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Sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor İlqar Cəmiloğlu ilə Əli 

İmamverdinin, pedaqoji sahədə uzun illər səmərəli xidmət etmiş, iqtisadcı 

alim, Cəmil İmamverdioğlu Əkbərin 95 illik yubileyi münasibəti ilə bir 

araya gətirdikləri “Cəmil Əkbər – I cild şeirlər” adlı kitabda, yarıməsirlik 

bir yaradıcılıq yolu keçmiş şair təbiətli alimin poetik irsinin bir hissəsi yer 

almaqdadır. Ayrı- ayrı dönəmləri əhatə edən, müxtəlif  mövzulu bu kitabda 

variantları ilə birgə 374 adda poetik nümunələr yer almaqdadır. Vətən, 

məhəbbət, eşq, insan amili, ictimai-siyasi mahiyyətli bu kimi bir çox 

mövzuları əhatə edən optimist, bəzən də bədbin ruhlu pissimist şeirlər Cəmil 

Əkbərin həssas qəlbinin, şairanə ruhunun, düşüncələrinin şeir dili ilə inikası 

olub, mənəvi aləmini təcəssüm etdirir. 1-ci cild “Cəmil Əkbər – şeirlər” adlı 

kitab filoloji elm sahəsində çalışan ədəbyyatşünaslar və şeirsevən qiymətli 

oxucular üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
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ÖN SÖZ 

ÖZÜ GETSƏ, SÖZÜ QALSIN 

Azərbaycan xalqı hər zaman istedadlı adamları ilə qürur duyaraq 

onlarla iftixar etmişlər. İstedadlı vətən oğullarımızı Azərbaycan 

dövlətinin qiymətli mücevhərləri və şah əsərləri kimi dəyərləndirə 

bilərik. Poeziya və sənət asimanını günəşləri olmuş Şeyx Nizami 

Gəncəvi, Məhəmməd Fizuli, İmadədin Nəsimi, Molla Pənah        

Vaqif, Seyid Əzim Şirvani, Mirzə Ələkbər Sabir, Mirzə Fətəli 

Axundov, Üzeyir Hacıbəyli, Hüseyn Cavid, Cəlil Məmmədquluzadə, 

Cəfər Cabbarlı, Səməd Vurğun, Məhəmmədhüseyn Şəhriyar, aşıq 

yaradıcılığında isə Xəstə Qasım, Sarı Aşıq, Aşıq Qurbani, Miskin 

Abdal, Aşıq Ələsgər, Dollu Mustafa, Dollu Abuzər, Dədə Şəmşir, 

Dədə təxəllüslü Əbdülrəhman Təyyar Katib isimlərini qızıl hərflərlə 

Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti tarixinin şərəf lövhəsinə      

həkk etmişlər. İsmini zikr etmədiyimiz neçə - neçə yaradıcı 

şəxsiyyətlərimiz dahilik zirvəsini fəth edərək dünya mədəniyyətində 

tanınmmış, möhtəşəm əsərləri ilə ana vətənimizə başucalığı 

gətirmişlər. Şükürlər olsun ki, bu nadidə insanların yaradıcılığı 

sağlığında yazıya alınmaqla və ya haqq dünyasına qovuşduqdan sonra 

poetik inciləri toplanılıb biraraya gətirilib nəşr olunmaqla xalqımıza 

tanıdılmışdır. Qeyd etməliyik ki, bir çox yaradıcı insanlarımızın 

külliyatı zamanında dərlənmədiyi üçün itib batmış, şox təəssüf ki, 

ədəbi-bədii elm aləmindən kənarda qalmışdır. Yaradıcılıq dünyasında 

öz sözlərini söyləmiş bu müqtədir ziyalılarımızın, elm xadimlərimizin 

qiymətli əsərləri ilə bahəm həyatları, yaşam tərzi də gənc nəsil 

övladlarımız üçün öyüd-nəsihət, ədəb-ərkan mənəviyyat, bir sözlə 

örnək olası əsl həyat məktəbi olmuşdur. Belə insanlardan biri də 

şəxsiyyəti və özünəməxsus yaradıcılığı ilə fərqlənən 50 il sərasər ali 

təhsil qurumunda gənclərin əsl vətəndaş kimi yetişməsində, onların 

tərbiyəsində pedaqoji fəaliyyəti və çoxsayda poetik ruhlu əsərlləri ilə 

örnək olan insan - Cəmil İmamverdioğlu Əkbərdir.  
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Şəkil № 1. Cəmil İmamverdioğlu Əkbər (1928-2000). 

 Gəncə Dövlət Aqrar Universitetində uzun illər iqtisad elmi 

sahəsində dərs desə də bir ata nəvazişi ilə tələbələrini sevən, onlara 

qiymət verən, ana vətənimiz üçün həqiqi mütəxəssis hazırlamağı 

özünün ən ümdə məramı bilən Cəmil Əkbər müxtəlif mövzulardakı, 

iqisadi problemlərə dair məruzələrini arator danışığı ilə müəllim və 

tələbələrini heyrətləndirməklə öyrəncilərinin hüsn-rəğbətini qazana 

bilmişdir. Məzun olduqdan sonra da Azərbaycanın fəqrli bölgələrində 

müxtəlif müəssisələrdə uğurlu xidmətləri ilə müəllimlərini xatırlayan 

gənc mütəxəssislər Cəmil Əkbər ünvanına neçə - neçə xoş arzularını 

ifadə edən məktub yazaraq səmimi sözlərlə öz müəllimlərinə təşəkkür 

etməklə, vəfa borçlarını bildirmişlər. Bəhmən Vətənoğlunun təbiri ilə 

“Alim kimi şair, şair kimi alim” olan Cəmil Əkbərin digər 

müəllimlərdən fərqləndirən cəhət, onun şairlik istedadına malik 

olmasıdır. Müxtəlif mövzulardakı poetik incilər Cəmil Əkbərin 50 

illik səmərəli pedaqoji fəaliyyit dönəmi ilə müştərək olub, o illərin 

yaradıcılıq məhsuludur.  

         Cəmil Əkbər yaradıcılığında şikayət mövzulu, giley motifli 

şeirlər, haqsızlığa qarşı olan barışmamazlığından irəli gəlir. Bununla 

belə tənqidi ruhlu şeirlər də Cəmil Əkbər yaradıcılığında yer alır. 

Təbii ki, hər şairdə olduğu kimi Cəmil Əkbər yaradıcılığında lirik 

şeirlər də mövcuddur. Səmimi hisslərin tərənnümü, ülvi arzuların 

poetik ifadəsi məhz bu şeirlərdə daha aydın duyulur. Yarıməsrlik 

yaradıcılıq dönəmində ictimai-siyası mövzularda olan şeirlər də Cəmil 

Əkbər yaradıclığında yer almışdır.   
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Məhəbbət motifli şeirlər də Cəmil Əkbər poeziyasında ana xətt 

kimi keçməkdədir. Ömür-gün yoldaşı Firuzə xanıma həsr etdiyi sevgi 

şeirləri yanaşı bəzən küskün, bədbin ruhlu şeirlər də özünü biruzə 

verir Cəmil Əkbər yaradıcılığında. “Nə deyim?” rədifli şeir buna misal 

ola bilər.  

Ruhumu oxşamır gözəl mələyim, 

Belə yoldaş, belə yara nə deyim? 

Sinəmdə boğulur arzu, diləyim, 

Belə dosta, vəfadara nə deyim? 
 

Cəmil Əkbər yaradıcılığında mahnı mətnilərini andıran gözəl 

axıcılığı ilə seçilən şerilərə də rast gəlinir. “Qalsın” rədifli şeir bu 

mövzuda olan poetuk nümunədir.  

İnsan elə çalışsın ki, 

Özü getsə, sözü qalsın. 

Elə yansın, alışsın ki, 

Odu sönsə, közü qalsın. 
 

Qəvvas olsun göl içində, 

Bülbül kimi gül içində, 

Utanmasın el içində, 

Görünməyə üzü olsun. 
 

Ad qazansın bu dünyada, 

Ömrünü verməsin bada, 

Layiq olsun gözəl ada, 

Könüllərdə izi qalsın. 
 

Gen dünyaya dar olmasın, 

Bədəməldən xar olmasın, 

Sondan-sona ar olmasın, 

El-obada gözü qalsın. 
 

Cəmil Əkbər yaradıcılığında ithafnamələr də yer almaqdadır.  

Azərbaycanın xalq artisti Sara Qədimovaya həsr etdiyi “Qocalmır” 

rədifli şeiri bunlardan biridir.  
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Təbiət bəxş edib bu ləyaqəti, 

Hamı qocalsada, Sara qocalmır. 

Dözümü, durumu, bu qətiyyəti, 

Hamı qocalsada, Sara qocalmır. 
 

Dost itkisinə həsr olunmuş qəmli ruhlu şeirlər də Cəmil Əkbər 

yaradıcılığında itthafnamələrə daxil ola bilər. Həsən müəllimin 43 

yaşında haqq dünyasına qovuşması səbəbi ilə Cəmil Əkbərin 

“Yaraşmaz” rədifli şeiri bu qəbildən olan şeirlərə aid ola bilər.  
 

Dost-dostlardan ayrılarmı vədəsiz? 

Demədin əlvida, belə yaraşmaz. 

Körpə balan niyə qaldı dədəsiz?   

O tifil sığınıb elə yaraşmaz. 
 

Ürək sevdiyindən düşsə aralı, 

Ağlayar, sızlayar, olar yaralı. 

Xəzan vurar, könül bağı saralı, 

Bağban ölsə bağa, gülə yaraşmaz. 
 

Bununla belə Cəmil Əkbərin xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadəyə 

həsr etdiyi fəlsfi mahiyyətili “Olurmuş”  adlı şeiri orijinal fikirləri ilə 

diqqəti çəkməkdədir.  
 

Həyata göz açan körpə bir uşaq, 

Dünyada ən böyük loğman olurmuş. 

Qətrədən süzülüb axan bir irmaq, 

Toplaşıb biryerə ümman olurmuş. 
 

Yüzlərlə, minlərlə axan çeşməni, 

Bir dəniz özündə bəndə salırmış. 

Düha sahibinin ixtirasını,  

Bu bəşər özünə qanun sanırmış. 
 

Bunula belə folklorşünas alim Sədnik Paşa Pirsultanlıya həsr 

etdiyi “De kim olub” rədifli şeir də şairin yaradıcılığında yer almışdır. 

İlhamına Sədnik Paşa, 

Nicat verən de kim oldu? 

Əldən tutub çəkdi başa, 

Nüsrət verən de kim oldu? 
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Filosof Mithət Qurbanəliyevə yazdığı “Yaraşan olsun” rədifli 

şeiri də əziz dostuna ərmağan olunması ilə diqqəti çəkir.  
 

Şəninə nə deyim, dostum, yoldaşım? 

Sənin şərəfinə yaraşan olsun. 

Mən nədən söz açım, nədən danışım? 

Yetkin kamalına yaraşan olsun. 

 

       Azərbaycanın ayrı-ayrı nemətlərini yaşadan bölgə və kəndlərin bir 

çox dəyərləri ilə tanınması da Cəmil Əkbər yaradıcılığında yer 

almışdır. Məs. Göyçay narı, Astara limonu, Kəlbəcər balı, Quba 

alması, Şəki plovu, Gəncə dolması ilə məşhur olduğu kimi bu 

məşhurluq sənət adamları ilə də özünü Cəmil Əkbər şeirlərində də 

bildirir. Məs. Cabbar Qaryağdıoğlu,Bülbül Məmmədov, Xan Şuşunski 

möhtəşəm səsləri ilə, Qurban Pirimov tarı, Ədalət Nəsibov sazı ilə 

xalqımıza böyük məhəbbətlə xidmət etməsini Cəmil Əkbər “Gözəldir 

qardaş” şeirində ayrı-ayrı misralarında poetik dillə ifadə etmişdir.  

 

Cabbar zənguləsi, Xan nəfəsilə, 

Şeyda bülbülilə, bəhsəbəhsilə, 

Ədalət sazında öz həvəsilə, 

Qurban da tarııyla gözəldi qardaş. 

 

Cəmil Əkbər yaradıcılığında eyni rədifli iki şeiri mövzu 

baxımından dəyərləndirdikdə biri məhəbbət motifli, digəri isə şikayət 

mövzulu olduğu anlaşılır. “Həsrət çəkir” rədifli ülvi hisslərin 

tərənnümü olub məhəbbət mövzuludur. 

 

Nəqədər ülvüsən, nəcibsən gülüm? 

Baxanda hüsnünə gül həsrət çəkir. 

Sərraf gözlərimdə incəsən gülüm? 

Baxıb camalına ləl həsrət çəkir. 
 

“Çəkir” rədifli şeir isə şikayət ruhunu ifadə edir.  

 

Nə deyim dünyanın kəc rəftarına? 

Kimi qüssə yeyir, kimi kef çəkir. 

Hiyləgər, dələduz, bic rəftarına, 

Kimi zəhmət çəkir, kimi müf çəkir. 
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Təbiət gözəlliyinin simgəsi olan gül-çiçəklər də Cəmil Əkbər 

yaradıcılığında özünü göstərmişdir. “Mənimha deyil” rədifli şeiri 

boynubükük zərf bənövşəyə həsr olunmuşdur. Sanki bir insan kimi 

Cəmil Əkbər onunla söhbət edib dərdi-qəmini anlamağa çalışır.  

 

Niyə vüqarını büküb durmusan? 

Kol-kosun içində çöküb durmusan? 

Qaşı-qaqbağını töküb durmusan? 

Səxavət sənindir, mənimha deyil. 

 

Ömrünün son illəridə yazdığı “Əlvida ay qoca dünya” adlı şeiri 

ilə Haqq dünyasına qovuşmanın zamanı gəldiyini kövrək misralardan 

duymaq olur. Sanki Cəmil Əkbər qoca dünyadan şeir dili ilə ondan 

halallıq istəyir.  20 fevral 1999 –cu il tarixində yazılmış bu şeirlə tanış 

olduqda anlaşılır ki, bir il öncə Cəmil Əkbərin şairlik hissiyatı köç 

karvanının yaxınlaşdığını ona xəbər verməkdədir.  12 Mart 2000-ci 

ildə Haqq dünyasına qovuşmasından bir il öncə yazılmış bu şeirlə bu 

fani dünya ilə vidalaşması, qiymətli oxucularnı minor tonallığındakı 

poetik misralarla kövrəldir.  

 

Cəmil köç etsədə gözü səndədir,  

Söhbəti səndədir, sözü səndədir,  

Saldığı ləpiri, izi səndədir,        

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 

 

                                                        
 

               Prof. Dr. İlgar Cəmiloğlu                           Hüquqşünas Əli İmamverdi  

 

10.06 – 2022 saat 22:22 “Babalar günü” 
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GİRİŞ 

EL ŞAİRİ CƏMİL İMAMVERDİOĞLU ƏKBƏR - 95 

 

Şəkil № 1. Cəmil İmamverdioğlu Əkbər (1928-2000). 

   Cəmil Əkbər, 1928-ci il 15 sentyabr  tarixində Gədəbəy rayonunda, 

Miskinli bölgəsinin Səbətkeçməz kəndində atası Əliyev İmamverdi 

Əkbəroğlunun (Bax: Şəkil № 1, 2, № 4) və anası Əliyeva Həcər 

Paşaqızının (Bax: Şəkil № 3) bin-bərəkətli halal ocağında dünyaya 

göz açmışdır. 
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    Şəkil № 2. Cəmil Əkbərin                          Şəkil № 3. Cəmil Əkbərin anası 

atası Əliyev İmamverdi Əkbəroğlu                      Əliyeva Həcər Paşaqızı         

                             

 

Şəkil № 4. (sağdan sola) Cəmil Əkbər, atası İmamverdi.  

 Foto, 1965-ci ildə Zakir İmamverdiyev tərəfindən Gəncədə çəkilmişdir.  

 

 Cəmil Əkbərin söylədiyi bir xatirə, İlqar İmamverdiyevin yaddaşında: 

        1935-ci ildə Qarabulaq kənd orta məktəbinin I sinifində təhsil 

almış İmamverdioğlu Cəmil Əkbərin (Bax: Şəkil № 5) ilk müəllimi,  

Səyyad Abdullayev adlı şəxs olmuşdur. Bu təcrübəli pedaqoq dərs 

dediyi şagirdlərinin düşüncəsini, fikrini, həyata baxışını və 

qabiliyyətini təsbit etmək məqsədilə belə bir eksperiment aparmağı 

qərarlaşdırır.    
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Şəkil № 5. Cəmil İmamverdioğlu Əkbər. 10 yaşında.  

 

        Günlərin birində, dərs saatında hər şagirdinin önünə ağ vərəq və 

qələm qoyub, hərkəsin ürəyi istədiyi bir rəsm çəkməsini tapşırır. 

Şagirdlər müəlliminin verdiyi tapşırığı canla-başla yerinə yetirmək 

üçün, yaş səviyyələrinə uyğun və öz bacarıqlarına münasib bir rəsm 

çəkir. Bir qədər keçdikdən sonra şəkillər hazır olduqda, Səyyad 

müəllim sinif partaları arasında gəzərək çəkilmiş rəsmlərə, kənardan 

gözucu bir-bir diqqət yetirir. 10 şagirddən biri qoyun, digəri at, 3-cü 

köpək, 4-cü inək, 5-ci ulaq, 6-cı xoruz, 7-ci ev, 8-ci ağac, 9-cu  dağ, 

10-cu isə adam rəsmi çəkdiyni müşahidə edir. Bu şəkillərə baxdıqdan 

sonra, şagirdlərinin daxili dünyasını kəşf etməyə müvəffəq olan 

Səyyad müəllim, nəhayət bu təhlil əsasında öz qərarını verir. Buna 

görə də, 7 yaşında ikən adam rəsmini çəkmiş Cəmil Əkbərə yaxınlaşıb 

asta səslə: “Ay bala, bu şagirdlərimin arasında təkcə sən adam 

olacaqsan” – deyir. Müəlliminin bu doğru təsbitinin yanlış olmadığını 

illər keçdikcə Cəmil Əkbər əməli fəaliyyəti, ali təhsil qurumunda 

çalışdığı dönəmdə pedaqoji - elmi axtarışları və mükəmməl poetik 

yaradıcılığı ilə həyatı boyu ispatlamışdır.  
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       Uşaq yaşlarında ikən kəndlərinə toy-düyünə dəvətli aşıqları, 

xüsusən də məşhur el sənətkarı olan şair Cavad 

Bayramoğlu Hüseynovu (1898-1969), şair Vəli Miskinlini (1894- 

1995), Aşıq Məhəmmədəlini məclislərdə dəfələrlə görüb, kənardan 

dinləmişdir. Buminvalla da, saza-sözə maraq salıb, yeniyetmə 

çağlarında şeirlər yazmağa başlamışdır.  

Ümumtəhsil məktəbini Qarabulaq kəndində başlayıb Gədəbəy 

rayonunda tamamlayan Cəmil Əkbər, ali təhsil almaq məqsədilə 1944-

cü ildə Gəncə Pedaqoji İnstitutunun “Tarix fakultəsi”nə daxil olur. 

1949-cu ildə əla qiymətlərlə bitirib, rektorluğun qərarı ilə (“Sov.İKP-

nın Tarixi Kafedrası”nda kabinet müdiri olaraq çalışıb.) bu təhsil 

müəssəsində müəllim vəzifəsində saxlanılmışdır.  

1950 - 1951-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun 

“Siyasi-iqtisad kafedra”sında asistent vəzifəsində çalışan Cəmil 

Əkbər,  institut rəhbərliyinin rəsmi qərarı əsasında 1951 - 1952-ci 

illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinə bir il 

müddətinə ezam olunmuş (“İctimai fənnlər üzrə müəllim hazırlığı” 

kursu), bu ali təhsil müəssisəsində ixtisas-dəyişmə kursu keçmişdir. 

Cəmil Əkbər, daha sonra elmi-pedaqoji fəaliyyətini Səmədağa 

Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun1 

“Siyasi-İqtisad kafedrası”nda (1952 – 1966-cı ilədək baş mıəllim, 1966-

1976-cı ilə kimi dosent əvəzi.) davam etdirmişdir. “Əmək 

məhsuldarlığının artırılması” mövzusunda yazmış olduğu elmi işini, 

1964-cü ildə uğurla müdafiə edib, “İqtisad elmləri namizədi” elmi 

ünvanına layiq görülmüş Cəmil Əkbər, 1976-cı ildən ömrünün sonuna 

kimi həmin təhsil ocağında dosent vəzifəsində  çalışmışdır. Cəmil 

Əkbər, 1968-1969 və 1976-1977-ci tədris ilində Daşkənddə 

(Özbəkistan), 1981 - ci ildə Kiyevdə (Ukrayna), 1987-ci ildə Minskdə 

(Belarus) dörd aylıq “İxtisasartırma kurslarında” təhsilini yüksəltmək 

 
1 Respublika Prezidentinin 17 iyun 1991-ci il tarixli fərmanı ilə sabiq  Azərbaycan 

Dövlət Kənd Təsərrüfatı İnstitutu Akademiya statusu almışdır. Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 aprel 2009 - cu il tarixli 53 saylı qərarı ilə də, 

Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı Akademiya statusu aldığı üçün, adı 

dəyişdirilib Azərbaycan Dövlət Beynəlxalq Aqrar Universiteti adlandırılmışdır.   
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məqsədilə, çalışdığı ali təhsil qurumunun rəhbərliyi tərəfindən həmin 

şəhərlərin institutlarına rəsmi olaraq ezam edilmişdir. 

Xalq şairi Nəriman Həsənzadə (Bax: Şəkil № 6), və şair Kərəm 

Kürqıraqlı (Bax Şəkil № 7), Cəmil Əkbərin bir zamanlar dərs dediyi 

və fəxr etdiyi tələbələr arasında yer alır. 

                                                     
 

     Şəkil № 6. Nəriman Həsənzadə                            Şəkil № 7. Kərəm Kürqıraqlı. 

Cəmil Əkbər müqəddəs müəllimlik sənətini özünə peşə etsə də, 

saza məhəbbəti, sözə vurğunluğu daima artmış, şair təbli Fatma2 

nənəsindən genetik yolla canına – qanına sirayət etmiş şairlik fitrəti 

sayəsində, 55 illik yaradıcılıq dövründə 3500 səhifədən artıq, fərqli 

mövzularda şeirlər yazmışdır. Cəmil Əkbərin yaradıcılığı çoxmövzulu 

olması ilə xarakterikdir. 2500 adda poetik nümunələr içərisində 

nikbin, bəzən də pessimist ruhlu şeirlərlə yanaşı, lirik, satirik 

xarakterli tənqidi mövzular, əsasən də insan amilini hədəf alan bədii-

estetik dəyərə malik, bu kimi aktual problemlərə həsr olunan şeirlər də 

çoxluq təşkil etməkdədir. 

Cəmil Əkbərin əlyazma halında olan beş yüzdən artıq fərqli 

mövzulardakı məruzələri, həmçinin siyasi-iqtisadi məsələlərə aid, 

yüzdən artıq elmi məqalələri bir çox mətbuat səhifələrində, poetik söz 

inciləri isə müxtəlif illərdə yerli mətbuat səhifələrində: “Azərbaycan 

müəllimi”, “Kadr uğrunda”, “Kirovabad kommunisti”, “Xocalının 

səsi”, “Gəncənin səsi”, “Tərəqqi”, “Əməkçi”, “Yüksəliş”, “Nizami 

yurdu”, “Toxucu” adlı qəzetlərdə yayınlanmışdır: 

Cəmil Əkbərin 235 səhifəlik “Yaşadar səni” adlı yeganə şeirlər 

kitabı (Bax Şəkil № 8) isə, şair Bəhmən Vətənoğlunun ön sözü və 

 
2 Fatma - Cəmil Əkbərin nənəsi olub (İmamverdi Əkbərovun anası-İ.İ.), danışığı 

əsnada bədahətən şeir demək qabiliyyətinə malik şairə -xanım imiş.  
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böyük övladı Zakir Cəmiloğlu İmamverdiyevin maddi dəstəyi 

sayəsində 1997-ci ildə işıq üzü görmüşdür. 

 

Şəkil № 8.  Cəmil Əkbər “Yaşadar səni” 

Dörd övlad atası olan Cəmil Əkbər, 12 mart 2000-ci ildə 72 

yaşında Gəncə şəhərində haqq dünyasına qovuşmuşdur.  
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I. CƏMİL ƏKBƏRİN ELMİ MƏQALƏLƏRİ 

1. Cəmil Əkbərov, «Ailə xoşbəxtliyi üçün hansı amillər lazımdır?», 

“Kirovabad kommunisti”, 1959 səh.3.   

2. Cəmil Əkbərov, «Kolxozlarda hər baş mal-qaranı daha gəlirli 

etməli»,“Kirovabad kommunisti”, № 116, (5039), Şənbə, 26 sentyabr 

1959 səh. 3.   

3. Cəmil Əkbərov, «Kolxozlarda yunun keyfiyyətini daha da 

yaxşılaşdırmalı», “Kirovabad kommunisti”, № 110, (5033) 12 sentyabr 

1959, səh 2.  

4. Cəmil Əkbərov, «V.İ.Leninin əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi 

haqqında», “Kirovabad kommunisti”, № 48, (5126), 21 aprel 1960, səh.3.  

5. Cəmil Əkbərov, «Kommunizm quruculuğu dövründə istehsal 

münasibətlərinin inkişafı», “Kirovabad kommunisti”, № 68, (5146), 7 

iyun 1960, səh. 3.   

6. Cəmil Əkbərov,«İnsan insanın dostu, yoldaşı və qardaşıdır», (əvvəli 24-

cü nömrədə) “Kadr uğrunda”, № 25,  (401), 29 noyabr 1963, səh. 2.  

7. Cəmil Əkbərov,«K.Marks zəhmətkeşlərin böyük müəllimidir», “Kadr 

uğrunda”, 8 may 1961, səh. 2.  

8. Cəmil Əkbərov, «İqtisadi biliklərə yiyələnmək vacibdir», “Kirovabad 

kommunisti”, № 140, (8469), 16 iyul 1977, səh.3.  

9. Cəmil Əkbərov, «Vicdan hardadır?»,“Kadr uğrunda” № 5, (917), 

Çərşənbə axşamı, 8 mart 1988, səh. 1.  

10. Cəmil Əkbərov, «Atalar sözlərində iqtisadi fikirlər»,“Gəncənin səsi” № 

25 (11.277), Çərşənbə axşamı, 5 fevral 1991, səh.3.  
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II. CƏMİL ƏKBƏRİN MƏTBUAT SƏHİFƏLƏRİNDƏ 

YAYINLANMIŞ ŞEİRLƏRİ 

1. Cəmil Əkbər. “Yaşadar səni”, 1997, 235 s.  

2. Cəmil Əkbər. “Heç nədi”, Qoruyun”, Qocaldım”, Verərdim”, «Kadr 

uğrunda» qəzeti, № 3, (1005) 21 mart 1994 –cü il. səh.4.  

3. Cəmil Əkbər. “Yaşayandada”, «Kadr uğrunda» qəzeti, № 20, (932), 

31 oktyabr 1988-ci il № 20 səh. 4.  

4. Cəmil Əkbər. “Vicdan məslək susanda”, «Toxucu» qəzeti, 28 fevral 

1990, səh 3.  

5. Cəmil Əkbərov.“Çəkiləndədir”,«Toxucu» qəzeti,1 avqust 1986-cı il, səh.4.  

6. Cəmil Əkbərov.“Ay fəhlə qardaşım, kəndli qardaşım”, “Başqadır”, 

«Əməkçi» qəzeti, 16 sentyabr 1986, səh.4.  

7. Cəmil Əkbərov. “Səməd Vurğuna”, «Kirovabad kommunisti» qəzeti, 

18 may 1986-cı il, № 97, (8170), səh.1.  

8. Cəmil Əkbərov. “Aralanmayın”, «Kadr uğrunda» qəzeti, № 7, (824) 

13 aprel 1984, səh.3.  

9.  Cəmil Əkbərov. “Həyat imtahandır”, «Yüksəliş»  qəzeti, 5 sentyabr 

1977, səh.1.  

10. Cəmil Əkbərov. “Ana məhəbbəti, ata qayğısı”, «Kadr uğrunda» 

qəzeti,  30 avqust 1978, səh.3.   

11. Cəmil Əkbərov. “Göndərim”, «Kadr uğrunda» qəzeti, 13 may 1964 səh.3.  

12. Cəmil Əkbərov. “Yola get”, “Ana məhəbbəti, ata qayğısı”, 

«Tərəqqi» qəzeti, № 9, (5919), 1 mart 1991, səh 7.    

13. Cəmil Əkbərov. “Baş əyirəm” qəzeti, «Kadr uğrunda» qəzeti,  № 21 

(481), Çərşənbə axşamı, 7 noyabr 1967 səh.1.  

14. Cəmil Əkbərov. “Oyandı Nizami babam”, (Nizami Gəncəvinin 850 illiyi 

münasibətilə), «Kadr uğrunda» qəzeti, № 11, (987), 31 oktyabr 1991, 

səh 2.  

15. Cəmil Əkbərov. “Şərəf də, şöhrət də zəhmətdədir”, «Kadr uğrunda»  

qəzeti, 16 avqust 1986, səh.4.  

16. Cəmil Əkbərov. “Olurmuş”, «Kadr uğrunda» qəzeti, № 2, (938), 31 

yanvar 1989, səh.3.  

17. Cəmil Əkbər. “Əbədiyyət yolu” (Repressiya qurbanlarına həsr olunmuş 

poema), «Nizami yurdu»  qəzeti № 14, (77), iyul 1992, səh 3.  
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18. Cəmil Əkbər. “Deyim”, «Nizami yurdu»  qəzeti, № 16, (79) avqust 

1992, səh 2.  

19. Cəmil Əkbər. “Vicdan, məslək susanda”, «Toxucu» qəzeti, № 8, 

(472), 28 fevral 1990, səh.3.  

20. Cəmil Əkbər. “Kimə inanım?”, «Nizami yurdu»  qəzeti, № 10, (73), 

iyun 1992-ci il, səh. 3.  

21. Cəmil Əkbər. “Nədir məqsədiniz, nədir ağalar?!”, «Kadr uğrunda» 

qəzeti, 19 oktyabr 1983.  

22. Cəmil Əkbər. “Ustad” (Nizami Gəncəviyə xitabən) «Nizami yurdu»  

qəzeti, 1992.  

23. Cəmil Əkbər.“İnqilab nəfəsli şair”, «Kadr uğrunda»  qəzeti, 10 

aprel 1979, səh. 4.  

24. Cəmil Əkbər. “Bu qanunda”, «Kadr uğrunda» qəzeti, 17 oktyabr 1977.  

25. Cəmil Əkbərov, “Uğurlar olsun”, /şeir/, «Kadr uğrunda» qəzeti, № 

11, (296), 26 mart 1960, səh.2.,  

26. Cəmil Əkbər, “Gələn deyildim”, «Xocalının səsi», qəzeti,  № 14 

(74), 1 dekabr 1993, səh. 3.  

27. Cəmil Əkbər, “Dərk edək”, «Xocalının səsi», № 14 (74),18 noyabr 

1993, səh.6.  

28. Cəmil Əkbər,“Hələ”,«Sərbəst düşüncə», № 5 (64), mart 1998 səh. 3.  

29.  Cəmil Əkbər, “İftixarnamə”, «Kadr uğrunda»  Çərşənbə axşamı, 30 

aprel 1991, № 6 (982), səh. 2.  

30. Cəmil Əkbər. “Bir nəvəm”, «Nizami yurdu» qəzeti, № 15, (78), 

avqust 1992-ci il. Səh. 4.  

31. Cəmil Əkbər. “Özbək dostlara”,  «Kirovabad kommunisti»  qəzeti, 

12 iyun 1979 səh. 3,  

32. Cəmil Əkbər. “Xarirə” (Səməd Vurğunu düşünərkən), «Kirovabad 

kommunisti» № 24, 31dekabr 1986 səh.3.  

33. Cəmil Əkbər. “Bizim babalar”, «Kadr uğrunda» qəzeti. 

34. Cəmil Əkbər.  “Oğluma nəsihət”, «Kirovabad kommunisti» qəzeti.   

35. Cəmil Əkbər. “Müəllimlərim” (Qocaman müəllimlərimə ithaf edirəm) 

«Kirovabad kommunisti»  qəzeti, səh.3,   

36. Cəmil Əkbər.“Xoş gəlib”, «Tərəqqi» qəzeti, 1985, səh. 4.  

37. Cəmil Əkbər. “Bizim babalar”, «Kirovabad kommunisti»  qəzeti, 

səh.4. 
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III. CƏMİL İMAMVERDİ OĞLU ƏKBƏRİN ŞEİRLƏRİ 

1. YAŞADAR SƏNİ 

 

Qəzəblə, hiddətlə olmasın aran,  

Xalqa məhəbbətin yaşadar səni. 

Kin ilə, küdrətlə sağalmaz yaran,  

Xətirin, hörmətin yaşadar səni. 

 

Doğru get yolunu əzəl günündən, 

Gənclik çağlarından, gözəl günündən, 

Gəlhagəl günündən, özəl günündən, 

Ülvi ləyaqətin yaşadar səni. 

 

Yolçusu olmaynan kəc fikirlərin, 

Sərsəm xəyalların, gic fikirlərin, 

Haqqa, ədalətə öc fikirlərin, 

Saf arzu-niyyətin yaşadar səni. 

 

Oxu, öyrən Nizamidən, “Xəmsə”dən, 

Sanarsan ki, köklənmisən, zildəsən, 

Yol gözləmə hər yetəndən, kimsədən, 

Fəhmin-fərasətin yaşadar səni. 

 

Çalış el içində həyalı dolan,        

Məsləkli, amallı, qayəli dolan, 3   

Qədəmi uğurlu sayəli dolan,      

Abırın, ismətin yaşadar səni. 

 

Aldanma yalançı şöhrətə, ada, 

O səni verəcək bir anda bada, 

Yığarsan payızda, işləsən yayda,4           

Zəhmətin, xidmətin yaşadar səni. 

 

 

 

 
3 Əqidə, məsləkli, qayəli dolan, 
4 Yetişən tapılmaz bil onda dada. 
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Meylini yetirmə haram tikəyə, 

Yoğurub yapmamış yağlı kökəyə, 

Kim hörmət edibdir sümsük köpəyə? 

Halaldan qismətin yaşadar səni. 

 

Dövlətə, sərvətə, vara güvənmə,            

Qılınca, qalxana, zora güvənmə,            

Qurduğun hiyləyə, tora güvənmə,           

Namusun-qeyrətin yaşadar səni. 

 

Dayı kölgəsində əsla daldanma, 

Yağlı dilə, yağlı sözə aldanma. 

Düzü qoyub, əyri yola yollanma, 

İnsafın, mürvətin yaşadar səni. 

 

Ötüşüb keçəcək nəqədər fəsil,5 

“Nəsillər dalınca gələcək nəsil”. 

Oxuyub öyrənən deyəcək: Cəmil!    

Öyüd-nəsihətin yaşadar səni. 

 

                              Cəmil Əkbər 

 

2. SƏNSƏN 

 

Ey mənim gülüzlü, ağıllı balam, 

Atanın şərəfi-şöhrəti sənsən. 

İnanki yolunda qurbanın ollam, 

Canım-ciyərimin sərvəti sənsən. 

 

Çalış el içində ucalsın başın, 

Səninlə fəxr etsin qohum-qardaşın, 

Görəndə şad olsun dostun, yoldaşın,  

Atanın hörməti-izzəti sənsən. 

 

 
5 Dolanıb keçəcək nə qədər fəsil. 
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Yaxşı övlad ilə ata fəxr edər, 

Haqqa üz tutaraq “min şükür” deyər, 

Başı uca olar, üzü ağ gedər, 

Atanın ən gözəl neməti sənsən. 

 

Heçkimsə istəməz övlad zay olsun,   

İstəyərki o parlayıb ay olsun, 

Yaşa dolub, mərd igidə tay olsun, 

Atanın qolunun qüdrəti sənsən. 

 

Bir vaxt olar sənin ilə öyünnəm,   

Hünərinə əhsən deyib sevinnəm.  

El içində səndən deyib güvənnəm,          

Atanın hər kefi, işrəti sənsən. 

 

Cəmildən öyrənin ədəb-hörməti, 

Zəhməti, şərəfi, şanı-şöhrəti, 

Övlada verdilər qolu-qüvvəti, 

Ata ünvanının zinəti sənsən. 

                 

                                     Cəmil Əkbər 1959 
 

3. YAR OLSUN SƏNƏ 

 

Çalışıb hərzaman zəhmətdən yapış, 

Qüvvətin, qüdrətin yar olsun sənə. 

Xalqına qulluq et, xidmətdən yapış, 

Bu arzu-niyyətin yar olsun sənə. 

 

Bu yolnan gedənlər vara çatırlar, 

Köməyə, yardıma, kara çatırlar.  

Namusa, qeyrətə, ara çatırlar, 

Dəyərin, qiymətin yar olsun sənə. 

 

Dünyanın ləzzəti ləyaqətdədir, 

Etibar, etiqad, sədaqətdədir. 

Doğruluq, düzgünlük, həqiqətdədir, 

Haqqın, ədalətin yar olsun sənə. 
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Elinə, xalqına sədaqətli ol, 

Bu yolda dözümlü, dəyanətli ol. 

İnsaflı, mürvətli, kəramətli ol, 

Ülvi ləyaqətin yar olsun sənə. 
 

Mehriban bacıdan, qardaşdan yarı, 

Abırlı, ismətli yoldaşdan yarı. 

Həmkardan, həmdəmdən, sirdaşdan yarı, 

O mehri-ülfətin yar olsun sənə. 
 

Sərrast düşün, doğru dolan, düz danış, 

Çoxlu oxu, dərin öyrən, söz danış, 

Könüllərdə sala bilən iz danış, 

Məzmunun, hikmətin yar olsun sənə. 
 

Qəlbinin bağında güllər açılsın, 

Keçsin qərinələr, illər açılsın,  

İlham vəcdə gəlsin, dillər açılsın, 

Fəhmin-fərasətin yar olsun sənə. 
 

Dostlara, tanışa etibarlı ol, 

Əhdinə, vəfana düz ilqarlı ol, 

Şahin qanadlı ol, dağ vüqarlı ol, 

Ülfət-ünsiyyətin yar olsun sənə. 
 

Birkimsə qəlbinə dəyə bilməsin, 

Çəkib budağını əyə bilməsin.  

Ünvanın dalınca söyə bilməsin, 

Şərəfin, şöhrətin yar olsun sənə. 

 

Deyirəm sözümü yadında saxla, 

Qəlbini düz saxla həmişə Haqqla. 

Məqamı gəlincə sınayıb yoxla, 

Eşqin, məhəbbətin yar olsun sənə. 

 

Hünər də, zəfər də bu sözlərdədir, 

Bu fikir, bu xəyal, bu gözlərdədir. 

Getsən bu yoldadır, bu izlərdədir, 

Nəzərin, diqqətin yar olsun sənə. 
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Ellərdə, obada ad qazan oğlum, 

Dost tutub, qardaş ol, yad qazan oğlum. 

Qoy qopsun qəlbindən od, qazan oğlum, 

Alovun, atəşin yar olsun sənə. 
 

                            Cəmil Əkbər  20. 06 -1987 

4. SEVİLƏN OLMASA, SEVƏN OLMASA 

Sənətkar olarmı, sənət olarmı? 

Sevilən olmasa, sevən olmasa. 

Nəcib duyğularla könül dolarmı? 

Sevilən olmasa, sevən olmasa. 
 

Aşıq dastan deyib, saz çalardımı? 

Şair xəyallara qapılardımı? 

Könüldə mərhəmət tapılardımı? 

Sevilən olmasa, sevən olmasa. 
 

İnsan arasında ünsiyyət olmaz,  

Nəqabil nakəsdə nəsihət olmaz,       

Bədəsil naqisdə xoş niyyət olmaz,  

Sevilən olmasa, sevən olmasa. 
 

Sənin sir sözünü bilən kimdiki?             

Könül şadlanmasa, gülən kimdiki?          

Yox yerdən dünyaya gələn kimdiki?     

Sevilən olmasa, sevən olmasa. 
 

Xalqının əlində fənar ol, Cəmil! 

Həmişə alovlan, yanar ol, Cəmil! 

Nadanlar yanından kənar ol, Cəmil! 

Sevilən olmasa, sevən olmasa. 

                                       Cəmil Əkbər 1958 
 
 

 

5. SƏN OLMASAYDIN 
 

Kimi bu dünyada sevib seçərdim? 

Sevgilim, sevgilim sən olmasaydın. 

Mən kimin eşqinə badə içərdim? 

Sevgilim, sevgilim sən olmasaydın.         
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Qanadsız quş kimi uça bilmərəm, 

Yeriyib-yüyürüb qaça bilmərəm, 

Dərdimi kimsəyə aça bilmərəm, 

Sevgilim, sevgilim sən olmasaydın. 

 

Düşüncə, zəkalar sənsiz key olar, 

Sevgisiz könüllər qırıq ney olar. 

O ürək sayılmaz, cansız şey olar, 

Sevgilim, sevgilim sən olmasaydın. 

 

Mən nədən danışıb, nədən yazardım? 

İşıqlı dünyada itib azardım, 

Özümün qəbrimi özüm qazardım, 

Sevgilim, sevgilim sən olmasaydın. 

 

Nə dinərdim, nə danışıb gülərdim, 

Gözyaşımı axıdardım, silərdim, 

Özümə vəfalı kimi bilərdim? 

Sevgilim, sevgilim sən olmasaydın. 

 

Nə qüvvətim olmaz, nə də qüdrətim, 

Nə istəyim olmaz, nə də hörmətim. 

Nə insafım olmaz, nə də mürvətim, 

Sevgilim, sevgilim sən olmasaydın. 

 

Göz açıb dünyaya baxmazdım, inan! 

Sinəmə hər gülü taxmazdım, inan! 

Yandırıb qəlbimi yaxmazdım, inan! 

Sevgilim, sevgilim sən olmasaydın. 

 

Cəmil sənsiz xəyallara dalardı, 

Şaxta vurmuş gül-çiçəktək solardı, 

Könlüm sevib, kimə mehman olardı? 

Sevgilim, sevgilim sən olmasaydın.   

                                                                                

Cəmil Əkbər 1959 
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6. QOY SƏNİN OLSUN 

 

Könül uyma hər yetənin felinə, 

Elin etibarı qoy sənin olsun. 

Uyma vəfasızın siyah telinə, 

Dostun düz ilqarı qoy sənin olsun. 
 

Hiylələr məskəni olma ey könül, 

Qəzəblə, nifrətlə dolma ey könül,  

Şaxta, qar içində solma ey könül, 

İlin novbaharı qoy sənin olsun. 
 

Yaman olma yaxşı işlə ərmağ ol, 

Bəhrəsi tükənməz dürlü bir bağ ol. 

Sinəsi ormanlı uca bir dağ ol, 

Yazın lalələri qoy sənin olsun. 
 

Könül, həyatımın xanimanısan,  

Ülvü varlığımın canı, qanısan.  

Şərəfi, şöhrəti, adı-sanısan,    

İlin xoş diyarı qoy sənin olsun. 
 

Sən ki, doymamısan alagözlüdən, 

Şirin ləhcəlidən, şirin sözlüdən, 

Mehriban baxışlı, o şux üzlüdın, 

Vətənin nigarı qoy sənin olsun. 
 

Uyma laylalara, ayıq ol Cəmil! 

Qərq olma qəflətə, sayıq ol Cəmil!  

Elin diqqətinə layiq ol Cəmil! 

Xalqın iftixarı qoy sənin olsun. 
 

                                  Cəmil Əkbər 1959    

                                 

7. OLMANAM 

Sən qəlbimi yandırmasan, 

Mən alışıb kül olmanam.              

Damla-damla toplanmasam, 

Aşıb-daşan sel olmanam. 
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Xəyal qəvvas, mən gəmiyəm, 

Əhlihalın həmdəmiyəm. 

Gül-çiçəkli bir zəmiyəm, 

Çətən, çeyil, cil olmanam.  

 

Körpü olub keçilərəm, 

Sayılaram, seçilərəm. 

Şərbət kimi içilərəm, 

Üfunətli göl olmanam. 

 

Gövhər-kana xiridaram,6 

İdraklara sənətkaram,  

Məhəbbətdən yadigaram, 

Ona nəqabil olmanam. 

 

Zərif, kövrək, mafraq ollam, 

Payız fəsli yarpaq ollam,  

Xalis qara torpaq ollam, 

Qat-qarışıq gil olmanam. 

 

Könüllərin bülbülüyəm,    

Deyib-gülən bir diliyəm, 

Nadanlardan gileyliyəm, 

Ona əhli-dil olmanam. 

 

Gözəlliyin vurğunuyam, 

Yaş deyiləm, qup-quruyam, 

Çeşmətəki dup-duruyam, 

Mən bulanlıq lil olmanam. 

 

Mərd doğub bəsləyib anam, 

Sərrafıma gövhər-kanam, 

Cəmiləm, əsil insanam, 

Dönüb bədəsil olmanam. 
 

                       Cəmil Əkbər 

 
6El bilir ki, xiridaram 
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8. OLSUN 

 

İlqar, gözün aydın Əlin olubdur, 

Taleyi xoş gəlsin, bəxtiyar olsun. 

Məhəbbət qönçəsi, ləlin olubdur, 

Qəlbində gül açsın, laləzar olsun. 

 

Böyüsün arzuya, murada çatsın, 

Şərəfli-şöhrətli bir ada çatsın. 

Vətənə, xalqına imdada çatsın,    

Mənim də qazancım iftixar olsun. 

 

Ellərin içində üzü ağ olsun,  

Qədəmi uğurlu, canı sağ olsun.  

Qoy kefi-damağı, cağbacağ olsun, 

Elə sahib olsun, iqtidar olsun. 

 

Qəlbində yaşatsın saf məhəbbəti, 

Təmiz arzuları, sağlam niyyəti. 

Etsin xidmətini, alsın qiyməti, 

O da sənin kimi sənətkar olsun. 

 

Ötməsin üstündən acı küləklər, 

Yetişsin dadına huri-mələklər. 

İşləsin, yaratsın qollar, biləklər, 

Xeyirxah işlərdə səbəbkar olsun. 

 

Baxıb əməlinə ellər sevinsin, 

Çəmənlər, çiçəklər, güllər sevinsin. 

Dodaqlar, dəhanlar, dillər sevinsin, 

Elimdə, yurdumda daim var olsun. 

 

Zirvədən-zirvəyə ucalsın başı, 

Yetişsin kamala, qalmasın naşı. 

Səksəni, doxsanı addasın yaşı, 

Gəzdiyi yaylaqlar, çəmənzar olsun. 
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Yad etsin bir zaman Cəmil babanı, 

Sevsin bu vətəni, eli, obanı. 

Görməsin qal-qovğa, nə də davanı, 

Baba ocağında bir nübar olsun. 
 

                                     Cəmil Əkbər 15. 01 – 1994 
 

9. OLACAMMI? 
 

Anadan olandan qəmə düşmüşəm, 

Görəsən vaxt gəlib şad olacammı? 

Əyərə, əksiyə, kəmə düşmüşəm, 

Özümə layiqli ad alacammı? 
 

Kara çatacaqmı sözüm, söhbətim? 

Doğruluq, düzgünlük, ol həqiqətim? 

Ellərə, obaya saf məhəbbətim? 

Əsrlər keçdikcə yad olacammı? 
 

İzim qalacaqmı fani dünyada? 

Gözümə görünən ani dünyada? 

Ləyaqət əhlinə cani dünyada? 

Dəhanda, dodaqda dad olacammı? 
 

Bəd sözlə, əməllə çalışanları, 

Əllərə, ayağa dolaşanları, 

Yersiz qızışanı, alışanları, 

Söndürə biləcək bad, olacammı? 
 

Bu fani dünyada sönüb getsəm də,7 

Zirvədən aşağı enib getsəm də,  

Kiriyib sussam da, dinib getsəm də, 

Görəsən bir zaman od olacammı? 
 

Cəmil çıxacaqmı qəhər içindən? 

Qəm-qüssə içindən, kədər içindən? 

Üfunət gölündən, zəhər içindən? 

Yaraya sürtməyə yod olacammı? 
 

                      Cəmil Əkbər 7. 08 – 1998                                          

 
7 Zəmanə mülkündə sönüb getsəmdə, 
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10. DƏYİŞMƏRƏM 

 

Bu torpağı, bu diyarı, 

Mən heç yerlə dəyişmərəm. 

Bu şərəfi, bu vüqarı, 

Mən heçnəylə dəyişmərəm. 
 

Belə dövlət, belə varı, 

Bahar fəsli çəmənzarı, 

Alagözlü Xaxolları, 

Mən heçnəylə dəyişmərəm. 
 

Sadiq dostu, vəfadarı, 

Doğru sözü, düz ilqarı, 

Könlümdəki ilk nübarı, 

Mən heçnəylə dəyişmərəm. 
 

Nəcibliyi, zərifliyi, 

Gözəlliyi, qəşənkliyi, 

Lətafəti, incəliyi, 

Mən heçnəylə dəyişmərəm.  

 

Saf arzunu, pak niyyəti, 

Cəsarəti qətiyyəti,  

Vətəninə sədaqəti, 

Mən heçnəylə dəyişmərəm. 

 

Sərin mehi, gül ətiri, 

Dəli Kürü, Dnepri, 

Məhəbbəti, bu xətiri, 

Mən heçnəylə dəyişmərəm. 

               

           Cəmil Əkbər 1981 

 

11. QALIBDI 

Xoşa gələn nələr varsa bunu bil, 

Ədəb-ərkan, mərifətdən qalıbdı. 

Oxu, öyrən, əvvəl-axır sonu bil, 

Nəciblikdən, nəzakətdən qalıbdı.                  
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Hərkəsdənin qeyrəti də, arı da, 

Dövləti də, sərvəti də, varı da, 

Bağlarında, bostanında barı da, 

Bacarıqdan, ləyaqətdən qalıbdı. 

 

El içində olan-qalan hörmət də, 

Ad da, san da, şərafət də, şöhrət də, 

Məhəbbəttək tükənməyən sərvət də, 

Ülviyyətdən, qüdsiyyətdən qalıbdı. 

 

Ürəklərdə ən müqəddəs arzular, 

Dadlı-tamlı, bərəkətli urzular, 

Yadda qalan ən hikmətli yazılar, 

Pak istəkdən, saf niyyətdən qalıbdı. 

 

Babaların halallıqdan mayası, 

Üz-gözündə abırları, həyası, 

Vicdanları, məsləkləri, qayəsi, 

Ədalətdən, həqiqətdən qalıbdı. 
 

Yediyimiz, içdiyimiz nə varsa, 

Tapdığımız, geydiyimiz nə varsa, 

Düşünərək dediyimiz nə varsa, 

Bu bəşərdən, cəmiyyətdən qalıbdı. 
 

İnsanların əhd-peymanı, ilqarı, 

Yenilməyən əzəməti, vüqarı, 

Sarsılmayan dəyanəti, tutarı, 

Qoçaqlıqdan, cəsarətdən qalıbdı. 
 

El-obanın varı, halı nəki var, 

Kef-damağı, cah-cəlalı nəki var, 

Ağsaqqalı, əhlihalı nəki var, 

Sədaqətdən, səxavətdən qalıbdı. 
 

Bu dünyada yaşayanlar, qalanlar, 

Dövran sürüb öz kamını alanlar, 

İlham alıb, həvəs ilə dolanlar, 

Zəhmətindən, xidmətindən qalıbdı. 
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Zəhlə töküb al qanları qaraltmaq, 

Qənim çıxıb gen dünyanı daraltmaq, 

Xəzan olub bağda gülü saraltmaq, 

Xəyanətdən, cinayətdən qalıbdı. 

 

İnsanların çəkdikləri əzabı, 

Ən qansızı, mürvətsizi, kəzzabı, 

Çəkinməyib doğru desək cavabı, 

Nadanlıqdan, cəhalətdən qalıbdı. 

 

Sən ey Cəmil, az da olsa yanılma, 

Zaman keçsə unudulma, danılma, 

Nifrət ilə yada düşüb anılma, 

Əbədiyyət bu hikmətdən qalıbdı. 
 

                                   Cəmil Əkbər 27. 07 – 1987 

                                                                        

12. QALIBDI 

İlahi, hərkəsin sən özünə ver, 

Nə dost-tanış, nə yoldaşa qalıbdı. 

Öz qolu-qılçına, öz dizinə ver, 

Nə həmdəmdə, nə sirdaşda qalıbdı. 
 

Azalıb etiqad, etibar nədən? 

Əhdi-peyman nədən, düz ilqar nədən? 

Görünmür gözümə şah vüqar nədən? 

Nə qohumda, nə qardaşda qalıbdı.        

          

Hamı qulluq edir öz tamahına, 

Əyri tamahına, düz tamahına, 

Oğul tamahına, qız tamahına, 

Cavan-qoca, nə taytuşda qalıbdı. 
 

Nə umub küsəsən, sən indən belə, 

Aldanıb uyasan hər yağlı dilə, 

Düşəsən tufana, küləyə, yelə, 

Nə tərlanda, nə bayquşda qalıbdı. 
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Hamı içməmişdən olubdu sərməst,  

Eləbil vicdana olub suiqəsd. 

Cəmil Əkbər görüb, olubdu zirdəst8  

Nə ayaqda, nə sərxoşda qalıbdı. 

           

                   Cəmil Əkbər 30. 09 – 1987 

 
13. QALIBDI 

 

Ustaddan dərsini almayan kəslər, 

Əzəldən axıra naşı qalıbdı. 

Düşünüb xəyala dalmayan kəslər, 

Bir cahil kəlləsi, başı qalıbdı. 

 

Faydası olmayıb xalqa-xilqətə, 

Düşüb dərd-azara, düşüb hillətə, 

Dözüb hər əzaba, zülüm-zillətə, 

Car olub gözünün yaşı qalıbdı. 

 

Saralıb cəlalı, pozulub gedib, 

İnləyib, sızlayıb, sozalıb gedib, 

Qatardan ayrılıb, üzülüb gedib, 

Tutulmuş qabağı, qaşı qalıbdı.  

 

Kamal dünyasından bixəbər gəzib,   

Şütüyüb aləmdə dəngəsər gəzib,     

Götürə bilməyib heç, səmər gəzib,     

Diriykən öləngə, leşi qalıbdı. 

 

Dövlətə, sərvətə, vara yetməyib, 

Haraya-həşirə, kara yetməyib,  

Qohuma-qardaşa, yara yetməyib, 

Ağara-ağara dişi qalıbdı. 

 

 
8 Zirdəst - əlaltı, köməkçi 
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Aldanıb fitnəyə qilü-qal çəkir, 

Yüz cür fikir çəkir, min xəyal çəkir, 

Özüdə bilməyir heç, nə hal çəkir, 

Məhəbbət mülkündə daşı qalıbdı. 

 

Gen dünya başına dar olub gedib,  

Məhəbbət bağını xar alıb gedib,  

Xəzana qərq olub, saralıb gedib,       

Boranı kəsməyən qışı qalıbdı. 
 

                                            Cəmil Əkbər 
 

14. QALIBDIR 

Eşq olsun o kəsə, o şəxsiyyətə,    

Ellərdə-obada sözü qalıbdır.        

O məna-məzmuna, o məziyyətə,  

Alovu sönsədə, közü qalıbdır.      

 

Mən səcdə qılıram o insanlara, 

Alim, münəccimə, o loğmanlara. 

Düşünüb dərk edən, o qananlara,   

Könül dünyasında izi qalıbdır.  

 

Ehtiram, etiqad, o kəslərəki,     

O avaz, zəngulə, o səslərəki,  

Arzu-istəklərə, həvəslərəki,     

Ellərə çıxmağa üzü qalıbdır. 

 

Əbədi eşq olsun o ərlərə ki,    

O inci, sədəfə, o zərlərə ki.      

Namuslu, qeyrətli o pirlərə ki,            

Layiqli oğulu, qızı qalıbdır.       
 

Mərhaba o xalqa, o nəsillərə, 

Soy kökə, əcdada, o əsillərə,         

Xoş keçən aylara, o fəsillərə,  

Tamı dəyişməyib, duzu qalıbdır. 

 

                         Cəmil Əkbər 12-14. 10 -1988 
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15. QALIBDIR 

 

Çox yazılıb deyilsədə dünyada, 

Keyin oğlu keyliyində qalıbdır. 

Ha döyülüb, söyülsədə dünyada,       

Səyin oğlu səyliyində qalıbdır. 

 

Yalvarmaqla, yaxarmaqla düzəlmir, 

Bəsləməklə, saxlamaqla düzəlmir, 

Məzəmmətlə, nə qaxmaqla düzəlmir, 

Zayın oğlu zaylığında qalıbdır. 

 

Bədəsildən əsil olmaz deyiblər, 

Nəcabətli nəsil olmaz deyiblər, 

Ələ gəlib hasil olmaz deyiblər, 

Çiyin oğlu çiyliyində qalıbdır. 

 

İstər öyrət, istər bildir hədərdir, 

İstər ağlat, istər güldür hədərdir, 

İstər dirilt, istər öldür hədərdir, 

Çiyin oğlu çiyliyində qalıbdır.                

  

Bağban olub bağça-bara çatsada,   

Var-dövlətə, külli-vara çatsada, 

İxtiyara, iqtidara çatsada, 

Göyün oğlu göylüyündə qalıbdır. 

 

Yan-yörədən qarışmasa mayası,                                       

Düz qoyular təməlindən binası,    

Mərd atadan igid doğar anası,                                          

Eyin oğlu eyliyində qalıbdır. 

 

Əyib qamətini dal eyləsəndə, 

Bağlayıb nitqini lal eyləsəndə,  

Qapında-bacanda qul eyləsəndə, 

Bəyin oğlu bəyliyində qalıbdır. 
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Günah nə bundadır, nə də ondadır, 

Zatındadır, kökündədir, qandadır, 

Hüceyrədə, nüvədədir, gendədir, 

Nəyin oğlu nəyliyində qalıbdır. 

 

Ey Cəmil, hər yetən götürmür öyüd, 

Nəqədər istəsən saxlayıb, böyüd, 

Əbəsdir, bəsləmə, bar vermir “söyüd”, 

Şöyün oğlu, şöylüyündə qalıbdır. 

 

                     Cəmil Əkbər 15-17. 07 – 1983 

 

16. QALIBDIR 
 

Dünyanın qəribə işdəkləri var, 

Kimi elə, kimi belə qalıbdır. 

Min cür arzusu var, istəkləri var, 

Kimi ağa, kimi kölə qalıbdır. 

 

Hərənin bircürə keyfiyyəti var, 

Mənası, məzmunu, məziyyəti var, 

Dözümü, durumu, qətiyyəti var, 

Kimi qəjil, kimi pilə qalıbdır. 

 

Birisi gözəldir, məlahətlidir, 

Bahar təbiətli, təravətlidir, 

Dadlıdır, tamlıdır, lətafətlidir, 

Kimi zərif, kimi pələ qalıbdır. 

 

Hərənin bircürə fərasəti var, 

Hünəri, təpəri, cəsarəti var, 

Ovxarı, soyu var, kəsarəti var, 

Kimi tülkü, kimi dələ qalıbdır. 

 

Hərkəsin işləyir kamalı bircür, 

Əqidə, məsləki, amalı bircür, 

Mənəvi aləmi, camalı bircür, 

Kimi hambal, kimi şələ qalıbdır. 
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Biri əyri getdi, biri düz getdi,   

Biri dərin getdi, biri üz getdi, 

Birisi gecikdi, biri tez getdi, 

Kimi şikar, kimi tələ  qalıbdır. 

 

Bu dünya belədir, ay Cəmil Əkbər! 

Çoxları dünyadan getdi bixəbər, 

Sənsada günləri keçirmə hədər, 

Kimi gədə, kimi lələ qalıbdır. 

 

                        Cəmil Əkbər 22. 10 - 1991 

17. QALIBDIR 

 

Bu dünya belədir əzəldən bəri, 

Nə ona, nə sənə, nə mənə qalıb. 

Çəkiblər zəhməti, töküblər təri, 

Nə gedənə, nə gələnə qalıbdır. 

 

Bilinmir dünyanın yaşı neçədir? 

Torpağı neçədir, daşı neçədir? 

Arifi neçədir, naşı neçədir? 

Nə bilməzə, nə bilənə qalıbdır. 

 

Deməki mənimdir, mənimdir cahan. 

Dövranı sahibəm, mənəm yaradan. 

Zəmanə səni də silər sıradan. 

Nə qalana, nə ölənə qalıbdır. 

 

Dünya vəfasızdır, ömür amanat. 

Çalış sağlığında ada, sana çat. 

Axırda gözünü döyüb qalma mat. 

Nə şeytana, nə də cinə qalıbdır. 

 

Saxlama qəlbində xəbislikləri, 

Acgözlük, qansızlıq, hərislikləri. 

Namərdlik, nakəslik, naqislikləri,  

Nə qəzəbə, nə də kinə qalıbdır. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD | 34 

Nəqədər obalar, yurdlar boş qalıb. 

Nəqədər ürəklər dönüb daş olub. 

Fikirlər dolaşıb, xəyal çaş qalıb. 

Nə babana, nə dədənə qalıbdır. 

 

Nəqədər zəkalar çürüyüb gedib. 

Dözməyib, dözməyib əriyib gedib. 

Köçedib igidlər, yeriyib gedib. 

Nə var hala, nə də şənə qalıbdır. 

 

Dağılıb gedibdi çoxlu saraylar. 

Yüksəlib göylərə nalələr, ahlar. 

Düşübdü taxtından nəqədər şahlar, 

Nə dindara, nə möminə qalıbdır. 
 

                                            Cəmil Əkbər 
 

18. QALMAYIB 

  

Dəyişib zəmanə bərbad olubdu, 

Nurani, ağsaqqal, pir ha qalmayıb. 

Kişilər çevrilib arvad olubdur, 

İtib aralıqda ər ha qalmayıb. 

 

Qəlbimin al-qanı laxtalanıbdır,  

Qapısı, bacası taxtalanıbdır,  

İgidlər cırlaşıb saxtalanıbdır, 

Hünər meydanında nər ha qalmayıb. 

 

Yaxşılar nədənsə pis yerindədir, 

Xeyirxah oturub nəs yerindədir, 

Qızıl da, gümüş də mis yerindədir, 

Sərrafın əlində zər ha qalmayıb. 

 

Birisi çalışır, birisi yatır, 

Hərə məqsədinə bircürə çatır. 

Birisi satılır, birisi satır, 

İnsan arasında sir ha qalmayıb. 
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Hiyləgər, dələduz, biclər çoxalıb, 

İlqara-imana kəclər çoxalıb, 

Kütbeyin, sərsəri, giclər çoxalıb, 

Tülkü meydan açıb, şir ha qalmayıb. 
 

Cəmiləm, axtarıb soraqlamışam,  

Qurani-Kərimi varaqlamışam, 

Fikrimi-zikrimi yaraqlamışam, 

Qəlbimdə üfunət, kir ha qalmayıb.  
 

                             Cəmil Əkbər 1962      

19. QALMAYIB 

 

Allah özün saxla bu bəndələri, 

Nə qohumda, nə qardaşda qalmayıb. 

Qoyma başa çıxsın bu gədələri, 

Nə taytuyşda, nə çağdaşda qalmayıb. 
 

Sədaqət, səxavət pozulub gedib, 

Nəzilib, incəlib, üzülüb gedib, 

İnləyib, sızlayıb, sozalıb gedib, 

Nə həmkarda, nə yoldaşda qalmayıb. 
 

Aqil insan veyil qalıb arada, 

O səbəbdən qövr eyləyir yara da, 

Tapılmayır dərdə dərman, çara da, 

Nə həmdəmdə, nə sirdaşda qalmayıb. 
 

Tapmadıqca bu həyatda yerini, 

Hədər yerə axıdırlar tərini. 

Cəmil, demə hər yetənə sirrini, 

Nə ağsaqqal, nə çalbaşda qalmayıb. 

                                                    Cəmil Əkbər 

20. QALMAYIB 
 

Zəmanə pozubdur halımı mənim, 

Xətirdən-hörmətdən əsər qalmayıb. 

Vurubdur, tökübdür kalımı mənim, 

İnsafdan-mürvətdən əsər qalmayıb. 
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Vicdansız, məsləksiz, qayəsiz artıb, 

Quransız, surəsiz, ayəsiz artıb, 

Tərbiyə görməyən, dayəsiz artıb, 

Abırdan-ismətdən əsər qalmayıb. 

 

Şahlar da, gəda da çaşbaş olubdur,  

Baba da, nəvə də çağdaş olubdur, 

Fikiri-zikiri daş-baş olubdur, 

Şərəfdən-şöhrətdən əsər qalmayıb. 

 

Nəqədər dərilib uralanmışıq, 

Hamıdan şəklənib qaralanmışıq, 

Dostlardan, tanışdan aralanmışıq, 

Ülfət-ünsiyyətdən əsər qalmayıb. 

 

Qalmayıb birkimsə, hamı dəyişib,   

Ağzımızın dadı-tamı dəyişib 

Zülalı, şəkəri, şamı dəyişib,   

Ədəb, mərfətdən əsər qalmayıb. 

 

Ünsiyyət, əlaqə pozulub yaman,   

Çevrilib tərsinə yozulub yaman,   

Sədaqət-səxavət sozalıb yaman,   

Dəyərdən, qiymətdən əsər qalmayıb. 

              

Nədəndir buqədər ucuzlaşmışıq? 

Azmışıq yolları quduzlaşmışıq? 

İtirib mənanı cılızlaşmışıq?    

Namusdan-qeyrətdən əsər qalmayıb. 

 

Yolaq da dəyişib, iz də dəyişib,  

Baxış da dəyişib, göz də dəyişib, 

Fikir də, xəyal da, söz də dəyişib,  

Mənadan, hikmətdən əsər qalmayıb. 

 

                             Cəmil Əkbər 2. 10 -1989 
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21. QALMAYIB 

 

Şikayətim çoxdu dövrü-zamandan, 

Şərafət qalmayıb, şöhrət qalmayıb. 

Bəşər cana doyub cahil, nadandan, 

İnsaf tükənibdir, mürvət qalmayıb. 

 

Təlim-tərbiyənin səməri yoxdur, 

Azalıb qüvvəsi, əsəri yoxdur, 

Qılıncı koşalıb kəsəri yoxdur,  

Ar, həya qalmayıb, ismət qalmayıb. 

 

Mat qalıb bu işə əyri də, düz də, 

İdrak, düşüncə də, fikir də, söz də. 

Nəzər də, diqqət də, baxış da, göz də, 

Saf arzu, pak istək, niyyət qalmayıb. 

 

Kişi tanınmayır, ər bilinməyir, 

İgid seçilməyir, nər bilinməyir, 

Sərraf yoxa çıxıb, zər bilinməyir, 

Dəyər gözdən düşüb, qiymət qalmayıb. 

 

Həyasız, abırsız, sırtıqlar artıb, 

Hoqqabaz, təlxəklər, şıltaqlar artıb, 

Hiyləgər tülkülər, yaltaqlar artıb, 

Ədəb ərşə çıxıb, mərfət qalmayıb. 

 

Hərə bir diyarda başı girləyir, 

Kipriyi girləyir, qaşı girləyir,  

Vicdanı, məsləki, yaşı girləyir, 

Övladı-bəşərə xidmət qalmayıb. 

 

Dünyanın kələfi dolaşıb yaman, 

İpi ilməsinə culaşıb yaman,  

Ağı-qarasına bulaşıb yaman, 

Nə məna, nə məzmun, hikmət qalmayıb. 
 

