könül kitabında bir ağ varağdır.
Gəl, titrək əllərin uzanıb yola,
Ürək intizarda, göz dola-dola,
İnsafsız, bircə yol gəlsənə yola,
Gəl, əbədi yığış könlümə, barı,
Dağıt aradakı uçulmaz barı.
Şadiman ülkərdir, yatmaz gecələr,
Könlümdə bir dünya həsrət gecələr,
Yoluna boylanır sənsiz küçələr,
Gecəli-gündüzlü səni haraylar,
Ümiddən qurular min-min saraylar.

02.10.1989

QOPARMAQ ÇƏTİN
Sevgini qəlbimdən qoparmaq çətin,
Özümlə sabaha aparmaq çətin,
Acılar verməkmiş mənə niyyətin,
Dəydi sevgim, eşqim vüsalım daşa,
Ürək neyləsin ki, unudulmuşa?!

07.08.1988
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
SALDI ƏCƏB DƏRDLƏRƏ
Qəmin məni saldı əcəb dərdlərə,
İki qəlbin körpüsündə daş oldu.
Həsrət ki var, eşqi udan bir dərə,
Eşq gözümdə qara-qanlı yaş oldu.
Sağalmazdır ürəyimin möhnəti,
Kimə deyim ağrı verən zilləti?
Məhəbbətin ayrılığın aləti,
Zindanında döyüldükcə teşt oldu.
Sinə olub para-para ağrıdan,
Dönüklükdü bağrım-başın ağrıdan,
Şüşə könlü çilik-çilik dağıdan,
Ayrılıqdan tüğyan edən qış oldu.
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Payız gəldı, soldu bağın yarpağı,
Xəzanınla naxışladı torpağı,
Üstbəüstdən köksə dəyən bu dağı
Gəzdirən qəlb, zərbə yeyən baş oldu.
Səadətim köçüb getdi illərlə,
Məhəbbətin dünyaya car dillərlə,
Qəm ağ xalı hördü qara tellərlə,
Həsrət ki var, zirvələrdə qaş oldu.
Dərd içimdə balaladı quzğuntək,
Çaynağında qaldı könlüm təkbətək,
Savaş etdi, parçalandı bu ürək,
Yaraları hər yaradan baş oldu.
Şirin xanım, ömür ki var, nağıldı,
Çəkdiyim qəm vərəqlərə dağıldı,
Yolun üstə qəsir tikən ağıldı,
Ölən sevgim, qocalansa yaş oldu.

07.01.1992

Сечмяляр (шеирляр)
ƏYLƏN, SƏNƏ SÖZÜM VAR
Ağlatsan da, sızlatsan da sinəmi,
Bilməm hardan məndə belə dözüm var?
Eşqin dəniz, sinəm qərib bir gəmi,
Əylən gedən, əylən, sənə sözüm var.
Nə müddətdi tükənibdi qərarım,
Sənsiz necə səadətə mən varım?
Xəzan ömrə niyə gəlməz baharım?
Əylən gedən, əylən, sənə sözüm var.
Meydan vermə bu qüssəyə, bu qəmə,
Sevgimizi faş eləmə aləmə,
Aç qapını, gəlişimə söz demə,
Əylən gedən, əylən, sənə sözüm var.
Eşq bağında könlə inci arayır,
İztirabın ürək telin darayır,
Göz yaşlarım çəmənlərə yarayır,
Əylən gedən, əylən, sənə sözüm var.
Ürəyimə sən əlçatmaz asiman,
Kim olacaq bəs könlümə pasiban,
Hislərimə eyləyirsən, eylə man,
Əylən gedən, əylən, sənə sözüm var.

23.11.1989
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
İTİRDİM SƏNİ
Dayanıb ömrümün zamanı, anı,
Yağır taleyimə həsrətin çəni.
Doydurdu həyatdan ayrılıq canı,
İtirdim ömürlük, itirdim səni.
Gözümün yaşları qəhərə dönüb,
Ömrün saatları zəhərə dönüb,
Xəyalın ərköyün kəhərə dönüb,
İtirdim ömürlük, itirdim səni.
Ürəyim eşqini unutsun daha,
Gözüm yollarından qayıtsın daha,
Yatmış taleyimi ayıltsın daha,
İtirdim ömürlük, itirdim səni.
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Məhəbbət də bitdi, sevgi də bitdi,
O xoş səadətim bir anda itdi,
Əlim əbədilik hicrana yetdi,
İtirdim ömürlük, itirdim səni.
Gözlərim yolunda töksə yaşları,
Gətirsə ömrümə qarlı qışları,
Töküldü üstümə qəm qarqışları,
İtirdim ömürlük, itirdim səni.

20.10.1992

Сечмяляр (шеирляр)
FEİLİNƏ DÜŞMÜŞƏM
Məftun edib baxışların könlümü,
Ürəyimə sığmayır bu əndişəm.
Açıqlayım qəlbdən keçən ünümü,
Gözlərinin feilinə düşmüşəm.
Hər baxışın qapısından keçməz mən,
Hər sevdanın güllərini biçməz mən,
Hər sevginin qədəhindən içməz mən,
Gözlərinin feilinə düşmüşəm.
Yoxluğunda günü gördüm il təki,
Qəlb içinə qan-yaş axır sel təki,
Xəyalların əsib keçir yel təki,
Gözlərinin feilinə düşmüşəm.
Yollarında düşüb qalan qəlb əsir,
Duyğum, eşqim görüşünə tələsir,
Baxışların ürək üzür, can kəsir,
Gözlərinin feilinə düşmüşəm.
Ürəyimi qəm içinə çəkibdi,
Duyğuları öz yanına çəkibdi,
Könlü sənin ünvanına çəkibdi,
Gözlərinin feilinə düşmüşəm.

26.10.1992
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
SƏN DƏ MƏNDƏN XƏBƏRSİZ
Həyatımız keçirdi sakit axınla hər gün,
Ömrü başa vururduq necə də dərdi-sərsiz.
Baxışlar qarşılaşdı, ürəklərdən qopdu ün,
Sən də məndən xəbərsiz, mən də səndən
					
xəbərsiz.
Yalnız yuxularda biz vüsal sevinci daddıq,
Yatmış xatirələri uyğularda oyatdıq,
Kədərin xurcununu çiyindən birgə atdıq,
Sən də məndən xəbərsiz, mən də səndən
					
xəbərsiz.
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Yenə də səhər oldu, ürək düşdü qəfəsə,
Bu yolda çox qatıldıq neçə yabançı hissə,
Görüşməyin eşqiylə qəlblər gəldi həvəsə,
Sən də məndən xəbərsiz, mən də səndən
					
xəbərsiz.
Çox alışıb, çox yandıq sevginin ocağında,
İsindik xəyalların pakanə qucağında,
Keçdi ömrün yarısı hicranın bucağında,
Sən də məndən xəbərsiz, mən də səndən
					
xəbərsiz.
Qarşıdan ötüb keçdin dünən elə yel təki,
Susub durub dayandım, edə bilmədim ərki,
Sonra da öz-özümə eylədim xeyli təpki,
Sən də məndən xəbərsiz, mən də səndən
					
xəbərsiz.
Şadiman şahid özü bir ömür getdi bada,
Divanə həyatımız illərlə yandı oda.
Ürəyimiz ağladı canı üzən fəryada,
Sən də məndən xəbərsiz, mən də səndən
					
xəbərsiz.
07.03.1990

Сечмяляр (шеирляр)
QORUYACAĞAM
Səni bu könlümdə pünhan saxlayıb,
Yaxşından, yamandan qoruyacağam.
Şirin xəyalınla gecə yuxlayıb,
Hər çətin anından qoruyacağam.
Təsəlli olacaq xatirələrin,
Sığınıb köksünə sənli illərin,
Bizim eşqimizə yağı dillərin,
Gələn tufanlardan qoruyacağam.
Titrek kipriyinini yaş bürüsə də,
Üstümə qoşunla gəm bürüsə də,
Tutub ümidləri dərd sürüsə də,
Düşən sis, dumandan qoruyacağam.

21.05.1990

ƏLİNİN HƏRARƏTİ
Nə edim əlinin hərarətini
Qoruya bilmədin gələn sabaha.
Bağışla, məhəbbət hekayətini,
Bələdim qovrulan acı günaha.
O günəş eşqini soyuq buz etdim,
Özümü, səni də mən yalqız etdim,
Əlçatmaz xəyallar dalınca getdim,
Bağışla, sən mənə inanma daha.
Ürəyim içindən seltək çağlayır,
Onu sənsizliyin dərdi çuğlayır,
Nə qədər ömrüm var, gözlər ağlayır,
Bağışla, bağlandım həsrətə, aha.

07.04.1990
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
DƏYDİM QƏLBİNƏ
Bu payız axşamı dəydim qəlbinə,
Gətirdim könlünə sazağı, çəni.
Ürək üsyan etdi fəryada, ünə,
Bağışla, can dostum, bağışla məni.
Sən çıxdığın yola çıxmaram daha,
Ancaq ürəyimi əydim mən aha.
Könlünü qıraraq batdım günaha,
Bağışla, can dostum, bağışla məni.
Dilimin dediyin könlüm demədi,
Bəs o üzündəki küskünlük nədi?
Araya girənlər sənə nə dedi?
Bağışla, can dostum, bağışla məni.
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O gün qarşılaşdıq, təsadüfən biz,
Barışıq eylədi kiprik altda göz,
Mən tapa bilmirəm bu təmasa söz,
Bağışla, can dostum, bağışla məni.
Şadiman əzizi sanıbdı səni,
Gecə də yuxuda anıbdı səni,
Demə ki, bir yolluq danıbdı səni,
Bağışla, can dostum, bağışla məni.

23.11.1989

Сечмяляр (шеирляр)
ÇIRAĞINA DÜŞƏRƏM
Səhər-səhər bir mirvari şeh təki,
Üz-gözünə, ayağına düşərəm.
Ərzi gəzən həzin-həzin meh təki,
Yurd-yuvana, torpağına düşərəm.
Sarılaram qollarına küləktək,
Dolaşaram başın üstə fələktək,
Döyünərəm ürəyində ürəktək,
İşıq olub çırağına düşərəm.
Bu imkansız eşqin mənə qəfəsdi,
Hicran ilə canım nəfəs-nəfəsdi,
Demə mənə yoldan ötən bir kəsdi,
Leyli kimi sorağına düşərəm.
Taleyimdə çox dolaşdı buludlar,
Nahayətsiz könlüm sənsiz buludlar,
Səhər, erkən pəncərəndən gözəl yar,
Al günəştək otağına düşərəm.
Nə özünü, nə də məni qınama,
Ömrümüzü hər diləklə sınama,
İnsafa gəl, qəlbimlə sən oynama,
Bəxtinin ağ varağına düşərəm.

04.04.1990
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
GÖZƏL QIZ
Gözəl qız, yaraşır təbəssüm sənə,
Gülüşün, yerişin, baxışın incə.
O gül dodaqlarla bir də gülsənə,
Olsun gülüşlərin qoy ürəyincə.
Aləm gözlərinin vurğunudur bil,
Bunu deyə bilmir bil ki, dodaq-dil,
Gəlib, keçib-getsə neçə-neçə il,
Ötüşən anları say ürəyincə.
Mənasız keçirmə gəl ayı-günü,
Unutma bəxtəvər toyu-düyünü,
Səni şad eləyən sədanı-ünü,
Yada sal, xatırla, say ürəyincə.
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Şadlığı əlindən buraxma heç vaxt,
Ən uca zirvədə qur özünə taxt,
Vəfasız çıxmasın heç bir zaman baxt,
Gülsün neçə bahar, yay ürəyincə.
Gündüzlər günəş də parlasın, yansın,
Gül çöhrən daima nura boyansın,
Qəlbində bəxtəvər duyğu oyansın,
Gülsün gecələrdə ay ürəyincə.
Qəlbin məhəbbətə könül bağlasın,
Qüssənin, kədərin köksün dağlasın,
Arzun zirvə aşsın, eşqin çağlasın,
Coşsun diləklərin qoy ürəyincə.

06.02.1985

Сечмяляр (шеирляр)
GƏL İSİT
Gəl isit sızlayan bu ürəyimi,
Alışım oduna kül altda qortək.
Gülüm, yerə salma sən istəyimi,
Müqəddəs eşqində vəfalı yartək.
Nə mənə qalacaq, nə sənə həyat,
Dolaşır könlümdə çılpaq fikirlər.
Hicranlar, həsrətlər yorulmaz səyyad,
Sinəmə sağalmaz dağlar çəkilər.
Harada gecikdin, ay pasibanım?
Necə də uğursuz keçdi çox aylar.
Kəsilib taqətim, gəl, mehribanım,
Ürəyim yenə də səni haraylar.
Əğyar gözlərinə sipər olsan da,
Əzəlki eşq ilə könlümə qayıt.
Səni arayaram, gülüm, hər yanda,
Yatmış xəyalımı yenidən ayılt.
Bir özgə yuvası könlü ovutmaz,
İçimdə buzlaşan şadlığı ərit.
Ölsə də bədənim, ruhum unutmaz,
Gəl ölmüş qəlbimi tezlikcə dirilt.

11.01.1991
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
SALDI GUR İŞIQ
Eşqin taleyimə saldı gur işıq,
Bütün qaranlıqlar sozaldı, getdi.
Sandım, göylərdəyəm sevginqarışıq,
Bütün ümidlərim azaldı, getdi.
Arxamca süründü bütün ələmlər,
Sanki yar deyilmiş əzəlki dəmlər,
Ürəyim bir palıd hicran qələmlər,
Hər arzu-istəyim qocaldı, getdi.
Niyə bir-birinə yad olduq daha?
Üst-üstdən tuş olduq naləyə, aha,
Biz ki, bilə-bilə batdıq günaha,
Qüssədən bir saray ucaldı, getdi.
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Ürəyim içindən alışan çıraq,
Sonsuz diləkləri hələ ağ vərəq,
De hardan yetişdi bu müdhiş soraq,
Həsrət sevgimizdən bac aldı, getdi.

11.03.1991

BİR DAHA
Ruhu köhləninə çatıb gecələr,
Səni yuxularda görəm bir daha.
Eşqin dəryasında sevgim incilər,
Onları yoluna sərəm bir daha.
Əlin nə vaxt çatar titrək əlimə?
Dilin nə vaxt yetər ağlar dilimə?
Könlümdə son qoyub qəmə, ələmə,
Eşqinə çələnglər hörəm bir daha.
Qırıb qanadını quzğun həsrətin,
Bağlayam qapısın hər pis xislətin,

Сечмяляр (шеирляр)
Bizi yadlaşdıran kirli niyyətin,
Tutub qollarını gərəm bir daha.
Qəlbdən qopan hava bir şərqi türkü,
Ötüşə izimdən hər qorxu, hürkü,
Atıb çiyinimdən mən ağır yükü,
Ömürlük qəlbinə girəm bir daha.

11.05.1991

UNUDA BİLMİRƏM
Unuda bilmirəm, unutmaq çətin,
Olub keçənləri bir yuxu kimi.
Hər an, hər dəqiqə dönük surətin,
Doğrayır könlümü bir qorxu kimi.
Uçur gözlərimdən məzhun xəyalın,
Qonur diləklərim mələk köksünə.
Bilmirəm necədir halın, əhvalın?
Şükür eləyirəm yenə bu günə.
Mən bağrı min ocaq odlar kürəsi,
Alovum dünyanı qarsıyıb tamam.
Bürüyüb fəryadım bu geniş ərzi,
Hələ çeşməsində çağlar ilhamam.
Dondura bilməzsən soyuqluğunla
Özü öz qovunda yanan diləyi.
Aldatdın könlümü yovuqluğunla,
Eşqin qapısına saldın ürəyi.

23.08.1991
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
APARDI
Yenə qarşılaşdı baxışlar o gün,
Gözümün yaşını sellər apardı.
Yağdı ürəyimə yağışlar o gün,
Acımı-ağrımı göllər apardı.
Yenə oğrun-oğrun gözlər oxudu,
Şimşəklər özünü göyə toxudu,
Səadət anları xalı toxudu,
Min bir çalarların çöllər apardı.
Uzaqdan-uzağa ürəklər coşdu,
Könül havasına bir şərqi qoşdu,
Neçə zirvə uçdu, neçə dağ aşdı,
Odlu nəğməsini ellər apardı.
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Zaman həyat boyu qovdu taleyi,
Yoruldu yollarda, kəsildi heyi,
Nəğmələri qoşdu könlümün neyi,
Onun şərqisini dillər apardı.
Ürəklər yabançı deyilmiş demə,
Ağıl sayəsində yetər xoş dəmə,
Həyatım alüdə olduqca qəmə,
Ömrün yaxşısını illər apardı.

02-05.11.1991

KÖNÜL GİLEYİ
Şirinli-acılı günlərimin
		
dumanına büründüm,
Ağappaq yollara dönüb,
		
Hörüldüm xalıtək
ömrümün ağlı-qaralı naxışına.
		
Döndüm pak sevginin
odlu-atəşli baxışına,
		
Səpildim gözlərinə.

Сечмяляр (шеирляр)
Günəştək od tökdüm bumbuz izlərinə,
		
Odumdan od aldın,
Könlümdə yurd saldın.
		
Uçdun bir quştək qürbətə,
Apardın, özümdən xəbərsiz,
		
Ürəyimi saldın zillətə.
Uçdum yel qanadlı diləklərtək dalınca,
		
sorağını alınca,
Yaş da ötdü, zaman da,
		
Mən isə hələ də ah-amanda.
Nə sən gəldin, nə sevgi, nə ürək,
		
Yazıq xəyallarım yollarda həlak.
23.02.1992

NƏ ÇƏKDİYİMİ BİLƏRSƏN
Mən elə bildim ki, gələcəksən,
Bir nisgilli gündə qapımızı döyəcəksən,
O sevgili baxışlarla özünü öyəcəksən,
Ağrımı-acımı mənimlə bir yerdə bölmədin,
Yazıqlar ki, qiymətimi bilmədin.
Yenədə həsrətlə çalışmaqdayam,
Mən müsibətə alışmaqdayam,
Bu boyda səmanın altında təkəm,
Kimsə yox, dərdi bir yerdə çəkəm,
Sənə üz tutdum mən taleyi kəm,
Elə bildim gələrsən,
Nə çəkdiyimi bilərsən...

14.08.1993
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
BAXIŞLAR
Salma taleyimi dumana, çənə,
Vurma yara üstdən yara, baxışlar.
Varlığın sabahçın həyatdı mənə,
Dəyər milyon mülkə, vara, baxışlar.
Başımın üstünü kəsəndə hicran,
O vüsal evimdə min büsat quran,
Ölüm ayağında qəlb verəndə can,
Gələr Tanrım təki kara, baxışlar.
Kəssə dönüklüyü qapımı hər gün,
Salsa can evimə min qara düyün,
Ağlayan ürəkdir, çağlayan beyin,
Axtarar, arayar çara, baxışlar.
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Hərdən ürəyimi yandırıb yaxar,
Hərdən də hicrantək başımda çaxar,
Dolan bulud təki gözünü sıxar,
Yaxar qara üstən qara, baxışlar.
İzləyər kölgətək gecə-gündüzü,
Bir an, bir dəqiqə tərk etməz gözü,
Varlığı xəyaldır, gerçəkdir özü,
Qəfil küsüb gedər hara, baxışlar?
Gəzib dolaşsa da könlüm hər yanı,
Yenə də ayrılmaz canımdan canı,
Gözəllər tutsa da vallah dünyanı,
Satmaz büsatımı xara, baxışlar.

05.11.1991

Сечмяляр (шеирляр)
SƏN MƏNƏ LAZIMSAN
Dolmuş ürəyimi boşaltmaq üçün,
Qoy könül bağına şehtək tökülüm.
Daşa dönmüş qəlbi yumşaltmaq üçün,
Sən mənə lazımsan, lazımsan, gülüm.
Sabaha ümidim hey çiçəkləsin,
Ünsüz arzularım çox ləçəkləsin,
Eşqin ürəyimdə qoy gerçəkləsin,
Sən mənə lazımsan, lazımsan, gülüm.
Acılar sinəmi didən yalquzaq,
Könlümüz yaxındır, məsafə uzaq,
Qəlbdən çəkilməkçin hər çiskin, sazaq,
Sən mənə lazımsan, lazımsan, gülüm.
Bilmirəm savabmı, günahmı bu iş?
Yaraşmaz könlümlə böyləcə gərdiş,
Dəyiş soyuqluğu, kökündən dəyiş,
Sən mənə lazımsan, lazımsan, gülüm.
Ürəyim hər könlü qoymaz yaxına,
Qaynayıb qarışmaz heç bir axına,
Köç edim əbədi gəlim yuxuna...
Sən mənə lazımsan, lazımsan, gülüm.

10.10.1992

QAPIMDAN GİRSİN
Qoyma möhnətini qapımdan girsin,
Onun əzabına dözmək olmayır.
Axan göz yaşımı ayrılıq görsün,
O verən kədəri çözmək olmayır.

16.02.2016
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
AXTARACAĞAM
Kəssə yollarını boran, tufan, qar,
Çətin gedişləri hey yaracağam,
Pozulsa arada ittifaq, ilqar,
Səni ömrüm boyu axtaracağam.
Fələk yazımızı tərsinə yazsa,
Ağıl bu sevgini acıya yozsa,
«Hər bizi istəyən» bir quyu qazsa,
Səni ömrüm boyu axtaracağam.
Tənha vuracağam ömrümü başa,
Döndərəcəm yanan ürəyi daşa,
Çatmasa da pünhan diləyim daşa,
Səni ömrüm boyu axtaracağam.

332

Dərdimi röyamla bölər də olsam,
Eşqi biyabanda mələr də olsam,
Mən dəli sevdadan ölər də olsam,
Səni ömrüm boyu axtaracağam.
Qoy tə‘nə eləsin könlümə hamı,
Neynirəm çıraqsız qara axşamı?
Yanıb qutarsa da ömrümün şamı,
Səni ömrüm boyu axtaracağam.

08.06.1993

Сечмяляр (шеирляр)
BU GECƏ DOLU AY ÇIXMIŞDI
Bu gecə dolu Ay çıxmışdı,
Hər tərəf nura boyanmışdı,
Hamı yatmışdı, amma mənim könlümdə
bütün duyğular oyanmışdı.
Sənin surətin Aydan boylanırdı.
Bütün dünya başıma haylanırdı…
Üzümə gülmüsəyirdin,
Ürəyimin vüsal nöqtəsinə dəyirdin.
Gözlərindən məhəbbət yağırdı,
Ay içindən Ay doğurdu…
Nə isə pıçıldayırdın,
Üzümə dəyən nəfəsinlə ürəyimi oyurdun.
Küləklər qoymurdu səsin çatsın mənə.
Öz eşqimi pıçıldayım sənə.
Bilirsən, əzizim, sevirəm demək istəyirdim,
Baxışların önündə aciz idim.
Amma sevirəmi dilimlə yox, ürəyimlə deyirdim,
Səni sevdiyimi hayqırmaq istəyirdim,
Eşqinə xəyalımda saray qurmaq istəyirdim.
Əzizim, inan dilimdən qopan sözlərimə,
Doyunca bax yaşla dolan gözlərimə,
Səni Ay içindən qoparmaq istəyirdim,
Öz könlümə aparmaq istəyirdim…
Yuxudan oyandım sən yoxsan.
Nə olur, sevgilim, bu gecə də
məni öz könlünə buraxsan.
Ay içindən mənə baxsan…
Bu gecə də yuxuma gəlsən,
Əhvalımı bilsən,
hər şeyi deyəcəm sənə,
İnan mənə…
İnan mənə…
07.04.2015
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
SƏNİ RÖYALARDA YAŞADIRAM
Səni röyalarda yaşadıram mən,
Röyalar həyatın əksini vermir.
Sənin həsrətinlə qəm uduram mən.
Udduğum qəmləri bir kimsə görmür.
Soyuq qış günündə gəldin qəlbimə,
Bir dünya günəşi bəxş etdin mənə.
Sevgisiz, eşqisiz qəlbə qəlb demə,
Rəssamtək gözəllik nəqş etdin mənə.
Yazın nəfəsini duydum havada,
Hər tərəf ağappağ qar içindəydi.
Səni göndərənə əlim duada,
Dünyamız sevilən yar içindəydi.
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Bu qədər məhəbbət olan aləmdə,
Nə hacət, küslülər barışmasın bəs?
Olmasan, ürəyim batar naləmdə,
Sənin varlığından nur alır nəfəs.