                                Cəmil  Əkbər                           
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22. QALMAYIB 

 

Aman Allah bu nə dövrü-zamandır? 

Üzdə-gözdə abır-ismət qalmayıb. 

Övladı-bəşərin halı yamandır, 

Halal nemət, halal qismət qalmayıb. 

 

Dünyanı xainlik, kəclik bürüyüb, 

Hiyləlik, məkrlik, biclik bürüyüb,  

Əqilsiz, kamalsız giclik bürüyüb, 

Doğru ülfət, pak ünsiyyət qalmayıb. 

 

Hərkəs köhlənini tərsinə çapır, 

Nə tapsa götürür, əlaman qapır. 

Özünə qənimət axtarıb tapır, 

Halal zəhmət, halal xidmət qalmayıb. 

 

Saxtalıq çoxalıb, yamanlıq artıb, 

Əqrəblər, iblislər, ilanlar artıb,  

Kasıblar çoxalıb, kalanlar artıb, 

Sağlam fikir, sağlam söhbət qalmayıb. 

 

                               Cəmil Əkbər 26. 07 -1992 

 

23. QALMAYIB 

 

Aman Allah nə zəmanə gəlibdir, 

İnsaf ərşə çıxıb, mürvət qalmayıb. 

Eləbilki mərd igidlər ölübdür, 

Namus əldən gedib, qeyrət qalmayıb. 

 

Yanan yoxdur insanlığın halına, 

Baxan yoxdur əməlinin dalına, 

Sərsəm fikirinə, kəc xəyalına, 

Şərafət qalmayıb, şöhrət qalmayıb. 
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Arzular, istəklər saxtalaşıbdır,  

Sinələr sinə döy, taxtalaşıbdır, 

Kişilər eləbil axtalaşıbdır, 

Dəyərdən əsər yox, qiymət qalmayıb. 

 

Hamı birbirinin qanına cumur, 

Vicdan-məsləkinə gözünü yumur, 

Varına-halına, canına qonur, 

Mehri-ülfət, nə məhəbbət qalmayıb. 

 

İnsanlar nəyaman pozulub gedib, 

Doğruluq tərsinə yozulub gedib,  

Ayaqlar altından qazılıb gedib, 

Xətir-hörmət, nə ləyaqət qalmayıb. 

 

Baxan yoxdur şəxsiyyətə, mənliyə, 

Əldən qaçan qulluq edir dənliyə, 

Xələl gəlib kef-damağa, şənliyə, 

Nə fərasət, nə cəsarət qalmayıb. 

 

Hamı oxumamış alim olubdur, 

Çalxalanıb dərya kimi dolubdur. 

Meydanda ər oğlu, ər tək qalıbdır, 

Yazı-pozu, nə qiraət qalmayıb. 

 

Yâddan çıxıb aralıqda din-iman, 

Pozulub qalmayıb nə əhdi-peyman. 

Qatır aralığı iblislər, şeytan, 

Nə etiqad, nə ziyarət qalmayıb. 

 

Cəmil Əkbər buminvalla neyləsin? 

İzhar edib dərdi kimə söyləsin? 

Kimə şərh eyləsin, bəyan eyləsin? 

Ədəb-ərksan, nə nəzakət qalmayıb. 

 

                                  Cəmil Əkbər 15. 09 – 1989 
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24. QALIB 
 

Kef-damaq əzəldən nadanlarındır, 

Yaylaqlar, yamaclar, dağ ona qalıb. 

Ellərin varını udanlarındır, 

Tarla, düşərgələr, tağ ona qalıb. 

 

Yeyirlər, içirlər, eşələnirlər, 

Varlanıb, hallanıb, kişilənirlər, 

Özünü dartırlar, şeşələnirlər, 

Ayran bizə düşüb, yağ ona qalıb. 

 

Vəzifə başında məzələnirlər, 

Nəsildən-nəsilə çözələnirlər, 

Dəbdən-dəbə düşüb təzələnirlər, 

Kol-kos bizim olub, bağ ona qalıb. 

 

Min hoqqa törədir keyoğlu keylər, 

Gicbəsər, sərsəri, səyoğlu səylər. 

Xarab oğlu xarab, zay oğlu zaylar, 

Xəsdə bizə düşüb, sağ ona qalıb. 
 

                              Cəmil Əkbər  

25. QALIB 
 

Soruşma kefimi, halımı mənim, 

Nəşə sizə qalıb, kef sizə qalıb. 

Tökdülər dəyməmiş kalımı mənim, 

Sərmayə, qazanc da, nəf sizə qalıb. 
 

Bizləri zirvəyə, başa çəkən yox, 

Yağlı vəzifəyə, işə çəkən yox. 

Üzüyə salaraq qaşa çəkən yox, 

Müdir sizə qalıb, şef sizə qalıb. 

 

Xalqımız haçandır qəm içindədir, 

Gözünün didəsi nəm içindədir. 

Əyər-əksikdədir, kəm içindədir, 

Zurna da, qaval da, dəf sizə qalıb. 
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Bizim nemətimiz zəhmətlə gəlir, 

Gecəli-gündüzlü xidmətlə gəlir.  

Qüssəylə, kədərlə, möhnətlə gəlir, 

Havayı gəlirlər, müf sizə qalıb. 

 

Görmürsənmi qaşqabaqdan halımı? 

Qəlbimdəki inildiyən valımı? 

Xudam özü yox eyləsin zalımı, 

Dağıtmaq, talamaq, püf sizə qalıb. 

 

Zaman gələr verərsiniz cavabı, 

Həzm etmədən qusarsınız kababı. 

İçdiyiniz löyün-löyün şərabı, 

Min cür xəta, bəla, səhv sizə  qalıb. 
 

                               Cəmil Əkbər  23.09 -1995 

                                                

26. QALIB 

 

Mən nəqədər düşünüb, dərk eyləyib yazsam da? 

Deyilmımiş  oqədər, fikir qalıb, söz qalıb. 

Fikirləri cəm edib ipə-sapa düzsəm də, 

Gör nəqədər könlümdə, ərinməmiş buz qalıb? 

 

Mən nəqədər vəsf edib gözəllərdən yazsam da, 

Vəfasını görməyib, cəfasına dözsəm də. 

Min fikirlə, xəyalla sorağıyla gəzsəm də,  

Vüsalına yetməyən neçə nakam qız qalıb. 

 

Mən nəqədər düşünüb, xəyallara dalsam da, 

Könüllərin sazını həzin-həzin çalsam da, 

Kərəm kimi alışıb, eşq oduna yansam da, 

Neçə Əsli qəlbində, közərməmiş köz qalıb? 

 

Seyrə çıxıb gəzsəm də, o səfalı dağları, 

Ənbiz-ənbiz qol butaq, bərəkətli bağları. 

Xoşlasam da nəqədər şamamalı tağları, 

Gör nəqədər qəlbimdə, salınmamış iz qalıb? 
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Gör nəqədər düşünüb, gör nəqədər yazsaq da? 

Gör nəqədər danışıb, gör nəqədər pozsaq da? 

Gör nəqədər o yana, bu yana da yozsaq da? 

Açılmamış nəqədər, qulaq qalıb, göz qalıb? 

 

Ha usanıb doysaq da, sərsəridən, giclərdən, 

Ünsiyyətdə, ülfətdə, hiyləgərdən, biclərdən. 

Zalımlardan, qəddardan, inadkardan öclərdən, 

Gör nəqədər əyrilər, gör nəqədər düz qalıb? 

 

Hey xoşlayıb sevsək də, abır-həya isməti, 

Saf arzunu-istəyi, məhəbbəti, hörməti, 

Sədaqəti, səxanı, mərhəməti, mürvəti, 

Gör nəqədər dünyada, nurlu-nurlu üz qalıb? 
 

                                                       Cəmil Əkbər 12. 01 – 1988 

                                                 

27. QALDI 
 

İnsanoğlu ədalanma dünyada, 

Nə mənə, nə sənə, nə ona qaldı. 

Gələnləri, gedənləri sal yada, 

Nə mənə, nə sənə, nə ona qaldı. 

 

Çoxda ki, şirindir dünyanın varı, 

Bağların heyvası, alması, narı, 

Yoxdu zəmanənin behi-bazarı, 

Nə mənə, nə sənə, nə ona qaldı. 

 

Məzlum da, yoxsul da, kalan da getdi, 

Açılan da getdi, solan da getdi, 

Gözləri nəm ilə dolan da getdi, 

Nə mənə, nə sənə, nə ona qaldı. 

 

Dövlətə, sərvətə, vara güvənmə, 

Qılınca, qalxana, zora güvənmə, 

Qurduğun hiyləyə, tora güvənmə, 

Nə mənə, nə sənə, nə ona qaldı. 
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Eşit sözlərimi, pis yoldan qayıt, 

Bədxahlıq eyləmə, nəs yoldan qayıt,  

Höcət, inad yoldan, tərs yoldan qayıt, 

Nə mənə, nə sənə, nə ona qaldı. 
 

Doğru get amandır, azma yolunu, 

Silib qaralayıb pozma yolunu,  

Çevirib tərsinə yozma yolunu, 

Nə mənə, nə sənə, nə ona qaldı. 
 

Ellərdə-obada həyalı dolan, 

Əqidəli dolan, qayəli dolan, 

Qədəmi uğurlu, sayəli dolan, 

Nə mənə, nə sənə, nə ona qaldı. 
 

Salıb müsibətə bezdirmə xalqı, 

Dağları-daşları gəzdirmə xalqı, 

İşgəncə, zülmətə, dözdürmə xalqı, 

Nə mənə, nə sənə, nə ona qaldı. 
 

Oxu bu naməni biraz gör-götür, 

Nəsildən-nəsilə xoş xəbər yetir, 

Zəhmət çək bağ becər, ərsəyə gətir, 

Nə mənə, nə sənə, nə ona qaldı. 
 

Demə bu sözləri çox eşitmişik, 

Ac qarna dinləyib tox eşitmişik,  

Dəyibdir daşlara ox eşitmişik, 

Nə mənə, nə sənə, nə ona qaldı. 

 

Bir an pis yoldan dön, düz yola gəlin, 

Gecikmə, ləngimə tez yola gəlin, 

Düşünüb, dərk edin, siz yola gəlin, 

Nə mənə, nə sənə, nə ona qaldı. 

 

Nəqədər görmüşük yol azanları, 

Sağını yanılıb, sol azanları, 

Qajları ayırıb, qol azanları, 

Nə mənə, nə sənə, nə ona qaldı. 
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Çox görüb bilmişik gəlib gedəni, 

Vicdanı kəm-kəsir, qəlbi zədəni. 

Yola salan gözləməyir vədəni, 

Nə mənə, nə sənə, nə ona qaldı. 

 

Qoy sözlərim xətirlərə dəyməsin, 

Dərdə salıb qamətləri əyməsin,  

Gözlərini sondan-sona döyməsin, 

Nə mənə, nə sənə, nə ona qaldı. 

 

Sən də anla bu sözləri ay Cəmil, 

Bu fikrimi el-obaya yay Cəmil, 

Olmaginən hər yetənə tay Cəmil, 

Nə mənə, nə sənə, nə ona qaldı. 
 

                              Cəmil Əkbər 5. 03 – 1996 

 
 

28. QALDI 

 
Cəfa çəkdim qədirbilməz yanında, 

Qəlbimdə qəm, kədər, ahuzar qaldı. 

Getdi novbaharım, soldu güllərim, 

Bağımda zimistan, tufan, qar qaldı. 

 

Müdam çəkdim iztirabın sərbəsər, 

Yaman oldum el içində dəngəsər. 

Hər sözüm-söhbətim etmədi əsər, 

Sanki cəsədimə bir azar qaldı. 

 

Etmədim heçkəsə pislik, xəyanət, 

Ürək tab gətirmir, dözmür dəyanət, 

Sözümü söyləyib, etdim bəyanət, 

Könlümdə bir namus, bir də ar qaldı. 

 

Çəkdim həsrətini dərd qananların, 

Eşqin atəşinə odlananların, 

Bəd işdən əl çəkib usananların, 

Arzumda min xəyal, min diyar qaldı. 
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Nalbənd zər qədrini bilən ha deyil, 

Nainsaf gözyaşın silən ha deyil, 

Ağlayan bir könül gülən ha deyil, 

Ölərkən dünyada intizar qaldı. 
 

                         Cəmil Əkbər  7.07 -1961 
 

29. HAYANDA QALDI? 
 

Sizin eşşəklər də al-qumaş geyir, 

Bəs bizim köhlənlər hayanda qaldı? 

Sizin qoduqlar da südlü-aş yeyir, 

Bəs bizim ürgələr9 hayanda qaldı? 
 

Sizin xötəklər10 də kurortda gəzir, 

Axşamlar, səhərlər, günortda gəzir,  

Canını etməyə sığortda gəzir, 

Bəs bizim nərimiz11 hayanda qaldı? 
 

Sizin çoşkalar12 da xırmanda gəzir, 

Döşürüb zəmidə, ormanda gəzir,  

Taxtda oturmağa fərman da gəzir, 

Bəs bizim adamlar hayanda qaldı? 
 

Sizin tulalar da canavar basır, 

Vəzifə qazanır, ixtiyar basır, 

Süpürüb, sümürüb nəkivar basır, 

Bəs bizim köpəklər hayanda qaldı? 
 

Sizin sərçələr də tərlana dönüb, 

Səmada qıy vuran şahinə dönüb, 

Sizin pişiklər də aslana dönüb, 

Bəs bizim qartallar hayanda qaldı? 
 

Sizin qarğalar da bülbüllük edir, 

Sazişə girərək əlbirlik edir,  

Oğruluq, əyrilik, cibgirlik edir, 

Bəs bizim bülbüllər hayanda qaldı? 

 
9 Ürgə - yaxşı yeriyən iki yaşlı ata ürgə deyirlər. 
10 Xötək – camış balası 
11 Nər – erkək dəvə 
12 Çoşka - donuz balası 
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Sizin eşşəklər də zəfaran qanır, 

Yaxşı həyat qanır, güzəran qanır, 

Getməyə-gəlməyə dağ-aran qanır, 

Bəs bizim nəhənglər hayanda qaldı? 

 

Nəcabət nəsliniz lələ döndülər, 

Yedilər, içdilər, filə döndülər,  

Köklənib nəyaman zilə döndülər, 

Bəs bizim nəcabət hayanda qaldı? 

 

Sizin gədələr də kişiləndilər, 

Evləri-eşiyi şüşələndilər, 

Üstümüzə gəlib şeşələndilər, 

Bəs bizim kişilər hayanda qaldı? 

 

Sizin qanmazlar da qanan sayıldı, 

Eybəcər, çirkinlər canan sayıldı, 

Kərəmlər, Məcnunlar, Sənan sayıldı, 

Bəs bizim Dilqəmlər hayanda qaldı? 
 

                        Cəmil Əkbər  30. 09 – 1989          

  

30. HAYANDA QALDI? 

 

İstədim bəşərə səadət verim, 

Xətirim, hörmətim hayanda qaldı? 

Azadlıq bəxş edim, bəraət edim, 

Xoş arzu, niyyətim, hayanda qaldı? 

 

İnqilab eyləyib Soveti qurduq, 

Fəhləyə-kəndliyə hökməti qurduq. 

Biz yerin üstündə cənnəti qurduq,           

Çəkilən zəhmətim hayanda qaldı? 

 

Dedim ki, əzilən, əzən olmasın, 

Avarə dolanıb, gəzən olmasın,  

Bezdirən olmasın, bezən olmasın,  

Nəzərim, diqqətim hayanda qaldı? 

 



47 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD 

 

 
 

Çalışdıq bəşəri yoldaş eyləyək, 

Mehriban, səmimi qardaş eyləyək, 

Vəfalı dost-tanış, çağdaş eyləyək, 

Məzmunum, hikmətim hayanda qaldı? 

 

Fəhlələr, kəndlilər yaratsın, qursun, 

Sülhün keşiyində dayansın, dursun, 

Səadət naminə özünü yorsun, 

Təpərim, riqqətim hayanda qaldı? 

 

Mən nifrət eylədim bəy dövlətinə, 

Sərsəri, kəmağıl, səy dövlətinə,  

Əhlikef, kütbeyin, key dövlətinə, 

Qəzəbim, hiddətim hayanda qaldı? 

 

Ellərin yolunda canımı qoydum, 

Güllə yarasından, qanımı qoydum, 

Zülalımı qoydum, şanımı qoydum, 

Cəsarət-cürətim hayanda qaldı? 

 

Bu cahan tanıdı bir dahi kimi, 

Yeni bir dünyada bir bani kimi, 

İndi də sanırlar bir cani kimi, 

Siz deyin xidmətim hayanda qaldı? 

 

Budurmu bəşərin de etibarı? 

Gücü, sədarəti, de etibarı, 

Qınayıb hamını, görürəm karı, 

Şərəfim, şöhrətim hayanda qaldı? 
 

                                   Cəmil Əkbər 13. 10 -1993                         

     

31. BƏS HARDA QALDI? 

 

İstini görmədik, tüsdündən öldük, 

Odun, hərarətin bəs harda qaldı? 

Müqəvva kölgəndən, büstündən öldük, 

Qüvvətim, qüdrətin bəs harda qaldı? 
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Qəlbində kök saldı, buz ərimədi, 

Yay getdi, qış keçdi, yaz ərimədi, 

Şoranlıq torpaqdan duz ərimədi, 

Məzmunun, hikmətin bəs harda qaldı? 
 

Məsləkdən uzaşdın, atdın qayəni, 

Tapmısan özünə özgə dayəni, 

De, görən olubmu bircə sayəni? 

Ünsiyyət-ülfətin bəs harda qaldı? 
 

Xətir-hörmət, haqqısaydan uzaşdın, 

Aldığın sovqatdan, paydan uzaşdın. 

Yediyin, içdiyin çaydan uzaşdın, 

Abırın, ismətin bəs harda qaldı? 

 

Minərək şeytanın kürən atını, 

İtirdin əslini, dandın zatını, 

Gəzirsən göylərin yeddi qatını, 

Nəsil-nəcabətin bəs harda qaldı? 

 

Adın-sanın, ləyaqətin görünmür, 

Sədaqətin, səxavətin görünmür,  

İnsaf, mürvət, mərhəmətin görünmür,  

Dəyərin, qiymətin bəs harda qaldı? 

 

Hər yola gedirsən, ayaq basırsan, 

Fitnəyə, fəsada qulaq asırsan, 

Toyda olub, yas deyənə yasırsan, 

Namusun, qeyrətin bəs harda qaldı? 

 

İtirmisən mənliyini başabaş, 

Doldurmusan dənliyini başabaş. 

Mövcud olan sənliyini başabaş, 

Şərəfin, şöhrətin bəs harda qaldı? 

 

Düzlərdə göyərən yovşana döndün, 

Çaqqal da deyilsən, dovşana döndün, 

Yolundan, izindən çaşana döndün, 

Cəsarət, cürətin bəs harda qaldı? 



49 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD 

 

 
 

Dəymirsən gözümə xeyli zamandır, 

Demirsən günahdır, ahdır, amandır, 

Könüldə inləyən neydir, kamandır, 

Ədəbin, mərfətin bəs harda qaldı? 

 

Səninlə dost olub, yoldaş olmuşuq, 

Canciyər olmuşuq, sirdaş olmuşuq,  

Həmfikir olmuşuq, qardaş olmuşuq, 

Əzəlki söhbətin bəs harda qaldı? 

 

Axtarmırsan, aramırsan Cəmili, 

Məlhəm edib sarımırsan Cəmili, 

Sığal çəkib daramırsan Cəmili, 

İnsafın, mürvətin bəs harda qaldı? 
 

                                 Cəmil Əkbər     
                    

32. QALACAQ 

 

Təlim-tərbiyədən kəm oğlu kəmlər, 

İlişərək pis günlərə qalacaq. 

Anadan olandan dəm oğlu dəmlər, 

Bədxah günə, nəs günlərə qalacaq.       

 

Fürsət tapıb ucalsada bir zaman, 

Səksən, doxsan qocalsada bir zaman,  

Zəfər çalıb, bac alsada bir zaman, 

Məqamında tərs günlərə qalacaq. 

 

Ləyaqətə qovuşanmaz, çatanmaz, 

Həqiqətə yovuşanmaz, batanmaz, 

Xətalardan sovuşanmaz, utanmaz, 

Duman çöküb sis günlərə qalacaq. 

 

Gizlədənməz niyyətini nadanlar, 

Varlığını, xislətini nadanlar, 

İtirəcək qiymətini nadanlar, 

Əzəl-axır mis günlərə qalacaq. 
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Əməyilə öyünənməz heç zaman, 

Şən olanmaz, sevinənməz heç zaman,  

Hünərinə güvənənməz heç zaman, 

Bədbin günə, küsgünlərə qalacaq. 

 

Şərafətli ad alarmı görəsən? 

Təravətli dad alarmı görəsən? 

Sədaqətli yad alarmı görəsən? 

Gözdən düşüb, pəs günlərə qalacaq. 

 

Dağılacaq varı-halı bir zaman, 

Kef-damağı, cah-cəlalı bir zaman, 

Ərşə çıxar qeylüqalı bir zaman, 

Qəm-qüssəyə, nisgillərə qalacaq. 

 

Anlamasın, kef edəcək həmişə, 

Götürəcək, nəf edəcək həmişə,  

Yeyib-içib, püf edəcək həmişə, 

Amansıza, kəsginlərə qalacaq. 

 

Axıracan başa varmaz beləsi, 

Yaydan ötüb qışa varmaz beləsi, 

Ay dad-aman, haşa varmaz beləsi, 

Əvvəl-axır miskin günə qalacaq. 

 

                                   Cəmil Əkbər  6. 09 -1995 

 

33. QALMADI 

Qəlbimə çox dəydi nadan, sərsəri, 

Eşqim, andım, məhəbbətim qalmadı. 

Təlimdən yarımçıq dadan sərsəri, 

İnsaf, mürvət, kəramətim qalmadı. 

 

Korlandı əsəbim, qaraldı qanım, 

Sarsıldı xəyalım, üzüldü canım, 

Nə üçün gizlədim, nə üçün danım? 

Odum, közüm, hərarətim qalmadı. 
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Qəlbimin başına yara vuruldu, 

Salındı ləkələr, qara vuruldu, 

Özüm də bilmirən hara vuruldu? 

Olan, qalan ləyaqətim qalmadı. 
 

Dərdimi anlayan loğman tapmadım, 

Düşünüb dərk edən, qanan tapmadım, 

Oduma alışıb, yanan tapmadım, 

Cəsarətim, fərasətim qalmadı. 

 

Nəqədər can dedim, hədərə getdi, 

Dərs dedim, qan dedim, hədərə getdi, 

Arayıb an dedim, hədərə getdi, 

Sədaqətim, səxavətim qalmadı. 

 

Ünsiyyət ülfətdə hörmət qalmadı, 

Kəramət qalmadı, mürvət qalmadı, 

Bağlandı qapısı, nüsrət qalmadı, 

Bacarığım, məharətim qalmadı. 

 

Zəmanə bəd gəldi, dövran dəyişdi, 

Dağlara qar yağdı, aran dəyişdi, 

Güzəran dəyişdi, karvan dəyişdi, 

İxtiyarım, sədarətim qalmadı. 

 

Qiymət verilmədi pisə-pis kimi, 

Höcətə, inada, tərsə-tərs kimi, 

Bədxaha bədxahtək, nəsə-nəs kimi, 

Şan-şöhrətim, şərafətim qalmadı. 

 

Gözlədim yolunu haqq, ədalətin, 

Doğruluq, düzlüyün, tək həqiqətin, 

Ədəbin, ərkanın bir nəzakətin, 

Dözüm-durum, dəyanətim qalmadı. 

 

Oqədər çoxaldı nanıkor gədə, 

Vurdular qəlbimə dalbadal zədə,  

Dəyişdi zəmanə, bəd gəldi vədə, 

Təmiz arzum, saf niyyətim qalmadı. 
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Gədə-güdələri çəkdilər başa,      

Çəkdilər qabağa, çəkdilər qaşa,  

Bəşərin taleyi toxundu daşa, 

Məna, məzmun, məziyyətim qalmadı. 

 

Bir güman qalmadı insanoğluna, 

Düşünüb, dərk edən qanan oğluna, 

Ellərin halına yanan oğluna,  

Nəzir-niyaz, ibadətim qalmadı. 

 

Yaxşılıq eylədim, yamanlıq gördüm, 

Övladı-bəşərdə zinalıq gördüm, 

Ögeylik, ayrılıq, analıq gördüm, 

Nicat yolum, heç nüsrətim qalmadı. 

 

İnsanoğlu niyə belə gic oldu, 

Bədxah oldu, zalım oldu, kəc oldu, 

Xain, xəbis, hiylə, kələk öc oldu, 

Daha öyüd, nəsihətim qalmadı. 

 

Aman Allah özün saxla Cəmili, 

Sağlam ikən bu xəstəni, zəlili, 

Əsirgəmə bu bəşərdən dəlili, 

Qibləgaha ziyarətim qalmadı. 
 

                              Cəmil Əkbər 19. 10 -1992  

 

34. QALMADI 

 

Oqədər çırpılıb, töküımüşəm ki, 

Dəymişim bir yana, kalım qalmadı. 

Çürüyüb, dağılıb sökülmüşəm ki, 

Çəhrayım, yaşılım, alım qalmadı. 

 

Aramsız şumlanıb əkilmişəm ki, 

Əyilib, qatlanıb, bükülmüşəm ki, 

Sorulub şirətək çəkilmişəm ki, 

Zülalım qurtarıb, balım qalmadı. 
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Nəqədər qüssələr, qəmlər çəkmişəm, 

Əyərlər, əksiklər, kəmlər çəkmişəm, 

Göydən  yağmur  bulud, nəmlər çəkmişəm, 

Dayanıb-durmağa halım qalmadı. 

 

Enişi-yoxuşu piyada gəzdim, 

Dağlarda, daşlarda, qayada gəzdim, 

Dolandım dünyanı, ziyadə dözdüm, 

Səfərə çıxmağa yolum qalmadı. 

 

İtirdik, batırdıq nər kişiləri, 

İgid kişiləri, ər kişiləri, 

Hünər meydanında zor kişiləri, 

Getdilər, Rüstəmi-Zalım qalmadı. 

 

Qədrini bilmədik kamal əhlinin, 

Əqidə əhlinin, amal əhlinin, 

Mənəvi gözəllik, camal əhlinin, 

Qırıldı qanadım, qolum qalmadı. 

 

Nələr yaratmışdıq talandı getdi, 

Yerə yeksan olub, calandı getdi, 

Çatılıb ocağa, qalandı getdi, 

Dövlətim, sərvətim, malım qalmadı. 

 

Hamı alverdədir, sathasatdadır, 

Düşüb çamırlığa bathabatdadır, 

Qəflət yuxusunda yathayatdadır, 

Sətinim, qədəyim, şalım qalmadı. 

 

Hiyləgər, dələduz, bic əyyamında, 

Sərsəri, kəmağıl, gic əyyamında, 

İlqara-imana kəc əyyamında 

Qırıldı meşələr, gölüm qalmadı. 

 

                                  Cəmil Əkbər  21. 10 – 1995 
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35. QALMADI 

 

Heyif o aylara, o günlərə ki, 

Nadanlar yanında izim qalmadı. 

O səsə, o küyə, o ünlərə ki, 

Bir könül oxşayan sözüm qalmadı. 

 

Heyif o gərdişə, o zəmanəyə, 

Sərsəri, kəmağıl o divanəyə, 

Əhlikef, laqeyid, o biganəyə, 

Ellərə çıxmağa üzüm qalmadı. 

 

Heyif o ərkimə, o şəstimə ki, 

O yazı-pozuma, o dəstimə ki, 

Müqəvvasayağı o büstümə ki, 

Odum, hərarətim, közüm qalmadı. 

 

Heyif o eşqimə, həvəsimə ki, 

Ciyərim dolusu nəfəsimə ki, 

Bülbültək düşdüyüm qəfəsimə ki, 

Xoş səsim, avazım, sazım qalmadı. 

 

Hərkəs öz başının hayına qalıb, 

Bir tikə çörəyi, çayına qalıb, 

Bu dünya paxıla, xainə qalıb, 

Heçkəsə nə ərkim, nazım qalmadı. 

 

Oqədər insana hörmət eylədim, 

Kəramət, səxavət, mürvət eylədim,  

Qayğılar göstərib xidmət eylədim, 

Özümə bir çimdik duzum qalmadı. 

 

İnlədim, sızladım, sozaldım getdim, 

Sarsıldım, pozuldum, azaldım getdim, 

Çevrilib tərsinə yozuldum getdim, 

Tükənib baharım yazım qalmadı. 
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Heyif o aylara, o illərə ki, 

Çəməndə çiçəyə, o güllərə ki, 

O inci-sədəfə, o ləllərə ki, 

Doxsana adlayıb, yüzüm qalmadı. 

 

Heyif o məqama dönüş olmayıb, 

Düşüb yoxuşlara, eniş olmayıb, 

Hünər meydanında finiş olmayıb, 

Çoxum əldən getdi, azım qalmadı. 
 

                                Cəmil Əkbər  21. 02 – 1990 

                                              

36. QALSIN 

Könül, qayna, bir yararlı söz de ki, 

Gəzib dodaqlarda, dillərdə qalsın. 

Sərrast düşün, çox tutarlı, düz de ki, 

Dolanıb əsrlər, illərdə qalsın. 

 

Sədası yayılsın dağlara sarı, 

Xoş keçən dövrana, çağlara sarı,  

Bülbüllü, gülşənli bağlara sarı, 

Qonub qönçələrdə, güllərdə qalsın. 

 

İdraklarda, ürəklərdə dillənsin, 

Arzularda, diləklərdə göllənsin, 

Tufanlarda, küləklərdə yellənsin, 

Silinib itməsin, əllərdə qalsın. 

 

Enişdə-yoxuşda dözdükcə-dözsün, 

Könüllər mülkündə gəzdikcə-gəzsin, 

Dəryada, dənizdə üzdükcə-üzsün, 

Çeşmədə, çaylarda, göllərdə qalsın. 

 

Azalıb solmasın damaqda dadı, 

Yaşasın Cəmilin ünvanı, adı, 

Oxusun, öyrənsin qohumu, yadı, 
Obada, oymaqda, ellərdə qalsın. 
 

                              Cəmil Əkbər 25. 07 -  1987                                                                                 
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37. QALSIN 

 

İstədim dünyada elə söz yazam,                     

Aylarda iz salıb, illərdə qalsın.                      

Elə dərk eyləyib, doğru-düz yazam, 

Dodaqlarda gəzib, dillərdə qalsın.                 

 

El içində xətirini saxlaya,                               

Könüllərdə sətirini saxlaya,  

Təravəti, ətirini saxlaya, 

Qonub bağçalarda, güllərdə qalsın.          

       

Gəşd edib dolana, gəzə hər yanı, 

Dərk edib, anlayıb, sezə hər yanı,  

Baş vurub dəryaya, üzə hər yanı, 

Çeşmədə, çaylarda, göllərdə qalsın.            

                     

Şər danışıb aralığı qatmaya, 

Vicdanını, məsləkini satmaya,  

Yaxşıları-yamanlara tutmaya, 

Rəflərdə, kitabda, əllərdə qalsın.    

 

Xəzana qərq olub solub getməyə, 

Fikirə, xəyala dalıb getməyə,  

Əllərdə, ayaqda, qalıb getməyə, 

Muğanda, Şirvanda, Millərdə qalsın.    

 

Sözlərim hərzaman kəsərli ola, 

Faydalı, xeyirli, səmərli ola, 

Nüfuzlu, təsirli, əsərli ola, 

Şəhərdə, kəndlərdə, çöllərdə qalsın.    

 

Söz-söhbətim qulaqlardan getməyə, 

Bir misqal da azalmaya, itməyə, 

Yad bilinib uzaqlarda ötməyə, 

Hərzaman köklənib zillərdə qalsın.      

 

                           Cəmil Əkbər  11. 01 – 1996  
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38. QALSIN 
 

 

İnsan elə çalışsın ki, 

Özü getsə, sözü qalsın. 

Elə yansın, alışsın ki, 

Odu sönsə, közü qalsın. 

 

Qəvvas olsun göl içində, 

Bülbül kimi gül içində, 

Utanmasın el içində, 

Görünməyə üzü qalsın. 

 

Ad qazansın bu dünyada, 

Ömrünü verməsin bada, 

Layiq olsun gözəl ada, 

Könüllərdə izi qalsın. 

 

Gen dünyaya dar olmasın, 

Bədəməldən xar olmasın, 

Sondan-sona ar olmasın, 

El-obada gözü qalsın. 
 

                          Cəmil Əkbər  20.02 – 1979 

39. MAT QALIB İNDİ 

 

Dünyada yalanlar oqədər artıb, 

Ədalət, həqiqət, mat qalıb indi. 

Verənlər, alanlar oqədər artıb, 

Sədaqət, səxavət mat qalıb indi. 
 

Paxıllıq, xəyanət oqədərdi ki, 

Küdurət, ədavət oqədərdi ki, 

Ərizə, şikayət oqədərdi ki, 

Xətir də, hörmət də mat qalıb indi. 
 

Ünsiyyət-ülfətlər saxtalanıbdır, 

Məhəbbət qapısı taxtalanıbdır, 

İnsanlıq nəyaman axtalanıbdır? 

İnsaf da, mürvət də mat qalıb indi. 
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Hər sözü faş edib söyləmək olmur, 

Ürəkdən keçəni eyləmək olmur,  

Heçkəsi yolundan əyləmək olmur, 

Qüvvət də, qüdrət də mat qalıb indi. 

 

Hər yetən gədələr çəkilir başa, 

Bəşər taleyini vururlar daşa, 

Etmirlər bir tövbə, demirlər haşa! 

Şərəf də, şöhrət də mat qalıb indi. 

 

Bu cahan mülkündə hökm edən puldur, 

Cibi boş olanın başına küldür, 

Kasıblar varlıya ömürlük quldur, 

Məzmun da, hikmət də mat qalıb indi. 

 

Dayın yoxsa adın-sanın anılmaz, 

Axtarma, dərdinə çarə tapılmaz, 

Bazarın bağlanar, malın satılmaz, 

Fəhim-fərasət də mat qalıb indi. 

 

Cəmil Əkbər inanıbdır sözlərə, 

Meyl edibdir doğrulara, düzlərə, 

Lalə yanaxlara, alagözlərə, 

Eşqi-məhəbbət də, mat qalıb indi. 

 

                               Cəmil Əkbər  4.05-1990 

 

40. MAT QALIB İNDİ 

 

Hiyləgər, dələduz oqədər artıb, 

Ədalət, həqiqət mat qalıb indi. 

Qəlbi daş, ürək buz oqədər artıb, 

Din məzhəb, şəriət mat qalıb indi. 

 

Meydanda at çapır gədə-güdələr, 

Cibi pullu, gönü qalın dədələr, 

Çox eyləsən yüz yerindən zədələr, 

Bacarıq, ləyaqət mat qalıb indi. 
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Xainlik edənə himayət artıb, 

Oğruluq, əyrilik, cinayət artıb,  

Ərşə bülənd olub, şikayət artıb, 

Baş açmır cəmiyyət, mat qalıb indi. 
 

Oqədər çoxalıb kələkzadələr, 

Həryana yön alan küləkzadələr, 

Harınlıq eyləyən fələkzadələr, 

Sədaqət, səxavət mat qalıb indi. 
 

Nəqədər danışsan verməyir səmər, 

Ədəbdən, ərkandan qalmayıb əsər. 

Çox etsən qardaş da, qardaşdan küsər, 

Nəciblik, nəzakət mat qalıb indi. 
 

Hərkəsdən fayda yox öz peşəsində, 

Halal peşəsində, düz peşəsində, 

Sənət peşəsində, söz peşəsində, 

Fərasət, cəsarət mat qalıb indi. 

 

Aman Allah yaxşı pisdən seçilmir, 

Qərəzlər, qisaslar, qəsdən seçilmir, 

Qızıl da, gümüş də misdən seçilmir, 

İxtiyar, sədarət mat qalıb indi. 
 

Hərə bir məzhəbə yönüklük edir, 

İlqara, vəfaya dönüklük edir, 

Dişini qıcayıb əniklik edir, 

İradə, qətiyyət mat qalıb indi. 
 

Nə alimi, nə loğmanı sayan var, 

Tövbə edib, nə günahı yuyan var, 

Nə məzlumu, nə fəqiri duyan var, 

Həm zəhmət, həm xidmət mat qalıb indi. 
 

Cəmil Əkbər fikir edib qəm yemə, 

Pəsdə qalıb “Dilqəmi”də bəm yemə. 

Öz bəxtinə, taleyinə kəm demə, 

Şan-şöhrət, şərafət mat qalıb indi. 
 

                         Cəmil Əkbər 16. 12 – 1989 
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41. MAT QALIB İNDİ 

 

Dünyada oqədər əyrilik olur, 

Haqq da, ədalət də mat qalıb indi. 

Oqədər saxtalıq, qeyrilik olur, 

Ülvi ləyaqət də mat qalıb indi. 

 

Oqədər artıb ki, pozan-pozduran, 

Əlində bel-külüng, qazan-qazdıran, 

Doğrunu tərsinə yozan-yozduran, 

Fəhm-fərasət də mat qalıb indi. 

 

Çoxları qəlbindən mürvəti atıb, 

Ar-namusu atıb, qeyrəti atıb, 

Mənəvi dünyanı, sərvəti atıb,  

Şərəf də, şöhrət də mat qalıb indi. 

 

Bazarda möhtəkir, dəllallar artıb,  

Bəbirlər, tülkülər, çaqqallar artıb, 

Həyasızlar artıb, naqqallar artıb, 

Dəyər də, qiymət də mat qalıb indi. 

 

Ünsiyyət-ülfətlər qəlizləşibdir, 

Danışıq, söhbətlər qəlizləşibdir,  

Əvvəlki get-gəllər qəlizləşibdir, 

Saf arzu-niyyət də mat qalıb indi.        

 

Yaxşıya-yamana güman qalmayıb, 

İtibdir din-məzhəb, iman qalmayıb,  

İnam azalıbdır, peyman qalmayıb, 

Məna da, hikmət də mat qalıb indi. 

 

Fikir dolaşıbdır, çaşbaşlıq artıb, 

Pozğunluq çoxalıb, əyyaşlıq artıb, 

Alhaal, verhaver, daşbaşlıq artıb, 

Ünsiyyət-ülfət də mat qalıb indi. 
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Nə çaşana, nə azana dəyən var, 

Nə danışan, nə yazana dəyən var,  

Dağda-bağda nə gəzənə dəyən var, 

Cəmiyyət-hikmət də mat qalıb indi. 

 

Böyük də, kiçik də pozğunlaşıbdır, 

Yolundan çıxıbdır, quzğunlaşıbdır, 

Həyası azalıb, azğınlaşıbdır, 

Ədəb də, mərfət də mat qalıb indi. 

 

Cəmil Əkbər inamında qalıbdır, 

Səxasında, ənamında qalıbdır,  

Salamında, kəlamında qalıbdır, 

Baxıb, sədaqət də mat qalıb indi. 

 

                             Cəmil Əkbər 24. 10 – 1989 

      

42. DE SƏNMİSƏN, YA MƏNƏMMİ? 

 

Qan qaraldıb evlər yıxan, 

De sənmisən, ya mənəmmi? 

Zəhlə töküb, ürək sıxan, 

De sənmisən, ya mənəmmi? 

 

Şah qaməti, qəddi bükən, 

Qurulanı vurub sökən, 

Kef yerinə dərd, qəm əkən, 

De sənmisən, ya mənəmmi? 
 

Yoldan çıxan, izdən düşən, 

El yanında gözdən düşən, 

Gün çıxmamış tezdən düşən, 

De sənmisən, ya mənəmmi? 
 

Öz xalqından nifrət alan, 

Qəzəb alan, hiddət alan, 

Gündə min bir töhmət alan, 

De sənmisən, ya mənəmmi? 
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Şər danışıb, böhtan yazan, 

Doğru fikri tərsə yozan, 

Ona, buna quyu qazan, 

De sənmisən, ya mənəmmi? 

 

Ürəyində qurdlar yatan, 

Vicdanını pula satan, 

Gedib qəflətlərdə yatan, 

De sənmisən, ya mənəmmi? 

 

Haqqı-sayları itirən, 

Qanqaltək tikan bitirən, 

Qazanmamış hey ötürən, 

De sənmisən, ya mənəmmi? 

 

Gecə-gündüz xalqı soyan, 

Günahını pulla yuyan, 

Son gününə miras qoyan, 

De sənmisən, ya mənəmmi? 

 

Nifrət ilə yad edilən, 

Ləkələnib əff edilən, 

Nanəcib xoryad edilən, 

De sənmisən, ya mənəmmi? 

 

Könül evi bərbad olan, 

Aqibəti fəryad olan, 

Tamahına arvad olan, 

De sənmisən, ya mənəmmi? 

   

Cəmil, eldə ad qazanan, 

Dostlar tutub yad qazanan, 

Ürəyində od qazanan, 

De sənmisən, ya mənəmmi? 

 

                                Cəmil Əkbər   4. 11. 1981. 
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43. VAR 

 

Bu dünya qurulub əzəldən belə, 

İnsafı atan da, atmayan da var. 

Sazişə gəliblər, verib əl-ələ, 

Arxayın yatan da, yatmayan da var. 
 

Ağa-ağ deyiblər, qaraya-qara, 

Tama-tam deyiblər, paraya-para, 

Sağa-sağ deyiblər, yaraya-yara, 

Vicdanı satan da, satmayan da var. 
 

İzini düz salıb, yolu düz gedib, 

Sağı düz anlayıb, solu düz gedib, 

Ayırıb qajları, qolu düz gedib, 

Qəflətdə yatan da, yatmayan da var. 
 

Dəyişib nəqədər, çaşıb xəyallar,  

Pozulub dövranlar, cahi-cəlallar, 

Üzüb sinələri dərdi-məlallar, 

Murada çatan da, çatmayan da var. 
 

Hökm edib qəlbində ədalət səsi, 

Əqidə, məsləkin, həqiqət səsi, 

İnsanlıq naminə ləyaqət səsi, 

Günaha batmayan, batanlar da var. 
 

Hərənin taledən qisməti birdir, 

Abırı, həyası, isməti birdir, 

Nəsil-nəcabəti, xisləti birdir, 

Var-hala çatan da, çatmayan da var. 
 

                           Cəmil Əkbər 13.03 – 1987                     

44. VAR 
 

Dərin kamal sahibinə, 

Şərəf də var, şöhrət də var. 

Məslək, amal sahibinə, 

Xətir də var, hörmət də var. 
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Böyük zəfər sahibinə, 

Qalib, hünər sahibinə,  

Nurlu səhər sahibinə, 

İnsaf da var, mürvət də var. 
 

Abır, həya gözləyənə, 

Təmiz qayə gözləyənə,  

Halal maya gözləyənə, 

Namus da var, qeyrət də var. 
 

Qəlbi yanar köz olana, 

İlqarına düz olana,  

El-obaya göz olana, 

Şeir də var, sənət də var. 
 

Halal zəhmətin əhlinə,  

Xalqa xidmətin əhlinə,   

Ülvi niyyətin əhlinə,  

Sərraf da var, qiymət də var. 

 

Doğru yoldan dönməyənə, 

Yarı yolda sönməyənə, 

Hər yetənə enməyənə, 

Məna da var, hikmət də var. 
 

Qəlbiqara olanlara, 

İçi yara olanlara, 

Sözü para olanlara, 

Qəzəb də var, hiddət də var. 

 

Şər danışıb yazanlara, 

Düzü tərsə yozanlara, 

Ünsiyyəti pozanlara, 

Cəza da var, töhmət də var. 

 

Haqqı-sayı itirənə, 

Yolda kol-kos bitirənə, 

Möhnət yükü götürənə, 

Giley də var, qeybət də var. 
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Xainlərə, xəbislərə, 

Acgözlərə, hərislərə, 

Səxavətdə xəsislərə, 

Kin-küdurət, nifrət də var. 
 

Məhəbbəti qanan kəsə, 

İnsanlığı anan kəsə,  

Xalqı üçün yanan kəsə, 

Xahiş də var, minnət də var. 
 

Qoyma ömür getsin bada, 

Ah-naləyə, nə fəryada, 

Köməyə çat, yetiş dada, 

Qüvvət də var, qüdrət də var. 
 

Ürəyə xal vurma Cəmil, 

Çox özünü yorma Cəmil,  

Ümidini qırma Cəmil, 

Dövlət də var, hökmət də var. 

 

                             Cəmil Əkbər 17. 07 -1987 

 

45. SAXTALIQLAR VAR İMİŞ 

 

Əfsus ki, mən bunu gec anlamışam, 

Hörmətdə də saxtalıqlar var imiş. 

Çox şeyi əfsanə, heç anlamışam,           

Mürvətdə də saxtalıqlar var imiş.            

                                   

Şər-xeyirə, xeyir-şərə qarışıb, 

Bilə-bilə, görə-görə qarışıb, 

Ər arvada, arvad ərə qarışıb,  

Külfətdə də saxtalıqlar var imiş.                    
        
Cahil sərsərilər qananmamışdır,  

Düşüb imtahanda sınanmamışdır,  

Sayılıb, seçilib unanmamışdır,  

Ülfətdədə saxtalıqlar var imiş. 
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Hər yetənin kölgəsinə aldanma, 

Kötüyünə, dingəsinə daldanma. 

Xeyr işinə, nə şərinə yollanma, 

Cürətdə də saxtalıqlar var imiş. 

                                                                

Üzü bəzək, içi təzək oqədər, 

Qat-qarışlar ala-bəzək oqədər, 

İp dolaşıb çözək, çözək oqədər, 

İsmətdə də saxtalıqlar var imiş. 
 

Müşkül qalıb mərd igidin işləri, 

Tez tökülür damağında dişləri,                        

Ağarıbdır saç-saqqalı, başları,                        

Qismətdə də saxtalıqlar var imiş. 

 

Məchul qalıb hərkəsdənin niyyəti, 

Bəlli deyil el-obaya xidməti,                          

Zəhmətinə düz verilmir qiyməti,                     

Qiymətdə də saxtalıqlar var imiş. 

                                                                

Hər yetən gədələr kara yetişmir,                        

Çiçəyi açsa da bara yetişmir,                              

Namusa, ismətə, ara yetişmir, 

Qeyrətdə də saxtalıqlar var imiş.        
 

Hərkəsin nəşəsi, dərdi bir deyil,                 

Şəxsi keyfiyyəti, fərdi bir deyil, 

Namərdi bir deyil, mərdi bir deyil,  

Həsrətdə də saxtalıqlar var imiş. 

 

Varlığı, cəsədi, canı bir deyil, 

Əzələ, damarı, qanı bir deyil, 

Hüceyrə, nüvəsi, geni bir deyil, 

Xislətdə də saxtalıqlar var imiş. 

 

Hər insanoğlunun ürəyi başqa,        

Qayğısı, yardımı, köməyi başqa,              

Çəkdiyi zəhməti əməyi başqa,        ,               

Xidmətdə də saxtalıqlar var imiş.         
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Söhbət də bir deyil, söz də bir deyil,  

Oğul da bir deyil, qız da bir deyil, 

Nəzər də, baxış da, göz də bir deyil,  

Diqqətdədə saxtalıqlar var imiş. 

 

Hər könül mülkünün təpəri başqa, 

Hasar, həndəvarı, çəpəri başqa, 

Qüssəsi, qəhəri, kədəri başqa, 

Riqqətdə də saxtalıqlar var imiş. 

 

Oqədər naxələf çəkilib başa, 

Üzüyə salınıb, çəkilib qaşa, 

Yağlı vəzifəyə, çəkilib işə, 

Şöhrətdə də saxtalıqlar var imiş. 

                                                            

Cəmil Əkbər indisada bil barı,                      

Gözlərindən bu dumanı sil barı.                     

Gendə durma bir yaxına gəl barı,                 

Söhbətdə də saxtalıqlar var imiş. 

 

                     Cəmil Əkbər 7.08 -1998 

 

46. VAR İMİŞ 
 

Qəflət yuxusunda ey yatan insan, 

Hər gecənin səhəri də var imiş. 

Gedib günahlara ey batan insan, 

Əvvəl-axır qəhəri də var imiş. 

 

Nədənsə bu işlər beylə olubdur, 

Qananlar qanmaza kölə olubdur,  

Cahillər arifə lələ olubdur, 

Kef-damağın kədəri də var imiş. 

 

Tarixi-Nadirdən gözəl dünyanın, 

Hamıdan çox qədim, əzəl dünyanın, 

Gəlhagəl dünyanın, xəzəl dünyanın, 

Geci-tezi zəhəri də var imiş. 
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Oturub duranda həddi aşmışıq, 

Qaynamışıq, kükrəmişik, daşmışıq. 

Fikirdə, xəyalda yaman çaşmışıq, 

Ölçü-biçi, təpəri də var imiş. 

 

Görənlərə, bilənlərə, qanana, 

Haqqısayı axtarana, anana, 

Böyük-kiçik xatırlayıb sanana, 

Kəndistanı, şəhəri də var imiş. 

 

Qədəmi uğurlu gələn kəslərə, 

Oxuyub, öyrənib, bilən kəslərə, 

Xoş əməl, işiylə gülən kəslərə, 

Hünəri də, zəfəri də var imiş. 

 

Sənətindən ilhamını alana, 

Zəhmət çəkib zəfərləri çalana, 

Vətəninin qayğısına qalana, 

Müjdəsi də, nəməri də var imiş. 

 

Cəmil Əkbər, sən deməynən hər işin, 

Enib-qalxan zəmanənin, gərdişin, 

Adətlərin, ənənənin, vərdişin, 

Zəfəri də, səməri də var imiş. 

 

                                   Cəmil Əkbər 24. 11 – 1998 

                                   

47. VAR İMİŞ? 

Ağsaqqal, əhlihal, ahal yerində,                           

Nəqədər saqqalı çallar var imiş?                           

Əqilli, kamallı cahal yerində,                                

Nəqədər heyvanlar, mallar var imiş?        

            

Düşünən, dərk edən insan yerində,                       

Haqqısay axtaran, anan yerində,                                

Oturub-dursada qanan yerində,                            

Nəqədər dəyməmiş kallar var imiş?                    
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Ürək sözlərini deyə bilməyən,  

Halal nemətini yeyə bilməyən,                             

İncə mətləbləri duya bilməyən, 

Neçə-neçə kəköy, lallar var imiş?               

           

Sevib xoşlasaq da ədaləti biz, 

Doğruluq, düzgünlük həqiqəti biz, 

Sədaqət, səxavət kəraməti biz, 

Nəqədər tərs-məzhəb, sollar var imiş? 
 

Yaxşını-yamandan seçə bilməyən, 

Mərifət şərbətin içə bilməyən, 

Haqqın yollarından keçə bilməyən,   

Nəqədər heyvanlar, mallar var imiş? 
 

Hiyləgər, dələduz, bic əyyamında,  

Sərsəri, kəmağıl, gic əyyamında, 

Vicdana, məsləkə kəc əyyamında,              

Nəqədər nömrələr, xallar var imiş?             
 

İnsanları düz fikirdən azdıran,                     

Ülfətləri-ünsiyyəti pozduran, 

Ayaq altdan quyuları qazdıran, 

Nəqədər cığırlar, yollar var imiş?               
 

Gəlhagəl günündə əyilib gedən, 

Vicdanı önündə döyülüb gedən, 

Ünvanı dalınca söyülüb gedən, 

Nəqədər qaməti dallar var imiş? 
 

Nəşə dünyasında, kef dünyasında,                  

Qazanclar, gəlirlər, nəf dünyasında,                

Zurna dünyasında, dəf dünyasında,                 

Nəqədər küllənən pullar var imiş?                   
 

Abır dünyasında, ar dünyasında,    

Dostluq dünyasında, yar dünyasında,             

Etibar, sədaqət var dünyasında,                      

Nəqədər vəfasız, dullar var imiş?             
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Ey Cəmil, mat qalma dünya işinə,                   

Aldanma əzizim kəc gərdişinə,                      

Sınayıb, yoxlama, vurma dişinə,                    

Nəqədər bu sayaq hallar var imiş?     

                                                      

                  Cəmil Əkbər  1.12 – 1987                                    

 

48. YOX İMİŞ 

Bir də məhəbbətdən söhbət açmaram, 

Ülvi istək, məhəbbət ha yox imiş. 

Böylə səmtə qanadlanıb uçmaram, 

Ünsiyyətdə səmimiyyət yox imiş.  

 

Nəciblikdən, məlahətdən yazmaram, 

İnsaf-mürvət kəramətdən yazmaram, 

Sədaqətdən, səxavətdən yazmaram, 

Nə sədaqət, nə səxavət yox imiş.  

 

Bir də ədalətdən danışmaram mən, 

Bir də həqiqətdən danışmaram mən, 

Bir də nəzakətdən danışmaram mən, 

Ədəb-ərkan, nə nəzakət yox imiş.   

 

Söz açmaram ləyaqətdən bir daha, 

Doğru-düzlük, həqiqətdən bir daha, 

Saf arzudan, pak niyyətdən bir daha, 

Nə təriqət, nə şəriət yox imiş. 

 

Bir də dəm vurmaram mehri-ülfətdən, 

Əl çəkdim biryolluq mən bu adətdən, 

Ayılmır bu bəşər xaki-qəflətdən, 

Təmiz rəftar, pak ünsiyyət yox imiş. 

 

Çoxdan dəbdən düşüb qardaşlıq sözü, 

Vəfalı dost-tanış, yoldaşlıq sözü,  

Etibar, etiqad, sirdaşlıq sözü, 

Nə mərhəmət, nə kəramət yox imiş. 
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İnsan birbirinin başını kəsir, 

Ömrünü qısaldır, yaşını kəsir, 

Dağıdıb fikrini, huşunu kəsir, 

Xətir-hörmət, nə mərifət yox imiş.  

 

Ustadlar sözünnə baxan tapılmır, 

Canını odlara yaxan tapılmır, 

Qəlbini incidib, sıxan tapılmır, 

Öyüd sənə, nə nəsihət yox imiş. 

 

Gözümə sataşmır mərifət əhli, 

Quran, kitab əhli-şəriət əhli, 

Din-məzhəb gözləyən təriqət əhli, 

Xeyirxahlıq, nə fəzilət yox imiş.  

 

Gör nəqədər ucalanlar endilər, 

Zəfər çalıb, bac alanlar endilər,  

Yaşa dolub qocalanlar endilər, 

Nə bacarıq, nə fərasət yox imiş. 

 

                                   Cəmil Əkbər 28. 11 – 1994 

 

49. İMİŞ 
 

Sağlığında adı-sanı olmayan, 

Gəbərəndə dedilər ki, var imiş. 

Dür mətahı, gövhər-kanı olmayan, 

Handan-hana dedilər ki, kor imiş. 
 

İdrakından, kamalından küt olan, 

Dirilikdə müqəvvatək büt olan. 

Ünsiyyətdə, ülfətlərdə qıt olan, 

Sondan sona dedilər ki, kar imiş.         

                                             

Sağlığında bildirməyən dadını, 

Göstərməyən istisini, odunu, 

Şad etməyən qohumunu, yadını, 
Süzüləndə dedilər ki, şor imiş. 
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Sağlığında kədər kimi tanındı, 

Qüssə olub, qəhər kimi tanındı, 

Ağı kimi, zəhər kimi tanındı, 

Ən sonunda dedilər ki, mar imiş. 

                                                                

Nə zülalı, nə də balı bilindi, 

Nə dəymişi, nə də kalı bilindi, 

Nə tirməsi, nə də şalı bilindi, 

Sən deməynən zalım oğlu cır imiş. 
 

Ömründə heç sevinmədi, gülmədi, 

Ha öyrətdin öyrənmədi, bilmədi, 

Utanmadı, qızarmadı, ölmədi, 

Can verərkən dedilər ki, xar imiş.         

 

 
 

Eləsi var vicdanını dandırdı, 

Sinələri od-ocaqsız yandırdı, 

Könüllərin şüşəsini sındırdı, 

Ölən zaman dedilər ki, qar imiş.  

 
 

 
 

Ha səsləndi haray, dada çatmadı, 

Nə köməyə, nə imdada çatmadı, 

Ah-naləyə, nə fəryada çatmadı, 

Dedilər ki, bir qılaflı tor imiş. 
 

Ha dedilər, danışdılar bilmədi, 

Ha küsdülər, barışdılar bilmədi, 

Xəbər alıb soruşdular bilmədi, 

Köç zamanı dedilər ki, var imiş. 
 

Adam varki şərafəti tanındı, 

Ətri-ənbər, təravəti tanındı, 

Bacarığı, məharəti tanındı, 

Son nəfəsdə dedilər ki, zor imiş. 
 

Adam varki, hey özünü düşündü, 

Öz ərkini, öz nazını düşündü,  

Öz oğlunu, öz qızını düşündü,  

Demədilər Cəmil Əkbər var imiş. 
 

                           Cəmil Əkbər 19. 09 – 1996 
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50. BATIBDIR 

 

Bu dünyada haqsızlığı gördükcə, 

Eləbil dəryada gəmim batıbdır. 

İnamsızlıq, vəfasızlıq gördükcə,                  

Eləbil məhv olub, zəmim batıbdır. 

 

Dünyanın ləzzəti qaçdı o zaman, 

Hörməti-izzəti köçdü o zaman, 

Saray, imarətim uçdu o zaman, 

Zirvələrim çökdü, himim batıbdır. 

 

Sarsıldı əhvalım, pozuldu kefim,  

Qıtlaşdı qazancım, azaldı nəfim,              

Baxıb bu minvala, sozaldı dəfim,             

Zilim kökdən düşdü, bəmim batıbdır. 

 

Tutuldu qabağım, çatıldı qaşım, 

Fıkırım, xəyalım, dağıldı huşum, 

Sıxıldı ürəyim, ağrıdı başım, 

Eləbil imkanım, çəmim batıbdır. 

 

Vuruldu boyunu, kəsildi qolu,    

Bağlandı nəqədər igidin yolu,  

Qədək sayılmadı, tirməsi, şalı,                  

Gör nəyim, nələrim, kimim batıbdır?  
 

                               Cəmil Əkbər 14. 09 - 1991 

                                            

51. HEÇDİ 
 

İstər Xaliq olsun, ya da Peyğəmbər, 

Qanmazın yanında heçdiki, heçdi. 

Ad qazan, san qazan diyarbadiyar, 

Nadanlar yanında heçdiki, heçdi. 
 

Nəqədər istəsən səxavətli ol, 

İnsaflı, mürvətli, kəramətli ol, 

Gözəl ol, nəcib ol, ləyaqətli ol, 

Cahillər yanında heçdiki, heçdi. 
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İstəsən alim ol, loğman ol qardaş, 

Dəniz ol, dərya ol, ümman ol qardaş, 

İnciyib ya küsən, uman ol qardaş, 

Gədalar yanında heçdiki, heçdi. 
 

Doğru ol, düzgün ol, ədalətli ol, 

Qoçaq ol, zirək ol, fərasətli ol, 

Ədəbli, ərkanlı, nəzakətli ol, 

Karsızın yanında heçdiki, heçdi. 
 

Cəmil, doğru deyib, düz də danışsan, 

Səksəndə, doxsan da, yüz də danışsan, 

Vaxtından irəli, tez də danışsan, 

Sərsəri yanında heçdi ki, heçdi.                                                              

                            Cəmil Əkbər 15. 09-1991                                                                                                             

52. DƏYMƏSİN 
 

Xainliyin, xəbisliyin əlindən, 

Nələr qaldı düz ilqara dəyməsin? 

Nanəcibin, naqisliyin əlindən, 

Nələr qaldı behbazara dəyməsin? 
                  

Nadanlığın, qəbahətin əlindən, 

Nələr qaldı eşitməyək dilindən? 

Baş açmadıq fitnəsindən, felindən, 

Nələr qaldı etibara dəyməsin? 
 

Namərdlərin, xoryadların əlindən, 

Kim qoxladı bağçasından, gülündən? 

Kim yarıdı daşqaşından, ləlindən? 

Nələr qaldı iftixara dəyməsin? 
 

Həyasızın, azğınların əlindən, 

Yırtıcılar, quzğunların əlindən, 

Neçə-neçə pozğunların əlindən, 

Nələr qaldı bu diyara dəyməsin? 
 

Dağ başını duman alıb, qar alıb, 

Xərabəni bayquş alıb, sar alıb, 

Qaniçənlər özü bir gün xar olub, 

Nələr qaldı çəmənzara dəyməsin? 
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Bu dünyanı talayanlar taladı, 

Ocaq çatıb qalayanlar qaladı, 

Quyruğunu bulayanlar buladı, 

Nələr qaldı külli-vara dəyməsin? 
 

Aralığı qatan-qatdı neyləyim? 

Vicdanını satan-satdı neyləyim? 

Qəflətlərdə yatan-yatdı neyləyim? 

Nələr qaldı vəfadara dəyməsin? 

 

Cəmil Əkbər nə bacarsan yaz yenə, 

İmkan olsa möhübləri düz yenə, 

Qəvvas olub dəryalarda üz yenə, 

Nələr qaldı havadara dəyməsin? 
 

                                 Cəmil Əkbər      

 

53. DƏYMƏSİN 

 

Bilmirəm nə yolla çörək qazanım? 

El-obada hörmətimə dəyməsin. 

Yatmayım, hamıdan zirək qazanım, 

İnsafıma, mürvətimə dəyməsin.  

                

Mən necə yaşayıb, dolanım indi? 

Bağa peyvənd olub, calanım indi? 

Məhəbbət oduna qalanım indi? 

Şərəfimə, şöhrətimə dəyməsin. 

                

Ellərdə, obada hərlənim biraz, 

Başımı saxlayım, girlənim biraz, 

Bəzənib düzənib, zərlənim biraz, 

Namusuma, qeyrətimə dəyməsin. 
 

Kimlərlə ünsiyyət, ülfət eyləyim? 

Açıb ürəyimi söhbət eyləyim? 

Ünsiyyət saxlayım, hümmət eyləyim,  

Arzu, istək, niyyətimə dəyməsin. 
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Kimə ürək açım, kimə söz deyim? 

Qəlbimdən keçəni kimə düz deyim? 

Kimə sinə gərib, kimə döz deyim? 

Toxunaraq xidmətimə dəyməsin. 
 

Bilmirəm kim ilə yoldaşlıq edək? 

Mehriban, səmimi qardaşlıq edək. 

Həmkarlıq, həmdəmlik, sirdaşlıq edək, 

Dəyərimə, qiymətimə dəyməsin. 
 

Kim ilə oturum, kim ilə durum? 

Kim ilə yaradım, kim ilə qurum? 

Ömür karvanımı mən başa vurum, 

Təpərimə, riqqətimə dəyməsin. 
 

Kimə anla deyim, kimə qan deyim? 

Kimi yad edərək, kimi an deyim? 

Kimə qurban olum, kimə can deyim? 

Nəzərimə, diqqətimə dəyməsin. 
 

Kimin xidmətində dayanım indi? 

Səsinə, küyünə oyanım indi? 

Qarışıb rənginə boyanım indi? 

Məzmunuma, hikmətimə dəyməsin.        

 

          

Zəmanə mülkündə başı saxlayım, 

Fikiri, xəyalı, huşu saxlayım, 

Güdaza verməyim, yaşı saxlayım, 

Qüvvətimə, qüdrətimə dəyməsin. 

 

Əbədi yaşayım ellər içində, 

Çəmənlər, çiçəklər, güllər içində, 

Qərq olub getməyim sellər içində,  

Nicatıma, nüsrətimə dəyməsin. 

 

Neçə aylar, illər, gün görmüşəm mən,  

Ötən günlərimi şən görmüşəm mən, 

Xətadan, bəladan gen durmuşam mən,  

Ata-baba xislətimə dəyməsin.           
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Sözüm ərməğandır ay Namaz qağa, 

Elin nəzərindən getmə uzağa. 

Gəlmişəm kəndinə qonaq olmağa, 

Kəc nəzərlər ülfətimə dəyməsin. 
 

Balçılı elində naz-nemət yedik, 

Dostlar şərəfinə sağlıqlar dedik. 

Savablar qazandıq, günahlar yuduq, 

Qadir Allah qismətimə dəyməsin. 
 

Heyranam əzəldən mərd oğlu, mərdə, 

Kimdi təzim edən, deyin namərdə? 

Sözlərim, söhbətim çatsın həmdərdə, 

Qələm, dəftər söhbətimə dəyməsin. 
 

Xudam özü bəd nəzərdən saxlasın, 

Sözlərimi qoy özü də haxlasın, 

Araşdırıb məqamında yoxlasın, 

Tər tökmüşəm, zəhmətimə dəyməsin. 
 

Mən Cəmil Əkbərəm elin oğluyam, 

Çəməndə bəslənən gülün oğluyam, 

Şirin söz-söhbətin, dilin oğluyam,  

Cahil kəslər heyrətimə dəyməsin. 

 

                   Cəmil Əkbər  6. 05 – 1999 

 

 

54. DƏYMƏSİN 

 

Yeyib içən zaman sən elə ye ki,    

Gəlib bəd-nəzərə, gözə dəyməsin. 

Sən elə danışıb, sən elə de ki,  

Əyridən yan ötüb, düzə dəyməsin.     

 

 

Seyr edib dünyanı elə dolan ki, 

Elə peyvənd olub, elə calan ki, 

Elə güzar edib, elə yollan ki, 

Xətası-bəlası bizə dəyməsin. 
 

Elə gəştə çıxıb, elə hərlən ki, 

Elə baş saxlayıb, elə girlən ki,  

Filə hücum çəkib, vurma pələngi, 

Dayaza toxunub, üzə dəyməsin.  
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Əsməsin dünyada qara küləklər, 

Dəyməsin daşlara arzu-diləklər, 

Xətasız, bəlasız, təmiz ürəklər, 

Şişlərə çəkilib, közə dəyməsin.              

 

Ayıbdı ellərdən, nadan kəslərə,               

Haqqısay sümürüb udan kəslərə,        

Təlimdən yarımçıq dadan kəslərə,  

Böyüklə dil tapsın, sözə dəyməsin.         

 

Haqq sözü hərzaman söylə ey Cəmil,    

Oxuyan özünə götürsün dəlil,                  

Bugünkü, sabahkı gələcək nəsil,  

Salınmış yolağa, izə dəyməsin.       

         

                              Cəmil Əkbər 15. 09-1991 

 

55. BİZƏ DƏYMƏSİN 

 

İlahi sən saxla cəhalətindən, 

Xətası-bəlası bizə dəyməsin. 

Avamlıq, nadanlıq, qəbahətindən, 

Üfunət havası bizə dəyməsin. 

 

Kəc fikirlər, kəc xəyallar dağılsın, 

Bəndə düşsün birdəfəlik boğulsun, 

Məzlumlar üstünə günəş doğulsun, 

Qoy ahı-naləsi bizə dəyməsin. 
 

Alınsın havası hoqqabazların, 

Lovğa, yekəxana, modabazların, 

Dondan-dona düşən ədəbazların, 

Meyi-piyaləsi bizə dəyməsin. 
 

Yaşayıb yaradaq öz gücümüzlə, 

İsinib qızınaq öz peçimizlə, 

Gedək yol-ərkanla, öz izimizlə, 

Naxələf sayəsi bizə dəyməsin. 
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Bol olsun könüldə mürvətimiz də, 

Vicdan məsləkimiz, qeyrətimiz də, 

Tükənmək bilməyən sərvətimiz də, 

Bədxahın qayəsi bizə dəyməsin. 

 

Dolanaq dünyada ismətimizlə, 

Xalqa sədaqətli xidmətimizlə, 

Məzmun-məziyyətlə, hikmətimizlə, 

Həyasız “həyası” bizə dəyməsin. 

 

Elin nəzərindən enib getməyək, 

Qaralıb, qarsıxıb, sönüb getməyək, 

Mövqedən alçalıb, sinib getməyək, 

Zamanın pedəsi bizə dəyməsin. 

 

Davada, dalaşda ölüm də olur, 

Əzab-əziyyətdə zülüm də olur, 

Vədəsiz saralan, gülüm də olur, 

Xalqımın şilləsi bizə dəyməsin. 

 

Şərəflə yaşayıb, qocala bilək, 

Zirvədən-zirvəyə ucala bilək, 

Hünərlər göstərib, bac ala bilək, 

Cahilin hədəsi bizə dəyməsin. 

 

Canımız, başımız gümrah görünsün, 

Hissimiz, huşumuz, gümrah görünsün, 

Yaşımız, qışımız gümrah görünsün, 

Fələyin zədəsi bizə dəyməsin. 

 

Ay Cəmil, insanla dolanmaq olar, 

Odunda, közündə, qalanmaq olar. 

Yolunda, izində talanmaq olar, 

Gədənin gədəsi bizə dəyməsin. 

 

                            Cəmil Əkbər 28. 09 – 1987 
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56. İŞLƏTMİŞƏM 
 

Gəzmədim dünyanı sərsəm, kamalsız,  

Gecəli-gündüzlü baş işlətmişəm. 

Olmadım məsləksiz, nə də amalsız. 

Verərək sinəmi döş işlətmişəm.        
  

Dərdlərə dərmanı tapmaq üçün mən 

Xətadan, bəladan sapmaq üçün mən, 

Fərhadtək qayalar çapmaq üçün mən, 

Xəyal xərcləmişəm, huş işlətmişəm. 
 

Övladı bəşərin zinyəti üçün, 

Xoş arzu, istəyi, niyyəti üçün,  

Məzmunu, mənası, hikməti üçün, 

Gövhər işlətmişəm, daş işlətmişəm. 
 

Arzuya, murada çatmaq üçün mən, 

Cəhalət daşını atmaq üçün mən, 

Mətahı xırd edib satmaq üçün mən, 

Ömür-gün keçirib yaş işlətmişəm. 

                 

İnsan övladıyla yola getməyə, 

Sağa çəkilərək sola getməyə, 

Vaxt ötürüb bala-bala getməyə, 

Mehri-ülfət edib, xoş işlətmişəm. 

                 

Xalqın süfrəsində çörək olmağa, 

Yeməyə, içməyə, xörək olmağa, 

Ay Cəmil, dar gündə gərək olmağa, 

Kotan işlətmişəm, xış işlətmişəm.     

                                                                            

                 Cəmil Əkbər 1991                                         

 

57. ÖLDÜRMƏ! 

 

Mənim qəlbim məhəbbətlə doludur, 

Kin-küdurət, ədavətlə öldürmə! 

Sədaqətlə, səxavətlə doludur, 

Avamlıqla, cəhalətlə öldürmə! 
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Xainlikdən, xəbislikdən uzağam, 

Acgözlükdən, hərislikdən uzağam,                

Nanəciblik, naqislikdən uzağam, 

Paxıllıqla, xəyanətlə öldürmə! 

 

Bu dünyanı kamal ilə dolandım, 

Vicdan, məslək, amal ilə dolandım, 

Gözəl vətən, mahal ilə dolandım, 

Şikəst edib xəsarətlə öldürmə! 

 

Mənim nəbzim düz işləyir, düz vurur, 

Sanmayın ki, dayaz vurur, üz vurur, 

Səbri yoxdur dayanmayır, tez vurur, 

Hökm eyləyib, cəsarətlə öldürmə! 

 

Ədalətdən, həqiqətdən güc aldım, 

Ədəb, ərkan, nəzakətdən güc aldım, 

İnsanlıqdan, ləyaqətdən güc aldım, 

Təhqir edib, həqarətlə öldürmə! 

 

Halallıqla tutubdular mayamı, 

Abırımı, ismətimi, həyamı, 

Əqidəmi, məsləkimi, qayəmi, 

Günah edib, qəbahətlə öldürmə! 

 

Cəmil Əkbər öləsi döy ay bala, 

Vaxt-vədəsiz solası döy ay bala, 

İnsanlığın bəlası döy ay bala, 

Fənd işlədib məharətlə öldürmə! 

  

                                         Cəmil Əkbər 14. 09 - 1991 
 

58. QOCALMIR 
 

                                             Xalq Artisti Müğənni Sara Qədimovaya 
 

Təbiət bəxş edib bu ləyaqəti, 

Hamı qocalsada, Sara qocalmır. 

Dözümü, durumu, bu qətiyyəti, 

Hamı qocalsada, Sara qocalmır. 
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Bu şirin avazı, bu məlahəti, 

İncəlik, zəriflik, bu ləyaqəti, 

Ətiri solmayan bu təravəti, 

Hamı qocalsada, Sara qocalmır. 
 

Taleyin verdiyi bu səsə əhsən, 

Bu eşqə, istəyə, həvəsə əhsən, 

Bu ürək, bu ciyər, nəfəsə əhsən, 

Hamı qocalsada, Sara qocalmır. 
 

Tarzənlər əlində tar da qocaldı, 

Taytuş da, yoldaş da, yar da qocaldı, 

Heç bilən olmadı, harda qocaldı? 

Hamı qocalsada, Sara qocalmır. 
 

Qaşa bax, gözə bax, nə qəribədir? 

Söhbətə, sözə bax, nə qəribədir? 

Yanağa, üzə bax, nə qəribədir? 

Hamı qocalsada, Sara qocalmır. 
 

Əvvəlki cavanlıq yenədə qalır, 

Səsdəki rəvanlıq yenə də qalır, 

Təyinlik, tamamlıq yenə də qalır, 

Hamı qocalsada, Sara qocalmır. 
 

                               Cəmil Əkbər  15. 10 – 1991 

                       

59. SEVƏN QOCALMIR 

Eşqin qüdrətindən kam alır bəşər, 

Sevilən qocalmır, sevən qocalmır. 

Yaşayır, yaradır, qurur sərbəsər, 

Sevilən qocalmır, sevən qocalmır. 
 

Nizami, Fizuli, Xəqaniyə bax, 

Seyid-Əzim Şirvani, Səbuhiyə bax. 

Vaqifə, Sabirə, Səmədə bir bax, 

Sevilən qocalmır, sevən qocalmır. 
 

Deyirlər dünyada dağ da qocalır,  

Bağban da qocalır, bağ da qocalır. 

Xəstə də qocalır, sağ da qocalır,           

Sevilən qocalmır, sevən qocalmır. 



83 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD 

 

 
 

Sevginin məsgəni ürəklərdədir,  

Pak arzu-istəkdə, diləklərdədir, 

Yorulmaz qollarda biləklərdədir,  

Sevilən qocalmır, sevən qocalmır. 
 

İnsanı yaşadan məhəbbətdi bil,  

Vəfadı, səxadı, sədaqətdi bil,                 

Firəvan həyatdı, səadətdi bil, 

Sevilən qocalmır, sevən qocalmır. 
 

Sevgiyə bağlıdır ünsiyyətimiz,  

Əhdimiz, andımız, qətiyyətimiz.            

Bu bəşər övladı cəmiyyətimiz,               

Sevilən qocalmır, sevən qocalmır. 
 

Əsliyə nəzər sal, Kərəmə bir bax,             

Məcnuna, Leyliyə, Şirinə bir bax,            

Bisitun dağında Fərhada bir bax,              

Sevilən qocalmır, sevən qocalmır. 
 

Ay Cəmil, həmişə həvəslə yaşa,          

Bu hünər, bu zəfər, nəfəslə yaşa, 

Köklən bu avazla, bu səslə yaşa,               

Sevilən qocalmır, sevən qocalmır.  
 

 

                     Cəmil Əkbər  1-2. 02 – 1992 
 

60. ƏLİNDƏ 
 

Gəl sən məndən şəklənib, küdurəti gözləmə, 

Mən qalmışam əzəldən məhəbbətin əlində. 

Nə qərəzi, qisası, nə hiddəti gözləmə, 

Mən qalmışam vəfanın, sədaqətin əlində. 
 

Əzəldən kəc-fikirlə olmayıbdır heç aram, 

Onu görcək, eşitcək sızıldayıbdır yaram. 

Harda olsa doğruluq, o yerlərdə bil varam, 

Mən qalmışam ədalət, həqiqətin əlində. 
 

Yaramaza, nadana nifrətim də olubdur, 

Qəzəbim də qaynayıb, hiddətim də olubdur. 

Gözəlliyə həvəsim, riqqətim də olubdur,  

Mən qalmışam əzəldən ləyaqətin əlində. 
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Nə paxıllıq, xainlik, xəbisliklə yox aram,  

Nə cılızlıq, simiclik, xəsislkiklə yox aram. 

Nə acgözlük, nə tamah, hərisliklə yox aram, 

Mən qalmışam səxanın, səxavətin əlində. 
 

 

Nifrətim var əzəldən saxtalığa, yalana, 

İblislərə, şeytana, kürzələrə, ilana. 

Əqrəblərdən dərs alıb onu-bunu çalana, 

Mən qalmışam zəriflik, məlahətin əlində. 
 

Bacarmıram qardaşım, pislik edim kimsəyə, 

Ya bədxahlıq, yamanlıq, nəslik edim kimsəyə.  

Ya höcətlik, inadlıq, tərslik edim kimsəyə, 

Mən qalmışam nəciblik, nəzakətin əlində. 
 

İstəmirəm boş gəzim, vaxtım getsin hədərə, 

Ömür-günü qərq edim, qəm-qüssəyə, kədərə, 

İstəyirəm mən çıxam, üzü nurlu səhərə, 

O səbəbdən qalmışam, zəhmət, xidmət əlində.          

                                                  

Ünsiyyətdə, ülfətdə soyuqluğu sevmirəm, 

Müqəvvalıq donuqluq, oyuqluğu sevmirəm. 

Nə dəcəllik etməyi, nə şuluqluq sevmirəm, 

Mən qalmışam əzəldən xoş adətin əlində. 

 

Həyatın ilk günündən ustadlardan öyrəndim, 

Neçə-neçə yazılan dastanlardan öyrəndim. 

“Gülüstan”dan öyrəndim, “Büstan”lardan öyrəndim, 

Əzəl gündən mən qaldım, bu hikmətin əlində. 
 

                                      Cəmil Əkbər 5. 03 -1993                                  

61. ƏLİNDƏ 

İnsanoğlu milyon ildir qalıbdır, 

Avamlığın, cəhalətin əlində. 

Qərq olubdur, xəyallara dalıbdır, 

Bəd vərdişin, bəd adətin əlində. 
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Haçandan bəridir özünə gəlmir, 

Dolanır tərsinə, düzünə gəlmir, 

Yoluna düzəlmir, izinə gəlmir, 

Tora düşüb qəbahətin əlində. 
                 

Nəqədər yanaqlar saralıb-solub? 

Çox yurdlar, yuvalar boşalıb-dolub. 

Qəhrəman igidlər çarəsiz qalıb, 

Kin-küdurət, ədavətin əlində. 

                 

Nəqədər günahsız evlər yıxılıb? 

Əsəblər korlanıb, ürək sıxılıb? 

Çoxlarının axırına çıxılıb? 

İtib-batıb fəlakətin əlində.           

       

Nəqədər insanlar zülmətə düşüb? 

Azara-bezara, hillətə düşüb? 

Çəkib işgəncələr, zillətə düşüb? 

Ehtiyacın, səfalətin əlində. 

 

Nəqədər ağlayıb, nəqədər gülüb? 

Nəqədər dirilib, nəqədər ölüb? 

Nəqədər gözünün yaşını silib? 

Xainliyin, xəyanətin əlində. 

                 

Nəqədər insanlar bezib gedibdir? 

Əzab-əziyyətə dözüb gedibdir?  

Xəyal gəmisində üzüb gedibdir? 

Giley-güzar, şikayətin əlində. 

                 

Nəqədər ad batıb, şərafət batıb? 

İnsanlıq məhv olub, ləyaqət batıb? 

Ədalət boğulub, həqiqət batıb, 

Xəta-bəla, cinayətin əlində. 

 

Nəqədər ürəklər çürüyüb gedib, 

Dərd, kədər əlində əriyib gedib, 

Dinib-danışmayıb, kiriyib gedib, 

Bəd arzunun, bəd niyyətin əlində. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD | 86 

Nəqədər insanlar qocalanmadı? 

Zirvəyə qalxmadı, ucalanmadı? 

Zəfərlər çalmadı, bac alanmadı? 

Külə döndü zəlalətin əlində. 
 

                                Cəmil Əkbər 12. 05 – 1993 

 

62. ƏLİNDƏN 
 

Dünya neçə dəfə dağılıb gedib, 

Cahil, sərsərilər, nadan əlindən. 

Zülmün kəməndində boğulub gedib, 

Haqqısay sümürüb, udan əlindən. 

 

Ünsiyyət, ülfətlər pozulub gedib, 

Doğrular tərsinə yozulub gedib. 

Əlimiz əllərdən üzülüb gedib, 

Təlimdən yarımçıq dadan əlindən. 

 

Nəqədər qurulan tarimar olub, 

Könüllər çəkdiyi ahuzar olub. 

Yeyilən-içilən zəhrimar olub, 

Yolunu tərsinə adan əlindən. 

 

Neçə qəlbə nahaq  yaralar dəyib, 

Ləkələr yaxılıb, qaralar dəyib. 

Hicranın oxundan paralar dəyib, 

İnsafı, mürvəti atan əlindən.  

 

Üz-üzə gəldikcə xeyir ilə şər, 

Davalar, dalaşlar olmuş sərbəsər. 

De nələr görmədi bu yazıq bəşər? 

İnciyib bezmişdir müdam əlindən. 

 

Bürüdü hər yanı, alaq otları, 

Gicitkansayağı dalaq otları, 

Tikanlar, qanqallar, ulaq otları, 

Qoy özü qurtarsın Xudam, əlindən. 
 

Cəmil Əkbər 18. 09 -1991 
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63. ƏLİNDƏN 

Gör nələr çəkmədi bu yazıq bəşər, 

Nadanlığın, cəhalətin əlindən. 

Haçandan vuruşur xeyir ilə şər, 

Avamlığın, qəbahətin əlindən. 

 

Məhəbbət bağları saraldı, soldu, 

Nəqədər saraylar boşaldı, doldu. 

Nəqədər fikirə, xəyala daldı, 

Kin-küdurət, ədavətin əlindən. 

 

Nəqədər xoş niyyət pozuldu getdi, 

Çevrilib tərsinə yozuldu getdi. 

İnlədi, sızladı, sozaldı getdi, 

Xəbisliyin, xəyanətin əlindən. 

 

Nəqədər ürəklər hədər sıxıldı, 

Nəqədər dirəklər hədər yıxıldı. 

Arzular, diləklər hədər yoxaldı, 

Xəta-bəla, cinayətin əlindən. 

 

Nəqədər əsəblər korlandı getdi,  

Duyğular, hissilər zorlandı getdi. 

Nəqədər al qanlar qaraldı getdi, 

Giley-güzar, şikayətin əlindən. 

 

Nəqədər vədəsiz başlar ağardı, 

Çatıldı qabaqlar, qaşlar ağardı. 

Kəsildi ömürlər, yaşlar ağardı, 

Yerli-yersiz hekayətin əlindən. 
 

Nəqədər məqsədə çatmadı qaldı, 

Xeyirə, savaba batmadı qaldı, 

Mətahın çıxarıb satmadı qaldı, 

Bu mənəvi səfalətin əlindən. 
 

                                  Cəmil Əkbər 14.11 - 1990 
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64. ƏLİNDƏN 
 

                         I variant 
 

Gör nəqədər həqiqətlər boğuldu? 

Qəzəb, hiddət, küdurətin əlindən.     

Fərasətlər, ləyaqətlər boğuldu?  

Xainliklər, ədavətlər əlindən. 
 

Nəqədər qovğaya, qala düşmüşük, 

Vurhavura, çalhaçala düşmüşük. 

Salınıb geriyə, dala düşmüşük,        

Paxıllığın, xəyanətin əlindən. 
 

Əzab-əziyyətə inlədik, dözdük, 

Zülmü, məşəqqəti dinlədik, dözdük, 

Qövr etdi yaramız, simlədi, dözdük,   

Nadanların, qəbahətin əlindən.13 
 

Gah enişə, gah yoxuşa tuş olduq,  

Gah borana, gah yağışa tuş olduq, 

Ah-nalyə, gah qarğışa tuş olduq, 

Bəd arzunun, bədniyyətin əlindən. 
 

Gözgörəti al qanımız qaraldı, 

Xəzan vurdu, könül bağı saraldı. 

Başımıza gen dünyamız daraldı,  

Şəxsiyyətsiz şəxsiyyətin əlindən. 
 

Zaman gəldi çox ləkələr silindi, 

Çox sirrilər aşkar oldu, bilindi. 

Dönə-dönə xəlbirləndi, ələndi,  

Qurtarmadı cəmiyyətin əlindən. 
 

                              Cəmil Əkbər  30. 01 – 1989        
          

65. ƏLİNDƏN 

                        II variant        

Gör gözəl dünyamız nə günə qaldı, 

Avamlığın, cəhalətin əlindən. 

Dolaşıb kələfi düyünə qaldı, 

Nadanlığın, qəbahətin əlindən. 
 

13 Nadanların, cəhalətin əlindən. 
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İnsan birbirindən bezib ağlayır, 

Dağları-daşları gəzib ağlayır, 

Ümidi hər yandan üzüb ağlayır, 

Küdurətin, ədavətin əlindən. 

 

Bəşərin övladı cana doyubdur, 

Bulaşıb əlləri qana doyubdur, 

Bilə-bilə, qana-qana doyubdur, 

Paxıllığın, xəyanətin əlindən. 

 

Yaxşı-pisə, pis-yaxşıya qatılıb, 

İnsaf-mürvət  kor qəpiyə satılıb, 

Qabaqlar tutulub, qaşlar çatılıb, 

Giley-güzar, şikayətin əlindən. 

 

Məzlumun taleyi qara gətirib, 

Dərdləyib ürəyi yara gətirib, 

Çoxalıb ah-nalə, zara gətirib, 

Müsibətin, fəlakətin əlindən. 

 

Bir çoxu vədəsiz sozaldı getdi, 

Sarsıldı varlığı, pozuldu getdi, 

Bəxtinə qaralar yazıldı getdi, 

Əzab-əzyət, zəlalətin əlindən. 

 

Cəmil Əkbər öz əhdini pozmayıb, 

Düzü-əyri, əyrini-düz yozmayıb, 

Yol-izini dağa-daşa azmayıb, 

Bərk yapışıb həqiqətin əlindən. 
 
 

                                           8. 06 - 1993 
                                      Cəmil Əkbər 

66. ƏLİNDƏN 
 

                        III variant   

Nələr gəldi bu bəşərin başına,  

Qanlar içən kəmfürsətin əlindən.  

Tez-tələsik düyün düşdü qaşına,  

Şərəfsizin, biqeyrətin əlindən.  
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Gör nəqədər ləyaqətlər boğuldu?   

Ədalətlər, həqiqətlər boğuldu,  

Xeyirxahlıq, fəzilətlər boğuldu,  

Avamlığın, cəhalətin əlindən.  

 

Neçəsinin sinələri dağlandı, 

Qapıları, bacaları bağlandı, 

Gör neçəsi yedi, içdi yağlandı, 

Törədilən cinayətin əlindən. 

 

Neçələri əziyyətdə inlədi,  

Müsibətdə, məşəqqətdə inlədi,  

Vahimədə, hər dəhşətdə inlədi,  

Qəlbi qara, bədniyyətin əlindən.  

 

Yazıq bəşər ah-naləni gördülər,    

Ağlamağı, vay-şivəni dərdilər, 

Nə becərib, nələr alıb verdilər? 

Ağrı-acı, əziyyətin əlindən. 

 

                                                               Cəmil Əkbər    30. 01 – 1989                                                                     

67. ƏLİNDƏN 
 

                        IV variant   
 

Aman Allah bu bəşərin başına, 

Nələr gəldi kəmfürsətlər əlindən. 

Düyün düşdü qabağına, qaşına, 

Həyasızlar, biqeyrətlər əlindən. 

 

Gör nəqədər ləyaqətlər boğuldu?  

Gur çeşmələr mənbəyindən soğuldu, 

Fəlakətlər, rəzalətlər doğuldu, 

Avamlıqlar, cəhalətlər əlindən. 

 

Neçəsinin sinələri dağlandı, 

Taleyinin qapıları bağlandı, 

Dönə-dönə təftiş oldu, yoxlandı, 

Qəsd-qərəzlər, xəyanətlər əlindən. 



91 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD 

 

 
 

Neçələri qovğa-qala düşdülər, 

Vurhavura, çalhaçala düşdülər, 

Sondan-sona, daldan-dala düşdülər, 

Nadanlıqlar, cinayətlər əlindən. 

 

Əzablarda, əziyyətdə inlədi, 

Zülmətlərdə, zindanlarda dinlədi, 

Yaraları qövr eylədi, simlədi, 

İntiqamlar, ədavətlər əlindən. 

 

Neçələri tərsəməssəb yozuldu, 

Yoldan çıxdı, izdən çıxdı pozuldu, 

Ünvanına hər nə gəldi, yazıldı, 

Kin-küdurət, qəbahətlər əlindən. 

                                                                                                                                                             

Neçələri pis günlərə qaldılar, 

İçin-için saraldılar, soldular, 

Kim nə dedi, o havanı çaldılar, 

Qəlbi qara, bədniyyətlər əlindən. 

 

Gah enişə, gah yoxuşa düşdülər, 

Gah borana, gah yağışa düşdülər, 

Gah naləyə, gah qarğışa düşdülər, 

Şəxsiyyətsiz şəxsiyətlər əlindən. 

                 

Neçəsinin al qanları qaraldı, 

Şaxta vurdu, bostanları saraldı, 

Gen dünyası başlarlna daraldı, 

Gördükləri əziyyətlər əlindən. 
 

                                                    Cəmil Əkbər  30. 01 – 1989                                                                                                                                                                                

 

68. ƏLİNDƏN 
 

Əzəl gündən yaralıyam, 

Qananam qanmaz əlindən. 

O səbəbdən aralıyam, 

Ananam anmaz əlindən. 
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Bir damladan Nilə döndüm, 

Dəqiqədən ilə döndüm, 

Atəş ikən külə döndüm.  

Yananam yanmaz əlindən. 
 

Şəkər ikən duza döndüm, 

Çoxlu ikən aza döndüm,  

İnsan ikən buza döndüm, 

Donanam donmaz əlindən. 
 

Məhəbbətli ürəklərə, 

Saf arzulu diləklərə, 

Hurilərə, mələklərə, 

Qonanam qonmaz əlindən. 
 

                                  Cəmil Əkbər 
 

69. ƏLİNDƏN 

Əzəl gündən belə olub, 

Qananlar, qanmaz əlindən. 

Əllərində kölə olub, 

Ananlar, anmaz əlindən. 

 

Bir damladan filə döndü, 

Dəqiqələr ilə döndü, 

Dağ da yanıb külə döndü, 

Yananlar, yanmaz əlindən. 

 

Su da gəlib duza döndü, 

Ümman ikən aza döndü, 

Buxar ikən buza döndü, 

Donanlar, donmaz əlindən. 

 

Meyil qonur ürəklərə, 

Saf arzulu diləklərə, 

Hurilərə, mələklərə, 

Dananlar danmaz əlindən. 
 

                                  Cəmil Əkbər  
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70. ƏLİNDƏN 
 

Dünya neçə dəfə dağılıb gedib,   

Cahil, sərsərilər, nadan əlindən.  

Zülmün kəməndində boğulub gedib,   

Haqqısay sümürüb udan əlindən. 

 

Ünsiyyət, ülfətlər pozulub gedib, 

Doğrular tərsinə yozulub gedib. 

Xətir də, hörmət də azalıb gedib, 

Təlimdən yarımçıq dadan əlindən. 

 

Nəqədər qurulan tarimar olub, 

Yeyilən, içilən zəhrimar olub, 

Könüllər çəkdiyi ahuzar olub, 

Yolunu tərsinə adan əlindən. 

 

Nəqədər qəlblərə yaralar dəyib, 

Yaxılıb ləkələr, qaralar dəyib, 

Hicranlar oxundan paralar dəyib, 

İnsafı, mürvəti atan əlindən. 

 

De, nələr görmədi bu yazıq bəşər? 

Üzbəüz gəldikcə xeyir ilə şər. 

Davalar, dalaşlar olub sərbəsər, 

İnciyib bezmişdir müdam əlindən. 

 

Bürüdü hər yanı alaq otları, 

Gicitkan sayağı dalaq otları, 

Tikanlar, qanqallar  ulaq otları, 

Qoy özü qurtarsın Xudam əlindən. 
                  
                                 Cəmil  Əkbər  18. 09 – 1991 

 

71. ƏLİNDƏN 

Nələr gəldi vətənimin başına, 

Nadanlığın, cəhalətin əlindən. 

Zülmət çökdü torpağına, daşına, 

Neçə-neçə qəbahətin əlindən. 
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Ünsiyyət də, ülfətlər də suç oldu, 

Haqq-ədalət, həqiqətlər puç oldu. 

Doğru-düzlük tapdalandı heç oldu, 

Kin-küdurət, ədavətin əlindən. 

 

Muradına çatanmadı nəqədər? 

Dərd əlindən yatanmadı nəqədər? 

Ha yüyürdü, tutanmadı nəqədər? 

Xainliyin, xəyanətin əlindən. 

 

Qaşqabaqlar düyünləndi, çatıldı, 

Vicdan-məslək, kor qəpiyə satıldı, 

Şan-şöhrətlər, şərafətlər atıldı, 

Pis vərdişin, nəs adətin əlindən. 

 

Ev yıxıldı, qapı-baca bağlandı, 

Sinə uçdu düyünləndi, dağlandı, 

Ürəklərdə qüssə-kədər saxlandı, 

Qəza-qədər, cinayətin əlindən. 

 

Gör nəqədər vaxt-vədəsiz öldülər? 

Xəzan vurdu saraldılar, soldular? 

Əl-ayaqda tapdandılar, qaldılar? 

Yoxsulluğun, səfalətin əlindən. 

 

Çoxları dərdinə çarə tapmadı, 

Eylədi gününü qara tapmadı, 

Yeridi, yüyürdü hara tapmadı,  

Qurtarmadı fəlakətin əlindən. 

 

Cəmil Əkbər gör nə zaman doğuldu? 

Görən dedi mərd igiddi, oğuldu. 

Böyüdükcə zəmanədə boğuldu, 

Cana doydu əziyyətin əlindən. 

 

                            Cəmil Əkbər 12. 05 – 1993 
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72. TALEYİN, QİSMƏTİN, BƏXTİN  ƏLİNDƏN 

İbtida sevdadan yarıyanmadıq,                           

Sənin ucbatından, mənim əlimdən,                      

Bir yerdə qocalıb qarıyanmadıq,                          

Sənin ucbatından, mənim əlimdən,                      

Taleyin, qismətin, bəxtin əlindən.    

                                                                                                             

Əzizim sevdaya bax, 

Saldığı sədaya bax, 

Eşqin gur ümmanında,  

Qərq olmuş adaya bax. 
 

Utanıb, qısqandıq, danışanmadıq, 

Ürəkdən keçəni soruşanmadıq. 

Ülfət məqamında barışanmadıq, 

Sənin ucbatından, mənim əlimdən,                      

Taleyin, qismətin, bəxtin əlindən.    
 

Həya etdik, utandıq,   

Əbəs yerə qısqandıq, 

Abır - ismət uzündən,      

Gözyaşına qalandıq.      

 

Bəxtimin üstündən qara yazıldı,    

Salındı zindana, dara yazıldı. 

Bilmədim nə üçün, hara yazıldı?   

Sənin ucbatından, mənim əlimdən,                      

Taleyin, qismətin, bəxtin əlindən.    
 

Əzizim qaralandı, 

Ox dəydi yaralandı, 

İlk eşqim daşa dəydi, 

Yüz yerdən paralandı. 
 

Hiylələrin, məkrin, toruna düşdük,  

Xainlik, xəbislik “zoruna” düşdük, 

Cəhənnəm odunun qoruna düşdük,  

Sənin ucbatından, mənim əlimdən,                      

Taleyin, qismətin, bəxtin əlindən.   
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Əzizim tora düşdüm, 

Çətinə, dara düşdüm, 

Cəhalətin əlindən, 

Görün bir hara düşdüm? 
 

İtirib fürsəti, verəndə çəmi,  

Özgənin olurmuş könül həmdəmi,  

Sevənləri üzdü ayrılıq dəmi,  

Sənin ucbatından, mənim əlimdən,                      

Taleyin, qismətin, bəxtin əlindən.    

 

Əzizim həmdəmə bax, 

Söhbətə bax, dəmə bax, 

Həsrət çəkdim ay zalım, 

                             Gözlərimdə nəmə bax. 
 

Eşqin zirvəsini qar aldı getdi,  

Məhəbbət bağını xar aldı getdi,                 

Nübar qönçələri saraldı getdi,  

Sənin ucbatından, mənim əlimdən,                      

Taleyin, qismətin, bəxtin əlindən.    
 

Əzizinəm xara bax, 

Dağ başında qara bax, 

Hiylə, məkr oynunda, 

Mən düşdüyüm tora bax, 
 

Könlümün telləri qəmə kökləndi,  

Zildən pəsə düşdü, bəmə kökləndi,                               

Gözümün didəsi nəmə kökləndi,  

Sənin ucbatından, mənim əlimdən,                      

Taleyin, qismətin, bəxtin əlindən.   

  

Əzizinəm qəmə bax, 

İnildəyən simə bax, 

                            “Hicranı”ya14 köklənən, 

                            Qəlbimdəki bəmə bax. 

 

 
14 Hicranı-Azərbaycanın klassik saz havasının adı 
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Mən hayanda, sən hayanda qalmısan? 

Mən bu yanda, sən o yanda qalmısan, 

Mən talanda, sən viranda qalmısan, 

Sənin ucbatından, mənim əlimdən,                      

Taleyin, qismətin, bəxtin əlindən.   

 

Əzizinəm xala bax, 

Əhvala bax, hala bax.       

Nələr gəldi başıma? 

Mən düşdüyüm hala bax. 

 

Qəlbimin başında xalı qoymusan,  

Qovğanı salmısan, qalı qoymusan,  

İnləyən, sızlayan valı qoymusan,  

Sənin ucbatından, mənim əlimdən,                      

Taleyin, qismətin, bəxtin əlindən.   

 

Əzizinəm hala bax, 

Qovğaya bax, qala bax. 

Sızıldayan könlümə, 

İnildəyən vala bax. 

 

Ötən günlərimi yadıma saldım, 

Zamanın hökmüylə boşaldım, doldum, 

Bağbansız bağtəki saraldım, soldum. 

Sənin ucbatından, mənim əlimdən,                      

Taleyin, qismətin, bəxtin əlindən.   

                               

Əzizim dolana bax, 

Göz yolda qalana bax. 

Xəzanlara qərq olmuş, 

Saralıb solana bax. 

 

Eşqinə düşəli əsir olmuşam,   

Gah aşiq, gah şair, nasir olmuşam, 

Haqsız, məvacibsiz yesir olmuşam, 

Sənin ucbatından, mənim əlimdən,                      

Taleyin, qismətin, bəxtin əlindən.   
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Əzizim nasirə bax,    

Məzluma, yesirə bax,     

Məhəbbət zindanında, 

Günahsız əsirə bax.  
 
Nə günüm gün oldu, nə güzəranım,                                                         

Nə dağım dağ oldu, nə də aranım.                                                                

Nə köçüm-köç oldu, nə də karvanım, 

Sənin ucbatından, mənim əlimdən,                      

Taleyin, qismətin, bəxtin əlindən.   

 

                            Əzizinəm günə bax, 

                            Boran, çisgin, çənə bax, 

                            Taleyim bəd gətirdi,  

                            Naləyə bax, ünə bax.      

                                                                   

Tutuldu qabağım, çatıldı qaşım, 

Kəsmədi arası, axdı gözyaşım, 

Sarsıldı xəyalım, dağıldı huşum,                      

Sənin ucbatından, mənim əlimdən,                      

Taleyin, qismətin, bəxtin əlindən.   

 

Əzizinəm qaşa bax, 

Saqqala bax, başa bax. 

Qapıldığım xülyaya,    

Xəyala bax, huşa bax. 

 

Yeməmiş, içməmiş meyxoş olmuşam,  

Eşqin badəsindən sərxoş olmuşam 

Kərəmə, Məcnuna taytuş olmuşam,              

Sənin ucbatından, mənim əlimdən,                      

Taleyin, qismətin, bəxtin əlindən.   

 

Əzizim meyxoşa bax,  

İçməmiş sərxoşa bax,  

Aşiqlik səhrasında,    

Məcnunla yoldaşa bax. 
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Getdi cavanlığım pürani oldum, 

Qocaldım, qarıdım, nurani oldum. 

Sandım ki, dünyada bir ani oldum,  

Sənin  ucbatından, mənim əlimdən. 

Taleyin, qismətin, bəxtin əlindən. 

 

Əzizinəm başa bax,         

Qabağa bax, qaşa bax, 

Vüsalına çatmayan,      

Mən düşdüyüm qışa bax. 

 

Məhəbbət nə imiş anladım, qandım,  

Həsrətin çəkdikcə gördüm, inandım,  

Düşüb cəhənnəmin oduna yandım,     

Sənin ucbatından, mənim əlimdən. 

Taleyin, qismətin, bəxtin əlindən. 

 

Əzizim qanana bax, 

Sevgili canana bax,        

Nələr keçib o vaxtdan, 

Pünhanda yanana bax. 

 

Qəlbimdə silinməz izin qalıbdı, 

Mehriban baxışın, gözün qalıbdı,           

O kövrək söhbətin, sözün qalıbdı, 

Sənin ucbatından, mənim əlimdən. 

Taleyin, qismətin, bəxtin əlindən. 

 

Əzizinəm izə bax, 

Söhbətə bax, sözə bax, 

Qırx il keçdi aradan, 

Qoru sönməz közə bax. 

 

Cəhənnəm nə imiş, gözümlə gördüm, 

Özgəni demirəm, özümlə gördüm,  

Dayanıb, tablaşıb dözümlə gördüm,  

Sənin  ucbatından, mənim əlimdən. 

Taleyin, qismətin, bəxtin əlindən. 
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Əzizim görənə bax,     

Bağ salıb dərənə bax, 

Sondan-sona yar sevənə, 

Dövranı sürənə bax. 

 

Qanadı qırılmış quşa bənzərəm,  

Boranı kəsməyən qışa bənzərəm,  

Qədirsiz, qiymətsiz daşa bənzərəm, 

Sənin ucbatından, mənim əlimdən. 

Taleyin, qismətin, bəxtin əlindən. 

 

Əzizinəm quşa bax, 

Borana bax, qışa bax, 

Dağ olsa əriyərdi, 

Dözümə bax, daşa bax. 

 

Nə eynim açıldı, nə üzüm güldü, 

Nə şerim sevindi, nə sözüm güldü, 

Nə yolum, cığırım, nə izim güldü, 

Sənin ucbatından, mənim əlimdən. 

Taleyin, qismətin, bəxtin əlindən. 

 

Əzizinəm üzə bax, 

Baxışa bax, gözə bax, 

Yana-yana qövr edən, 

Sinəmdəki közə bax. 

 

Bağışla, var isə günahım mənim, 

Ey səbri-qərarım, pənahım mənim, 

Gələydi təzədən sabahım mənim, 

Sənin ucbatından, mənim əlimdən. 

Taleyin, qismətin, bəxtin əlindən. 

 

Əzizim yarı qandım, 

Nə kaman, tarı qandım. 

Nə işarə anladım,         

Nədə ki, yarı qandım. 
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Ha yanda olsan da ay gözəl pərim,   

Məsgənin olacaq könül dəftərim,     

Oduna yanacaq bil səməndərim, 

Sənin ucbatından, mənim əlimdən. 

Taleyin, qismətin, bəxtin əlindən. 
 

Əzizim məhşərə bax,                                                                                           

Sinəmdə neştərə bax,                                                                                       

Fələk bir yazı yazdı,                                                                                          

Aç oxu, dəftərə bax. 
 

Əziz xatirəni anan Cəmiləm,                      

Eşqinin oduna yanan Cəmiləm, 

Zəmanə mülkündə Sənan Cəmiləm, 

Sənin ucbatından, mənim əlimdən. 

Taleyin, qismətin, bəxtin əlindən. 
 

Əzizim qanana bax,    

Axtarıb anana bax, 

Nakamlıqdan od alıb, 

Pünhanca yanana bax. 
 

                       Cəmil Əkbər 5.01 – 1985 

 
 

73. ÜÇÜN 
 

Sevirəm, sevəcəm ədaləti mən, 

Sonradan xəcalət çəkməmək üçün. 

Sevirəm, sevəcəm səxavəti mən, 

Xalqıma dərd-bəla verməmək üçün. 

Sevirəm, sevəcəm haqqı-hörməti, 

Nadanlıq, cəhalət görməmək üçün. 

Sevirəm, sevəcəm insanoğlunu, 

Həyatda tək-tənha qalmamaq üçün. 

Sevirəm, sevəcəm gözəllikləri, 

Könlümü qürurla doldurmaq üçün, 

Sevirəm, sevəcəm şeiri, qəzəli, 

Şairtək xidməti eyləmək üçün  

Sözümü xalqıma yetirmək üçün. 
 

                                  Cəmil Əkbər 
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74. DE NEYÇÜN ? 

 

Bir vaxt vardı amalımız bir idi,              

De neyçün biz indi aralanmışıq?            

El-obamız, mahalımız bir idi,  

De neyçün biz indi haralanmışıq?          

 

Nəbzimiz bir vurub, bir döyünərdi,        

Birgə fərəhlənib, bir söyünərdi, 

Birgə vəcdə gəlib, bir öyünərdi, 

De neyçün təklənib, sıralanmışıq? 

 

Hər məclis başında söz bizim idi, 

Abırlı-həyalı üz bizim idi, 

Oğul bizim idi, qız bizim idi, 

De neyçün şəklənib, qaralanmışıq? 

 

Qonaqlı-qaralı bağ bizim idi, 

Aran bizim idi, dağ bizim idi, 

Şamama yetirən tağ bizim idi, 

De neyçün soğulub, uralanmışıq? 

 

Hamıya can deyib, can eşidərdik, 

Süfrələr açardıq, nan eşidərdik, 

Düşünüb dərk eylə, qan eşidərdik, 

De neyçün biz indi poralanmışıq? 

 

Sanırdıq hamıdan sağlamıq, sağıq, 

Ülvi müqəddəsik, təmizik, ağıq, 

Hərkəsdən kefi kök, damağı çağıq, 

Nədən zədələnib, yaralanmışıq? 

 

Sözümüz hamıdan kəsərli idi, 

Çatırdı idraka, əsərli idi, 

Nüfuzlu, faydalı, səmərli idi, 

De neyçün biz indi koralanmışıq? 
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Dünyada ən güclü el, bizim idi, 

Haqqa yol göstərən dil, bizim idi, 

Yaşadan, yaradan əl, bizim idi 

De neyçün biz indi paralanmışıq? 

 

Cəmil Əkbər, dözümümüz var idi, 

Bağımızda üzümümüz var idi, 

Qüvvətimiz, qüdrətimiz var idi, 

De neyçün biz indi qoralanmışıq? 
 

                              Cəmil Əkbər   9. 09  – 1991 

75. NƏ ÜÇÜN? 

               I variant      

Əzəldən haq yolu, yolumuz olub,   

Nə üçün bəs ondan aralanmışıq?    

Sağında, solunda qolumuz olub,    

Nə üçün silinib, qaralanmışıq?      

                                            

Qonaqlı-qaralı dağ bizim olub,    

Şamama yetirən tağ bizim olub,      

Bar verən bostanlar, bağ bizim olub,   

Nəyaman soğulub, uralanmışıq?       
 

Düz deyib danışan dil bizim olub,    

Yaradıb yaşadan əl bizim olub,         

Sərraf bizim olub, ləl bizim olub,      

Nə üçün bəs indi poralanmışıq? 
 

Səsimiz, ünümüz kəsərli idi, 

Məzmunlu, mənalı, əsərli idi, 

Faydalı, xeyirli, səmərli idi, 

Nəyaman kütləşib koralanmışıq? 
 

Sanırdıq hamıdan sağlamıq, sağıq, 

Hərkəsdən tərtəmiz, hamıdan ağıq, 

Hamıdan gümrahıq, damağı çağıq, 

Nə üçün vurulub, yaralanmışıq?15     

 
15 Nə üçün bəs belə yaralanmışıq? 
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Ümidi bağladıq beynəlmimələ,16       

Saldıq şovinistə yaman vəlvələ, 

Dedik ki, insanlıq əmələ gələ, 

Nə üçün bəs indi haralanmışıq? 

 

Bir zaman hamıdan qüdrətli idik, 

Cəsarətli, cəsur, cürətli idik, 

Qürur sahibiydik, şöhrətli idik,       

Nə üçün şəklənib qaralanmışıq?  

 

Deyirlər ögeysən, yoxsa yerlisən,17    

Özgə məlumatlı, özgə sirlisən, 

Özgə fərasətli, özgə fərlisən, 

Nə üçün bütövkən paralanmışıq?18    

 

Fikirlər, xəyallar sözlər bir olub,     

Keçidlər, cığırlar, izlər bir olub,      

Əyrilər dil tapıb, düzlər bir olub,     

Nə üçün tək qalıb sıralanmışıq?   

 

İnsan arasında hörmət var idi,         

Sədaqət, səxavət, mürvət var idi,     

Ar-namus var idi, qeyrət var idi,      

Nə üçün cırlaşıb qoralanmışıq?        

 

Etiqad, etibar, inam var idi,19              

Haqdan, ədalətdən binam var idi,20     

İnsandan-insana ənam var idi, 

Nə üçün görəsən xoralanmışıq?  
 

 

                                                                 Cəmil Əkbər 1.06 – 1986  

 

 
16 a) İnandıq, güvəndik beynəlmimələ,      b) Eşidib inandıq beynəlmilələ, 
17 Deyirlər ögeysən, özgə yerlisən, 
18 Bəs nədən bütövkən paralanmışıq? 
19Etiqad var idi, inam var idi,  
20 Eşq məhəbbətdən binam var idi, 



105 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD 

 

 
 

76. NƏ ÜÇÜN? 
 

               II variant    

 

Əzəldən haqq yolu yolumuz idi,21     

Nə üçün uzaşıb aralanmışıq? 22      

Atadan, babadan ulumuz idi,             

Nə üçün bəs ondan, qaralanmışıq? 23                

                                  

Sovqatlar göndərən dağ bizim idi,24   

Şamama yetirən tağ bizim idi,  

Bostan bizim idi, bağ bizim idi,25  

Sonradan nəyaman uralanmışıq?  

 

Düz deyib danışan dil bizim idi,   

Yaşadan, yaradan əl bizim idi,     

Sərraf bizim idi, ləl bizim idi, 

Nə üçün bəs indi poralanmışıq? 

 

Fikirlər, xəyallar sözlər bir idi, 

Keçidlər, cığırlar, izlər bir idi, 

Əyrilər bir idi, düzlər bir idi,26     

Nə üçün tək qalıb sıralanmışıq? 

Dillərdə, dodaqda sözüm bol idi,27     

Könüllər mülkündə izim bol idi,     

Tənəkdə yetişən üzüm bol idi,        

Nə üçün bəs indi qoralanmışıq?  
 

                  Cəmil Əkbər 

 
21 Əzəldən haq yolu, yolumuz idi,          
22 Nə üçün bəs indi aralanmışıq?              
23 Nə üçün bəs indi qaralanmışıq?   
24 Qonaqlı-qaralı dağ bizim idi,         
25 Almalı, heyvalı bağ bizim idi,      
26 Ədalət, həqiqət düzlər bir idi, 
27 II variant                Arada, bərədə hörmət var idi, 

                                   Sədaqət, səxavət, mürvət var idi,   

    Ar-namus var idi, qeyrət var idi,   

 Nə üçün bəs indi qoralanmışıq?     
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77. NƏ HƏQİQƏT? 

 

Sərsərilər, giclər üçün, 

Nə ədalət, nə həqiqət? 

Dələduzlar, biclər üçün, 

Nə sədaqət, nə səxavət? 
 

Xainlərə, xəbislərə, 

Nanəcibə, naqislərə, 

Tərbiyəsiz varislərə, 28 

Ədəb-ərkan, nə mərifət? 
 

Doğru yolu azanlara,  

Düzü-tərsə yozanlara, 

Ünsiyyəti pozanlara, 

Nə insalıq, nə ləyaqət? 
 

Cahillərə, nadanlara, 

Haqqı-sayı udanlara, 

Təlimdən az dadanlara, 

Nə şəriət, nə təriqət? 
 

İnsafını atanlara, 

Vicdanını satanlara,29  

Aralığı qatanlara, 

Nə zəriflik, nə nəzakət? 
 

Böyük-kiçik saymayana, 

İnsanlığı duymayana, 

Gözəlliyə uymayana, 

Nə incəlik, nə lətafət? 30 

 

El qədrini bilməyənə,     

Xətir-hörmət bilməyənə, 

Gül qədrini bilməyənə,   

Nə məlahət, nə təravət?31  

 
281)  Belə karsız varislərə, 2) Tamahkirə, hərislərə, 
29 Qəflətlərdə yatanlara, 
30 Nə məlahət, nə təravət,   Nə məlahət, nə lətavət. 
31 Ətri-ənvər, nə təravət.  
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Mənliyini qanmayana,  

Haqqı-sayı anmayana,    

Xətir-hörmət sanmayana,32  

Nə şan-şöhrət, nə şərafət? 
 

Beləsindən gendə dolan, 

Daldada gəz, tində dolan, 

Şəhər nədir, kənddə dolan, 

Nə abır var, nə də ismət. 
 

Cəmil əl çək beləsindən, 

Baş açmazsan hiyləsindən, 

Götürdüyün şələsindən,       

Nə namus var, nə də qeyrət. 
 

                        Cəmil Əkbər   25. 09 – 1991 

                                

78. NƏ 
 

Sərsərilər, giclər üçün,  

Nə ədalət, nə həqiqət? 

Dələduzlar biclər üçün, 

Nə sədaqət, nə səxavət? 
 

Xainlərə, xəbislərə, 

Nanəcibə, naqislərə, 

Tərbiyəsiz varislərə,33   

Ədəb-ərkan, nə mərifət?     
 

Doğru yolu azanlara, 

Düzü tərsə yozanlara, 

Ünsiyyəti pozanlara, 

Nə insanlıq, nə ləyaqət? 
 

Cahillərə, nadanlara, 

Təlimdən kəm dadanlara, 

Haqqı-sayı udanlara, 

Nə təriqət, nə şəriət? 
 

 

 
32 El dərdinə yanmayana,      
33 1) Belə karsız varislərə,  2) Acgözlərə, hərislərə, 
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İnsafını atanlara, 

Qəflətlərdə yatanlara,34   

Aralığı qatanlara, 

Nə incəlik, nə nəzakət? 

 

Böyük-kiçik saymayana, 

İnsanlığı duymayana,        

Gözəlliyə uymayana,        

Nə zəriflik, nə lətafət? 

 

El şəninə gülməyənə,35         

Xətir-hörmət bilməyənə,   

Gül qədrini bilməyənə,      

Nə məlahət, nə təravət?  

 

Mənliyini qanmayana,    

İçin-için yanmayana,       

Haqqı-sayı anmayana,        

Nə şan-şöhrət, nə şərafət?  

 

Beləsindən gendə dolan, 

Daldada gəz, tində dolan, 

Şəhər nədi, kənddə dolan, 

Nə abır var, nə də ismət? 

 

Cəmil, əl çək beləsindən, 

Baş açmazsan hiyləsindən, 

Götürdüyü şələsindən, 

Nə namus var, nə də qeyrət. 
 

                          Cəmil Əkbər     25. 09-1991 

 

 
34 Vicdanını satanlara, 
35 II variant                      El qədrini bilməyənə,  

                                         Gül qədrini bilməyənə,   

                                         Ləl qədrini bilməyənə, 

 Nə məlahət, nə təravət?  
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79. NƏ 

 

Bacarana baş qurbandı, 

Nə ədalət, nə həqiqət? 

Kəsin ona lap qurbanda, 

Nə insanlıq, nə ləyaqət? 
 

Ölən olsun, qalan olsun, 

Verən-versin, alan-alsın, 

Açan-açsın, solan-solsun, 

Ədəb-ərkan, nə nəzakət? 
 

İnsaf nədir, mürvət nədir,  

Xeyirxahlıq, hörmət nədir,  

Nicat nədir, nüsrət nədir,  

Xeyirxahlıq, nə fəzilət? 
 

Gedən-getsin, qalan-qalsın, 

Açan-açsın, solan-solsun, 

Xəyallara dalan-dalsın, 

Nə mərhəmət, nə mərifət? 
 

İlqarından dönən-dönür, 

Yanan-yanır, sönən-sönür, 

Qalxan-qalxır, enən-enir, 

Nə sədaqət, nə səxavət. 
 

                                 Cəmil Əkbər         
 

80. ŞƏKLƏNDİM 
 

İnsan birbirinə divan tutduqca, 
Yolunu, izini rəvan getdikcə, 

Sulandıqca, cücərdikcə, bitdikcə, 

Nəciblikdən, nəzakətdən şəkləndim. 
 

İnsan birbirini qırıb tökdükcə, 

Vüqarını, qamətini bükdükcə, 

Yol-izində qaratikan əkdikcə, 

Xətir-hörmət, fəzilətdən şəkləndim. 
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Bəşər övladını yoldaş bilirdim, 

Vəfalı dost-tanış, sirdaş bilirdim, 

Canciyər bilirdim, qardaş bilirdim,  

Bu fikirdən, bu niyyətdən şəkləndim. 
 

Mən insanoğlunu dönük gördükcə, 

Həryana, hər səmtə yönük gördükcə, 

Dadamal gördükcə, ənik gördükcə, 

Dözüm, durum, qətiyyətdən şəkləndim. 
 

Kimə bel bağlayım, inanım indi? 

Düşüb imtahanda sınanım indi? 

Gəlməyir kimsəyə gümanım indi, 

Mən fəhimdən, fərasətdən şəkləndim. 
 

Heçkəs dinə bilmir, danışa bilmir, 

Nə xeyir, nə şərə qarışa bilmir,  

Dövrü-zəmanəylə barışa bilmir, 

Mən insanda cəsarətdən şəkləndim. 
 

Bazardakı kasadlığı gördükcə, 

Alverçini, dəllalığı gördükcə,  

Dava-dalaş kahallığı gördükcə, 

Bacarıqdan, məharətdən şəkləndim. 
 

Cəmil Əkbər 26. 09-1991 

 

81. ŞƏKLƏNDİM 
 

 

Zəmanəni mən bu sayaq görəndə,                            

Bacarıqdan, məharətdən şəkləndim,                       

Tərsəməssəb, kəlləmayaq görəndə,                       

Ədalətdən, həqiqətdən şəkləndim. 36       

 
36 II variant          Zəmanəni mən bu sayaq gördükcə 

İnsaf, mürvət, kəramətdən şəkləndim. 

Hər yetəni bizə mayaq gördükcə, 

İnsanlıqdan, ləyaqətdən şəkləndim. 
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                            Nanəcibi, naqisləri görəndə, 

Tamahkarı, hərisləri görəndə, 

Belə-belə varisləri görəndə, 

Sədaqətdən, səxavətdən şəkləndim.                            
 

Yer üzündə dava-dalaş görəndə,  

Vurhavuru qorxu, təlaş görəndə, 

Çəkişmələr, qovğa, savaş görəndə, 

İnsaf, mürvət, kəramətdən şəkləndim. 
 

Ünsiyyərdə əyər-əksik görəndə,                       

Nəsihətdə əyər-əksik görəndə,                          

Saf-niyyətdə əyər-əksik gördə,                      

İnsanlıqdan, ləyaqətdən şəkləndim.   
 

Cəhaləti, qəbahəti görəndə,                                                

Xətaları, xəsarəti görəndə,                                                     

Çəkişməni, ədavəti görəndə,                          

Zəriflikdən, məlahətdən şəkləndim. 

 

Təpələri dağ yerində görəndə,  

Kol-kosları bağ yerində görəndə,  

Qaraları ağ yerində görəndə,  

Saf ülfətdən, ünsiyyətdən şəkləndim.                 

 

Kin-küdurət, ədavəti görəndə, 

Addımbaşı qəbahəti görəndə, 

Xata-bəla, xəsarəti görəndə, 

Nəcib istək, məhəbbətdən şəkləndim.   
 

Kütbeyini, nadanları görəndə,  

Tərsəməssəb adanları görənə,  

Haqqı-sayı udanları görəndə,   

Saf arzudan, pak niyyətdən şəkləndim.         

 

Paxıllığı, xəyanəti görəndə,                            

Giley-güzar şikayəti görəndə,                         

Törədilən cinayəti görəndə,                          

Bu bəşərdən, cəmiyyətdən şəkləndim.   
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Həyasızlıq bürüdükcə cahanı,                         

Xanım nədi, xatın nədi, ağanı?                       

Böyük nədi, kiçik nədi, çağanı?                      

Ədəb-ərkan, mərifətdən şəkləndim.37  
 

İnsan birbirinə divan tutduqca, 

Təkcə öz yolunu rəvan etdikcə, 

Sulandıqca, cücərdikcə, bitdikcə, 

Nəciblikdən, nəzakətdən şəkləndim. 
 

İnsan bir-birini qırıb tökdükcə, 

Vüqarını, qamətini bükdükcə, 

Qurulanı, tikiləni sökdükcə, 

Xeyirxahlıq, fəzilətdən şəkləndim. 
 

Oxuyan az, öyrənən az, qanan az,  

Axtaran az, arayan az, anan az, 

İçin-için od alan az, yanan az, 

Quran kitab, şəriətdən şəkləndim.   
 

Bəşər övladını qardaş sanırdım, 

Vəfalı dost-tanış, yoldaş sanardım, 

Canciyər sanardım, sirdaş sanardım, 

Mən bu fikir, qənaətdən şəkləndim.   
 

Mən insanoğlunu dönük görəndə,                          

Hər yana üz tutan, yönük görəndə,38    

Dadamal gördükcə, ənik gördükcə,  

İnsanlıqda məziyyətdən şəkləndim.39     
 

Bu ülvi varlığa inanım necə? 

Bilmirəm mən necə almayım vecə?40  

Baxan yox zəhmətə, xidmətə, gücə, 

Mən fəhmdən, fərasətdən şəkləndim.   

 
37 II variant            Həyasızlıq bürüdükcə hər yanı,  

Bakı, Gəncə, Şəki, Şirvan, Muğanı,  

Qarabağı, Naxçıvanı, Qubanı, 

Ədəb-ərkan, mərifətdən şəkləndim. 
38 Hər yana, hər səmtə yönük görəndə,                            
39 Dözüm-durum qətiyyətdən şəkləndim. 
40 Bilmirəm nə cürə almayım vecə? 
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Kimə bel bağlayıb inanaq indi? 

Düşüb imtahana sınanaq indi? 

Ya məzəmmət alaq, qınanaq indi,41     

Mən insanda cəsarətdən şəkləndim.  
 

Bazardakı kasadlığı gördükcə, 

Möhtəkiri, dəllallığı gördükcə, 

Qanmazlığı, kahallığı gördükcə, 

Dəyər-dəyməz hər qiymətdən şəkləndim.   
 

                                                            Cəmil Əkbər   20-26. 09-1991      

            

82. İNDİMİ KEFDİ? 

 

Bir zaman həryanda nemət bol idi, 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 

Halal dövlət, halal sərvət bol idi, 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
 

Hayana baxırdın üzlər gülürdü, 

Baxışlar gülürdü, gözlər gülürdü.  

Oğullar gülürdü, qızlar gülürdü,  

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 

 

Çəkilən zəhmətə qiymət var idi, 

İnsandan-insana xidmət var idi, 

Saf arzu-istəklər, niyyət var idi, 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
 

Çörək ucuz idi, çay ucuz idi, 

Nəqədər istəsən tay ucuz idi. 

Sovqat bol gəlirdi, pay ucuz idi, 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 

 
41 II variant               Birkəs nə dinməyir, nə danışmayır,        

Xeyir-şər işlərə heç qarışmayır,               

Nə olsun zamanla o barışmayır,    

Mən insanda cəsarətdən şəkləndim.  
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Hamı birbirinə yoldaş deyərdi, 

Vəfalı dost-tanış qardaş deyərdi.  

Mehriban, səmimi, sirdaş deyərdi, 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 

 

İnsandan-insana xidmət var idi, 

Kəramət var idi, mürvət var idi. 

Ülvi-istək, pak məhəbbət var idi, 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
 

Ünsiyyət-ülfətdə yalan görmədim, 

Dağılan, sökülən, talan görmədim. 

Xalqını qaz kimi yolan görmədim, 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
 

Düşüncə, dərrakə, kamal var idi, 

Əqidə var idi, amal var idi. 

Sayılan, seçilən mahal var idi, 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
 

Ədəb-ərkan, nəzakət də bol idi, 

Sədaqət də, səxavət də bol idi. 

İnsanlıq da, ləyaqət də bol idi, 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
 

Qəm-qüssə az idi, qəhər az idi, 

Şəhərli az idi, şəhər az idi, 

Əfilər, əqrəblər, zəhər az idi,  

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
 

Kişi kişi idi, ər də ər idi, 

Xötəklər xötəkdi, nər də nər idi. 

Sərraf sərraf idi, zər də zər idi,  

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
 

Millət arasında dava yox idi, 

Zəhərə qarışmış hava yox idi. 

Lovğa, yekəxana, yava yox idi, 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
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Hamı birbirinə hörmət edərdi, 

Qayğı göstərərdi, xidmət edərdi. 

Can deyib, eşidib, söhbət edərdi, 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
 

Həryandan gələrdi sədamız gözəl, 

Tamımız yerində, dadımız gözəl.  

Ünvanımız gözəl, adımız gözəl, 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
 

Möhkəm sığınmışdıq kökə, təmələ, 

Gör nələr törədi, gəldi əmələ? 

Qurmurduq heçkəsə hiylə, nə tələ, 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
 

Utanardıq el-obanın üzündən, 

Çəkinərdik oğulundan, qızından. 

Çıxanmırdıq yolağından, izindən, 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
 

İnfarkt, xərçəng, şəkər, vərəm az idi,  

Oğru, əyri, bir də haram az idi. 

Sızıldayan yaram, xoram az idi,  

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
 

İnsanam deyəndə kamal var idi, 

Əqidə var idi,  amal var idi, 

Mənəvi gözəllik, camal var idi,  

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 

 

Hamı üz tuturdu şəhərə sarı, 

Əqilə, kamala, bəhərə sarı,  

Nurlu gələcəyə, səhərə sarı, 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
 

Zəmanə dəyişib, dövran dəyişib, 

Hökm edən kişilər, sərvan dəyişib,  

Səfərlər, güzarlar, karvan dəyişib, 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
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Saxtalıq çoxalıb, yalanlar artıb, 

Əqrəbtək insanı çalanlar artıb, 

Fikir, xəyallara dalanlar artıb, 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
 

Yaradan azalıb, quran azalıb,  

Oyanan azalıb, duran azalıb. 

Tər töküb özünü yoran azalıb,   

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
 

Vədəsi çatmamış ölən çoxalıb, 

Bağrının başını dələn çoxalıb, 

Gözünün yaşını silən çoxalıb, 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
 

Hər yetən gədəyə bəydi deyirlər, 

Alimə, loğmana keydi deyirlər,  

İtirib əqlini səydi deyirlər, 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
 

Şöhrət sahibidir gör kimlər Allah? 

Dövrün sahibidir gör kimlər Allah? 

Sərvət sahibidir gör kimlər Allah? 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
 

Hər yetən gədələr başa çəkilir, 

Dırmaşıb zirvəyə, qaşa çəkilir. 

Tək-tənha deyildir, qoşa çəkilir, 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
 

Böyük-kiçik ağsaqqalı sayan yox, 

Dərdbiləni, əhlihalı sayan yox. 

Dərrakəli pürkamalı sayan yox, 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
 

Talan olur dövlətimiz, malımız, 

Dəymiş durur, yeksan olur kalımız, 

Görün necə bərbad olur halımız, 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
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Oxu bu naməni, ayıl ay bəşər, 

Sənə deməsinlər zayıl ay bəşər, 

Olmaynan pis işə qayıl ay bəşər, 

Ondamı kef idi, indimi kefdi? 
 

                                Cəmil Əkbər  1. 12 – 1994       
  

83. İNDİMİ PİSDİR? 
 

Ellərə car çəkdik beynəlmiləli, 

Nəydi müəmmalı, nəydi şübhəli? 

De nəydi əcaib, nəydi gülməli? 

Ondamı pis idi, indimi pisdir? 
 

O zaman bu qədər qaçqın yox idi, 

Didərgin yox idi, köçgün yox idi,  

Dağıntı, söküntü, uçqun yox idi, 

Ondamı pis idi, indimi pisdir? 

 

Bazarda dükanda qənd də bol idi, 

Şəhər də bol idi, kənd də bol idi,  

Hər diyar, el-oba, səmt də bol idi,  

Ondamı pis idi, indimi pisdir? 
 

O zaman bu qədər talan yox idi, 

Ayaqlar altında qalan yox idi, 

Züy tutub nağara çalan yox idi, 

Ondamı pis idi, indimi pisdir? 

 

Cəhalət dünyası məhv edilirdi, 

Ədavət dünyası məhv edilirdi,  

Qəbahət dünyası məhv edilirdi, 

Ondamı pis idi, indimi pisdir? 
 

Qanunu gözləyən dövlət var idi, 

Saf arzu-istəklər, niyyət var idi,  

Mehri-ülfət, səmimiyyət var idi, 

Ondamı pis idi, indimi pisdir? 
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İnsanlıq, ləyaqət kara gəlirdi, 

Tarlalar, zəmilər bara gəlirdi, 

Düşmənlər kor olub, zara gəlirdi, 

Ondamı pis idi, indimi pisdir? 
 

Sualım sizədir ay kor olanlar, 

Qulağı tutulan, ay kar olanlar, 

Ay bədnam olanlar, ay xar olanlar, 

Ondamı pis idi, indimi pisdir? 
 

Hər yana baxırdın çörək bol idi, 

Tərtəmiz döyünən ürək bol idi, 

Qayğılar, yardımlar, kömək bol idi, 

Ondamı pis idi, indimi pisdir? 
 

Yeməyə, içməyə nemət bol idi,  

Şərafət bol idi, şöhrət bol idi, 

Mənəvi gözəllik, sərvət bol idi,  

Ondamı pis idi, indimi pisdir? 
 

Bazarda, dükanda çay da bol idi,  

Nəqədər istəsən tay da bol idi, 

Payız da bol idi, yay da bol idi, 

Ondamı pis idi, indimi pisdir? 
 

Şakolat, konfet də, qənd də bol idi, 

Hər dölmə, dalanda, tində bol idi, 

Şəhər, qəsəbədə, kənddə bol idi,  

Ondamı pis idi, indimi pisdir? 
 

Moskva yayırdı kurant səsini, 

Kremlin ecazkar zümzüməsini, 

Salırdı, ləyaqət bəhsə-bəhsini, 

Ondamı pis idi, indimi pisdir? 
 

Gəzirdik hər yanı eli, obanı, 

Axtarıb tapırdıq dost-mehribanı, 

Geyirdik tər-təmiz zəri-zibanı, 

Ondamı pis idi, indimi pisdir? 
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Oxu bu naməni, ayıl ay bəşər, 

Sənə deməsinlər zayıl ay bəşər, 

Olmaynan pis işə qayıl ay bəşər, 

Ondamı pis idi, indimi pisdir? 
 

                            Cəmil Əkbər     2. 12 – 1994 

 

84. İNDİ DƏ PİSDİR 

 

Hərzaman olubdur dələduz, biclər, 

Onda da pis idi, indi də pisdir. 

İlqara-imana kəc oğlu kəclər, 

Onda da pis idi, indi də pisdir. 

 

Hərzaman olubdur ara qatanlar, 

Vicdanı, məsləki pula satanlar, 

Min sifətlə vara-hala çatanlar, 

Onda da pis idi, indi də pisdir. 

 

Hərzaman olubdur əzilən, əzən, 

Avara dolanıb sərsəri gəzən, 

Usanıb canından doyaraq bezən, 

Onda da pis idi, indi də pisdir? 

 

Hərzaman olubdur satıb alanlar, 

Ayaqlar altına düşüb qalanlar, 

Fikirlərə, xəyallara dalanlar, 

Onda da pis idi, indi də pisdir. 
 

Hərzaman olubdur naxələf, naqis, 

Acgöz, qarınqulu, tamahkar, həris, 

Paxıl, mərdimazar, xainlər, xəbis, 

Onda da pis idi, indi də pisdir. 
 

Onda da var idi saralıb-solan, 

Tikilib gözləri yollarda qalan, 

Var idi məzlum da, varlı da, kalan, 

Onda da pis idi, indi də pisdir? 
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Onda da var idi saxta, yalanlar, 

Əqrəbtək, iblistək xalqı çalanlar, 

Bədəməldən ilhamını alanlar, 

Onda da pis idi, indi də pisdir? 

 

Belədir zəmanə, belədir dövran, 

Beylə dövr eyləyir, köç edir karvan, 

Beylədir iqtidar, beylədir sərvan, 

Onda da pis idi, indi də pisdir? 

 

Nəqədər hökm edib dəyişsə zaman, 

Dağların başından getməyir duman, 

Qəm-qüssə çəkməkdən halımız yaman, 

Onda da pis idi, indi də pisdir? 

      

Hərzaman olubdur çalıb-çapanlar, 

Yoğurmamış yağlı kökə tapanlar, 

Dar məqamda yayınanlar, sapanlar, 

Onda da pis idi, indi də pisdir? 

 

Hərzaman olubdur yolu azanlar, 

Ünsiyyəti-ülfətləri pozanlar, 

Həqiqəti tərsəməssəb yozanlar,  

Onda da pis idi, indi də pisdir? 

 

Zəmanə belədir ay Cəmil Əkbər, 

Havayı çəkməynən qüssə-qəm, kədər, 

Baqi döy müdəssil, gələnlər gedər, 

Onda da pis idi, indi də pisdir?42 
 

                           Cəmil Əkbər   7. 12 – 1994 

                              

     

 
42 II variant               İnanma ay Cəmil düzələ zaman,   

                                 Törpüyə gələrək nəzilə zaman,     

 Əsrdən-əsirə yüz ilə zaman,     

 Onda da pis idi, indi də pisdir?      
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85. BATIR 

 

Dünya yaranandan indiyə qədər, 

Nəqədər haq batır, ədalət batır. 

Cahanda baqidir, qüssə, qəm kədər, 

Doğruluq məhv olub, həqiqət batır. 

 

Haçandan qalmışıq nadan əlində, 

Təlimdən yarımçıq dadan əlindən, 

Yolunu tərsinə adan əlindən, 

Nəqədər insanlıq, ləyaqət batır. 

 

Hiyləgər, dələduz verib əl-ələ, 

Salırlar aləmə yaman vəlvələ, 

Qoymayır insanlıq əmələ gələ, 

Nəqədər şan-şöhrət, şərafət batır. 

 

Qədirbilməz nanikorlar əlindən, 

Oğru-əyri, haramxorlar əlindən, 

Bu bəşərə ziyankarlar əlindən, 

Nəqədər bacarıq, fərasət batır. 

 

Nanəcib, naxələf, naqis əlindən, 

Paxıllar, xainlər, xəbis əlindən.  