12.04.2015

KÖÇÜRMÜŞƏM MƏN
Səni ürəyimə köçürmüşəm mən,
Söylə, ürəyimdən kim çıxarar kı?
Eşqini qəlbimə içirmişəm mən,
Bu ruhun yazdığı cana qərar ki.
Könül qapılarım sənə açıqdı,
Başdan ayağadək səninəm, inan.
Bizi ayrı salan kindi, acıqdı,
Şübhələr içində titrəyir bu can.
Duyğunu duyğuya cala dur da gəl,
Sinəmdə döyünən sənin ürəyin.

Сечмяляр (шеирляр)
Dözmə mənim təki hala dur da gəl,
Sevgi eləyibdi məni ərköyün.
Ruhumun evində tacı-taxtın var,
Gəl ona hökmünü oxu bir yolluq.
Hələ ki, mən sağam, bir az vaxtın var…
Tələs, könül şahım, zənn etmə qulluq.

25.04.2015

AĞLIMA HARDAN DÜŞMÜSƏN
Bilmirəm ağlıma hardan düşmüsən?
Çıxartmaq çətindi səni ağıldan.
Harda ürəyimlə sən görüşmüsən?
Sanki qopub gəldin sirli nağıldan.
Elə gülmüsünüb baxırsan mənə,
Qəfil dünya içi nura boyanıb.
Dilim kilidlənib, qoymursan dinə,
Dilimin ucunda adın dayanıb.
Üzümdən gülüşlər axır könlümə,
Bütün səadətlər üzümə gülür.
Ulduzlar tac qoyub baxır könlümə,
Ayın üz-gözündən nurlar tökülür.
Gəlib yuxularla, can bölüşmüsən,
Bölüşdüyün can da titrər səninçin.
Gecələr yuxumda çox gəzişmisən,
Eşqin tərk etməyir qəlbimin için.
Bu sevda yuxusu heç bitməyəydi,
Duyğular içində can bəsləyirsən.
Ayrılıq çox zaman könlümə dəydi,
İndi də qəlbimə özün dəyirsən.

25.04.2015
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
ASAN DEYİLMİŞ
Səni unutmağım asan deyilmiş,
Könlümün içində yuva salmısan.
Elə bilirdim ki, bu bir meyilmiş,
Acı həsrətinlə qəlbdə qalmısan.
Mənim ürəyimə necə gəlmisən?
Çıxarda bilmirəm mən səni ordan.
Hissimi, duyğumu nədən bilmisən?
Mənim ürəyimi tapdın haradan?
Gecələr yuxuma gəlirsən səssiz,
Bir sevda nəğməsi oxursan mənə.
Könlümün üzünə gülürsən səssiz,
Duyğular xalısı toxursan mənə.
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Gözümdən gözlərin boylanır sanki,
Hara gedirəmsə məndən baxırsan.
Xəyalın başıma haylanır sanki,
Könül qapısından qəm buraxırsan.
Mən də acılara əsir olmuşam,
Hicran yara açıb ürəkdə, neylim?
Özüm öz içimdə bir sirr olmuşam,
Qopmaq istəməyir kədərdən meylim.
Hara gedəcəyik bu gedişlə biz?
Ağrılar içində can əridirik.
Gün məzarlıyırıq bu gərdişlə biz,
Ömrü ayrılıqla qohum edirik.

25.04.2015

Сечмяляр (шеирляр)
MƏKTUBLARIN KƏSİLİB
Niyə məktubların kəsilib gəlmir?
Daha qələmində mürəkkəbmi yox?
Mənim də burada heç üzüm gülmür,
Könlündə eşqimə azca təbmi yox?
Bu talan könlümü yada salmırsan,
Elə bil arada heç nə yox imiş.
Məni ürəyimdən xəbər almırsan,
Ömrümə çox acı həsrətin gəlmiş.
Pəncərəm önündə çiçəklər açmış,
Baharın ətiri gəlir havadan,
Sevib sevilənlər çəmənə qaçmış,
Titrək qarışqalar çıxır yuvadan.
Yarpaqlar bir-birin qucur yar kimi,
Mənim bağırımda həsrət yurd salıb.
Bəbəkdə yaşları can oyar kimi,
Gözlərim əbədi yollarda qalıb.
Dön bahar eşqinə, bax bizə sarı,
Karvan buludlara sarıl uç da gəl.
Sənə bağlanıbdı ömrün axarı,
Titrəyir ürəyim, can ovucda gəl.

28.04.2015
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
İSTƏYİN ÜZÜMƏ GÜLMƏYİR
İstəyin üzümə gülməyir daha,
Könlün buza dönüb soyuqlar kimi.
Ürəyin ağrımı bilməyir daha,
İçimdə acılar oyuqlar kimi.
Mənim üzümdəki pərişanlığı
Sən heç ürəyinə buraxmadın ki,
Gözümdən boylanır qəm nişanlığı,
Dönüb, gözlərimə heç baxmadın ki.
Kipriklər ayaztək qəm soraqlayır,
Ağrıma züy tutur qara buludlar.
Ürəyim xəyalla min əhd bağlayır,
Kəsir başı üstün dəli fəryadlar.
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Bu tale oyunu bizə düşmədi,
Hərə öz içində gününə ağlar.
Bəxt hardasa azdı, izə düşmədi,
O da kiminləsə peymanın bağlar.
Sınmış qayıq təki dəryada təkik,
Bizi aralıqda döyür tufanlar.
Həyatın özütək röyada təkik,
Ömrümüz uzunu bitmir divanlar.

28.04.2015

YENƏ DƏ GƏLDİN YUXUMA
Bu gecə yenə də gəldin yuxuma,
Füsnikar baxışın canlar alırdı.
Könlün boyun əydi qopan ahıma,
Ötüşən zamanı anlar alırdı.
Dodaqda gülüşlər cilvələnirdi,
Kipriklər üstünə nur ələnirdi,

Сечмяляр (шеирляр)
Yaxdığın atəşə qəlb bələnirdi,
Ürəkdən ürəyə cığır salırdı.
Qapı cırıltısı sükutu pozdu,
Ağlım bu gəlişi min yerə yozdu,
Həsrət kabusuna eşq məzar qazdı,
Ümidə sığınan görüş qalırdı.
Necə gəlmişdinsə elə də getdin,
Mənim ürəyimi dərbədər etdin,
Axır ki sən belə məqsədə yetdin,
Yenə qəm nəğməsin gecə çalırdı.

08.05.2015

İÇİM QAN AĞLAYIR
İçim qan ağlayır, gözüm yaş tökür,
Mən səni könlümdən qaçırda bilməm.
Zülmətlər üstümə toz kimi çökür,
Hicran küləklərin uçurda bilməm.
Sən elə xəyaltək gəldin könlümə,
Xəyalın özü də gerçək olurmuş.
Hıçqıran qəlbimə yalançı demə,
Ağlı dərdə salan ürək olurmuş.
Hicran buludları canda dolaşır,
Qəfil yağmurları bitmir ki, bitmir.
Dərdim ləpə verir başımdan aşır,
Ağrıya ram günlər getmir ki, getmir.

17.05.2015
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
NİYƏ MƏNİ PEŞMAN ETDİN?
Həsrətlərə iman etdin, ey yarım,
Niyə məni peşman etdin, ey yarım?
Külək təki sağa-sola əsirsən,
Söz deməmiş inciyirsən, küsürsən,
Özün söylə nə möcüzə, nə sirsən?
Ürəyimin vətənində qəsirsən,
Əzizlədin səhman etdin, ey yarım,
Sonra məni peşman etdin, ey yarım.
Gözlərimdə kədərinin rəngi var,
Dil ucunda dava-dalaş, cəngi var,
Hər sözünün əvvəlində süngü var,
Əsəbləşmə hər sözümə, səngi yar,
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Dayanmadan fərman etdin, ey yarım.
Niyə məni peşman etdin, ey yarım?
Hicran odu ürəyimdə alışdı,
Yanıb-yanıb atəşlərə qarışdı,
Ayrılıqla bu nə sevda, yarışdı?
Daha könlüm hicranınla barışdı,
Əcəb qəlbə dərman etdin, ey yarım,
Niyə məni peşman etdin, ey yarım?
Bu Şadiman küslü qalıb canından,
Sorağını qəm gətirib yanından,
Sel-su olub həsrət axır qanından,
Bacarırsan qopar dərdi anından,
Məni eşqə loğman etdin, ey yarım,
Sonra yaman peşman etdin, ey yarım.

04.05. 2015

Сечмяляр (шеирляр)
BÜLBÜL GÜLDƏN İNCİMƏZ
Oğrun-oğrun nə baxırsan ötən yar,
Heç bir ürək əsən teldən inciməz.
Bağa girib gül içində itən yar,
Gül bülbüldən, bülbül güldən inciməz.
Bir işıqsan, qəlb evimə düşürsən,
Həsrət yeli əsən təki üşürsən,
Nə dedim ki, inciyirsən, küsürsən,
Sevən ürək acı dildən inciməz.
İti çaytək axır ömrün anları,
Gəl isidək atəş ilə canları,
Vaxt əyninə əlvan geyir donları,
Göz vurğundu, könül ildən inciməz.
Sən də mənim bir vəfalı yarımsan,
Can isidən sərvətimsən, varımsan,
Könül tutan, qəlb ovudan barımsan,
Dolan bulud əsən yeldən inciməz.
Şadimana dürr sevdalı sözlərin,
Eşq oxusun könlə yaşıl gözlərin,
Ürəyimə köz basdığın izlərin,
Bəbəyim də axan seldən inciməz.

03.07.2015

ƏTRAFIMDA DOLAŞMA
Küskün-küskün ətrafımda dolaşma,
Ürəyimdən ürəyinə telim var.
Qəmlərimlə çox dilləşib yollaşma,
Sən can desən, can söyləyən dilim var.

16.02.2016
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
İZ QOYMA BELƏ
Sən mənim könlümə iz qoyma belə,
Salınan izlərin kölgəsi qalır.
Ağrılı-acılı köz qoyma belə,
Onun tüstü verən bəlkəsi qalır.
Vüsala öc verən həsrət olmasa,
Onun yanğıları alışmaz belə.
Hər qəlbin qurduğu niyyət olmasa,
Hislər ağıl ilə yarışmaz belə.
Mənim tərcümanım üzdən oxunur,
Ruhum əsim-əsim əsir səninçin.
Sənin iztirabın könlə toxunur,
Yandırma əzabla qəlbimin için.
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Dostum, duyduqlarım həyat gerçəyi,
Gerçəklik içində ölməyə nə var?
Payızına gedir ömür çiçəyi,
Onun boynun büküb bölməyə nə var?
Bir gün doğularaq zülmə düşmüşük,
Həyatın hər günü ağrıdan keçir.
Ömür yollarında biz görüşmüşük,
Sanyələr yalandan, doğrudan keçir.
Öldürüb asmayaq gümanımızı,
Gümanlar arzunun qanadlarıdır.
Dərdlərlə boğmayaq peymanımızı,
O insan ruhunun fəryadlarıdır.
Mən işığa doğru üzümü tutdum,
Sanıram zülməti udacaq bir gün.
Dərdim hayqıranda mən onu tutdum,
Boğular tüstüdən od-ocaq bir gün.
Dostum, ürəyimə etmə qınağı,
Mən özüm bilirəm, bu həyat nədir?
Ömür insanların dünya sınağı,
Ölənin boynunda çox günah gedir.

12.07.2015

Сечмяляр (шеирляр)
ƏLLƏRİM UZALI
Əllərim uzalı qalıb yollara,
Yollar da üzümə gülməyir daha.
Ürəyim mehrini salıb yollara,
Gedənlər gedibdi, gəlməyir daha.
Bir soyuq təsəlli, bir sönük ülfət,
Gəzişir başımda, ağlımda hər gün.
Olubdu ayrılıq nazlıca afət,
Gəzir uydurduğum nağlımda hər gün.
Dodaqlar titrəyir xəyal eşqinə,
Xəyalın yadımdan silinməyir heç.
Mənim ürəyimi saldın nə günə,
Günlərin sevdası bilinməyir heç.
Sanyələr anlara dil açıb yalvar,
Səni varlığından soraq almaqçın.
Düşüncəm üstündən asılıb talvar,
Çıxıb sən tərəfə nəzər salmaqçın.
Ehtiyac duyuram, sənə ehtiyac,
Bunu anlamaq da çətinmiş sənə.
Ayrılıq könlümdən hər gün alır bac,
Sənin yoxluğunu anladır mənə.
Bir ürək ovutmaq savab deyirlər,
Günahı savabdan üstün sayırsan.
Günəşin üzündə niqab deyirlər,
Atəşin içindən onu ayırsan.
Mən də sevdiyimə möhtac kimiyəm,
Könlünə möhtacı üzgün eyləmə.
Bəzəsən, şərəfli bir tac kimiyəm,
Oğrun baxışları süzgün eyləmə.

03.07.2015
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
ULDUZ YAĞIŞI
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Bu gecə ulduz yağışı,
Yandırırdı baxışı.
Gözlərin ulduzlar arasından od saçırdı,
Ürəyim çıxıb bədənimdən yanına qaçırdı.
Hər yerdən səsini duyurdum,
Sənin varlığına uyurdum.
Yuxum gözlərimdən getmişdi,
Ruhum xəyallar içində bitmişdi.
Saniyələr səndən danışırdı,
Qəlbimdəki atəşə qarışırdı.
İçimdə güvəncim,
Ünyetməz, sonu bitməz sevincim.
Həyat mənə gözəl mələk kimi,
Döyünürdü köksümdə ürək kimi.
Sevdanın şirinliyindən dəli olurdum,
Eşqin vuran əli olurdum.
Nəfəsim təngişirdi,
İlahi, bu nə həşirdi?
Eşqim məni yatağımdan qopardı,
Ulduzlara apardı.
O baxışların əsiri olmaq üçün,
Bu gecənin sirri olmaq için.
Bu gecə ulduz yağışı,
Aldatdı məni sevgilimin baxışı.
Uçub göylərə getmişdim,
Ulduzlar içində bitmişdim.
Bu gecə ulduz yağışı,
Ürəyimə saldı xalıtək xatirə naxışı.
İlahi, olmasın bu sevginin qışı,
Məhəbbətin olmaz yaşı,
Ulduz yağışı,
Ulduz yağışı…

05.07.2015

Сечмяляр (шеирляр)
BİR BAXIŞLA
Sənə bir baxışla vurulmuşam mən,
Baxışın könlümə hər gün od tökür.
Saat əqrəbitək qurulmuşam mən,
Sənsizlik qəlbimə dumantək çökür.
Sormaq istəyirəm, bu nə işgəncə,
Basır ürəyimi kədərin küncə?
Özüm günahkaram oyuna məncə,
Dərd qəlbi ağrıya bələyib bükür.
Hər gün məktubunu gözləyirəm mən,
Məktublar, mesajlar kəsilib daha.
Ötən maşınları izləyirəm mən,
Deyirəm gəlişin qalıb sabaha.
Təsəlli verirəm bu ümidlə mən,
Min dəfə alışan, yanan ürəyə.
Hansı düşüncələr içindəsən sən?
Bilmirəm, bəs necə gəlim bir rəyə?
Fikir də ötüşən bir ümid imiş,
Qəlbə girdiyitək çıxıb gedəcək.
Hissimin yazdığın ürəyim demiş,
Sən ov gəzən qartal, mən isə leylək.

13.07.2015
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
GÖRMÜRSƏN MƏNİM HALIMI
Gəlmisən, görmürsən mənim halımı,
Ağrılar içində can verirəm mən.
Bir dəfə sormadın heç əhvalımı,
Ömrümdən ağrılı an verirəm mən.
Qəfil boylanırsan ürək qapımda,
Gözlərin içində kədər görünür,
Əcabə, görünür mələk qapımda,
Zülmətin içində qədər görünür.
Həsrət ələmimə çalır qavallar,
Sədası evimdən çəkilib getmir.
Şam təki alışıb sönür xəyallar,
Xəzan yarpağıtək tökülüb getmir.
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Sevdanın vəfası belə olmayır,
Mənə xəyalınla təsəlli vermə.
Solur könül bağçam, heç nə qalmayır,
Hicran meyvələrin əl atıb dərmə.
Bir bahar axşamı gələrsən dedim,
Baharı payıza döndərdin yaman.
İndi bu eşqimə, söylə, nə edim?
Mənə rəva buldun hicranı dərman.
Dərman da bəhrəsin verdi ürəyə,
Ağrısı gecələr göylərə qalxır.
İndi oxşayırsan əsən küləyə,
Qapı-pəncərədən xəyalın baxır.

10.07.2015

Сечмяляр (шеирляр)
İNSANIN BİR SÜTUNUDU
Sevgi də insanın bir sütunudu,
Sütun qırılanda ürək titrəyir.
Bu da təbiətin hikmət donudu,
Ona toxunanda qəlb telə dəyir.
Qəfildən közərib, alovlanacaq,
Ruhu dilləndirir eşq havasıyla.
Sönmək bilməyəcək alışan ocaq,
Sındırdın, qalacaq can davasıyla.
Eşqi oyun etmək, insanlıq deyil,
Onun qayğısına qalasan gərək.
O ruhdan doğulur, ehsanlıq deyil,
Onu ürəyinə salasan gərək.
Sevgidən doğulub bütün kainat,
Sevgi bitən yerdə, həyat da yoxdu.
Ürəkdə eşq yoxsa, eləmə inad,
Sevən yox, inadcıl dünyada çoxdu.
Sevginin ömrü bir bardaq sudu,
İçdikcə dibindən bulanıq çıxar.
Sevib sevilməkdə reallıq budu,
Onu duymayana ögeytək baxar.
Sevgi olan yerdə hikmətlər susur,
Onun dəyərini hər kəs anlamaz.
Ruhu savaşdıran adətlər susur,
Odur İlahiyə ibadət, namaz.

14.07.2015
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
BİR SEVDANIN İŞIĞINA
Bir sevdanın işığına can qoyana,
Gəlmə dedin.
Ürəyinə atəşlərlə od qoyana,
Gəlmə dedin.
Sən yalandan keçmədin bu yollarda,
Qoydun məni bir keçilməz pis hallarda,
Dodağların ah söyləyən misallarda,
Gəlmə dedin.
Mən də sənin gəlmələrin vurğunuyam,
Həsrətinin can ağrıdan oğrunuyam,
Bu hisləri göz yaşına tutub yuyam,
Gəlmə dedin.
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14.07.2015

TELLƏR BAĞLAYIB
Bizi bir-birinə tellər bağlayıb,
Tellərə toxunsan, yanasıyam mən.
Bu sevdalı ömrü illər bağlayıb,
Onun hər sanyəsin anasıyam mən.
Sevda yolçuları yollarda azır,
Hər insan ömrünü öz əli yazır,
İlahi kodları ürəyə sızır…
Sızmasa, bir gündə sönəsiyəm mən.
Mənim taleyimə hicran yaşadan,
Mənimlə bir yerdə candan qəm udan,
Ömür yollarıma lapdan daş atan,
Zənn etmə büllurtək sınasıyam mən.

21.10. 2015

Сечмяляр (шеирляр)
SƏNƏ ŞEİR YAZIRDIM
Bu gecə sənə şeir yazırdım,
Sətirlər içində azırdım.
Misralardan boylanırdı baxışların.
Könlümə zərif xalı toxuyurdu sevda naxışların.
Başımı qaldırdım, üzümə gülmüsəyirdi xəyalın,
Könlümü yandırıb yaxırdı halın.
Sözlər alov tökürdü üstümə,
Sanki aləm durmuşdu qəsdimə.
Sənin pıçıltıların qulağımı dəlirdi
Lap uzaqlardan səsin gəlirdi.
		
***
Mən və sən,
ikimiz idik bu aləmin içində,
Boğulub qalmışdım naləmin içində.
Harayımın səsində hıçqırtılar yatırdı,
Ayrılıq itələyib məni boşluğa atırdı.
Sən mənim bir addımlığımda idin,
Mənə nə isə dedin.
Səsinə diksindim,
Səsinin təmasına isindim.
Sonra çəkilib, qərib bir boşluğa getdin,
Qəfəsə düşmüş bülbül təki ötdün.
Həzin bir nəğməyə dönmüşdü səsin,
Məni isidirdi nəfəsin.
Misralar qanad açıb uçurdu,
Məni də götürüb yanına qaçırdı.
Birdən müdhiş xəyallardan ayıldım,
Sənin nəfəsinə bayıldım.
Sən elə qarşımda durmuşdun,
Misralara öz möhrünü vurmuşdun.
		
***
Sətirlər içində azırdım,
Bu gecə sənə şeir yazırdım.
26.09.2015
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HƏYATA SƏN BAĞLAMISAN
İçimdə duyğular verib baş-başa,
Məni bu həyata sən bağlamısan.
Xəyalın bənzəyir bir zümrüd daşa,
Günəş işığıtək nə çağlamısan?
Könlə məhəbbətin səhər gətirir,
Şəbnəmlər tökülür göyün gözündən.
Ürək həsrətindən qəhər gətirir,
Özümü unutdum sənin üzündən.
Bir ömür oynadıq sevgi nağılı,
Bu nağıl bitməsin qəfil, sevdiyim.
Alıb aparmısan başdan ağılı,
Ürəyim qapında səfil, sevdiyim.

350

Mən də taleyimin sevda quşuyam,
O quşu uçurtma yuvandan hələ.
Qoy bu diləklərlə bir az yaşayam,
Fələyi yollarda çalış tut dilə.
Ömür ötüşdükcə qəlb kövrəkləşir,
Kövrələn qəlbimə həzin kaman ol.
Ürək buludlaşır, gözlər selləşir,
Dəyişən ruhuma özün səhman ol.
Məni də taleyim sənə yar etdi,
Duyğumun çeşməsi eşq qaynaqlasın.
Arada solmayan etibar etdi,
Qoy könül eşqinlə alışıb yansın.

21.10.2015

Сечмяляр (шеирляр)
QORXURAM YAMAN
Səni itirməkdən qorxuram yaman,
İtkilər bəlalar salıb könlümə.
Sənin varlığına edirəm iman,
Haqqdan öz eşqini alıb könlümə.
Sən də hicran ilə girmə qol-qola,
Gətir ürəyinin eşqini yola,
Gündə neçə kərə girirsən hala,
Dərdin min bir ağrı çalıb könlümə.
Biz hicran günlərin ömrə caladıq,
Dərddən ocaq çatıb qəlbə qaladıq,
Öz ürəyimizi min yol taladıq,
İndi boş xanələr qalıb könlümə.
Səni canım bilib, ömrə şam etdim,
Dəli sevdan ilən ehtişam etdim,
Küskün xəyalınla birgə şam etdim,
Gəl tamaşa eylə qalib könlümə.