Bisəmər, yaramaz, varis əlindən, 

Nəqədər nəzakət, mərifət batır. 

 

Dövrü-zəmanədə dönüklük artıb, 

Vicdanı, məsləki sönüklük artıb, 

Hər səmtə üz tutan yönüklük artıb, 

Nəqədər sədaqət, səxavət batır. 

 

Ünsiyyət-ülfətlər pozulub gedir, 

Xətir də, hörmət də azalıb gedir,  

Döyünən ürəklər sozalıb gedir, 

Nəqədər insanlıq, ləyaqət batır. 
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Bu bəşər qalıbdır dava-dalaşda, 

Həyəcanda, vahimədə, təlaşda, 

Qal-qovğada vurhavurda savaşda, 

Cəhalət içində məmləkət batır. 
 

                               Cəmil Əkbər 21. 04 -1999 

86. UNUTMA QARDAŞ 
 

 

Şərt deyil ya çoban, ya düha olmaq, 

Ülvi-ləyaqəti unutma qardaş. 

Ya ucuz dolanıb, ya baha olmaq, 

Eşqi-məhəbbəti unutma qardaş. 

 

İstər fəhlə olun, ya kəndli olun, 

Ya qəm-qüssə çəkin, ya dərdli olun, 

Ya adi dolanın, ya fəndli olun, 

Haqqı, ədaləti unutma qardaş. 

 

İstər dağda dolan, aranda dolan, 

İstər baharda gəz, boranda dolan. 

İstərsə seyrə çıx, bir anda dolan, 

Ünsiyyət-ülfəti unutma qardaş. 
 

                              Cəmil Əkbər    
 

87. GÖZƏLDİ QARDAŞ 

 

Cabbar43 zənguləsi, Xan44 nəfəsilə, 

Şeyda bülbülilə, bəhsəbəhsilə, 

Ədalət45 sazında öz həvəsilə, 

Qurban46 da tarııyla gözəldi qardaş. 

 
43 Məşhur xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlu nəzərdə rutulur. 
44 Məşhur xanəndə Xan Şuçinski nəzərdə rutulur. 
45 Məşhur saz ustadı Aşıq  Ədalət Nəsibov nəzərdə rutulur. 
46 Məşhur tar ustadı Qurban Pirimov nəzərdə rutulur. 
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Hərkəs hünərilə, əzəmətilə, 

Sərraflar verdiyi düz qiymətilə, 

Saf, təmiz arzuyla, pak niyyətilə, 

Öz namus arıyla gözəldi qardaş. 

 

Kəlbəcər balıyla, Quba alması, 

Şəki plovuyla, Gəncə dolması, 

Astara limonu, Lerik havası, 

Göyçay da narıyla gözəldi qardaş. 

 

Yamacda bərq vuran qızıl lalələr,                  

Çəməndə tərləyən gözəl jalələr,                     

Dərəyə süzülən mey-piyalələr,                          

Zirvə də qarıyla gözəldi qardaş. 
 

Cəmil Əkbər    

               

88. QANDADIR QARDAŞ 

 

İnsanlığı dağda, daşda arama! 

Gendə, hüceyrədə, qandadır qardaş. 

İşarədə, gözdə, qaşda arama! 

Gendə, hüceyrədə, qandadır qardaş. 

 

İnsanda nə varsa yaxşı da, pis də, 

Acıq da, qəzəb də, hiddət də hirs də. 

Zalımlıq, qəddarlıq, bədxahlıq, nəs də, 

Gendə, hüceyrədə, qandadır qardaş. 

 

Əla da onda var, pis də onda var,                                                                 

Qızıl da onda var, mis də onda var,                                                              

Höcət də, inad da, tərs də onda var,    

Gendə, hüceyrədə, qandadır qardaş. 

 

Dəymiş də onundur, kal da onundur, 

Zülal da, şəkər də, bal da onundur. 

Qovğa da onundur, qal da onundur, 

Gendə, hüceyrədə, qandadır qardaş. 
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Hamı aciz qalıb genlər əlində,   

Fitnə - fəsadında, fellər əlində, 

Çarəsizdir bil ərənlər, əlində,             

Gendə, hüceyrədə, qandadır qardaş. 
 

Düşüncə, dərrakə, kamal onundur, 

Əqidə onundur, amal onundur, 

Gözəllik, çirkinlik, camal onundur,  

Gendə, hüceyrədə, qandadır qardaş. 
 

Kim görübki, tikan gülə bənzəsin? 

Gil, daş, saxsı, inci, lələ bənzəsin,     

Qarışqa, çəyirtgə, filə bənzəsin,         

Gendə, hüceyrədə, qandadır qardaş. 
 

Gəl qardaşım insanları qınama, 

Addımbaşı imtahanda sınama, 

Məzəmmətlə hədələmə, yanıma, 

Gendə, hüceyrədə, qandadır qardaş. 
 

Hərkəs gəlib ləyaqətə çatanmır, 

Ədəb-ərkan, nəzakətə  çatanmır. 

İnsaf, mürvət, kəramətə çatanmır, 

Gendə, hüceyrədə, qandadır qardaş. 
 

Səbəb odur, hamı gəlib dür olmur, 

Səssiz axır, şırıldamır, gur olmur, 

Yaşa dolub qocalsada, pir olmur,   

Gendə, hüceyrədə, qandadır qardaş. 
 

Geni xarab, qanı xarab neyləsin? 

Zülalı kəm, şanı xarab neyləsin? 

Böyrü-başı, yanı xarab neyləsin? 

Gendə, hüceyrədə, qandadır qardaş. 
 

Bais olub bu bəşəri azdıran, 

Ünsiyyəti, ülfətləri pozduran, 

Doğruları əyriliyə yozduran,  

Gendə, hüceyrədə, qandadır qardaş. 
 

Cəmil Əkbər 5. 08 - 1988 
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89. BURA ÇATMAZ ORA, QARDAŞ! 

 

Ora varlı, bura qıtdır, 

Bura çatmaz ora, qardaş! 

Orda iş var, burda fitdir, 

Bura çatmaz ora, qardaş! 

 

Orda düzlük, burda yalan, 

Orda mələk, burda ilan. 

Orda qurmaq, burda talan, 

Bura çatmaz ora, qardaş! 

 

Orda gözəl, burda çirkin, 

Orda sadə, burda nikbin, 

Orda xürrəm, burda bədbin, 

Bura çatmaz ora, qardaş! 

 

Orda düzlük, burda kələk, 

Orda həyat, burda külək, 

Orda xəlbir,  burda ələk, 

Bura çatmaz ora, qardaş! 

 

Orda zəhmət, burda darğa, 

Orda bülbül, burda qarğa, 

Orda sadə, burda lovğa, 

Bura çatmaz ora, qardaş! 

 

Orda təmiz təbiət var, 

Qanunsevən cəmiyyət var, 

İnsanlıqda ləyaqət var, 

Bura çatmaz ora, qardaş! 
 

Orda sevinc, burda qəhər, 

Orda şərbət,  burda zəhər, 

Orda qazanc, burda bəhər, 

Bura çatmaz ora, qardaş! 
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Orda al qansoran yoxdur, 

Ümidini qıran yoxdur, 

Bezikdirib yoran yoxdur, 

Bura çatmaz ora, qardaş! 
 

Orda hörmət, burda zülmət, 

Orda söhbət, burda qeybət, 

Orda inam, burda dəhşət, 

Bura çatmaz ora, qardaş! 
 

Orda haq var, ədalət var, 

Yaşamağa səadət var, 

İnsaf-mürvət, kəramət var, 

Bura çatmaz ora, qardaş! 
 

Orda kamil, burda dəli, 

Orda İvan, burda Vəli, 

Orda mömün, burda zəli, 

Bura çatmaz ora, qardaş! 

 

Ora ucuz, bura baha, 

Orda qəpik, burda şaha, 

Nə vəsf edim, deyim daha? 

Bura çatmaz ora, qardaş! 
 

Gözəlləri mehribandır, 

Yanaqları al-əlvandır. 

İşarədən göz qanandır, 

Bura çatmaz ora, qardaş! 
 

Nemət ilə dolub hər yan, 

Mağazada edir cəryan, 

Yoxdur yoxsul, yoxdur  üryan, 

Bura çatmaz ora, qardaş! 
 

Orda kamal, burda giclik, 

Orda düzlük, burda biclik, 

Orda sülhdür, burda öclük, 

Bura çatmaz ora, qardaş 
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Ora bağdır, bura koldur,                        

Ora dəymiş, bura kaldır, 

Orda kefdir, bura qaldır, 

Bura çatmaz ora, qardaş! 
 

Ora arlı, bura arsız,  

Ora barlı, bura barsız, 

Ora karlı, bura karsız, 

Bura çatmaz ora, qardaş! 
 

Orda ədəb, buda ərkan, 

Orda bazar, burda dükan, 

Orda palan, buda örkən, 

Bura çatmaz ora, qardaş! 
 

Hamı işə tələsiyir, 

Hamı gücə tələsiyir. 

Bir bax necə tələsiyir? 

Bura çatmaz ora, qardaş! 
 

Maral kimi gəzənə bax, 

Ürəyini üzənə bax, 

Səbr eyləyib dözənə bax, 

Bura çatmaz ora, qardaş! 
 

Canlar alır alagözlər, 

Al yanaqlar, lalə üzlər, 

Xoş əyləncə, şirin sözlər, 

Bura çatmaz ora, qardaş! 
 

Ora dəniz, bura çaydır, 

Ora ildir, bura aydır, 

Orda payız, burda yaydır, 

Bura çatmaz ora, qardaş! 
 

Orda toyuq, burda çaqqal, 

Orda satan, burda baqqal, 

Orda abır, burda naqqal, 

Bura çatmaz ora, qardaş! 
 

                             Cəmil Əkbər 1981 oktyabr, noyabr, dekabr Kiyev                    
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90. QARDAŞ 

 

Dünyanın nəqədər gözəlliyi var, 

Sənlədir, mənlədir, onladır qardaş. 

Nəqədər zəriflik, incəliyi var, 

Sənlədir, mənlədir, onladır qardaş. 

 

Nəqədər qüssəsi, qəhəri varsa, 

Acısı, şirini, zəhəri varsa, 

Kəndi, qəsəbəsi, şəhəri varsa, 

Sənlədir, mənlədir, onladır qardaş. 

 

Nəqədər qal-qovğa, davası varsa, 

Zəhərə qarışmış havası varsa,  

Dağılmış, talanmış yuvası varsa,  

Sənlədir, mənlədir, onladır qardaş. 

 

Nəqədər  əzabı, cəfası varsa, 

Nəşəsi, ləzzəti səfası varsa,  

Etibarı varsa, vəfası varsa,  

Sənlədir, mənlədir, onladır qardaş. 

 

Gəl biz onu heç vəfasız saymayaq, 

Hər fitnəyə, fəsadlara uymayaq, 

Bezikməyək, usanmayaq, doymayaq, 

Sənlədir, mənlədir, onladır qardaş. 

 

Yaxamızı gəl kənara çəkməyək, 

Zinhar edib gözyaşını tökməyək, 

İztirabdan qəddimizi bükməyək, 

Sənlədir, mənlədir, onladır qardaş. 

 

Hərəmiz bir yerdən əyirik onu, 

Salıb ayaq altda döyürük onu, 

Bədnam edib, yaman söyürük onu, 

Sənlədir, mənlədir, onladır qardaş. 
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Gəlin dünyamıza böhtan deməyək, 

Haqqısayı itirməyək, yeməyək, 

Fitnələrə-fəsadlara uymayaq, 

Sənlədir, mənlədir, onladır qardaş. 

 

Hiylələr də bizdə, kələk də bizdə, 

Şeytanlar da bizdə, mələk də bizdə,  

Şadara, xəlbir də, ələk də bizdə,  

Sənlədir, mənlədir, onladır qardaş. 

 

Sədaqət də, səxavət də, hörmət də, 

Yaxşılıq da, yamanlıq da, mürvət də, 

Abır-həya, ar-namus da, qeyrət də, 

Sənlədir, mənlədir, onladır qardaş. 

 

Asan da, kəsən də, küsən də bizik, 

Küləktək sovurub, əsən də bizik,  

Ülfət-ünsiyyəti kəsən də bizik, 

Sənlədir, mənlədir, onladır qardaş. 

 

Gəlin dərk eyləyək bu həqiqəti, 

Eşidib anlayaq, qətidir qəti, 

Qoruyaq hər yerdə haqq-ədaləti, 

Sənlədir, mənlədir, onladır qardaş. 

 

Gəlin yaxınlaşaq, əl-ələ verək, 

Bu işin xeyrini, kamını görək, 

Bağını becərib, barını dərək, 

Sənlədir, mənlədir, onladır qardaş.                   

                                 Cəmil Əkbər  
 

91. QARDAŞIM 

 

Dərdi-sərim başqadır, 

Yozma məni qardaşım. 

Bilki dərdin başqadır, 

Pozma məni qardaşım. 
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Mən ucalmaq istərəm, 

Mən qocalmaq istərəm, 

Mən bac almaq istərəm, 

Qazma məni qardaşım. 

 

Arzum var, niyyətim var, 

Sağlam ünsiyyətim var, 

Kamil şəxsiyyətim var, 

Azma məni qardaşım, 

 

Nə kinim var, küdrətim, 

Nə qəzəbim, hiddətim, 

Heçkimsəyə minnətim, 

Əzmə məni qardaşım, 

 

Nəcib diləkliyəm mən, 

Təmiz ürəkliyəm mən, 

Güclü biləkliyəm mən, 

Üzmə məni qardaşım. 

 

Bəllidir əslim mənim, 

Qohumum, nəslim mənim, 

Olduğum fəslim mənim, 

Gəzmə məni qardaşım, 
          

                         Cəmil Əkbər 

 

92. ATAM QARDAŞIM 
 

Evində hərzaman saz səsi gəlsin,  

Qapında, bağçanda qaz səsi gəlsin, 

Bahar təravəti, yaz səsi gəlsin, 

Ay əziz mehriban atam qardaşım. 
 

Açısın bağ-bağçanın təzə qönçəsi, 

Qübarlar görməyən məzə qönçəsi. 
Yaysın xoş ətrini üzə qönçəsi,  

Ay əziz mehriban atam qardaşım. 
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Gəlsin çorəyini yesin qonağın, 

Şəninə xoş sözlər desin qonağın, 

“Armud kampotu”ndan içsin qonağın, 

Ay əziz mehriban atam qardaşım. 
 

Gələk qapınıza, oğul toyuna, 

Qurban kəsək qamətinə, boyuna. 

Hər gününə, hər ilinə  ayına, 

Ay əziz mehriban atam qardaşım. 
 

Hayanda olsan da ürəyimdəsən, 

Arzu, istəyimdə diləyimdəsən, 

Cəmilə dayaqsan gərəyimdəsən, 

Ay əziz mehriban atam qardaşım. 
 

                            Cəmil Əkbər  15. 08 -1986 
 

93. VERMƏZDİM 

 

Əzəldən bilsəydim vəfan bu imiş,  

İbtidadan salamımı verməzdim. 

Düşüncən, idrakın, qafan bu imiş, 

Kəlmə kəsib, kəlamımı verməzdim.47 
 

Bilmədim kəm-kəsir xislətindədir, 

Səxavət, kəramət, mürvətindədir, 

Ənənən, vərdişin, adətindədir, 

Dost bilərək qərarımı verməzdim. 

 

Vaxt itirib ünsiyyətə girərək, 

Sinə gərib əziyyəti görərək, 

Ağrıları-acıları dərərək, 

Öz hökmümü, məramımı verməzdim. 
 

 

Hər yetənlə oturmazdım, durmazdım, 

İradəmi, dözümümü yormazdım, 

Əhval tutub, halını da sormazdım, 

Etiqadı, inamımı verməzdim. 

 
47 Söhbət edib, kəlamımı verməzdim. 
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Üz çevirib öz meylimi kəsərdim,  

Halal-hümmət düz meylimi kəsərdim, 

Gecikməzdim tez meylimi kəsərdim,  

Həvəsimi, ilhamımı verməzdim 

 

Əzəl gündən bilmədimki beləsən, 

Tamahına qulluq edən köləsən,  

Hiyləgərə, dələduza lələsən,  

Arpa nədi, samanımı verməzdim.  

 

Kaş biləydim ilqarından dönənsən, 

Yanmamışdan qaralansan, sönənsən, 

Mövqeyindən alçalansan, enənsən, 

Din-məzhəbi, imanımı verməzdim.          

      
    

Cəmil Əkbər gəl aldanma hərkəsə, 

Qulaq vermə hər avaza, hər səsə,      

Qoşulmaynan hər sevdaya, hər bəhsə,  

Ürəkdolu gümanımı verməzdim. 

 

 

Cəmil Əkbər 30. 08 – 1988 

 

94. AMANDIR SƏSİNİ VERMƏ 

Ünsiyyət-ülfətdə cavan kəslərə, 

Amandır, amandır səsini vermə. 

Çıxıb əndazədən aşan kəslərə, 

Amandır, amandır səsini vermə. 

 

Abırsız, ismətsiz, həyasızlara, 

Kətəyənsayağı sayəsizlərə, 

Təlimi kəmkəsir dayəsizlərə, 

Amandır, amandır səsini vermə. 

 

Vətənin, millətin halı yamandır, 

Açılmır qaşqabaq xeyli zamandır, 

Bürüyüb hər yanı dağlar dumandır, 

Amandır, amandır səsini vermə. 
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Vətən övladları zillətə düşüb, 

Qaçır yad ellərə, qürbətə düşüb, 

Sağalmaz dərdlərə, hillətə düşüb, 

Amandır, amandır səsini vermə. 

 

Savaddan dayaza, başıboşlara, 

Qanısoyuqlara, qəlbidaşlara, 

Fillərə çəmkirən alabaşlara, 

Amandır, amandır səsini vermə. 

 

İlqara-imana dönük olana, 

Dadamal olana, ənik olana,  

Hər səmtə üz tutan, yönük olana,  

Amandır, amandır səsini vermə. 

 

Haqq-divanı, ədaləti danana, 

İnsanlığı, ləyaqəti danana, 

Doğru-düzlük, həqiqəti danana, 

Amandır, amandır səsini vermə. 

 

Dağıdana, talayana, sökənə, 

Gözyaşını leysantəki tökənə, 

Bezikdirib zəhlələri tökənə, 

Amandır, amandır səsini vermə. 

 

                                 Cəmil Əkbər  24.09 -1995                          

            

95. VERMƏRƏM 

Bir sağlam bədəni, bir sağlam canı, 

Nə milyona, nə milyarda vermərəm. 

Fərəhlə, sevinclə keçən bir anı, 

Yüz min illik ah-fəryada vermərəm. 

 

Bərkdə-boşda çox sınayıb bilmişəm,  

Çox yoxlayıb, çox tanıyıb bilmişəm,  

Dişə vurub çox qınayıb bilmişəm,  

Tək bir mərdi, yüz namərdə vermərəm.      
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Ömürboyu xətir-hörmət gözlədim, 

Saf məhəbbət, pak mərhəmət gözlədim,  

Ünsiyyətdə ləyaqəti gözlədim, 

Min bir yadı, bir həmdərdə vermərəm.   

 

Əzəl gündən qeylüqala yadam mən, 

Nəs fikirə, kəc xəyala yadam mən, 

Kim deyər ki, əhlihala yadam mən? 

Yüz nadanı, bir həmdərdə vermərəm. 

 

Eşidənlər inciməsin sözümdən, 

Cığırımdan, yolağımdan, izimdən, 

Baxışımdan, nəzərimdən, gözümdən, 

Tək bir mərdi, yüz namərdə vermərəm. 
 

 

Dünyanı yaxşılar döndərir zərə, 

Yaşayıb yaradır, gözəl mənzərə,           

On dəfə, yüz dəfə, bəlkə min kərə, 

Bir yaxşını, min xoryada vermərəm. 

         

Eşidənlər qınamasın Cəmili,     

Addımbaşı sınamasın Cəmili.   

Elə-belə tanımasın Cəmili,       

Dost-doğmanı min bir yada vermərəm. 
 

                                  Cəmil Əkbər  20. 02 - 1982                                

 

96. GƏNCƏDƏ 
 

     Nizami Gəncəviyə ithaf 

 

Ən böyük məqbərə, əzəmət, vüqar,  

Gəncədədir, Gəncədədir, Gəncədə. 

“Xəmsə”ni bəxş edən bu gözəl diyar, 

Gəncədədir, Gəncədədir, Gəncədə.  
 

Dünyanın nəzəri, diqqəti, gözü,  

Fikiri, xəyalı, söhbəti, sözü,                          

Şeir aləminin parlaq ulduzu,  

Gəncədədir, Gəncədədir, Gəncədə. 
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Bəşəri övladın kamal dəryası,                      

Əqidə dünyası, amal dəryası,                        

Mənəvi zənginlik, camal dəryası,                  

Gəncədədir, Gəncədədir, Gəncədə. 

 

Ay Cəmil, insanın zəkası, nuru,                      

Sönməz ocağının, istisi, qoru,                      

Şair dünyasının nəhəngi, zoru, 

Gəncədədir, Gəncədədir, Gəncədə. 
                  

                                Cəmil Əkbər  1.10 – 1991 

 

97. ORDA GƏNCƏ VAR 

 
 

Harda qərar tutub sir xəzinəsi, 

İdrakın cövhəri, zər xəzinəsi, 

O böyük şairin dür dəfinəsi, 

Orda Nizami var, orda Gəncə var. 

 

Bu eli tanıdan Nizamimizdir, 

Səadət carçısı həmdəmimizdir, 

Ondan öyrənmişik, nə qəmimizdir, 

Orda Nizami var, orda Gəncə var. 

 

Harda Murov, Kəpəz, Göy-göl də varsa, 

Harda Məhsəti var, Rübai varsa, 

Harda oxuyan var,  yazanlar varsa, 

Orda Nizami var, orda Gəncə var. 

 

Harda Çinar varsa, söyüd də vardır, 

Harda Bakı varsa, petrolda vardır, 

Harda qanmaz varsa, öyüd də vardır, 

Orda Nizami var, orda Gəncə var. 
 

 

    Cəmil Əkbər   
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98. YARANIB 

 

Güman etmə hamı hoya yetəcək, 

Kimi karlı, kimi karsız yaranıb. 

Hamı kefə, hamı toya gedəcək, 

Kimi girlı, kimi girsız yaranıb. 

                  

Kimiyə hər şeyi bol verib fələk,  

Zülal bəxş eyləyib, bal verib fələk, 

Kimiyə hər şeyi kal verib fələk,. 

Kimi Hatəm, kimi xəsis yaranıb. 

                  

Kimi yaşamağa tərini tökür, 

İncisini səpir, zərini tökür, 

Şumlayıb yerini, dərini sökür, 

Kimi oğru, kimi cəsus yaranıb. 

 

Hərənin bircürə payı verilib,  

Çörəyi verilib, çayı verilib,  

Kamanı verilib, yayı verilib,                   

Kimi “pilus”, kimi “minus” yaranıb. 

 

Hərkəsin Xudadan payı bir deyil, 

Yoldaşı, qardaşı, tayı bir deyil,  

Xətir-hörmət, haqqısayı bir deyil, 

Kimi çirkin, kimi xalis yaranıb. 

 

Kimisi üz tutdu günaha sarı, 

Nəfisə yol verdi tamaha sarı, 

Qarğışa, naləyə, o aha sarı, 

Kimi acgöz, kimi həris yaranıb. 

 

Dünyanın işləri çətin ay Cəmil, 

Kimə qədək, kimə sətin ay Cəmil,  

Kimi qorxaq, kimi mətin ay Cəmil,  

Kimi xələf, kimi varis yaranıb. 
 

             Cəmil Əkbər 5. 10 – 1991 
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99. YARANIB 

 

Fəxr edirəm vətənimin varilə, 

Göz doymayan gör nə canlar yaranıb. 

Məqsədə yetişən alın tərilə, 

Əsl insan, qəhrəmanlar yaranıb. 

 

Diqqət verən özgəsinə, özünə, 

Kəlməsinə, cümləsinə, sözünə, 

Enişinə, yoxuşuna, düzünə, 

Ləyaqətli nə insanlar yaranıb. 

 

Xətirə, hörmətə, qiymət qoyanlar,  

Ülfət-ünsiyyətə qiymət qoyanlar,  

İnsafa, mürvətə qiymət qoyanlar, 

Qədirbilən mehribanlar yaranıb. 

 

İnsanlıq naminə xidmət edənlər,         

Yol-ərkanla doğru, düzgün gedənlər,  

El şərəfi qoruyanlar güdənlər,             

Zəhmət çəkib can qoyanlar yaranıb. 

 

Düşünüb, dərk edib, xəyala dalıb, 

Olanı, qalanı, yadına salıb, 

Könlünün telini kökləyib, çalıb, 

Mətləb bilib sözqananlar yaranıb. 

 

Nizami, Fizuli, Xəqaniyə bax,  

Nəsimi, Firdovsi, Nəvaiyə bax,  

Cavidə, Vurğuna, Səbuhiyə bax, 

Gülü solmaz gülüstanlar yaranıb. 

 

Seyredib dünyanı uzağa baxan,  

Zalımlar əlində yazığa baxan,  

Tufana qərq olub, sazağa baxan, 

Yolgöstərən kəhkəşanlar yaranıb. 

 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD | 138 

Hər sözü-söhbəti ağıla batan,  

Əsrdən-əsirə yaşayıb çatan, 

Şərəfi, şöhrəti dünyanı tutan, 

Cahan üstə nə cahanlar yaranıb. 

 

Hünər meydanından bac alıb gedən, 

Zəfərlər qazanıb tac alıb gedən,  

Zirvədən-zirvəyə ucalıb gedən, 

Alpinistlər, dağ aşanlar yaranıb. 

 

Cəmiltək ellərdən həyalananlar, 

Məsləklə, amalla qayələnənlər, 

Haqın kərəmindən mayalananlar, 

Şeir yazıb, söz qoşanlar yaranıb. 
 

                            Cəmil Əkbər 25. 07 – 1964 

100. DOLANSIN 
 

Hər yetəndə o ləyaqət hardadır? 

Ədəb-ərkan, nəzakətlə dolansın. 

Təlim, savad, qiraəti hardadır? 

Saf arzuyla, pak niyyətlə dolansın. 

 

Yaşı ötüşdükcə kamala dolsun, 

Əqidə, məsləkə, amala dolsun,  

Mənəvi gözəllik, camala dolsun, 

Eyham ilə, mərifətlə dolansın. 
 

Əsli, kökü, nəcabəti hardadır? 

İncəliyi, məlahəti hardadır? 

Zərifliyi, təravəti hardadır? 

Sədaqətlə, səxavətlə dolansın. 
 

Görüm-baxım, o ənaət kimdədir? 

Firəvanlıq, o səadət kimdədir?  

Xoş xəbərlər, o bəyanət kimdədir?  

Ədalətlə, həqiqətlə dolansın. 
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Varmı görən vicdanını satmayan? 

Şər danışıb aralığı qatmayan? 

Qan qaraldıb, günahlara batmayan? 

Xeyirxahlıq, fəzilətlə dolansın. 
 

İlqarından-imanından dönməsin, 

Qanad çalsın, zirvələrdən enməsin, 

Qaralmasın, qarsıxmasın, sönməsin, 

Eşq-həvəs, hərarətlə dolansın. 
 

Tapılarmı yer üzündə beləsi? 

Olmayaydı tamahının köləsi? 

Onu-bunu incitməyə şələsi? 

İnsaf-mürvət, kəramətlə dolansın. 
 

Görən varmı fikirini düz deyən? 

Məqamında gecikməyən, tez deyən? 

El-obaya bir yararlı söz deyən? 

Hünəriylə, cəsarətlə dolansın. 

 

Aranı qatmaya gic oğlu-giclər, 

Xain oğlu xain, kəc oğlu kəclər, 

Qanuna, qaydaya öc oğlu öclər, 

Ülvi istək, məhəbbətlə dolansın. 

 

Görən varmı, tapılarmı dünyada? 

Düşməyə qarğışa, aha, fəryada, 

Çəkdiyi zəhməti getməyə bada, 

Şan-şöhrətlə, şərafətlə dolansın. 

 

                                 Cəmil Əkbər 20. 10 – 1997 

101. DOLANSIN 

Ulu tanrım, yaratdığın xilqətə, 

İnsanlıq ver, ləyaqət ver dolansın. 

Çəkib müsibətə, salma zillətə, 

Xoş günlər ver, səadət ver dolansın. 
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Qoyma yol-izini azanlar olsun, 

Ünsiyyət-ülfəti pozanlar olsun, 

Ayaqlar altından qazanlar olsun, 

Ədalət ver, həqiqət ver dolansın. 
 

Aramızdan əngəlləri tez apar, 

Xəta-bəla cəncəlləri tez apar,  

Ölüvayı, tənbəlləri tez apar, 

Bacarıq ver, məharət ver dolansın. 
 

İnsanövladını çaşmağa qoyma, 

Qıcqırıb, qaynayıb daşmağa qoyma,  

Həddi-hüdudunu aşmağa qoyma,  

Kəramət ver, mərhəmət ver dolansın. 
 

Fürsəti verməynən səyoğlu səyə, 

Kütbeyin, kəmağıl, keyoğlu keyə, 

Xəsisoğlu xəsis, göyoğlu göyə, 

Xeyirxahlıq, fəzilət ver dolansın. 
 

Xəta-bəla qəbahəti al ondan, 

Avamlığı, cəhaləti al ondan,  

Kin-küdurət, ədvəti al ondan, 

Nəcib arzu, pak niyyət ver dolansın. 
 

Kəsilsin qal-qovğa, qurtarsın dava, 

Aranı-bərəni qatmasın yava, 

Tərtəmiz görünsün üfüqdə hava, 

Sədaqət ver, səxavət ver dolansın. 
 

İnsanövladını kamala yetir, 

Əqidə, məsləkə, amala yetir,  

Mənəvi gözəllik, camala yetir, 

Şan-şöhrət ver, şərafət ver dolansın. 
 

Hamı qulluq etsin tərtəmiz ada, 

Xoş arzu-istəklər yetsin murada, 

Ömrümüz-günümüz getməsin bada, 

Fərasət ver, cəsarət ver dolansın. 
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Hər yetən gədələr başa çıxmasın, 

Dırmaşıb zirvəyə, döşə çıxmasın, 

Payızdan addayıb, qışa çıxmasın, 

İqtidar ver, sədarət ver dolansın. 
 

Könüllər mülkünün açılsın yazı, 

Şənlik məclisində çalınsın sazı. 

Səksəni, doxsanı keçirsin azı, 

Mərifət ver, nəzakət ver dolansın.        

      

Qan qaraldıb, evlər yıxan olmasın, 

Qəlbə dəyib, ürək sıxan olmasın. 

İnsanlığa qənim çıxan olmasın, 

Eşq-həvəs, məhəbbət ver dolansın. 

 

Cəmil Əkbər mövqeyindən enməsin, 

Yarı yolda qarsıxmasın, sönməsin, 

İlqarından, imanından dönməsin, 

Dözüm-durum, dəyanət ver dolansın. 
 

                      Cəmil Əkbər 25. 01 – 1995               

102. DOLANSIN 
 

İnsafa, mürvətə gəlin varlılar, 

Yetim də, yesir də qoyun dolansın. 

Dövlətli-sərvətli cah-cəlallılar, 

Palaz da, həsir də qoyun dolansın. 

                  

Deməyin bu cahan, mahal mənimdir, 

Bu fikir, düşüncə, xəyal mənimdir, 

Cənub da, Şimal da, əyal mənimdir, 

Yəmən də, Misir də qoyun dolansın. 

 

Bu dünya çox ulu şahlar görübdü, 

Nalələr, amanlar, ahlar görübdü, 

Yerlərə tökülən taclar görübdü, 

Səddam da, Nasir də qoyun dolansın. 
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Hərənin dünyaya öz köməyi var, 

Zəhməti, xidməti öz əməyi var, 

Hərkəsin taledən öz yeməyi var, 

Şair də, nasir də qoyun dolansın. 

 

Hamını öldürüb, qırmaq olarmı? 

Dağı sinəsinə vurmaq olarmı? 

Zəlitək qanını sormaq olarmı? 

Əsir də, yesir də qoyun dolansın.  

 

Hamı bu dünyada tam ola bilməz, 

Nə çıraq, nə piltə, şam ola bilməz, 

Dövrü-zəmanədən nam ala bilməz, 

Naqis də, kəsir də qoyun dolansın. 
 

                                      Cəmil Əkbər   

103. BELƏ GÖRMƏDİM 
 

Dərsimi almışdım humanizmdən, 

Mən elə eşitdim, belə görmədim. 

İdraklar cövhəri, Marksizmdən, 

Mən elə eşitdim, belə görmədim. 

 

Mənə öyrətdilər ədaləti də, 

Doğruluq, düzlüyü, həqiqəti də. 

İnsanlıq naminə ləyaqəti də, 

Mən elə eşitdim, belə görmədim. 

 

Mənə dedilər ki, kamallı olum, 

Vicdanlı, məsləkli amallı olum,       

Mənəvi aləmdə samballı olum,        

Mən elə eşitdim, belə görmədim. 
 

Mənə dərs dedilər ucalmaq üçün, 

Şərəflə yaşayıb qocalmaq üçün, 

Zəfərlər çalaraq bac almaq üçün, 

Mən elə eşitdim, belə görmədim. 
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Mənə öyrətdilər düz danışmağı, 

İdraka sığışan söz danışmağı. 

İşarə anlayıb, göz danışmağı, 

Mən elə eşitdim, belə görmədim. 
 

Mənə öyrətdilər ağa-ağ deyim,           

Cıra peyvənd vurum, bağa-bağ deyim, 

Təpəyə-təpədir, dağa-dağ deyim, 

Mən elə eşitdim, belə görmədim. 
 

Mənə öyrətdilər təmiz olmağı, 

Mehriban, səmimi, əziz olmağı,  

Vətənə, xalqına kəniz olmağı, 

Mən elə eşitdim, belə görmədim. 
 

Mənə öyrətdilər yoldaş olmağı, 

Canhacan olmağı, qardaş olmağı, 

Ən yaxın dost-tanış, sirdaş olmağı, 

Mən elə eşitdim, belə görmədim. 
 

Mənə öyrətdilər çalışmağı da, 

Hünər meydanında yarışmağı da, 

İnciyib-küsməmiş, barışmağı da, 

Mən elə eşitdim, belə görmədim. 
 

Mənə öyrətdilər əhlihal olum, 

Nurani, ağsaqqal, pürani olum. 

İsmətli, həyalı, nur camal olum, 

Mən elə eşitdim, belə görmədim. 
 

Mənə öyrətdilər sədaqəti də, 

Hatəmlik etməyi, səxavəti də, 

İnsafı-mürvəti, kəraməti də, 

Mən elə eşitdim, belə görmədim. 
 

 

Mənə öyrətdilər mərhəməti də,   

Ülfət-ünsiyyətdə mərifəti də,       

Ədəbi-ərkanı, nəzakəti də,           

Mən elə eşitdim, belə görmədim. 
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Mənə öyrətdilər can deməyi də, 

Düşünüb, dərk edib, qan deməyi də,  

Ellərin halına yan, deməyi də, 

Mən elə eşitdim, belə görmədim. 

 

Mənə öyrətdilər karlı olmağı, 

Almalı, heyvalı, narlı olmağı, 

Abırlı, ismətli, arlı olmağı, 

Mən elə eşitdim, belə görmədim. 

 

Dedilər öyrənim mərdanəliyi, 

İnci saflığını, dürdanəliyi, 

Şamlara qərq olam pərvanəliyi, 

Mən elə eşitdim, belə görmədim. 

 

Mənə öyrətdilər yaratmağı da,  

Ömürlər uzadıb yaşatmağı da. 

Həyatın yükünü daşıtmağı da, 

Mən elə eşitdim, belə görmədim. 

 

Mən Cəmil Əkbərəm belə bilmişəm, 

Kamil dayələri lələ bilmişəm, 

Hamını səmimi, pilə bilmişəm, 

Mən elə eşitdim, belə görmədim. 
 

                               Cəmil Əkbər 11.10 – 1992 

 

104. SƏN NƏSƏN? 

 

Qınamıram, sınamıram səni mən, 

Xətir nədir, hörmət nədir, sən nəsən? 

Yada salıb unamıram səni mən, 

İnsaf nədir, mürvət nədir, sən nəsən? 

 

Nə danışıb, nə söz deyim sənə mən?  

Ürək açıb nə düz deyim sənə mən? 

Yol göstərib nə iz deyim sənə mən? 

Ədəb-ərkan, mərifət nə, sən nəsən? 
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Görməmişəm kamalını mən sənin, 

Əqidəni, amalını, mən sənin. 

O mənəvi camalını mən sənin, 

Namus nədir, qeyrət nədir, sən nəsən? 

 

Harda oldun, nifrət ilə yad oldun, 

Qəzəb ilə hiddət ilə yad oldun, 

Qəbahətlə, küdrət ilə yad oldun, 

Şərəf nədir, şöhrət nədir, sən nəsən? 

 

Dedilər ki, həyasızın birisən, 

Məsləksizin, qayəsizin birisən, 

Tərbiyəsiz, dayəsizin birisən, 

Abır nədir, ismət nədir, sən nəsən? 

 

Dünyada hər şeyi pulda görürsən, 

Dövlətdə, sərvətdə, malda görürsən,  

Tirmədə, qumaşda, şalda görürsən, 

Xahiş nədir, minnət nədir, sən nəsən? 

 

Yaxşını, yamanı bilən deyilsən, 

Gözəllik naminə gülən deyilsən, 

Utanıb, qızarıb ölən deyilsən, 

Dəyər nədir, qiymət nədir, sən nəsən? 

 

Basıbdı qəlbini çamurluq sənin,  

Bürüyüb üfunət, mamırlıq səni, 

Təmizə çıxarmaz yağmurluq səni, 

Saf arzular, niyyət nədir, sən nəsən? 
 

                                        Cəmil Əkbər  

 

105. DE 

Sözünü çeynəyib udduğun bəsdir, 

Yalançı addımlar atdığın bəsdir, 

Acı bəhrəsini daddığın bəsdir, 

Səmaya-səma de, yerə-yerdi de. 
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Utanma, çəkinmə, qısqanma qardaş, 

Diksinmə, ürpənmə, nə sinmə qardaş, 

Nə qorxma, irkilmə, səksənmə qardaş, 

Arvada-arvaddı, ərə-ərdi de. 
 

Əyriyə-əyri de, düzə-düzdü de, 

Dərinə-dərin de, üzə-üzdü de, 

Əlliyə-əlli de, yüzə-yüzdü de, 

Hiyləyə-hiylə de, tora-tordu de. 
 

Əməlin, söhbətin üzbəüz olsun, 

Gəlsin qabaq-qarşı düzbə-düz olsun, 

Baxsın birbirinə, gözbəgöz olsun, 

Sönüyə-sönük de, qora-qordu de. 
 

Yaxşını yamana qatmaq nə lazım? 

İnsafı, mürvəti atmaq nə lazım? 

Dəyər-dəyməzinə satmaq nə lazım? 

Əqrəbə-əqrəb de, mara-mardı de. 
 

Hər şair olanın öz “Büstanı” var, 

Öz şeir kitabı, öz dastanı var. 

Hər sənət bağının gülüstanı var, 

Kamana-kaman de, tara-tardı de. 

           

Hər şeyin öz yurdu, öz yeri vardır, 

Öz gəlir-çıxarı, öz şəri vardır, 

Öz məxvi aləmi, öz sirri vardır,          

Yağışa yağış de, qara-qardı de. 
 

Əzəldən hər şeyə bir ad qoyulub, 

Tamı öyrənilib bir dad qoyulub, 

Bir məqam verilib, bir lad qoyulub, 

Heyvaya heyva de, nara-nardı de. 

 

Göz gərək yediyi aşını bilsin, 

Mizan tərəzinin daşını bilsin, 

Ustadı tanısın, naşını bilsin, 

Qalaya qalay de, zərə-zərdi de.  
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Haqq  yolunda susma, danış ay Cəmil,  

Həm xeyir, həm şərə qarış ay Cəmil,           

Doğrunu deməyə alış ay Cəmil,          

Çəkənə bu dünya böyük dərddi de.   
 

                                Cəmil Əkbər 17. 09 – 1988 

 

106. DE 

 

İnsana lal olmaq yaraşmır gülüm, 

Yoxa-yox deginən, vara da var de. 

Vaxt-vədə ötüşür, kal olmaq olmaz, 

Namusa namus de, ara da ar de.  

 

Hər şey birbirindən seçilməlidir, 

Boylara düz xələt biçilməlidir, 

Dəyəri-qiyməti ölçülməlidir, 

Tərlana tərlan de, sara da sar de.  

 

Yaxşıya nə üçün pisdi deyilsin? 

Bədöydü, bədxahdı, nəsdi deyilsin?  

Qızıla-gümüşə misdi deyilsin? 

İnciyə inci de, zərə də zər de.  

 

Hərkəsin qəlbində öz niyyəti var, 

Əyri niyyəti var, düz niyyəti var, 

Dərin niyyəti var, üz niyyəti var, 

Xeyirə xeyir de, şərə də şər de.  
 

Güclünü gücsüzlə tay etmək olmaz,  

Çəkdiyi zəhməti zay etmək olmaz, 

Günəşi-ulduza tay etmək olmaz, 

Çınqıya-çınqı de, qora da qor de.   

 

Eləbil hər şeyin tamı başqadır, 

Zülalı, şərbəti, camı başqadır,  

Dövranı başqadır, kamı başqadır,  

Ayrana ayran de, şora da şor de.  
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Qoy hərkəs tanısın, bilsin yerini,   

Dərketsin, anlasın, görsün yerini,          

Silsin gözlərini, bilsin sirrini,            

Ləkəyə ləkə de, kirə də kir de.  

 

Ünsiyyət-ülfəti pozmayaq gəlin, 

Doğrunu tərsinə  yozmayaq gəlin,  

Şər-böhtan danışıb, yazmayaq gəlin, 

Yoldaşa yoldaş de, yara da yar de.  

 

Eşidən-eşitsin, bilənlər bilsin, 

Ağlayan-ağlasın, gülənlər gülsün, 

Yaşayan-yaşasın, öləsi ölsün, 

Tülküyə-tülkü de, şirə də şir de.  

 

Doğru danışanın ağzı əyilmir, 

Zəhməti, xidməti itmir, yeyilmir. 

Ünvanına hərnə gəldi deyilmir, 

İgidə igid de, nərə də nər de.  

 

Bilsinlər zəhməti çəkənlər kimdir? 

Bağı-gülüstanı əkənlər kimdir?  

Şər-böhtan toxumu səpənlər kimdir? 

Cavana-cavan de, pirə də pir de.  

                  

Dəryalar seçilsin, ümman tanınsın, 

Çiskinlər çəkilsin, duman tanınsın, 

Yaxşılar seçilsin, yaman tanınsın, 

Köhlənə köhlən de, xərə də xər de. 
 

                                           Cəmil Əkbər                        

                                       

107. DE 

 

Qardaş itirməynən gəl kamalını, 

Kəköyə-kəköy de, lala-laldı de. 

Heçkəsə verməynən gəl amalını, 

Bəhməzə-bəhməz de, bala-baldı de. 
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Yaxşını-yamana qatma amandır, 

Mərdləri-namərdə satma amandır. 

Vicdanı gəl ucuz tutma amandır, 

İnsana-insana de, mala-maldı de. 
 

Uymaynan fitnəyə, şərə-böhtana, 

Lənət de iblisə, cinə, şeytana. 

Min hiylə işlədib ara qatana, 

Tirməyə-tirmə de, şala-şaldı de. 
 

Yetişmiş meyvənin tamı gözəldir, 

Şərbəti gözəldir, camı gözəldir, 

Zülalı şirindir, namı gözəldir, 

Dəymişə-dəymiş de, kala-kaldı de. 
 

Aldanma söhbətdə, sözündə əsla, 

Çaşma cığırında, izində əsla,  

Baxışda, nəzərdə, gözündə əsla, 

İnciyə-inci de, lələ-ləldi de. 
 

Hər şeyin yurdunu-yerini bilin, 

Aşikar eyləyib, sirrini bilin.  

Dayazda girlənmə, dərini bilin, 

Darçına-darçın de, hilə-hildi de. 
 

Dünyanı dərk edən kamalın olsun, 

Əqidən, məsləkin, amalın olsun, 

Çəkidə tutarın, sambalın olsun, 

Damlaya-damla de, selə-seldi de. 
 

Haqqa-ədalətə yumma gözünü, 

Danış, nə bilirsən, düz de sözünü, 

İtirib ağlını, yumma gözünü, 

Araza-Araz de, Nilə-Nildi de. 

 

Saxta təriflərə, yalana uyma, 

Əqrəbə, iblisə, ilana uyma, 

Saxta fikirlərlə, dolanıb durma, 

Fitnəyə-fitnə de, felə-feldi de. 
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Nəzər sal dünyaya, hər yanı tanı, 

Gəncəni, Şəkini, Şirvanı tanı, 

Qarabağı tanı, Muğanı tanı, 

Muğana-Muğan de, Milə-Mildi de. 
 

Enişdə-yoxuşda dözmək istəsən, 

Dərk edib həyatı sezmək istəsən.  

Xəyal gəmisində üzmək istəsən, 

Ümmana-ümman de, gölə-göldü de. 

 

Hər hava üstündə kökü anlayın, 

Karvanı başa düş, yükü anlayın, 

Gözdəki kipriyi, tükü anlayın,  

Bəmə-bəmdi deyin, zilə-zildi de. 

 

İnsansan-insanın xətrini anla, 

Hər beyit, misranın sətrini anla,  

Gülüstan mülkünün ətrini anla, 

Çiçəyə-çiçək de, gülə-güldü de. 

 

Dərinə nəzər sal, dayazda gəzmə, 

Qərq olub sazağa, ayazda gəzmə,  

Hərzaman aldanıb bəyazda gəzmə, 

Çəmənə-çəmən de, çölə-çöldü de. 
 

                                     Cəmil  Əkbər 
 

108. DEYİN 
 

Arpanı samandan ayırın, seçin, 

Yaxşıya-yaxşı de, pisə-pis deyin. 

Həyat yollarından eyhamla keçin, 

Hayküyə hayküy de, səsə-səs deyin. 
 

Ağları qaradan ayırmalıyıq, 

Üzümü qoradan ayırmalıyıq,  

Bütövü paradan ayırmalıyıq, 

Tənhaya tənha de, dəsə-dəs deyin. 
 

 



151 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD 

 

 
 

Hər yalan sözlərə aldanmayın siz, 

Onun kölgəsində daldanmayın siz, 

Düşüb sorağına yollanmayın siz, 

Zilə-zildi deyin, pəsə-pəs deyin.48 

 

Görüb-götürməyə göz gərək olsun, 

Vicdanda tərəzi düz gərək olsun, 

Deməyə kəsərli söz gərək olsun, 

Bədxaha-bədxah de, nəsə-nəs deyin. 

 

Qatmayın yaxşını-pisi biryerə, 

Bədxah-xeyirxahı, nəsi biryerə, 

Hayküyü biryerə, səsi biryerə, 

Qalaya-qalay de, misə-mis deyin. 

 

İstini-isti gör, soyuğu-soyuq, 

Xoruzu-xoruz gör, toyuğu-toyuq, 

Kütləri-küt görün, duyuğu-duyuq, 

Günəşə-günəş de, hisə-his deyin. 

 

İnciyən-incisin, küsənlər-küssün, 

Kiriyən-kirisin, susanlar-sussun, 

Əlini-əlindən kəsənlər-kəssin, 

Höcətə-höcət de, tərsə-tərs deyin. 

 

Hər mehri-ülfəti tanı ay Cəmil, 

Məqamı gəldikcə sına ay Cəmil, 

Seyr edib hər yanı, una ay Cəmil, 

Acığa-acıq de, hirsə-hirs deyin.   
 

                             Cəmil Əkbər 23. 09 – 1988 

 

 

 
48 II variant              Dərk edib, düşünüb anlamalıyıq, 

Yolunu azanı danlamalıyıq, 

Kötəklə, qırmancla yanlamalıyıq, 

Zilə-zildi deyin, pəsə-pəs deyin. 
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109. MƏNİM QƏLBİM 
 

Mənim qəlbim məhəbbətdən güc alır, 

Sənin qəlbin nədən alır onu de? 

Mənim qəlbim sədaqətdən güc alır, 

Sənin qəlbin nədən alır onu de? 
 

Mənim qəlbim kamalımdan güc alır, 

Əqidəmdən, amalımdan güc alır, 

El-obamdan, mahalımdan güc alır,  

Sənin qəlbin nədən alır onu de? 
 

Mənim qəlbim etibardan güc alır, 

Əhdi-peyman, düz ilqardan güc alır,  

Cəfakeşdən, vəfadardan güc alır,  

Sənin qəlbin nədən alır onu de? 
 

Mənim qəlbim ədalətdən güc alır,  

Doğruluqdan, həqiqətdən güc alır,  

İnsaf-mürvət, kəramətdən güc alır,  

Sənin qəlbin nədən alır onu de? 
 

Mənim qəlbim ləyaqətdən güc alır, 

Zəriflikdən, məlahətdən güc alır,  

Nəciblikdən, nəzakətdən güc alır,  

Sənin qəlbin nədən alır onu de? 
 

Mənim qəlbim hörmətimdən güc alır, 

Namusumdan, qeyrətimdən güc alır, 

Nəzərimdən, diqqətimdən güc alır, 

Sənin qəlbin nədən alır onu de? 
 

Mənim qəlbim fərəhimdən güc alır, 

Kədərimdən, qəhərimdən güc alır, 

Al şəfəqli səhərimdən güc alır, 

Sənin qəlbin nədən alır onu de? 
 

Mənim qəlbim Vətənimdən güc alır, 
Kara çatıb yetənimdən güc alır, 

Cəhcəhvurub ötənimdən güc alır, 

Sənin qəlbin nədən alır onu de? 
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Mənim qəlbim zəhmətimdən güc alır, 

Öz xalqıma xidmətimdən güc alır, 

Abırımdan, ismətimdən güc alır, 

Sənin qəlbin nədən alır onu de? 
 

Mənim qəlbim nəfisimdən güc alır, 

İstəyimdən, həvəsimdən güc alır,  

Pak arzumdan, nəfəsimdən güc alır, 

Sənin qəlbin nədən alır onu de? 
 

Mənim qəlbim biliyimdən güc alır,  

Al-qanımdan, iliyimdən güc alır,  

Ülvi istək, diləyimdən güc alır,  

Sənin qəlbin nədən alır onu de? 
 

Mənim qəlbim ariflərdən güc alır,  

Alimlərdən, maariflərdən güc alır,  

Ustadlardan, sərraflardan güc alır,  

Sənin qəlbin nədən alır onu de? 
 

Mənim qəlbim uzaxlardan güc alır,  

Tufanlardan, sazaxlardan güc alır, 

Məzlumlardan, yazıxlardan güc alır, 

Sənin qəlbin nədən alır onu de? 
 

Mənim qəlbim qananlardan güc alır, 

Gözəllərdən, cananlardan güc alır,  

Eşq oduna yananlardan güc alır,  

Sənin qəlbin nədən alır onu de? 
 

Mənim qəlbim inamımdan güc alır, 

Töhvəsindən, ənamından güc alır,   

Zərif telli kamanımdan güc alır,    

Sənin qəlbin nədən alır onu de? 
 

Mənim qəlbim sənətimdən güc alır, 

Ənənəmdən, adətimdən güc alır,   

Mərdanəlik, xislətimdən  güc alır, 

Sənin qəlbin nədən alır onu de? 
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Cəmil Əkbər əzəl gündən belədir, 

Eşidənə, dərk edənə lələdir. 

Dərdbilənə, hal əhlinə kölədir, 

Sənin qəlbin nədən alır onu de? 

 

 

                                Cəmil Əkbər  5. 12 - 1988              

                              

110. SÖZÜNÜ DE 

 

Nə susmusan gözəl millət? 

Ədalətlə sözünü de. 

Nə çəkirsən zülüm-zillət, 

Həqiqətlə sözünü de. 

 

Haçanacan susacaqsan? 

Orda-burda pusacaqsan? 

Taleyindən küsəcəksən? 

Ləyaqətlə sözünü de. 

 

At boynundan fəqirliyi, 

Məzlumluğu, səqirliyi, 

Mütiliyi, kəbirliyi, 

Cəsarətlə sözünü de. 

 

Nəvaxtacan dözəcəksən? 

Öz canından bezəcəksən? 

Qəm gölündə üzəcəksən? 

Nəqarətlə sözünü de. 

 

Nə yummusan gözünü sən? 

Turşutmusan üzünü sən? 

Deyənmirsən düzünü sən? 

Məharətlə sözünü de. 

 

Nə lazımdır giley-güzar? 

Həsrət dolu bu intizar? 

Bir de kimdi mərdimazar?   

Şərafətlə sözünü de. 
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Səbəb nədir kiriyirsən? 

Muma dönüb əriyirsən? 

İçin-için çürüyürsən? 

Fərasətlə sözünü de. 

 

Ora-bura əyilmə gəl, 

Əlayaqda döyülmə gəl, 

Yerli-yersiz söyülmə gəl, 

Dəyanətlə sözünü de. 

 

Aç qəlbini görək nə var? 

Orda-burda bilək nə var? 

Hiylə nə var, kələk nə var? 

Mərifətlə sözünü de. 

 

Yolu vermə fitnə-felə, 

Qana-qana, bilə-bilə, 

Qəsd-qərəz olmasın elə, 

Sədaqətlə sözünü de. 

 

Tülkülərə asdan49 demə, 

Kol-koslara bostan demə,  

Yerli-yersiz dastan demə, 

Qənaətlə sözünü de.  

 

Abırlı ol, həyalı ol,    

Əqidəli, qayəli ol,      

Qədəmləri sayəli ol,  

Nəzakətlə sözünü de. 

 

Yazıb-yarat Cəmil Əkbər, 

El-obaya çatdır xəbər, 

Qalmasınlar qoy bixəbər, 

Bəyanətlə sözünü de. 

 

                       Cəmil Əkbər  2. 01 – 1995 

 
 
 

 
49 Asdan – aslan  
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111. SÖZ DEMƏ 

 

Hər yetənlə ülfət edib, danışıb, 

Hədər yerə beyni boşa söz demə! 

Zəhmət çəkib xeyir-şərə qarışıb, 

Vicdanı kəm, qəlbi daşa söz demə! 

 

Hər üzünə gülənlərə gəl deyib, 

Gedənlərə, gələnlərə ləl deyib, 

Oxu deyib, öyrən deyib, bil deyib, 

Hər yetirən gözə-qaşa söz demə! 

 

Böyük-kiçik pəsinməyən gədəyə, 

Ürpənməyən, səksənməyən gədəyə, 

Çəkinməyən, diksinməyən gədəyə, 

Filə hürən alabaşa söz demə! 

 

Hər yetirən söz qədrini nə bilər? 

Ağlamaqla göz qədrini nə bilər? 

Əyri olan düz qədrini nə bilər? 

Xain, xəbis, fikri-çaşa söz demə! 

 

Aranı-bərəni qatanlar-qatır, 

İnsafı-mürvəti atanlar-atır, 

Üzənlər-üzürlər, batanlar-batır, 

Hər yetənə qəvvas olub, üz demə! 

 

İnciyən-inciyib, bezən-bezəcək, 

Səbr edib, tablaşıb dözən-dözəcək, 

Düşünən-düşünüb, sezən-sezəcək, 

Hər yetənə anlayıb, qan, söz demə! 

 

Haq sözlədə yox çoxunun arası, 

Sağalmayır vurduqları yarası, 

Məzardadır beyləsinin çarası, 

Bəyan edib fikirini düz demə! 
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Hər insanın ləyaqəti başqadır, 

Sədaqəti, səxavəti başqadır,  

Dözüm-durum, qətiyyəti başqadır,  

Çətinliyə sinə gərib döz demə! 

 

Cəmil Əkbər hər yetirən nadana, 

Yol-izini tərsəməssəb adana, 

Haqqısayı gözgörəti udana, 

Ürək açıb cana-cana söz demə! 

 

                   Cəmil Əkbər 17-18.  02 – 1995 

 

112. SƏN DEMƏ 

Mənki səni sədaqətli sanırdım, 

Onu çoxdan atıbsanmış sən demə.  

İnsanlığa sədaqətli sanırdım, 

Onu çoxdan satıbsanmış sən demə.      

        

İnanmışdım səndə olan məsləkə, 

Deyirdmki, ona qonmaz bir ləkə, 

Olmaz məndə nə həyacan, səksəkə, 

Qəflətlərdə yatıbsanmış sən demə. 

 

İnanmışdım qəlbimdəki mürvətə, 

Təbiətin bəxş etdiyi sərvətə, 

İnsanlığa məxsus olan hörmətə, 

Çamırlığa batıbsanmış sən demə. 

 

Sanırdımki, səndən təmiz adam yox, 

Səndən ülvi, səndən əziz adam yox, 

Ən mehriban, səndən ləziz adam yox, 

Ocaqlarda çatıbsanmış sən demə. 

 

Qoşulmusan hiyləgərə, biclərə, 

Sərsəriyə, dələduza, giclərə. 

Tərsəməssəb inadlara öclərə, 

Ətəyindən tutubsanmış sən demə. 
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Fərq qoymadın yaxşılara, yamana, 

Könülləri gətirmisən gümana, 

Yaşadığın bu dövrana, zamana, 

Birbirinə qatıbsanmış sən demə.                    

                          Cəmil Əkbər 10.11- 1985 
 

113. SƏN DEMƏ 
 

Mən eləbilmişəm hamı insandır, 

İnsan boyda heyvan da var, sən demə. 

Hamı düşünəndir, hamı qanandır, 

Qanan varsa, nadan da var, sən demə. 
 

Sandım ki, hamını dərk edə bilər, 

Biri-birisinə ərk edə bilər, 

Cəhalət nə varsa tərk edə bilər, 

Qoyun-quzu, qaban da var, sən demə. 
 

Eləbildim mürvəti var hamının, 

Xətiri var, hörməti var hamının,  

Abırı var, isməti var hamının,  

Məşəqqəti, qurban da var, sən demə. 
 

Eləbildim yaddaşı var hamının,  

Dost-tanışı, yoldaşı var hamının,  

Həmdəmi var, sirdaşı var hamının,  

Haqqısayı udan da var, sən demə. 
 

Sanırdım çoxları əyilə bilməz, 

Məzəmmət edilib döyülə bilməz,  

Ünvanı dalınca söyülə bilməz,  

Tərs dolanıb, adan da var, sən demə. 
 

Sandım bəşər oğlu qanmaya bilməz, 

Xətiri-hörməti anmaya bilməz, 

Düşüb eşq oduna yanmaya bilməz, 

Loğman da var, çoban da var sən demə. 
 

Dedilər ədalət, həqiqət haqdır, 

Sədaqət, səxavət, kəramət haqdır,  

İnsanlıq, ülvidir, ləyaqət haqdır,  

Vicdanını satan da var, sən demə. 
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Sanırdım hamını maariflənibdir, 

Oxuyub, öyrənib ariflənibdir, 

Əhli-ürfan olub zirəklənibdir, 

Alayarı dadan da var, sən demə. 

 

Gördüm ki, çoxunun saqqalı ağdır, 

Yaşı ötüşsədə, damağı çağdır,  

Əzası yerbəyer, cağbacağ sağdır, 

Müdirik cahal, cavan da var, sən demə.  
 

                           Cəmil Əkbər 6. 05 – 1989                           

                     

114. NƏVƏ  KİMDİ  DESƏLƏR? 
 

Nəvə kimdi desələr? 

Balaların balası, 

Övladların əlası, 

Babaların ürəyi, 

Nənələrin gərəyi, 

Arzuları, diləyi, 

Yorulmayan biləyi. 
 

 

Nəvə kimdi desələr? 

Gözəllərin gözəli, 

Məzəlidən məzəli, 

Zəriflərin zərifi, 

İncələrin incəsi, 

İncilərin incisi, 

Dürdanəsi, zəridir. 

 

Nəvə kimdi desələr? 

Məhəbbətin barıdır, 

Sədaqətin barıdır, 

Səxavətin barıdır, 

Lətafətin barıdır, 

O zəhmətin barıdır, 

O xidmətin barıdır. 
 

                     Cəmil Əkbər 
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115. SİZ DEYİN GÖRƏK? 

 

Eşq məhəbbətdən gözəl nə var ki? 

Onu mən bilmirəm siz deyin görək. 

Şirin söz-söhbətdən gözəl nə var ki? 

Onu mən bilmirəm, siz deyin görək. 
 

Haqdan, ədalətdən gözəl nə var ki? 

Düzlük, həqiqətdən gözəl nə var ki? 

Qayıt haq yoluna düzəl, nə var ki? 

Onu mən bilmirəm, siz deyin görək. 
 

Ləyaqət əhlindən gözəl nə var ki? 

Nəzakət əhlindən gözəl nə var ki? 

Səxavət əhlindən gözəl nə var ki? 

Onu mən bilmirəm, siz deyin görək. 
 

İnsafdan, mürvətdən gözəl nə var ki? 

Nicatdan, nüsrətdən gözəl nə var ki? 

Xalqına xidmətdən gözəl nə var ki? 

Onu mən bilmirəm, siz deyin görək. 

 

Saf arzu, niyyətdən gözəl nə var ki? 

Nəzərdən, diqqətdən, gözəl nə var ki? 

Təpərdən, riqqətdən gözəl nə var ki? 

Onu mən bilmirəm, siz deyin görək. 

 

Fəhm, fərasətdən gözəl nə var ki? 

Hünər, cəsarətdən gözəl nə var ki? 

Bilik, qiraətdən gözəl nə var ki? 

Onu mən bilmirəm, siz deyin görək. 

 

Dözüm, dəyanətdən gözəl nə var ki? 

Doğru bəyanətdən gözəl nə var ki? 

Nurlu təbiətdən gözəl nə var ki? 

Onu mən bilmirəm, siz deyin görək. 
 

                                  Cəmil Əkbər 12. 07 – 1997 
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116. QANMADI 

 

Gör nələr deyildi, nələr yazıldı? 

Qanan-qandı, qanmayanlar-qanmadı. 

Nələr qaralandı, nələr pozuldu? 

Danan-dandı, danmayanlar-danmadı. 
 

Çoxları dünyada çalışdı getdi, 

Tozlara-torpağa qarışdı getdi, 

Od alıb ətəkdən alışdı getdi, 

Yanan-yandı, yanmayanlar-yanmadı. 
 

Çoxları-çoxundan hörmət də gördü, 

Kəramət, insaf da, mürvət də gördü,  

Qayğı da, yardım da, diqqət də gördü, 

Anan-andı, anmayanlar-anmadı. 
 

Çoxlarını bezdirdilər, yordular, 

Qaşlarına düyünləri vurdular, 

Qərəzində-qisasında durdular, 

Sınan-sındı, sınmayanlar-sınmadı. 
 

Gör bir kimlər zirvələrə ucaldı? 

Yerli-yersiz çələng aldı, tac aldı, 

Elə sandı şərafətdən bac aldı, 

Qonan-qondı, qonmayanlar-qonmadı. 
 

Yeyib-içib doyanlar da çox oldu, 

Öz xalqını soyanlar da çox oldu,  

Son gününə qoyanlar da çox oldu, 

Doyan-doydu, doymayanlar-doymadı. 
 

Uzaqları görənlər də tapıldı, 

Yazıqları görənlər də tapıldı,  

Sazaqlara qərq olan da tapıldı, 

Danan-dandı, danmayanlar-danmadı. 
 

Çoxları bağ saldı, barını dərdi, 

Çəkdiyi cəfanı, xərcini gördü, 

Aldığı borcları qaytarıb verdi, 

Verən-verdi, verməyənlər –vermədi. 
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Zirvələrdən enənlər də az deyil, 

Alışmamış sönənlər də az deyil,  

İlqarından dönənlər də az deyil, 

Dönən-döndü, dönməyənlər-dönmədi. 

            
Bir çoxları danışmadı, susdular, 

Daldalarda sığındılar, pusdular, 

Yediyini-içdiyini qusdular, 

Qusan-qusdu, qusmayanlar-qusmadı. 
 

                                     Cəmil Əkbər 25.08 -1993 

                                  

117. SÖZÜMÜZÜ DEMƏLİYİK, DEMƏLİ 
 

                          Söz bir olsa dağ oynadar yerindən, 

                          El bir olsa zərbi kərən sındırar. 

                                                Abbas Tufarqanlı. 

Nəqədərki, gedən yoxdur düzünə, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 

Cahillərin, nadanların üzünə, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

Haqq yolunda düzələsi çox iş var, 

Törpülənib, nəziləsi çox iş var,  

Duyulası, seziləsi çox iş var, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

Mətləbləri qandırmaqdan ötəri, 

Donqarları yondurmaqdan ötəri, 

Qəbahəti dandırmaqdan ötəri, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

İzhar olub deyilməsə qanan yox, 

Haqqısayı yada salıb anan yox, 

Böyük-kiçik pəsinən yox, sanan yox, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

Ülfətləri, ünsiyyəti pozana, 

Doğruları tərsəməssəb yozana, 

Yollarını dağa-daşa azana, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
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Haqq yolunu ora-bura əyənə, 

Ada-sana, şan-şöhrətə dəyənə, 

Tər tökmədən döşürənə, yeyənə, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

Vicdanından, məsləkindən sönüyə, 

İlqarından, imanından dönüyə, 

Dadamala, qanıxlara, əniyə, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 

 

İblis kimi aralığı qatana, 

Qərq olaraq qəflətlərdə yatana, 

İnsafını-mürvətini atana, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

Veyil-veyil orda-burda gəzənə, 

Zəmanədən usanana, bezənə, 

Haqsızlığa göz yumana, dözənə, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

Ədaləti, həqiqəti danana, 

Xeyirxahlıq, fəziləti danana, 

Ədəb-ərkan, nəzakəti danana, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

İdrakı kəmlərə, başıboşlara, 

Fikirləri, xəyalları çaşlara, 

Filə hücum çəkən alabaşlara, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

Yurdumuza gözlərini tikənə, 

Qəsdə girib, qanımızı tökənə, 

Sinələrə dağ-düyünlər çəkənə, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 

 

Üz tutaraq əyri yolla gedənə, 

Əsəbləri korlayana, didənə, 

Öz qarnını otarana, güdənə, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
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Söyüd kimi, ulğun kimi barsıza, 

Xeyirsizə, faydasıza, karsıza, 

Abırsıza, ismətsizə, arsıza, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

Paxıllara, xainlərə, xəbisə, 

Öz nəfsinə qulluq edən hərisə, 

Nanəcibə, namərdlərə, naqisə, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

Höcətlərə, inadlara, tərslərə, 

Xeyrə-şərə yaramayan nəslərə, 

Başımızı dəng eyləyən kəslərə, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

İdrakından tutqunlara, keylərə, 

Simiclərə, xəsislərə, göylərə, 

Əqidəsi çürüklərə, zaylara, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

Addımbaşı zəhlələri tökənə, 

Nadürüstü doğanlara, əkənə, 

Yandan tutma dədələrə çəkənə, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 

 

Vicdanı-məsləki lal olanlara, 

Yetişmək bilməyən, kal olanlara,  

İnsan qlıfında mal olanlara, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 

 

Cahillik eyləyən nadan kəslərə, 

Təlimdən yarımçıq dadan kəslərə, 

Haqqısay sümürüb udan kəslərə, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

Qan qaraldıb ürəkləri sıxana, 

Ev uçurdub dirəkləri yıxana, 

İnsanlığın axırına çıxana, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
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Bu dünyada qal-qovğa var, dava var, 

Zəhərlərə qərq edilən hava var, 

Sərsəri var, gicbəsər var, yava var, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

İstəsək ki, elin üzü ağ olsun, 

Kefi-halı canı-başı sağ olsun, 

Yediyi-içdiyi bal, qaymaq olsun, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

Nəqədərki, hər yetirən baş olur, 

Fikir-xəyal yerbəyerdən çaş olur, 

Ünsiyyətdə tufan qopur, qış olur, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

Qəsd-qərəzlər xəyanətlər hökmedir, 

Kin-küdurət, ədavətlər hökmedir, 

Xəta-bəla, qəbahətlər hökmedir, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

Söz-söhbəti eşitməsə qulaqlar, 

Düzələn döy bu mənəvi çolaqlar. 

Bağlanacaq çox cığırlar, yolaqlar, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 

 

Yaxşı-yaman birbirinə qarışır, 

Boz köpəklər qurdlar ilə barışır, 

Yalquzaqlar sürülərə sırışır, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

Gör haçandan söz axtarır bu bəşər, 

Sağlam fikir, düz axtarır bu bəşər,  

Yol axtarır, iz axtarır bu bəşər, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

Nəqədərki, həyasızlar yaşayır, 

Əqidəsiz, qayəsizlər yaşayır,  

Tərbiyəsiz dayəsizlər yaşayır, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
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Nəqədərki, üzdən qaçıb həyalar, 

Gözə dəymir əqidələr, qayələr, 

Təlimini düz verməyir dayələr, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 

 

Qanan-qansın, qanmayanlar-qanmasın, 

Anan-ansın, anmayanlar-anmasın. 

Danan-dansın, danmayanlar-danmasın, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 

 

Çoxlarına yetişməyir söz heyif, 

Hədəfinə tuşlanmayır düz, heyif.  

Yandırmayır ocağını köz heyif, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

Hamı qaçır, sırışırlar şəhərə, 

Sanırlarki yeni düşüb təhərə. 

Həsrət qalır uzaqlarda bəhərə, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

Beylə getsə sağalan döy yaramız, 

Düzələn döy ülfətimiz, aramız, 

Tapılan döy dərdimizə çaramız, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 

 

Kim nə desə deməlidir ürəkdən, 

Nəcib arzu, saf istəkdən, diləkdən, 

Xəlbirlənib keçməlidir ələkdən, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

Bundan sonra daha susmaq yaramaz, 

Oğrun-oğrun dalda pusmaq yaramaz. 

Hökm eyləyib dama basmaq yaramaz, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 
 

Laqeyidlik, biganəlik bəs eylər, 

Sərsərilik, divanəlik bəs eylər,  

Oda yanmaq, pərvanəlik bəs eylər, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
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Zəmanədə söz qədrini bilən yox, 

İşarədən göz qədrini bilən yox. 

Özgə nədir, öz qədrini bilən yox, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 

 

Çox yazdımki, görən-bilən oxusun, 

Ətirini dönə-dönə qoxusun,  

Ləyaqətdən əriş-arğac toxusun, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 

 

Əfsuslarki çox yazılan bilinmir, 

Ürəklərin hisi-pası silinmir. 

Yaxşı-yaman xəlbirlənib ələnmir, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 

 

Məhəl yoxsa doğrulara, düzlərə, 

Baxan yoxsa söylənilən sözlərə, 

Düşüncəsi dayazlara, üzlərə, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 

 

Eşidənlər düz anlasın Cəmili, 

Gecikməsin, tez anlasın Cəmili,  

Səksən, doxsan, yüz anlasın Cəmili, 

Sözümüzü deməliyik, deməli. 
 

                                Cəmil Əkbər 18-25. 08 -1992 

                                                            

118. NƏ DEYƏSƏN? 

Yolu tərsə adanlara, 

Nə danışıb, nə deyəsən? 

Ünsiyyəti pozanlara, 

Nə danışıb, nə deyəsən? 

 

Günah işlər tutanlara, 

Aralığı qatanlara, 

Vicdanını satanlara, 
Nə danışıb, nə deyəsən? 
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Yaxşılara pis deyənə, 

Xeyirxaha nəs deyənə, 

Danışmaynan kəs deyənə, 

Nə danışıb, nə deyəsən? 

 

Yolu, izi azanlara, 

Düzü tərsə yozanlara, 

Ayaq altdan qazanlara, 

Nə danışıb, nə deyəsən? 

 

Abırsıza, arsızlara, 

Söyüdtəki barsızlara, 

Gərəksizə, karsızlara, 

Nə danışıb, nə deyəsən? 
 

İffətsizə, həyasıza, 

Əqidəsiz, qayəsizə, 

Təlimi kəm sayəsizə, 

Nə danışıb, nə deyəsən? 
 

Qəlbiqara çirkinlərə, 

Qəm daşıyan bədbinlərə, 

Hoqqabaza, xudbinlərə, 

Nə danışıb, nə deyəsən? 
 

Hiyləgərə, dələduza, 

Fırıldağa, kələkbaza, 

Vicdanı kəm, qəlbi buza, 

Nə danışıb, nə deyəsən? 
 

Xainlərə, xəbislərə, 

Nanəcibə, naqislərə, 

Acgözlərə, hərislərə, 

Nə danışıb, nə deyəsən? 

 

Düşünməzə, anlamaza, 

Öz-özünü danlamaza, 

Kötəkləyib yanlamaza, 

Nə danışıb, nə deyəsən? 
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Söz deməklə götürməzə, 

Sinirərək ötürməzə, 

Bağ becərib bitirməzə, 

Nə danışıb, nə deyəsən? 

 

İlqarından dönənlərə, 

Mövqeyindən enənlərə, 

Orda-burda sinənlərə, 

Nə danışıb, nə deyəsən? 

 

Əqilsizə, kamalsıza, 

Məsləksizə, amalsıza, 

Tutarsıza, sambalsıza, 

Nə danışıb, nə deyəsən? 
 

                         Cəmil Əkbər  25. 04 – 1995    

119. NƏ DEYİM? 

 

Ruhumu oxşamır gözəl mələyim, 

Belə yoldaş, belə yara nə deyim? 

Sinəmdə boğulur arzu, diləyim, 

Belə dosta, vəfadara nə deyim? 

 

Sındırır qəlbimi, ala bilməyir, 

Onun istəyincə ola bilməyir,  

Kökləyib zil üstə çala bilməyir, 

Düşmüşəm çətinə, dara nə deyim? 

 

Başımı götürüm qaçım hara mən? 

Qanadım tutduqca uçum hara mən? 

Sirrimi açmayım, açım hara mən? 

Tapmıram dərdimə çara nə deyim? 

 

Nə himi anlayır, nə cimi qanır, 

Nə zili eşidir, nə bəmi qanır,  

Nə kökü anlayır, nə simi qanır,  

Belə kara, belə kora nə deyim?  
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Əbəs yerə al qanımı qaraldır,   

Gen dünyanı başımıza daraldır,   

Məhəbbətin güllərini saraldır,     

Belə xəzan, belə xara nə deyim?     

 

Zəhərləyib hey qaraldır qanımı,        

Üzə-üzə əldən salır canımı,               

Çaşdırır, azaldır yol-ərkanımı,           

Göndərmək istəyir gora, nə deyim?  
 

 

Eləbilki o giribdir qəsdimə, 

Toxunur qəlbimə, dəyir şəsdimə, 

Nəzər salmır başdan qalxan tüsdümə, 

Düşdüyüm kəməndə, tora nə deyim? 
 

Son qoya bilmədim belə bir dərdə,  

Çəkildi gözümə eləbil pərdə, 

Ötüşdü günlərim qəmlə, kədərlə, 

Bu hicrana, bu qübara nə deyim? 

 

Təhərli, təhərsiz günlər keçmişəm, 

Qəm-qüssə çəkmişəm, qəhər içmişəm, 

Şərbət əvəzində zəhər içmişəm, 

Belə əfi, şahı-mara nə deyim? 
             

Demir ki, yazıqdır, dərd-kədər üzür,  

Həyatdan usanır, canından bezir,  

Ağrıya, acıya tablaşıb dözür,  

Belə cəllad, zülümkara nə deyim?     

             

Ayıra bilməyir yaxşını pisdən,  

Qızılı gümüşdən, qalayı misdən,               

Salır qəlbimizi eşq-həvəsdən,  

Belə “sərraf”, “xiridara” nə deyim?  
 

Oturub təxtində hökmü-rəvandır, 

Bilmirki, dağlarda qardır, borandır, 

Könül xanimanım tamam virandır,  

Belə “şaha”, “tacidara” nə deyim?  
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El içində abırımı tökdürdü,  

Vüqarımı, qamətimi bükdürdü, 

İncitdi, sarsıtdı, yaman çökdürdü, 

Təqsirkara, günahkara nə deyim? 

 

Çəkməyir ərkimi, nazımı mənim,  

Eşitmir sözümü, sazımı mənim, 

Zimistan eyləyib yazımı mənim, 

Düşmüşəm tufana, qara nə deyim?  

 

 

Günəş oldum, işığıma ay dedi,                   

Umman oldum, sısqa bulaq çay dedi.       

Qanan oldum, qanmazlara tay dedi,          

Qədirbilməz nanıkora nə deyim? 
 

Bir demir yoldaşım qəm yeyib ölür,  

Dost-tanış ağlayır, düşmənlər gülür. 

Görməyən eşidir, görənlər bilir,         

Mən çəkdiyim ahuzara nə deyim?   
 

Zənən xeylağından bezmişəm daha, 

Əlimi biryolluq üzmüşəm daha,   

Səbr edib, tablaşıb dözmüşəm daha, 

Uymuşam əzəldən sara nə deyim? 

             

Tək-tənha yükümü çəkib gedirəm,   

Yerimi şumlayıb, əkib gedirəm,        

Qəddimi yay kimi büküb gedirəm,    

Yetişmir imdada, kara nə deyim?      
 

Dərdini deyirsən eldən ayıbdır,         

Çəməndən, çiçəkdən çöldən ayıbdır,  

Bülbüldən ayıbdır, güldən ayıbdır,  

Şikayət eyləyim hara, nə deyim?       
 

Dolanıb ötdükcə fəsillər, aylar, 

Keçsədə zimistan, gəlsədə yaylar, 

Söndürmür atəşi dənizlər, çaylar, 

Cəhənnəm oduna, nara nə deyim? 
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Eşidib sözümdən almır nəticə, 

İstərdim böyüdəm nəvə, nəticə, 

Oqədər yaşayam, görəm kötücə, 

Əl çatmasa o nübara nə deyim?  

 

Görən varmı, tapılarmı dünyada?  

Eşqin yollarında getməyə bada?  

Nahaqdan yanmaya mənimtək oda, 

Tapa bilsəm bəxtiyara nə deyim? 

  

Yazdım sözlərimi dedim müxtəsər, 

Vecinə almayır daim, sərbəsər, 

Nəqədər söz dedim etmədi əsər, 

Beylə daşa, bu divara nə deyim? 
 

Duymayır qəlbimi həyat yoldaşım, 

Çox bəla çəkibdir, bəlasız başım,      

Dağıldı fikirim, sarsıldı huşum, 

Göynədir sinəmi yara, nə deyim?      

  

El-obamda mən gəzdikcə söylənir, 

Öyüd verib söz dedikcə söylənir, 

Öz varımdan mən yedikcə söylənir,   

Belə dövlət, belə vara nə deyim?  

 

Dəng edir başımı müdam, sərbəsər, 

Olmuşam əlindən dəli, dəngəsər, 

Sözüm, nəsihətim etməyir əsər,  

Bu əzazil, sitəmkara nə deyim?          
 

Peyvənddi  kökündən öz bağça bağım, 

Sağlam bir gövdədə bitib budağım, 

Şəkərdi, şərbətdi, baldı uşağım, 

Anasından övladlara nə deyim?  
 

Dönə-dönə istəmişəm boşayım, 

Təkcə-tənha ayrılıqda yaşayım. 

Dərdimi Cəmillə özüm daşıyım, 

Mən çəkdiyim namus ara nə deyim?      
 

                         Cəmil Əkbər 18-25.  10 - 1979                                
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120. NƏ DEYİM? 
 

Müharibə iddiasında olanlara qarşı 
 

Ruhuma zid gedir zəmanə mənim, 

Belə dövran, zəmanəyə nə deyim? 

Artırır dərdimi divanə mənim, 

İnsanlığa biganəyə nə deyim? 

 

Yerə-göyə sığışmayır ədalar, 

Anlamaq istəmir cahil, gədalar, 

Bürüyür aləmi sarsaq sədalar,  

Ağılsıza, divanəyə nə deyim? 

  

Korlanır əsəbim, qaralır qanım, 

Sarsıyır varlığım, üzülür canım, 

Nə üçün gizlədim, nə üçün danım? 

Kəc xəyala, ağlı zaya nə deyim?  

 

 
 

Xalqın malı dava üçün xərclənir, 

Zəhərlənən hava üçün xərclənir,  

Sərsəm üçün, yava üçün xərclənir, 

Belə xərcə, sərmayəyə nə deyim?  

 

Qorxan yoxmu fəlakətdən, ölümdən? 

Müsibətdən, məşəqqətdən, zülümdən? 

Gözəlliyə həsrət qalan ilimdən? 

Oda yanan pərvanəyə nə deyim? 

 

Meydan verilməsin dava-dalaşa, 

Səksəkəyə, həyəcana, təlaşa, 

Amansız döyüşə, qanlı vuruşa,  

Bu müdhişə, vahiməyə nə deyim? 

  

Ağlını itirən kəslər ayılsın, 

Hörmətlə, izzətlə adı yayılsın. 

Dönməsin vəhşiyə, insan sayılsın, 

Qan-qan deyən bu səs-küyə nə deyim? 
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İnsanlıq naminə çalışmaq gərək, 

Yerimək, yürümək, yarışmaq gərək,  

Kefini-halını sorüşmaq gərək,  

Haq yoludur,  yeganəyə nə deyim? 

 

Cəmilin çəkdiyi ellər qəmidir, 

Elin fürsətidir, elin çəmidir, 

Gözünün yaşı da elin nəmidir,  

Bu fikirə, bu xəyala nə deyim? 
 
 

                                Cəmil Əkbər 30. 10 – 1983           

121. NƏ DEYİM? 
 

Haçandan bəridir yoldaş olmuşuq, 

Yola gəlib uyanmırsan nə deyim? 

Həmkarıq, həmdəmik, sirdaş olmuşuq, 

Hiss eyləyib duyanmırsan nə deyim? 

 

Cəhd eyləyib hey qatırsan aranı, 

Tapmayırsan dərdimizə çaranı. 

Artırırsan qəlbimizdə yaranı, 

Günahını yuyanmırsan nə deyim? 

 

Nə yazım, danışım, söyləyim daha? 

Aldanırsan nəfisinə, tamaha. 

Mətahını sən satırsan çox baha, 

Düz yoluna qoyanmırsan nə deyim? 

 

Yadına salmırsan ötən ayları, 

Səxavət naminə dolu payları, 

Unutdun nəqədər haqqısayları, 

Döşürübsən doyanmırsan nə deyim? 

 

Nəqədər söz dedim, yarı qalmısan, 

İtirmisən beh-bazarı qalmısan. 

Saralıb, soluxub, sarı qalmısan, 

Al yaşıla boyanmırsan nə deyim? 
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Əzəl gündən ilqarına dönüksən, 

Vicdanından, məsləkindən sönüksən, 

Hər bir səmtə üz tutansan yönüksən, 

Əylənmirsən, dayanmırsan nə deyim? 

 

Görənmirsən, yaxşı nədir, pis nədir? 

Zalım nədir, bədxah nədir, nəs nədir? 

Qızıl nədir, gümüş nədir, mis nədir? 

Seçənmirsən, sayanmırsan nə deyim? 

 

Ləyaqət əhlini görüb qaçırsan, 

Qanad alıb özgə səmtə uçursan, 

Başımıza nə oyunlar açırsan, 

Xəyallardan yayınmırsan nə deyim? 
 

 

Qoymusan bizləri möhnət içində, 

Müsibət içində, zillət içində, 

Yatmısan, qalmısan qəflət içində, 

Ayılmırsan, oyanmırsan nə deyim? 
 

                              Cəmil Əkbər  9. 06 – 1997 

 

122. NƏ DEYİM? 

 

Söz dedim ki, qanmayanlar qanalar, 

Qanan-qandı, qanmayana nə deyim? 

Xətir-hörmət, haqqısayı analar, 

Aanan-andı, anmayana nə deyim? 

 

Dedim bəlkə bilməyənlər bilələr, 

Şənlənələr, sevinələr, gülələr, 

Gözlərini bir yaxşıca silələr, 

Silən-sildi, silməyənə nə deyim? 

 

Oxuyalar, eşidələr, görələr, 

Əl uzadıb nübarından dərələr, 

Öz borcunu qaytaralar, verələr, 

Verən-verdi, verməyənə nə deyim? 
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Bir söz dedim anlasınlar, duysunlar, 

Törətdiyi günahını yusunlar, 

Paklığında, saflığında dursunlar, 

Duran-durdu, durmayana nə deyim? 
 

Söz dedim ki, qulaqlara yetişsin, 

Sınan qəlblər qaynaq tutsun, bitişsin, 

Bağlarında bülbülləri ötüşsün, 

Ötən-ötdü, ötməyənə nə deyim? 
 

İnsanoğlu doğru yolla gedələr, 

Bu mənanı, bu mətləbi güdələr. 

Könülləri incitməyə zədələr, 

Gedən-getdi, getməyənə nə deyim? 
 

Dedim bəlkə şər işlərdən qaçalar, 

Ziyasını el-obada saçalar, 

Pərvazlanıb, qanadlanıb uçalar, 

Uçan-uçdu, uçmayana nə deyim? 
 

Dedim bəlkə bu həyatı duyalar, 

Hərkəsdəni öz yoluna qoyalar, 

Harda varsa günahları yuyalar, 

Duyan-duydu, duymayana nə deyim? 
 

Dedim bəlkə eşidələr, bilələr, 

Bədəməldən utanalar, ölələr, 

Haqq yoluna düzələlər, gələlər, 

Gələn-gəldi, gəlməyənə nə deyim? 
 

Söz dedim ki, bəhrəsini görələr, 

Baltasını, dəhrəsini görələr. 

Düyçəsini, cəhrəsini görələr, 

Görən-gördü, görməyənə nə deyim? 
 

Söz dedim ki, dərk eyləyib sezələr, 

Acısına, şirininə dözələr, 

Bəd işlərdən usanalar, bezələr, 

Sezən-sezdi, sezməyənə nə deyim? 
 
 

                           Cəmil Əkbər 11. 01 – 1997 
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123. NƏ DEYİM? 
 

 

İncidir  ruhumu  nadanlar yaman, 

Sərsəriyə, divanəyə nə deyim? 

Yolunu tərsinə adanlar yaman, 

İnsanlığa biganəyə nə deyim? 

 

Korlanır əsəbim, qaralır qanım, 

Azalır qüvvətim, üzülür canım, 

Sinəmdə alışır, əriyir şamım, 

Oda yanan pərvanəyə nə deyim? 

 

Yerə-göyə sığışmayır ədalar, 

Saxta söz-söhbətlər, yersiz sədalar. 

Ah-nalələr, qal-qovğalar, qadalar, 

Bu dövrana, zəmanəyə nə deyim? 

 

Cinayətkar, cəllad kalan olubdur, 

Züy tutub, dəm verib çalan olubdur. 

Müştehid də rüşvət alan olubdur, 

Belə gəlir, sərmayəyə nə deyim? 

 

Oğrular, quldurlar əlbirləşirlər, 

Həmfikir olurlar, dilbirləşirlər. 

Azıb yollarını, cibgirləşirlər, 

Cəmil kimi yeganəyə nə deyim? 

 

                                            Cəmil Əkbər 
 

124. DEYƏNMƏDİ 

Çoxları istədi fikir söyləsin, 

Tutarlı danışıb, söz deyənmədi. 

Nəyisə xalqına bəyan eyləsin, 

Göstərib yolunu düz deyənmədi. 

 

Taylardan-tuşlardan geridə qaldı, 

Fikirə qərq olub, xəyala daldı, 

Ötən günlərini yadına saldı, 

Məqamı çatanda tez deyənmədi. 
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Çoxunun sözündə əsər olmadı, 

Düşdü ovxarından, kəsər olmadı, 

Xalqa yetişəsi səmər olmadı, 

Dərin gedənmədi, üz deyənmədi. 

 

Dolandı zəmanə, keçdi fəsili, 

Nəsillər dalınca gəldi nəsili, 

Bilindi, tanındı kökü, əsili, 

Payız deyənmədi, yaz deyənmədi. 

 

Korlandı çoxunun qaraldı qanı, 

Üzüldü varlığı, saraldı canı. 

İtirdi nəqədər dost-mehribanı? 

Tablaş deyənmədi, döz deyənmədi. 

 

Çoxları çalmağa hava bilmədi, 

Dərdinə etməyə dəva bilmədi. 

And-qəsəm eylərəm, tova bilmədi, 

Tar, kaman çalaraq, saz deyənmədi. 

 

Nəqədər kəmağıl keyoğlu, key var, 

Kütbeyin, dəngəsər, səyoğlu, səy var,  

Yaramaz, yeriməz zay oğlu, zay var, 

Dərk edib, düşünüb, az deyənmədi. 

 

                          Cəmil Əkbər 11. 02 – 1995 

                         

125. DEYİRƏM 
 

Çəkici, baltanı vururam sənə, 

Deyirəmki, bəlkə törpülənəsən. 

Sözümü deyirəm işləsin qana, 

Deyirəm birazca parpılanasan. 

 

Demirəm kimsəni korlayıb gedək,  

Hissini, qəlbini zorlayıb gedək,   
Yandırıb, yaxarıb qorlayıb gedək, 

Deyirəm bir qədər rəndələnəsən. 
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Ummuram, küsmürəm şair olmağa, 

Nadanların xidmətində qalmağa. 

Dərd-qəmindən saralmağa solmağa, 

Deyirəm bir qədər zırpılanasan. 

 

Kimdi qatan Koroğlunu Həmzəyə? 

Sənin kimi işvə-naza, qəmzəyə. 

Seyr edirəm xəyalımla gəzməyə, 

Deyirəm bir qədər təpərlənəsən. 

 

Hərkəsin özünün ünvanı vardır, 

Şərəfi, şöhrəti, öz şanı vardır, 

Öz adı, famili, öz sanı vardır, 

Dedim ki, bir qədər kündələnəsən. 

 

Hər yerin, məkanın öz adı vardır, 

Hərənin qohumu, öz yadı vardır, 

Öz ahı - amanı, fəryadı vardır, 

Dedim ki, bir qədər qəhərlənəsən. 

 

Sözü deyirəmki bir anlayasan, 

Özün də özünü bir danlayasan, 

Kötəklə, qırmancla bir yanlayasan, 

Nəticə çıxarıb bəhrələnəsən. 

 

Demirəm Nizami, ya da Vaqifəm, 

Ya Mirzə Cəliləm, ya da Sabirəm, 

Seyd Əzim Şirvani, ya da Zakirəm, 

Dedim ki, bir qədər hünərlənəsən. 

 

İncini, gövhəri sərraflar qanır, 

Loğmanlar, dühalar,  ariflər qanır,  

Oxuyanlar qanır, maariflər qanır, 

Dedim ki, bir qədər maariflənəsən. 
 

                                  Cəmil Əkbər   
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126. NƏ DEMƏKDİR 
 

 

Hər yetən sərsəri, nadan, avara, 

Nə bilər yoldaş nə, yar nə deməkdir. 

İlişib çətinə düşsədə dara, 

Nə bilər namus nə, ar nə deməkdir. 

 

Əqildən, kamaldan küt yaranmısan, 

Qəhət yaranmısan, qıt yaranmısan,  

Müqəvva doğulub, büt yaranmısan,  

Nə bilər şahin nə, sar nə deməkdir. 
 

Zəhmət meydanında təri tökməyən, 

İncini, sədəfi, zəri tökməyən,  

Şumlayıb əkərək, yeri sökməyən,  

Nə bilər sərvət nə, var nə deməkdir. 
 

Peyvənd tanımayan, bağ becərməyən, 

Aran bəsləməyən, dağ becərməyən. 

Xəstə sağaltmayan, sağ becərməyən, 

Nə bilər alma nə, nar nə deməkdir. 
 

Dünyanı gəzərək seyrə dalmayan, 

Ellərin dərdinə halı olmayan, 

Könüldəki havaları çalmayan, 

Nə bilər kor nədir, kar nə deməkdir. 
 

Düşüb haldan-hala təhərlənməyən, 

Ellərin dərdindən qəhərlənməyən. 

Yersiz əməllərdən zəhərlənməyən, 

Nə bilər iblis nə, mar nə deməkdir. 
 

                                Cəmil  Əkbər  5.04 -1994 

 

127. AMANDIR DEYİLMƏSİN 

Mərd igid kişiyə bəylik yaraşır, 

Amandır gədəyə bəy deyilməsin. 

Nadana-cahiylə səylik yaraşır, 

Amandır arifə səy deyilməsin. 
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Nadana, qanmaza key demək olar, 

Başına-gözünə döy demək olar. 

Yolundan döndərib əy demək olar, 

Amandır qanana key deyilməsin. 

 

Xəsisdə qaydadır, göylük eyləyir, 

Yeməmiş, içməmiş bəylik eyləyir. 

Canına-qanına keylik eyləyir, 

Amandır Hatəmə göy deyilməsin.   

 

Cahilsən, nə desən gözləmək olar, 

Nöqsan kələfini çözləmək olar, 

Hər addımbaşında izləmək olar, 

Amandır loğmana çiy deyilməsin. 

 

Ulğunda qaydadır, əyilə bilər, 

Barsız ağac kimi söyülə bilər. 

Karsız, gərəksizdir deyilə bilər, 

Amandır palıda şöy deyilməsin. 

 

Kəsilsin nəfəsi pis adamların, 

Bəduğur, bədniyyət, nəs adamların,  

Ləyaqət naminə nəs adamların, 

Amandır səsinə hay deyilməsin. 

 

Xainə, xəbisə yamandır deyin, 

İşə əngəl olur, zamandır deyin,  

Könüllər mülkündə dumandır deyin, 

Amandır yaxşıya zay deyilməsin. 
 

                                  Cəmil Əkbər 7.09 – 1986 

                                                     

128. DEMƏDİMMİ? 
 

Əyri yolla gedənlərə, 

Həqiqət var, demədimmi?  

Ciblərini güdənlərə, 

Ləyaqət var, demədimmi?  
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Qəflətlərdə yatanlara? 

Günahlara batanlara, 

Vicdanını atanlara, 

Kəramət var, demədimmi? 
 

Abırsıza, arsızlara, 

Söyüd kimi barsızlara, 

Müqəvvaya, karsızlara, 

Şərafət var, demədimmi? 
 
 

Xainlərə, xəbislərə, 

Acgözlərə, hərislərə, 

Namərdlərə, naqislərə, 

Səxavət var, demədimmi?  
 
 

Nə gəzirsən nifrət ilə? 

Qəzəb ilə, hiddət ilə? 

Əsib-coşub, şiddət ilə, 

Məhəbbət var, demədimmi? 
           

İlqarına dönüklərə, 

Vicdanından sönüklərə, 

Hər bir səmtə yönüklərə, 

Sədaqət var, demədimmi? 
 
 

Nə deyirəm anlamırsan, 

Öz-özünü danlamırsan. 

Kötəkləyib yanlamırsan, 

Nəzakət var, demədimmi? 
      

 

Nə axtarıb, nə gəzirsən? 

Səbr eyləyib nə dözürsən?     

Nə inciyib, nə bezirsən? 

Fərasət var, demədimmi? 
 

Nə susursan, nə dinirsən? 

Nə kiriyib, nə sinirsən? 

Mövqeyindən nə enirsən? 

Cəsarət var, demədimmi 
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Nə inciyib, nə küsürsən? 

Ümidini nə kəsirsən? 

Nə coşursan, nə əsirsən? 

Məharət var, demədimmi? 

 

Nə tez belə əyilirsən?      

Nifrət ilə söyülürsən?  

Zindanlarda döyülürsən?   

Dəyanət var, demədimmi?  
 

                        Cəmil Əkbər  21. 05  – 1994 

 

129. DESƏM DƏ,  DEMƏSƏM DƏ 
 

 

Danışmaqla sözqanan yox, 

Desəm də, deməsəm də. 

Mətləbləri düz qanan yox, 

Desəm də, deməsəm də. 

 

Deyiləni kimdi duyan?    

Günahını kimdi yuyan?   

Ellərdə-obada yayan,       

Desəm də deməsəmdə. 

 

Düşünən kim, dərk edən kim? 

Avamlığı tərk edən kim? 

Qanmayana görk edən kim? 

Desəm də, deməsəm də. 

 

Deyiləni yazan yoxdur, 

Hiss eyləyən, sezən yoxdur. 

Möhübləri düzən yoxdur, 

Desəm də, deməsəm də. 
 

Yazılanı oxuyan kim? 

Ətirini qoxuyan kim? 

Əriş-arğac toxuyan kim? 

Desəm də, deməsəm də. 
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Eşidən kim, dinləyən kim? 

Sızlayan kim, inləyən kim? 

Yaraları simləyən kim? 

Desəm də, deməsəm də. 

 

Söz də düşüb əsərindən, 

Faydasından, səmərindən, 

Ovxarından, kəsərindən, 

Desəm də, deməsəm də. 

 

Cəmil Əkbər, gəl az danış, 

Az əlləşib, az da vuruş. 

Az xəbər al, az da soruş, 

Desəm də, deməsəm də. 

 

                         Cəmil Əkbər  10. 12 – 1992                          

 

130. DANIŞ 

             /AXC-yə/ 

 

Dövrü-zəmanədən pislik arama, 

Aç gözünü, ləyaqəti gör danış. 

Qəsd-qərəzlə duzu səpmə yarama, 

Könüllərdə məhəbbəti gör, danış. 

 

Nə lazımdır fitnə-fəsad, fel demək? 

Ötən dövrə zalım, qəddar il demək?  

Hər gədaya, vəzifəyə gəl demək? 

İnsanlığı, ləyaqəti gör, danış. 
 

 

Elə sanma anan doğub şir səni, 

İnci səni, sədəf səni, zər səni,  

İgid səni, kişi səni, ər səni, 

Doğru-düzlük, həqiqəti gör, danış. 
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Qəzəbindən, hiddətindən uzaq ol, 

Kin-küdurət, nifrətindən uzaq ol,  

Yerli-yersiz riqqətindən uzaq ol, 

Ədəb-ərkan, nəzakəti gör, danış. 
 

Bulud kimi qaralarsan, dolarsan, 

Xəzan vurar, saralarsan, solarsan, 

Bu gedişlə yarı yolda qalarsan, 

Əvvəl-axır nihayəti gör, danış. 
 

Oxu-öyrən düz deyiblər dahiylər,          

Yadda qalan söz deyiblər dahiylər,        

Yol göstərib, iz deyiblər dahiylər,         

Oxu-öyrən məziyyəti gör, danış. 
    
Doğru yol göstərənlərə nəzər sal, 

Hər abzasdan, hər sətirdən ilham al. 

Nələr deyib ustadları qeydə al, 

Vərəqləyib külliyatı gör, danış. 
 

Yetmiş ildə gör bir nələr edilib, 

Qət edilib, bax nə yollar gedilib.  

Nə məqsədlər, nə mətləblər güdülüb, 

Xeyirxahlıq, fəziləti gör, danış. 

 

Millətlərin yoldaş idi hamısı,  

Böyük-kiçik qardaş idi hamısı. 

Taytuş idi, çağdaş idi hamısı, 

Mehri-ülfət, ünsiyyəti gör, danış. 

 

Sədaqət də, səxavət də var idi, 

Ədəb-ərkan, nəzakət də var idi,  

Məsuliyyət, nəzarət də var idi, 

Təmiz arzu, pak niyyəti gör, danış. 

 

Sən də yetişmisən bu yetmiş ildə, 

Bəslənmisən bu çəməndə, bu güldə, 

Gün keçirib dolanmısan bu yerdə, 

Öz aldığın borclarını ver, danış. 
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Qazanmamış, tez almağa tələsmə, 

Köklənməmiş, tez çalmağa tələsmə. 

Xəzan vurar, saralmağa tələsmə, 

Törətdiyin fəlakəti gör, danış. 

 

Ellər gördü əməlinin sonunu, 

Əritdilər buz bağlamış donunu. 

Gizlətməklə qurtarmazsan canını,  

Bu bazarı, səfaləti gör, danış. 

 

Uzaq getməz axıracan yalanın, 

Gör kimlərdir züy tutanın, çalanın, 

Açılacaq tezi-geci planın, 

Çəkəcəksən xəcaləti gör, danış. 

 

Qəlbindəki xəyanətdi a yazıq, 

Avamlıqdı, cəhalətdi a yazıq.  

Başdan-başa qəbahətdi a yazıq, 

Kin-küdurət, ədavəti gör, danış. 

 

 
 

                            Cəmil Əkbər 14.02 – 1992        

 

131. DANIŞ 

 

İstəyirsən eldə olsun hörmətin, 

Doğru düşün, düz fikirləş, düz danış. 

Sədaqətdən, səxavətdən sərvətin, 

Ruhoxşayan, könülaçan söz danış. 

 

Az olsada varın, halın, dövlətin, 

Qollarında, biləyində qüvvətin, 

Fəhmin, fərasətin, nəzər-diqqətin, 

Sən alov saç, sən atəş saç, köz danış.  

 

Nifrət ilə yad olmağa tələsmə, 

Yandırmağa, od olmağa tələsmə, 

Qədək, sətin, çod olmağa tələsmə, 

Sondan sona xəcil olma, üz danış. 
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Nə lazımdı əyri yola gedəsən? 

Öz qarnını, öz cibini güdəsən? 

Deməsinlər gədə oğlu, gədəsən, 

İtirsəndə, qazansanda, döz danış.  

 

Çatmasanda öz arzuna, murada, 

Gəzmə qardaş veyil-veyil arada. 

Aldanmayın nazı-nemət, vara da, 

Saxta sözdən, saxta işdən, bez danış. 

 

                                        Cəmil Əkbər    
 
 

132. DE DANIŞ 
 

Hayanda qalmısan ay ilham pərim? 

İnsanlıqdan, ləyaqətdən de danış. 

Haray sal, həşir sal, bilinsin yerin, 

Pak arzudan, saf niyyətdən de danış. 

 

Dinib danışmırsan haçandan bəri,  

Səadət naminə tökmürsən təri. 

Bir insafa gəlib, kəsmirsən şəri, 

Ülvi istək, məhəbbətdən de danış. 

 

Nə sözün var söyləginən xəbisə, 

Nanəcibə, naxələfə, naqisə. 

Acgözlərə, tamahkara, hərisə, 

Sədaqətdən, səxavətdən de danış. 
 

Vicdansızdan, qanmazlardan demirsən, 

Zülalsızdan, şansızlardan demirsən, 

Gövhərsizdən, kansızlardan demirsən, 

İnsaf-mürvət kəramətdən de danış. 
 

Yumursa gözünü nadan kəslərə, 

Təlimdən yarımçıq dadan kəslərə, 

Haqqısay sümürüb udan kəslərə, 

Doğru-düzlük, həqiqətdən de danış. 
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Şər deyib aranı qatan qatmasın, 

Mərd igidi namərdlərə satmasın. 

Vicdanını, məsləkini atmasın, 

Təriqətdən, şəriətdən de danış.         

 

Göstərginən cəhaləti insana, 

Avamlığı, qəbahəti insana,  

Kin-küdurət, ədavəti insana, 

Ədəb-ərkan, nəzakətdən de danış. 

 

Ünsiyyət-ülfət də pozulub gedir, 

Doğrular tərsinə yozulub gedir,  

Xətir də, hörmət də azalıb gedir, 

Xeyirxahlıq, fəzilətdən de danış. 

 

Dövrü-zəmanəni biclər korlayır, 

Sərsəri, kəmağıl, giclər korlayır,  

Qanuna, qaydaya öclər korlayır, 

Şan-şöhrətdən, şərafətdən de danış. 

 

Həryana baxırsan əngəl törəyir, 

Qal-qovğa yaranır, cəncəl törəyir,  

Cücərib çoxalır, tənbəl törəyir, 

Bacarıqdan, fərasətdən de danış. 

 

İnciyib küsənlər, bezən olmasın, 

Avarə dolanıb gəzən olmasın,  

Həyatdan ümidi üzən olmasın,  

Dözüm-durum, dəyanətdən de danış. 

 

İnsafa gəl tərk eyləmə Cəmili, 

Köklə sazı ver, qoy çalsın “Cəlili”, 

Kəsməginən nəsihəti, dəlili, 

Məna dolu məziyyətdən de danış.  

 

                                  Cəmil Əkbər  19. 02 – 1995 
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133. DEMİRSƏN 

 

Şair qardaş nə susmusan belə sən? 

Doğru sözdən, həqiqətdən demirsən. 

Məchulları bildirmirsən elə sən, 

Bəyan edib cəhalətdən demirsən.     

 

Söz açmırsan ünsiyyəti pozandan, 

Tərsi-düzə, düzü-tərsə yozandan, 

Yollarını dağa-daşa azandan, 

Törətdiyi müsibətdən demirsən.     

 

Görmürsənmi həyasızlar çoxalıb? 

Əqidəsiz, qayəsizlər çoxalıb?  

Təlimi kəm, dayəsizlər çoxalıb?  

İnsaf-mürvət, kəramətdən demirsən.     

 

İlqarına sönükləri xar edib, 

Min bir səmtə dönükləri xar edib,  

Dünyasını başlarına dar edib, 

Sədaqətdən, səxavətdən demirsən.     

 

Bu bəd gələn zəmanədən danışıb, 

Əhli-kefdən, biganədən danışıb, 

Oda yanan pərvanədən danışıb, 

Ədəb-ərkan, nəzakətdən demirsən.     
 

Nanəcibdən, naqislərdən söz açıb, 

Acgözlərdən, hərislərdən söz açıb,  

Arsız, karsız varislərdən söz açıb, 

İnsanlıqdan, ləyaqətdən demirsən.     
 

Çoxalıbdır qanı soran zəlilər, 

Sərsərilər, kəmağıllar, dəlilər, 

Kara yetməz, hoya yetməz valilər, 

Xeyirxahlıq, fəzilətdən demirsən.     
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Kərəm hanı, Əslisini arasın? 

Yana-yana tapa bilsin çarasın? 

Məcnun hanı tellərini darasın? 

Ülvi-istək, məhəbbətdən demirsən.     
 

Şair qardaş ilhama gəl, dilə gəl, 

Obalara, oymaqlara, elə gəl. 

Bülbültəki, cəhcəhvurub gülə gəl, 

Məlahətdən, təravətdən demirsən.     

 

Kamal sahibinə lağ eyləyirlər, 

Çəkib cızdağını dağ eyləyirlər, 

Çıxıb əndazədən ağ eyləyirlər, 

Bədnam olan şərafətdən demirsən.     

 

Hədəfə almırsan nadan kəsləri, 

Haqqısay sümürüb, udan kəsləri,  

Yolunu tərsinə adan kəsləri, 

Törədilən qəbahətdən demirsən.     

 

Yoluna qoymursan başıboşları, 

Vicdanı kəmləri, qəlbi daşları, 

Filə hücum çəkən alabaşları, 

Saf arzudan, pak niyyətdən demirsən.     

 

Oturmusan nə sakitcə yerində, 

Görünmürsən el-obanın yerində, 

Səsin çıxmır nə qalmısan dərində, 

Talan olan məmləkətdən demirsən.     

 

Açılmamış gör nəqədər sir qalıb, 

Yuyulmamış çirkab qalıb, kir qalıb, 

Fitnə qalıb, fəsad qalıb, yer qalıb, 

Artan hiddət, küdurətdən demirsən.     

 

                                      Cəmil Əkbər       
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134. DANIŞMA! 

 

El başa çəkəndə şair qardaşım, 

Təpədən söz açıb, dağdan danışma! 

Cığırdan danışıb, iz söyləyəndə, 

Qaradan başlayıb, ağdan danışma!        

     

Hər insanoğlunun öz kəlamı var, 

Öz yeri, məkanı, öz zamanı var. 

Hər sözün öz yeri, öz məqamı var, 

Saqqaldan söz açıb, bığdan danışma! 

 

Biz yaxşı bilirik sözü-söhbəti, 

Pak saxla qəlbində təmiz niyyəti, 

Nəsihət deməyim qətidir-qəti, 

“Türpəng”dən söz açıb, “kığ”dan danışma! 

 

Hər şeyin məqamı, yeri başqadır, 

Uzağı, yaxını, bəri başqadır, 

Sərrafı, zərgəri, zəri başqadır, 

Xəstədən söz açıb, sağdan danışma! 

 

Hər məclis başında mətləbdən danış, 

Adət-ənənədən, bu dəbdən danış. 

Dostlardan, tanışdan, həmdəmdən danış, 

Gövdəyə söykənib, zoğdan danışma! 

 

Salma aralığa gəl ixtilatı, 

Pozma nəşəmizi, toyu-büsatı, 

El-oba xoşlamır cəfəngiyatı, 

Şamamanı yeyib, tağdan danışma! 

 

Çox mənəm söyləyib, sinənə döymə, 

Ayıbdı xalqından, özünü öymə. 

Sonradan utanıb, qəddini əymə, 

Bülbüldən söz açıb, “zağ”dan danışma! 
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Şeirdən, sənətdən sözqanan yoxsa, 

Könüllər mülkündə iz qalan yoxsa, 

Təməldən, kökündən düz qanan yoxsa, 

Saraydan söz açıb, tağdan danışma! 

 

Nəzər sal hörmətə, izzətə bir an, 

Abıra, həyaya, ismətə bir an. 

Məzmuna, dəyərə, qiymətə bir an, 

Bakıdan söz açıb, Zığdan danışma! 

 

Cəmiləm tanı ki, söz sərrafıyam, 

İşarə qananam, göz sərrafıyam, 

Yol-ərkan tanıyan, iz sərrafıyam, 

Haqdam üz döndərib lağdan danışma! 
  
                              Cəmil Əkbər  26. 09 - 1983 

                                

135. HANSINDAN DANIŞIM, HANSINDAN DEYİM? 

 

İlahi nə çoxdur nanıkor gədə, 

Hansından danışım, hansından deyim?  

Övladı-bəşərə ziyankar gədə, 

Hansından danışım, hansından deyim?  
 

Şər danışıb, ara qatan oqədər, 

Xalqı soyub vara çatan oqədər, 

Vaxt-vədəsiz gora çatan oqədər, 

Hansından danışım, hansından deyim?  
 

Övladı-bəşərin naqisi də var, 

Acgöz, tamahkiri, hərisi də var. 

Biqeyrət, bişərəf varisi də var, 

Hansından danışım, hansından deyim?  

 

Bir deyil, beş deyil yolunu azan, 

Sağını çaşanlar, solunu azan. 

Məbləği yanılıb, pulunu azan, 

Hansından danışım, hansından deyim?  
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Tapıldı qaraya, ağdı deyənlər, 

Kiçicik təpəyə dağdı deyənlər, 

Tikanlı kol-kosa bağdı deyənlər, 

Hansından danışım, hansından deyim?  

 

Ünsiyyət-ülfəti pozan da çoxdur, 

Doğrunu-tərsinə yozan da çoxdur, 

Ayaqlar altından qazan da çoxdur, 

Hansından danışım, hansından deyim?  

 

Gözü ola-ola kor olan da var, 

Qulağı olsa da, kar olan da var, 

Ellərin içində xar olan da var, 

Hansından danışım, hansından deyim?  

 

Bir deyil, beş deyil başıxarablar, 

Fikiri, xəyalı, huşu xarablar,  

İşində-gücündə naşı xarablar, 

Hansından danışım, hansından deyim?  

 

Nəqədər xainlər, xəbislər gördüm? 

Acgöz tamahkirlər, hərislər gördüm? 

Naxələf övladdan varislər gördüm, 

Hansından danışım, hansından deyim?  
 

Dünyada nəqədər kamalsız da var, 

Əqidə, məsləksiz, amalsız da var, 

Eybəcər, çirkinlər, camalsız da var, 

Hansından danışım, hansından deyim?  

 

                       Cəmil Əkbər 20. 07 – 1993                                                                                  

 

136. HANSINDAN DANIŞIM,  HANSINDAN DEYİM? 

 

Bir ha deyil, bu millətin nadanı, 

Hansından danışım, hansından deyim? 

Yol-izini tərsəməssəb adanı, 

Hansından danışım, hansından deyim? 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD | 194 

Bir deyil, beş deyil, ara qatanlar, 

Dağıdıb, talayıb vara çatanlar,  

Əcəlsiz-macalsız gora çatanlar, 

Hansından danışım, hansından deyim? 

 

Bir deyil, beş deyil, kamalı-kəmlər, 

Əqidə-məsləki, amalı kəmlər, 

Mənəvi gözəllik, camalı kəmlər, 

Hansından danışım, hansından deyim? 

 

Bir deyil, beş deyil, qəlbə dəyənlər, 

Al qanı soranlar, müftə yeyənlər, 

Qəsd-qərəzlə yolu-izi əyənlər, 

Hansından danışım, hansından deyim? 

 

Çalırlar, çapırlar, qala yapırlar, 

Yuğurmamış yağlı kökə tapırlar,  

Ara qatıb, yayınırlar, sapırlar, 

Hansından danışım, hansından deyim? 

 

Bir deyil, beş deyil, alıb-satanlar, 

Qərq olaraq qəflətlərdə yatanlar, 

Qan qaraldıb günahlara batanlar, 

Hansından danışım, hansından deyim? 

 

Bir deyil, beş deyil çaşan gədələr, 

Həddi-hüdudunu aşan gədələr,  

Var-halı gördükcə coşan gədələr, 

Hansından danışım, hansından deyim? 

 

Bir deyil, beş deyil xəbis olanlar, 

Nanəcib doğulan, naqis olanlar,  

Naxələf doğulub, varis olanlar, 

Hansından danışım, hansından deyim? 
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Bir deyil, beş deyil həya bilməyən, 

Ey süd tanımayan, mayə bilməyən,  

Təlimi düz verən dayə bilməyən, 

Hansından danışım, hansından deyim? 
 

Bir deyil, beş deyil nanıkor gədə, 

Övladı bəşərə ziyankar gədə,  

Ara qarışdıran, fitnəkar gədə, 

Hansından danışım, hansından deyim? 
 

Ay Cəmil oqədər haqsız ölən var, 

Haqsız ağlayan var, haqsız gülən var, 

Haqsız gedənlər var, haqsız gələn var, 

Hansından danışım, hansından deyim? 
 

                       Cəmil Əkbər 10. 03 – 1994  

 

137. DEYİRLƏR 
 

           Miskinli Şair Vəlinin Haqq dünyasına qovuşması münasibətilə 
 

Elimin-obamın söz sənətkarı, 

Bu fani dünyadan köçdü deyirlər. 

Miskin ocağının düz sənətkarı, 

Əcəl şərbətini içdi deyirlər. 
 

Birdə ana doğmaz Şair Vəlini, 

Sözün xiridarı, inci, ləlini, 

Qoydu qəlbimizdə, öz heykəlini, 

Emirli balası uçdu deyirlər. 
 

Düşüncə, təfəkkür, kamal sahibi, 

Əqidə sahibi, amal sahibi. 

Mənəvi gözəllik, camal sahibi, 

İdrakdan nurunu saçdı deyirlər. 

 

Qüdrət qələmindən pay aldı getdi, 

Şəmşir, Ələsgərə tay oldu getdi, 

Əyildi qaməti yay oldu getdi, 

Başını götürüb qaçdı deyirlər. 
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O, söz dünyasında aciz qalmadı, 

Nə “Hicranı”, nə  “Dilqəmi” çalmadı, 

Onun gözü onda-bunda olmadı, 

Nəqədər qıfılbənd açdı deyirlər. 

 

Cəmil Əkbər, gəl qərq olma qəhərə, 

Ömür-günü  hədər etmə kədərə, 

Miskin Vəli getməmişdir hədərə, 

Yaxşını-yamandan seçdi deyirlər. 
 

                                   Cəmil Əkbər  6. 01 – 1996 

 

138. ÜRƏYİNDİ, ÜRƏYİMDİ DEYİRLƏR 

 

Məni karlı, səni karsız eyləyən, 

Ürəyindi, ürəyimdi deyirlər. 

Məni barlı, səni barsız eyləyən, 

Ürəyindi, ürəyimdi deyirlər. 
 

Məni odlu, səni odsuz eyləyən, 

Məni dadlı, səni dadsız eyləyən, 

Məni adlı, səni adsız eyləyən, 

Ürəyindi, ürəyimdi deyirlər. 
 

Səni zalım, məni fəqir eyləyən, 

Səni qəddar, məni səqir eyləyən, 

Səni töhmət, məni təhqir eyləyən, 

Ürəyindi, ürəyimdi deyirlər. 

 

Səni, məni sədaqətli eyləyən, 

Kəramətli, səxavətli eyləyən. 

Məhəbbətli, məhəbbətsiz eyləyən, 

Ürəyindi, ürəyimdi deyirlər. 
 

Səni, məni ləyaqətli eyləyən,  

Dözüm, durum, dəyanətli eyləyən,  

Ədəb-ərkan, mərifətli eyləyən,  

Ürəyindi, ürəyimdi deyirlər. 
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Sənə, mənə kainatı sevdirən,  

Bu bəşəri, camaatı sevdirən,  

Bu dövranı, bu baratı sevdirən, 

Ürəyindi, ürəyimdi deyirlər. 

 

Yaradan da, yaşadan da, quran da, 

Uyuyan da, oyanan da, duran da, 

Ərinən də, yorulan da, yoran da, 

Ürəyindi, ürəyimdi deyirlər. 

 

Düşünəndə, dərk edən də, yazan da, 

Ünsiyyəti, ülfətləri pozan da, 

Yolu-izi düz gedəndə, azan da, 

Ürəyindi, ürəyimdi deyirlər. 

 

Səni, məni el-obada tanıdan, 

Bərkdə-boşda imtahanda sınadan, 

Arxasından diş qıcadan, yanıdan, 

Ürəyindi, ürəyimdi deyirlər. 
 

 

Azdan, çoxdan nəyin varsa dünyada, 

Nəyin azsa, nəyin çoxsa dünyada,  

İnciməynən, nəyin yoxsa dünyada,  

Ürəyindi, ürəyimdi deyirlər. 
 

                                Cəmil Əkbər  

139. ARVADINDI, ARVADIMDI DEYİRLƏR 

 

Aralıqda ünsiyyəti korlayan, 

Arvadındı, arvadımdı deyirlər. 

Qəlbə dəyib, hissimizi zorlayan, 

Arvadındı, arvadımdı deyirlər. 

 

Şər danışıb ortalığı qatanlar, 

Ürəyində iblis, əqrəb yatanlar, 

Namərdliklə məqsədinə çatanlar, 

Arvadındı, arvadımdı deyirlər. 
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Aramızda ev-eşiyi böldürən, 

Qəlbimizdə məhəbbəti solduran, 

Dost-düşməni üstümüzə güldürən, 

Arvadındı, arvadımdı deyirlər. 
 

Gen dünyanı başımıza dar edən, 

Tərlan ikən, qarğa edən, sar edən, 

Adı sanı bədnam edən xar edən, 

Arvadındı, arvadımdı deyirlər. 
 

Başı uca, üzümüzü ağ edən, 

Nəşəmizi, kef-damağı çağ edən, 

Ömrümüzü gümrah edən, xar edən, 

Arvadındı, arvadımdı deyirlər. 
 

Şah vüqarı, qamətləri bükdürən, 

Zəhləmizi, qaşqabağı tökdürən, 

Sinə üstə çarpaz dağı çəkdirən, 

Arvadındı, arvadımdı deyirlər. 
 

Səni məni dağa-daşa saldıran, 

“Zəngəzuru”, “Bağdaduru” çaldıran, 

Fikirlərə, xəyallara daldıran, 

Arvadındı, arvadımdı deyirlər. 
 

Abır-həya, ismətini saxlayan, 

Xatirini, hörmətini saxlayan, 

Namusunu, qeyrətini saxlayan, 

Arvadındı, arvadımdı deyirlər. 
 

Ən mehriban, ən müqəddəs ana da, 

Məhəbbətdən himi olan bina da, 

Ərişi də, arğacı da, xana da, 

Arvadındı, arvadımdı deyirlər. 

 

Səni, məni şərafətli eyləyən, 

Ədəb-ərkan, mərifətli eyləyən, 

Gül ətirli, təravətli eyləyən, 

Arvadındı, arvadımdı deyirlər. 
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Səni, məni sədaqətli eyləyən, 

Adlı-sanlı, ləyaqətli eyləyən, 

Odlu, közlü hərarətli eyləyən, 

Arvadındı, arvadımdı deyirlər. 

 

Belinizi, belimizi əyən də, 

Xatirinə, xatirimə dəyən də, 

Taleyinə qarğıyan da, söyən də, 

Arvadındı, arvadımdı deyirlər. 

 

Çıraqları ya yandıran, söndürən, 

Şirin-şirin, ya da acı dindirən, 

Cəhənnəmə diri-diri göndərən, 

Arvadındı, arvadımdı deyirlər. 

 

                           Cəmil Əkbər  26. 05 -1988 

 

140. DEYİRLƏR 

 

Səni səntək, məni məntək tanıdan, 

Zəhmətindi, zəhmətimdi deyirlər. 

İmtahanda, bərkdə-boşda sınadan, 

Xidmətindi, xidmətimdi deyirlər. 

 

Səni elə, məni belə eyləyən, 

Səni ağa, məni kölə eyləyən, 

Səni qəliz, məni pilə eyləyən, 

Mürvətindi, mürvətimdi deyirlər. 
 

Səni çeşmə, məni ümman eyləyən, 

Səni yaxşı, məni yaman eyləyən, 

Məni nəşə, səni aman eyləyən, 

Hörmətindi, hörmətimdi deyirlər. 

 

Səni sən eyləyən, məni mən edən, 

Səni qəmgin edən, məni şən edən, 

Səni bulud edən, məni gün edən, 

Qeyrətindi, qeyrətimdi deyirlər. 
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Səni dərə edən, məni dağ edən, 

Səni kol-kos edən, məni bağ edən, 

Səni xəstə edən, məni sağ edən, 

Şöhrətindi, şöhrətimdi deyirlər. 

 

Səni namərd edən, məni mərd edən, 

Səni iki edən, məni dörd edən, 

Səni şahmat edən, məni nərd edən, 

Cürətindi, cürətimdi deyirlər. 

 

Səni məndən, məni səndən ayıran, 

Səni məndən, məni səndən doyuran, 

Səni elə, məni belə buyuran, 

Diqqətindi, diqqətimdi deyirlər. 

 

Səni karlı, məni karsız eyləyən, 

Səni barlı, məni barsız eyləyən, 

Səni arlı, məni arsız eyləyən, 

Riqqətindi, riqqətimdi deyirlər. 

 

Aramızda nə dərə var, nə dağ var, 

Nə kol-kos var, nə tikan var, nə bağ var. 

Nə qala var, nə hasar var, nə tağ var, 

Fürsətindi, fürsətimdi deyirlər. 

 

Aramızda nə qaya var, nə daş var, 

Nə tufan var, nə boran var, nə qış var, 

Nə kotan var, nə dırmıq var, nə xış var, 

İsmətindi, ismətimdi deyirlər. 

 

Səni cavan, məni qoca saxlayan, 

Səni kiçik, məni uca saxlayan. 

Məni məntək, səni beca saxlayan, 

Hikmətindi, hikmətimdi deyirlər. 
 

                                     Cəmil Əkbər 25. 05 – 1988 
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141. DEYİRLƏR 

 

Oxu məktubumu mehriban oğul, 

İnsanı yaşadan vardı, deyirlər. 

Sözlərim gəlməsin qoy sənə nağıl, 

Namusdu, qeyrətdi, ardı deyirlər. 

 

Kimki bu dünyadan olmasa halı, 

Çəkəcək, görəcək çox qeylüqalı. 

Artacaq qüssəsi, dərdi, məlalı, 

Eşitmir qulağı, kardı deyirlər. 

 

Milçək də şirəyə qonub dolanır, 

Şam da yağ içində yanıb dolanır. 

İnsan da dərk edib, qanıb dolanır, 

Torpaqda sürünən mardı, deyirlər. 

 

Dağlarda qıy vurur, uçur tərlanlar, 

Döyüşdə tanınır mərd qəhrəmanlar. 

Hünər göstərməsə igid oğlanlar, 

Çəkib dayısına sardı, deyirlər. 

 

Hərkəs zəhmətindən qidalanmasa, 

Tanınıb ellərdə sədalanmasa. 

Xalqa xidmətilə  ədalanmasa, 

Sinələr yandıran nardı, deyirlər. 

 

Kiminki qəlbində yox məhəbbəti, 

Verəcək bəşərə çox məşəqqəti. 

Deyirəm sözümü qətidir-qəti, 

Günü-güzəranı zardı, deyirlər. 

 

Kimki ustadlardan öyrənməyibdir, 

Bu ünvan, adlardan öyrənməyibdir, 

Qohumdan, yadlardan öyrənməyibdir, 

Gen dünya başına dardı deyirlər. 
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Kiminki qəlbində yoxdur həvəsi, 

Gəlsədə, getsədə ilıq nəfəsi, 

Salsada dünyada o bəhsəbəhsi, 

Yağıb, dağlarında qardı deyirlər. 

 

Kim Cəmildən öyrənməsə, bilməsə, 

Haqqın yollarıyla gedib-gəlməsə. 

Ellərin şəninə deyib gülməsə, 

Düşdüyü borandı, tardı deyirlər. 
 

                               Cəmil Əkbər 15. 01 – 1985                                     
 

142. DEYİRLƏR 

 

Atalardan bizə yadigar qalan, 

Namusdu, qeyrətdi, ardı deyirlər. 

Ürəkdə sevinclər, iftixar qalan, 

Əhdi-peyman, düz ilqardı deyirlər. 

 

Övladı-bəşərə səadət verən, 

İnsanlıq bəxş edən, ləyaqət verən, 

Nəciblik, zəriflik, nəzakət verən, 

Etiqaddı, etibardı deyirlər. 

 

İnsanı ellərdə hörmətləndirən, 

Adını, sanını şöhrətləndirən, 

Cəsarətli edən, cürətləndirən, 

Mənəvi sərvətdi, vardı deyirlər. 

 

Dar gündə, məqamda dadına çatan,  

Ünvanına çatan, adına çatan,  

Qoruna yetişən, oduna çatan, 

Qohumdu, qardaşdı, yardı deyirlər. 

 

Kiminki bunlardan yoxdu xəbəri, 

Gül-çiçək olsa da yoxdu ətiri. 

Yoxdu bir kəlməsi yoxdu sətiri, 

Eşitmir qulağı, kardı deyirlər. 
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Yaxşını yamandan seçə bilməyən, 

Boylara xələti biçə bilməyən, 

Yoluyla düz gəlib keçə bilməyən, 

Gözləri əzəldən kordu deyirlər. 
 

Heçkəs kölgəsiylə ədalanmasın, 

Lovğalıq eyləyib gədalanmasın. 

Qəlbinə dəyməsin, zədələnməsin, 

Qartalın dayısı sardı deyirlər. 
 

Kimin ki, qəlbində nə pisliyi var, 

Acgözlük kök salıb, hərisliyi var, 

Xainlik, xəbislik, naqisliyi var, 

Gen dünya başına dardı deyirlər. 

 

                           Cəmil Əkbər   29. 09 – 1991                                                                            
 

143. DEMİRSƏN QANMIR 
 

Hayana gedəsən nadan əlindən? 

Deyirsən anlamır, demirsən qanmır. 

Yolunu tərsinə adan əlindən? 

Deyirsən anlamır, demirsən qanmır. 

 

Yerə-göyə sığışmayır ədası, 

El-obanı bezdiribdir sədası. 

Düzəlməyir gədələrin gədəsi, 

Deyirsən anlamır, demirsən qanmır. 

 

Söyürsən olmayır, söymürsən olmur, 

Döyürsən olmayır, döymürsən olmur. 

Toxunub qəlbinə dəymirsən olmur, 

Deyirsən anlamır, demirsən qanmır. 

 

Düşünüb, dərk edib anlaya bilmir, 

Özünü azacıq danlaya bilmir, 

Kötəkləyə bilmir, yanlaya bilmir, 
Deyirsən anlamır, demirsən qanmır. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD | 204 

Xainlik, xəbislik qəlbimi didir, 

Özü də bilməyir nə məqsəd güdür? 

Hayandan gəlibdir, hayana gedir? 

Deyirsən anlamır, demirsən qanmır. 
 

 

Çoxuna çatmadı ürək sözlərim, 

Ellərə-obaya gərək sözlərim. 

Zərif bənövşətək kövrək sözlərim,  

Deyirsən anlamır, demirsən qanmır. 

 

Məqamı gələndə əzildi çoxu, 

Ələkdən keçərək süzüldü çoxu. 

Qatardan ayılıb üzüldü çoxu, 

Deyirsən anlamır, demirsən qanmır. 

 

Düzəlmir qozbellər, ay Cəmil Əkbər, 

Çəkirsən nə üçün qüssə-qəm kədər? 

Dünyadan nəqədər getdi bixəbər? 

Deyirsən anlamır, demirsən qanmır. 
 

                             Cəmil Əkbər   11.01 -1995                

  

144. QANIR 

 

İlahi, xilqətə nə azar dəyib? 

Nə xətir anlayır, nə hörmət qanır. 

Nə xəstəlik düşüb, nə bezar dəyib? 

Nə insaf anlayır, nə mürvət qanır. 
 

İstəyir talayıb, çapsın dolansın, 

Yoğurub-yapmamış tapsın dolansın. 

Sümürüb ötürsün, qapsın dolansın, 

Nə şərəf anlayır, nə şöhrət qanır. 
 

Ünsiyyət-ülfətdə sırtıqlar artıb, 

Ellərin varına ortaqlar artıb, 

İnsan cərgəsində artıqlar artıb,  

Nə abır anlayır, nə ismət qanır. 
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Böyük-kiçik ağsaqqalı sayan yox, 

Dərdbiləni, əhlihalı sayan yox. 

Elm əhlini, pürkamalı sayan yox, 

Nə ədəb anlayır, nə mərfət qanır. 
 

Deməyin, yazmağın əsəri yoxdur, 

Tükənib faydası, səməri yoxdur.  

Sözün də qiyməti, kəsəri yoxdur, 

Nə səxa anlayır, sədaqət qanır. 
 

Hamı birbirinə nifrət bəsləyir, 

Qəzəblə yaşayır, hiddət bəsləyir, 

Verməyə ən ağır şiddət bəsləyir, 

Nə istək anlayır, məhəbbət qanır. 
 

                                    Cəmil Əkbər  5. 11 – 1993 

 

145. XEYİR İLƏ ŞƏR 

 

Hayıf müdriklərin söz xəznəsinə, 

Diqqət yetirən yox, əməl edən yox. 

Fəhmin-fərasətin öz xəznəsinə,    

Bu fikir-xəyalla gəlib-gedən yox.      

Yenə də yarımçıq papaqçılar var, 

Dərzilər, pinəçi yamaqçılar var, 

Dağıdıb sökənlər, talançılar var, 

Sözündə, işində yalançılar var. 

Avara dolanıb gəzən oqədər, 

Səbr edib tablaşıb, dözən oqədər. 

Dünyada çoxalıb pul hərisləri, 

Daş-qaş hərisləri, mal hərisləri. 

Doğru, düz yollarla gedən tapılmır, 

Şərəfi, şöhrəti güdən tapılmır. 

Hiyləgər, dələduz, bic əyyamıdır, 

İlqara-imana kəc əyyamıdır, 

Sərsəri, kəmağıl, gic əyyamıdır, 

Qaydaya, qanuna öc əyyamıdır. 

Qiymət verilməyir zəhmət əhlinə, 
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Can qoyub, tər tökən xidmət əhlinə. 

Baxan yox dünyada yaxşıya, pisə, 

Xeyirxah insana, bədxaha, nəsə. 

Hərə öz yoluyla getməyindədir, 

Sulanıb, cücərib bitməyindədir. 

Almaqda, verməkdə, satmağındadır, 

Qəflətlər içində yatmağındadır. 

Şər deyib aranı qatmağındadır, 

İnsafı-mürvəti atmağındadır. 

Dağıdıb sökməkdə, talamaqdadır, 

Qanları torpağa bulamaqdadır, 

Qanmazlar qanana lağ eyləyirlər, 

Çıxıb əndazədən ağ eyləyirlər, 

Ustad pəsinən yox, sayan ha yoxdur, 

Yoluna addımı qoyan ha yoxdur. 

Hayıf o zəhmətə, o xidmətə ki, 

O məna, məzmuna o hikmətə ki, 

Onu öyrənən yox, oxuyan yoxdur, 

Onun ətirini qoxuyan yoxdur. 

Haçandan bəridir ayılmır bəşər, 

Yol gedə bilməyir xeyir ilə şər, 
 

                         Cəmil Əkbər 15. 05 - 1993 
                                     

146. SƏN BIR YANDAN, MƏN BIR YANDAN 

 

Gəl bu eli talamayaq, 

Sən bir yandan, mən bir yandan. 

Al qanına bulamayaq, 

Sən bir yandan, mən bir yandan. 
 

Qənim çıxma ədalətə, 

Doğruluğa, həqiqətə, 

İnsanlığa, ləyaqətə, 

Sən bir yandan, mən bir yandan. 
 

Yaxşılığa pis deməyək, 

Xeyirxaha nəs deməyək, 

Höcət, inad, tərs deməyək, 

Sən bir yandan, mən bir yandan. 
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El xeyrinə gəl çalışaq, 

Meydan açaq, gəl yarışaq, 

İncisək də, gəl barışaq, 

Sən bir yandan, mən bir yandan. 

 

Nə bacarsaq hörmət edək, 

Zəhmət çəkib xidmət edək, 

Nəzər salıb diqqət edək, 

Sən bir yandan, mən bir yandan. 

 

Harda olsaq əlbir olaq, 

Arzu-istək, dilbir olaq, 

Oba-oymaq, elbir olaq, 

Sən bir yandan, mən bir yandan. 

 

Dost-mehriban, qardaş olaq, 

Həmkar olaq, yoldaş olaq, 

Sirbir olaq, sirdaş olaq, 

Sən bir yandan, mən bir yandan. 

 

Gəl azmayaq yolumuzu, 

Sağımızı, solumuzu, 

Doğru salaq izimizi, 

Sən bir yandan, mən bir yandan. 
 

                      Cəmil Əkbər   15. 10 -1988 

 

147. QƏLBİM 

 

Toxunub dəyməyin amadır mənə, 

Onsuz da dəyilib, əzilib qəlbim. 

Üzümə kəc baxmaq yamandır mənə, 

Qopubdur köksündən, üzülüb qəlbim.     
 

Xətrimə toxunub dəyənlər dəyib, 

Əyilməz qəddimi əyənlər əyib, 

Qarğayan qarğayıb, söyənlər söyüb, 

İncəlib, kövrəlib, sozalıb qəlbim.     
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Bilmirəm nəqədər qalar, ya qalmaz, 

Fikirə, xəyala dalar, ya dalmaz, 

Eşqin rübabını çalar, ya çalmaz, 

Duyub hiss edirəm azalıb qəlbim.     
 

İnciyib küsümmü dostdan, yoldaşdan? 

Həmkardan, həmdəmdən, yaxın sirdaşdan? 

Ögey münasibət, ögey vərdişdən? 

Düz qiymət almayıb, yozulub qəlbim.     
 

Saysız yara almış fitnə-fellərdən, 

Gicbəsər fikirdən, sərsəm dillərdən, 

Xain addımlardan, xəbis ellərdən, 

Yeyilib, oyulub, qazılıb qəlbim.   
            