26.10.2015

VƏFALI DİLDAR
Bağçada güllər açdı sənsiz,
Ömürdən illər qaçdı sənsiz,
Qapımı həsrət açdı sənsiz,
Bil halı dildar,
Vəfalı dildar.
Günlərim keçdi getdi sənsiz,
Həsrətin zülüm etdi sənsiz,
Ürəkdə kədər bitdi sənsiz,
Bil halı dildar,
Vəfalı dildar.

22.09.1915
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ELƏ GETMİSƏN
Elə getmisən ki səssiz, hənirsiz,
Daha yuxuya da gəlməyirsən sən.
Mən səni saymışdım əhdə qənirsiz,
İndi heç halımı bilməyirsən sən.
Ötən xatirələr ürək ağrıdır,
Dilimdə dolaşır adın hələ də.
Eşqini unutmaq mənə ağırdır,
Dərdi rəva bulmaz adam belə də.
Sevgi ağrısını çəkirəm sənsiz,
Xəyalın gözümə dumantək çökür.
Bu dərdi ürəyə bükürəm sənsiz,
Harayım misraya ah-aman tökür.
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Könül sahilində gəzir baxışın,
Gözlərin gözümdən yan ötür keçir.
Dondurur xəyalı boranlı qışın,
Ruhum bilməm niyə tək səni seçir?
Bu həsrət oyunu tükənən deyil,
Çünki ürəyimiz ağıla quldu.
Qürurum göylərdən heç enən deyil,
Sevgi uydurduğum nağıla quldu.

10.07.2015

Сечмяляр (шеирляр)
ÇAY TƏKİ SANDIM
Mən sənin eşqini çay təki sandım,
Çayın göz yaşları dərya olarmış.
Səndən uzaqlığı vay təki sandım,
Vayın hıçqırtısı röya olarmış.
Bir hicran təşnəsi ürəkdə qaldı,
Ahımın göz yaşı fələkdə qaldı,
Sənə bağlılığım diləkdə qaldı,
Həsrət keçilməyən qaya olarmış.
Könlü aldatmaqçın nə dil tökürdün,
Məhəbbət yolunda min yol çökürdün,
Demə ürəyimə hicran əkirdin,
Əkdiyin hicranın həya olarmış.

05.06.2015

SƏHƏR-SƏHƏR NƏ XOŞ BAXDIN
Səhər-səhər nə xoş baxdın, sevgilim,
Çiçəklərin üzü gülə bu eşqə.
Ürəyimi yaman yaxdın, sevgilim,
Bahar ətir səpib gələ bu eşqə.
Göydə quşlar havalanıb uçurlar,
Ağ buludlar ora-bura qaçırlar,
Gül çiçəklər vəcdə gəlib açırlar,
Bülbül özü gəlib dilə bu eşqə.
Gözlərində sevinclərin baxışır,
Dodağına gülüşlərin axışır,
Diləklərin qəlb evinə yığışır,
Həsrət qəfil düşə ölə bu eşqə.

28.04.2015
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GƏLİRSƏNSƏ
Gəlirsənsə elə gəl,
Ruhum aha düşməsin.
Ürəyimin içində
Əzabın yerləşməsin.
Çox da sayma həsrəti
Özünün ciyər-paran.
Onla tutsan niyyəti,
Aramsız sızlar yaran.
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Sən ilahi eşqini
Könlümə sal beləcə.
Qəlblə etmə məşqini
Alar üstümü gecə.
Sənin də taleyinə
Ələnən yağışı kəs.
Ürəyin gileyinə,
Demə keçər, boş həvəs.
Şadimanı gözündən
Salma özünü, ey yar.
O inciyib özündən
Səni necə yad sayar?

03.10.2015

Сечмяляр (шеирляр)
DARIXIRAM SƏNİNÇİN
İçimə dolub atəş,
Sanki yandıran günəş,
Ürəyim eyləyir qəş,
Düşdüm bu günə neçin?
Darıxıram səninçin.
Hər yerdən gözün baxır,
Qəlbi yandırıb yaxır,
Bağrımda şimşək çaxır,
Sənə diləyim çin-çin,
Darıxıram səninçin.
Hardan çıxdın qarşıma?
Səbəbsən göz yaşıma,
Döndün can sirdaşıma,
Ağlaram için-için,
Darıxıram səninçin.
Ev-eşiyim yad olub,
Günlərim bərbad olub,
Dilim bir fəryad olub,
Gedir ömrümdə biçin,
Darıxıram səninçin.

24.01.2016

DOLAŞIR MEHTƏK
Eşqin ürəyimdə dolaşır mehtək,
Həzin kədərləri gətirir mənə.
Ələnir kipriyə titrəyən şehtək,
Yeni ah selini yetirir mənə.
Mənsə can deyirəm hər zaman sənə.

16.02.2016
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QƏLBİNƏ YÜK OLACAĞAM
Mən sənin qəlbinə yük olacağam,
Çıxart-at qəlbindən, sən allah, məni,
Sanma ki, eşqində tək olacağam,
Bükər əzabına qopan ah məni.
Özün də bilirsən vurğunluq nalan,
Sevmək ürəklərə gətirir talan,
Çəkdiyim sitəmlər olacaq yalan,
Didəcək məzarda bu günah məni.
Sən bu məhəbbəti arama məndə,
Arasan batacaq ümidin çəndə,
Ayrılıq çoxların salıb kəməndə,
Etmə bu sevdaya gəl ürcah məni.
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Şadiman illərin ağrısın çəkir.
Onun ürəyində qəm bostan əkir,
İçimin sitəmi bülbültək səkir,
Ruhumdan qoparır hər sabah məni.

05.02.2016

ÇƏKMİSƏN ƏRŞƏ YUXUMU
Qəlbimin fəryadı gözdə sellənir.
Bu gecə çəkmisən ərşə yuxumu.
Bu gecə könlün yox, hicran dillənir,
Səpdin ürəyimə həsrət toxumu.
Bir dənə ümidi göyərtdin canda,
Min dənə hicranın boylandı andan,
Ruhum yüz yol keçdi sənin yanından,
Sən yox, ayrılığın duydu qoxumu.
Bu gecə hönkürtdün eşqimi yaman,
Bu gecə özümə tapmadım səhman,
Bu gecə ümidim etdi mənə man,
Xəyalın qovmadı təklik qorxumu…

31.01.2016

Сечмяляр (шеирляр)
SƏNİN NƏYİNƏ LAZIM
Mənim şəklim sənin neyinə lazım?
Gözlərin önündə yarat şəklimi.
Xəyallar içinə sal könlü, azım,
Ürəyin içində ucalt şəklimi.
Gecə də, gündüz də bu fikirlə ol,
Ruhumun içinə axtar kəsə yol,
İlahi sevginlə qəlb içinə dol,
Dərya məhəbbətə tut at şəklimi.
Baxışlar içində baxışımı gəz,
Qopan ahlarımda sərt qışımı gəz,
Dolanda göy dolu yağışımı gəz,
Hönkürən yuxundan oyat şəklimi.
Məni bu dünyanın qadını sayma,
Gəlsəm həsrətimlə qapına qoyma,
Bu dəli könlümə elə də uyma,
Həsrət ağrısıyla qanat şəklimi.
Dünya bir yuxudur, Şadiman xəyal,
Ötüb keçəcəkdir inan ki bu hal,
Aç yanan könlünü məni ora sal,
Say bu möcüzədə boyat şəklimi…

08.02.2016
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BU GECƏ GƏLMİŞDİ
Bu gecə gəlmişdi ruhum qapına,
Qapının səsinə oyanmadın sən.
Sanki hicran əkdi ahım qapına,
Bəlkə heç acıma dayanmadın sən.
Qapı arxasında qalan canımı,
Üşütdü çilənin soyuq şaxtası.
Bürüdü dumantək həsrət anımı,
Hönkürdü halıma qapı taxtası.
Bu gecə gözümün yuxusu qaçdı,
Ürəyim ağlıma üsyan eylədi.
Bu gecə hislərim haqqa əl açdı,
Allahın özünü heyran eylədi.
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06.02 2016

EHTİYACIM VAR
Mənim indi sənə ehtiyacım var,
İstərəm sığasan bağrına məni.
Bir gəlib görəsən neçə acım var,
Götürüb qatasan ağrına məni.
İstini soyuğa qarışdırmışam,
Özümə hər dərdi yaraşdırmışam,
Canı bədənimdə araşdırmışam,
O da döndəribdi sorğuna məni.
Biçarə ağılım çəkir qəm yükü,
Bilsən necə ağır ona bu çəki,
Allah verən ürək olmayır iki,
Bəs niyə çevirdin oğruna məni?!

05.02.2016

Сечмяляр (шеирляр)
SƏN
Ruhumun içində boylanır duyğum,
Artır günbəgündən bu eşqə qayğım,
Tək sənə köklənib can dolu sayğım,
Titrətdin içimi ordan getdi çən,
Küləktək könlümə uçub doldun sən…
Vəfa qaynağımsan, can timsalımsan,
Dilimdən düşməyən ruh misalımsan,
Ən ağır məqamda şaqraq halımsan,
İtirdim özümü, qaçdı qəlbdən mən,
Küləktək könlümə uçub doldun sən…
Harada, nə zaman doğuldun? Bilməm,
Ruhumun içində nağıldın, bilməm,
Zəkamdan boylanan ağıldın, bilməm,
Xəyalın önündə əsir olub tən,
Küləktək könlümə uçub doldun sən…
Mən səni ruhumdan necə qovlayım?
İçdə doğan eşqi neylə ovlayım?
Neylə başın qatım, neylə tovlayım?
Sevginin önündə lal olmuşam mən,
Küləktək könlümə uçub doldun sən.

25.04.2016
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AYRILIQ NƏĞMƏSİ OXUMA
Gecə işığımsan, gündüz günəşim,
Sənin varlığından doğur atəşim,
Olmasan dünyada, mənim nə işim?
Könlü necə açım axı mən sənə?
Ayrılıq nəğməsi oxuma mənə.
Mən bəxti kəm oldum, sən eşqi nalan,
Sənsiz bu dünyada hər bir şey yalan,
Sənsən həyatıma, ömrümə qalan,
Həsrətin dumantək bürüyür sinə,
Ayrılıq nəğməsi oxuma mənə.
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Çıxıb insanlıqdan ruha dönmüşəm,
Həsrətin qəmindən aha dönmüşəm,
Gedirdim bir yolluq, daha dönmüşəm,
Sevgimi yolladım, tut sığ köksünə,
Ayrılıq nəğməsi oxuma mənə.

07.05.2016

KƏDƏRİNƏ DÜŞMÜŞƏM
Gözlərinin kədərinə düşmüşəm,
Çıxar məni kədərindən nə olar.
Sərt toxunsan sınacaqdır can şüşəm,
Uzaq düşmə qədərindən nə olar.
Gülüşlərin ürəyimin məlhəmi,
Sevdirirsən mənə küllü-aləmi,
Eşqin boğub müddətdir ki, naləmi,
Vurma yara lap dərindən nə olar.

16.02.2016

Сечмяляр (шеирляр)
MƏN DƏ ORDAYAM
Sən məni axtarma çöldə, bayırda,
Sənsiz hər anımda bil ki, dardayam.
Ağrıdan, əzabdan insan doyur da,
Ruhun harda gəzir mən də ordayam.
Çıxarda bilmirəm səni yadımdan,
Sanki doğulmusan ürək odumdan,
İnan, söyləyirəm sənə adımdan,
Ruhun harda gəzir mən də ordayam.
Gecəyə qoşulub gəlirsən hər gün,
Gəlib yuxularda gülürsən hər gün,
Səni sevdiyimi bilirsən hər gün,
Ruhun harda gəzir mən də ordayam.
Bu nə nağıl deyil, nə də tapmaca,
Kimsə fikirləşib açmasın aça,
Çıxır bədənimdən can qaça-qaça,
Ruhun harda gəzir mən də ordayam.
Gizlədə bilmirəm ürək atəşin,
Bəlkə bağırıma düşüb günəşin,
Heç bilmək olmayır Allahın işin,
Ruhun harda gəzir mən də ordayam.
Dilimdə, qəlbimdə adın dolaşır,
Xəyalın günümlə hər gün yollaşır,
İçimdə sevginmi qaynayıb daşır?
Ruhun harda gəzir mən də ordayam.
Sənsiz qərib olur bu dünya mənə,
Çalış salmayasan könlümü çənə,
Etiraf edirəm bu sirri sənə,
Ruhun harda gəzir mən də ordayam.

26.05.2016
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QÜRBƏTƏ SEVGİ MƏKTUBU
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Susqun dodağından kəlmələr qopmur,
Gəlib ürəyimi bəs niyə tapmır?
Həsrət buzlarında donub qalmışam,
O lal yuxulara mehir salmışam.
Hər keçən günümü sənlə ovutdum,
Yenə həsrəti yox, mən səni tutdum.
Gözdəki yaşlarım dəsmalım oldu,
Ayrılıq ömürlü eşq halım oldu,
Sən özün bilirsən indi necəyəm,
Şama elçi düşən tənha gecəyəm.
Qayıt-gəl, istilət bu sevdamızı,
Ürəkdə ovutma can nidamızı.
Hər şey köhnələşib sən gedən gündən,
Ömrüm baş açmayır qara düyündən.
Ürəkdə yatırdım mən səadəti,
Göz yaşlarım boğur bu məhəbbəti.
Sənsə nə zamandı çıxıb-getmisən,
Özünü eşqimdən uzaq etmisən.
Bilmirəm halını, bəlkə xəstəsən,
Bəlkə də, kim bilir, lap can üstəsən.
Sağsansa, getdiyin yurduna qayıt,
İçində vicdanın yatıbsa, ayılt.
Evdə uşaqların yolunu gözlər,
Hər gün yatağını əlim əzizlər.
İyini qoxlaram palpaltarından,
Niyə gen düşmüsən halal yarından?!
Əgər sevmirdinsə, niyə birləşdik?
Yıxıldıq, həyatın dibinə düşdük.
İki körpə balan səni gözləyir,
Atam hanı deyb yol əzizləyir.
Sənsə atıb getdin uşaqlarını,
Sən atasız etdin uşaqlarını.
Söylə, əzablara necə dözüm mən?
Düşdüyüm möhnəti neylə çözüm mən.
Ər də arvadından gendə durarmı?
Ayrı məmləkətdə yuva qurarmı?

Сечмяляр (шеирляр)
Axı sən deyirdin Vətən şirindi,
Bu illər ərzində yerin göründü.
Vallah, başqasına baxmamışam mən,
Allah qoyan yoldan çıxmamışam mən.
Kişi hənirtisi gəzir evimiz,
Neçə il nişanlı, sevgiliydik biz,
Necə xətt çəkmisən ötən günlərə,
Ruhumun içində bitən günlərə.
Qızın da, oğlun da soruşur səni,
Onlardan fikirləş, incitmə məni.
Beş ildi getmisən, xoş sorağın yox,
Bəlkə qayıtmağa heç marağın yox…
Atalıq hislərin oyat, yatıbsa,
Uzun yollarını tez eylə qısa.
Batırma könlümü ağrıya müdam,
Bir dəfə doğulur həyata adam.
Rusiyada nə çoxdu özgə yuvalar,
Dön gəl soyumayıb hələ havalar.
Aclıqda batırma uzun qışımı,
Buzlarda dondurma gözdə yaşımı.
		
***
Qayıt-gəl, Orxanım, ev-eşiyinə,
Könlüm yenə dursun can keşiyinə.
Kimi yar etmisən unut tez onu,
Həsrətlə bitməsin bu eşqin sonu.
Anan da, bacın da pərişan olub,
Yoxluğun bizlərə pis nişan olub.
Nicatın, Ayselin yolunu gözlər,
Bitib tükənməyir eşqinə sözlər.
Pəncərəm önündə dibçəklər solub,
Bağçamız içində çiçəklər solub.
Hər sözü məktubda yaza bilmirəm,
Həsrətin uzundu, dözə bilmirəm.
İstəsən iş-gücü burda taparsan,
Özünə sevgidən qala yaparsan.
Vurma sözlərimi qulaqardına,
Yolladım sevgimi, dur-gəl ardına…

07.06.2016

363

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
NƏ YAXŞI Kİ, SƏN VARSAN
Sən olan kainatda günəş göydən boylanır,
Yer kürəsi bu eşqə dörd bir yana haylanır,
Həsrət dizinə döyüb ömrü boyu vaylanır,
Girib ürək içinə bədəndə cana yarsan,
Nə yaxşı ki, sən varsan.
Uzaqdan əl eyləyir mənə saf məhəbbətin,
Eşqin əlində tutub güllə dolu səbətin,
Hər sevdalı gününə şükürlüyəm xilqətin,
Qanadlanır ürəyim, ömrə gələn baharsan,
Nə yaxşı ki, sən varsan.
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Bağımın çiçəkləri üzün tutub yoluna,
Ürək halbahal olur sevdamızın halına,
Çırpınır qəfəslərdə bülbül gül vüsalına,
Sən də iztirabımı bülbül təki duyarsan,
Nə yaxşı ki, sən varsan.
Kiprik üstən yükünü götürməyir həsrətim,
Kədərə köklənməyə öyrəşibdi xislətim,
Qapından, pəncərəndən asılıbdı surətim,
Olmasam da yanında xəyalıma uyarsan,
Nə yaxşı ki, sən varsan.
Bilirəm, eşq yaşadır insanlığı əzəldən,
Misram sənə boylanır hər şeirdən, qəzəldən,
Bir sevdalı baxışdır aramızı düzəldən…
Sevgimizin xətrinə qəmin burnun ovarsan,
Nə yaxşı ki, sən varsan.
Şadimanın içində ürəklə can əlləşir,
Ruhum bədəndən qopub kədərimlə dilləşir,
Boğur gözümü yaşlar, gurşad təki selləşir,
Bilirəm ki, canımdan ağrıları qovarsan,
Nə yaxşı ki, sən varsan.
Nə yaxşı ki, sən varsan.

06.06.2016

Сечмяляр (шеирляр)
SOYUQ YELLƏRİ
Aramızda əsən soyuq yelləri,
Sən nədən süpürüb atarsan axı?
Mənsiz həsrət ilə keçən illəri,
Necə könlünə yar tutarsan axı?
Məhəbbət ürəyə düşən ocaqdı,
Odun bol eyləsən hər an sıcaqdı,
Sevginin axırı qəm olacaqdı,
Dil deyə bilərmi sən yarsan axı?
Çıx boylan ahımla yanan yollara,
Hicranı qucağa basan qollara,
Düşsən mənim təki acı hallara,
Necə gecələri yatarsan axı?
Yayımda duyuram qış soyuqluğu,
Qəlbimdə açmısan can oyuqluğu
Söylə hansı əhdlə qəm duyuqluğu
Hissinlə bacarıb tutarsan axı?!
Sən mənə söyləmə sevgi nağılı,
Onun qapıları lap çoxdan bağlı,
Könlə lazım deyil hər dili yağlı,
Qəlbimdə aləmi qatarsan axı.
Sevda yolçuları gözü yaşlıdı,
Hər izi, cığırı iti daşlıdı,
Dünya qəm təşnəsi ikibaşlıdı,
Ömrə dərd yükünü çatarsan axı.
Ürəyim söylədi sözünü, ey yar,
Onun hər sözündə bir həqiqət var,
Əgər ki, içində acı niyyət var,
Niyətin içində batarsan axı.

03.07.2016
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ÇIXAR ÜRƏYİNDƏN
Çıxar ürəyindən sən bu sevgini,
Bu sevgi ruhuna çox baha gələr.
Gətirmə bəxtinə ağrıyan günü,
Ağrı-acılar da hər aha gələr.
Məni dönüklükdə qınama heç vaxt,
Səni düşünürəm özümdən də çox.
Zəlzələ təkidir hər insanda baxt,
Hər bir titrəyişi ürəyə bir ox.
Sən də fikirindən çıxar dünəni,
Sabahın gəlişi özü müjdədir.
Bütün uğurlarda görürəm səni,
İnsanı ümidsiz öz ağlı edir.
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Məhəbbətlə həsrət ekiz doğulur,
Bir can verəndi, biri can alan.
İki hissə düşən batır, boğulur,
Axı çarə etmir sevgiyə yalan.
Çıxar ürəyindən məni bir yolluq,
Ürəyə düşəndə eşq ağrı verir.
Gələn günlərinlə olsan xoşqılıq,
Səadət sorağın çox doğru verir.
Sən də ulduzlartək yanıb sönürsən,
Həyat düstürunun həllini düşün.
Çıxıb getdiyintək könlə dönürsən,
Dünyatək sirlidir sevda yerişin.
Sevgi səadətin açarı deyil,
Ürəyə düşəndə yaman yandırır.
Ağıl kor hislərin naçarı deyil,
Yolunu sapanı o dayandırır.

Сечмяляр (шеирляр)
Zəkanı ciddiyə almayanların
Başı çox bəlalar çəkib dünyada.
Hislərin yanında qalmayanların,
Başından uzaqdır hər an qan-qada.

25.06.2016

BİLƏSƏN
Səhər-səhər yolladın gül-çiçəklər,
Cana verdi xoş ovqatı, biləsən.
Bir-birinə ülfət etdi ürəklər,
Bu sevdanın işığına gələsən.
Günəşin də hərarəti çoxaldı,
Gözüm doldu, yaman könlüm yuxaldı,
Həyəcandan titrəyərək sıxıldı,
Məhəbbətlə ovsun etdin gülə sən.
Erkən durub mənə böylə eşq etdin,
Qəlb udunun telləriylə məşq etdin,
Gül-çiçəyi göz boyanla nəqş etdin,
Ruhum gülür, sən onunla güləsən.
Ey güllərdən, çiçəklərdən təmizim,
Ləpələnir sevda adlı dənizim,
Görməmisən ömrün boyu, əzizim,
Bu füsnikar mənzərəni hələ sən.
Yollarında düşüb qalıb baxışım,
Gözlərimdə buludlanıb yağışım,
Ürəyindən kimsə silməz naxışım,
Sultan oldun ruha, könlə, dilə sən.

04.08.2016
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ÜRƏYİMDƏ QORUYA BİLSƏM
Bütün xatirələr dola qəlbimə,
Tək sənin eşqinlə yarıya bilsəm.
Baxışın sevgini sala qəlbimə,
Səni ürəyimdə qoruya bilsəm.
Pıçıltın könlümə dolan meh ola,
Könlümü ram edən bir fateh ola,
Kirpikdə gizlicə yatan şeh ola,
Səni ürəyimdə qoruya bilsəm.
Dönüb xəyallara gizli gəlirsən,
Ruhum nə çəkirsə, onu bilirsən,
Ömür çox qısadır, sonu bilirsən,
Səni ürəyimdə qoruya bilsəm.
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12.09.2016

EŞQİNƏ İNANA BİLMƏM
Od-atəş içində tuşlanan baxış,
Vurursan ürəyə min yerdən naxış,
Gah bulud olursan, gah da kı yağış,
Gurşada salırsan dayana bilməm.
Mən sənin eşqinə inana bilməm.
Gah ruhuma gəlib qonaq olursan,
Gah həsrətə düşüb sınaq olursan,
Sən mənim içimdə qınaq olursan,
Durum səndən qaçım hayana bilməm?
Mən sənin eşqinə inana bilməm.
Yanlış sayırsansa, qəlbimə gir bax,
Yandırır oranı kədər, qüssə, ah,
Səninki olmağım kökündən günah,
Çatdığın alova boyana bilməm.
Mən sənin eşqinə inana bilməm.

Сечмяляр (шеирляр)
Dustaq eyləmişəm məhəbbətimi,
Mən özüm çəkirəm müsibətimi,
Sevginlə bitirdim can söhbətimi,
Bu şirin yuxudan oyana bilməm,
Mən sənin eşqinə inana bilməm.

15.09.2016

UNUT MƏNİ
Bacarırsan unut məni,
Ağlat könül sevdasını.
Ayrılığa yar tut məni,
At ürəkdən qadasını.
Heç kimə eşq yarımayıb,
Bu anlamdan qaçmaq olmur.
Onla heç kim qarımayıb,
Ondan heç baş açmaq olmur.

12.09.2016

MƏNƏ DOĞMASAN
Sən necə mənə doğmasan,
Ruhumda yerin görünür.
Dərdi könlünə yığma sən,
Yarası dərin görünür.
İşıqdan qopub gəlirəm,
Durmadan çapıb gəlirəm,
Könlünü tapıb gəlirəm,
Yaylağı sərin görünür.

27.09.2016
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XOŞ GƏLDİ MƏNƏ
Səsini eşitdim xoş gəldi mənə,
Ruhum pərvaz etdi göylərdə yenə,
Əllərim nə vaxtı çatmayır sənə…
Elə bunu dedim, gördüm gəlirsən,
Diləklər içində eşqlə gülürsən,
Həsrət ağrısını yəqin bilirsən.
Sevinclə əlini uzatdın mənə,
Əllərin içində gül atdın mənə,
Həsrət yaxa cırdı, qayıtdın mənə.
Əl-ələ tutaraq getdik küləyə,
Sevda mələyimiz uçdu ürəyə,
Bir daha uymayaq, ey yar, kələyə.
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06.10.2016

HƏSRƏT DAŞIYIRAM
Həsrət daşıyıram mən sən biçimdə,
Mənimlə dolanır kölgən içimdə!
Hər yerdən üzümə gülür baxışın,
Yolunu bahardan salmısan qışın.
Ömür yollarına çiçək düzürsən,
Uzaqdan boylanıb məni süzürsən.
Ümidin pəncərəm ağzında durub,
Körpə uşaq kimi boynunu burub.
Gəlib yuxulara əlimdən tutur,
Səni sevdiyimi dilimdən tutur.
Sözümü boyayır qəmin rənginə,
Çıxır ürəyimlə cəfa cənginə.
Gecələr xəyala bürünən sənsən,
Ruhumun içindən görünən sənsən.
Boşluğa düşürəm sənsiz aləmdə,
Hönkürür sözlərim bu lal qələmdə!
Yenə də könlümü alanım oldun,

Сечмяляр (шеирляр)
Qəlbimin içində qalanım oldun.
Hara boylanıram səni görürəm,
Səninlə bir yerdə ömür sürürəm,
Əgər inanmırsan dur gəl könlümə,
Gəzdir ağrı çəkən bir əl könlümə.
Həsrət daşıyıram mən sən biçimdə,
Mənimlə dolanır kölgən içimdə!

12.10.2016

GÖZÜMDƏN YAMAN QAÇIRTDIN
Yuxumu gözümdən yaman qaçırtdın,
Alıb bəbəklərdən göyə uçurtdun.
Tamaşa edirəm xəyal mürgünə,
Göndərdin ruhumu yenə sürgünə.
Nə vaxt bitəcəkdi sürgün müddəti,
Soyusun içimin həsrət hiddəti?
Çək-çevir edirsən ömür yolunu,
Sərgiyə bənzədir tale halını.
Asılıb ümidlər bəxt divarından,
Sənin heç xəbərin varmı yarından?!
Sən ki, uyuyursan sakit yataqda,
Nəfəsin duyulur səssiz otaqda.
Döyünən ürəyim sinəmdə əsir,
Sənə qovuşacaq günə tələsir.
Ovut vücudunla eşqə yananı,
Mən sənə havalə etmişəm canı.
Yuxumu gözümdən yaman qaçırtdın,
Alıb bəbəklərdən göyə uçurtdun.

13.10.2016
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QISQAN MƏNİ
Əgər getsən həyatımdan
Sındıracaq bu can məni.
Keçsin qəm neçə qatımdan,
Gecə-gündüz qısqan məni.
Ruhumu apar yanına,
Toxtasın həsrətdən bir az.
Ürəyim çapar yanına,
Götür ona bir məktub yaz.
Əhdinə yovuq düşmüsən,
Gümanın ümidə çatır.
Həsrətimlə gəlişmisən,
Başın atıb bəxtim yatır.
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Qısqanclığa don biçəcəm,
Usanmadan sən an məni.
Vüsal şərbətin içəcəm,
Kaş, sevgilim, qısqan məni!

15.11.2016

YUXUNA DA GƏLMƏYƏCƏYƏM
Bir gün yuxuna da gəlməyəcəyəm,
Silkinib çıxacaq ruhum qorxudan.
Sənsizlik dərdindən gülməyəcəyəm,
İçimdə batacaq ahım qorxudan.
Sən mənə həsrəti yaşadacaqsan,
Mən daha kədərə alışacağam.
Məni düşünəndə qəm udacaqsan,
Mənsə qədərimlə barışacağam.
Mən öz taleyimin xəyallarında,
Qurduğum evimə yas tutacağam.
Həsrətin çırpınan vüsallarında,
Bir az can odama dərd qatacağam.
Qovub xəyalını gözüm önündən,
Günümü iş-güclə keçirəcəyəm.
Qoparda bilmərsən məni köksündən,
Səni öz könlümə köçürəcəyəm…

04.11.2016

Сечмяляр (шеирляр)
GƏLİM YUXULARINA
Sən çağır, mən gəlim yuxularına,
Bölüşək dərdləri yenə baş-başa.
Ruhumu bağlama qorxularına,
Batırma yenə də onu göz yaşa.
İçimdə çırpıntı, sızıltı yatır,
Sən bu sızıltını duya bilsəydin.
Canın qışqırtısı göylərə çatır,
Duyub harayımı gələ bilsəydin.
Hicran küləkləri səmtin itirib,
İndi pəncərəmin önündə əsir.
Yəqin ki, səsimi sənə ötürüb,
Onunçın xəyalın qarşımı kəsir.
ÇOX SÖZLƏRİM VAR

05.11.2016

Sənə deyəcəyim çox sözlərim var,
Ürəyim özündə tutub saxlayır.
Əgər inanmırsan tut sinəmi yar.
Hər ağrı içimdə canı oxlayır.
Mən səndən qaçıram, qəlbim tələsmir,
Mənim əhvalıma azca da əsmir,
Sənlə iltifatı heç zaman kəsmir,
Məni həsrətinlə hər gün yoxlayır.
Bilmirəm, heç hara qaçım bu haldan?
Yolun açıq deyim çəkilim yoldan,
Qurtara bilmirəm mən ki, zavaldan,
Bəxtim də mənimtək hələ yuxlayır.
Çarpışır ürəyim ahi-zar ilən,
Əzrayıl aldanmır boş məzar ilən,
Tutub əllərində intizar ilən,
Sənin göndərdiyin gülü qoxlayır.

12.11.2016

373

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
QƏLBİ QOPARTDIN
Sən mənim sinəmdən qəlbi qopartdın,
Kədərin əliylə hara apartdın?
Bəlkə də ən dərin quyuya atdın,
Toxunma ocaqda közümə mənim,
Qaytar ürəyimi özümə mənim.
Bu dərdi daşıya bilmirəm axı,
Ürəksiz yaşaya bilmirəm axı,
Qəmim başdan aşır, gülmirəm axı,
Sən allah, qulp qoyma sözümə mənim,
Qaytar ürəyimi özümə mənim.

06.10.2016

HALIMI SORMURSAN?
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Niyə halımı sormursan?
Ürəyin daşa döndümü?
Şahdağa düşən qarmısan?
Sevgi ocağı söndümü?!
Boylan gözümün yaşına,
Xəyalın orda islanır.
Dönmüsən fevral qışına,
Qəm tutub könlüm yaslanır.
Niyə qanatdın qəlbimi?
Ona dərmanı bulmuram.
Ağrıya çatdın qəlbimi,
Heç sorağını almıram.
Budurmu vəfan könlümə?
Onu əzaba salmısan.
Daha ülfətə eşq demə,
Eşqdən uzaqda qalmısan.

28.11.2016

Сечмяляр (шеирляр)
YENƏ MİN TƏLAŞ İLƏN
Qalmışam ahın əlində yenə min təlaş ilən,
Cırır gecəm sinəsin iztirabla qan-yaş ilən.
Bağlayıb qap-bacamı sübhə qədər çırpınıram,
Kədərim cuşa gəlib him-cim edir göz-qaş ilən,
Sevir o ərşi əla buncaki sənsizliyimi,
Mən də səcdə evinə gəlmişəm, bu sirdaş ilən.
Mən ki, öz canım içindən alıram ahlarımı,
Söyləyirlər ömür keçir ürəyi min daş ilən.
Şadiman biçarəyə etmədədi dərdi sitəm,
Sanır ömrümü məzar, ah-uf edir başdaş ilən.
08.08.2010

AHIM BÜRÜYÜB TUTDU
Ahım bürüyüb tutdu mənim qəlbimi, ey yar,
Ahın içinə atdı mənim qəlbimi, ey yar.
Dərdin dolaşır cümlə-cahanı anım ilə,
Anın vayına qatdı mənim qəlbimi, ey yar.
Gözüm dolanıb gəzdi sənin xəyalın ilə,
Xəyalın özü satdı mənim qəlbimi, ey yar.
Canım gecə-gündüz sənə hicranda bulundu,
Ağrılarına çatdı mənim qəlbimi, ey yar.
Sevda gününü gözləməyə yetmədi səbrim,
Hicran acısı daddı, mənim qəlbimi, ey yar.
Kimsələrə öyrətmə belə Şadimanlığı,
Min bir ah ilə uddu mənim qəlbimi, ey yar.

02.06.2011
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
ÇƏKİRƏM AHU-FƏQAN HƏR GECƏ CANDAN O YANA
Çəkirəm ahu-fəqan hər gecə candan, o yana,
Qalıram hicrlə mən, bəs necə ondan, o yana.
Gəlirəm ahıma çəkdirməyə öz cəfasını,
Görürəm naləsini qalıbdı andan, o yana.
Ağlayıb-sızlayıram, eyləməsin qəmə fəraq,
Düşürəm ağuşuna keçibdi qandan, o yana.
Mən də candan çəkirəm, hər gecə bu ahlarımı,
Ahımın canı çıxır, dərdi də dondan, o yana.
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Çəkir zülmün içinə hər gecə bu Şadimanı,
Söyləyir dili mənə, gəl gedək şandan, o yana.
02.06.2011

BULMADIM BİR ARZU-KAM
Bulmadım bir arzu-kam ah ilə candan qeyri,
Artdı qəmin könlümə üstbəüstdən can seyri.
Dilimin ahıyla aləmi ağlatdı müdam,
Fələyin olmadı heç, bəxti yazandan xeyri.
Yağıtək üstümə cumdu baharın selləri,
Düzlüyə getmədi, bəxtim yolu oldu əyri.
Mən kam umdum Rəbdən, açılmadı kam qapısı,
Ağrımın üzü göyə, torpağa düşüb böyrü.
Şadimandan sorma dərd, dərdi öz canı sanır,
Elə bir can ki onu, aləmdə bilir dürrü.
17.03.2012

Сечмяляр (шеирляр)
BU FƏLƏK ETMƏDİ BİR ÇARƏ MƏNƏ
Bu fələk etmədi bir çara mənə,
Baxdı könlüm təki biçara mənə.
Saldı hər gün ürəyə qəm qoşunun,
Oldu hər yarası min yara mənə.
Tökdü gözdən keçən şən günlərimi,
Etdi gündüzlərimi qara mənə.
Gözlərəm xoş gələcək bir sabahım,
Döndərib hər anı ah-zara mənə.
Deyirəm, bir üzümü güldürə bəxt,
Andırır hər günü zinhara mənə.
Yollayır qəlb evimə ahu-fəğan,
Bənzədir öz canımı dara mənə.
Baxışı canım alan yar kimidir,
Oxşadır özünü simsara mənə.
Çağırıb səsləyirəm qəlbimə mən,
Hördürür hər anı hasara mənə.
Deyirəm Şadimana etmə vəfa,
Söyləyir onda denən hara mənə?

06.04.2013
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
YER ÜZÜNÜN BARI YAĞIŞ
Yağır göydən eləcə yer üzünün barı yağış,
Gətirir bağça-bağa təzə bir nübarı yağış.
Hissimə zövqü verir, könlümü edir dəlisi,
Sanki qəlbimin olub, sevda dolu yarı yağış.
Sarılır üz-gözümə, inciyə bənzər gülüşü,
Aparır bağrı ovan, min cürə ah-zarı yağış…
Ələnir kirpiyimə damlası bir şeh sayağı,
Haylayır gurşadını, danmayır ilqarı yağış.
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Boyayıb pəncərəmi sır-sıra almazlarına,
Gətirir xatırıma bəyaz üzlü qarı yağış.
Yayılıb asimana ağ-qara bulud sırası,
Göstərir yerə, göyə dağ təki vüqarı yağış.
Boyayıb Şadimanın bağrını öylə fərəhə,
Gətirir cuşa canı, udur intizarı yağış.

27.02.2013

POZUR YENƏ ƏHVALI QIŞ
Əsdirir küləkləri pozur yenə əhvalı qış,
Eyləyir yerlə, göylə bir belə qeylü-qalı qış.
Çıxarır buludların gözlərindəki yaşını,
Dəyişir bir saatda rəngli, bəzəkli valı qış.
Yazın yaşıl libası səbrini çatladır daha,
Bürünüb intizara, pozubdu yenə halı qış.

Сечмяляр (шеирляр)
Gah gətirir dumanı, ağappaq edir aləmi,
Bürünür kədərə göy, onla edir zavalı qış.
Baharın ətri gəlir bağdan, çöldən, saf havadan,
Oxşayır Şadimanı, edir böylə cəlalı qış.
18.03.2013

BU PAYIZ
Ələyir niskilini qəlbimə asta, bu payız,
Verir ömrümə fəraq, eləyir xəstə, bu payız.
Çıxarır gözdə yaşı buluda bənzər acısı,
Oxuyur zümzüməsin yenə də pəstə, bu payız.
Ağaclar boynubükük, aləmə ələr sükutu,
Girib canla savaşa, durubdu qəsdə, bu payız.
Bulud dumanı qovur, duman da buluda cumur,
Çalır hicran havası, bağa ahəstə, bu payız.
Sarı yarpaq qaçışır, torpağa layla oxuyur,
Özü bəxtinə uyur, düşür üz üstə, bu payız.
Mən də sehrinə uyub, başlamışam çağlamağa,
Oxşayır sözlərimi, tutubdu dəstə, bu payız.
Şadimanın ürəyi dözməyir, bu niskilə heç,
Gətirir ruhu dilə, təbimə usta, bu payız.

28.11.2013
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
LEYLİ KİMİ RUHUM
Salıb Leyli kimi ruhum çol-biyabanə məni,
Alışan bu ürəyim gətiribdir canə məni.
Hara dönsəm üzümün gülməsi bir müşkül olub,
Çəkir həsrəti dağı, qoyub yanə-yanə məni.
Çatmayır gülüzlüyə bir dəm niyə fəryadım heç?
Edib hicranı yaman bu qədər divanə məni.
Sevda aşiqlərinin axırı qəm-qüssə olur,
Aparır dərdü-bəla qəm adlı seyranə məni.
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Gecə-gündüz dikəlib Rəbbimə ahu-fəğanım,
Edə urcah bir hovur haqqıma peymənə məni.
Sadəlikdir ki, salan insanı min bir xətaya,
Ah, o üzdən ürəyim eyləyir zəbanə məni.
Şadiman bəxti kəmi ağladır öz halı yaman,
Sanır cümlə-camaat halıma divanə məni.

19.11.1987

ÇARƏ ELƏ
Ya olum günü qara, ya da ki, bir çarə elə,
Ya dolaş ürəyimi, ya da onu yarə elə.
Həsrətindən gecə-gündüz gəzirəm çölləri mən,
Ya könlü səhmana sal, ya da ki, avarə elə.
Gözlərim yaşı tökür göydəki bulud sayağı,
Ya çevir üz bahara, ya ahı divarə elə.

Сечмяляр (шеирляр)
Mən sabahın üzünə dolaşıram seyranı,
Ya gəlib üzümü gör, ya da bəxti qarə elə.
Şadiman hər gecənin sübhünə ümidlə baxır,
Ya gəlib könlümə yan, ya onu min parə elə.

23.11.1987

SƏN QİDA VERDİN ANA
Sən qida verdin ana, damarda al qanımıza,
Elədin canı fəda, yaxşıca xoş canımıza.
Ağlayan gözümüzün yaşına əncam çəkərək,
Gecəni sübh elədin, hər zaman əfqanımıza.
Verərək gəncliyini eşqlə çocuq könlümüzə,
Ömrü bəxşiş elədin, sabahkı dövranımıza.
O tifil çöhrəmizə hər zaman etdin tamaşa,
Biqərar yetdin, ana, ah ilə amanımıza.
Sən beşik başına çox ömrünü çıraq elədin,
Hey şərəf verdin elə körpəcə məkanımıza.
Ağ saçın gör necə də, bənzəri var sübhümüzə,
O mübarək baxışın aynadır hər anımıza.
Şadimana, anamız köçsə də dünyadan özü,
Yetəcək ruhuyla o, hər zaman fəğanımıza.

01.02.1997
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
DOLANIM MƏN BAŞINA
Dolanım mən başına, yar belə qurbanım olum,
Ürək də qövür edən, damarda al qanın olum.
Bürüyüb dövrü-bərim həsrəti-hicran yanıram,
Qoy gəlim hüzuruna xoş keçən hər anın olum.
İcazə ver gözünün qəmini zindana salım,
Həm sənə həmdəmi-qəlb, həm də ki, pak canın olum.
Tuş olub sevdaya can, ah eləyir şamu-nahar,
Dönüm ulduza gecə, zülmətə həyanın olum.
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Dözərək eşqinə mən, çox çəkirəm dərdü-cəfa,
Əmiri-müntəzirəm, hər dərdi düyanın olum.
Ötdü ömür, yazımın açmasına yoxdu əlac,
Deyirəm dil edəsən, bir gəlim mehmanın olum.
Olmadı Şadimanın hicranına heç bir əlac,
Tik əzəl eşqə saray, qoy orda səhmanın olum.
08.05.1994

YOX BÖYLƏ HALIM GƏLMƏYƏ
Kəsilib iqtidarım, yox böylə halım gəlməyə,
Verdiyin zülümlərin sonsuzdur, zalım, gəlməyə.
Mənə öz sevdiyini izhar eyləyən bəyim,
Taqətim heç qalmayıb bu dərdi sənlə bölməyə.
Gözümün yaşları həbs eylədi kipriklərimi,
Bir yaxın yoxdu mənə bu qan-yaşı silməyə.

Сечмяляр (шеирляр)
Ürəyim vermədədi haqqına yer sübh-gecələr,
Etməsin cəhdi qərar, həsrəti canı dəlməyə.
Şadimanı yandırır çəkdiyi hicran yarası,
Dəvanı səndə bulur, gəl qoyma onu ölməyə.

03.12.1992

MƏCNUNLUQ İSTEDADI VAR
Məhəmməd Füzuliyə nəzirə

Məndəki bu eşqidən məcnunluq istedadı var,
Sevgi sultanı mənəm, aşiqlərin də adı var.
Sən zülüm etməkdə ol, nəş‘ədir bu cismi-cana,
Eşqidə Şirin mənəm, Şirinin öz Fərhadı var.
Təmkinin son həddini bənzətmə, ey yar, fələyə,
Hər səbrin naləsi çox, hər ahda min fəryadı var.
Öylə hali-xəstəyəm, əhvalımı bir sorsana,
Dövrani-cövrü zülüm, ağızda zəhər dadı var.
Gəzmə, ey sevgili yar, bu eşqi fəzada qəfil,
Səhranın məntək əcəb, bir biçarə səyyadı var.
Saymasınlar könlümü hər ağrıya, dərdə cünun,
Dərdin can aşiqləri, onların öz imdadı var.
Şadiman, gəl bu eşqi cani-könüldən qəbul et,
Öyün ki, Füzulitək ustadının pak adı var.
20.07.1995

383

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
TƏKCƏ VƏTƏN
Canını canımdan artıq sandığım, təkcə Vətən,
Doğulandan hər kəlməsin qandığım, təkcə Vətən.
Bu elə məhəbbətdir, önündə sevgilər yalan,
Dərdini dərdim bilib usandığım, təkcə Vətən.
Bütün altunlar, paralar yığıla onsuz nədir?
Gecə-gündüz hər cəfasın andığım, təkcə Vətən.
Səpilib torpağına bitərəm bir çəmənzartək,
Gecəni sübh eləyib oyandığım, təkcə Vətən.
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Atılıb savaşlara yolunda min qan edərəm,
Düşməninə qisasla çox yandığım, təkcə Vətən.
Uçacaq, Şirin xanım, ruhun fələklər evinə,
Məzarınla eşqinə boyandığım, təkcə Vətən.

03.12.1992

DİLDƏ BƏYAN EYLƏMİŞƏM
Səni çox sevdiyimi dildə bəyan eyləmişəm,
Bilsin qoy cümlə-cahan mən ki, əyan eyləmişəm.
Baxışın sevda dolu od qalayır qəlb evinə,
Sənsiz öz gözlərimi qana giryan eyləmişəm.
Bil ki, hər gəlişinə müntəzirəm, sahibi-mərd,
Ey pasibanım, könlü eşqi duyan eyləmisən.
Niyə Tanrım məni daş qəlbli edib öz işidir?
Ciddi-cəhdiylə onu eşqə uyan eyləmişəm.

Сечмяляр (шеирляр)
Sən də ey Şirin xanım, ərz elə, öz ərzi-halı,
Bircə canım var idi, mən sənə can eyləmişəm.
08.12.1992

GÜLÜZLÜ SABAHIM GEDİB
Bu canımın əlindən gülüzlü sabahım gedib,
Gözümün yaş çeşməsi, min naleyi-ahım gedib.
Ağlayır bu binəva ürəyim, yox dada yetən,
Könlümün pərvanəsi, tacı-səcdagahım gedib
Bir deyən olmadı ki, bunca zülüm olmaz, müdam,
Ürəyimin danəsi Xosrovu-pənahım gedib.
Şahidim, tək olan Yaradan bilir, dərd əhliyəm,
Sevincim, səadətim o sevgi allahım gedib.
Kimə üz tutdumsa mən, tez kor etdi istəyimi,
Qəlb könül pərvanəsi, bunca qibləgahım gedib.
Acılar bağra düşüb, eyləyir ağrı ağıla,
Gecə-gündüz fikiri dönən dil gah-gahım gedib.
Şadimanın dərdinə yanmadadı öz ürəyi,
Ondan da ruha yaxın, qəm verən günahım gedib.
08.12.1992
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
BELƏ DAD EYLƏMƏ
Ey dil, əhdə vəfasızdan indən belə dad eyləmə,
Sən hər könül oğrusunu öz qəlbinə ad eyləmə.
Sədaqətdən, məhəbbətdən xəbərsizlər nə çoxdur ki,
Ürəyinə yovuq bilib, sonra da imdad eyləmə.
Dinlət könül duyğuların, Allahına tut üzünü,
Şükürlər et hər saata, naqisdən fəryad eyləmə.
Qəm keçər bir buluddur ki, durduğu yerdə
dayanmaz,
Sən onu sinənə salıb, addımbaşı yad eyləmə.
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Şirin xanım, hər gecənin açılan bir səhəri var,
Al gündüzün Məcnunutək könlünü səyyad eyləmə.
09.12.1992

TƏK SƏNDƏN İMDAD UMMARAM
Yanaram həsrət odunda, səndən imdad ummaram,
Sanaram əhli-könlə bir qafili yad ummaram.
Ahımdan yansa sinə öz içimdə buludlannam,
Bu büryan ürəyimə o eşqidən dad ummaram.
Könlü alan vəfasız, əqlim sənə peşkəş deyil,
Qopsa sinəmdən min ah, min belə fəryad ummaram.
Gəlsə öz vəfasını söyləsə bülbül sayağı,
Guya bəxtin sarayın edəcək abad, ummaram.
Gələ əfvə, düşə bir ayağına sevgim mənim,
Sən olsan Şadimana eşqidə Fərhad ummaram.