                                        Cəmil Əkbər 
 

148. QƏLBİMƏ 

 

Nanəciblər, naqislərin əlindən 

Oqədər dəyibdir zədə qəlbimə. 

Bəd əsillər, bəd cinslərin əlindən, 

Oqədər dəyibdir pedə qəlbimə. 
 

Bir deyil, beş deyil, on beş deyildir, 

Əlli döy, altmış döy, yüz beş deyildir, 

Yüz deyil, min deyil, min beş deyildir, 

Oqədər dəyibdir gədə qəlbimə. 
 

Oqədər karsızlar incidib məni, 

Abırsız, arsızlar incidib məni, 

Həyasız, hırsızlar incidib məni, 

Dəyməsin tək bircə Xuda qəlbimə. 
                  

                               Cəmil Əkbər 18. 10  – 1988                      

149. HƏSRƏT ÇƏKİR 

Nəqədər ülvüsən, nəcibsən gülüm? 

Baxanda hüsnünə gül həsrət çəkir. 

Sərraf gözlərimdə incəsən gülüm? 

Baxıb camalına ləl həsrət çəkir. 



209 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD 

 

 
 

Nə yazım şəninə ay alagözlüm? 

Ay mehri-ülfətim, ay şirin sözlüm? 

Ay maral duruşlum, nazənin nazlım? 

Tərifin deməyə dil həsrət çəkir. 
 

Neyləyim dözmədi, ağardı başım, 

Altmışı az qala haxladı yaşım, 

Başımda yenicə cəm olub huşum, 

Könlüm növcavandı, bil həsrət çəkir. 
 

Qəlbimi ovlayan yanaxda xaldır, 

Gözündə təbəssüm, çöhrə də aldır, 

Bu şair xəyalım yanında laldır, 

Qaymaq dodaqlara bal həsrət çəkir. 

 

Baxmaqla doymadım alagözlüdən, 

Şirin ləhcəlidən, şirin sözlüdən. 

Mehriban baxışlı o şux üzlüdən, 

Axır göz yaşlarım, sil həsrət çəkir. 

 

Hər güldən, çiçəkdən ətirli sənsən, 

Hörmətli, izzətli, xətirli sənsən, 

Məzmunlu, mənalı, sətirli sənsən, 

Çəmən həsrət çəkir, çöl həsrət çəkir. 

 

Mən Cəmil Əkbərəm dəliqanlıyam, 

Gözəllər yanında istiqanlıyam. 

Şair təbiətli həyəcanlıyam, 

Dəhan həsrət çəkir, dil həsrət çəkir. 
 

                                Cəmil Əkbər 22. 09 – 1987 

                               
150. ÇƏKİR 

 

Nə deyim dünyanın kəc rəftarına? 

Kimi qüssə yeyir, kimi kef çəkir. 

Hiyləgər, dələduz, bic rəftarına, 
Kimi zəhmət çəkir, kimi müf çəkir. 
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Kimi dərin gedir, kimi üz gedir, 

Kimisi gecikir, kimi tez gedir, 

Kimi əlli gedir, kimi yüz gedir, 

Kimi düz dolanır, kimi səhv çəkir. 

 

Biri zurna çalır, Cəmil saz çalır, 

Biri payız çalır, biri yaz çalır, 

Biri çoxlu çalır, biri az çalır, 

Kimi də nağara, kimi dəf çəkir. 

 

                                Cəmil Əkbər  10.02 – 1994 

                                                                                 

151. ƏDAVƏT ÇƏKİR 

 

Nədir günahınız hörmətli insan? 

Hörmətsiz səninlə ədavət çəkir. 

Kəramət sahibi mürvətli insan? 

Mürvətsiz səninlə ədavət çəkir. 

 

Nədir günahınız əziz insanlar? 

Vicdanı, məsləki təmiz insanlar? 

Haqqa, ədalətə kəniz insanlar? 

Xudbinlər səninlə ədavət çəkir. 
 

Nədir günahınız nəzakət əhli? 

Ədəb-ərkan əhli, mərifət əhli, 

Hatəm təbiətli, səxavət əhli, 

Nadanlar səninlə ədavət çəkir. 
 

Nədir günahınız şan-şöhrət əhli? 

Alilik, ülvilik, şərafət əhli, 

Məlahət, nəciblik, təravət əhli, 

Şərəfsiz səninlə ədavət çəkir. 
 

Nədir aralıqda bu kinküdurət? 

Buqədər qəsd-qərəz, buqədər hiddət? 

Buqədər ağrılar, acılar, hillət? 

Gəlib bizim ilə ədavət çəkir. 
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Nədir bu ünsiyyət, nədir bu ülfət? 

Nədir bu çamırlıq, nədir üfunət? 

Cəmiləm, edirəm bu hala nifrət, 

Nə üçün ürəklər  ədavət çəkir?             
 

 Cəmil Əkbər  

 

152. NANƏCİB 

 

Nə xətiri, nə hörməti qanmadı, 

Onu ayaq altda atdı nanəcib. 

Yada salıb, xatırlayıb anmadı, 

Onu kor qəpiyə satdı nanəcib. 

 

Nə oba düşündü, nə el anladı, 

Nə sözü eşitdi, nə dil anladı, 

Nə çamır, nə mamır, nə lil anladı, 

Üfunət gölünə batdı nanəcib. 

 

Nəqədər gözələ çirkindi dedi, 

Lovğa, yekəxana, xudbindi dedi.  

Özündən bədgüman, nikbindi dedi, 

Ağı-qarasına qatdı nanəcib. 

 

Hərkəsə vermədi öz qiymətini, 

Doğru qiymətini, düz qiymətini,  

Dərin qiymətini, üz qiymətini, 

Gör nələr törətdi, tutdu nanəcib? 

 

Ünsiyyət-ülfətə xələl gətirdi, 

Gül yerində qara tikan bitirdi, 

Hərnə dedin peysərinə ötürdü, 

Beylə bir güzarla getdi nanəcib. 

 

Yaxşını-yamandan seçə bilmədi, 

Çisgəni-dumandan seçə bilmədi.  

Mərifət şərbətin içə bilmədi, 

Dəyər-dəyməzinə satdı nanəcib. 
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Anadan olandan ayılanmadı, 

Tay-tuşlar içində sayılanmadı. 

Ad-san qazanaraq yayılanmadı, 

Qərq olub qəflətdə yatdı nanəcib. 

 

Ev uçurub dirəkləri yıxmaqla, 

Qan qaraldıb ürəkləri sıxmaqla, 

Vicdana-məsləkə qənim çıxmaqla, 

Sandı ki, murada çatdı nanəcib. 

 

Deyib-danışmaqla düzəlmədi heç, 

Küsüb-barışmaqla düzəlmədi heç. 

Gəlib qovuşmaqla düzəlmədi heç, 

Alaq otu kimi bitdi nanəcib. 

 

Cəmil Əkbər beləsinə nə desin? 

Qurğusuna, tələsinə nə desin?  

Götürdüyü şələsinə nə desin?  

Bayquş avazıyla ötdü nanəcib. 

 

                       Cəmil Əkbər  15. 08 – 1991 

                                    

153. YARAŞMIR 

 

Yer üzünün ləyaqətli oğluna, 

Nə qəsd-qərəz, kin-küdurət yaraşmır. 

Hikmət əhli, məharətli oğluna, 

Nə nadanlıq, nə cəhalət yaraşmır. 

 

El-obanı məhəbbətlə sevənə, 

Sədaqətlə, səxavətlə sevənə, 

Bu ehtiram, bu adətlə sevənə, 

Nə bədxahlıq, nə ədavət yaraşmır. 

 

Saf düşüncə, kamal əhli olana, 

Vicdan, məslək, amal əhli olana. 

Gözəl vətən, mahal əhli olana, 

Fitnə-fəsad, nə qəbahət yaraşmır. 
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Hünər sevən, zəhmət qədri bilənə, 

Qayğı çəkib, xidmət qədri bilənə, 

Abır, həya, ismət qədri bilənə,  

Nə yoxsulluq, nə zəlalət yaraşmır. 
 

Əzəl gündən kim qatlansa əməyə, 

Yetə bilsə el-obaya, köməyə, 

Yerli-yersiz söz-söhbəti deməyə, 

Giley-güzar, nə şikayət yaraşmır. 

 

 

                                Cəmil Əkbər 

                                                                                                                                                               

154. BƏYƏNMİR 
 

        Abbas Tufarqanlıya 
 

Sən deyən zəmanə yenə gəlibdi, 

Ala qarğa tərlanları bəyənmir. 

Səs-küyə düşübdür, ünə gəlibdir,  

Boz sərçələr şahinləri bəyənmir. 
 

Adam varki, ədalətə kəc baxır, 

Doğruluğa, həqiqətə kəc baxır,  

İnsanlığa, ləyaqətə kəc baxır,  

Qanun-qayda, yol-ərkanı bəyənmir. 
 

Adam var,  dünyadan yoxdur xəbəri, 

Dolanır gicbəsər, gəzir sərsəri, 

Vətənə, xalqına dəyir zərəri, 

İnsaf edib gövhər-kanı bəyənmir. 
 

Adam var, dolanır alim donunda, 

Elmdən əsər yox, qeyrət qanında. 

Həyatının əzəlində, sonunda, 

Bu dövranı, bu zamanı bəyənmir. 
 

Adam var, dünyada kef eyləyirlər, 

Ellərin varını püf eyləyirlər, 

Hər addımbaşında səhf eyləyirlər, 
Ədəb-ərkan, din-imanı bəyənmir. 
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Atadan, anadan bic doğulubdur,  

Tərsməssəb doğulub, öc doğulubdur, 

Xaindir, xəbisdir, kəc doğulubdur, 

Pak vicdanı, təmiz qanı bəyənmir. 

 

Adam var, ağzına gələni deyir, 

Dönərək tərsinə çevrilib əyir, 

Ləyaqət əhlinə şər deyib söyür, 

Pürkamalı, nə loğmanı bəyənmir. 

 

Adam var, dünyada iblis donunda, 

Zülal yoxdur pətəyində, şanında, 

Varlılğında, cəsədində, canında, 

Halal süfrə, halal nanı bəyənmir. 
                 

                             Cəmil Əkbər  8. 02 – 1991 

 

155. BƏYƏNMİR 
 

Dünyanın nəyaman xarabı çıxıb? 

Ayaq başı, baş ayağı bəyənmir. 

Qıcqırıb doşabı, şərabı çıxıb, 

Oyaq məsti, məst oyağı bəyənmir. 

 

Kol-koslara bağ deyənlər çoxalıb, 

Təpələrə dağ deyənlər çoxalıb.  

Qaralara ağ deyənlər çoxalıb, 

Dağ təpəni, təpə dağı bəyənmir.          

 

Ülfət-ünsiyyətlər pozulub gedir,  

Doğrular tərsinə yozulub gedir,    

İnləyib, sızlayıb, sozalıb gedir,     

Butaq kökü, kök budağı bəyənmir. 

 

İnsaf ərşə çıxıb, mürvət gödəlib,          

Ar-namus qıtlaşıb, qeyrət gödəlib,       

Mənəvi var-dövlət, sərvət gödəlib,       

Sağlar solu, sollar sağı bəyənmir.         
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Bu cahan mülkünün yeyəsi hanı? 

Sözü sahibinə deyəsi hanı?  

Günahı, savabı, yuyası hanı? 

Bağ bağbanı, bağban bağı bəyənmir. 

 

Bürüyüb tarlanı alaq otları,                 

Gicitkansayağı dalaq otları,               

Tikanlar, qanqallar, ulaq otları,          

Tağ bostanı, bostan tağı bəyənmir.     
 

 

Dünyanı zəbt edib hərislik yaman, 

Nanəciblik yaman, naqislik yaman. 

Bədəsil, bədnəsil, bədcinslik yaman, 

Bığ saqqalı, saqqal bığı bəyənmir. 

 

Dövrü-zəmanənin ləzəti qaçıb, 

Kef-damağı qaçıb, izzəti qaçıb, 

Şərəf-şərafəti, şöhrəti qaçıb, 

Sağ xəstəni, xəstə sağı bəyənmir. 

 

Mərd igid deyəsən moddan düşübdür, 

Şərəfli, şöhrətli addan düşübdür. 

Çıxıb xatirədən, yaddan düşübdür, 

Yağ ayranı, ayran yağı bəyənmir. 
 

Görən gözlər görə-görə kor olub, 

Nitq tutulub, qulaqlar da kar olub, 

Xətir-hörmət gözdən düşüb, xar olub, 

Ağ qaranı, qara ağı bəyənmir. 
 

                              Cəmil Əkbər 20.09 – 1991 

 

156. HALAL OLSUN 

 

Harda aş var, orda başsan, 

Halal olsun hikmətinə. 

Harda üzük, orda qaşsan, 

Halal olsun xidmətinə. 
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Harda zor var, orda xoşsan, 

Harda araq, orda xaşsan, 

Harda ayaq, orda başsan, 

Harda bahar, orda qışsan, 

Halal olsun niyyətinə. 
 

Harda göz var, orda qaşsan, 

Harda düz var, orda çaşsan, 

Harda baş var, orda daşsan, 

Harda kabab, orda şişsən, 

Halal olsun ismətinə.  
 

Harda yaxşı, orda korsan, 

Harda məzlum, orda zorsan, 

Harda hiylə, orda torsan, 

Harda gül var, orda xarsan. 

Halal olsun zəhmətinə. 
 

Cəmil Əkbər 

 

 

157. MƏN HARDAN ALIM? 

Hiyləgər, dələduz oqədər artıb, 

Pak xislət əhlini mən hardan alım? 

Məsləksiz, qəlbi buz oqədər artıb, 

Hərarət əhlini mən hardan alım? 
 

Ünsiyyət-ülfətdə çirkinlik artıb, 

Lovğa, yekəxana, xudbinlik artıb,  

Qüssələr çoxalıb, bədbinlik artıb, 

Ləyaqət əhlini mən hardan alım? 
 

Zəmanə bəd gəlib, səbir daralıb, 

Xəzan vurub, gül-çiçəklər saralıb,  

Su calanıb, çox ocaqlar qaralıb, 

Dəyanət əhlini mən hardan alım? 
 

Çoxları yaxşını tanıya bilmir, 

Pisə-pis deyərək qınaya bilmir, 

Gətirib yanına, unaya bilmir, 

Cəsarət əhlini mən hardan alım? 

Özgə laylasına yatanlar çoxdur, 
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Günahlar işlədib, batanlar çoxdur,  

İnsafı-mürvəti atanlar çoxdur, 

Fərasət əhlini mən hardan alım? 
 

İlqara-imana dönüklər də var, 

Ellərin varına əniklər də var, 

Hər səmtə üz tutan yönüklər də var, 

Sədaqət əhlini mən hardan alım? 
 

Nanəcib, naxləf, naqis oqədər, 

Yalquzaq, canavar, həris oqədər, 

Simiclik eyləyən, xəsis oqədər, 

Səxavət əhlini mən hardan alım? 
 

İnsan arasında nifrət çoxalıb, 

Qərəzlər, qisaslar, hiddət çoxalıb, 

Əzab-əziyyətlər, zillət çoxalıb, 

Məhəbbət əhlini mən hardan alım? 
 

Yaxşılıq azalıb, pislik çoxalıb, 

Bədxahlıq, zalımlıq, nəslik çoxalıb,  

Höcətlik, inadlıq, tərslik çoxalıb, 

Mərhəmət əhlini mən hardan alım? 
 

Oxuyub, öyrənib bilən azalıb, 

Gözündən dumanı silən azalıb, 

Ellərin şəninə gülən azalıb, 

Qiraət əhlini mən hardan alım? 
 

Hamı peşə edib alıb-satmağı, 

Şər danışıb, aralığı qatmağı,  

Qərq olaraq qəflətlərdə yatmağı, 

Ziraət əhlini mən hardan alım? 
 

Çox mənəm deyənlər itə dönübdür, 

Müqəvva olubdur, bütə dönübdür,  

İtirib əqlini kütə dönübdür, 

Məharət əhlini mən hardan alım? 
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Hamı tamahının qulu olubdur, 

Qaralmış ocağın külü olubdur. 

Eləbil üfunət gölü olubdur, 

Şərafət əhlini mən hardan alım? 
 

Çoxları sanır ki, bəy-oğlu bəydir, 

Anlayıb qanmır ki, key-oğlu keydir. 

Hələ yetişməyib, çiy-oğlu çiydir, 

İtaət əhlini mən hardan alım? 

 

Fikirlər, xəyallar dolaşıb yaman, 

Ağı-qarasına bulaşıb yaman,  

İpi-ilməsinə culaşıb yaman, 

Saf niyyət əhlini mən hardan alım? 

 

Xeyirxahlıq, fəzilətə baxan yox, 

Ədəb-ərkan, nəzakətə baxan yox,  

Zərifliyə, lətafətə baxan yox, 

Mərifət əhlini mən hardan alım? 
 

Ay Cəmil, çoxları yolunu azıb, 

Sağını yanılıb, solunu azıb,  

Hesabını bilmir, pulunu azıb, 

Həqiqət əhlini mən hardan alım? 
 

                           Cəmil Əkbər 31.03 – 1998 

 

158. KİŞİLƏR HARDASAN? 

Ünsiyyət-ülfətdə yaraşıq verən, 

İgid kişi, ər kişilər hardasan? 

Hər sözə-söhbətə yaraşıq verən, 

Üz-gözündən nur kişilər hardasan? 

 

Məclisə girəndə yerini bilən, 

Xəyala qapılıb dərini bilən, 

Bəşərin xeyrini, şərini bilən, 
Möcüzələr, sir kişilər hardasan. 
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Cəfa çəkib vüqarını saxlayan, 

Əhdi-peyman ilqarını saxlayan,  

Koroğlutək Nigarını saxlayan,  

Dağ vüqarlı zor kişilər hardasan? 

 

Abır-ismət, həyasını gözləyən, 

Məsləkini, qayəsini izləyən, 

Əsil-nəsil dayəsini özləyən, 

Ədəb əhli, zər kişilər hardasan? 

 

Övladı-bəşərə gərəksiz yenə, 

Dayəsiz, sütunsuz dirəksiz yenə, 

Arxasız, həyansız, köməksiz yenə, 

Ay nurani pir kişilər hardasan? 

 

Gəlməyir sorağı şöhrət əhlinin, 

Namuslu, vicdanlı, qeyrət əhlinin,  

Fərasət, cəsarət, cürət əhlinin, 

Adlı-sanlı gur kişilər hardasan? 

 

Bu bəşəri bezdirirlər gədələr, 

Hər əzaba dözdürürlər gədələr. 

Dağı-daşı gəzdirirlər gədələr, 

Vicdan əhli nər kişilər hardasan? 

 

Siz Cəmil Əkbərin diləyindəsiz, 

Qoluna güc verən biləyindəsiz, 

Nicatı, nüsrəti gərəyindəsiz, 

Xeyir-şərdə var kişilər hardasan? 
 

                                Cəmil Əkbər 10. 02 – 1991 

 

159. GÖRÜNMÜR 
 

Şair qardaş kitabını oxudum, 

Zülalı duyulmur, şanı görünmür. 

Məramını, xitabını oxudum, 
Gövhəri seçilmir, kanı görünmür. 
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Diqqət verdim, hər cümləni dinlədim, 

Sətir-sətir hər kəlməni dinlədim. 

Əriş-arğac hər ilməni dinlədim, 

Mətləbi, mənası hanı, görünmür? 

 

Yazıb yaratmısan satmaqdan ötrü, 

Yoxsa zibilliyə atmaqdan ötrü? 

Qaşları-qabağı çatmaqdan ötrü, 

Damarının axan qanı görünmür. 
 

Eşit sözlərimi, gözlərini aç, 

Belə söz-söhbətə nədir ehtiyac? 

Salırsan araya niyə izdivac? 

İnci, sədəf, dür məkanı görünmür. 
 

Yazmısan, pozmusan özün bilərsən, 

Özün ağlayarsan, özün gülərsən, 

Axan gözyaşını özün silərsən, 

Açdığın süfrənin nanı görünmür. 

 

Bilinmir bu sözlər kimə deyilib? 

Zirvəyə, yoxsaki himə deyilib? 

Kamana, mizraba, simə deyilib? 

Dövrü-zəmanənin canı görünmür. 

 

Şairin sözləri dillərə düşər, 

Keçib eldən-elə əllərə düşər. 

Addlayıb əsrlər, illərə düşər, 

Hardadır de duzu, tamı görünmür? 
 

                                 Cəmil Əkbər  8. 02 – 1994 

                                                                                  

160. GÖRÜNMÜR 

 

Aman Allah zəmanədə yaxşının, 

Səbəb nədir xiridarı görünmür? 

Meydanıdır nabələdin, naşının, 

Başbiləni, bir sərdarı görünmür? 
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Fikirlər, xəyallar dolaşıb yaman, 

İpi ilməsinə culaşıb yaman. 

Ağı qarasına qarışıb yaman, 

Nizam əhli, bir pərgarı görünmür. 

 

Fəzilət əhlinə nəs deyən də var, 

Qızıla, gümüşə mis deyən də var, 

Höcət, inad deyən, tərs deyən də var, 

Sərraf, xarrat, nə zərgarı görünmür. 

 

İgidlər nəyaman pozulub belə? 

Xətirlər, hörmətlər azalıb belə? 

İncəlib, nəzəlib sozalıb belə?  

Əhdi-peyman, düz ilqarı görünmür. 

 

Eşqi, məhəbbəti sönüklər artıb, 

Vicdanı, məsləki dönüklər artıb, 

Həryana, hər səmtə yönüklər artıb, 

Etiqadı, beh-bazarı görünmür. 

 

Hanı qoç Koroğlu girə meydana? 

Danışıb sözünü deyə mərdana, 

Çəkə nərəsini Azərbaycana, 

Harda qaldı iftixarı görünmür? 

 

Hanı Həcərimiz, hanı Nəbimiz? 

Niyə pozulubdur görən qəlbimiz? 

Yar olsun bizlərə ulu Kəbəmiz, 

Təbəssümün xoş rüzgarı görünmür. 

 

Cəmil Əkbər yol gözləyir haçandı, 

Hey axtarır, hey izləyir haçandı, 

Yumaqlayır, ha çözləyir haçandı, 

Dada çatan xilaskarı görünmür. 

 

 

                                 Cəmil Əkbər 31. 04 – 1990 
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161. SAXTA İŞ 
 

Saxta işin əzəli, 

Ha olsa da məzəli. 

Xəzan tökür xəzəli, 

Çirkin edir gözəli. 

 

Saxta işin ortası, 

Müşgül işdi artası. 

Yeyilməyir tortası, 

Əldə qalır noxtası. 

 

Saxta işin axırı, 

Üzə çıxır paxırı. 

Doşab olur çaxırı, 

Qurda verir naxırı. 

 

Saxta işin əməli, 

Möhkəm olmur təməli. 

Tamsız olur həlimi, 

Gücsüz olur çəlimi. 

 

Saxta işdən kənar ol, 

Doğruluğu anar ol. 

Daim yanar, fənar ol, 

Dürdanə ol, dinar ol. 

 

Saxtalığın faydası, 

Olan deyil qadası. 

Çox küt olur baltası, 

Dəyir sonra xətası. 

 

Saxtalıqdan əl çəkin, 

Söz deməyin dil çəkin. 

Doğru işdən gül çəkin, 

Həftə nədir, il çəkin. 
 

                                                                           Cəmil Əkbər 
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162. SƏN BİR TƏRƏFİNDƏN, MƏN BİR YANINDAN 

 

Gəl bu eli talamayaq ayıbdır, 

Sən bir tərəfindən, mən bir yanından. 

Barmağına dolamayaq ayıbdır, 

Sən bir tərəfindən, mən bir yanından. 

 

Düzələsi bir iş varsa əyməyək, 

Ona-buna böhtan deyib söyməyək. 

Bəd iş tutub gözümüzü döyməyək, 

Sən bir tərəfindən, mən bir yanından. 

 

Ləyaqətin əleyhinə getməyək, 

Kol-kos olub yolda, izdə bitməyək. 

Bayquş kimi xərabədə ötməyək, 

Sən bir tərəfindən, mən bir yanından. 

 

Yaxşılara pis deməkdən əl çəkək, 

Xeyirxaha nəs deməkdən əl çəkək. 

Mehribana tərs deməkdən əl çəkək, 

Sən bir tərəfindən, mən bir yanından. 

 

Şər danışıb aralığı qatmayaq, 

Mərd igidi namərdlərə satmayaq, 

Ar-namusu ayaq altda atmayaq, 

Sən bir tərəfindən, mən bir yanından. 

 

Yaşayaq, yaradaq, quraq əzizim, 

Sülhün keşiyində duraq əzizim, 

Ömür-günü başa vuraq əzizim, 

Sən bir tərəfindən, mən bir yanından. 

 

Elin köməyinə, dadına çataq, 

Ünvanına çataq, adına çataq.  

Qohumuna çataq, yadına çataq, 

Sən bir tərəfindən, mən bir yanından. 
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Çalışaq ki, xalqın varı çox olsun, 

Etibarı, düz ilqarı çox olsun, 

Qədirbilən vəfadarı çox olsun, 

Sən bir tərəfindən, mən bir yanından. 

 

Yıxılanın qollarından qaldlraq, 

Alınmamış qalaları aldıraq. 

Salınmamış körpüləri saldıraq, 

Sən bir tərəfindən, mən bir yanından. 

 

Kimsəsizin ayağından qazmayaq, 

Ünsiyyəti, ülfətləri pozmayaq. 

Doğruları tərsəməssəb yozmayaq, 

Sən bir tərəfindən, mən bir yanından. 
 

                                        Cəmil Əkbər 
 

163. QANAN HANI? 
 

Hayıf dühalara, nəqədər yazıb? 

Oxuyub-öyrənən, sözqanan hanı? 

Silib qaralayıb, oqədər pozub, 

Mətləbi anlayıb düz qanan hanı? 

 

Hərə bir diyarda öz kefindədir, 

Öz giley-güzarı, öz nəfindədir, 

Öz xəta-bəlası, öz səhvindədir, 

İşarə anlayıb, göz qanan hanı? 

 

Hamının kəlləsi vara qarışıb, 

Din-məzhəb itibdir, ara qarışıb, 

Özü də bilməyir hara qarışıb? 

Yol-ərkan tanıyan, iz qanan hanı? 

 

Hərə bir səfərdə öz yolundadır, 

Elə sanırlar ki, düz yolundadır,  

Dərin yolundadır, üz yolundadır, 

Oğlunu pəsinən, qız qanan hanı? 
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Nəqədər desən də, danlasan da sən, 

Kötəklə, qırmancla yanlasan da sən. 

Xoruztək o başdan banlasan da sən, 

Dəyənək pəsinən, biz qanan hanı? 

 

Ünsiyyət-ülfətin azalıb dadı, 

Soyuyub istisi, sönübdür odu. 

Gur yanan çırağın çəkilib xodu, 

Tam dadanlar hanı, duz qanan hanı? 

 

Ürəklər nəyaman daşa dönübdür? 

Tufana-borana, qışa dönübdür, 

Vicdanlar, məsləklər çaşa dönübdür, 

Sırsıra tanıyıb, buz qanan hanı? 

 

Milli musiqimi unudub çoxu, 

Çıxıbdır yadından, olubdur yuxu. 

Unudub dədəni, babanı axı, 

Balaban anlayan, saz qanan hanı? 

 

Zəhmətdən qaçırlar, aralanırlar, 

Dərilib bostantək uralanırlar. 

Silinib həyatdan qaralanırlar, 

Ördəyi saxlayan, qaz qanan hanı? 

 

Alan-almağında, satan-satmaqda, 

Atan-atmağında, tutan-tutmaqda. 

Üzən-üzməyində, batan-batmaqda, 

Döşürən-döşürür, az qanan hanı? 

 

Belədir dünyanın işləri, Cəmil! 

Soxma ürəyinə şişləri, Cəmil!  

Tökmüsən qalmayıb, dişləri Cəmil! 

Səni dərk eyləyib tez qanan hanı? 
 

                            Cəmil Əkbər 21. 10 – 1993                          
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164. ÇAĞIM HANI? 

 

Hayanda qalıbdır görə bilmirəm? 

Düşübdür halətdən, zil çağım hanı? 

Aldığım borcları verə bilmirəm, 

Verhaver, alhaal, kəl çağım hanı? 

 

Zirvələr dırmaşıb aşa bilmirəm, 

İlhama gələrək coşa bilmirəm,  

Göllənib, sellənib daşa bilmirəm,  

Araz çağım hanı, Nil çağım hanı? 

 

İtirib tamını, düşmüşəm daddan,  

Silinib qəlblərdən, çıxmışam yaddan.  

Əl çəkdim adətdən, ənənə, dəbdən, 

Darçın çağım hanı, hil çağım hanı? 

 

Gəlib zimistanım, gedibdir yazım, 

Düşübdür kökündən, susubdur sazım, 

Kəsilib qalmayıb, şirin avazım, 

Bülbül çağım hanı, gül çağım hanı? 

 

Dolanıb elləri gəzə bilmirəm, 

Çəkib qəhqəhəmi, məzə bilmirəm. 

Nübar qönçələrdən üzə bilmirəm, 

Oxu bu naməmi, bil çağım hanı? 

 

Xəzana qərq olub məhəbbət gülüm, 

Ağzımda dolaşır arabir dilim, 

Yerimir ayağım, gətirmir əlim, 

Daşğın çağım hanı, sel çağım hanı? 

 

İtirib qüvvəmi yorulmuşam mən, 

Şirətək çəkilib, sorulmuşam mən, 

Sısqa bir bulaqtək qurumuşam mən, 

Dərya çağım hanı, göl çağım hanı? 
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Yeyirdim, içirdim dostla, tanışla, 

Səmimi, mehriban əziz yoldaşla,  

Həmkarla, həmdəmlə, yaxın sirdaşla, 

İnci çağım hanı, ləl çağım hanı? 

 

Dünyadan ilhamın al, Cəmil Əkbər! 

Tarixi yadına sal, Cəmil Əkbər! 

Könüllər mülkündə qal, Cəmil Əkbər! 

Zamanın hökmünə gül, çağım hanı? 
 

                                   Cəmil Əkbər 18. 09 – 1994 

 

165. HANI? 

 

Mənim ürəyimdən qara qan axır, 

Bəs sənin insafın-mürvətin hanı? 

Bu dəhşət, müsibət qəlbimi sıxır, 

Bəs sənin namusun-qeyrətin hanı? 

 

Ağlayır vətənim, sızlayır elim, 

Quruyur bağlarım, saralır gülüm. 

Ağarır saqqalım, əyilir belim, 

Bəs sənin xətirin-hörmətin hanı? 

 

Böyüyü-kiçiyi saymırsan nədən? 

Düşünüb görmürsən, qanmırsan nədən?  

Ellərin halına yanmırsan nədən? 

Bəs sənin ədəbin, mərfətin hanı? 

 

Danışıb dinmirsən, susursan niyə? 

Gedib daldalarda pusursan niyə?  

İnciyib taledən küsürsən niyə? 

Bəs sənin cəsarət, cürətin hanı? 
 

Dar gündə nə üçün kara yetmirsən? 

Sulanmırsan, cücərmirsən, bitmirsən. 

Xeyirə gəlmirsən, şərə getmirsən, 
Bəs sənin dəyərin, qiymətin hanı? 
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Yaxından uzaqdan heç gəlmir səsin, 

İstidən, sazaxdan heç gəlmir səsin. 

Tovuzdan Qazaxdan heç gəlmir səsin, 

Bəs sənin qüvvətin qüdrətin hanı? 

 

Ellərdə, obada çəkilmir adın, 

Tanınmır qohumun, bilinmir yadın, 

Səndən qeyrətlidir görünür qadın, 

Bəs sənin şərəfin, şöhrətin hanı? 

 

İnsanam deyənə həya gərəkdir, 

Ey südlü anadan maya gərəkdir,  

Mərd igid oğuldan dayə gərəkdir, 

Bəs sənin abırın-ismətin hanı? 

 

İnsan gərək insan kimi dolana, 

Könüllərdən-könüllərə calana, 

Yeri gəlsə el yolunda qalana, 

Bəs sənin təpərin-riqqətin hanı? 

 

Göz gərək yaxşını, pisi tanısın, 

Qızılı tanısın, misi tanısın. 

Bədxahı tanısın, nəsi tanısın, 

Bəs sənin nəzərin-diqqətin hanı? 
 

                                    Cəmil Əkbər 2. 12 – 1988 

 

166. HANI? 

 

Bilən varmı, görən varmı yerini? 

Göstərsin bizlərə ədalət hanı? 

Söyləsin aşikar, açsın sirrini, 

Doğruluq, düzgünlük, həqiqət hanı? 

 

Görəsən olubmu cümlə-cahanda? 

Axtaran tapıbmı dövrü zamanda? 

Hansı məqamlarda, desinlər handa? 

Sədaqət olubmu, səxavət hanı? 
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Baxıram qəlbləri çamır basıbdı, 

Üfunət bürüyüb, mamır basıbdı. 

Kiflənmiş qoxumuş xamır basıbdı, 

Xətir-hörmət hanı, mərhəmət hanı? 

 

Bəşər çox aldanıb yalan sözlərə, 

Boğazdan yuxarı kalan sözlərə, 

Xəzana qərq olan, solan sözlərə, 

Ülviyyət görünmür, qüdsiyyət hanı? 

 

Tərif yaraşmayır hər yetənlərə, 

Hər zurna çalana, hər ötənlərə, 

Hər cür cücərənə, hər bitənlərə, 

Görünmür mərd igid, şəxsiyyət hanı? 

 

Cəmil, bax dar gündə qaçan kəslərə, 

Didərgin şəxslərə, köçən kəslərə, 

Qanadı qırılıb, uçan kəslərə, 

Dözüm-durum hanı, dəyanət hanı? 

 

                                 Cəmil Əkbər 19. 10 -1992 

 

 

167. HANI? 

 
 

Haqqı tapdalayıb nahaqqa qatma, 

Soruşub deyərlər ədalət hanı? 

Mərdləri heç zaman namərdə satma, 

Soruşub deyərlər həqiqət hanı? 

 

Qəflət yuxusunda qərq olub yatma, 

Aldanıb nəfsinə,  günaha batma, 

İnsafı, vicdanı qəlbindən atma, 

Soruşub deyərlər sədaqət hanı? 

 

Anlayıb dərk eylə sən bu dünyanı,  

Toxunub əsəbə, qaraltma qanı, 
Alçaldıb əksiltmə qadir insanı, 

Deyərlər verdiyin bəs qiymət hanı?  
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Atma namusunu, arı, qeyrəti, 

Azaltma heç zaman şanı, şöhrəti, 

Saxlama, bəsləmə, kini, nifrəti, 

Deyərlər qəlbində məhəbbət hanı? 
 

Həyat mübarizə, vuruş ey Cəmil! 

Tər töküb zəhmət çək, yarış ey Cəmil! 

Bəhsəbəhsə girib çalış ey Cəmil! 

Deyərlər çəkdiyin bəs zəhmət hanı? 
 

                                     Cəmil Əkbər  22. 07 - 1977 
                         

168. NƏ BİLƏR? 
 

I variant 
 

Zəhmət çəkib bağ salmayan, 

Bağı nə bilər, nə bilər? 

Şamamalı tağ salmayan, 

Tağı nə bilər, nə bilər? 

 

El içində üzü qara, 

Fikirləri, sözü qara, 

Yolu qara, izi qara, 

Ağı nə bilər, nə bilər? 
 

Kim çıxmasa yaylaqlara, 

Sərin cənnət oylaqlara, 

Durnagözlü bulaqlara, 

Dağı nə bilər, nə bilər? 
 

Sağı qoyub sola gedən, 

Bağı qoyub kola gedən, 

Qabağa yox, dala gedən, 

Sağı nə bilər, nə bilər? 
 

Gözü, könlü dar olanlar, 

Qulaqları kar olanlar, 

El içində xar olanlar, 

Yağı nə bilər, nə bilər? 
 

                  Cəmil Əkbər   24.10 -1992   
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169. NƏ BİLƏR? 
 

       II variant 
 

Kim tanımasa arını, 

Balı nə bilər, nə bilər? 

Qəhvə, qaranı, sarını, 

Alı nə bilər, nə bilər? 

 

Qohum, qardaş, yad qanmayan, 

Şərəf, şöhrət, ad qanmayan, 

Tam anlayıb, dad qanmayan, 

Kalı nə bilər, nə bilər? 

 

Seyr etməyən uzaxları, 

Məzlum, fəqir, yazıxları, 

Tufanları, sazaxları, 

Dalı nə bilər, nə bilər? 

 

Sərsərilər, divanələr, 

Laqeyidlər, biganələr, 

Allah bilir daha, nələr, 

Ləli nə bilər, nə bilər? 

 

Bağ salıb, ağac əkməyən, 

Zəhmət tərini tökməyən. 

Elin qəhrini çəkməyən, 

Halı nə bilər, nə bilər? 

 

Sədaqətsiz, səxavətsiz, 

İnsaf, mürvət, kəramətsiz, 

Mərifətsiz, ləyaqətsiz, 

Xalı nə bilər, nə bilər? 

 

Hər yetirən gədə bəylər, 

Könül mülkü zədə bəylər. 

Şaqqulutək dədə bəylər, 

Pulu  nə bilər, nə bilər? 
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Fikirləri çaş olanlar, 

Ürəkləri daş olanlar, 

Ayaq ikən baş olanlar, 

Yolu nə bilər, nə bilər? 

 

Hiyləgərlər, dələduzlar, 

Vicdanı kəm, qəlbi buzlar, 

Canavarlar, yalquzaqlar, 

Gülü nə bilər, nə bilər? 

 

                 Cəmil Əkbər  25.10 -1992 

 

170. BİLƏR 

 

Hər yetən nə qanar kədər nədir ki? 

Qəm-qüssə başına gələnlər bilər. 

Zəhməti getməyi hədər nədir ki? 

Əməyi əlində qalanlar bilər. 

              

Hər yetən nə bilir gözyaşı nədir? 

Tökülüb car olan üz yaşı nədir? 

Oğul yaşı nədir, qız yaşı nədir? 

Alışıb ürəyi yananlar bilər. 

 

Hər yetən nə bilir anlamaq nədir? 

Başına qaralar bağlamaq nədir? 

Sinə düyünləmək, dağlamaq nədir? 

Köksü çalın-çarpaz dağlanan bilər. 

 

Hər yetən nə bilir həsrət nə imiş, 

İmdad nə, nicat nə, nüsrət nə imiş, 

Bağdad, Kərbəla nə, Bəsrə nə imiş, 

Gözləri yollarda qalanlar bilər. 

 

                               Cəmil Əkbər  
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171. YANILDIM 

 

Məni bağışlasın yad bildiklərim, 

Dost tanışlıq, yoldaşlıqda yanıldım. 

Verər damağıma dad bildiklərim, 

Həmdəmlikdə, sirdaşlıqda yanıldım. 
 

Çoxunun yolunda canımı verdim, 

Keçdim varlığımdan, qanımı verdim. 

Vaxtımı keçirib, anımı verdim, 

Taytuşluqda, çağdaşlıqda yanıldım. 
 

Nədənsə hamıya mehriban dedim, 

Hər zirə-zibilə gövhər-kan dedim, 

Düşünüb, dərk edən bir insan dedim, 

Mehri-ülfət, qardaşlıqda yanıldım. 
 

Çoxuna dedilər Əlidir bu da, 

Bu da gənc nəsildir, Validir bu da, 

Hamıdan layiqli, alidir bu da, 

İnanaraq addaşlıqda yanıldım. 
 

                           Cəmil Əkbər  26.10 - 1992 

                                 

172. SƏNSİZ 
 

Eşqim, məhəbbətim sənə bağlıdır, 

Nə obam, nə elim olmasın sənsiz. 

Dağların zirvəsi himə bağlıdır, 

Nə ayım, nə ilim olmasın sənsiz. 
 

Laləsiz, çiçəksiz olmasın dağlar, 

Olmasın bostanlar, olmasın tağlar, 

Olmasın bağçalar, olmasın bağlar, 

Nə dəymişim, kalim olmasın sənsiz. 
 

Eşqin, məhəbbətin tacidarısan, 

Sədaqət, səxavət, vəfadarısan, 

Qırılmış könlümün günahkarısan, 

Nə gövhər, nə ləlim olmasın sənsiz. 
 

                                      Cəmil Əkbər  
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173. DƏYANƏTDİR 

 

Yer üzünü dolandıran, 

Hamı bilsin, ədalətdir. 

Cıra peyvənd calandıran, 

Bacarıqdı, həqiqətdir. 

 

Dünyamızı varlı edən, 

İnsanları karlı edən, 

Bağımızı barlı edən, 

Sədaqətdir, səxavətdir. 

 

Ünsiyyəti dadlı edən, 

Qəlbimizi odlu edən, 

İgidləri adlı edən, 

İnsaf, mürvət kəramətdir. 

 

Üzümüzü ağ eyləyən, 

Sinəmizi dağ eyləyən, 

Kefimizi çağ eyləyən, 

İnsanlıqdır, ləyaqətdir. 

 

Bizə doğru yolgöstərən, 

Ədəb ərkan bol göstərən, 

Zülal, şərbət, bal göstərən, 

Saf arzudur, pak niyyətdir. 

 

Qolumuzdan tutanımız, 

Dərdi-qəmi atanımız, 

Cəmil, dada çatanımız, 

Dözüm-durum dəyanətdir. 
 

                       Cəmil Əkbər  
 

174. SƏNİN DÖY 

Neyləyək, dünyanın belədir işi, 

Ayrılıq mənimdi, həsrət sənin döy. 

Belədir zamanın dövrü-gərdişi, 

Nicat mənimkidir, nüsrət sənin döy. 
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Mən doğru danışdım, sən kəc anladın, 

Mən küsdüm, barışdım, sən gec anladın. 

Mən düzünə çəkdim, sən heç anladın, 

İnsaf mənimkidi, mürvət sənin döy. 
 

Ellərin içində həyalı gəzdim, 

Vicdanlı, məsləkli, qayəli gəzdim. 

Qədəmi uğurlu, sayəli gəzdim, 

Ar-namus mənimdi, qeyrət sənin döy. 
 

 

Mən görüb götürdüm, sən götürmədin, 

Mən əkib bitirdim, sən bitirmədin. 

Mən gedib gətirdim, sən gətirmədin, 

Cəsarət mənimdi, cürət sənin döy. 
 

Nəqədər seyr etdim, dünyaya baxdım, 

Fikirə qərq oldum, xülyaya baxdım. 

Sutəki selləndim, sel kimi axdım, 

Fəhmim mənimkidir, diqqət sənin döy. 
 

Dünyanın işinə heyran olmuşam, 

Qərq olub xəyala, giryan olmuşam. 

Soyunub mənliyi üryan olmuşam, 

Təpər mənimkidir, riqqət sənin döy. 
 

Ellərdə, obada sözüm dolanır, 

Könüllər mülkündə izim dolanır. 

Övladım, oğulum, qızım dolanır, 

Şərafət mənimdir, şöhrət sənin döy. 
 

İstərdim ülfəti pozan olmasın, 

Yolunu, izini azan olmasın. 

Ayaqlar altından qazan olmasın, 

Tərpəniş mənimdir, sürət sənin döy. 
 

Naxələf kəslərdən aralanmışam, 

Yaman şəklənmişəm, qaralanmışam. 

Dərilib bostantək uralanmışam, 

Ayrılıq mənimdir, firqət sənin döy. 

 

 

Cəmil Əkbər 8. 02 – 1999 
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175. YALAN DÖY 
 

Dünyada çox şeyi yalan görürəm, 

Nə sədaqət, nə səxavət yalan döy. 

Çox şeyi saralıb, solan görürəm, 

Nə ədalət, nə həqiqət yalan döy. 

 

Yalandı dünyada yalan olanlar, 

Xəzana qərq olub solan olanlar. 

Dağılan, sökülən, talan olanlar, 

Ədəb, ərkan nə nəzakət yalan döy. 
 

İnsanı pis günə dəlaləti var, 

Nə xəta, bəlası, qəbahəti var. 

Peşiman olmağa xəcaləti var, 

Nə avamlıq, nə cəhalət yalan döy.     

                                   

                                          Cəmil Əkbər  
 

176. YERİNDƏ DÖY 
 

Dolaşıb zamanın kələfi yaman, 

İgid yerində döy, nər yerində döy. 

Dönüb begemonta, cələfi aman, 

Pələng yerində döy, şir yerində döy. 

 

Çalıb-çapan, yeyib-içən çoxalıb, 

Ellər üçün candan keçən yoxalıb. 

Vaxtlı-vaxtsız bir-bir köçən çoxalıb, 

Xeyir yerində döy, şər yerində döy. 

 
Üzdə-gözdə abır-həya qalmayıb, 

Halal süfrə, halal maya qalmayıb. 

Kamil ustad, mahir dayə qalmayıb, 

Arvad yerində döy, ər yerində döy. 

 

Xeyirxah kəslərə nəsdi, deyirlər, 

Danışma bir daha bəsdi, deyirlər,  

Qızıla-gümüşə misdi, deyirlər,  

İnci yerində döy, zər yerində döy. 
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Kim olsa sözünü danışır aşkar, 

Baş qoyub hər işə qarışır aşkar. 

Köpəklər qurdlarla barışır aşkar, 

Ülfət yerində döy, sir yerində döy. 

 

Bağban ölüb, bağça bağlar talanıb, 

Yeyib-içən, məst olanlar dolanıb. 

Cana gəlib, qana gəlib sulanıb, 

Peyvənd yerində döy, cır yerində döy. 

 

Gündən-günə qiymət qalxıb bazarda, 

Sağalmayır xəstəliklər, azar da. 

Dözmək olmur bu səfərdə, güzarda, 

Nurani, ağsaqqal, pir yerində döy. 

 

Heç bilmirəm nədən deyim, söz açım? 

Dərin-dayaz, cığır açım, iz açım. 

Hər nə desəm doğru deyim, düz açım, 

Oxu sözlərimi gör, yerində döy. 
 

                                 Cəmil Əkbər 23. 01 – 1992 

                         
177. YERİNDƏ DÖY 

 

Ay fələk nə deyək sənin işinə? 

Arvad yerində döy, ər yerində döy. 

Dövrü-zəmanənin kəc-gərdişinə, 

Tülkü yerində döy, şir yerində döy. 

 

Yaxşılar azalıb, pislər çoxalıb, 

Bədxahlar çoxalıb, nəslər çoxalıb. 

Höcətlər, inadlar, tərslər çoxalıb, 

Sərraf yerində döy, zər yerində döy. 

 

Hər yetən gədələr başa çəkilir, 

Üzüyə salınır, qaşa çəkilir, 
Edilmir bir tövbə, haşa, çəkilir, 

Namus yerində döy,  ar yerində döy. 
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Artır gündən-günə yersiz ədalar, 

Çatır qulaqlara hər cür sədalar. 

Mat qoyub aləmi, cılız gədalar, 

Qoduq yerində döy, nər yerində döy. 

 

Qalmayıb abırdan, həyadan əsər,  

Əqidə, məsləkdən, qayədən əsər. 

Nurani, ağsaqqal, dayədən əsər, 

Xeyir yerində döy, şər yerində döy. 
 

Oğru-əyri, dələduzlar kef çəkir, 

Çalıb-çapıb özü üçün nəf çəkir. 

Zəhmət çəkib, tər tökməmiş müf çəkir, 

Dövlət yerində döy, mal yerində döy. 
 

Çoxunun ünvanı dolaşıq düşüb, 

Ağı-qarasına bulaşıq düşüb, 

Açılmır düyünü çəlpəşik düşüb, 

Mələk yerində döy, mar yerində döy. 
 

Ünsiyyət, ülfətlər pozulub yaman, 

Hiyləgər, dələduz verməyir aman. 

Qalmayıb heçkəsdə etibar, güman, 

Yoldaş yerində döy, yar yerində döy. 
 

Hərə zurnasını bircürə çalır, 

Bircür eşqə düşüb ilhamın alır. 

Fikirə qərq olur, xəyala dalır, 

Solist yerində döy, xor yerində döy. 
 

Hərə bir diyarda nə bilir edir, 

Hara istəyirsə ora da gedir. 

Özüdə bilməyir nə məqsəd güdür, 

Nə tədbir, nə cəza, zor yerində döy. 
 

Eşşək arpa yeyir, köhlənlər saman, 

Qışqırıb səs salır, verməyir aman. 

Allah özün saxla, korlanır yaman, 

Tərlan yerində döy, sar yerində döy. 
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Ədalət, həqiqət yalana dönüb, 

Dağılıb, sökülüb, talana dönüb. 

Hurilər, mələklər ilana dönüb, 

Korlar yerində döy, kar yerində döy. 

 

Ay Cəmil, nəqədər ölənlər ölür? 

Ağlayan-ağlayır, gülənlər-gülür? 

Gözünün yaşını silənlər-silir? 

Məzar yerində döy, gor yerində döy. 
 

                               Cəmil Əkbər 7. 10 – 1993 

 

178. YERİNDƏDİR 

 

Yaxşı bəsləmisən gül əndamını, 

Qabaq cağbacağdır, dal yerindədir. 

Yaxalan, qurulan, sil əndamını, 

Yanaqda qoşadır xal, yerindədir. 

 

Nəqədər aşiqi qəhərləmisən? 

İtirib əqlini təhərləmisən? 

Eşqin badəsilə zəhərləmisən? 

Qovğa yerindədir, qal yerindədir. 

 

Boyuna yaraşır xələtin sənin, 

Yoxdur bir qüsurun, qələtin sənin, 

Alıbdır əqlimi surətin sənin, 

Tirmə yerindədir, şal yerindədir. 

 

Xəyal aləmində gəzmək istərəm,  

Eşqin dəryasında üzmək istərəm, 

Hər cövrü-cəfaya dözmək istərəm, 

Zülal yerindədir, bal yerindədir. 

 

Qəlbim nizamlanıb bəmə köklənib, 

Özü də bilməyir kimə köklənib?  

Kərəmi üstündə qəmə köklənib, 

Könlün nə istəsə çal, yerindədir. 
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Aşiqəm məşuqəm aralı gəzmə, 

Məndən xoflu gəzmə, qaralı gəzmə. 

Qəlbi nisgil gəzmə, yaralı gəzmə, 

Qolların boynuma sal yerindədir. 

 

Deməki qocasan divanə təhər, 

Verməynən özgəyə, özünə qəhər. 

Kim fayda götürüb, kim görər bəhər?  

Ağarıb saqqalın, çal yerindədir. 

 

İbtida sevdamdan yarımamışam, 

Qalıb qulluğunda qarımamışam, 

Çox sınıq qəlbləri sarımamışam, 

Barı sən qayğıma qal, yerindədir. 

 

Nə gözəl bəsləyib ananla, dədən, 

Yoxdu vücudunda bir nöqsan, zədən, 

Çatıbdır məqama, yetişib vədən,  

Dəyibdir bostanın, kal yerindədir. 

 

Vüsalına mən olmuşam müştəri, 

Özüm də bilmirəm haçandan bəri. 

Məcnuna döndərdin Cəmil Əkbəri, 

Bu misgin könlümü  al, yerindədir. 
 

                                 Cəmil Əkbər 14. 08 -1989 

 

179. DEYİL 

 
 

Hər yetəndən ədəb-ərkan gözdəmə, 

Kötəkləmə, qırmanclama, bizdəmə. 

Yumağını, kələfini çözdəmə, 

Sanmayan sanmayıb, sanan da deyil. 

 

Yada salıb nanəcibi arama, 

Nə xeyrinə, nə şərinə yarama. 

Hər yarpaqdan düzələn döy barama, 

Anmayan anmayıb, anan da deyil. 
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Cahilləri qandırmağa tələsmə, 

Odu qoyub yandırmağa tələsmə, 

Döyəcləyib, sındırmağa tələsmə,  

Sınmayan sınmayıb, sınan da deyil. 

 

Harda olsan mərd igidlə ülfət et, 

Oturub-dur, şirin-şirin söhbət et, 

Nə bacarsan əsirgəmə, hörmət et, 

Danmayan danmayıb, danan da deyil. 

 

Hərkəsə dərdini bildirmə, Cəmil! 

Ayıbdır özünə güldürmə, Cəmil! 

Havayı özünü öldürmə, Cəmil! 

Qanmayan qanmayıb, qanan da deyil. 
 

                                 Cəmil Əkbər  15.07 -1998 

180. İŞİ DÖY 

Hörmətini, izzətini bildirmək, 

Hər oğulun, hər bir qızın işi döy. 

Öz nurunu göydən yerə endirmək, 

Parıldayan hər ulduzun işi döy. 

  

El gözündə sədaqətli görünmək, 

Doğru-dürüst ədalətli görünmək. 

Mərifətli, nəzakətli görünmək,                   

Müqəvvanın, qəlbi buzun işi döy. 

 

Təmələ bağlanmıb, himə köklənmək,   

Zildən pəsə düşüb, bəmə köklənmək.            

“Diqəmi” üstündə qəmə köklənmək,  

Hər avazın, hər bir sazın işi döy.                  

 

İncəliyi, məlahəti bildirmək,   

Zərifliyi, lətafəti bildirmək,                        

Ətri-ənbər, təravəti bildirmək,  

Hər baharın, hər bir yazın işi döy. 
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Eşqə uyanları Kərəm eyləmək, 

Salıb dərd-azara vərəm eyləmək,              

Yeyib-içdiyini haram eyləmək,       

Hər işvənin, hər bir nazın işi döy. 

 

Ağlayanı, sızlayanı güldürmək, 

Ünsiyyətdə istisini bildirmək, 

Alovunu, tüstüsünü bildirmək,  

Hər ocağın, hər bir közün işi döy. 

 

Könüllər mülkündə izini qoymaq,   

Sönməyən odunu, közünü qoymaq, 

Dadımı, tamını, duzumu qoymaq,             

Hər söhbətin, hər bir sözün işi döy. 
 

Dürlü-dürlü nazı-nemət yetirmək, 

Calaq vurub, peyvənd edib bitirmək,              

El yükünü öz çiyninə götürmək,            

Hər əfəlin, hər fərsizin işi döy. 
 

Ellərin içində şöhrətli olmaq,                      

Namuslu, vicdanlı, qeyrətli olmaq,            

Abırlı, həyalı, ismətli olmaq,                      

Hər sifətin, hər bir üzün işi döy. 
 

İnsanları səadətə çatdırmaq,           . 

Xoş ənənə, xoş adətə çatdırmaq,     

Şan-şöhrətə, şərafətə çatdırmaq,           

Hər yolağın, hər bir izin işi döy.  
 

Hər gədə oğlunu ada gətirmək, 

Arzu-istək, xoş murada gətirmək, 

Bəsləyib, yetirib dada gətirmək,  

Torvadakı hər bir duzun işi döy.      
 

Məzlumların harayına yetişmək, 

Fəsilinə, hər ayına yetişmək, 

Məhəbbətin sarayına yetişmək,   

Hər qanlının, hər qansızın işi döy. 
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Cəmil Əkbər, doğru sözü anlamaq,             

Öz-özünü məzəmmətlə danlamaq,             

Kötəkləmək, qırmanclamaq, yanlamaq,   

Hər canlının, hər cansızın işi döy. 

 

 

                                Cəmil Əkbər 7. 01 – 1996 

181. HƏYATDAN 

 

Əbəs yerdən gəl özünü yorma sən, 

Qanan qandı, qanmayanlar qanan döy. 

Cəfa çəkib hər xidmətdə durma sən, 

Anan andı, anmayanlar anan döy. 

 

Haqq-nahaqdan əsəbləri korlama, 

Həyəcanı, hissləri zorlama, 

Od-ocaqsız alışdırıb qorlama, 

Yanan yandı, yanmayanlar yanan döy. 

 

Hər yetənə göstərməyin xidməti, 

Sərf etməyin əbəs yerə zəhməti. 

Boynumuzda qalacaqdı minnəti, 

Danan dandı, danmayanlar danan döy. 

 

Hafizələr, nə yaddaşlar bir deyil, 

Nə bacılar, nə qardaşlar bir deyil.  

Nə taytuşlar, nə yoldaşlar bir deyil, 

Sınan sındı, sınmayanlar sınan döy. 

 

Yaranandan bir güc gəlib hərəyə, 

Hər bir dağa, hər bir daşa, dərəyə, 

Hamı istər əli çatsın zirvəyə, 

Qonan qondu, qonmayanlar qonan döy. 

 

Hər qılıncın bir ha deyil kəsəri? 

Elə dəyən nə faydası, səməri? 

Hər igidin bir ha deyil hünəri, 

Yonan yondu, yonmayanlar yonan döy. 
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Cücə çıxır yumurtadan, toyuxdan, 

Yol gözləmə müqəvvadan, oyuxdan, 

Görmürsənmi zimimistanda, soyuxdan? 

Donan dondu, donmayanlar donan döy. 
 

 

Cəmil Əkbər, yol gözləmə gədədən, 

Əzəl gündən əqli-huşu zədədən. 

Ata olmaz hər yetirən dədədən, 

Olan oldu, olmayanlar olan döy. 
 

                                           Cəmil Əkbər 
 

182. DÖY 
 

Tərbiyədən kəm olanın, 

Yolu yol döy, izi iz döy. 

Nadanla həmdəm olanın, 

Dili dil döy, sözü söz döy. 
 

Ha çalışsa adı yoxdur, 

Nə istisi, odu yoxdur. 

Çeynəməklə dadı yoxdur, 

Tamı tam döy, duzu duz döy. 
 

Bilinən döy istisi də, 

Gözü tökən tüstüsü də. 

Dirilən döy xəstəsi də, 

Odu od döy, közü köz döy. 
 

Yaşa dolub qocalsa da, 

Zəfər çalıb bac alsa da, 

Çələnk qoyub tac alsa da, 

Oğlu oğul, qızı qız döy. 
 

Salacaqdı qeylü-qalı, 

Qəm-qüssəni, dərd-məlalı, 

İtib batır varı-halı, 

Çoxu çox döy, azı az döy. 
 

Dəyişəcək sözünü də, 

Yeri gəlsə özünü də, 

Yumacaqdır gözünü də, 

Külü kül döy, tozu toz döy. 
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Dəyişəcək rəngini də, 

Döyüşünü, cəngini də, 

Səs-küyünü, zəngini də, 

Çiti çit döy, bezi bez döy. 
 

Uzaq olsun beləsindən, 

Yaxa qurtar tələsindən. 

Məkirindən, hiyləsindən, 

Ərki ərk döy, nazı naz döy, 
 

Danışmağın səməri yox, 

Ovxarı yox, kəsəri yox. 

Təsiri yox, əsəri yox, 

Tarı tar döy, sazı saz döy. 
 

                     Cəmil Əkbər 

 

183. DEYİL 

Təlim-tərbiyəsi kəm olanların, 

Yolağı yolaq döy, izi iz deyil. 

Yeməmiş, içməmiş dəm olanların, 

Söhbəti söhbət döy, sözü söz deyil. 

 

Cəhd etsədə adı qalmaz cahanda, 

Ha alışsa odu qalmaz cahanda. 

İtib batır dadı qalmaz cahanda, 

Nə tamı tam deyil, duzu duz deyil.  

 

Bilinən döy ha yansada istisi, 

Şəfa tapıb dirilən döy xəstəsi. 

Kor edəcək gözümüzü tüstüsü, 

Həniri hənir döy, közü köz deyil. 

 

Ha çalış, ha vuruş səməri yoxdur,      

Faydasın görməzsən, əsəri yoxdur,    

Ovxardan düşübdü, kəsəri yoxdur,     

Astarı astar döy, üzü üz deyil. 
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Orda-burda görünsədə nə fayda? 

Yorulsada, əzilsədə nə fayda? 

Al qanına bürünsədə nə fayda? 

Xoruzu xoruz döy, qazı qaz deyil. 

 

Tezi-geci bədnam edər nəsili, 

Bilinəcək dədə-baba əsili. 

Görəcəkdir nəs ayları, nəs ili, 

Doğrusu doğru döy, düzü düz deyil. 

 

Beləsindən uzaqlaşın, əl çəkin, 

Məkirindən, hiyləsindən əl çəkin. 

Dayəsindən, lələsindən əl çəkin, 

Oğulu oğul döy, qızı qız deyil. 

 

Ümid olma şirin, yağlı dilinə, 

Aldanmayın fitnəsinə, felinə. 

Bəzəyinə, düzəyinə, çölünə, 

Aşığı aşıq döy, sazı saz deyil. 

 

Bilən deyil oturanda yerini, 

El xeyrinə tökən deyil tərini. 

Bəyan etdim olan-qalan sirrini, 

Baxışı baxış döy, gözü göz deyil. 

 

Belələri çox incidir bəşəri, 

Heçkimsəyə çatmamışdır əsəri, 

Görmək olmur naxələfdən səməri, 

Sifəti sifət döy, üzü üz deyil. 

 

                  Cəmil Əkbər 1.11 – 1992 

 
 

184. DEYİL 
 

Öz varım, dövlətim özümə bəsdir, 

Gözlərim özgənin varında deyil. 

Öz abır-ismətim özümə bəsdir, 

Gözlərim özgənin arında deyil. 
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Doğmadır xalqıma səsim, avazım, 

Adətim, ənənəm, öz ərki-nazım. 

Kamanla qavalım, tar ilə sazım, 

Gözlərim özgənin “tarında” deyil. 

 

Xoşladım insanın düz ilqarını, 

Aşiqə, məşuqə vəfadarını. 

Bu vətən mülkünün dürlü barını, 

Gözlərim özgənin barında deyil. 

 

Uymadım nəfsimin hər azarına, 

Onun hər ötəri beh-bazarına. 

Özgənin ilqarı, vəfadarına, 

Gözlərim özgənin yarında deyil. 

 

Dəyməyib kimsəyə bir ahuzarım, 

Nə xətam, nə bəlam, nə intizarım. 

Cəmiləm, bəsimdir öz heyva, narım, 

Gözlərim özgənin narında deyil. 
 

                         Cəmil Əkbər                      
 

185. DEYİL 
 

Bu dünya dolanır mənlə, mənsiz də,  

Arzum-istəyimcə, zənnimcə deyil. 

Olub-olacaqdır sənlə, sənsiz də,  

Düşüncəm, dərrakəm beynimcə deyil!  

 

Hərə bir fikirdə, bir xəyaldadır,  

Nəşədə, kefdədir, cah-cəlaldadır,         

Özü də bilməyir heç nə haldadır?        

Baxışım, nəzərim, eynimcə deyil! 

 

Bu qurğu, büsata mat qalmışam mən, 

Şahım təklənibdi, pat qalmışam mən,  

Ayrım hesab olub, Tat qalmışam mən, 

Quranım, kitabım andımca deyil! 
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Hökmü, fərmanı yox, Cəmil neyləsin? 

Dünyanın sirrini bəyan eyləsin. 

Kimə nə danışsın, nəyi söyləsin? 

Şəhərim, qəsəbəm kəndimcə deyil! 
 

                                Cəmıl Əkbər 26. 03– 1982 
                                                                       

186. DEYİL 

 

Əziz balam sizdən ayrı gözümdə, 

Günəş də, ulduz da, ay da ay deyil. 

De nəyə gərəyəm sizsiz özüm də? 

Bahar bahar deyil, yay da yay deyil.    
 

Həryanda dəryalar, ümman da olsa,  

Təbiblər, loğmanlar dərman da olsa. 

Çiçəklər, çəmənlər, orman da olsa,  

Çeşmə-çeşmə deyil, çay da çay deyil.  

 

Dünyanın neməti beynimə batmır, 

İdraka sığışıb, eynimə çatmır. 

Ruhumu oxşayıb zehnimə yatmır, 

Sovqat sovqat deyil, pay da pay deyil.    

 

Qəlbim kökdən düşür, bəmə bələnir, 

Qüssəyə, kədərə, qəmə bələnir, 

Əyərə, əksiyə, kəmə bələnir, 

Məclis, məclis deyil, toy da toy deyil.    

 

Sizsiz heç yanıma gələn yox daha, 

Dərdimi, halımı bilən yox daha. 

Üzümə boylanıb gülən yox daha, 

Kömək kömək deyil, hoy da hoy deyil.    

 

Kimin yoxsa bu dünyada balası, 

Kəsən deyil, ərşə çıxar naləsi. 

Tapılarmı de, yurdunda qalası? 

Əcdad əcdad deyil, soy da soy deyil.    
 

                                Cəmil Əkbər  8. 05 – 1998                                                                               
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187. DEYİL 

 

Dəli könül kədərlənib qəm yemə, 

Bu dünya heçkimə qalası deyil. 

Gileylənib taleyinə kəm demə, 

Deməynən boşalıb, dolası deyil. 

 

El içində doğru dolan, düz danış, 

Könüllərdə məsgən salıb gəz, danış. 

Sərrast düşün, öz yerində söz danış, 

Düz fikir yalan ha olası deyil? 
  
Cəmil etmə hər yetənə nazını, 

Könlünə yaz, yazılası yazını, 

Əldən vermə gəl sədəfli sazını, 

Hər yetən kökləyib çalası deyil. 

 

 

                            Cəmil Əkbər                                                                         
 

 

188. DEYİL 
 

 

 

Bir gözəl övladı itirdi Vətən, 

Nəqədər axtarsa tapası deyil. 

Vədəsiz külüngü düşdü əlindən, 

Fərhadtək dağları çapası deyil. 

 

Əcəl şərbətini içdi də getdi, 

Köçəri quş kimi köçdü də getdi. 

Məhəbbət ziyasın saçdı da getdi, 

Daha övladının papası deyil. 

 

Fələk dedikləri elə tor qurub, 

Hökmünü çıxardıb, elə tar qurub. 

Elə ilmək salıb, elə dar qurub, 

Çox Cəmil, Eldarlar sapası deyil.      

            

                                            Cəmil Əkbər 
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189. DEYİL 

 

Nəqədər yatsa da qəflət içində? 

Nadan sərsərilər ayılan deyil. 

Boğulub öləcək qəflət içində, 

Nəqədər cəhd etsə sayılan deyil. 

 

Kələfi oqədər dolaşdırıb ki, 

İpi ilməsinə culaşdırıb ki, 

Ağı qarasına qarışdırıb ki, 

Nəqədər yusan da, yuyulan deyil. 

 

Oqədər quduran, quduzlaşan var, 

Pozula-pozula azğınlaşan var, 

İtirib məzmunu cılızlaşan var, 

Nəqədər dərk etsən duyulan deyil. 

 

Oqədər kiflənən, paslanan var ki, 

Naqar götürərək hislənən var ki,  

Ünvanı dalınca pislənən var ki, 

Yoluna-izinə qoyulan deyil. 

 

Oqədər yol azan, pozulan var ki, 

Çevrilib tərsinə yozulan var ki,  

Ayağı altından qazılan var ki, 

Car olub şöhrəti yayılan deyil. 

 

Oqədər donqar var, fır bağlayan var, 

Calaq götürməyən, cır bağlayan var.  

Kəltən götürən var, xır bağlayan var, 

Nəqədər yonsaq da, oyulan deyil. 

 

Çit qədəyə, qədək çitə bitişib, 

Ət dəriyə, dəri ətə bitişib.  

Tat Ayrıma, Ayrım Tata bitişib, 

Nəqədər soysan da, soyulan deyil. 
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Cəmil Əkbər, az başını yorginən, 

Onun-bunun qulluğunda durginən. 

Xəbər alıb kef-halını sorginən, 

Bu dünya yoluna qoyulan deyil. 
 

                                Cəmil Əkbər  17. 08 -1989 

                                                                                               

190. DEYİL 

 

Ərazilər dəyişib, sərhəddimiz dəyişib, 

Hasar o hasar deyil, çəpər o çəpər deyil. 

Sevincimiz dəyişib, riqqətimiz dəyişib, 

Həvəs o həvəs deyil, təpər o təpər deyil. 