19.09.1992

Сечмяляр (шеирляр)
POZULDU İTTİFAQIMIZ
Hansı mürvətsiz əliylə pozulub ittifaqımız,
Düşdü araya, müşkila, qana dönmüş nifaqımız.
Həmdəm bilib bu könlümə yar eylədim, ey gül səni,
Dağıldı öz əlimizlə nədən böylə tifaqımız?
Aldı səhranın yelləri, soldurdu qönçə gülləri,
Yaman yerdə xəzan oldu, çiçəyi açmış bağımız.
Həyat coşan bir dəryadır, sahilləri atar səni,
Odur ki, can bədəndəykən, heç vaxt bitməz fərağımız.
Şirin xanım, bəxtəvərlər sırasına qatma məni,
Ömür keçər bir karvantək, getməz könüldən dağımız.
22.12.1992

ÜRƏYİM VURMADADI EŞQ İLƏ
Yenə candan ürəyim vurmadadı eşq ilə,
Yenə yolunda yarın durmadadı eşq ilə.
Yenə röyaları yatmayaraq sübhə qədər,
Yenə zəka huşunu yormadadı eşq ilə.
Yenə yar sevgisinə coşmada divanə can,
Yenə sevdaya saray qurmadadı eşq ilə.
Yenə könlümə yar qıymayaraq rəhm, filan,
Yenə biganələri sormadadı eşq ilə.
Yenə əğyara uyub ol canı-dildən yarım,
Şadimanla aranı vurmadadı eşq ilə.

30.12.1996
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
YOLUMDA YANDIRDIN, ANA
Ağrıyan ürəyini yolumda yandırdın, ana,
Canı canın eşqinə candan usandırdın, ana.
O tuti ləblərindən axdıqca haqq laylaları,
Mənə öz qibləmi, pak Tanrımı qandırdın, ana.
Bu çılğın ürəyimə tökdükcə atəş qovunu,
Çocuqkən gözlərimi odla oyandırdın, ana.
Acılar taleyimi yolladıqca yoxuşlara,
Kəsibən yollarını zorla dayandırdın, ana.
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İlahi sevgilərin qor salıb könlün içinə,
Qəlbimi öz dilimə eşqlə boyandırdın, ana.
Sənə qurban dediyim canım yolunda amadə,
Mərhəmət çırağını bağrımda yandırdın, ana.
İlahi nuru sənin qəlbinə verdi saflığı,
Dözümünlə lap mənə mələyi andırdın, ana.
Sinən üstdə bəslədin canından əziz balanı,
Dəyəcək hər bəlanı, hər hökmü dondurdun, ana.
Bu Tanrı vergisini İlahi göndərdi sənə,
Onu simurq quşutək köksümə qondurdun, ana.
Şahid oldun buna ki, böylə ürək kimsədə yox,
Eşqinin heykəlini cismimdə yondurdun, ana.
Sən bütün varlığıyla hər zaman qulun Şirinə,
Canından can bəxş edib aləmə sandırdın, ana.
09.12.1992

Сечмяляр (шеирляр)
GÜNÜ QARƏ MƏMLƏKƏTİM
Dolaşır içində qəm günüqarə, məmləkətim,
Çəkdi kamına səni dərd dübarə, məmləkətim.
İblis donlu yağılar evində meydan suladı,
Daşındı yad ellərə altun, parə, məmləkətim.
Tükənməz sərvətinlə nə çox xəzinələr doldu,
Can dedin, canına yağı əğyarə, məmləkətim.
Yenə də mərd igidlər gavurla savaş içində,
Güllələr ürəyində açıb yarə, məmləkətim.
Tanrı da zülümlərdən vəcdə gəlib nalə çəkir,
Əcabə ahın, fəğanın catıb harə məmləkətim?
Elə bil yerin, göyün görən gözləri tutulub,
Göstərməz qüdrətini bir yol xarə, məmləkətim.
Hayla Boz Qurdlarını, sıyır qından qılıncını,
Tülkü xislətliləri gətir zarə, məmləkətim.
Gündüzünün necə də qaranlığa bənzəri var,
Tükənib səbir evim, dözmür tarə, məmləkətim.
Müddətdi qara geyib, bəmin, zilin nalə çəkir,
Ağlamaq nəsib olub kaman, tarə məmləkətim.
Titrəsən zəlzələtək, lap düşər ayağa gəda,
Qanını tök girdiyi dər-divara, məmləkətim.
Çatar imdadına tez nərəsiylə qurd savaşı,
Oğullar meydanlarda gələr karə məmləkətim.
Əlbət, ey Şirin xanım, hər gecənin gündüzü var,
O əsir yurdlarıma tapar çarə məmləkətim.
16.12.1992
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
İMDAD EYLƏ
Allahım, and verirəm eşqimə imdad eylə,
Viran olmuş könlümü bircə yol abad eylə.
Bəndənəm yaratmısan, ey Xudam, öz hökmünlə,
Bu bəxti qaranı da bircə kərə yad eylə.
Zülm etdikcə mənə ahımdan aləm dağılır,
Çarə bulmursan əgər, nəş‘əmi fəryad eylə.
Mən ki, qoyduğun yola müntəzirəm, yox sual,
Çıxsam izindən, hənuz, haqqıma min dad eylə.
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Şadiman biçarəni, ya ucalt ərşinə sən,
Ya uçurt qəlb sarayın, ömürlük bərbad eylə.

07.06.1994

KEÇDİ ÖMÜR AH-VAYLARDA
Ömür keçdi ah-vaylarda niyə ona həyanım yox?
Nə halımdan xəbər tutan, nə bir onu duyanım yox.
Ey dil, şərəf saydın niyə əğyarınla ötən günü?
Ömür keçdi qəm içində, bəxtəvər dövranım yox.
Güman eylə, min illərlə əcəl bizə aman verər,
Sən zülüm et nəkarəyəm, nə höküm, nə fərmanım yox.
Sitəmindən gül bağrımda od qalayır hicran yenə,
Bu xəstəhal vücudumda, ya Rəbb, tabı-təvanım yox.
Qaliba, mən binəva Tanrıdan haqq diləməkdə,
Qırılıbdı ömür sapım, bundan ağır zamanım yox.

Сечмяляр (шеирляр)
Böylə xəyal eyləmə ki, bəşərə övladam, eyvah,
Diri ikən məzardayam nə dünyam, nə cahanım yox.
Şirin xanım, əzrayıl da məndən uzaq dolanmaqda,
Öylə bəxti qarayəm ki, canım var, canalanım yox.
20.12.1992

BƏNİ-BƏŞƏR GƏLDİ-GEDƏR
Bəni-bəşər gəldi-gedər, əcəllə yaşı tükənər,
Ömürlər dörd fəsildir ki, sonunda qışı tükənər.
Dərdlini də, dərdsizi də üyüdər fələyin qəmi,
Öləninə ağlayanın gözündə yaşı tükənər.
Ağılsızı öz əliylə salar şər taxtı-tacından,
Xainlərlə hər ölkənin torpağı, daşı tükənər.
Tanrı axır zaman üçün parayla imtahan edər,
Fərmanından çıxanların ağıllı başı tükənər.
Həyat keçər qanunlarla, zaman günü biçər keçər,
Bacaranlar zirvə tutar, bacarmaz naşı tükənər.
Bulud vurmuş göylər təki, hönkürər hər can yiyəsi,
Donar gözlərdə qan-yaşlar, könül təlaşı tükənər.
Şirin xanım, səyyarələr İlahinin əlindədir,
Bu dünya bir üzükdür ki, ləl olsa qaşı tükənər.

25.12.1992
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
FANİ DÜNYANIN ƏHLİYƏM
Sorma məndən, Rəbilla, fani dünyanın əhliyəm,
Haqqı şamu-qəriban Yezid əlində Əliyəm.
Usanıb müşkülü-cananın badından ürəyim,
Məcnunun haqqı səda, səhraya düşmüş dəliyəm.
İslanır göz yaşımın xərabəsində bağırım,
Qanə dönmüş xan Araztək naləsindən bəlliyəm.
Gülməsinlər, ağzıgöyçəklər mənim fəraqıma,
Haqq məni doğub bətindən, mən onun sağ əliyəm.
Haqqın əsiri olub, çox düşmüşəm girdabına,
O zamandan, müşküla, bülbülü-tuti diliyəm.
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Yolundan azmış, müdam, bu ərzi nəhir eləyən,
Gözü qızmış baharın yumşalmayan dağ seliyəm.
Qınamasın Şadimanı könlə arif olmayan,
Cismi-canım sağ ikən, mən bu dünyada ölüyəm.
11.09.1993

UDDU MƏNİ EHTİYAC
Ürəyim partladı, ya Rəbb, uddu məni ehtiyac,
O üzü qara paraya, satdı məni ehtiyac.
Çarə bulan bəs hanı, bu kəmfürsət zamanədə?
Şeytanın od-ocağına atdı, məni ehtiyac.
Bir duyan yox halımı, izhar edim bir dəm ona,
Dərdimlə, dərdin belinə çatdı məni ehtiyac.
Eyləyib dost-düşmənin içində bağrımı xəcil,
Canımı qana salıb, ağlatdı məni ehtiyac.

Сечмяляр (шеирляр)
Fəryadım donub içimdə şimalın buzlarıtək,
Çalğısız, sazəndəsiz oynatdı məni ehtiyac.
Edirəm gecəmi ah, gündüzüm fəryada dönüb,
Bir qəfəs bülbülütək çağlatdı məni ehtiyac.
Diriyəm, deyib qürrələnmə bağrı parə Şirin,
Min ilin ölüsünə nə çatdı məni ehtiyac?!

11.09.1993

ŞÖVKƏTİNƏ QURBAN OLUM
Baxışının oduna, şövkətinə qurban olum,
Üzünün həyasına, hörmətinə qurban olum.
Gözlərin qaranlığa sübhətək almaz çiləyir,
Mərhəba, Yaradanın qüdrətinə qurban olum.
Eşqinin çeşməsinə mələklər qanadın salır.
Tanrının cənnət-məkan nemətinə qurban olum.
Gecələr baş qoyursan hicranımın yatağına,
Çəkdiyin eşq yolunda zəhmətinə qurban olum.
Qoy olsun duz-çörəyim, bir də ürək təmiziyim,
Deyim mən, məmləkətim, dövlətinə qurban
olum.
Hicrindən gecələri ah çəkirəm, sübhə qədər,
Eşqimin fərağına, zillətinə qurban olum.
Şadiman biçarəni salmısan atəşə, müdam,
Ey Vətən, səni sevən millətinə qurban olum.
07.06.1994
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
GƏL EŞQİMİN ÇARASI
Gəl eşqimin çarası, başımın min bəlası yar,
İçimdə zindanı qəm, ürəyimin nalası yar.
Çox müşküllər çəkirəm, üzündən müddətdi aman,
Adamı zülmə salan Adəmin şux balası yar.
Mən sənin dərdinlə çox qəm sarayın ram etmişəm,
Mən də ki, Leylayi-eşq, cünunların əlası yar.
Olub könlüm görəli həsrəti-hicrana düçar,
Şahı-sultanı-əmir tilsimlərin qalası yar.
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Göndər ol gülüzlünü bir görüm röyada, müdam,
Məkanı cənnəti-gül, uyğuların talası yar.
Şadimanın eşqini qınama, ey əhli bəşər,
Ölsəm də, ruhum ilə canbir olub qalası yar.

25.07.1994

ÇƏKMƏ İMTAHANƏ MƏNİ
Qıyma eşqə, Xaliqim, çəkmə imtahanə məni,
Onsuz da çox sınağdan keçirtdi, zamanə məni.
Ömrümün qəm çeşməsi həyatımı boğdu yaman,
Dübarə cana qıyıb, yığmagınan canə məni.
Bu qara bəxtin üzündən çox bəlalar çəkmişəm,
Edib rüsvayı-cahan, sən də salma qanə məni.
O Leyli üzlüləri dünya verdi yola, müdam,
Tutub tay könlü ona, söylətmə divanə məni.

Сечмяляр (шеирляр)
Sənin etibarına çoxları çəkdi qələmin,
Eşqimin özünü yox, eyləmə bahanə məni.
Gərçi, isbat etmək istərsən əgər sevdiyini,
Qalx könül zirvəsinə, tut orda şahanə məni.
Şadiman, şam kimi yan, hər gecə başdan ayağa,
Elə eşqlə gətirib Yaradan cahanə məni.
22.10.1994

ÖMÜR ÖTƏR BULUDLARTƏK
Ömür ötər buludlartək, hər günü bir yelə bənzər,
Könül nalə çəkən kaman, hər nidası dilə bənzər.
Vəfa qılar bağa bağban bülbüllərin şövqi ilə,
Bağıban da payızında, boynubükük gülə bənzər.
Yenə bəxtin göylərində, cövlan edər dumanları,
Örtüyü şux həmailtək, bəmbəyaz bir tülə bənzər.
Xəfif-xəfif rüzgar əsər, yerlə-göyün arasında,
Axar yaşlar buludlardan, dəryalarda selə bənzər.
Həzin-həzin yanar könül, qalxan segah naləsinə,
Pərdə-pərdə qopar haray, harayları zilə bənzər.
Ya İlahi, qəlbim elə sərgərdandı müşküllərdən,
Savaşlarda məğlub olmuş, yurd itirmiş elə bənzər.
Şadiman can edər fəda, yarına heç eyləməz fərq,
Hicranlara alışar can, bədən yanmış külə bənzər.
29.12.1996

395

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
MƏNİ CANDAN ELƏYƏN
Məni candan eləyən yar mənə candı gecələr,
Eləyib eşqə həvəs, zülmətə yandı gecələr.
Allah, Allah yenə də idraka vardıqca könül,
Məni atəşə yaxan dünya divandı gecələr.
Yenə əqlim, şüurum qapmada göyləri, hənuz,
Əsir sükuta bəşər, əcəb zamandı gecələr.
Haqqa allahlıq edən bəndələr röyada hələ,
Uyuyan gözlərə də sisdi, dumandı gecələr.
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Kimi tənha ağaca könlünü mehman eləyir,
Könlü möhnətə salan ahdı, amandı gecələr.
Çoxu yar həsrətinə yanmadadı sübhə qədər,
Çəkir sinəyə dağı, öylə yamandı gecələr.
Şadimana, edə qəsd könlünə pərvanə kimi,
Eləməz dərdə dəva, çünki, fəğandı gecələr.

17.01.1997

CAN AĞLAYAR
Ya İlahi, fərağından, için-için can ağlayar,
Təbib könlə əlac bulmaz, dərdlərə dərman ağlayar.
Ürəkdəki ağrılardan, üsyan edər gözdə yaşlar,
Elə nalə çəkər könül, göz təki əfğan ağlayar.
Qəlb içində yaralar da bitişməzdir, zülümlərdən,
Məlhəm eylər, dəmadəm puç, təlaşdan loğman ağlayar.

Сечмяляр (шеирляр)
Hər tərəfdən ələmlərin ünü ərşə məzar olar,
Dağ üstündə gələr dağ da, bu dağdan fəğan ağlayar.
Yalanlar ram edər yeri, zirvələrdən enər dünya,
Əsir olar harama can, bu candan dövran ağlayar.
Qanadlanar ömürlər də təzə uçan quşlar təki,
Haray çəkər qocalıq da, haraydan zaman ağlayar.
Yenə gözdən axar yaşlar, bəbəklərdən üzə sarı,
Bu yaşlardan qəhərlənən bulud nə, leysan ağlayar.
Dünya özü qan içində, hey qanlardan savaş doğar,
Bir-birini yağı sanan cahan yox, insan ağlayar.
Deməsinlər, Şirin xanım özünə şadiman söylər,
Şadimanlıq sevdasıyla, o da yarımcan ağlayar.

29.12.1996

SEVGİNİN GÜLZARI İLƏ
Alışar al sabahım sevginin gülzarı ilə,
Həsrətim vurur başa ömrümü ah-zarı ilə.
Məni Leyla eləyən o qara gözlüdü, aman,
Qovuşdurub ürəyi həsrət adlı yarı ilə.
Düşürüb dillərə canı elə bil seyri-xuda,
Salıbdı aləmə səs carçı təki carı ilə.
Ağlayıb-sızlamağı qoymaram könlümə yaxın,
Bağçanın gülləritək bir güləm baharı ilə.
Hər adam bir çiçəyin ətrinə mehman kimidir,
Gəlib getməyi tamam bir ömür naharı ilə.
Şadiman dəli təki dağ-daşa vursa özünü,
Düşəcək dil-ağıza indi də qübarı ilə.

20.11.1987
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
DÜŞMÜŞÜK YAMANCA DÖVRƏ BAŞABAŞ
Sayman Aruzun
«Məni dindirmə ki, diləm başabaş»
qəzəlinə nəzirə

Düşmüşük biz yaman dövrə başabaş,
Saldılar Vətəni cövrə başabaş.
Min elə Babəkimiz şəhid düşüb,
Yanırıq min ildi qövrə başabaş.
Arazın boynuna məftil dolaşıb.
Vurur dərd sularla dövrə başabaş.
Hamının dərdinə çarə tapılır.
Bizlərə yağıdı çevrə başabaş.
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Hələ içdən də sökür çolma-çocuq,
Cəhdləri qalmışı devirə başabaş
Qarabağ Güney təki oldu əsir,
Bizi nalana çevirə başabaş.
Nəsillər köç eləyir, təzə gəlir,
Unudar işğalı zümrə başabaş.
Biz də olanlara susub dururuq,
Hazırıq hər gələn əmrə başabaş.
Eylə, Sayman Aruz, qəzələ vəfa,
Fəğanı bəs göyə-yerə başabaş.
Şadiman bələd Vətən sevdasına,
Ahını aləmi görə başabaş.

17.12.2014

Сечмяляр (шеирляр)
YENƏ QƏM BASDI MƏNİ
Yenə qəm basdı məni möhnəti-hicrana görə,
Düşmüşəm dərdə yaman bir quruca cana görə.
Ürəyim ahıma bənddi fələyin özü kimi,
Çaxnaşıb könlüm evi bunca həyəcana görə.
Ağladıb hicrə, müdam, gözlərimi möhnətdən,
Vururam dəryaya baş bir gözü mərcana görə.
Yastığım suya batır tökdüyüm hicran yaşına,
Ürəyim fəryad edir düşdüyüm bu ana görə.
Fələk öz töfhəsini verdi mənə qəmlər ilə,
Nə edim baş əyirəm bəxtimə, ünvana görə.
Çoxları mənə baxıb bəxtəvərdi söylədilər,
Mənsə ah-uf elədim aləmə fərmana görə.
Şadimanın harayı qaldı içində nə edim?
Bulmadı heç təbibi dərdinə dərmana görə.

28.03.2015
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
YAMANCA KƏMƏND ETDİN
Sən məni öz könlünə yamanca kəmənd etdin,
Oxlayıb ürəyimi sonra onu bənd etdin.
Qəlbimi çox gizlədim gözlərinə baxmasın,
Tez atıb hiyləyə əl, üstbəüstdən fənd etdin.
İllərlə təbə uyub sözlərə ipək toxudum,
Vurub ipəyimə od könlümü min qədd etdin.
Mən də ümid acısı çəkirəm illər uzunu,
Vüsala yetmək üçün dilini çox qənd etdin.
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Şadiman heyran olub hər gecənin seyrinə,
Sənə qovuşmaq üçün arada yüz sədd etdin.

29.03.2015

GƏL EY BƏXTİ QARA KÖNÜL
Gəl ey bəxti qara könül, gün görmədin bu dünyada,
Həyat tarlan səpin etdi, bar dərmədin bu dünyada.
Gözlər ahdan saldı fəğan, içə axdı bəbək yaşı,
Əl-qol atan qəm qolunu heç gərmədin bu dünyada.
Haray çəkdi gözüm yaşı bir kimsədən bulmadı dad.
Zalım fələk, kor bəxtimə yol vermədin bu dünyada.
Mən ki, əhdə sadiq biri qiymət qoyan olmadı heç,
Can deyəni dostun bilib can demədin bu dünyada.
Ey Şadiman, möhnət oxu dəlib keçir ürəyini,
Açıb süfrə könül dosta, heç sərmədin bu dünyada.
02.04.2015

Сечмяляр (шеирляр)
HƏZİN-HƏZİN FƏĞAN ETDİN
Nədir belə, dəli ürək, həzin-həzin fəğan etdin,
Mən can dedim hər gün sənə sən də mənə əqan etdin.
Gözlərimin yaşlarından çeşmə tutub min bir kəhriz,
Öz ruhumla, öz canımla savaş qurub nə qan etdin?
Mənim tale muradımı vurub saldı əsən yellər,
Qopub getdin bu köksümdən vəfasıza tez can etdin.
İşığımdı gəlir səndən bu bədənim sənə bağlı,
Sən vüsala verdin yuxu, öz əlinlə hicran etdin.
Bu Şadiman bəxtdən asi, etmə ona səcdə ürək,
Yazdığım hər sətirimi öz ahınla mərcan etdin.

02.04.2015

ULDUZLAR SƏPİLİB SEYRİNƏ
Ulduzlar səpilib seyrinə, ey yar, gecə yarı,
Gəl könlüm evinə, ol mənə dildar, gecə yarı.
Ayın işığı nurlara boyayıb yer üzünü,
Sənsiz, bil, mənə aləmlər olub dar, gecə yarı.
Ruhum içindən boylanırsan, sevdaya hüzünlü,
Baxışlarında nə möcüzələr var, gecə yarı.
Zülmət sükuta aşiqdi deyirlər bir çoxları,
İnsaf gəl, hicrimlə eyləmə ah-zar, gecə yarı.
Şadiman sevdiyinə bağlı ikən gecə-gündüz,
Olma əhdə dönük, solmasın ilqar, gecə yarı.

15.08.2015
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
QƏLBİMİZİ YARƏ EDƏ
«Füzuli ədəbi məclis»inin rəhbəri,
haqq dünyasına qovuşmuş qəzəl
ustadı Hacı Mailə ithaf

Nə biləydim bu fələk qəlbimizi yarə edə,
Belə tezkən can ala, tən evini qarə edə.
Bir gözəl insanı bula, üz qoya ünvanına,
Ala candan bədəni, qəbir evə çarə edə.
Aramızdan apara pak Füzuli Mailini,
Dönə əğyarımıza, könlümüzü xarə edə.
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Qoydu həsrətdə bizi o «Füzuli məclis»inə,
Çalışdı rəğbətini candakı ah-zarə edə.
Mailin yoxluğuna sinə didən dostları çox,
Necə qıydı Yaradan ürəkləri parə edə?
Sözə ustad olanı apardı dünyadan fələk,
Ayrılıq acısını çalışdı dübarə edə.
Şadimana, sevəcək xəlqi Hacı Mailini,
Bizi ondan ayıran, özünü avarə edə.

11.11.1999

ADIN İÇRƏ GÜLÜSTANDIR
Adın içrə gülüstandır, xəzanına itən dedim,
Qəribliyə düşər olsam harayıma yetən dedim.
Bir cüt gözün işığıdır, işığına işıq çatmaz,
Ürəyimdə layla təki zümzüməsi ötən dedim.

Сечмяляр (шеирляр)
Torpağının hər qarışı qandan bitmiş lalələrdir,
Ağılımın ortasında canım təki bitən dedim.
Tarixləri yola salmış dərd başını əymiş min yol,
Əsir düşmüş yurdlarımı əzabımla mən tən dedim.
Küllü-aləm yığılsa da qəlb evimə açmaram yol,
Ey Şadiman, ürəyimlə bir vurana Vətən dedim.
23.02.2016

AĞLARAM HİCRİNƏ MƏN
Ağlaram hicrinə mən hər gecəni, yar gecələr,
Sənə mehman olalı ürəkdə qəmin gecələr.
Bir gəlib görsən inan əhvalımı, pərişanam,
İçimi didib tökür sormadığım çox necələr?
İstərəm görüm səni dərdimi bəyan eləyim,
Göz yaşıma bürünüb ev-eşiyim, lal küçələr…
Xəyalın sükut kimi gözlərimə tor toxuyur,
Mənim bu çəkdiyimə nə ki ürək, can incələr.
Gəlirsən ruhuma gəl, gör nə qədər ah eləyir,
Ahımı dərdlərimiz şərab təki qoy içələr.
Şadiman biçərəni yandırır həsrətin odu,
Birləşə qəlblərimiz bu ağrıdan yan keçələr.

23.02.2016
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
BİLSƏNƏ, EY YAR
Sənsiz gecəmin dadı qaçır, bilsənə, ey yar,
Həsrət başıma dərd-qəm açır, bilsənə, ey yar.
İynə ucu boyda ümidin könlümə bəsdi,
Ruhum sən olan yerə uçur, bilsənə, ey yar.
Gəl gör nə bəladı çəkirəm, dözməyə yox tab,
Halim qarışır aləm acır, bilsənə, ey yar.
Çox da özünü öymə ki, səndən gəlir bu eşq,
Eşqə salan Allahın özü, bilsənə, ey yar.
Yuxuma gəlirsən niyə bəs hər gecə yarı?
Şirinə edir qəm sitəmi, bilsənə, ey yar.
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23.06.2016

ÜRƏYİ GÜZGÜ SANIB
Ürəyi güzgü sanıb istəyirsən boylan ora,
Çəkdiyim ahımı gör, mənim kimi oylan ora.
Çox sevənlər görürəm, təşnəsinə gələni yox,
Düşmüşəm oda yaman, bir ocağam, haylan ora.
Mən də hicranı anıb yar kimi səcdə elədim,
Çəkirəm ahu-fəğan, sanki sənin laylan ora.
Baxıram hər gecəni göylərə ulduz arayım,
Əksin hicrana düşüb gəl mənimlə vaylan ora.
Bilirəm, qaçmağı könlümdən əziz tutmusan,
Qəmin azara salıb, baş çəkəcək yaylan ora.
Şadiman hər gecəni əhdin ilən can bir olub,
Bir olan canımı gör, böl ürəyi, paylan ora…

23.02.2016

Сечмяляр (шеирляр)
İŞIĞIM
Səni mən gözbəbəyim sanmışam gözə, işığım,
Düşə misra içinə, zövq verə sözə işığım.
Təbimin hikkələri coşdurur ürək içini,
Yanır ocağa sinə, çatlayır közə işığım.
Hönkürür ağılarım, ürəkdə karvana dönür,
Korlaşır bəbəklərim, bəs necə dözə işığım?!
Sözlər sarvan başıtək gecəyə pənah aparır,
Dolaşır kainatı, can deyir izə işığım.
Şirinə sitəm edir hər günün ahı beləcə,
Sən də zülmət sevirsən, vurmursan üzə işığım.
06.10.2016

YAR OLA
Gecə yuxu evinə qəfil gələnim yar ola,
Ürəyim ah eləyir, dərdi bilənim yar ola.
Eşqimə seyrə gəlir, canı-vəfadar, nə edim?
Nola bu qəmlərimi qəlblə bölənim, yar ola.
Dikmişəm gözlərimi pəncərədən çölə, müdam,
Ələnir yanağa yaş, onu silənim yar ola.
Möhtacam çöhrəsinə görməyirəm xeyli zaman,
Tökməyə qaş-qabağı, üzə gülənim yar ola.
Şirinə etdi cəfa, səbrü-qərarı tükənib,
Edə sayğı ürəyə, eşqə ölənim yar ola.

06.10.2016
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ADANIN KÜLƏYİ RUHUMDA ƏSİR…
Bilməm könlüm yenə hara tələsir?
Adanın küləyi ruhumda əsir…
Gözümdə uzanıb qalıbdı yollar,
Qapqara izini salıbdı yollar,
Məni ürəyimdən alıbdı yollar,
Tufanlar bağrımda qurubdu qəsir,
Adanın küləyi ruhumda əsir.
Qurtulub əzabdan göyə uçuram,
Bilmirəm, özüm də niyə uçuram?
Canın qəfəsini qırıb qaçıram,
İlahi, nağılmı, yoxsamı bir sirr?
Adanın küləyi ruhumda əsir.
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Qəlb bədən içində çırpınır quştək,
Rəssamın çəkdiyi rəngli naxıştək,
Doluram bulluddan qopan yağıştək,
Gurşadlar sellənib yolumu kəsir,
Adanın küləyi ruhumda əsir.
Heyrətə düşmüşəm çarpışmalardan,
Vaxtın anlarıyla qapışmalardan,
Saniyə ətəyindən yapışmalardan,
Gəzirəm getdiyim addımda qüsur,
Adanın küləyi ruhumda əsir.
Mən bu bilməcələr içində varam,
Ürəyim göynəkdi, tapmayır aram,
Ocaqdan çırtdayan bir zərrə qoram,
Alışır bədənə hörülən həsir…
Adanın küləyi ruhumda əsir.
Adanın küləyi ruhumda əsir.

26.07.2012

Сечмяляр (шеирляр)
KÖNLÜMÜ OXŞAR BAĞÇAMIZ
Bu payız günündə gül-çiçək açıb,
Yamanca könlümü oxşar bağçamız.
Yandıran istilər yığışıb qaçıb,
Qəlbdə sevgilitək yaşar bağçamız.
Qırmızı güllərin üzləri gülür,
Şəbnəmlər ləçəyin yaylıqla silir,
Sanki ağacların niskilin bilir,
Güllərin ətriylə daşar bağçamız.
Elə oğrun-oğrun əl edər mənə,
Kollar ustalıqla dil edər mənə,
Min bir çalarıyla can ödər mənə,
Qanadlı şahintək coşar bağçamız.
Payızın özünə ətiri verər,
Gələr misralara sətiri verər,
Düşər ürəyimə xətiri verər,
Təbin bənd-bərəsin aşar bağçamız.
Şadiman, diləktək kədərə baxma,
Ona qapı açıb qəlbə buraxma,
Sənə əl uzatsa, əlini sıxma,
Könlünə nəğmələr qoşar bağçamız.

07.09.2012
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BU GÜLLƏR
Yaman ürəyimin girib içinə,
Qəlbimi oynadır yenə, bu güllər.
Ətrini könlümün sərib içinə,
Min bir çal-çağırla dinə, bu güllər.
Bağçadan boylanır qıyğacı mənə,
Gah şirin yollayır, gah acı mənə,
Bilmir ki. dərmandır əlacı mənə,
Oynaşan fərəhə sinə, bu güllər.
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Payızın gəlişin vecinə almır,
Könlü ləçəklərin küncünə almır,
Əsən küləkləri gücünə almır,
Dəli harayıma dönə, bu güllər.
Eləcə titrəşir incə kolları,
Quruca saplaqdır uzun qolları,
Qəlbi bəmdən zilə salır halları,
Bilməyir hönkürür sinə, bu güllər.
Şadiman onsuz da çarpışır canla,
Ürəyi oynaşır hiss-həyəcanla,
Girib damarıma, oynaşır qanla,
Sevda gülzarıma enə, bu güllər.

08.09.2012

QIŞ KÖÇÜNÜ YIĞIŞDIRIR
Qış köçünü yığışdırır bir təhər,
Bir üzü qış, bir üzü yaz bu səhər.
Duman ara qarışdırır bir təhər,
Günəş göyə eyləyir naz bu səhər.

Сечмяляр (шеирляр)
Boz buludlar gah tutulur, gah dolur,
Dəli əsən külək başda saç yolur,
Bilmək olmur asimanda nə olur,
Səma üzün göstərir az bu səhər.
Qəhərlənən buludlardan yaş axır,
Hərdən bir də günəş çıxıb yan baxır,
Göy köksünə şimşəkləri buraxır,
Kef-damağın eyləyib saz bu səhər.
Göy Xəzər də çəpik çalıb oynayır,
Yerə, göyə haray salıb oynayır,
Dalğaları yaz eşqiylə qaynayır,
Sıralanıb çox ördək, qaz bu səhər.
Bağçamızda qızıl güllər oyanır,
Səhər yelin ətirinə boyanır,
Göy qurşağı darvaza tək dayanır,
Sanki basıb sinəyə saz bu səhər.
Külək qəfil yelpiyini yelləyir,
Dolan bulud göz yaşını selləyir,
Yarı yuxlu qarışqa yer belləyir,
Hava tutqun, aləm bəyaz, bu səhər.
Şam ağacı əsdirir üz-gözünü,
Yığışdırır budaqları özünü,
Bulud qaçır, göy turşudur üzünü,
Asimandan gəlir ayaz, bu səhər.
İlhamım da cilalayıb ruhumu,
Çəkir qəlbdən qopardır can ahımı,
Pıçıldayır qulağa an, ahımı
Şadimana deyir ki, yaz, bu səhər.

08.03.2016
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YUXUMU QAÇIRAN YAĞIŞ
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Yuxumu qaçıran yağış,
Könlümü uçuran yağış,
Sevda güllərimi isladırsan,
Özün də hələ gül dadırsan.
Ətrin ruhumu cilalayır,
Könül aləmimə bir rahatlıq yayır.
Pəncərəmi tap-tap döyürsən,
Nə isə pıçıltıyla deyirsən,
Pıçıltıların ana laylasına bənzər,
Qəlbimin için duyğularla bəzər.
Sanki başdan-başa sehirsən,
Nə doğma, nə isti mehirsən.
Damlaların ürəyimin
kədərin yuyur,
Canım səni duyur
bir istəkli yar təki,
Novalçamdan axasan təki,
Ürəyimi yaxasan təki.
O büllur damcıların,
axırına çıxsın acıların.
Yuxumu qaçıran yağış,
bu da ruhumdan sənə baxış.
Al onu tənimdən qaç,
Mənə də bir yol aç…

06.03.2013

Сечмяляр (шеирляр)
BU PAYIZ GÜNÜNDƏ
Bu payız günündə günəşə bənzər
Olmusan könlümün yarı, qızılgül,
Ruhuma od sızan atəşə bənzər,
Əlvan çiçəklərin sarı qızılgül.
Günəş göydə yayır qızıl şəfəqin,
Nazəndə qönçəsi oldun üfüqün,
Səhərin boynuna dolanır al gün,
Əlvan çiçəklərin sarı qızılgül.
Məhəbbət süzülür ləçəklərindən,
Şəbnəmlər su içir diləklərindən,
Xəzanın niskilli küləklərindən,
Əlvan çiçəklərin sarı qızılgül.
Boylanıb baxırsan gen asimana,
Buludlar qolların açıb dumana,
Zərif pıçıltılar dönür amana,
Əlvan çiçəklərin sarı qızılgül.
Qızılı xəzandan işıqsan mənə,
Könlümə bir şirin nəğmə desənə,
Qəlbimin tellərin titrətdin dinə,
Əlvan çiçəklərin sarı qızılgül.

02.11.2013
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ŞILTAQ KÜLƏK
Dolayırsan qollarını
Budaqlara, şıltaq külək,
Üşüdürsən, yapışırsan
Dodaqlara, şıltaq külək.
Gah xəzrisən, gah gilavar,
İçində bir dəlilik var,
Gətirirsən həm yağış, qar
Torpaqlara, şıltaq külək.
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Yıxıb tökdün bağ-bağçanı,
Titrədirsən yaman canı.
Tökmə bumbuz həyəcanı
Yataqlara, şıltaq külək.
Nə qaça-qaç, nə vurhavur?
Bir az tənti, bir dayan, dur,
Yatmış könül düşüb, odur
Bataqlara, şıltaq külək.
Mən də səni sevdim axı,
Çıxart qəlbdən daha ahı,
Çəkil gəlsin al sabahı
Otaqlara, şıltaq külək.
Şadimanı tapmır uğur.
İçində dərd aman doğur,
Hisslərimdən xəmir yoğur
Ocaqlara, şıltaq külək.

17.01.2013

Сечмяляр (шеирляр)
QƏRƏNFİL
Şəfəqlər saçırsan qönçələr üstə,
Ruhları oxşayan təzə qərənfil.
Sevdalı yar təki canlar alırsan,
Gülüşün yayılır üzə, qərənfil.
Qırmızı ləçəklər dövrə vurubdu,
Sapsarı günəşlə süfrə qurubdu,
Səhər yuxusundan erkən durubdu,
Şehlərin ələyir dizə, qərənfil.
Mehin titrəyişi üfüqü yarır,
Uçub göyərçintək qoynuna varır,
Şehli qönçələri bir sevda sarır,
Sevdanı könlümə bəzə, qərənfil.
Mən də oğrun-oğrun baxıb dururam,
Hüsnünlə özümə büsat qururam,
O məhzun eşqinə qalmayıb çaram,
Əllərim qoynunda gəzə, qərənfil.
Bir kimsə toxunub dəyməsin sənə,
Kolların üstündə gözəlsən mənə,
Dilləndir ruhumu, şəkər qat yenə,
Desinlər nə dadlı məzə, qərənfil.

05.11.2013
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SARALMIŞ YARPAQLAR
Tökülür saralmış yarpaqlar yenə,
Ötən payızlardan xəbər gətirir.
Səhərlər yol açır dumana, çənə,
Saralmış bağ-bağça köksü ötürür.
Burda bir sükut var ürəyə yaxın,
Xəzan xışılıtısı şərqiyə bənzər.
Küləklər uçuşur fələyə yaxın,
Sərçələr titrəşib sakitcə gəzər.
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Yerlərin seyrinə gəlib al səhər,
Gecəni yollayıb yuxularına.
Üzünü turşudub hava bir təhər,
Bürüyüb aləmi qorxularına.
Buludun köksünə sığınan göylər,
Mənim də köksümdə seyrangah açıb.
Çaxan şimşəklərə uğunan göylər,
Yaxşı ki, dünyaya al sabah açıb.
06.01.2015

QIŞ OYUNU
Səhərdir, havanın üzü tulub,
Əvvəl yağış yağdı, sonra sulu qar.
Külək də dəlitək göyə atılıb,
Səmanın içində bir döyüşmə var.
17.02.2016

Сечмяляр (шеирляр)
SOYUQ ÇAĞINDA
Payızın can üzən soyuq çağında,
Əcəb sevdalanıb açdın, sarı gül.
Tökülür yarpaqlar hey sol-sağında,
Sən niyə atəşlər saçdın, sarı gül?
Soyuğun sazağı gəzir bağçada,
Dil açır ağaclar, çağırır dada,
Quşların cəh-cəhi heç düşmür yada,
Sən də qanad açıb uçdun, sarı gül.
Əsir var gücüylə xəzan küləyi,
Titrədir, üşüdür qəlbi, ürəyi,
Olmusan nazəndə bağın mələyi,
Gizli eşq dalınca qaçdın, sarı gül.
Soyuq sazaqlarla canın yollaşır,
Yarpaq pıçıldayır, duyğular daşır,
Yerlərdə, göylərdə sevgin dolaşır,
Könüllər qapısın açdın, sarı gül.
Ləçəklər üstündə günəş rəngi var,
Yaşıl yarpaqların xoş ahəngi var,
Titrəşən ruhunun həyat zəngi var,
Əl vurdum əlimdən qaçdın, sarı gül.
Sən də Şadimanı yandırıb yaxdın,
Ötəndə yanından qıyğacı baxdın,
Nədən ülfətini qəlbə buraxdın?
Bir budaq üstündə tacdın, sarı gül.

11.12.2014
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ÇİÇƏK AÇIR
Səhər-səhər çiçək açır,
Gül boylanır kola sarı.
Bülbül gülə ürək açır,
Həsrətlərlə baxır arı.
Kollar üstə qönçələnir,
Yarpaqları incələnir,
Günəş göydən yerə enir,
Can oxşayır əhd-ilqarı.
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Sübhün gözü gülür şəstlə,
Zülmətləri qovur qəsdlə,
Quşlar cəh-cəh vurur pəstlə,
Səhər vaxtın gözəl yarı.
Doymaq olmur gözəllikdən,
Şəbnəm parlar saf güllükdən,
Yellər titrər tünüklükdən,
Bülbül bağda, yox əğyarı.
Et tamaşa, gəl Şadiman,
Ömür qaçır vermir aman,
Bir gün gələr haqqdan fərman,
Günü boşa vermə barı.

10.06.2015

Сечмяляр (шеирляр)
BAHARIM
Gəlişinə şad olubdu ürəklər,
Xoş gəlmisən bizim elə, baharım.
Qanad çalır yenə saysız diləklər,
Yaraşıqsan bağa, gülə, baharım.
Gəlişinlə ana torpaq al geyər,
Qız-gəlinlər ipək, qumaş, şal geyər,
Cığırlarda igid atı nal geyər,
Xoş bəzənib gəldin belə, baharım.
Xonça tutar ana, bacı, yenə də,
Gör nə qədər arzu, kam var sinədə,
Qız gəlinlər obalarda, binədə,
Xına yaxar ələ, telə, baharım.
Odlar yurdu od qalayar torpaqda,
Atlas geyər hər ağac, kol, yarpaq da,
Bərəkətdən aşıb-daşar tabaq da,
Elin varı dönər selə, baharım.
Badam, püstə, fındıq, şəkər çörəyi,
Səmənilər süfrələrin gərəyi.
Tonqalların qapımızın dirəyi,
Xonçan gəzər əldən-ələ, baharım.
Şirin xanım gəlişinlə öyünər,
Pak ürəyi məhəbbətlə döyünər,
İlhamından könlüm qumaş geyinər,
Sevgin düşər dildən-dilə, baharım.

05.03.1989
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ÜRƏYİM YAMAN GÖYNƏYİR
Bu payız ürəyim yaman göynəyir,
Ömrümün xəzəli tökülür, sanki.
Buludun yağması könlümə dəyir,
Kipriklər yuxuya bükülür, sanki.
Ağaclar xəzana bürünüb yenə,
Göylərin üzündən qaşqabaq yağır.
Sığıb meynələri bağlar köksünə,
Üzüm tənəklərin şəbnəmlər sağır.

418

Sərçələr torpağın üstə gəzişir,
Tapdığın ağzına ötürür bir-bir.
Xəzri üz turşudur, quşlar büzüşür,
Yuvasın azmışlar ağacda əsir.
Bu payız ürəyim həsrət içində,
Ürək itirdiyin tapa bilibmi?
Səmada buludlar xiffət içində,
Axan göz yaşını fələk silibmi?
Hamının getdiyi qayıdıb gəlib,
Bəs mənim itiyim niyə tapılmır?
Kainat içinə ahım yüksəlib,
Qəmin vurduğu dağ heç vaxt çapılmır.
Kol-kosun içinə büzüşən xəzəl,
Dünənki ömrünə həsrətlə baxır.
Budaqdan torpağa tərs düşən xəzəl,
Keçən günlərini yandırıb yaxır.
Həyat nəğməsini oxuyan zaman,
Payız sızıltısın bəstələyibdi.
Hər kəsə vaxt torun toxuyan zaman,
Gələni-gedəni üstələyibdi.

Сечмяляр (шеирляр)
Yollar ayrıcında xəzri vıyıldar,
Yarpaq yağışına tutar bağları.
Könlümün içində niskil oyuldar,
Atar divanlara qəlbim ağları.
Payızın baxışı qüssə içində,
Edər Şadimana ilham şəfqəti.
Ömrümün payızı köçə-köçündə,
Bu imiş fələyin can sədaqəti!

16.10.2015

QAĞAYI
Qumaş tükün qaralara boyanıb,
Xəzərimə yasmı tutdun, qağayı?
Önündəcə çirkli dəniz dayanıb,
Qara suyu necə daddın, qağayı?
Sübh-səhəri bəzər hayın, harayın,
Qulağımdan getmir könül ah-vayın,
Gözəllikdə yoxdur sənin heç tayın,
Xoş məramı tez unutdun, qağayı.
Mən bilirəm, çox cəfaya dözmüsən,
Nəfəs boğan havadanmı bezmisən?
Tufanlarla quş canını üzmüsən,
Bəlkə çirkli sular uddun, qağayı?
Hisli, paslı qanadını gərmisən,
Bu dirəklər şəhərinə sərmisən,
Hər dalğanın gözündən yaş dərmisən,
Ləpələrin üstə yatdın, qağayı.
Qışğırığın götürübdü aləmi,
Ağladırsan içimdəki naləmi,
Lələklərin oxşar yazar qələmi,
Ürəyimdən söz oyatdın, qağayı.

12.10.1990
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
XOŞ GƏLMİSƏN
Təbiətin gözəl qızı,
Könlümə nur ələmisən.
Yerin parlaq dan ulduzu,
Ay Novruzum, xoş gəlmisən.
Ətəyində yaz gecələr,
Qışın ömrü tez incələr,
Tonqal geyib lal gecələr,
Ay Novruzum, xoş gəlmisən.
Qoy keçməsin şamlarımız,
İşıqlansın damlarımız,
Gurlasın axşamlarımız,
Ay Novruzum, xoş gəlmisən.
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Çərşənbələr, bax atlanıb,
Qışın dizi lap qatlanıb,
Yerlər-yurdlar baratlanıb,
Ay Novruzum, xoş gəlmisən.
Qışla savaş bitəcəkdir,
Haqq haqqına yetəcəkdir,
Çətin günlər ötəcəkdir,
Ay Novruzum, xoş gəlmisən.
İl il üstə gələcəkdir,
Dərd-bəlamız öləcəkdir,
Sabahımız güləcəkdir,
Ay Novruzum, xoş gəlmisən.

20.03.1994

Сечмяляр (шеирляр)
ÇILĞIN KÜLƏKLƏR
Tanrının gözündən düşmüşükmü biz?
Əsdirir bayırda çılğın küləklər.
Qışın qarşısında torpaq çökür diz,
Xəzri neçə-neçə tufan bələklər.
Bayırda dolaşır acı rüzigar,
Dağlara, daşlara meydan oxuyur.
Küləyin səsindən qulaq olur kar,
Quşbaşı qar özün evə toxuyur.
Çöldə əsim-əsim əsir ağaclar,
Çılpaq meşələrin bağrı yarılır.
Vaxtsız gələn qışa tapmır əlaclar,
Yağan qar hasara, daşa sarılır.
Hardasa bir evsiz küçədə yatır,
Canının soyuğu küçədən betər.
Yalquzaq xəzri aləmi qatır,
Bu gecə ağrısı aləmə yetər.
Düzün də, dağın da beli qırılır,
Çöllərin dumanı zirvəyə qalxır.
Xəzridən buludun donu cırılır,
Qılıncın sıyırıb köksünə taxır.
Qışın hikkəsindən göylər dolarsa,
Fələklər davakar qışla ötüşər.
Şadiman, cahanda haqq yurd salarsa,
Dünyanın bəxtindən min qış ötüşər.