 

Ovxarımız dəyişib, kəsərimiz dəyişib,  

Nüfuzumuz dəyişib, əsərimiz dəyişib. 

Xeyirimiz dəyişib, səmərimiz dəyişib,  

Qalxan o qalxan deyil, sipər o sipər deyil. 

 

Yollarımız dəyişib, izlərimiz dəyişib,  

Baxışımız dəyişib, gözlərimiz dəyişib. 

Oğulumuz dəyişib, qızlarımız dəyişib,  

Karvan o karvan deyil, səfər o səfər deyil. 

 

Köhlənimiz dəyişib, xurcunumuz dəyişib, 

Mixəyimiz dəyişib, darçınımız dəyişib. 

Təmənnalar dəyişib, xəracımız dəyişib,  

Cəsarət o cəsarət, hünər o hünər deyil. 

 

Qüvvətimiz dəyişib, qüdrətimiz dəyişib,  

Şərəfimiz dəyişib, şöhrətimiz dəyişib,  

Abırımız dəyişib, ismətimiz dəyişib,  

Qələbə o qələbə, zəfər o zəfər deyil. 

 

Məhəmmədim dəyişib, Əlimiz də dəyişib,  

Kotanımız dəyişib, kəlimiz də dəyişib, 

Sərrafımız dəyişib, ləlimiz də dəyişib,  

Abbas o Abbas deyil, Cəfər o Cəfər deyil. 
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Asıb-kəsən çoxalıb, çalıb-çapan çoxalıb,  

Yoğurmamış-yapmamış, kökə tapan çoxalıb,  

Kələk qurub aradan, tezcə sapan çoxalıb,  

Qazanc o qazanc deyil, bəhər o bəhər deyil. 

 

Tövlələr də dəyişib, pəyələr də dəyişib, 

Alaçıqlar dəyişib, dəyələr də dəyişib, 

Sahiblər də dəyişib, yeyələr də dəyişib,  

Kənd də o kənd deyildir, şəhər o şəhər deyil. 

 

Hər günün, hər saatın, öz hökmü var deyirlər, 

Həm kefi, həm ləzzəti, öz zəhmi var deyirlər. 

Öz fürsəti, məqamı, öz çəmi var deyirlər, 

Axşam o axşam deyil, səhər o səhər deyil. 

 

İndi qazanc başqadır, indi gəlir başqadır, 

İndi tabaq başqadır, indi xəmir başqadır. 

İndi qanun başqadır, fərman, əmir başqadır, 

Köhlən o köhlən deyil, yəhər o yəhər deyil. 

 

Məzənnələr dəyişib, bazarlar da dəyişib, 

Məqamlar da dəyişib, güzarlar da dəyişib. 

Xəstəliklər dəyişib, azarlar da dəyişib,  

Nə qəm-qüssə, nə hicran, kədər o kədər deyil. 

 

Gediş-gəliş dəyişib, ünsiyyətlər dəyişib, 

Ənənələr dəyişib, xasiyyətlər dəyişib, 

Öyüd sənə dəyişib, nəsihətlər dəyişib,  

Nə mübtəda, nə feil, xəbər o xəbər deyil. 

 

Cəmil Əkbər, özünü daha yorma, az danış, 

Nə danışsan sərrast de, daha doğru, düz danış. 

Ürəklərdə cığır sal,  müdrikanə söz danış, 

Nə ənam, nə mükafat, nəmər o nəmər deyil. 

 

                                                                             Cəmil Əkbər 
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191. YAD DEYİL 
 

Könül quşum vəfalıdır əzəldən 

Doğru sözə, düz ilqara yad deyil. 

Halaldı mayası taki yüz ildən, 

Namusa, qeyrətə, ara yad deyil. 
 

Mərd olubdur, doğulanda anadan, 

Qeyrətlidir ata-ana, babadan. 

Ustadına kəc baxmadı binadan, 

Sənətkardır, sənətkara yad deyil. 
 

Mənalar seçibdi ağdan, qaradan, 

Ölüb getməz, nədə çıxmaz sıradan. 

Qüdrəti veribdir ona Yaradan, 

Nəğməkardır, nəğməkara yad deyil. 
 

Gəzdi obaları, gəzdi yaylağı, 

Gəzdi bərəlgəni, gəzdi oylağı. 

Gördü şəlaləni, gördü bulağı, 

Meyli qonub o dağlara, yad deyil. 

 

Kəlbəcərdə “İsti-suda” gəzmişəm, 

“Taxtadüz”də, gül-çiçəyin üzmüşəm, 

Düşünmüşəm, dərk etmişəm, sezmişəm, 

Mənim könlüm xiridara yad deyil. 
 

                                        Cəmil Əkbər 1963 

                                                                                  

192. BİR HA DEYİL, BEŞ HA DEYİL 

 

Millətimin azğınları, 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 

Leş gəmirən quzğunları, 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 

 

Aravuran, evlər yıxan, 

Qan qaraldıb, ürək sıxan, 

İnsanlığa qənim çıxan, 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 
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El varını çalıb - çapan, 

Özü üçün qala yapan. 

Mətahını baha satan, 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 
 

Yolu, izi əyən kəslər, 

Könüllərə dəyən kəslər, 

Gücsüzləri döyən kəslər, 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 
 

Xalqı soyub varlananlar, 

Güc toplayıb zorlananlar, 

Xarab olub korlananlar, 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 

 

Söhbət açıb kimnən deyək? 

Tarnan deyək, simnən deyək? 

Himnən deyək, cimnən deyək? 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 
 

Vicdanı kəm, qəlbi daşlar, 

Çaqqalsayaq alabaşlar, 

Kütbeyinlər, yekəbaşlar, 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 
 

Altunlardan aşıb-daşan, 

Quduranlar, harınlaşan, 

Peysər tutub qarınlaşan, 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 
 

İlqarından dönən kəslər, 

Kişilikdən enən kəslər, 

Tülkü kimi sinən kəslər, 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 
 

Dərdimizi kimə deyək? 

Şərik olub kimlə bölək? 

Üz tutub kimlrə söyək? 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 
 

                   Cəmil Əkbər  17. 07 – 1987                
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193. BİR HA DEYİL, BEŞ HA DEYİL 

 

Nə deyəsən nadanlara? 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 

Yolu tərsə adanlara, 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 

 

Nə deyəsən divanəyə? 

Ləyaqətə, biganəyə, 

Söz tapmıram nəyə-nəyə? 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 

 

Nə deyəsən qanmazlara? 

Oda salsan yanmazlara, 

Buza düşsə donmazlara, 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 

 

Nə deyəsən cəhalətə? 

Avamlığa, qəbahətə, 

Kin-küdurət, ədavətə, 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 

 

Nə deyəsən karsızlara? 

Ulğuntəki barsızlara, 

İsmətsizə, arsızlara, 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 

 

Nə deyəsən kamalsıza? 

Əqidəsiz, amalsıza, 

Tutarsıza, sambalsıza, 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 

 

Nə deyəsən o korlara? 

Səqirlərə, lal, karlara, 

Biqeyrətə, yasarlara, 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 
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Nə deyəsən xəbislərə? 

Nanəcibə, naqislərə, 

Bədxahlara, o pislərə, 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 
 

Nə deyəsən qəlbi daşa? 

Filə hürən alabaşa, 

Doğulubdur qoşa-qoşa, 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 
 

Nə deyəsən qəlbi buza? 

Hiyləgərə, dələduza, 

Böylə oğul, böylə qıza, 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 
 

Nə deyəsən nanıkora? 

Elə, xalqa, ziyankara, 

Bəd işlərdə səbəbkara, 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 
 

Nə deyəsən iblislərə? 

Acgözlərə, hərislərə, 

Bədəsilə, nacinslərə, 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 

 

Nə deyəsən o biclərə? 

Xainlərə, o kəclərə, 

Sərsəriyə, o giclərə, 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 

 

Nə deyəsən şeytanlara? 

Aralığı qatanlara, 

Təlim hara, onlar hara? 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 

 

Nə deyəsən əyənlərə? 

Qazanmamış yeyənlərə, 

Könüllərə dəyənlərə, 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 
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Nə bacarsan yarat, Cəmil! 

Deyib üzə çıxart, Cəmil! 

Vardır nüsrət, nicat, Cəmil! 

Bir ha deyil, beş ha deyil. 

 

                           Cəmil Əkbər 30. 01 - 1990 

 

194. VECİNƏ DEYİL 

 

Hərkəs öz işində, öz gücündədir, 

Ölənlər, qalanlar vecinə deyil. 

Öz kefi-istəyi, öz vecindədir, 

Boşalıb-dolanlar vecinə deyil. 
 

Hərkəs özü üçün var toplayırlar, 

Bağça-bağ becərib, bar toplayırlar.  

Alma, armud, heyva, nar toplayırlar,    

Saralıb-solanlar vecinə deyil. 
 

Hərkəs öz xeyrini, nəfini güdür, 

Zurnasını çalır, dəfini güdür. 

Yeməyi, içməyi, püfünü güdür, 

Böhtanlar, yalanlar vecinə deyil. 

 

Hərkəs öz yerində nərə dönübdür, 

Pələngə, aslana, şirə dönübdür.  

Mömünə çönübdür, pirə dönübdür,  

Əqrəblər, ilanlar vecinə deyil. 

 

Koroğlusayağı, Qırata minib,  

Vurubdu yəhəri, Dürata minib,  

Kürənə, Səməndə, Cinata minib,  

Noxtalar, palanlar vecinə deyil. 

 

Gədələr anlamır, kamalı çatmır, 

Əqidəsi çatmır, amalı çatmır. 

Çəkisi, sambalı, tutarı çatmır, 

Xəyala dalanlar vecinə deyil. 
 

                             Cəmil Əkbər   10. 05. 1989 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD | 258 

195. VECİNƏ DEYİL 

 

Bilmirəm heyvansan, adamsan, nəsən? 

Nə ölən, nə qalan, vecinə deyil. 

Avamsan, cahilsən, nadansan nəsən? 

Nə açan, nə solan vecinə deyil. 

 

Nəyaman bu qədər key oldun getdin? 

İtirib əqlini, səy oldun getdin? 

Əmələ gəlmədin, zay oldun getdin? 

Nə gedən, nə gələn vecinə deyil. 

 

Yetmişi haxladın, ağarmır başın, 

Tutulmur qabağın, çatılmır qaşın. 

Rədd olub biryolluq atılmır daşın, 

Nə itən, nə batan vecinə deyil. 

 

Dayanıb dözürsən, pozulmur halın, 

İşləyir kələyin, tutubdur xalın. 

Nəyaman olmusan peysəri qalın? 

Nə kasıb, nə kalan vecinə deyil. 

 

Qulağın nəyaman piylənib belə? 

Ürpənmir bir tükün, keylənib belə? 

Qalıb cəhalətdə əylənib belə? 

Nə saxta, nə yalan vecinə deyil. 

 

Üzən üzməyində, batan batmaqda, 

Qəflətə qərq olub, yatan-yatmaqda. 

Alan almağında, satan satmaqda, 

Nə alan, nə satan vecinə deyil. 

 

Nəqədər dağılıdı, söküldü getdi, 

Əyildi şah qamət, büküldü getdi, 

Sinəyə dağ-düyün çəkildi getdi, 

Nə boşalan, dolan vecinə deyil. 
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Hara olsa orda məsgən salırsan, 

Sığınırsan, o yerlərdə qalırsan. 

Züy tutub zurnada, dəfdə çalırsan, 

Nə döngə, nə dalan vecinə deyil. 

 

Nə hava çaldılar, ona oynadın, 

Eşqə düşüb bulaq kimi qaynadın, 

Nə dincəldin, nə duruxdun, dayandın, 

Nə oxuyan, çalan vecinə deyil. 

 

                   Cəmil Əkbər 14. 03.  – 1994 

 

196. İŞİ DEYİL 

 

Şeir qoşmaq, qəzəl yazmaq, 

Hər yetənin işi deyil. 

Düz düşünmək, gözəl yazmaq, 

Kamalsızın işi deyil. 

 

Dastan yazmaq, nağıl demək, 

Sözlərini mağıl demək. 

Ona-buna ağıl vermək, 

Kəmağılın işi deyil. 

 

Düz eşidib, düz anlamaq, 

İşarədən göz anlamaq, 

Mətləb qanıb, söz anlamaq, 

Sərsərinin işi deyil. 

 

El-obada düz dolanmaq, 

Ürəyində köz dolanmaq. 

Səksən, doxsan yüz dolanmaq, 

Hər yetənin işi deyil. 

 

Ülfət qılmaq, gedib-gəlmək, 

Məhəbbətlə deyib-gülmək. 

Qiymət vermək, qədir bilmək, 

Nanıkorun işi deyil. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD | 260 

Sərrafların zəri olmaq,  

İgidin hünəri olmaq. 

Öz yarının əri olmaq,       

Şahqulunun işi deyil. 

 

Məclislərin başı olmaq, 

Üzüklərin qaşı olmaq, 

Kişioğlu, kişi olmaq, 

Gədaların işi deyil. 

 

Cəmil, səni düz anlamaq, 

Dərin, dayaz, üz anlamaq, 

Cığır salıb, iz anlamaq,       

Əhli-kefin işi deyil. 
 

                         Cəmil Əkbər 1974 

 

197. MƏNİMHA DEYİL 

 

Niyə qamətini əyri tutmusan, 

Təravət sənindir, mənimha deyil. 

Çəkilib kənarda gedib durmusan, 

Məlahət sənindir, mənimha deyil. 

 

Ay gözəl bənövşə elə gərəksən, 

Kəndə, qəsəbəyə, çölə gərəksən. 

Şirvana, Muğana, Milə gərəksən, 

Lətafət sənindir, mənimha deyil. 

 

Niyə vüqarını büküb durmusan? 

Kol-kosun içində çöküb durmusan?. 

Qaşı-qaqbağını töküb durmusan? 

Səxavət sənindir, mənimha deyil. 

 

Bahar gəlsin xoş ətrini duyaq biz, 

Hörmət-izzət, xətirini duyaq biz,  

Zərif-zərif çətirini duyaq biz, 

Mərhəmət sənindir, mənimha deyil. 



261 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD 

 

 
 

Təbiət bəxş edib, gözəl çiçəksən, 

Hamıdan qəşəngsən, gözəl-göyçəksən. 

Sən nə qədər zərif, necə qəşəngsən? 

Şərafət sənindir, mənimha deyil. 

 

Düşməynən tufana, qara amandır, 

Çovğuna, borana, tara amandır, 

Qərq olma xəzana, xara amandır, 

Ləyaqət sənindir, mənimha deyil. 

 

Gəl Cəmil Əkbərin qəlbini güldür, 

Deməki, məsgənim kol dibi, çöldür. 

Səsimə səs verib mənliyi bildir, 

Fəzilət sənindir, mənimha deyil. 
 

                                 Cəmil Əkbər 14. 01 -1995 

 

198. BİR DEYİL 

 

Görmüşəm dünyanı aranlı-dağlı, 

Torpağı bir deyil, daşı bir deyil. 

Baxmadım insana mən gözübağlı,  

Qabağı bir deyil, qaşı bir deyil. 

 

Gör nələr danışır hər məzar daşı? 

Tutulub qabağı, çatılıb qaşı, 

Bəd gəlib baharı, sərt keçib qışı, 

Tarixi bir deyil, yaşı bir deyil. 

 

Hərə bir gün görüb, güzəran görüb, 

Düşüb qasırğaya, ya boran görüb. 

Özü də bilməyir, nə dövran görüb, 

Baharı bir deyil, qışı bir deyil. 

 

Hərkəsin idrakı, düşüncəsi var, 

Əzab-əziyyəti, işgəncəsi var. 
İşi var, gücü var, əyləncəsi var, 

Fikiri, xəyalı, huşu bir deyil. 
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Həyatda hərkəsin öz yeri vardır, 

Zəkası, kamalı, öz səri vardır. 

Gizli müəmması, öz siri vardır, 

Arifi bir deyil, naşı bir deyil. 

 

Hərkəsin qohumu, bir yadı vardır, 

Hər nazı-nemətin bir dadı vardır, 

Bişmişin, düşmüşün bir adı vardır, 

Kababı bir deyil, aşı bir deyil. 
 

Hər elin-obanın öz adəti var, 

Əyri adəti var, düz adəti var. 

Hər dövrü-zamanın saz aləti var,  

Kotanı bir deyil, xışı bir deyil. 
 

Hər könül mülkünün öz aynası var, 

Düşüncəsi, fikri, öz xülyası var. 

Ay Cəmil, hərkəsin öz dünyası var, 

Qurusu bir deyil, yaşı bir deyil. 
 

                                Cəmil Əkbər  6. 03 – 1993 

 
 

199. BİR DEYİL 

 

Biri-birimizdən çox uzaqdayıq, 

Əqidəmiz, amalımız bir deyil. 

İstidə, soyuqda, ya sazaqdayıq, 

Düşüncəmiz, kamalımız bir deyil. 

 

Mən dağda gəzirəm, sən arandasan, 

Mən yayda tərlədim, sən borandasan. 

Mən münbit torpaqda, sən şorandasan,  

El-obamız, mahalımız bir deyil. 

 

Kimi gözəl oldu, kim çirkin oldu?   

Kim sadə doğuldu, kim xudbin oldu?  

Kim bədbin yarandı, kim nikbin oldu?  

Görkəmimiz, camalımız bir deyil. 
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Kimi yüngül oldu, ağır kim oldu? 

Kimi zalım oldu, fəqir kim oldu? 

Gör kimlər yüklədi, kim yağır oldu? 

Nə kef-damaq, nə halımız bir deyil. 

 

Kim əyri dolandı, kim düz dolandı? 

Kim dərinə getdi, kim üz dolandı?  

Kimi ağıl gəzdi, kim küz dolandı?  

Nə dərdimiz, məlalımız bir deyil. 

 

Hərə bu dünyada bir yol keçibdir, 

Məchuldur ellərə, sir yol keçibdir. 

Oxu bu naməni gör yol keçibdir, 

Nə qovğamız, nə qalımız bir deyil. 

 

Hərə öz işində, öz kefindədir, 

Öz gəlir-çıxarı, öz nəfindədir. 

Öz zurna-qavalı, öz dəfindədir, 

Dövlətimiz, nə malımız bir deyil. 

 

Hər insanoğlunun öz adı vardır, 

Öz əsli, nəsili, öz yadı vardır. 

Meyvə də, meyvədir öz dadı vardır, 

Dəymiş, sütül, nə kalımız bir deyil. 
 

Mən Cəmil Əkbərəm, səni bilmirəm, 

Açıq ürəkliyəm, kini bilmirəm,  

Dumanı, tüstünü, çəni bilmirəm, 

Körpə, qoca, cahalımız bir deyil.   
 

                               Cəmil Əkbər 15. 09 – 1994 

 

200. MƏN DEYİLƏM 

 

Zalım oğlu əzmə məni, 

Əziləsi mən deyiləm. 

Hər sıraya düzmə məni, 

Düzüləsi mən deyiləm. 
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Gəl torunu qurma mənə, 

Kötəyini vurma mənə, 

Qisasımda durma mənə, 

Vurulası mən deyiləm. 
 

Ürəyimi sıxma mənim, 

Dirəyimi yıxma mənim, 

Axırıma çıxma mənim, 

Çıxılası mən deyiləm. 
 

Al qanımı qaraltma sən,      

Gen dünyamı daraltma sən,  

Gül rəngimi saraltma sən,     

Saralası mən deyiləm. 
 

Ünvanıma yaman demə,  

Vermir fürsət, aman demə, 

Çisgə demə, duman demə, 

Xar olası mən deyiləm. 
 

Xətirimə dəymə nolar, 

Budağımı əymə nolar, 

Yaman deyib söymə nolar, 

Söyüləsi mən deyiləm. 
 

Məndən kənar saqınma gəl, 

Əsəbimə toxunma gəl. 

Nəsibimə toxunma gəl,  

Toxunası mən deyiləm. 
 

Gəl tərsinə yozma məni,   

Qaralayıb pozma məni,     

Şər-böhtana yazma məni, 

Yazılası mən deyiləm.      
 

Hər yetənlə dost eyləmə, 

İçməmişdən məsd eyləmə. 

Gəl Cəmilə qəsd eyləmə, 

Qəsd olası mən deyiləm. 
 

                         Cəmil Əkbər 27. 10 – 1991      
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201. HEÇ KİMƏ VERƏN DEYİLƏM 

 

Həyatdan aldığım bu ilhamımı, 

Heç kəsə, heçkimə verən deyiləm. 

Eşqin badəsitək gözəl camımı,   

Heç kəsə, heçkimə verən deyiləm. 

 

Kinsiz, küdurətsiz bir ürəyi mən, 

Halal qazanılan duz-çörəyi mən, 

Ən nəcib, müqəddəs bir diləyi mən, 

Heç kəsə, heçkimə verən deyiləm. 
 

Taledən bəxş olan pürkamalı mən, 

Əqidə, məsləki, bu amalı mən. 

İgidlər yetirən bir mahalı mən, 

Heç kəsə, heçkimə verən deyiləm. 
 

Doğma vətənimin nemətini mən, 

Abır-həyasını, ismətini mən. 

Halaldan bəxş olan qismətimi mən, 

Heç kəsə, heçkimə verən deyiləm. 
 

Vətəndə gördüyüm xətir-hörməti, 

Pak arzu-istəyi, saf məhəbbəti. 

Namusu, qeyrəti, arı, isməti, 

Heç kəsə, heçkimə verən deyiləm. 
 

Mənim xoşladığım gözəl xidməti, 

Təmiz tər tökməyi, halal zəhməti, 

Sağlam düşüncəni, ülvi-niyyəti, 

Heç kəsə, heçkimə verən deyiləm. 
 

Mənim xoşladığım öz diyarımı, 

Hüquq, sədarəti, ixtiyarımı. 

Nizami, Vurğunu, Bəxtiyarımı, 

Heç kəsə, heçkimə verən deyiləm. 
 

Dədə Şəmşirimdəm qalan sazımı, 

Bülbül ləhcəsində, xoş avazımı. 

Ruhumu oxşayan bahar, yazımı, 

Heç kəsə, heçkimə verən deyiləm. 
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Mənim xoşladığım ədalətdi bil, 

Doğruluq, düzgünlük, həqiqətdi bil. 

Bacarıq, fəhimdi, fərasətdi bil, 

Heç kəsə, heçkimə verən deyiləm. 
 

Mənim xoşladığım nəzakət oldu, 

Zəriflik, incəlik, məlahət oldu. 

Ətiri-gülüstan, təravət oldu,  

Heç kəsə, heçkimə verən deyiləm. 
 

Mənim xoşladığım obadır, eldir, 

Çiçəkdir, çəməndir, lalədir, güldür, 

Bir şirin zəbandır, bir şirin dildir, 

Heç kəsə, heçkimə verən deyiləm. 
 

Mənim xoşladığım ləyaqətdi bil,  

Mənadı, məzmundu, bu hikmətdi bil.  

Saf arzu istəkdi, pak niyyətdi bil,  

Heç kəsə, heçkimə verən deyiləm. 
 

Mənim xoşladığım əbədiyyətdir, 

Təmiz arzulardır, nəcib niyyətdir. 

İnsandır, bəşərdir, bu cəmiyyətdir, 

Heç kəsə, heçkimə verən deyiləm. 
 

Heçkimsə qoy məni xəsis bilməsin, 

Xain anlamasın, xəbis bilməsin.  

Acgöz tanımasın, həris bilməsin, 

Heç kəsə, heçkimə verən deyiləm. 
 

Eşidib bilənlər inciməsinlər, 

Yalvarıb, yaxarıb, yoncumasınlar, 

Heçkimsə dişini qıcamasınlar, 

Heç kəsə, heçkimə verən deyiləm. 

 

Mən Cəmil Əkbərəm, qeyrət oğluyam, 

Mən xətir oğluyam, hörmət oğluyam, 

Kəramət oğluyam, mürvət oğluyam, 

Heç kəsə, heçkimə verən deyiləm. 

 

Cəmil Əkbər  27. 01 – 1991 
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202. HEÇKƏSƏ VERƏN DEYİLƏM 

 

Eşqimi, andımı, məhəbbətimi, 

Heçkimə, heçkəsə verən deyiləm. 

Əhdi-peymanımı, səadətimi, 

Heçkimə, heçkəsə verən deyiləm. 

 

Dözümü, durumu, dəyanətimi, 

Yenilməz iradə, qətiyyətimi, 

İnsanlıq naminə ləyaqətimi, 

Heçkimə, heçkəsə verən deyiləm. 

 

Ədəbi, ərkanı, mərifətimi,  

Odumu, közümü, hərarətimi, 

Bilik bacarığı, məharətimi, 

Heçkimə, heçkəsə verən deyiləm. 

 

Mehri-ülfətimi, mehribanlığı, 

Mülayim olmağı, istiqanlığı, 

Ətiri-gülüstan, növcavanlığı, 

Heçkimə, heçkəsə verən deyiləm. 

 

Bahardan aldığım təravətimi, 

Nəciblik, zəriflik, məlahətimi, 

Ülvilik, paklığı, ləyaqətimi, 

Heçkimə, heçkəsə verən deyiləm. 

 

Sulardan aldığım təmizliyi mən, 

Dünyada hərşeydən əzizliyi mən. 

Xalqıma xidməti, kənizliyi mən, 

Heçkimə, heçkəsə verən deyiləm. 

 

Dağlardan aldığım vüqarımı mən, 

Dosta sədaqəti, ilqarımı mən, 

Halal qismətimi, şikarımı mən, 

Heçkimə, heçkəsə verən deyiləm. 
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Dəryadan aldığım dərinliyi də, 

Küləkdən aldığım sərinliyi də, 

Zülaldan aldığım şirinliyi də, 

Heçkimə, heçkəsə verən deyiləm. 

 

Torpaqdan aldığım bərəkətimi, 

İşimi, gücümü, hərəkətimi, 

Münbitli, münbitsiz şorəkətimi, 

Heçkimə, heçkəsə verən deyiləm. 

 

Cəmil gözəllikdi ərəb dilində, 

Qalmaz iblislərin fitnə-felində, 

Yaşayır, yaradır doğma elində, 

Heçkimə, heçkəsə verən deyiləm. 
 

Cəmil Əkbər 26. 02 – 1991 

 

203. DEYİLƏM 

 

Qardaş, məni elə-belə tanıma, 

Olmamışam, olası da deyiləm. 

Diş qıcayıb, ağız büzüb, yanıma, 

Solmamışam, solası da deyiləm. 

 

Gətirməynən sən könlünə gümanı, 

Gəl təmizlə qəlbindəki dumanı, 

Xoşlamadım hər kök üstə havanı, 

Çalmamışam, çalası da deyiləm. 

 

Yaşamadım nə kin ilə, küdrətlə, 

Qəzəb ilə, acıq ilə, hiddətlə. 

Xainliklə, xəbisliklə, nifrətlə, 

Dolmamışam, dolası da deyiləm. 

 

Dözməmişəm hər yetənin nazına, 

Vurulmadım kamanına, sazına. 
Qarısına, gəlininə, qızına, 

Almamışam, alası da deyiləm. 
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Hər yetənin qulluğunda durmadım, 

Bığlarımı şeşələyib burmadım, 

Nə özgəni, nə özümü yormadım,  

Qalmamışam, qalası da deyiləm. 

 

Doğru getdim, pis fikirə düşmədim, 

Bədxah olub nəs fikirə düşmədim. 

Höcət olub tərs fikirə düşmədim, 

Dalmamışam, dalası da deyiləm. 
     

                              Cəmil Əkbər 14. 05 - 1988 
 

 
 

 
 

 
 

 

204. QURBANLARI DEYİLMİ? 

 
 

Dərdləyən ürəklər, ağrıyan başlar, 

Cəhalətin qurbanları deyilmi? 

Tutulan qabaqlar, çatılan qaşlar, 

Qəbahətin qurbanları deyilmi? 
 

Korlanan əsəblər, qaralan qanlar, 

Sorulan zülallar, quruyan şanlar. 

Qüssədən, qəhərdən üzülən canlar, 

Ədavətin qurbanları deyilmi? 

 

Arzusu istəyi yarı qalanlar, 

Ağlayıb, sızlayıb, zarı qalanlar, 

Xəzana qərq olub, sarı qalanlar, 

Xəyanətin qurbanları deyilmi? 
 

Zindanlarda, məhbəslərdə çürüyən, 

Od-ocağı muma dönüb əriyən, 

Bədəməl önündə susan, kiriyən, 

Cinayətin qurbanları deyilmi? 

 

El dərdi çəkməkdən gözdən olanlar, 

Dağını itirib, düzdən olanlar, 

Oğlunu itirib, qızdan olanlar, 

Cəmiyyətin qurbanları deyilmi? 
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Dağılan fikirlər, xəyallar, huşlar, 

Gödələn ömürlər, kəsilən yaşlar, 

Zəhərə qarışan, süfrələr, aşlar, 

Müsibətin qurbanları deyilmi? 

 

Əslinin odundan külə düşənlər, 

Leylinin eşqilə çölə düşənlər, 

Şirinin yolunda felə düşənlər, 

Məhəbbətin qurbanları deyilmi? 

 

Ədəb-ərkan, nəzakəti olanlar, 

İnsaf, mürvət, kəraməti olanlar, 

Ehtiramı, mərhəməti olanlar, 

Səxavətin qurbanları deyilmi? 

 

Cəmil, dost uğrunda canından keçən, 

Başından əl çəkib, qanından keçən, 

Gövhərindən keçən, kanından keçən,  

Sədaqətin qurbanları deyilmi? 
 

                                Cəmil Əkbər 14. 04 – 1999        

              

205. İNSAN LİBASINDA HEYVAN DEYİLMİ? 

Ləyaqət əhlinə pisdi deyənlər, 

İnsan libasında heyvan deyilmi? 

Bədxahdı, zalımdı, nəsdi deyənlər, 

İnsan libasında heyvan deyilmi? 

 

Qan qaraldıb əsəbləri korlayan, 

Qəlbə dəyib, hissləri zorlayan. 

Mərd igidi bəyənməyən, xorlayan, 

İnsan libasında heyvan deyilmi? 
 

Dostdoğmaca qardaşına qəsd edən, 

Həmkarına, yoldaşına, qəsd edən, 

Taytuşuna, çağdaşına qəsd edən,  

İnsan libasında heyvan deyilmi? 
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Addımbaşı onu-bunu bezdirən, 

Dağa salıb, daşa salıb gəzdirən. 

Hər əzaba, əziyyətə dözdürən, 

İnsan libasında heyvan deyilmi? 
 

Seyredib uzağı görə bilməyən, 

Aldığı borcları verə bilməyən, 

Hərkəsə düz qiymət verə bilməyən, 

İnsan libasında heyvan deyilmi? 
 

Yersiz sözlərilə qəlbinə dəyən, 

Salıb dərd-azara, qəddini əyən, 

Ariflər yanında gözünü döyən, 

İnsan libasında heyvan deyilmi? 
 

Xainlik, xəbislik qəlbini didən, 

Boğazı otaran, qarnını güdən, 

Nanəcib doğulan, naqislik edən, 

İnsan libasında heyvan deyilmi? 

 

İşarə tanıyıb, göz anlamayan, 

Mətləbi, mənanı düz anlamayan, 

Abırlı, ismətli üz anlamayan, 

İnsan libasında heyvan deyilmi? 
 

Şan-şöhrətsiz, şərafətsiz dolanan, 

Ədəb-ərkan, nəzakətsiz dolanan,  

Xeyirxahlıq, fəzilətsiz dolanan, 

İnsan libasında heyvan deyilmi? 

 

Cəmil Əkbər, sorağına gəlməyən, 

Oxumayan, öyrənməyən, bilməyən, 

Gözlərini bir yaxşıca silməyən, 

İnsan libasında heyvan deyilmi? 
 

                                  Cəmil Əkbər 15. 12 -1993 
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206. ANLAMIŞAM 

 

Dünya yemək imiş, yedirtmək imiş, 

Hayıf ki, mən onu gec anlamışam. 

Sözünü kiməsə dedirtmək imiş, 

Hayıf ki, mən onu heç anlamışam. 

 

Dünya belə imiş əzəl binadan, 

Əriş keçir, arğac keçir xanadan, 

İnsan cana gəlir bətni-anadan, 

Mən bunu nədənsə kəc anlamışam. 

 

Kimsəni soymaqla olmayıb aram, 

Soyulan gördükcə sızlayıb yaram, 

Nəqədər insaf var, mürvət var, varam, 

Cəlladı, qansızı puç anlamışam. 

 

Kinim olub müftə-müftə yeyənə, 

Əyriyə düz, düzə əyri deyənə. 

Ona-buna şər uydurub deyənə, 

Mən bunu qəbahət, suç anlamışam. 

 

Ötdükcə zəmanə anladım, qandım, 

Qovrulub içimdən qarsıxdım, yandım, 

Özüm də özümdən bezdim, usandım,  

Dünyanı nəyaman gic anlamışam? 

 

Çalıb çapıb yeyənləri gördükcə, 

Haqqısayı əyənləri gördükcə,  

Günahını yuyanları gördükcə, 

Nəqədər dələduz bic anlamışam. 

 

Oxuyun, tanıyın Cəmil Əkbəri, 

Özündən bədgüman bu mükəddəri. 

Ömür-gün keçirib haçandan bəri, 

Tərs bilib, tərs qanıb öc anlamışam. 
 

                                 Cəmil Əkbər 19. 07 -1991 
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207. ANLAMIŞAM 

 

Xətrinə dəysəmdə, dəyməsəmdə mən, 

Mən səni hiyləgər, bic anlamışam. 

Dədənə söysəmdə, söyməsəmdə mən, 

İlqara, imana kəç anlamışam. 

 

Bilmirəm nədəndir tanımamışam? 

Enişdə, yoxuşda sınamamışam? 

Yaxından dərk edib unamamışam? 

Qanuna, qaydaya öc anlamışam. 

 

Kütbeyin, karsala, dəli bilmişəm, 

Müqəvvasayağı ölü bilmişəm. 

Qansoran, həşarat, zəli bilmişəm, 

Sərsəri, kəmağıl, gic anlamışam. 
 

Baxıb əməlindən gendə durmuşam, 

Çəkilib kənara, tində durmuşam.  

Dağda-daşda, duman, çəndə durmuşam, 

Mən səni havayı, heç anlamışam. 
 

                                  Cəmil Əkbər  8.06 -1992 
 

208. ANLAMIŞAM 

 

Bağışla, deyəsən səhv eyləmişəm, 

Mən səni düz bilib, düz anlamışam. 

Ömrümü-günümü püf eyləmişəm, 

Səni doxsan bilib, yüz anlamışam.           

                                                            

Mən səni bir yanar şam hesab etdim, 

Qənimət bilərək nam hesab etdim. 

Bir qətrə götürüb tam hesab etdim, 

Mən səndə dad bilib, duz anlamışam. 

 

Sandım ki, hamıdan ədalətlisən, 

İlqara, vəfaya sədaqətlisən. 

Haqqısay əhlinə səxavətlisən, 

Mən səni od bilib, köz anlamışam. 
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Dərrakənə, kamalına inandım, 

Vicdan, məslək, amalına inandım, 

Tutarına, sambalına inandım,                        

Mən səni saz bilib, saz anlamışam. 

                                              

İnandım, aldandım məharətinə, 

Oduna, közünə, hərarətinə, 

Hökmü-qərarına, sədaqətinə, 

Dərindən duymayıb üz anlamışam. 

 

Hayıf ki, yaxından tanıyanmadım, 

Çəkib imtahana sınayanmadım, 

Vaxtı məqamında qınayanmadım, 

Mən səni nəyaman, “tez” anlamışam?. 

 

Bilmədim qəlbindən keçənləri mən, 

Bu yurddan o yurda köçənləri mən. 

Dəryaztək doğrayıb, biçənləri mən, 

Mən səni ismətli, qız anlamışam. 
 

Sandım ki, hamıdan hərarətlisən, 

Ürəkli, ciyərli, cəsarətlisən. 

Qoçaqsan, zirəksən, fərasətlisən, 

Mən səni baharda buz anlamışam. 
 

Axır aqibətdə tanıya bildim,                

Sezərək birtəhər unaya bildim,           

Çəkib imtahana sınaya bildim,            

Mən səni az bilib, az anlamışam. 

 

Hayıf ki, haqqında səhv eyləmişəm, 

Özümü yolunda məhv eyləmişəm, 

Sovurub göylərə püf eyləmişəm, 

Mən səni toz bilib, toz anlamışam. 

 

Nəqədər özünə var toplasanda, 

Yoldaş toplasanda, yar toplasanda,  

Heyva toplasanda, nar toplasanda, 

Mən səni bir çürük, qoz anlamışam 



275 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD 

 

 
 

Sanma gəl özünü fil oğlu fil tək, 

İnci oğlu inci, ləl oğlu ləl tək, 

Dözümlü, durumlu, kəl oğlu kəl tək, 

Mən səni qaz bilib, qaz anlamışam. 

 

                                Cəmil Əkbər  24.03 – 1991 
 

209. ELƏ SANDIM 

 

Hərnə dedim, nə danışdım? 

Elə sandım ədalətdi. 

Nə küsüşdüm, nə barışdım? 

Elə sandım həqiqətdi. 

 

Nə eşidib gördümsə mən, 

Nə becərib dərdimsə mən, 

Nə aldımsa verdimsə mən, 

Eləbildim səxavətdi. 

 

Nə ay gördüm, günü gördüm, 

Nə səs-səmir, ünü gördüm, 

Duman, çisgin, çəni gördüm, 

Elə sandım səadətdi. 

 

Nə duydumsa, nə sezdimsə, 

Hərlənərək nə gəzdimsə, 

Nə tablaşıb, nə dözdümsə, 

Elə sandım dəyanətdi. 
 

 

Nədən gendə dolandımsa, 

Gedib tində dolandımsa, 

Yetmiş sində dolandımsa, 

Elə sandım qəbahətdi. 
 

 

İnciyərək bezdimsə mən, 

Aralıda gəzdimsə mən, 

Sinə gərib dözdümsə mən, 

Elə sandım cəhalətdi. 
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Nələr qəlbimə dəydisə, 

Vurub qəddimi əydisə, 

Laqeyidsə ya keydisə 

Elə sandım ədavətdi. 
 

Harda gördüm ünsiyyəti? 

Saf arzunu, pak niyyəti? 

İnsanlığa ləyaqəti? 

Elə sandım məhəbbətdi. 
 

Mən gördükcə solanları, 

Gözü yolda qalanları, 

Xəyallara dalanları, 

Elə sandım müsibətdi. 
 

Harda gördüm talayanı? 

Altdan-altdan qalayanı? 

Onu-bunu dolayanı? 

Elə sandım fəlakətdi. 
 

Harda gördüm ucalanı? 

Zəfər çalıb bac alanı? 

Səksən, doxsan qocalanı? 

Elə sandım məharətdi. 
 

Hərkimsənin karı varsa? 

Budağında barı varsa? 

Alma, heyva, narı varsa? 

Elə sandım fərasətdi. 
 

Harda gördüm mərifəti? 

Din məzhəbi, şəriəti? 

Oxu, öyrən təriqəti? 

Elə sandım nəzakətdi. 
 

Harda gördüm biganəni? 

Sərsərini, divanəni? 

Avamlıqda yeganəni? 

Elə sandım qiyamətdi. 
 

                   Cəmil Əkbər 5. 02 – 1999                              
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210. AY BAŞBİLƏNLƏR 
 

 

Taleyin gətirib el başa çəkib, 

Kökləyib sazını zil başa çəkib.  

Gözündən dumanı sil başa çəkib, 

Eli də dolandır, ay başbilənlər. 
 

Sizi qoymayıblar talan edəsiz, 

Haqqı-ədaləti yalan edəsiz. 

Hiylə, məkr, əyri yolla gedəsiz, 

Eli də dolandır, ay başbilənlər. 
 

Sözlərim gəlməsin sizlərə acı, 

Haqqa-ədalətə baxma qiyqacı. 

Əllər qalıb səadətin möhtacı, 

Qoy biz də dolanaq, ay başbilənlər. 
 

Bəşəri salmısız qara günlərə, 

Çətinə, zülümə, dara günlərə. 

Sağalmaz dərdlərə yara günlərə, 

Nə fikir-xəyaldır, ay başbilənlər? 
 

Bir gül ilə yaz açılmır deyirlər, 

Toy edilmir, saz çalınmır deyirlər.  

Yollar, izlər düz saçılmır deyirlər, 

Necə dərd-məlaldı ay başbilənlər? 
 

Təpə bizə düşür, dağ sizin olur, 

Ayran bizə düşür, yağ sizin olur. 

Bostan bizə düşür, bağ sizin olur, 

Bu nə bölhaböldür, ay başbilənlər? 
 

Sətin bizim olur, şal sizin olur, 

Doşab bizim olur, bal sizin olur,  

Könlün nə istəyir al, sizin olur,  

Necə gəlhagəldir ay başbilənlər? 
 

Oyanın qəflətdən, el nələr çəkir, 

Muğan nələr çəkir, Mil nələr çəkir. 

Oxu bu naməni bil nələr çəkir, 

Bizə də nəzər sal, ay başbilənlər. 
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Seyrə çıx vətənə, elə bir baxın, 

Xəzana qərq olan gülə bir baxın, 

İnləyən kamana, telə bir baxın, 

Bizi də dolandır, ay başbilənlər. 
 

Dərk edib, anlayın, sözün qısası, 

Dolhadoldu səbirlərin kasası. 

Yazıram yəqin ki, vardır əsası, 

Bizi də dolandır, ay başbilənlər. 
 

Bu bəşər övladı zülmətə düşüb, 

Dərdlərə, azara, hillətə düşüb. 

Gileyə, güzara, qeybətə düşüb, 

Bizi də dolandır, ay başbilənlər. 
 

Zaman gələr, bir gün başa düşərsiz, 

Boranlı, tufanlı qışa düşərsiz. 

İlişib çətinə, işə düşərsiz, 

Qoy biz də dolanaq, ay başbilənlər. 
 

Ellərin şəninə sevinin, gülün, 

Xalqın nələr çəkir, bir əhval bilin, 

Əməl xoş deyilsə biryolluq ölün, 

Bizi də dolandır, ay başbilənlər. 
 

Çaldığın, çapdığın vara güvənmə, 

Qolunda qüvvətə, zora güvənmə.  

Qurduğun hiyləyə, tora güvənmə, 

Bizi də dolandır, ay başbilənlər. 
 

Vaxt olar ki, deyiləni qanarsan, 

Qarğışlarda, ah-nalədə yanarsan,  

Düşüb məhbəslərə buzda donarsan, 

Qoy biz də dolanaq, ay başbilənlər. 
 

Axtar-ara, bu ellərə nəzər sal, 

Bizə doğru qədəm basıb, güzar sal, 

Daha bəsdir, az qəlblərə azar sal, 

Bizi də dolandır ay başbilənlər. 
 

                              Cəmil Əkbər  16. 05 – 1998 
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211. YAXŞIYA QƏNİMDİR 

                     

Aman Allah bu nə işdir görəsən? 

Əzəl gündən pis yaxşıya qənimdir. 

Mənim bu sorğuma cavab verəsən,  

Zalım, bədxah, nəs yaxşıya qənimdir. 
 

Yola getmir hey vuruşur xeyir, şər, 

Biri digərinə verir dərdi-sər. 

Nə çəkir haçandı bu yazıq bəşər? 

Höcət, inad, tərs yaxşıya qənimdir. 
 

Yön alıb gedirlər hara buludlar? 

Günəşdən əl çəkmir qara buludlar. 

Salır təhlükəyə, dara buludlar, 

Tüsdü, duman, his yaxşıya qənimdir. 

 

Gözəllə çirkinin arası yoxdur, 

Qövr edir, sızlayır yarası çoxdur. 

Tapılmır dərdinə çarası yoxdur,  

Paxır qablar, mis yaxşıya qənimdir. 

 

Gül tikəni, tikən gülü xoşlamır, 

Haqq-ədalət, fitnə-feli xoşlamır. 

Naşı sərraf inci, ləli xoşlamır, 

Acıq, qəzəb, hirs yaxşıya qənimdir. 

 

Biri o birinin bədinə gedir,       

Bilən yox nə məqsəd, nə mətləb güdür, 

Ay Cəmil görənin qəlbini didir, 

Döyənəklər, kirs yaxşıya qənimdir. 
 

                                Cəmil Əkbər  6. 02 – 1999 

 

212. BİRBİRİNƏ QƏNİMDİR 

 

Yaşayırlar ürəyində xəyanət, 

Yazıq millət birbirinə qənimdir. 

Arzusunda, diləyində xəyanət, 

Yazıq millət birbirinə qənimdir. 
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Kəlləsində şeytan yatır, cin yatır, 

Qisas yatır, qəzəb, hiddət, kin yatır, 

Cəhalətə sürükləyən din yatır,  

Yazıq millət birbirinə qənimdir. 

 

Qəlbində kök salıb hərislik onun, 

Nanəciblik onun, naqislik onun. 

Xainlik, xəyanət, xəbislik onun,  

Yazıq millət birbirinə qənimdir. 
 

Nə xətiri, nə hörməti qanırlar, 

Nə insafı, nə mürvəti qanırlar.  

Abır-həya, nə isməti qanırlar, 

Yazıq millət birbirinə qənimdir. 
 

Birbirinə qəsd etməkdən həzz alır, 

İçməmişdən məsd etməkdən həzz alır.  

Astarını üst etməkdən həzz alır, 

Yazıq millət birbirinə qənimdir. 
 

Yerə-göyə sığışmayır ədası, 

Ərşə çıxıb üfunəti, sədası, 

İfritənin övladları, gədası, 

Yazıq millət birbirinə qənimdir. 
 

                           Cəmil Əkbər 

 

213. KORLANIB 

 

Aman Allah nə zəmanə gəlibdir? 

Cavanlar da, qocalar da korlanıb. 

Aqil gedib, divanələr gəlibdir, 

Vəzir, vəkil, xocalar da korlanıb. 
 

Görüm yox olaydı bu zəmanəni, 

Bir də görməyəydik bu divanəni. 

Əhli-kef olanı, bu biganəni, 

Mövqeyində ucalan da korlanıb. 
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Ay Cəmil, qalmayıb nə həya indi, 

Nə məslək, əqidə, nə qayə indi, 

Nə təlim götürən, nə dayə indi, 

Analar da, bacılar da korlanıb. 
 

                           Cəmil Əkbər   7. 02 – 1999 
 

214. BİR SAZIMDIR, BİR SÖZÜMDÜR, BİR ÖZÜM 

 

I variant 
 

Gələn yoxdur, gedən yoxdur yanıma, 

Bir sazımdır, bir sözümdür, bir özüm. 

Üyüşən yox zülalıma, şanıma, 

Bir sazımdır, bir sözümdür, bir özüm. 
 

Gecə-gündüz zəng edənim azalıb, 

Həndəvarda cəng edənim azalıb.  

Baş-beynimi dəng edənim azalıb, 

Bir sazımdır, bir sözümdür, bir özüm. 

 

Eləbil qüvvət yox, qüdrət yox məndə, 

Lalətək solmuşam çöldə-çəməndə. 

Salınıb düşmüşəm eləbil bəndə, 

Bir sazımdır, bir sözümdür, bir özüm. 

 

Barsız ağac kimi qalmışam neylim? 

Fikirə, xəyala dalmışam neylim?  

Baxıb bu minvala dolmuşam neylim? 

Bir sazımdır, bir sözümdür, bir özüm. 
  
Ünsiyyət-ülfətdən aralanmışam, 

Bostantək dərilib uralanmışam. 

Şəklənib nəyaman qaralanmışam? 

Bir sazımdır, bir sözümdür, bir özüm. 
 

Zəmanənin gərdişinə nə deyək? 

Bu adəti, vərdişinə nə deyək?  
Kimə açaq dərdimizi söyləyək?  

Bir sazımdır, bir sözümdür, bir özüm. 
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Yollara, izlərə baxıram indi, 

Tətiyi boş yerə çaxıram indi.  

Sinəmi yandırıb-yaxıram indi, 

Bir sazımdır, bir sözümdür, bir özüm. 

 

Dünya gərdişinə nə demək olar? 

Nə deyib, danışıb, söyləmək olar? 

De nəyi saxlamaq, əyləmək olar? 

Bir sazımdır, bir sözümdür, bir özüm. 
 

                                Cəmil Əkbər 8. 04 - 1989 

                   

215. BİR SAZIMDIR, BİR SÖZÜMDÜR, BİR ÖZÜM 
 

II variant 
 

Daha dost-tanış da aralı gəzir, 

Qəlbi xoflu gəzir, qaralı gəzir, 

Oralı axtarır, buralı gəzir, 

Bir sazımdı, bir sözümdü, bir özüm. 
 

Haçandı baxıram yoldaş görünmür, 

Həmkarlar, həmdəmlər, sirdaş görünmür, 

Əvvəlki tay-tuşlar çağdaş görünmür, 

Bir sazımdı, bir sözümdü, bir özüm. 

 

Gecə-gündüz zəng edənlər azalıb, 

Baş-beynimi dəng edənlər azalıb, 

Haldan salıb təng edənlər azalıb, 

Bir sazımdı, bir sözümdü, bir özüm. 
 

Mehri-ülfət, səmimiyyət qalmayıb, 

Sağlam arzu, təmiz niyyət qalmayıb, 

Gediş, gəliş, ol ünsiyyət qalmayıb, 

Bir sazımdı, bir sözümdü, bir özüm. 

 

Hamı öz həşiri, öz hayındadır, 

Öz səsi, öz küyü, harayındadır, 

Könül diyarının sarayındadır, 

Bir sazımdı, bir sözümdü, bir özüm. 
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Sədaqət, səxavət ərşə çıxıbdır, 

İnsanlıq, ləyaqət ərşə çıxıbdır, 

Etiram, ibadət ərşə çıxıbdır, 

Bir sazımdı, bir sözümdü, bir özüm. 

 

Əvvəlki gədələr gözümə dəymir, 

Dilimdə səslənmir, sözümə dəymir, 

İstimə sığınıb, közümə dəymir, 

Bir sazımdı, bir sözümdü, bir özüm. 

 

Nə deyəsən zəmanənin işinə? 

Adət-ənənəsi, bu vərdişinə? 

Dolanıb, dövr edən tərs gərdişinə? 

Bir sazımdı, bir sözümdü, bir özüm. 

 

Cəmilə sidq ilə yoldaşlıq edən, 

Ruhumu oxşayıb, sirdaşlıq edən, 

Haçandan bəridir taytuşluq edən, 

Bir sazımdı, bir sözümdü, bir özüm. 
 

                                     Cəmil Əkbər   8. 04 - 1989       
 

216. İNSANOĞLU DÜZƏLMİRKİ, DÜZƏLMİR 

 

Birdə gördün tez birini əkdilər, 

Yerinə bir başqasını dikdilər, 

Dalda ikən lap qabağa çəkdilər, 

İnsanoğlu düzəlmirki, düzəlmir. 

 

Birdə gördün pis deyildi yaxşıya, 

Zər verildi nabələdə, naşıya, 

Səbir gərək belə dərdi daşıya, 

İnsanoğlu düzəlmirki, düzəlmir. 

 

Birdə gördün ucalanı vurdular, 

Dolaşdırıb tez torunu qurdular, 

Haldan salıb, bezdirdilər yordular, 

İnsanoğlu düzəlmirki, düzəlmir. 
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Birdə gördün “cani” oldu dahisi, 

Yer dəyişdi “dahi” oldu canisi, 

Bilən yoxdur kimdi bunun baisi, 

İnsanoğlu düzəlmirki, düzəlmir. 

 

Birdə gördün “düha” oldu gədası, 

Yerə-göyə sığışmadı ədası, 

Mən yazığı qocaldıbdır sədası, 

İnsanoğlu düzəlmirki, düzəlmir. 

 

Birdə gördün gəda oldu birisi, 

Üç qəpiyə satılmadı dərisi. 

Bir deyildir, beş deyildir dəlisi,  

İnsanoğlu düzəlmirki, düzəlmir. 

 

Tamah üçün atılırlar odlara, 

Boyun əyir, əl uzadır yadlara. 

Ləkə salır şan-şöhrətə adlara, 

İnsanoğlu düzəlmirki, düzəlmir. 
 

                                   Cəmil Əkbər 

 

217. YAZIQ DÜNYAM DÜZƏLMİRKİ, DÜZƏLMİR 

Cahillərin, nadanların əlindən, 

Yazıq dünyam düzəlmirki, düzəlmir. 

Haqqısayı udanların əlindən, 

Yazıq dünyam düzəlmirki, düzəlmir. 
 

Gör nəqədər söz-söhbətlər  edilib, 

Giley-güzar, çox qeybətlər edilib, 

Təəccüblər, min heyrətlər edilib, 

Yazıq dünyam düzəlmirki, düzəlmir. 

 

Tərbiyəsiz azğınların əlindən, 

Əxlaqsızın, pozğunların əlindən,  

Leş gəmirən quzğunların əlindən, 

Yazıq dünyam düzəlmirki, düzəlmir. 
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Nanəciblər, naqislərin əlindən,  

Bədəsillər, nacnslərin əlindən, 

Arsız-karsız varislərin əlindən,  

Yazıq dünyam düzəlmirki, düzəlmir. 
 

Vaxt ötüşür, dövran gedir nəqədər, 

Köç tərpənir, karvan gedir nəqədər, 

Sərdar gedir, sərvan gedir nəqədər,  

Yazıq dünyam düzəlmirki, düzəlmir. 
 

Bir yanda nəşədir, bir yanda qəmdir, 

Bir yanda dopdolu, bir yanda kəmdir, 

Bir yanda zil ötür, bir yanda bəmdir, 

Yazıq dünyam düzəlmirki, düzəlmir. 
 

Birisi bezdirir, birisi bezir, 

Birisi dözdürür, birisi dözür, 

Birisi duymayır, birisi sezir, 

Yazıq dünyam düzəlmirki, düzəlmir. 

 

Hərə bir diyarda əyhaəydədir, 

Toxunur qəlblərə dəyhadəydədir, 

İnciyib taleyə söyhasöydədir, 

Yazıq dünyam düzəlmirki, düzəlmir. 

 

Milyon ildir qövr eyləyir yarası, 

Nə zamandı heç tapılmır çarası, 

Yolda qalıb gözlərinin qarası, 

Yazıq dünyam düzəlmirki, düzəlmir. 

 

Qara bulud bürələyir dağları, 

Dolu vurur gül-çiçəkli bağları. 

Zədələyir şamamalı tağları, 

Yazıq dünyam düzəlmirki, düzəlmir. 

 

Xain, xəbis veribdilər əl-ələ, 

Salıbdılar bu cahana vəlvələ. 

Qoymayır insanlıq əmələ gələ, 

Yazıq dünyam düzəlmirki, düzəlmir. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD | 286 

Qaraya ağ, ağa-qara deyirlər, 

Zədəyə sağ, sağa yara deyirlər, 

Yoxdu bu dərdlərə çara deyirlər, 

Yazıq dünyam düzəlmirki, düzəlmir. 

 

Çoxları canını fəda etdilər, 

Zəfərlər çaldılar, əda etdilər,  

Ad-san qazandılar, səda etdilər, 

Yazıq dünyam düzəlmirki, düzəlmir. 

 

Nəqədər dərdlədi, ağladı getdi, 

Çəkib sinəsini dağladı getdi,  

Ümid qapısını bağladı getdi, 

Yazıq dünyam düzəlmirki, düzəlmir. 

 

                                Cəmil Əkbər 27. 01-1993 
 

 

218. DÜZƏLMİR 

 

İlahi nə bəla, nə xətadır bu? 

İnsanoğlu öz yoluna düzəlmir. 

Bu necə ənamdır, nə ətadır bu, 

Ha boylanır sağ, soluna düzəlmir. 
 

Kimi əyri gedir, kimi düz gedir, 

Kimi dərin gedir, kimi üz gedir. 

Kimisi dayanır, kimi tez gedir, 

Zaman keçir, vaxt ötüşür düzəlmir. 
 

Biri birisini azara salır, 

Əcəli yetməmiş məzara salır. 

Gedər - gəlməzlərə, güzara salır, 

Sarvan çaşır, karvan gedir düzəlmir. 
 

Ay Cəmil, küsənə, bezənə bir bax, 

Avarə dolanıb, gəzənə bir bax. 

Min bir əziyyətə, dözənə bir bax, 

Alim deyir, loğman deyir, düzəlmir. 
 

                                Cəmil Əkbər  8. 02 – 1999 
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219. İNSANOĞLU GÖRMƏSİN?! 

 

İbtidadan göz açandan dünyaya, 

Nələr qaldı insanoğlu görməsin. 

Dilə gəlib söz açandan dünyaya, 

Nələr qaldı insanoğlu görməsin?! 
 

Ara vuran fitnəkarmı olmadı? 

Evlər yıxan ziyankarmı olmadı?  

Qədirbilməz nanıkormu olmadı? 

Nələr qaldı insanoğlu görməsin?! 
 

Addımbaşı qəbahətmi olmadı? 

Kin-küdurət, ədavətmi olmadı?  

Paxıllıqmı, xəyanətmi olmadı? 

Nələr qaldı insanoğlu görməsin?! 
 

Hiyləgərlər, yaltaqlarmı olmadı?  

Həyasızlar, sırtıqlarmı olmadı?  

El varına ortaqlarmı olmadı? 

Nələr qaldı insanoğlu görməsin?! 
 

İnsafını atanımı görmədik? 

Vicdanını satanımı görmədik? 

Qəflətlərdə yatanımı görmədik? 

Nələr qaldı insanoğlu görməsin?! 
 

Gör nəqədər başbilənlər yıxıldı, 

Qan qaraldı, ürəkləri sıxıldı, 

Bircə anda axırına çıxıldı, 

Nələr qaldı insanoğlu görməsin?! 
 

Sönən yandı, yanan söndü bir zaman, 

Enən qalxdı, qalxan endi bir zaman,  

Dinən susdu, susan dindi bir zaman, 

Nələr qaldı insanoğlu görməsin?! 
 

Birisi dağıtdı, digəri qurdu, 

Birisi dayandı, digəri vurdu, 

Birisi yoruldu, digəri yordu, 

Nələr qaldı insanoğlu görməsin?! 
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Bir zaman ağlayan, bir zaman güldü, 

Bir zaman qanmayan, bir zaman bildi, 

Bir zaman öldürən, bir zaman öldü, 

Nələr qaldı insanoğlu görməsin?! 

 

Gör kimlər-kimlərə lağ eylədilər? 

Çıxıb əndazədən ağ eylədilər? 

Təpəni böyüdüb dağ eylədilər? 

Nələr qaldı insanoğlu görməsin?! 

 

İnciyib küsən də, bezən də oldu, 

Dağları, daşları gəzən də oldu,  

Əzablar içində dözən də oldu, 

Nələr qaldı insanoğlu görməsin?! 

 

Gör nəqədər haqqısaylar danıldı? 

Gədə kişi, kişi gədə sanıldı? 

Çaşbaş qalıb gör nəqədər yanıldı? 

Nələr qaldı insanoğlu görməsin?! 

 

Dolandı zəmanə nə günə düşdü, 

Kələfi dolaşdı, düyünə düşdü, 

Kəc fikir, xəyallar beyinə düşdü, 

Nələr qaldı insanoğlu görməsin?! 

 

Qaşqabaqlar yerbəyerdən qırışdı, 

Alabaşlar yalquzaqla barışdı, 

Ağzıqara sürülərə sırışdı, 

Nələr qaldı insanoğlu görməsin?! 

 

Cəmil Əkbər, mərd igidlər xar oldu,  

Görən gözlər niyə beylə kor oldu?  

Qıy vuran şahinlər niyə sar oldu? 

Nələr qaldı insanoğlu görməsin?! 
 

                             Cəmil Əkbər 14. 01 – 1997 
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220. QOCA DÜNYA GÖRMƏSİN?! (1) 

 

Nəqədər əzilən, əzənlər oldu? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

Usanıb canından bezənlər oldu, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Nəqədər tapıldı, nəqədər itdi, 

Nəqədər cücərdi, nəqədər bitdi, 

Nəqədər gəldilər, nəqədər getdi, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Oyanan oyandı, yatanlar yatdı, 

Üzənlər üzüldü, batanlar batdı,  

Arzuya, məqsədə çatanlar çatdı, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Satanlar satdılar, alanlar aldı, 

Gedənlər getdilər, qalanlar qaldı, 

Açılan açıldı, solanlar soldu, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Nəqədər namusu, qeyrəti atdı? 

Şərafəti atdı, şöhrəti atdı? 

İnsafı tulladı, mürvəti atdı?  

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Çox ucalan endi, dura bilmədi, 

Yarı yolda söndü dura bilmədi, 

Yarada bilmədi, qura bilmədi, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Gör nəqədər dava-dalaş başladı? 

Həyəcanlar, qorxu-təlaş başladı? 

Orda-burda, yavaş-yavaş başladı? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
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Nəqədər zirvəyə ucalan oldu? 

Zəfərlər çalaraq bac alan oldu? 

Çox vaxtsız, vədəsiz qocalan oldu? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Xəzana qərq olub solanlara bax, 

Fikirə, xəyala dalanlara bax, 

Gözləri yollarda qalanlara bax, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Hiyləgər, dələduz, biclər nəqədər? 

İlqara, imana kəclər  nəqədər? 

Qanuna, qaydaya öclər nəqədər? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?!50 
 

Yol yolaqda, sitəm, cəfa çəkən var, 

Qəddi-qamətini əyib, bükən var, 

Axıdıb gözyaşın necə tökən var, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

İnsafı-mürvəti atan da oldu, 

Qərq olub qəflətdə yatan da oldu,  

Törədib, günaha batan da oldu, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Namuslu, qeyrətli, arlı da oldu, 

Dövlətli, sərvətli, varlı da oldu, 

Tutarlı, samballı, karlı da oldu, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Gözəllər də oldu, çirkin də oldu,  

Fəqir də, səqir də, bədbin də oldu,  

Lovğa, yekəxana, xudbin də oldu,  

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 
50 II variant              Hiyləgər, dələduz, biclər də oldu, 

Qanuna-qaydaya öclər də oldu, 

İlqara-imana kəclər də oldu, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
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Ədalət də oldu, yalan da oldu,  

Məzlum da, kasıb da, kalan da oldu,  

Vaxtsız saralan da, solan da oldu,  

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Yaxşı da, yaman da, pislər də oldu,  

Bədxah da, zalım da, nəslər də oldu, 

Höcət də, inad da, tərslər də oldu,  

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

                               Cəmil Əkbər  27. 12 – 1994 

 

221. QOCA DÜNYA GÖRMƏSİN?! (2) 

 

Ovsanıb canından bezdi nəqədər?51     

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?!  

Ağrıya-acıya dözdü nəqədər?52       

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Ağlayan da oldu, gülən də oldu,                         

Bağrının başını dələn də oldu,                           

Gözünün yaşını silən də oldu,                            

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?!53            

   

İnsafı-mürvəti atanlar atdı, 

Yaxşını yamana qatanlar qatdı,   

Vicdanı, məsləki satanlar-satdı,          

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?!54   

 
51 Nəqədər canından usandı, bezdi, 
52 Ağrı-acısına dözənlər dözdü,  
53 II variant                  Ağlayan-ağladı, gülənlər-güldü, 

                                     Gözünün yaşını silənlər-sildi, 

                                     Yaşayan-yaşadı, ölənlər-öldü, 

                                     Nələr qaldı qoca dünya görməsin. 
54 II variant                  İnsafı-mürvəti atan da oldu,    

Vicdanı, məsləki satan da oldu,         

Yaxşını yamana qatan da oldu,        

Nələr qaldı qoca dünya görməsin.                    
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Ucalan ucaldı, enənlər-endi, 

Qaralıb, qarsıxıb, sönənlər-söndü, 

İlqardan, imandan dönənlər-döndü, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

İnciyən incidi, küsənlər küsdü,                          

Əlini əllərdən kəsənlər kəsdi,                             

Sinirən sinirdi, qusanlar qusdu,                          

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?!55 

 

Boşalan boşaldı, dolanlar doldu, 

Açılan açıldı, solanlar soldu, 

Gözləri yollarda qalanlar qaldı, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Çox mənəm deyənin izi qalmadı,                     

Silindi biryolluq tozu qalmadı,                        

Ellərə çıxmağa üzü qalmadı,                            

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?!56 

 

Məqam gəldi çox gülənlər ağladı,      

Dərd-qəm çəkib sinəsini dağladı,       

Başlarına qaraları bağladı,   

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Mənzilə çatmamış yarı getdilər,  

Solub gül yanağı sarı getdilər,  

Ağlayıb, sızlayıb zarı getdilər,57                        

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 
55 II variant               Qaçanlar-qaçdılar, pusanlar-pusdu, 

Danışan-danışdı, susanlar-susdu,    

Döşürən-döşürdü, qusanlar-qusdu,                          

Nələr qaldı qoca dünya görməsin.                                      
56 II variant               Çox mənəm deyənin sözü qalmadı,  

Çəhlimi, yolağı, izi qalmadı,        

Xörəyə tökməyə duzu qalmadı,     

Nələr qaldı qoca dünya görməsin.            
57 Şan-şöhrətin intizarı getdilər, 
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Çox mənəm deyənlər durmadı, getdi, 

Dağıtdı, taladı, qurmadı, getdi,  

Cıdırda köhləni yormadı, getdi,58                   

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?!  

 

Nəqədər ismətsiz, arsız da oldu?              

Söyüd ağacıtək, barsız da oldu?  

Çatmadı haraya, karsız da oldu? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?!  

 

Nəqədər aranı qatanlar oldu? 

Qəflət yuxusunda yatanlar oldu? 

Günahlar törədib batanlar oldu? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?!  

 

Nəqədər yaxşıya pis də dedilər? 

Zalımdı, bədxahdı, nəsdi dedilər? 

Höcətdi, inaddı, tərsdi dedilər? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?!59  

 

Düzlədən düzəltdi, əyənlər əydi, 

Söyülən söyüldü, söyənlər söydü, 

Nəqədər söyüldü, nəqədər söydü?,        

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?!60  

 

Nəqədər fitnəyə, felə də düşdü? 

Çeynəyib, çeynəyib dilə də düşdü? 

Daşqına rast gəlib selə də düşdü? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?!  
 

 
58 Özünü incidib yormadı, getdi, 
59 II variant               Nəqədər yaxşıya pis deyən oldu,   

Qızıla, gümüşə mis deyən oldu,    

Danışma sözünü kəs deyən oldu,     

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?!                              
60 II variant               Nəqədər düzəltdi, nəqədər əydi?,    

Nəqədər döyüldü, nəqədər döydü?,       

Toxunub qəlblərə dəyənlər-dəydi, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?!                 
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Çoxları sızladı, inlədi getdi, 

Qövredib yarası, simlədi getdi,  

Eşitdi, dinşədi, dinlədi getdi, 61                   

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?!  
 

Nəqədər tutuldu qabaqlar, qaşlar?  

Vədəsiz ağardı, saqqallar, başlar? 62            

Gödəldi ömürlər, kəsildi yaşlar? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Düha sahibinə lağ da etdilər, 

Çıxıb əndazədən ağ da etdilər, 

Kiçik təpələri dağ da etdilər, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Nəqədər qal-qovğa, dava da oldu? 

Zəhərə bulaşan hava da oldu? 

Ara qarışdıran yava da oldu?  

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Nəqədər zəmini dolu da döydü? 

Sağa səpələndi, solu da döydü? 