11.12.1989
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
ATƏŞLƏR SAÇAN
Yenə açılıbdı qönçələr bir-bir,
Günəşə atəşlər saçan, qızılgül
Hər qönçə içindən parlayır min dürr,
Könlümün qapısın açan, qızılgül.
Bu nə səadətdi, bu nə iltifat,
Sən bəzəkli gəlin, bir gözəl afət,
İçində yaşantı, fərəhli həyat,
Bu eşqlə qəlbimi qucan, qızılgül.
Yaradan xoş gündə yaratmış səni,
Sevdiyi eşqiylə ucaltmış səni,
Bağçalar içinə can qatmış səni…
İpək ləçəkləri uçan qızılgül.
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Ruhumu oynatdın bu səhər erkən,
Qoy olsun canıma ləçəyin məkan,
Neyləyər bədəni oddan var ikən?
Sənə eşqlə gəlir bu can, qızılgül.
Şadiman ruhundan ayırmır səni,
Təbimlə baş-başa qoymusan məni,
Ovundur sehrinlə duyub biləni,
Dolmasın içinə hicran, qızılgül.

03.07.2015

PAYIZ DÜŞÜNCƏLƏRİ
Açıbdı sinəsin xəzanlı dağlar,
Saralır düzlərin çiçəyi gülü.
Buludlar günəşin yolunu bağlar,
Susubdu bağların o şah bülbülü.

Сечмяляр (шеирляр)
Tökülür yarpaqlar bir-bir ağacdan,
Sanki öz canından ayrılır bir can.
İndi əsər yoxdu yamyaşıl bağdan,
Bu gün köçün sürən, dünən dedi can.
Yamyaşıl düzləri ac yalquzaqdək,
Yenə qan-tər tökür payız küləyi.
Hardasa bir çiçək indi qalıb tək,
Sönübdü gözündə həyat diləyi.
Mən sənə pis deyə bilmirəm, payız,
Hər fəslin öz qanun-qaydası vardır.
Bax, ayaq altında o yarpaq yalqız,
Bir üzü bahardır, bir üzü qardır.
Min-min qanunlarla doludur həyat,
Dünyaya gəlmək də, getmək də qanun.
Yaranan yolçudur, illərsə səyyad,
Torpağa qarışmaq, bitmək də, qanun!
Qərib ölkələrdən gələn qaranquş,
Gəldiyi yerlərə yol alır yenə.
Ördəklər payıza bağlı olan quş,
Bu da təbiətdə böyük ənənə.
Sarı payız gəldi çəmənə, düzə,
Əcəb çılpaqlaşdı yaşıl budaqlar.
Əyləşib baharla yenə üz-üzə,
Bu lüt bağça-bağlar eşqlə budaqlar.
Qanundur dünyanın gecə-gündüzü,
Bu dörd fəsil isə bacı-qardaşdır.
Şadiman, ilhamın dolmasın gözü,
Tələsən ömürdür, düşünən başdır.

03.10.1986
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
BİR XALIDIR
Bir xalıdır naxışlara bürünüb,
Bahar gəlib gözəl elə, obaya.
Çöhrələrə, baxışlara bürünüb,
Sevinc yaşı tökür burda hər qaya.
Bahar gəlir bir əlində bənövşə,
Bir əlində novruzgülü, yasəmən.
Bağ-bağçalar boylanırlar günəşə,
Yaşıllaşıb bomboz olan düz, çəmən.
Yenə atlas paltarını geyinir,
Bahar gəlir, uca dağlar başına.
Sinələrdə ürəklər şux döyünür,
Sevgi dönür ülvi can sirdaşına.
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16.03.1987

MİRVARİ SƏPİLİB
Bu yaz çağı dupduru, ay nurlu üzlü Xəzər,
Al günəş sularına mirvarilər tökübdü.
Şairin dili kimi söhbətli, sözlü Xəzər,
Yenə Neft Daşlarına min bir rəng çökübdü.
Hər rəngin öz duyumu, öz çaları, səsi var,
Elə bil mavi dünya işığınla birləşir.
Ləpənin ruhu oxşar, necə xoş nəfəsi var,
Nağılıyla, sehri ilə ürəyimdə yerləşir.

25.05.1987

AY DƏNİZDƏ ÇİMƏNDƏ
Yenə də xumar-xumar yatırsan mavi dəniz,
Elə qucub dalğalar bir-birini mehriban.
Necə də sakitliyə bürünübdü göy bəniz.
Asimanda ulduzlar qatar-qatar, çıraqban.

Сечмяляр (шеирляр)
Gecədir. Bütün aləm bürünüb sakitliyə,
Yalnız zülməti pozan göydə aypara Aydır.
Bu sakit dalğalarda yuyunmaq üçün deyə,
Ay çimir ləpələrdə, sanki günəşli yaydır.
Bu dəniz adasında Ay sularda çiməndə,
Elə bil gözləyirmiş sakinlərin yatmağın.
Salır qaranlıqları ustalıqla kəməndə,
Bu minvalla gözləyir, o, günəşin çıxmağın.
Ay dənizdə çiməndə necə füsnikar olur,
Sanki nur seli axır pak dənizin üstünə.
Bu sular məskənində sinəm qürurla dolur,
Baxıram heyranlıqla nurlu Ayın hüsnünə.

06.05.1986

TƏBİƏT ŞƏRQİSİ
Coşur min işvəylə dağda şəlalə,
Həyadan qızarıb utancaq lalə,
Burda qartalların gözü piyalə,
Qaynayır, çağlayır yenə bulaqlar,
Zər-ziba geyinib hikmətli dağlar.
Təbiət həyalı mələyə bənzər,
Kollarda turaclar, qumrular gəzər,
Gözlərim aləmi qürurla süzər,
Burda qəfil əsir dəli küləklər,
Göy çalma bağlayır göylər, fələklər.
Əngin asimanın güzgüsü günəş,
Tökər ürəyimə yenə od, atəş,
Duyğumuz, arzumuz, sanki qaynar teşt,
Qol götürüb oynar gözəl təbiət,
Büllurdan büllurdur ondakı niyyət.
17.03.1987
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
EY SARALAN YARPAQLAR
Əsir yenə həzin payız küləyi,
Mavi gözlü səmaların mələyi,
Qurur əcəb bağça-bağa kələyi,
Dəli külək üstünüzü torpaqlar,
Ömür bitər, ey saralan yarpaqlar.
Həyat qısa, hüzünlüdür necə də,
Yaraşıqsız hər həyətdə, küçədə,
Nəğmə idiz gündüzlərdə, gecədə,
Dəli külək üstünüzü torpaqlar,
Ömür bitər, ey saralan yarpaqlar.

426

Addımlayır üstünüzdən yaxşı-pis,
Başınızı alır yenə, duman, his,
Sizə qəlbdən həyat dilər gözəl hiss,
Dəli külək üstünüzü torpaqlar,
Ömür bitər, ey saralan yarpaqlar.
Bir vaxt zövqlə oxşayardı sevən göz,
Şəninizə qoşulardı şirin söz,
Daha qalmıb o zamankı alov, köz,
Dəli külək üstünüzü torpaqlar,
Ömür bitər, ey saralan yarpaqlar.
Nədir belə pıçıltılı haraylar?
Keçən günü son gününüz haraylar,
Uçulubdu taclı, yaşıl saraylar,
Dəli külək üstünüzü torpaqlar,
Ömür bitər, ey saralan yarpaqlar.

03.10.1986

Сечмяляр (шеирляр)
YAZ GÖZƏLİ
Süzülürsən ətəyimdən, üzümdən,
Axıb getdin kipriyimdən, gözümdən,
Nadincliyin şır-şır axır dizimdən.
Bağça-bağa vurdun gözəl naxışı,
Təbiətin yaz gözəli, yağışı.
Hər nolçadan axır sular, tökülür,
Qurdun-quşun yurd-yuvası sökülür,
Hislərimin üstə sevinc çökülür,
Aparırsan buralardan sərt qışı,
Təbiətin yaz gözəli, yağışı.
Torpaq altdan baş qaldırır çiçəklər,
Ağaclarda təzə-tərdi ləçəklər,
Göy şaqqıldar, şimşəklər də gerçəklər,
Parladarsan qayalarda boz daşı,
Təbiətin yaz gözəli, yağışı.
Ruhum külək üstə qanad açıbdı,
Yerdən göyə, göydən yerə qaçıbdı,
Bir könlüm var, bilməm hara uçubdu?
Şadimana müjdə etmə göz yaşı,
Təbiətin yaz gözəli, yağışı.
***

04.04.1987

Göylərin əhvalı aləmi bəzər,
Yellərə bürünüb bulud qovurlar.
Dumanın çətiri səmada süzər,
Çiskinlə soyuğun burnun ovurlar.
Ruhum da qoşulub səmada gəzər.
Qışın soyuğuna barmaq silkələr.
Bağçaya, bağata ələnən sazaq,
Kövrək çiskinlərlə yeri övkələr,
Çılpaq budaqlara bələnər sazaq.
Torpağın köksündən qopar hikələr.

17.02.2016
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
BƏNÖVŞƏ
Söylə, nə burmusan boynunu yenə?
Düşübdür gəlişin dumana, çənə,
Göylərdən günəş də göz edir sənə,
Şaxta işləməsin qana, bənövşə,
Bahar sənə olar ana, bənövşə.
Tərifin sığmayır kitaba, sözə,
O mələk duruşun gəlməsin gözə,
Gözəllik verirsən cığıra, izə,
Kolların dibində sona, bənövşə,
Bahar sənə olar ana, bənövşə.
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Darıxma, düzənlər yenə al geyər,
Bahar bağça-bağın qapısın döyər,
Çaylar, şəlalələr özünü öyər,
Günəş atəş verər cana, bənövşə,
Bahar sənə olar ana, bənövşə.
Sıxma ürəyimi, ey gözəl çiçək,
Gəl axan çeşmədən doyunca içək,
Ormanlar bağlasın yamyaşıl ləçək,
Soyuqdanmı gəldin cana, bənövşə?
Bahar sənə olar ana, bənövşə.
Kəkliklər, turaclar sıxsın əlini,
Günəş sığallasın incə belini,
Səhərin şəbnəmi yusun telini,
İçində sevdalar yana, bənövşə,
Bahar sənə olar ana, bənövşə.
Toxuna bilmirəm ləçəklərinə,
Qarış ürəyimin küləklərinə,
Şadiman od qoyub diləklərinə,
Məlhəmdir ətrin ona bənövşə,
Bahar sənə olar ana, bənövşə.
Bahar sənə olar ana, bənövşə.

16.03.1987

Сечмяляр (шеирляр)
KEŞİYİ ÇƏKİR
Yalnız qağayılar keşiyi çəkir,
Yoxdur nə hayqırtı, nə səs, nə səda.
Sularda sakitcə pıçıltı gəzir,
Sanki bir dənizdir, bir mən dünyada.
Dalğalar küləklə bir vüsal kimi,
Hər tərəf gözəldir lap xəyal kimi,
Böylə xoş mənzərə hüsnü-hal kimi,
Bürüyüb könlümü, şad gəlir əda.
Külək də boylanır ləpələr üstə,
Oxuyur nə isə ağzında pəstə,
Bürüyüb canımı nura ahəstə,
Çəkir ruhu göyə bərk qanun-qayda.
Dalğa da, Xəzər də mənlə dilləşir,
Sanki bütün aləm lap sehirləşir,
İçimdə bir dünya fərəh yerləşir,
Gözəl təbiətdən dadıram qida.

04.04.1987
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Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
HEKAYƏSİ DAĞLARIN
Buludları dumanlarla döyüşən,
Dərə, düzü azılmayır dağların.
Hər addımda öz donunu dəyişən,
Hekayəsi yazılmayır dağların.
Min sirlidir köksündəki yamaclar,
Kol dibindən qaçar kəklik, turaclar,
Başa qoyub dumanlardan şah taclar,
Mərd sırası pozulmayır dağların.
Ara-sıra ormanlardan gün qaçır,
Buludları başı üstə səf uçur,
Keçiləri qaya üstə iz açır,
Çeşmələri qazılmayır dağların.
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Ey Şadiman, ürək açan tamaşa,
Şəbnəmləri yaş axıdır hər daşa,
Yenə coşub ürəyimlə təb qoşa,
Dastanları yozulmayır dağların.

24.11.1989

TƏK CANIM BAHAR
Təbəssümlə gülür çöhrələr, üzlər,
Sanki gur çıraqdır baxışlar, gözlər,
Bürünüb yaşıla dərələr, düzlər,
Duyğumu coşduran tək canım, bahar,
Üzünə açıqdır ünvanım, bahar.
Pəncərəmi döyür xəzri küləyi,
Yenə özün öyür xəzri küləyi,
Mənə səndən deyir, xəzri küləyi,
Boylan qapbacamdan, oyanım bahar,
Üzünə açıqdır ünvanım, bahar.

16.03.1987

Сечмяляр (шеирляр)
GECƏ SÜKÜT İÇİNDƏ
Gecə sükut içində,
Hamı şirin yuxuda.
Saatlar öz köçündə,
Ruhum qara-qorxuda.
Pıçıldayan zülmətin
Harayı qulaq dəlir.
Bilmək olmur niyyətin,
Yaxşı ki, sabah gəlir.
Gecənin qaraltısı
Ömrə yorğan kimidir,
Tənhalıq sarıltısı,
Acı soğan kimidir.
Hamı yatıb, gecəni
Təkcə mən oxşayıram.
Gözətçitək küçəni
Sadiq işim sayıram.
Könlüm yatmaq istəyir
Ruhun qolları üstə.
Mənim qəlbimə dəyir,
Yox deyirəm bu qəsdə.
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06.05.2014

***
Buludlar xatırlar şıltaq uşağı,
Göylərin üzündə çaxnaşma edər.
Tutub bir-biriylə, sanki qurşağı,
Əngin səmalarda oynaşma gedər.
Onlar dəcəl kimi gizlənpaç oynar,
Ağ-qara köynəklər əyninə geyər.
Gah da toqquşaraq atəşdən qaynar,
Şimşək timsalında özlərin öyər.

17.02.2016

Ширин Ханым Кяримбяйли Шадиман
GÖYLƏRƏ ÇƏKDİ
Dünyanın halına tökdü göz yaşı,
Könlümü göylərə çəkdi bu yağış.
Yudu bağça-bağı, torpağı, daşı,
Yerlərə çeşmələr əkdi bu yağış.
Səhərin gözünə şəbnəmtək düşdü,
Səmada şimşəklə bulud döyüşdü,
Damlalar torpaqla eşqlə öpüşdü,
Ruhumdan kədəri sökdü bu yağış.
Ağaclar yağmurda nazla telləndi,
Yarpaqlar üstünə leysan ələndi,
Torpaq oxay deyib, suya bələndi…
Buludu köksünə bükdü bu yağış.
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Havanın çirkabın yuyub apardı,
İçimdə dəli bir tufan qopardı,
Sanki göy içindən gələn çapardı,
Hər bir çirkinliyə görkdü bu yağış.

18.09.2016

Сечмяляр (шеирляр)
BU PAYIZ QIŞA BƏNZƏYİR
Buludlar qara geyinir,
Gözlərdə yaşa bənzəyir.
Bilmirsən niyə öyünür?
Bu payız qışa bənzəyir.
Buludu şimşək yaradır,
Baxırsan üzü qaradır,
Köz tutub, qəlbi yaradır,
Bu payız qışa bənzəyir.
Gündüzü zülmətə çəkir,
Günəşi xəlvətə çəkir,
Özünü hiddətə çəkir,
Bu payız qışa bənzəyir.
Ocağı vaxtsız qaladır,
Xəzrini çöldə uladır,
Yağdırır, zığa buladır,
Bu payız qışa bənzəyir.
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Soyuğu üşüdür canı,
Üstünə salıb yorğanı,
Havası acı soğanı,
Bu payız qışa bənzəyir.
Halıma zəhəri qatıb,
Ruhuma qəhəri qatıb,
Şaxtanı belinə çatıb,
Bu payız qışa bənzəyir.
Şirini candan bezdirir,
Gürşada salıb üzdürür,
Əlində tufan gəzdirir,
Bu payız qışa bənzəyir.

25.10.2016
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Dünəndən üzü dönən hava şaxta içində,
Dondurur evsizləri, yoxsulları içində.
Günəş gah küsüb qaçır, gah da üzün göstərir,
Xəzri cana işləyir, adamın köksün gərir.
İlikləri göynədir soyuq noyabr ayı,
Küçədən bir səs gəlir, zəif, qalmayıb hayı.
Canlı yeriyən dükan ağır çanta əlində,
Sözlər titrəyir gəzir haray çəkir dilində!
«Kalkotka, corab» deyib eşidəni üzdürür,
Bədbəxt «canlı dükanlar» yükü əldə gəzdirir.
Küçə boyu qışqırır qonum-qonşu çıxmayır,
Qapıdan baş çıxarıb çölə tərəf baxmayır.
İnsanlar tapdığına munis olub evində,
Çöldə kimin nə işi havanın sərt günündə?!
Hamı çəkilib evə, küçələr bomboş qalıb,
Sanki göyə, yerə də xəzri lövbərin salıb.
Küləyin vıyıltısı bir şivənə bənzəyir,
Arabir yağan qarla yolu-izi bəzəyir.
Bu minvalla soyuqdan «dükan adam» keyləşir,
Səsinin yazıq halı gah inilti, gah həşir.
Xəzrinin əsməsi də sızıltıya bənzəyir,
Özün çırpır hasara daşa, divara dəyir.
Əlləri donmuş adam küçə boyu qışqırır,
Soyuğun üstə gedir, hərdən bir də asqırır.
Ümidi var corabdan, kalkotkalardan satsın,
Heç olmasa cibinə bir-iki manat atsın.
Sonra qaçsın dükana, bir isti çörək alsın,
Taqətdən düşməmkçin ağzına çörək salsın.
Küçə də amansızdı, soyuq sükuta dalmış,
Canlı «dükan adamı» qara xəyallar almış.
Evdəki körpələri ondan imdad istəyir,
Evini düşündükcə, kədər qəddini əyir.
Küçə boyu səsinə səs verir soyuq külək,
Şaxtanın tə‘sirindən donub daha əl, bilək.

Сечмяляр (шеирляр)
Ayaqların dalınca sürüyərək o gedir,
İçindəki əzablar, ümidsizlik can güdür.
Bəxtini yamanlayır, İlahi, bu nə gündü?
Boğur məni iztirab, boğazımda düyündü.
Bir hasarın küncünə sığınır o bir anlıq,
Çəkdiyi müsibəti ömrə-günə viranlıq…
Ümid edir bir Allah bəndəsi çıxar çölə,
Qəfildən qapı açıb, bir anlıq baxar çölə.
İsti çay təklif edər, alıb içərəm çayı,
Taqətim daha yoxdu qalmayıb canın hayı.
Fikirləşir bir anlıq niyə çıxdım evimdən?
Axı nə istəyirəm şaxta kəsən bu gündən?!
Küçələrin lallığı ümidlərimi qırır,
Elə bil ürəyimə dalbadal güllə vurur.
Gəlməsəydim evdəki iki uşaq nə yesin?
Boğur kişi qüruru içdən ümidsiz səsin.
Ömür-gün yoldaşım da körpələrlə çalışır,
Evin dərdi-səri də onun başından aşır.
Ümidi tək mənədi, niyə evdə oturum?
Bir günümü necə mən aclıq ilə batırım?
Bu fikirlər içində küncə sığılıb qalır,
Sanki külək yazığın dərdin içinə alır.
Bir müddət təntiyərək səsin batırır xəzri,
Şaxtanın ağrısını, sanki yatırır xəzri.
«Dükan adam» hasarın dibindən qalxıb durur,
Onu alan xəyalın başına qapaz vurur.
Diksinərək, xəyal da qaçıb getdi uzağa,
Ürkək-ürkək boylanıb baxdı xeyli sol-sağa.
Adamlar mənzilində, osa küçədə gəzir,
Öz halı ürəyini iri addımla əzir.
Şaxtanın tə‘sirindən itiribdi özünü,
Dil dolaşır ağızda çaş salır öz sözünü.
«Dükan adam» titrəyən ayaqların sürüyür,
Donub ölmək qorxusu bir an onu bürüyür.
Sahibsiz it uzaqdan baxır ona hirslə,
Canı da ram olubdu ürək didən bu hisslə.
Əyilir yerə daşı götürüb atsın itə,
Soyuqdan titrək əli bəs daşa necə yetə?
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İt də dükan adamın gücsüzlüyün hiss edir,
Çöküb quyruq bulayır, ona güzəştə gedir.
Haradan rəhim gəldi bu heyvana görəsən?!
O özü də acından deyilmi tir-tir əsən?
İki acın taleyi bir məqamda birləşir,
Bütün canlılar yəqin bu həyatla güləşir.
Qalibi öyən dünya, məğluba deyir ağı,
Doğulan gündən sönür kasıbın bəxt çırağı.
		
***
Könlü daş insanların bəs ruhu nə, qəlbi nə?!
Bu qədər müsibəti götürərmi qəlbinə?!
Ətrafda yoxsulların naləsi göyü yarır,
Bir tikə çörək üçün İlahiyə yalvarır.
Çəkdiyi müsibətin ağrısıyla yollaşır,
Kasıbın ömür yolu dərdlərlə aşıb-daşır.
		
***
Dükan adam qəfildən dizi üstə oturur,
İçindəki ağrının bircə anlıq batırır.
Çökür itin önündə, başına sığal çəkir,
Ümidsiz gözlərindən qanlı-qanlı yaş tökür.
Əlinin altındakı it də titrəyir əsir,
Onun da varlığını rüzgar qılınctək kəsir.
Hər ikisi ac-sussuz, qalıb küçə içində,
«Dükan adam» it günün var-gəl edir içində!
Çantasın yerə qoyur dərd işləyir qanına,
Soyuğun kəskinliyi çökür miskin canına.
O gömgöy dodaqlarla əllərini isidir,
Canına hopan ağrı, donan canın yasıdır.
Diliylə tumar çəkir it də soyuq çantaya,
Az qalır ki, aclığa üsyan edə, ulaya.
Heyvan yemək eşqiylə ağzını çox sulayır,
Dükan adam önündə quyruğunu bulayır.
O da titrək səsiylə itlə dərdləşir dilsiz,
Donan əllər cansızdı, sanki qalıbdı əlsiz.
Dükan adam qalxaraq davam edir yoluna,
Sanki it də acıyır onun miskin halına.
Adam gedir, it gedir, hər ikisi ac-sussuz,
Ayaqlar süründükcə, baxışdan asılıb buz…

Сечмяляр (шеирляр)
		
***
Dükan adam çalışır, çörək pulu tapmayır,
Halallıqla yaşayır, bir dəm yolu sapmayır.
Qapı-qapı gəzərək malın satır pul alsın,
Qazandığı paranı boş ciblərinə salsın.
Evinə çörək pulu aparsın heç olmasa,
İnsan necə var ola, canda ümid qalmasa?!
Ona görə küçədə qul həyatı yaşayır,
Evinin dərd-sərini çiyinində daşıyır.
Hər günü qapılarda keçir «dükan adamın»,
Doğulduğu yurdumu qoyub gözündə kamın?
Şaxta qılınctək kəsir onun bu qul həyatın.
İnlədir acı bəxti göylərin yeddi qatın.
İtin də sahibi yox, küçələrdə yesirdi,
Payızın əllərində hər ikisi əsirdi.
İti sahibi atmış küçəyə qatil təki,
Bəs bu dükan adama kim eyləmiş bu ərki?!
Doğulduğu Vətənmi, yoxsa ata-anası?
Bəlkə ata-ana da olub canından asi.
Ömrü bu it gününə, sanki fəryad eyləyir,
Arabir əsən xəzri ahına dad eyləyir.
«Dükan adam» bəxtinin ağrısına bürünür,
Hər gün məhəllələrdə ilan kimi sürünür…
		
***
Mən də bu hekayəni qəm-qəhərlə yazmışam,
Gözümün leysanına, gürşadına azmışam.
Bir kasıbın əzabın ürəyimdən keçirtdim,
Onun fəryadlarını misralara içirtdim.
Sözlərim də könlümə qoşulub hönkürdülər,
Mənim ağrılarımı gözləriylə gördülər.
Kasıb – it günündədi, it də kasıb günündə,
Hər ikisi həyatın açılmaz düyünündə!
Keçib bəxtin kəndiri boğaza, açmaq olmur,
Bəlkə bu bir yazıdı heç ondan qaçmaq olmur.
Yazını da pozuya aparmaq hünər istər,
Hər bir yoxuşu aşmaq qoluzorlu ər istər.
Ərləri də çox zaman haqsızlıqlar çökdürür,
İçlərinə sevinc yox, ağrı-acı tökdürür.
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Baxa bilmir evində qadın, uşaq üzünə,
Pozulur rahatlığı yuxu getmir gözünə.
Günün bir ağrısını hekayəmə gətirdim,
Oxuyub dəyər verən, hüzuruna yetirdim.
Özünü dükan edən adama baxmaq olmur,
Yoxsulluq acısını qəlbə buraxmaq olmur.
Taleyin nəql etdiyim «dükan adam» göz dağı,
Ağrıdır görənləri, salır könlümə ağı.
		
***
Bu hekayə həqiqi həyat hekayəsidi,
Hardansa qazanc tapmaq hər kəsin qayəsidi.
Bol-bol nemətlər dolu süfrə qisməti olan,
Bil ki bu yazdıqlarım həqiqətdi, yox yalan,
Silib yağlı əlini yazdığımı aç oxu,
Bir gün sənə də dəyər həyatın aclıq oxu.
Ona görə qəlbini açıq eylə yoxsula,
Allahın mərhəməti birinci yetir qula.
Sən də «dükan adamın» çəkdiyini çəkərsən,
Dünyanın dili altda, sanma ki, bir şəkərsən.
Heç bir kəsin başından əskik deyil şər, qada,
Kasıb da varlı kimi insandı bu dünyada.
22.11.2016

Сечмяляр (шеирляр)
AXSIXA ELİNİN DİDƏRGİN HARAYI
Sovet imperiyasının kiçik xalqlara
qarşı törətdiyi genosid qurbanlarının
xatirəsinə həsr olunur.

TANRIYA ÜZ TUTURAM...
Ulu Tanrım, yamanları, yaxşıları araşdıran,
Namərdləri mərdlər ilə yarışdıran,
İkiüzlü naəsillə dünya dolur,
Fələklər də acılardan saçın yolur.
Mələklər də nahaq qandan, müsibətdən,
Bəxtimizə düşən acı bu qürbətdən,
Nalə çəkir hüzurunda səhər-axşam.
Hər insanın taleyində əriyir şam.
Camilərdən, məscidlərdən qopan dua,
Sağkən cismi qorumağa düşən yuva,
Bə‘zən yağı gülləsinə sipər olur,
İblislərin hiyləsinə, çəpər olur.
Ulu Tanrım, bu qədər qan tökülürkən,
Halallıqla qurulan yurd sökülürkən,
Sən susursan, bağışlanmaz fəlakətə,
Qanlı savaş əzrayılkən məmləkətə.
Səcdəgahım, bircə anlıq hökmünü ver,
Qoy əmrinə bir müntəzir olsun bu yer.
Cocuqların ürəkləri qan olmasın,
Ya da Allah, yer üzündə can olmasın.
Varlığı da, bəşəri də unuduram,
Ulu Tanrım, təkcə sənə üz tuturam.
DİDƏRGİNLİK ZÜLÜMDÜ
Beş yaşlı bir türk cocuğundan sordum:
«Oğlan, adın nədir?» Dedi: «Aslan!»
«Bəs millətin?» Dedi: «Aslan!»

Türk oğlu türk! Nədir belə taleyinə düşən zülüm?
Məzarları – bəy otağı. Bu şəhidlik – vaxtsız ölüm.
Hanı sənin şah Xətayin, Bəyazidin, Şah izlərin,
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Şərqdən qərbə yer üzündə qalaların, dənizlərin?
Əmir Teymur Gahangirin, Qacarların hökmü hanı?
Hanı yurda yağı çıxan Zəngəzuru, İrəvanı?
Türk oğlu türk! Ər oğullar yağılarla savaşarkən,
Cahangirtək ad çıxardıb, yer üzündə pak yaşarkən,
Onda sənin hökmün ilə düşmənlərin durardılar,
Ər kişilər yağıların sinəsindən vurardılar.
Türk oğlu türk! Qalx ayağa kişi ilə, nərən ilə,
Yurd, məmləkət sayılırdı hər əsrdə ərən ilə.
		
***
Böyük vətən savaşında minlərlə vətən oğlu
Oldu müdhiş, zülümlərin, zəncirlərin qara qulu.
Kişilərin səngərlərdə vətənçin vuruşurdu,
Arxadasa Stalin əzrayılla yarışırdı.
«Türklə gürcü sərhəddində türklər yaşaya bilməz,
Vətəndaşlıq adın belə burda daşıya bilməz» –
Deyə, hökm verdi cəllad: «Köçməlidir bu yurdlar».
Bir gecədə yazıq xalqa yaman divan qurdular.
Min doqquz yüz qırx dördün soyuq bir qış axşamı,
Axsıxa camaatın söndü qurtuluş şamı.
Gürcüstandan vaqonlara dolduruldu türk eli,
Qazax, özbək səhraları, soyuq çöllərin yeli
Qırdı, saysız, türk elindən cocuğu, qız-gəlini.
Çəkibdi bu xalqdan, sanki, Tanrı da öz əlini.
		
***
Stalin o qansız, iblis cəngavər,
O haqqın düşməni, nahaqqa yavər.
Batırdı neçə min türk elatını,
Qırdı çox insanın gənc həyatını.
Ana balasına həsrətlə öldü,
Ədalət, həqiqət, haqq da döyüldü.
Arana, yaylağa öyrəşən millət,
Çəkdi qum düzündə illərlə zillət.
El-oba qurdular səhrada onlar,
Üzdə unuduldu tökülən qanlar.
Getmədi ürəkdən vətən ağrısı,
Türkə divan tutdu torpaq oğrusu.
Stalin yurdundan etdi çox eli,

Сечмяляр (шеирляр)
Dağıtdı elləri fəlakət yeli.
Dəmir barmaqlıqda çürüdü başlar,
Vətənin başına töküldü daşlar.
***
Min doqquz yüz səksən səkkiz daşnakların havası,
Gəlmələrin yerlilərlə «Yer mənimdir» davası,
Özbəkistan, Qazaxıstan yurdunu da dolaşdı,
Qəzəblənmiş beyinlərdən yer-göy qanla bulaşdı.
O Axsıxa qaçqınları bir daha oda düşdü,
Bu dəhşətli fəlakətə hər ev, hər oda düşdü.
Qardaş eldə yanan ocaq yenidən söndürüldü,
Bir millətin ürəyinə küt xəncər endirildi.
Daşnakların hiyləsiylə türk türkə qənim oldu,
Özbək, qazax, türk anası ağ saçlarını yoldu.
Qan çiləndi küçələrə, yola, daşa, divara,
Sən millətin bəxtinə bax, yağı əldə avara.
Məzarları taleyinə şəhid edilmiş millət,
Unudulmaz min il belə bu müsibət, bu illət.
Qürbət eldə qəbirlərin haqqdan imdad diləyir,
O nisgilli ürəklərə tale zülüm ələyir...
Körpələri sinəsində minlərlə gəlin, ana,
Sığınaraq qatarlara döndü Azərbaycana.
Bir millət taleyində yenidən didərginlik,
Üzdü haqqı, aman Allah, bu fəlakət gərginlik.
Varı-yoxu əldən çıxmış, bu xalqda ürəyə bax,
Hər əzaba susub duran səbirli fələyə bax.
Yenə qurmaq eşqi ilə coşub daşdı, bu millət,
O əzablı tale ilə qardaşlaşdı, bu millət!
		
***
Ey Axsıxa türkü, səbr et, əyilmə haqsız qana,
Sən türk yurdu sanıb gəldin doğma Azərbaycana!
Keçər zillət, yağıların bir gün burnu ovular,
Yurdumuza qonan düşmən yurdumuzdan qovular.
O min illik tarixindən dürlü dastan yazarsan,
Səni yurddan edənlərə özün qəbir qazarsan.
Günəşin də, ulduzun da, ayın da öz yeri var,
Hönkürərək bir gün Tanrı, bu sitəmləri yuvar.
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Cocuq könlü günahsız,
Üzü gülməz sabahsız,
Nə olaydı dünyada,
Ömrü keçəydi ahsız!
		
***
O səksən doqquzun acı naləsi
Üzendən də köçdü çox türk ayləsi.
Bir evin bircə gün qonağı oldum,
Kədərli gözlərdən bahartək doldum.
Üzləri gülsə də bu insanların,
Çəkdikləri zülüm üzüb canların.
Qonub dodaqlara əzablı kədər,
Qaçqın həyatları necə dərbədər.
Üç cocuq böyüyür kasıb odada,
Qalıbdı varları, mülkləri yada,
Ən kiçik uşağı basdım bağrıma,
Qopdu əllərimdən, qaçmadı amma.
Soruşdum: «Adın nə?», dedi: «Aslan».
Soruşdum: «Soy adın?», dedi «Aslan».
Dedim: «Bəs millətin?», qəlbi yaxdı o,
Atası Hüseynə odlu baxdı o.
Dedi: «Xala, aslan mənim millətim.»
Beş yaşlı uşağa artdı heyrətim,
İçimdə bir üsyan oyatdı bu səs,
Türk oğlu sevməyib dünyada qəfəs...
Anası and içdi, o danışandan,
Mənlə, atasıyla hey qonuşandan,
Millətim aslandır deyir bu körpə,
Tanrı türk qəlbinə o odu səpə.
İçimdə oyanış yaratdı bu səs,
Gərək bu kəlməni türk oğlu hər kəs,
Yarıb ürəyinin köksünə sala.
Bu söz Tanrıdanmı gəlib ay bala?
İçimə axıtdın sən göz yaşımı,
Mən belə istərdim, vətəndaşımı.
Səndə şah Xətayi, Teymur atəşi,

Сечмяляр (шеирляр)
Köksündə alışır Zərdüşt Günəşi.
Beş yaşlı cocuğum, bu kəlam hardan,
Cəngəmi səsləyir bizi Yaradan?
Axsıxa elinin naləsimi bu?
Əsir Qarabağın haqq səsimi bu?
Zəngəzur, İrəvan ölümlərimi?
İki yüz il köləlik zülümlərimi?
Ay mənim türk oğlum, sözünə qurban,
Səni doğan kəsin özünə qurban.
Gəl, yanan köksümə sığın bir qədər,
Bu nisgilli könlüm onsuz dərbədər,
Baş əydim o cocuq haqq üsyanına,
Alqış, damarında türkün qanına!
DİDƏRGİN ATANIN ZİNDAN HƏYATI
Cocuqdan duyduğum o xoş hekayət,
Bu sadə ocağı dadlı ziyarət,
Evin sahibin də dilə gətirdi,
Dərdli ürəyini zilə gətirdi.
Dedi ki, ömründə zindan ağrısı,
Unutmaq çətindir bunu, doğrusu.
Cəllad Stalinin ölüm xəbəri
Yenidən qaldırdı əsir elləri.
Üz tutduq doğmamız Azərbaycana,
Sığındıq, can bilib, neyləyək, ona.
Xaçmaz bölgəsində Pavlovka kəndi,
O sürgün yurdumuz bu elə bənddi.
Ailəmiz çox idi dolanmaq çətin,
Oğullar qazanır ev bərəkətin.
Getdim Rusiyətə para dalınca,
Dedim, var qazanım bir ev salınca.
Dörd dostla küçədə gedərkən gündüz,
Sərxoş zabitlərlə qarşılaşdıq biz.
Onlar yolumuzu kəsdilər qəfil,
Söyüş yağdırıldı avara, səfil.
Ruslar bizi döyür, biz də onları,
Sanki qızışmışdı sərxoş canları.
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Hay-küyə milis də töküldü gəldi,
Elə bil onlarla əlbirdi, əldi.
Məhkəmə quruldu, bütün qəsəbə,
Böyüklü, kiçikli çaldı qələbə.
Hams ı üzümüzə durdu, cəlladıq,
Qafqazdan gəlmişik, biz burda yadıq.
Dörd il zindanlarda keçdi gəncliyim,
Dəmir barmaqlıqla getdi dincliyim.
Kommunist məhbəsi, vallah, zülümdü,
Dirikən, sağikən, varkən ölümdü.
Bütün acılara dözdüm, yaşadım,
Pak çıxdı zindandan o kişi adım.
Əyə bilmədilər məni namərdlər,
İçimdə yaşadı min cürə dərdlər.
Zəhər oldu mənə kölə həyatım,
Bu idi kommunist gözəl büsatım,
Əsir millətimlə min yol qovuldum,
Gənc diləklərimlə göyə sovruldum.
DİDƏRGİN DƏDƏNİN OĞUZ NALƏSİ
Xalı üstə bardaş qurub səksən yaşlı bir qoca,
Qartal baxış, qartal duruş zirvələrdən də uca.
Söykənibdi dirsəyiylə pərqu təki balınca,
Qəlyanını sümürərək olanları söyləyir,
Min qanadlı fikirləri yollarından əyləyir.
***
Danış dedim, babam mənə, çəkdiyin zülümləri,
Vaqonlarda, səhralarda günahsız ölümləri.
Saldığınız qəsəbədə amansız tə‘limləri,
Nələr oldu, o illərin acısından bir danış.
Vətən yanğılı könlümə o köləliklər tanış.

Сечмяляр (шеирляр)
***
Gözləri doldu qocanın, titrər səsi evə doldu,
Dedi: «Qızım, tarix bilir, insanlığa divan oldu.
Axsıxanın torpağından sürüldük o zamanlar ki,
Stalinin nərəsindən lərzəyə gəlirdi canlar,
Zindanlarda, sürgünlərdə qırılırdı çox insanlar.
***
Dedilər ki, sizə olmaz Gürcüstanda yaşamaq,
Türklə gürcü sərhədində vətəndaşlıq daşımaq.
«Böyük Vətən» savaşında vuruşurdum o zaman.
Xəbər gəldi yurd sürgündə, ərşə bülənd ah-aman.
Baş götürüb, qaçdım o vaxt, Türkiyəyə sığındım,
Zənn eylədim mən azadam, bu atəş ilə yandım.
Çox çəkmədi, Sovetlərlə Türkiyə qanun yapdı,
Güman etdim, daha bizi o pak qurtuluş tapdı.
Söylədilər, dönəcəyik Axısxa torpağına,
Sığındıq biz, sovetlərin bu iblis bayrağına.
«Sürülsünlər», çıxdı əmri, o cəlladın dilindən,
Ayrı düşdük əbədilik anam Qafqaz elindən.
Qatarlara doldurulub yurdumuzdan qovulduq,
O taleysiz elimizlə, sanki göyə sovrulduq.
Sağa nə var, ölənlərin dərdi məni ağladır,
Eldə qalan qəbirstanlıq sinələri dağladır.
Babaların, nənələrin ruhu qalıbdı orda,
Dağ çəkildi o gavurun fitvasıylə bu yurda.
Məzarıstan hər millətin taleidir, ay bala,
Ölənlərin ruhu orda, necə dözüm bu hala?
Yurdu olan bir millətin, yurdu alınıb əldən,
Axısxanın adı belə çıxarılıbdı dildən.
Kim verəcək əlli illik didərginlik yaşımı?
Qaytaracaq əldən çıxmış torpağımı, daşımı?
Sənə indi Orta Asya düzlərindən danışım.
Qum çölündə qarlı keçdi neçə payızım, qışım.
Özbəkistan, Qazaxıstan yurdunda oba saldıq,
Kölə təki, əsir təki, ölə-ölə sağ qaldıq.
Qız verməyə, qız almağa kimin haqqı var idi?
İlin çoxu bu yerlərdə gah isti, gah qar idi.
Tüfənglilər gecə-gündüz ev-ev bizi izlərdi,
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Hər addımda əsirləri bir həqarət gözlərdi.
Dörd yanımız tikanlı çəpərlərlə əkilmişdi,
Çoxunun cavan ikən dərddən beli bükülmüşdü.
Hamilə qadınlar da bəhanəylə döyülərdi,
Türk soyu dəyirmanda buğda təki üyülərdi.
Hüququmuz harda idi, toy qurub qız almağa?
Təzə mənzil, təzə ocaq, təzə oda salmağa.
İcazəsiz evlənənlər məhbəslərə atılır...
Oğrulara, canilərə, qatillərə qatılır.
Stalinin ölümündən sonra əl-qol açıldı,
Zəncirlənmiş bütöv bir el buxovlardan açıldı.
Dayanmadan bir gün orda mən Xaçmaza üz tutdum,
Tikdiyim o ev-eşiyi, pul-paranı unutdum.
Fəqət, mənim başımdadır Axsıxanın havası,
Yaylağımın, aranımın, dağ-düzümün səfası.
Burda yenə qürbətdəyəm, xəyallarla uçuram,
Axsıxada qalan evə, od-ocağa qaçıram...
Əcələ can verməyəcəm o yerlərə getməsən,
Bağ-baxçama, yaylağıma, elatıma yetməsəm...
		
***
Ermənilər Qarabağın havasıyla coşanda
Türk üstünə qaldırdılar xalqı, eli hər yanda,
Min doqquz yüz səksən doqquz, çox müdhiş bir
					
axşamda,
Qaldı qan izi gecədə hər çıraqda, hər şamda.
Özbəkistan torpağında didərgin el talandı.
Suçsuz yurdda diri-diri insan oda qalandı,
Söndü neçə evin şamı bir gecənin içində,
Daşnaq yaman ocaq çatdı özbəklərin içində,
Cocuqların, qocaların naləsi ərşə bülənd.
Ermənilər ustalıqla yenə işlətdilər fənd.
Yeddi nəfər bir evdəcə yanıb külə dönmüşdü.
Axsıxanın sönmüş odu bir də burda sönmüşdü,
Zülüm oldu əsir yurdun, əsir oğul, qızına,
Aman-Allah, kölə elim nə vaxt dönər yazına?
Hələ nakam Xocalıda məhv olmuş soydaşlarım,
Qardaşına sığınarkən ölən qan qardaşlarım.
Özbəkistandan qovulub Xocalıya tapındı...

Сечмяляр (шеирляр)
Ordan can götürüb, qaçdı gavur əlində yandı,
Pənahımız Azərbaycan qan içində boğulur,
Ölə-ölə türk oğulu anasından doğulur...»
Titrəyirdi dodaqları bu sözləri deyərkən,
Qoca yaşda dünya görmüş kişi haqqın öyərkən,
Dedi: «Qızım, türk çörəyi çıxdı hər zaman daşdan,
Azərbaycan oğuzları qorxmasın bu savaşdan.
Azadlığın havasını kölə olanlar udmaz,
Əsirliyin fəlakətin düçar olmayan dadmaz.
İnanıram bu savaşda son qələbə bizimdir,
Azərbaycan bu ürəyim, Axsıxasa gözümdür.
Bu arzuyla Allahımdan hələ ömür dilərəm,
Qayıdaram öz yurduma, öz evimdə ölərəm!»
		
***
Osman dədənin fəryadı sinəmi parçaladı,
İçimə bir ocaq çatdı uca tonqal qaladı.
Yana-yana tüstüləndim bu alovun qorundan,
Qurtuluşa can atılır haqsızlığın torundan.
Aman Allah, sən bu qoca naləsini bir eşit,
Yet günahsız bəndələrin, dəli məramına yet.
Qaytar nahaq əldən çıxmış yurdunu bu qocanın,
Dərdlərinə məlhəm olsun o da Azərbaycanın.
Əlli illik haqsızlığın açarı öz əlində,
Vətən eşqi oğlun da, dədənin də dilində.
Millətini aslan sanan beş yaşlı türk uşağı,
Sinəsində sıralanıb yağıya qisas dağı.
Özün yetiş, acıları özün yerbəyer eylə,
İblisləri, qatilləri yerdən dərbədər eylə.
Bu arzuyla faciəni burda sona yetirrəm,
Sən verdiyin höküm ilə dastanımı bitirrəm.
23.05.1993
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1. «Ürək niyə ağrıyırsan?», (Şeirlər), Bakı-1991,
«Azərnəşr», 56 səhifə, sayı 3000.
2. «Çəkənə qəm dünya, çəkməyənə dəm dünya»,
(Şeirlər, poemalar, pyeslər), Bakı-2000, AEK «Marfa press» nəşr., 400 səhifə, sayı 1000.
3. «
 Kiminə acı dünya, kiminin tacı dünya», (Şeirlər,
poemalar, pyeslər), Bakı-2002, «Nurlan», nəşr.,
566 səhifə, sayı 500.
4. «
 Ağıla bəhər dünya, ürəyə qəhər dünya» (Şeirlər,
poema), Bakı -2007, «Nurlan» nəşr., 742 səhifə,
sayı 500.
5. «
 Seçmələr» (1 cild), Bakı-2008, «Nurlan» nəşr., 292
səhifə, sayı 1200.
6. «
 Məni illərdən soruşun» (Publisist düşüncə), Bakı2008, «MBM» 95 səhifə, sayı 300.
7. «
 Dünya mənə tanış gəlir» adı ilə «Ürək niyə ağrıyırsan?» və «Çəkənə qəm dünya, çəkməyənə dəm
dünya» kitablarının birlikdə təkrar nəşri, Bakı-2009,
«Nurlan» nəşr., 522 səhifə, sayı1000.
8. «
 Tağayım», poema, Bakı-2010, «Adiloğlu» nəşr.,
səhifə 56, sayı 500.
9. «
 Ay adamlar, mən burdayam», «Adiloğlu» nəş.
Bakı-2012 səhifə 454, sayı 500.
10. «Seçmələr», 2-ci cild, Bakı-2012, «Adiloğlu» nəş.,
səhifə 326, sayı 1200.
11. «Ötənlərdən gələn səslər», « Qanun» nəş. Bakı
2013, səhifə 632, sayı 500.
12. «Ötənlərdən gələn səslər», 2-ciild, «Qanun»
nəşriyatı., Baki 2014, səhifə 480, sayı 500.
13. «Seçmələr», 3-ci cild, Bakı-2015, «Qanun»
nəşriyatı, səhifə 438, sayı 750
14. «Seçmələr», 4-ci cild, Bakı-2015, «Qanun»
nəşriyatı, Səhifə 360, sayı 750
15. «Söz könlümü qələm etdi» /publisistik düşüncələr/
«Qanun» nəşriyatı, səhifə 288, sayı 500.
16. «Tək Yaradana gümanım» Qanun nəşriyatı,
səh.480, Sayı 500

Сечмяляр (шеирляр)
Müəllif və əsərləri haqqında çap olunmuş kitablar:
1. «
 Adı Şadiman olanın», Əli Rza Xələfli, Bakı-2009,
«Təknur» nəş., səhifə 256, sayı 1000.
2. «
 Axtala əfsanəsi», Əli Rza Xələfli, Bakı-2010, «Adiloğlu» nəşr., səhifə 144, sayı 500.
3. «Üç rəngli bayrağa bürünmüş şairə» Nəzirməmməd
Zöhrablı, Bakı-2010, «Adiloğlu» nəşr., 148 səhifə,
sayı 500.
4. «Qırmızı həqiqətlər», Əli Rza Xələfli, Bakı-2011,
«Adiloğlu» nəşr., səhifə 130, sayı 500.
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