Qajları doldurdu, qolu da döydü? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Cəmil Əkbər çəkməginən təşvişi, 

Qoyan belə qoyub dövrü-gərdişi, 

Tərgitmək mümkün döy belə vərdişi, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

                                                          Cəmil Əkbər   26. 12 – 1994 

222. QOCA DÜNYA GÖRMƏSİN?! (3) 

Vəzifə başına kütlər də gəldi,                            

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

Müqəvva çoxaldı, bütlər də gəldi,                     

                            Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 
61 Hökm-qərarları dinlədi getdi. 
62 Ağardı saqqallar, ağardı başlar. 
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Korlar da, karlar da, lallar da gəldi,                   

İnsan qılıfında mallar da gəldi,        

Əqildən, kamaldan kallar da gəldi,                                       

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Arada-bərədə biclər göründü, 

İlqara-imana kəclər göründü, 

Qanuna-qaydaya öclər göründü, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Qanun-qaydaları pozan da oldu,     

Çevrilib tərsinə yozan da oldu,    

Yolunu-izini azan da oldu,   

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Haqq yolundan əyilən də tapıldı,    

Ünvanına soyülən də tapıldı,  

Tapdalanıb döyülən də tapıldı,   

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Nanəcib, naxələf, naqis də oldu,             

Paxıl da, xain də, xəbis də oldu, 

Bədəsil övladdan, varis də oldu, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?!63 

 

Üzlərə irişən yaltaq da oldu,                             

Abırsız, həyasız, sırtıq da oldu,  64                      

İnsan cərgəsində artıq da oldu,      

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Qərq olub qəflətdə yatan oqədər?                    

Vicdanı, məsləki satan oqədər?                       

Şər danışıb ara qatan oqədər?                          

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?!65 

 
63 II variant               Ünsiyyət-ülfətdə naqis də oldu,         

                                  Naxələf  övladdan, varis də oldu,   

                                  Ellərin malına həris də oldu,    

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?!                                      
64 Hiyləgər, dələduz, şıltaq da oldu.  
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Dayı kölgəsində yatan az deyil,                       

Bu sayaq şöhrətə çatan az deyil,                      

Günaha, savaba batan az deyil,                        

Nələr qaldı qoca düny a görməsin?! 
 

Əllərdə, ayaqda qalanlar da var, 

Fikrə, xəyallara dalanlar da var, 

Xəzana qərq olub solanlar da var, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Əqrəb də, iblis də, ilan da oldu,     

Züy tutub nağara çalan da oldu,    

Zəhmətsiz, xidmətsiz kalan da oldu, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Qeyrətsizlər qeyrətlini korladı, 

Şöhrətsizlər, şöhrətlini xorladı, 

Mürvətsizlər mürvətlini zorladı, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Əzilən də, əzənlər də az deyil,                 

İnciyənlər, bezənlər də az deyil,              

Səbr eyləyib dözənlər də az deyil,           

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Göydən nə yağmadı yer götürməsin? 

Xeyir götürməsin, şər  götürməsin? 

Cahil götürməsin, pir götürməsin? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Kimi dövran sürdü, kefini çəkdi, 

Götürüb qazancı, nəfini çəkdi, 

Harama baxmadı müfünü çəkdi, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

 
65 II variant               Dayı kölgəsində yatan da oldu, 

Nazı-qəmzəsini satan da oldu, 

Vicdanı-məsləki atan da oldu, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?!                  
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Haqlı-haqsız ucalan da az deyil, 

Zəfər çalıb bac alan da az deyil,  

Vaxt-vədəsiz qocalan da az deyil, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Uduzan da oldu, udan da oldu,             

Təlimdən yarımçıq dadan da oldu,       

Yolunu tərsinə adan da oldu,                

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Ucalanı, enəni də görmüşük, 

Alışmamış sönəni də görmüşük, 

Yerli-yersiz dinəni də görmüşük, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Gədədən törəyən bəylər də oldu, 

Gicbəsər, dəngəsər, keylər də oldu,66       

Kəmağıl, sərsəri, səylər də oldu,            

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Zəhmətsiz, xidmətsiz varlı da oldu,    

Qohumlu, qardaşlı, yarlı da oldu,       

Bağlar becərmədən barlı da oldu,           

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Nəqədər murada çatan da oldu? 

Yükünü daşqaşla tutan da oldu? 

Haqqı-sayı itib-batan da oldu? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Haqsızlıq gördükcə ağardı başlar, 

Tutuldu qabaqlar, çatıldı qaşlar, 

Gödəldi ömürlər, kəsildi yaşlar, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?!67 

 
66 Kütbeyin, dəngəsər, keylər də oldu. 
67 II variant               Haqsızlıq gördükcə pozulan da var,          

İnləyib, sızlayıb, sozalan da var,               

Çevrilib tərsinə yozulan da var,     

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?!                  
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Nəqədər yalana düzdü dedilər? 

Dərin dəryalara üzdü dedilər? 

Nəqədər əzaba dözdü dedilər? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Yaxşıyam deyəni pis bəyənmədi, 

Qızılam deyəni mis bəyənmədi, 

Xeyirxah bəndəni nəs bəyənmədi, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Sərsəm fikirlərlə yaşayan da var, 

Peysəri qızardıb, qaşıyan da var,    

Yükünü tutanlar, daşıyan da var,   

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Ağlayan, sızlayan, gülən də oldu, 

Murada çatmamış ölən də oldu, 

Bilməyən də oldu, bilən də oldu, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Qanmayan da oldu, qanan da oldu, 

Unudub haqqı-say, danan da oldu, 

Qeyd edib anmayan, anan da oldu,             

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?!  
 

Saldığı bağları dərməyən də var,        

Dərib pünhan yerə sərməyən də var,   

Aldığı borcları verməyən də var, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Qərq olub qəflətdə yatdı nəqədər? 

Şər deyib aranı qatdı nəqədər? 

İnsafı, mürvəti atdı nəqədər? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Gör nəqədər ucalanı yıxdılar? 

Hədər yerdən ürəyini sıxdılar? 

Hücum çəkib axırına çıxdılar? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
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Ləyaqət əhlini gözdən saldılar,                 

Yolaqdan, cığırdan, izdən saldılar,           

Gün çeşdə qalxmamış tezdən saldılar,     

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Kamal sahibinə  böhtan deyildi, 

Fitnədən, fəsaddan dastan deyildi, 

Qərəzlə deyildi, qəsdən deyildi, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Fürsət tapıb meydan açdı gədələr, 

Ordan çıxdı, burdan qaçdı gədələr, 

Dağıtdı, taladı suçdu gədələr, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Nəqədər ünvana qara vuruldu? 

Günahsız bəndəyə yara vuruldu? 

Salındı zindana, dara vuruldu? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Nəqədər ucalan endi, durmadı? 

Qaraldı, qarsıxdı, söndü durmadı?  

Taleyi bəd gəldi, döndü durmadı? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Gör nəqədər davalarda qırıldı? 

Zəhərlənmiş havalarda qırıldı? 

Sinələrə dağ-düyünlər vuruldu? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Gör nəqədər vaxt-vədəsiz öldülər? 

Sağlam ikən, lap zədəsiz öldülər? 

Adsız, sansız, çox sədasız öldülər? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Gör nəqədər tikilənlər söküldü? 

Sinələrə dağ-düyünlər çəkildi? 

Nə yerində gör bir nələr əkildi? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
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Nəqədər qaraya ağdı dedilər? 

Kol-koslara bağca-bağdı dedilər? 

Kiçik təpələrə dağdı dedilər? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Gör nəqədər ədaləti dandılar? 

Ədəb, ərkan, nəzakəti dandılar? 

Gözgörəti ləyaqəti dandılar? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Yersiz gəldi, yerlilərə qaç dedi, 

Ərsiz gəldi, ərlilərə köç dedi, 

Yad ellərə, obalara uç dedi, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Nəqədər gözələ çirkin dedilər? 

Fəqirə, məzluma, nikbin dedilər?    

Lovğa, yekəxana, xudbin dedilər? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Gör nəqədər həqiqəti dandılar? 

İnsanlığı, ləyaqəti dandılar? 

Məna dolu məziyyəti dandılar? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Gör nəqədər düz gedəni əydilər? 

Ünvanına haqq-nahaqdan söydülər? 

Sondan-sona gözlərini döydülər?  

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Tarix yola saldı neçə bəyləri,               

Neçə caniləri, neçə səyləri,        

Neçə kütbeyini, neçə keyləri,    

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

Bilindi astarı, üzü bəylərin,  

Yalançı vədlərin, sözü bəylərin, 

Silindi tarixdən izi bəylərin,     

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
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Sən demə paxırdı içi bəylərin,  

Xətası, bəlası, suçu bəylərin, 

Dağıldı karvanı, köçü  bəylərin,        

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Nə deyək dünyanın kəc gərdişinə? 

Hiyləgər, dələduz, bic vərdişinə? 

Qanuna, qaydaya öc vərdişinə, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Ay Cəmil, dərd çəkib, qəm yemə qardaş,  

Sağlam düşüncədən kəm yemə qardaş, 

Aldanma hər yetən him-cimə qardaş,  

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

                                                            Cəmil Əkbər   29. 08 - 1993 

223. QOCA DÜNYA GÖRMƏSİN?! (4) 

 

Ədalət sayılan yalana döndü, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin? 

“Hurilər”, “mələklər” ilana döndü, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Yaxşı tanınanlar pisə çevrildi, 

Qızıllar, gümüşlər misə çevrildi,  

Zalımlar bədxaha, nəsə çevrildi, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Nəqədər ünsiyyət, ülfət pozuldu? 

Düz fikirlər tərsəməssəb yozuldu? 

Ayaq altdan dərin quyu qazıldı? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Yetim gədələrə bəy də deyildi, 

Alimə, loğmana key də deyildi,  

İtirib əqlini, səy də deyildi, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
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Şərlər uyduruldu, böhtan yazıldı, 

Yalandan, yanlıcdan dastan yazıldı,  

Qərəzlə, qisasla, qəsdən yazıldı, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Nəqədər karsızlar karlı göründü? 

Gövdəsi butaqlı, barlı göründü? 

İsmətli, həyalı, arlı göründü? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Vaxtı çatmamışdan ölən də oldu, 

Ağlayan da oldu, gülən də oldu,  

Gözünün yaşını silən də oldu,  

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Nəqədər dərdlədi, ürək ağrıdı? 

Arzular, istəklər, dilək ağrıdı? 

Yoruldu havayı, bilək ağrıdı? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Nəqədər analar əri itirdi? 

Xeyiri itirdi, şəri itirdi? 

İncini, sədəfi, zəri itirdi? 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 

 

Bürüdü hər yanı dava-dalaşlar, 

Həyəcan, səksəkə, qorxu təlaşlar, 

Dağıtdı dünyanı fikiri çaşlar, 

Nələr qaldı qoca dünya görməsin?! 
 

               Cəmil Əkbər   22. 01 – 1998                                                          

224. QOCA DÜNYANI (1) 

 

Birisi düzəltdi, birisi əydi, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 

Birisi kal qaldı, birisi dəydi,    

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 
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Birisi yanıldı, biri düz dedi,   

Biri dərin dedi, biri üz dedi,    

Birisi darıxdı, biri döz dedi,    

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 

 

Birisi qazandı, birisi yedi,    

Birisi batırdı, birisi yudu,     

Biri ağı qurdu, birisi dedi, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 

 

Birisi qanmadı, birisi qandı,     

Biri də vicdanın oduna yandı,   

Biri də eşitdi, nə bildi dandı,   

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 

 

Birisi açıldı, birisi soldu,    

Birisi boşaldı, birisi doldu,     

Birisi məhv oldu, birisi qaldı,     

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 

 

Biri şöhrət ilə dolandı getdi,  

Biri qeyrət ilə dolandı getdi,   

Biri nifrət ilə dolandı getdi,  

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 

 

Birisi əzildi, birisi əzdi,     

Birisi dözdürdü, birisi dözdü,     

Birisi incidi, birisi bezdi,    

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 

 

Asanlar-asdılar, kəsənlər-kəsdi, 

Qorxu səksəkədən əsənlər-əsdi, 

İnciyən-incidi, küsənlər-küsdü, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 
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Seyredib dünyanı gəzənlər-gəzdi, 

Əzilən-əzildi, əzənlər-əzdi,68 

Səbr edib tablaşan, dözənlər-dözdü, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 

 

Açılan-açıldı, solanlar-soldu, 

Boşalan-boşaldı, dolanlar-doldu, 

Gedənlər-getdilər, qalanlar-qaldı, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 

 

Düşünən-düşündü, qananlar-qandı, 

Eşqin atəşinə yananlar-yandı, 

Haqqı-ədaləti dananlar-dandı, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 

 

Biri zəhmət çəkdi, kefini gördü, 

Qazancını gördü, nəfini gördü, 

Biri də nöqsanı, səhvini gördü, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 
 

Yaradan-yaratdı, quranlar-qurdu, 

Yatanlar-yatdılar, duranlar-durdu,  

Vurulan vuruldu, vuranlar-vurdu, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 

 

Əkənlər-əkdilər, biçənlər-biçdi, 

Yaxşını-yamandan seçənlər-seçdi, 

Bu yurddan o yurda, köçənlər köçdü,69 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 

 

Qisas qiyamətə qalası deyil, 

Əbədi zəfərin çalası deyil,  

Dağılan, tökülən dolası deyil, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 
 

 

 
68 Dərk edən dərk etdi, sezənlər sezdi. 
69 Boylara xələti biçənlər-biçdi. 
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Acıqla duranlar peşman oturdu, 

Özü də özünə düşmən oturdu,  

Vermədi bir fürsət, aman oturdu, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 

 

Çalanlar-çaldılar, çapanlar-çapdı, 

Süpürüb udanlar, qapanlar-qapdı, 

İtirən-itirdi, tapanlar-tapdı, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 

 

Biri cavan öldü, biri qocaldı, 

Birisi kiçildi, biri ucaldı, 

Biri zəfər çaldı, biri bac aldı, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 

 

Birisi qərq oldu, qəflətdə yatdı, 

Üfunət gölünə, çamıra batdı, 

Nə böyüdü, nə bəsləndi, nə artdı, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 

 

Kim nəyi əkdisə, onu da biçdi, 

Qabına nə tökdü, onu da içdi, 

Kim körpü saldısa, üstündən keçdi, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 

 

Qanana bu həyat zülaldı, baldı, 

Atlasdı, qumaşdı, tirmədi, şaldı, 

Qanmaza, cahilə qovğadı, qaldı, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 

 

Yeyənə-içənə quyruq olubdur, 

Allahdan beləcə buyruq olubdur,  

Kimiyə qadağan, qoruq olubdur, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 
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Kim necə tutdusa, elə də getdi, 

Elə də cücərdi, elə də bitdi, 

Elə də silindi, elə də itdi, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 
 

Həyatda yaxşı da, pis də olubdur, 

Xeyirxah, bədxah da, nəs də olubdur,  

Höcət də, inad da, tərs də olubdur, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 
 

Bacaran bacardı, qazandı yedi, 

Oxudu, öyrəndi, danışdı, dedi, 

Günahı, savabı nəkivar yudu, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 
 

Ünsiyyət-ülfəti pozanlar pozdu, 

Doğrunu tərsinə yozanlar-yozdu,  

Yolunu, izini azanlar-azdı, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 
 

Dərd çəkib, qəm yemə, ay Cəmil Əkbər, 

Çatdayıb qırılma ay Cəmil Əkbər, 

Usanıb bezikmə ay Cəmil Əkbər, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 
 

                     Cəmil Əkbər    6. 09-1991 

 

225. QOCA DÜNYANI (2) 

 

Düşünən düşündü, qananlar qandı,  

Eşqin atəşinə yananlar yandı, 

Haqqı-ədaləti dananlar dandı, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 
 

Oxuyan oxudu, bilənlər bildi, 70                

Yaşayan yaşadı, ölənlər öldü, 71    

Ağlayan ağladı, gülənlər güldü,                          

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 

 
70 Öyrənən-öyrəndi, bilənlər bildi,                 
71 Dirilən-dirildi, ölənlər öldü,                 



307 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD 

 

 
 

Eşidən eşitdi, görənlər gördü, 

Becərən becərdi, dərənlər dərdi, 

Alanlar aldılar, verənlər verdi, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 
 

Qazanan qazandı, yeyənlər yedi, 

Düzəldən düzəltdi, əyənlər əydi, 

Toxuyan toxudu, geyənlər geydi, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 
 

Alanlar aldılar, satanlar satdı, 

Üzənlər üzdülər, batanlar batdı, 

Oyanan oynadı, yatanlar yatdı, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı.     

 

Ucalan ucaldı, enənlər endi, 

Susanlar susdular, dinənlər dindi, 

Yananlar yandılar, sönənlər söndü, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 
 

Biri hörmət ilə yad oldu getdi, 

Biri nifrət ilə yad oldu getdi, 

Biri lənət ilə yad oldu getdi, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 
 

Gələni, gedəni yola salıbdır, 

Kimini qabağa, dala salıbdır, 

Qovğaya salıbdır, qala salıbdır, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 
 

Gözəllər varsa da, çirkinlər də var, 

Sadələr varsa da, xudbinlər də var, 

Nikbinlər varsa da, bədbinlər də var, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 
 

Gedənlər getdilər, qalanlar qaldı, 

Açılan açıldı, solanlar soldu, 

Boşalan-boşaldı, dolanlar doldu, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 
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Yeyənə, içənə quyruq olubdur, 

Allahdan beləcə buyruq olubdur, 

Çoxuna qadağa, qoruq olubdur,      

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 

 

Qisas qiyamətə qalan ha deyil? 

Boşalıb tökülən dolan ha deyil? 

Atalar sözüdür, yalan ha deyil? 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 

 

Dərd çəkib, qəm yeyib darılma Cəmil, 

Çatdayıb içindən qırılma Cəmil, 

Usanıb, bezikib yoruılma Cəmil, 

Tarix belə gördü qoca dünyanı. 
 

                          Cəmil Əkbər    27. 02 – 1992                   

226. QOCA  DÜNYA 

 

Çoxlarını yola saldın, 

Qoca dünya, qoca dünya. 

Vurub daldan-dala saldın, 

Qoca dünya, qoca dünya. 

 

Anaları ağlar qoydun, 

Sinələrə dağlar qoydun, 

Çox qapını bağlar qoydun, 

Qoca dünya, qoca dünya. 

 

Gör kimlərə qəsd eylədin? 

İçməmişdən məsd eylədin? 

Astarını üst eylədin? 

Qoca dünya, qoca dünya. 

 

Dərdə salıb qocaltmısan, 

İnildədib sozaltmısan, 

Mövqeyindən azaltmısan, 

Qoca dünya, qoca dünya. 
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Gör kimləri kalan etdin? 

Haqlı etdin, yalan etdin? 

Var-halını talan etdin?      

Qoca dünya, qoca dünya. 
 

Çoxlarını aldatmısan, 

Hər havaya oynatmısan, 

Od-ocaqsız qaynatmısan, 

Qoca dünya, qoca dünya. 
 

Zirvələrdən endirmisən, 

Vaxt-vədəsiz söndürmüsən, 

Zindanlarda dindirmisən, 

Qoca dünya, qoca dünya. 
 

Gör nəqədər yaşın vardır, 

Torpağın var, daşın vardır, 

Bilinməyən işin vardır,  

Qoca dünya, qoca dünya. 

 

Cəmili də mat qoymusan, 

Vəzirini pat qoymusan, 

Onu hüryan, lüt qoymusan,  

Qoca dünya, qoca dünya. 
 

                      Cəmil Əkbər  14. 07 – 1993 

                 

227. NƏLƏR GÖRDÜ QOCA DÜNYA? 

 

Boşalana, dolana bax, 

Tər qönçədə solana bax, 

Gözü yolda qalana bax, 

Nələr gördü qoca dünya? 

 

Saxtalıq da, yalan da var, 

Əqrəblər də, ilan da var, 

Onu-bunu çalan da var, 

Nələr gördü qoca dünya? 
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Zirvələrdən enən də var, 

Alışmamış sönən də var, 

İlqarından dönən də var, 

Nələr gördü qoca dünya? 
 

Alana bax, satana bax, 

Üzənə bax, batana bax, 

Qəflətlərdə yatana bax, 

Nələr gördü qoca dünya? 
 

Ağlayan da, gülən də var, 

Gözyaşını silən də var, 

Vaxt-vədəsiz ölən də var, 

Nələr gördü qoca dünya? 
 

Öz canından bezən də var, 

Səbr eyləyib dözən də var, 

Duyan da var, sezən də var, 

Nələr gördü qoca dünya? 
 

Qal-qovğa da, dava da var, 

Zəhərlənmiş hava da var, 

Kəmağıllar, yava da var, 

Nələr gördü qoca dünya? 
 

Gedənə bax, qalana bax, 

İlhamını alana bax, 

Zəfərləri çalana bax, 

Nələr gördü qoca dünya? 
 

Siz də baxın həyasıza, 

Əqidəsiz, qayəsizə, 

Təlimi kəm dayəsizə, 

Nələr gördü qoca dünya? 
 

Şər danışan dilə bir bax, 

Fitnəyə bax, felə bir bax, 

Evlər yıxan ələ bir bax, 

Nələr gördü qoca dünya? 
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Vicdanını satana bax, 

Günah işlər tutana bax, 

Üfunətə batana bax, 

Nələr gördü qoca dünya? 
 

Seyrinə çıx ürəklərin, 

Neçə arzu, diləklərin, 

Yorğun düşən biləklərin, 

Nələr gördü qoca dünya? 

 

Hiyləgəri, bici də var, 

Sərsərisi, gici də var, 

İlqarına kəci də var, 

Nələr gördü qoca dünya? 

 

Qanmazı var, qananı var, 

Donmazı var, donanı var, 

Anmazı var, ananı var, 

Nələr gördü qoca dünya? 

 

Yaxşısından pisi çoxdur, 

Qızılından misi çoxdur, 

Xeyirxahdan nəsi çoxdur, 

Nələr gördü qoca dünya? 

 

Mərdlərindən namərdi çox, 

Dar məqamda həmdərdi yox, 

Candan keçən comərdi yox, 

Nələr gördü qoca dünya? 

 

Cahil də var, nadan da var, 

Haqqısayı udan da var, 

Yolu tərsə adan da var, 

Nələr gördü qoca dünya? 

 

                 Cəmil Əkbər 13. 08 – 1997    
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228. ƏLVİDA, AY QOCA DÜNYA 

 

Nə xətir qalıbdır, nə hörmət indi, 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 

Nə insaf qalıbdır, nə mürvət indi. 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 

 

Nə abıra, nə həyaya baxan var, 

Nə əqidə, nə qayəyə baxan var. 

Nə təlimə, nə dayəyə baxan var, 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 

 

Nə zəhməti, nə xidməti sayan var, 

Nə məzmunu, nə hikməti sayan var. 

Saf arzunu, pak niyyəti sayan var, 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 

 

Nə dərrakə, nə kamala qiymət var, 

Nə məsləkə, nə amala qiymət var. 

Nə el-oba, nə mahala qiymət var, 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 
 
 

Dünyagörmüş ağsaqqala baxan yox, 

Nə dərdbilən, əhlihala baxan yox. 

Nə yör-yöndəm, nə camala baxan yox, 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 

 

Haçandan bəridir pozulub bəşər, 

Çevrilib tərsinə, yozulub bəşər. 

İnləyib-sızlayır, sozalıb bəşər, 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 

 

Zəmanə bədləşib, insan çaşıbdı, 

Alim sərsənk qalıb, loğman çaşıbdı, 

Axund, münəccim də hər an çaşıbdı, 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 
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Mərd igid köçedib yeri boş qalıb, 

İtirib əqlini, səri boş qalıb. 

Tapmır sərrafını, zəri boş qalıb, 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 
 

Hörmət də, izzət də gözdən düşübdür, 

Yolundan çıxıbdır, izdən düşübdür. 

Söhbətdən düşübdür, sözdən düşübdür, 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 
 

Ədəb, ərkan, nəzakətə baxan yox, 

İnsanlığa, ləyaqətə baxan yox, 

Ülvi istək, məhəbbətə baxan yox, 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 
 

Nəqədər ilqardan dönən var imiş? 

Bu ali mövqedən enən var imiş? 

Nahaqdan danışıb, dinən var imiş? 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 
 

Nə ədalət, həqiqətə baxan var, 

Nə sədaqət, səxavətə baxan var, 

Nə saf arzu, pak niyyətə baxan var, 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 

 

Qoynunda nəqədər nadanlar gəzir? 

Təlimdən kəmkəsir, dadanlar gəzir? 

Haqqısay sümürüb udanlar gəzir? 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 
 

Nəqədər qəflətdə yatanların var? 

Şər deyib aranı qatanların var? 

Vicdanı, məsləki satanların var? 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 
 

Haqqı, ədaləti anlayan hanı? 

Məzzəmmət eyləyib danlayan hanı? 

Özünü kötəklə yanlayan hanı? 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 
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Cəhalət əhlinə dözə bilmirəm, 

İlhamla, həvəslə gəzə bilmirəm. 

Kef-nəşə anlayıb məzə bilmirəm, 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 
 

Gözəlindən çirkinləri çox imiş, 

Şad-xürrəmdən qəmginləri çox imiş, 

Umub-küsən bədbinləri çox imiş, 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 
 

Qananından nadanları çox imiş, 

Haqqısayı udanları çox imiş, 

Tərsəməssəb adanları çox imiş, 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 
 

Mən də səbr eyləyib dözmüşəm hədər, 

Ədalət axtarıb, gəzmişəm hədər. 

Duyub anlamışam sezmişəm hədər, 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 
 

Düzələnə oxşamayır bu bəşər, 

Barışa bilməyir xeyir ilə şər. 

Necə şərh eyləyim, yazım müxtəsər? 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 
 

Haqsızlıq əlindən hayana gedək? 

Muğana üz tutaq, Şirvana gedək? 

Qazağa, Gəncəyə, Salyana gedək? 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 
 

Qiymət verilməyir kamal əhlinə, 

Əqidə, düşüncə, amal əhlinə, 

Mənəvi gözəllik, camal əhlinə, 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 
 

Gədə meydan açıb, pul meydan açıb, 

Qadın düzə düşüb, dul meydan açıb. 

Dolaşıq fikirlər, yol meydan açıb, 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 
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Kütbeyin gədələr, keylər çoxalıb, 

Ağlını itirən səylər çoxalıb, 

Gədədən törəyən bəylər çoxalıb, 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 

 

Əvvəlki etiram, salam qalmayıb, 

Cümlələr, kəlmələr, kəlam qalmayıb. 

Bibilər, analar, xalam qalmayıb, 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 

 

Abır ərşə çıxdı, həya qalmadı, 

Təlimi düz verən dayə qalmadı, 

Halaldan nəsb olan maya qalmadı, 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 

 

Hayıf ki, səni də ləkələyirlər, 

Sözü düz deməyib kəkələyirlər, 

Yaxşılar harda var ökələyirlər, 

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 

 

Cəmil köç etsədə gözü səndədir,  

Söhbəti səndədir, sözü səndədir,  

Saldığı ləpiri, izi səndədir,        

Əlvida, əlvida, ay qoca dünya. 
 

Cəmil Əkbər  20. 02 – 1999 

 

229. QOCA DÜNYA DÜZƏLƏRMİ? 

 

Hər bir yanda nadan varsa, 

Qoca dünya düzələrmi? 

Haqqısayı udan varsa, 

Qoca dünya düzələrmi? 
 

Ünsiyyətdə qəbahət var, 

Avamlıq var, cəhalət var,  

Qəsd-qərəz var, xəyanət var, 
Qoca dünya düzələrmi? 
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Haqqı danıb pozan varsa, 

Sağa-sola yozan varsa, 

Dağa-daşa azan varsa, 

Qoca dünya düzələrmi? 

 

Xainlik var, xəbislik var,  

Nanəciblik, naqislik var,  

Arsız-karsız varislik var,  

Qoca dünya düzələrmi? 

 

Əzilən var, əzən varsa,  

İnciyən var, bezən varsa,  

Sinirən var, dözən varsa,  

Qoca dünya düzələrmi? 
 

Hər diyarda cinayət var,  

Giley-güzar, şikayət var, 

Nə əcayib hekayət var? 

Qoca dünya düzələrmi? 
 

Gözgörəti haq danılır, 

Alimlər, nadan sanılır. 

İqtidar başda yanılır, 

Qoca dünya düzələrmi? 

 

Gözələ çirkin deyilir, 

Sadəyə xudbin deyilir, 

Məzluma nikbin deyilir, 

Qoca dünya düzələrmi? 

 

Zənanə ərin yerində, 

Xeyir işlər şər yerində,  

Danalar nərin yerində, 

Qoca dünya düzələrmi? 

 

Hamı alır, hamı satır, 

Oyaq azdır, çoxu yatır. 

Üzən üzür, batan-batır,  

Qoca dünya düzələrmi? 
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Buminvalla, bu büsatla, 

Bu vüsətlə, bu nicatla, 

Bu qaydayla, bu baratla, 

Qoca dünya düzələrmi? 

 

Xeyir şərə qarışırsa, 

Köpək qurdla barışırsa, 

Qurd sürüyə sırışırsa, 

Qoca dünya düzələrmi? 

 

Çoxalırsa ara qatan, 

Ucuz alıb, baha satan,   

Haram tikə, vara çatan, 

Qoca dünya düzələrmi? 
 

 

İqtidar başda yatırsa, 

Dağlarda-daşda yatırsa, 

Şər deyib ara qatırsa, 

Qoca dünya düzələrmi? 

 

Cəmil Əkbər tək bir əllə, 

Bağda açan tək bir güllə, 

Tək bir avaz, tək bir dillə, 

Qoca dünya düzələrmi? 
 

                     Cəmil Əkbər   6. 09 – 1993 

 

230. DÜNYA DEYİN DÜZƏLƏRMİ? 

Sayan yoxsa ağsaqqalı, 

Dünya deyin düzələrmi? 

Dərdbiləni, əhli-halı, 

Dünya deyin düzələrmi? 

 
 

Baxan yoxsa ədalətə, 

Doğru-düzlük, həqiqətə, 

İnsanlığa ləyaqətə, 
Dünya deyin düzələrmi? 
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Çoxalarsa cahil, nadan, 

Addımını tərsə adan, 

Tərbiyədən yarı dadan, 

Dünya deyin düzələrmi? 
 

Söz-söhbətdə varsa yalan, 

Könül mülkü olar talan, 

De neyləsin ölub-qalan? 

Dünya deyin düzələrmi? 
 

Hamı uysa tamahına, 

Yolu versə günahına, 

Baxan yoxsa sabahına, 

Dünya deyin düzələrmi? 
 

Meydan açsa başıboşlar, 

Vicdanı kəm, qəlbidaşlar, 

Filə hürsə alabaşlar, 

Dünya deyin düzələrmi? 
 

Küsən-küsür, bezən bezir, 

Vuran-vurur, əzən-əzir, 

Səbr eyləyib dözən-dözür, 

Dünya deyin düzələrmi? 
 

Qəflətlərdə yatan-yatsa, 

İnsafını atan-atsa, 

Şər işləri tutan-tutsa, 

Dünya deyin düzələrmi? 
 

Qiymət yoxsa yaxşı-pisə, 

Qalay, gümüş, qızıl, misə, 

Xeyirxaha, bədxah, nəsə, 

Dünya deyin düzələrmi? 
 

Alan-alır, satan-satır, 

Üzən-üzür, batan-batır, 

Aralığı qatan-qatır, 

Dünya deyin düzələrmi? 
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Çoxalırsa oğru-əyri, 

Tökən yoxsa halal təri, 

Kimə dəyər onun  xeyri? 

Dünya deyin düzələrmi? 
 

Nadan, cahil bir ha deyil, 

Bu ki, məlum, sir ha deyil? 

Hər yetirən ər ha deyil, 

Dünya deyin düzələrmi? 
 

Düzəldəndən əyən çoxsa, 

Könüllərə dəyən çoxsa,  

Qazanmamış yeyən çoxsa, 

Dünya deyin düzələrmi? 
 

Yaxşı-yamana qarışıb, 

Dağlar-dumana qarışıb, 

Dövrü-zəmanə qarışıb, 

Dünya deyin düzələrmi? 
 

Arvad ərini pəsinmir, 

Sərraf zərini pəsinmir, 

Hərkəs yerini pəsinmir, 

Dünya deyin düzələrmi? 

 

Nə deyəsən gədələrə?        

Şaqqulutək dədələrə? 

Vicdanından zədələrə? 

Dünya deyin düzələrmi? 

 

Çoxalıbdır hiylə, kələk,    

Yezit olub huri-mələk,      

Daşa dəyir arzu-dilək,      

Dünya deyin düzələrmi?72 

 
 

72 II variant               Çoxalırsa hiylə, kələk, 

Bəd əsirsə tufan, külək, 

Daşa dəysə arzu-dilək, 

Dünya deyin düzələrmi? 
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Yol göstərsə divanələr, 

İnsanlığa biganələr, 

Allah bilir daha nələr? 

Dünya deyin düzələrmi? 

 

Haqq yolunu qanan yoxsa, 

Yada salıb anan yoxsa, 

El dərdinə yanan yoxsa, 

Dünya deyin düzələrmi? 

 

Hamı indi lal olubsa, 

Şəkər, zülal, bal olubsa,73   

Sətin, qədək, şal olubsa, 

Dünya deyin düzələrmi? 
 

                 Cəmil Əkbər 5. 11 -1993 

231. TAMAH MEYDANINDA, PUL DÜNYASINDA. 

  

İnsanlıq, ləyaqət puç olub gedir, 

Tamah meydanında, pul dünyasında. 

Ədalət, həqiqət heç olub gedir, 

Tamah meydanında, pul dünyasında. 

 

Nə xətir gözlənir, nə hörmət qalır, 

Nə mərhəmət qalır, nə mürvət qalır, 

Mənəvi gözəllik, nə sərvət qalır, 

Tamah meydanında, pul dünyasında. 

 

Alim də, loğman da pozulub gedir, 

Küsən də, uman da sozalıb gedir, 

Çevrilib tərsinə yozulub gedir, 

Tamah meydanında, pul dünyasında. 

        

 

 
73 Dəymiş, sütül, kal olubsa. 
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İnsanın hüququ tapdanıb gedir, 

Dağılıb sökülür, yıpranıb gedir, 

Gözlər də yumulur, qapanıb gedir, 

Tamah meydanında, pul dünyasında. 

        

Begemont, Kərgədan, Fil də dözənmir, 

İnci də, sədəf də, ləl də dözənmir, 

Dərya da, dəniz də, göl də dözənmir, 

Tamah meydanında, pul dünyasında. 
 

Düşünən, dərk edən, qanan nəçidir? 

Alışıb odlara yanan nəçidir? 

Eşqə mübtəlalar, Sənan nəçidir? 

Tamah meydanında, pul dünyasında. 
 

Ağıl da, kamal da gərəksiz olub, 

Əqidə, amal da gərəksiz olub, 

Görkəm də, camal da gərəksiz olub, 

Tamah meydanında, pul dünyasında. 
 

Düşüncə sahibi gözdən salınır, 

Yolundan qovulur, izdən salınır, 

Enişdən, yoxuşdan, düzdən salınır, 

Tamah meydanında, pul dünyasında. 

        

Ədəb, ərkan, nəzakət də saxtadır, 

Ülvi-istək, məhəbbət də saxtadır, 

Xeyirxahlıq, fəzilət də saxtadır, 

Tamah meydanında, pul dünyasında. 

 

İgidəm deyənlər bütə çevrilir, 

Qapıda tulaya, itə çevrilir, 

Düşüncə, dərrakə kütə çevrilir, 

Tamah meydanında, pul dünyasında. 
 

Dünyada nəqədər ləyaqət batır? 

Doğruluq məhv olur, həqiqət batır? 

Ədəb, ərkan batır, mərifət batır? 

Tamah meydanında, pul dünyasında. 
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Nəqədər günahsız evlər yıxılır? 

Əsəblər korlanıb ürək sıxılır? 

İnsanlığın axırına çıxılır? 

Tamah meydanında, pul dünyasında. 

 

Nəqədər yaxşılar pisə qatılır, 

Qızıllar gümüşə, misə qatılır,  

Dəyərinə, dəyməzinə satılır,  

Tamah meydanında, pul dünyasında. 

 

Nəqədər yaranan məhv olub gedir, 

Doğrular çevrilib səhv olub gedir, 

Şər-böhtan yazılıb, həcv olub gedir, 

Tamah meydanında, pul dünyasında. 

 

İgidlər dözənmir, dayana bilmir, 

Çəkilib kənara yayına bilmir, 

Ağıl da kütləşir oyana bilmir, 

Tamah meydanında, pul dünyasında. 

 

Alim də, loğman da daha heçnədir, 

Düşünən, qanan da daha heçnədir, 

Gərdişi dövran da daha heçnədir, 

Tamah meydanında, pul dünyasında. 

 

Sədaqət, səxavət axtarma Cəmil, 

Saf arzu, pak niyyət axtarma Cəmil, 

Ehtiram, mərhəmət axtarma Cəmil, 

Tamah meydanında, pul dünyasında. 

 

                                       Cəmil Əkbər         

                                 

232. BU DÜNYA (1) 

Kimiyə kef-damaq, cahi-cəlaldı, 

Nəqədər istəsən boldu bu dünya. 

Kimiyə kədərdi, dərddi, məlaldı, 

Kimiyə qovğadı, qaldı bu dünya. 
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Kiminin taleyi qara yazıldı, 

Kəmkəsir yazıldı, para yazıldı,  

Qəlbinin başına yara yazıldı, 

Vurub daldalara saldı bu dünya. 

 

Kimiyə dayazdı, kimiyə dərin,  

Kimiyə istidir, kimiyə sərin.  

Kimiyə acıdır, kimiyə şirin, 

Kimiyə zülaldı, baldı bu dünya. 

 

Kiminin halının yaman çağıdır, 

Çökübdür üstünə, zülmət dağıdır. 

Kimiyə gülüstan, cənnət dağıdır, 

Kimiyə böyürtkən, koldu bu dünya.74 

 

Kimisi dırmaşıb tez başa çıxıb, 

Ayaq nə, orta nə, düz başa çıxıb,75  

Fürsət ələ keçib iz başa çıxıb,76 

Kimiyə löhmədi, göldü bu dünya.77 

 

Kiminin bağları bara yetişdi?  

Almaya, heyvaya, nara yetişdi? 

Özüdə bilmədi hara yetişdi? 

Kimiyə qönçədə soldu bu dünya. 

 

Kimini məhbəsə, zindana saldı, 

Ayırdı qatardan, dallarda qaldı, 

Boylandı, gözləri yollarda qaldı, 

Kimiyə çəngəli çaldı bu dünya 

 
74 II variant                 Kimiyə zülmətdir, Ağrı dağıdır, 

Kefinin-halının yaman çağıdır, 

Kimiyə gülüstan, cənnət bağıdır,  

Kimiyə böyürtkən, koldu bu dünya. 
75 Nə ayaq, nə orta, düz başa çıxıb. 
76 Yol tapıb bir başa iz, başa çıxıb. 
77 Kimiyə löhmədi, lildi bu dünya. 
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Kiminin idrakı, beyni açılmır, 

Kütləşib idrakı, zehni açılmır,  

Tutulub qaşqabaq, eyni açılmır, 

Kimiyə inləyən valdı bu dünya. 

 

Dünyanın işinə nə demək olar? 

Kimə yardım etmək, nə kömək olar? 

Kimi dayandırmaq, əyləmək olar? 

Gəlimli-gedimli yoldu bu dünya. 
 

                                 Cəmil Əkbər 11.07 – 1997 

                       

233. BU DÜNYA (2) 
 

 

Kimiyə kef-damaq, kimiyə kədər, 

Kimiyə qovğadı, qaldı bu dünya. 

Kimiyə zəqqumdu, kimiyə zəhər, 

Kimiyə şirindi, baldı bu dünya.78 

 

Kimiyə tək-tükdü, kimiyə cütdü, 

Kimiyə sətindi, kimiyə çitdi, 

Kimiyə qəhətdi, kimiyə qıtdı,79 

Kimiyə gəlhagəl boldu bu dünya.80 

 

Kimiyə ləzzətdi, nəşədi, kefdi, 

Kimiyə qazancdı, gəlirdi, nəfdi, 

Kimiyə zurnadı, qavaldı, dəfdi, 

Kimiyə inləyən valdı bu dünya. 
 

 
78 Kimiyə doşabdı, baldı bu dünya. 

  II variant                Kimiyə qüssədir, kimiyə qəhər, 

Kimiyə dərd-azar, kimiyə kədər, 

Kimiyə acıdır, kimiyə zəhər, 
Kimiyə şəkərdi, baldı bu dünya. 

79 Kimiyə kasaddı, kimiyə qıtdı. 
80 II variant               Kimiyə atlasdı, kimiyə çitdi, 

Kimiyə sümükdür, kimiyə ətdir, 

Kimiyə cah-cəlal, kimiyə qıtdı, 

Kimiyə gəlhagəl boldu bu dünya. 
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Kiminin çatıldı qabağı, qaşı, 

İnlədi ürəyi, ağardı başı, 

Gödəldi ömürü, kəsildi yaşı, 

Açıldı, saraldı, soldu bu dünya. 

 

Kiminin qəlbinə məhəbbət verib, 

Sədaqət, səxavət, kəramət verib, 

Kimiyə xəbislik, xəyanət verib, 

Vurub çəngəlinə çaldı bu dünya. 

 

Çoxları yarıyıb vəfalı dostdan, 

Ömründə görməyib qarlı zimistan, 

Açıbdı gül-çiçək, bağı-gülüstan, 

Kimiyə böyürtkən, koldu bu dünya. 

 

Kimiyə bazardır, kimiyə dükan,             

Veribdir ixtiyar, hərcürə imkan,81                    

Kimiyə qanqaldır, kimiyə tikan,                   

Kimiyə qərənfil, güldü bu dünya. 

 

Kimi həsrət qalıb bir içim suya,82    

İstərdi əlini, üzünü yuya,83               

Ömür-gün keçirir, yaşayır guya,  

Kimiyə Kür-Araz, Nildi bu dünya.   

 

Bilən yox, görən yox beləsən niyə? 

Kimiyə canciyər, lələsən niyə? 

Kimiyə hiyləsən, tələsən niyə? 

Kimiyə lağ etdi, güldü bu dünya.84 

 

 
81 Kimiyə lövbərdir, kimiyə sükan, 
82 Kimi həsrət qalır azacıq suya. 
83 İstər ki, əlini, üzünü yuya. 
84 II variant               Kimiyə çəkilməz ağır bir yükdü, 

Kiminin qəddini yay kimi bükdü, 

Car edib gözünün yaşını tökdü,    

Kiminin üzünə güldü bu dünya. 
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Kimiyə dağ-daşdır, kimiyə düzdür, 

Kimiyə od,  alov, kimiyə közdür,85      

Kimiyə gec çatır, kimiyə tezdir, 

Kimiyə yoxuşdu, zildi bu dünya. 

 

Kimiyə yaxşıdır, kimiyə pisdir, 

Kimiyə mülayim, kimiyə nəsdir,86 

Kimiyə qızıldır, kimiyə misdir,  

Kimiyə dür-gövhər, ləldi bu dünya. 

 

Birinə top verib, birinə fişəng, 

Birinə eybəcər, birinə qəşəng,                      

Birinə at verib, birinə eşşək,                      

Kimiyə kərgədan, fildi bu dünya.            

        

Birinə ah verir, birinə aman, 

Birinə ox verir, birinə kaman, 

Birinə ot verir, birinə saman, 

Kimiyə yük olub, şəldi bu dünya. 

 

Birinin bazarı bağlanıb gedib, 

Sinəsi çal-çarpaz dağlanıb gedib,  

Biri də piylənib, yağlanıb gedib,  

Birinə xırmandı, vəldi bu dünya. 

 

Birinə aldadıb oyuncaq verir, 

Bir batman, bir şələ, bir qucaq verir, 

Yedikcə, içdikcə doyuncaq verir, 

Birinə tozanax, küldü bu dünya. 

 

Kimiyə huridir, kimiyə mələk, 

Kimiyə xəlbirdir, kimiyə ələk, 

Kimiyə camışdır, kimiyə inək, 

Kimiyə buğadı, kaldı bu dünya. 
 

 
85 Kimiyə dərindir, kimiyə üzdür. 
86 Kimiyə xeyirxah, kimiyə nəsdir. 
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Kimiyə düz edir, kimiyə səhvdir, 

Kimiyə qazancdır, kimiyə nəfdir, 

Kimiyə zurnadır, qavaldır, dəfdir, 

Kimiyə toy tutub, çaldı bu dünya. 

 

Kimiyə ulduzdur, kimiyə aydır, 

Kimiyə zimistan, kimiyə yaydır, 

Kimiyə toy-düyün, kimiyə vaydır,  

Kiminin gözündə seldi bu dünya. 

 

Kiminin qoluna zor gətiribdir, 

Kiminin dizinə gir gətiribdir, 

Kiminin üzünə nur gətiribdir, 

Kiminin gözünə mildi bu dünya. 

 

Kimisi ağladı, kimisi güldü,            

Kimisi bilmədi, kimisi bildi,           

Kimisi doğuldu, kimisi öldü,           

Nəqədər boşaldı, doldu bu dünya?87 

 

Çox mənəm deyənlər atını sürdü, 

Çəkdi ləzzətini, kefini gördü, 

Laleyi-qönçədə gülünü dərdi, 

Gör kimdən, kimlərə qaldı bu dünya. 

 

Gör kimləri vaxt-vədəsiz qocaltdı? 

Kimləri də inildətdi, sozaltdı, 

Kimləri endirdi, kimi ucaltdı? 

Kimləri nə hala saldı bu dünya? 

 

 
87II variant                Nəqədər cücərdi, nəqədər bitdi,  

Nəqədər tapıldı, nəqədər itdi,  

Nəqədər gəldilər, nəqədər getdi, 

Nəqədər boşaldı, doldu bu dünya. 

 III variant            Bilən yoxdu bu dünyanın yaşını,   

Kəşv olmamış, torpağını, daşını, 

Gedib-gələn, olub-qalan işini, 

Nəqədər boşaldı, doldu bu dünya. 
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Kimiyə kol-kosdu, kimiyə bağdı, 

Kimiyə arandı, kimiyə dağdı, 

Kimiyə qaradı, kimiyə ağdı, 

Kimiyə Muğandı, Mildi bu dünya. 
 

Kimiyə əyridir, kimiyə düzdür,  

Kimiyə dərindir, kimiyə üzdür,88     

Kimiyə qədəkdir, kimiyə bezdir, 

Kimiyə tirmədi, şaldı bu dünya. 
 

Kimini düzəldir, kimini əyir, 

Kimiyə can deyir, kimiyə söyür, 

Kimiyə çiy qaldı, kimiyə dəyir, 

Kimiyə qoradı, kaldı bu dünya.89 
 

Kiminin bağçası saraldı getdi, 

Dünyası başına daraldı getdi, 

Kainat gözündə qaraldı getdi, 

Kimiyə kar oldu, laldı bu dünya. 

Kimiyə vətəndir, kimiyə qürbət, 

Kimiyə əzabdır, kimiyə möhnət, 

Kimini qoyubdur hər şeyə həsrət, 

Kimiyə var-dövlət, maldı bu dünya. 
 

Kimiyə bacarıq, fərasət verib, 

Kimiyə zirəklik, cəsarət verib,          

Ad-san qazandırıb, şan-şöhrət verib, 90  

Kiminin əlindən aldı bu dünya. 
 

Kimiyə meh əsir, kimiyə sazaq, 

Kimiyə yaxındır, kimiyə uzax, 

Kimiyə  zalımdı, kimiyə yazıq,         

Kimiyə nömrədi, xaldı bu dünya. 

 
88 Kimiyə kababdır, kimiyə közdür. 
89 II variant             Kimini düzəltdi, kimini əydi,       

Kiminin şəstinə , xətrinə dəydi, 

Kimiyə can dedi, kimiyə söydü, 

Kimiyə qoradı, kaldı bu dünya.      
90 Kimiyə qoçaqlıq, məharət verib.   
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Kimiyə doğmadır, kimiyə ögey, 

Kimiyə quzeydir, kimiyə güney, 

Kimiyə tarixdir, kimiyə muzey,        

Kimini canciyər, bildi bu dünya. 
 

Kimiyə nənnidir, kimiyə beşik, 

Kimiyə yol açdı, kimiyə deşik,91 

Kimiyə ev oldu, kimiyə eşik, 

Kimiyə biyaban, çöldü bu dünya. 
 

Kimiyə mükafat, kimiyə cəza,92           

Kimiyə yer oldu, kimiyə fəza,93 

Kimiyə mey verib, kimiyə məzə, 

Kimiyə darçındı, hildi bu dünya. 

 

Kimiyə kələfdir, kimiyə yumaq, 

Kimiyə tac verib, kimiyə papaq, 

Şaha zərli əsa, de kimə çomaq? 

Kimiyə qu tükü, tüldü bu dünya. 

 

Cəmilin qəlbinə mərhəmət verib, 

Sədaqət bəxş edib, kəramət verib, 

Saf arzu, pak istək, xoş niyyət verib, 

Xəyalı ümmandır, göldü bu dünya.94 
 

                                                Cəmil Əkbər  16.03  - 1983;   1. 09 – 1997.                                                                                

234. BU DÜNYA (3) 
 

Unutmayın dost-tanışı, bir anın, 

Haqqısayı bilənindi bu dünya. 

Kərəm kimi eşq oduna qalanın, 

Eşq ucundan ölənindü bu dünya. 

 
91 Kimiyə qaranlıq, kimiyə işıq. 
92 Kimiyə hədiyyə, kimiyə cəza, 
93 Kimiyə yer olub, kimiyə fəza, 
94 II variant               Cəmilin yazmağa nəsihəti var, 

   Saf arzu, pak istək, xoş niyyəti var, 

İnsanlıq naminə mərhəməti var, 

Kamalı ümmandı, göldü bu dünya.     
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Qüvvət olan qılçasında, qolunda, 

Mərd igid cəm edən sağı-solunda, 

Qədirbilən insanların yolunda, 

Öz malını bölənindi bu dünya. 

 

Sataşmayın obasına, elinə, 

Dost bağının bülbülünə, gülünə, 

Tarlasına, zəmisinə, çölünə, 

Xoş məramla gələnindi bu dünya. 

 

Gəl ey Cəmil, sızıldayıb ağlama, 

Dost tanışın sinəsini dağlama. 

Məhəbbətin qapısını bağlama, 

Kef çəkənin, gülənindi bu dünya. 

 

                        Cəmil Əkbər  

 

235. BU DÜNYA (4 ) 

Sanma ki, zəmana kağaqırandı, 

İnsaf, mürvət, mərhəmətdi bu dünya. 

Sarımsaq döyəndi, soğan qırandı, 

Xətir-hörmət, fəzilətdi bu dünya. 

 

Çox görüblər ata qalxıb enəni, 

Qaralanı, qarsıxanı, sönəni, 

Fikirindən daşınanı, dönəni, 

Haq-divandı, ədalətdi bu dünya. 

 

Gələnə, gedənə kamalla yanaş, 

Əqidə, məsləklkə, amalla yanaş, 

Mənəvi varlıqla, camalla yanaş, 

Ədəb-ərkan, nəzakətdi bu dünya. 

 

Neyləyək qanmaz da, qanan da çoxdur, 

Xətiri, hörməti danan da çoxdur, 

Məcnun da, Kərəm də, Sənan da çoxdur, 

Eşq-həvəs, məhəbbətdi bu dünya. 



331 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD 

 

 
 

Sanma ki, dünyanın vəfası yoxdur, 

Çəkməyə nə zövqü-səfası yoxdur, 

Zəhməti, qayğısı, cəfası çoxdur, 

Sədaqətdi, səxavətdi bu dünya. 

 

Heçkəsin zəhməti itən deyildir, 

Bağında kol-koslar bitən deyildir, 

Yurdunda bayquşlar ötən deyildir, 

Xeyirxahlıq, xoş niyyətdi bu dünya. 

 

Kim nə əksə, onu biçər demişlər, 

Kim nə töksə, onu içər demişlər, 

Kim nə tapsa, onu seçər demişlər, 

Doğruluqdu, həqiqətdi bu dünya. 
 

                                Cəmil Əkbər 
 

236. BU DÜNYA (5 ) 
 

Aman Allah heç bilmirəm neyləyim? 

Kara qalıb, kora qalıb bu dünya! 

Nəyi bəyan edib, nəyi söyləyim? 

Kara qalıb, kora qalıb bu dünya! 

 

Nəqədər saraylar sökülür indi? 

Dağılıb yerlərə tökülür indi? 

Qamətlər, vüqarlar  bükülür indi? 

Kara qalıb, kora qalıb bu dünya! 

 

Ləyaqət qədrini bilən yox neylim? 

Səmtinə gedən yox, gələn yox neylim? 

Utanan, qızaran, ölən yox neylim? 

Kara qalıb, kora qalıb bu dünya! 

 

Unvermaqda, unversamda mal yoxdur, 

Tirmə yoxdur, sətin yoxdur, şal yoxdur, 

İnsanlarda almaq üçün mal yoxdur, 

Kara qalıb, kora qalıb bu dünya! 
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Dühaların adı-sanı silindi, 

Göydən yerə zülmün daşı ələndi, 

Bağrım-başı şan-şan oldu, dəlindi, 

Kara qalıb, kora qalıb bu dünya! 
 

Ünsiyyət-ülfətlər pozuldu getdi,      

Ədalət tərsinə yozuldu getdi,           

Xətir də, hörmət də azaldı getdi,      

Kara qalıb, kora qalıb bu dünya!95 
 

Münasibətlərdə hörmət ha yoxdu, 

Tükəndi kəramət, mürvət ha yoxdu, 

Mənəvi gözəllik, sərvət ha yoxdu, 

Kara qalıb, kora qalıb bu dünya! 
 

Ünsiyyətdə  ədavəti görən yox, 

Başdan-başa qəbahəti görən yox, 

Törədilən xəyanəti görən yox, 

Kara qalıb, kora qalıb bu dünya! 
 

Ləyaqət əhlinə pisdi deyirlər, 

Zalımdı, bədxahdı, nəsdi deyirlər, 

Sərrafı tapılmır misdi deyirlər,     

Kara qalıb, kora qalıb bu dünya! 
 

Alimlər dəsinin kütləşib başı, 

Dönüb müqəvvaya, bütləşib başı, 

İtirib huşunu, süstləşib başı, 

Kara qalıb, kora qalıb bu dünya! 
 

Dünənki markisit, ateist ölub, 

Dünənki kommunist, panteist ölüb, 

Dünənki mübariz, formalist ölüb, 

Kara qalıb, kora qalıb bu dünya!                  

                                                                     Cəmil Əkbər 

 
95 II variant               Əvvəlki cah-cəlal pozuldu-getdi,  

Çevrilib tərsinə yozuldu getdi,                   

Şan-şöhrət nəyaman azaldı getdi,       

Kara qalıb, kora qalıb bu dünya! 
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237. NECƏ YAŞAYASAN BELƏ DÜNYADA? 

 
 

Zəmanə dəyişib, bic əyyamıdır, 

Necə yaşayasan belə dünyada? 

Sərsəri, kəmağıl, gic əyyamıdır, 

Necə yaşayasan belə dünyada? 

 

Qalmayıb arada, hörmət azalıb, 

Kəramət azalıb, mürvət azalıb, 

Mənəvi gözəllik, sərvət azalıb, 

Necə yaşayasan belə dünyada? 

 

Hayana baxırsan naqqallar  artıb, 

Möhtəkir, dəllallar, baqqallar artıb,  

Gödənlər dağıdan çaqqallar artıb, 

Necə yaşayasan belə dünyada? 

 

Ünsiyyət-ülfətdə  ədalət yoxdur, 

Doğruluq, düzgünlük, həqiqət yoxdur,  

Ədəb-ərkan yoxdur, nəzakət yoxdur,            

Necə yaşayasan belə dünyada? 

 

Üz-gözlərdə abır, həya qalmayıb,  

Əqidə qalmayıb, qayə qalmayıb, 

Təlimi düz verən dayə qalmayıb, 

Necə yaşayasan belə dünyada?  

 

İnsan birbirinin bədinə gedir, 

Özü də bilməyir, nə məqsəd güdür? 

Üz tutub nə səmtə, hayana gedir, 

Necə yaşayasan belə dünyada? 

 

Münasibətlərdə yalan çoxalıb, 

İblislər, əqrəblər, ilan çoxalıb,  

Vuranlar çoxalıb, çalan çoxalıb, 

Necə yaşayasan belə dünyada? 
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Baxan yoxdur ağsaqqalın sözünə, 

Məhəl yoxdur yolağına, izinə. 

Hörmət- ehtiram yox, oğul, qızına, 

Necə yaşayasan belə dünyada? 

 

Qanundan, qaydadan qalmayıb əsər, 

Qalmayıb bir fayda, azacıq səmər. 

Nə deyim, danışım, yazım müxtəsər? 

Necə yaşayasan belə dünyada? 

 

Buqədər dərdlərə ürək dözərmi? 

Qollar tablaşarmı, bilək dözərmi?  

Hurilər, pərilər, mələk dözərmi? 

Necə yaşayasan belə dünyada? 
 

                                    Cəmil Əkbər 30. 12 -1994 
 

238. DÜNYADA 

 

Dad sənin əlindən a qanlı fələk, 

Nəqədər cığırlar söndü dünyada? 

Yerinə yetmədi çox arzu, dilək, 

Nəqədər ucalan endi dünyada? 
 

Nəqədər bağların saraldı gülü, 

Yas tutub qaralar bağladı eli, 

Neçə danışanın lal oldu dili. 

Dinən susdu, susan dindi dünyada 
 

Nəqədər qocaldı, qəddini bükdü? 

Nəqədər qarşında yalvarıb çökdü? 

Nəqədər ağlayıb, gözyaşı tökdü? 

Əcəl köhlənini mindi dünyada. 
 

Kim həsrət qalmadı qohum-qardaşa?  

Nəqədər arzular yetmədi başa? 

Ömür gəmiləri toxundu daşa, 

Xilqətin taleyi döndü dünyada. 
 

                                     Cəmil Əkbər  1966             
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239. ULU DÜNYADA 

 

İnsan  birbirinə verməyə qəhər, 

Qəbahət məhv ola, ulu dünyada. 

Ömrümüz, günümüz getməyə hədər, 

Cəhalət məhv ola, ulu dünyada. 

 

Bəşər övladları qardaş olaydı, 

Həmfikir olaydı, yoldaş olaydı,  

Canhacan olaydı, sirdaş olaydı, 

Xəyanət məhv ola, ulu dünyada. 

 

Pozmaya aranı avamlar, giclər, 

Hiyləgər tülkülər, dələduz, biclər. 

Ədəbə-ərkana öc oğlu, öclər, 

Rəzalət məhv ola, ulu dünyada. 

 

Bədxahlar olmaya, nəslər olmaya,  

Höcətlər, inadlar, tərslər olmaya,  

Nanəcib, naqislər, pislər olmaya,  

Cinayət məhv ola, ulu dünyada. 

 

Olmaya biryolluq əzən, əzdirən, 

Əzab-əziyyətə dözən, dözdürən. 

Ülfət-ünsiyyəti üzən, üzdürən, 

Şikayət məhv ola, ulu dünyada. 

 

Boğmaya insanı nə kin, küdurət, 

Nə hakim, nə məhkum, nə də əsarət. 

Kimsəyə dəyməyə xəta, xəsarət, 

Ədavət məhv ola, ulu dünyada. 

 

Hər yanı bürüyə fəzilətimiz, 

Ülvülük, alilik, ləyaqətimiz. 

Hökmedə həryanda ədalətimiz, 

Xəcalət məhv ola, ulu dünyada. 
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Qalxaydı aradan hərislik, tamah, 

Olmaya bədəməl, olmaya günah. 

Nə fəryad, nə qarğış, nə nalə, nə ah, 

Zəlalət məhv ola, ulu dünyada. 
 

                               Cəmil Əkbər  9. 03 – 1985 

                                          

240. DÜNYA 

 

Özüm də bilmədim necə gəlmişəm? 

Düşmüşəm nəyaman əlinə dünya? 

Haçan sevinmişəm, haçan gülmüşəm? 

Aldandım ay aman felinə dünya! 

 

Mən necə aldandım nəfsə, tamaha? 

Satmışam çox ucuz, almışam baha, 

Bağışla təqsirim salmaynan aha, 

Qərq etmə tufana, yelinə dünya! 

 

Azarın varsa da, dərmanın da var, 

Xəzanın varsa da, ormanın da var, 

Min xətan varsa da, fərmanın da var, 

Batırma çamıra, lilinə dünya! 
 

Gözüm doymur  aranından, dağından, 

Bol-bəhrəli şamamalı tağından. 

Qəlbimin, eşqimin odlu çağından, 

Vurğunam obana, elinə dünya! 

 

İkidir yolağın, ikidir izin, 

İkidir söhbətin, ikidir sözün, 

İkidir astarın, ikidir üzün, 

Mat qaldım bəminə, zilinə dünya! 

 

İstərdim saf arzum, niyyətim ola, 

Qəlbimdə insafım, mürvətim ola, 

Məzmunum, dəyərim, qiymətim ola, 

Sərraf qiymət qoya ləlinə dünya! 
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Zəmanə mülkündə dolana bilmək, 

Məqamı çatanda sulana bilmək,  

Könüldən-könülə calana bilmək, 

Yalvaraq, yaxaraq gölünə dünya! 
 

Qoyma hər yetirən tez başa çıxsın, 

Dırmaşıb, yol tapıb, iz başa çıxsın, 

Nə ayaq, nə orta, düz başa çıxsın, 

Danalar gülməsin kəlinə, dünya! 

 

Qoy acgöz zəlilər qanı sormasın, 

Nə “özünü”, nə də bizi yormasın. 

Yeyib-içib qoy bığını burmasın, 

Son qoy hər qovğana, qalına dünya! 
 

                               Cəmil Əkbər  25. 09 – 1987 

 

241. DÜNYA 

 

Həryana baxırsan nadan hökmedir, 

Baxan yox ağıla, kamala dünya.  

Təlimdən yarımçıq dadan hökmedir, 

Qiymət yox əqidə, amala dünya. 
 

Bu dövrü-zəmanə gör kimlərindir? 

Qaş-göz eyləyənin, him-cimlərindir, 

Lovğa, yekəxana, xudbinlərindir, 

Nəyaman qalıbdır kahala dünya?!  
 

İnsan birbirinin qanını sorur, 

Zülalını çəkir, şanını sorur. 

İliyini vurur, canını sorur, 

Mürvət yox qocaya, cahala dünya. 
 

Hər yetən gədələr başa çəkildi, 

Zirvəyə üz tutdu, qaşa çəkildi. 

Bir tövbə edən yox, haşa çəkildi, 
Baxan yox el-oba, mahala dünya.  
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Vəzifə başında yerlər səhv düşüb, 

Pələnglər, bəbirlər, şirlər səhv düşüb. 

Kərgədan, begomont, nərlər səhv düşüb, 

Diqqət yox nurani, ahala dünya,   
 

Alan-almağında, satan satmaqda, 

İtirən-itirir, tapan-tapmaqda, 

Üzən üzməyində, batan-batmaqda, 

Qərq olub ah-nalə, zavala dünya,   
 

                           Cəmil Əkbər   22. 10 – 1994 
 

242. DÜNYA KİMDƏN-KİMƏ QALDI? 

 

Hara getdi nər kişilər? 

Dünya kimdən-kimə qaldı? 

İnci, sədəf, zər kişilər? 

Dünya kimdən-kimə qaldı? 

 

Hanı şərəf, hanı şöhrət? 

Hanı xətir, hanı hörmət? 

Hanı insaf, hanı mürvət? 

Dünya kimdən-kimə qaldı? 
 

Hanı abır, hanı ismət? 

Halal süfrə, halal nemət? 

Artıb nöqsan, artıb qələt, 

Dünya kimdən-kimə qaldı? 
 

Vaxt yetişdi, vədə gəldi, 

Qorxu düşdü, hədə gəldi, 

Kişi getdi, gədə gəldi, 

Dünya kimdən-kimə qaldı? 
 

Arif getdi, naşı gəldi,  

Nadanın çaşbaşı gəldi, 

Alveri, daşbaşı gəldi, 

Dünya kimdən-kimə qaldı? 
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Kefi getdi, qəmi gəldi, 

Sular axdı, gəmi gəldi,  

Gözlərimin nəmi gəldi, 

Dünya kimdən-kimə qaldı? 
 

Hiyləgərlər, biclər gəldi,  

Sərsərilər, giclər gəldi. 

Tərsəməssəb öclər gəldi, 

Dünya kimdən kimə qaldı? 
 

Karlı getdi, karsız gəldi,  

Arlı getdi, arsız gəldi,  

Girli getdi, girsiz gəldi,  

Dünya kimdən-kimə qaldı? 
 

Dağ başını duman aldı, 

Könülləri güman aldı,  

Tez-tələsik, aman aldı, 

Dünya kimdən-kimə qaldı? 
 

Hanı Alım, Ələsgərim? 

Pürkamal, sinədəftərim? 

Qurbanla, Dədə Şəmşirim? 

Dünya kimdən kimə qaldı? 
 

Hanı Cavad, hanı Vəlim? 

Söz-söhbətdə dürlü ləlim? 

Şeiriyyətdə qoca kəlim? 

Dünya kimdən kimə qaldı? 
 

Yaradanlar, quran getdi, 

Əllərini yoran getdi, 

Səhər tezdən duran getdi, 

Dünya kimdən-kimə qaldı? 
 

Oyaq getdi, yatan gəldi,  

Vicdanını satan gəldi. 

Günahlara batan gəldi,  

Dünya kimdən-kimə qaldı? 
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Küsən-küsdü, bezən-bezdi, 

Duyan-duydu, sezən-sezdi, 

Səbr eyləyib dözən-dözdü, 

Dünya kimdən-kimə qaldı? 
 

Gah açıldı, gah da soldu, 

Gah boşaldı, gah da doldu, 

Tarix nələr yola saldı? 

Dünya kimdən-kimə qaldı? 
 

Dağlar başı sara qaldı,  

Tufan, boran, qara qaldı.  

Ürəklərdə yara qaldı, 

Dünya kimdən-kimə qaldı? 
 

Quran getdi, sökən gəldi, 

Zəhlələri tökən gəldi. 

Qamətləri bükən gəldi, 

Dünya kimdən-kimə qaldı? 
 

Ənlik, kirşan moda düşdü, 

Bilməm hardan yada düşdü? 

Könül quşum oda düşdü, 

Dünya kimdən-kimə qaldı? 
 

Baxan yoxdur ağsaqqala, 

Dərdbilənə, əhlihala. 

Bəşər düşür qeylüqala, 

Dünya kimdən-kimə qaldı? 
 

Artır qəzəb, artır hiddət, 

Qəlbi boğur kinküdurət. 

Qərəz, qisas, açıq, nifrət, 

Dünya kimdən-kimə qaldı? 
 

Kimə deyək dərdimizi? 

Xeyrimizi, şərimizi? 

Açıb-tökək sirrimizi? 

Dünya kimdən kimə qaldı? 

 

 

                         Cəmil Əkbər  28. 05 – 1993 
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243. DÜNYA GÖRÜN KİMƏ QALDI? 

 

Nə istedad, nə fərasət? 

Dünya görün kimə qaldı? 

Nə igidlik, nə cəsarət? 

Dünya görün kimə qaldı? 

 

Nə ədəb var, nə nəzakət, 

Nə insaf var, nə kəramət, 

Xeyirxahlıq, nə fəzilət, 

Dünya görün kimə qaldı? 

 

Nə abır var, nə həya var, 

Nə əqidə, nə qayə var. 

Halal zəhmət, nə mayə var, 

Dünya görün kimə qaldı? 

 

Çalana bax, çapana bax, 

Əlamanda qapana bax. 

İtirənə, tapana bax, 

Dünya görün kimə qaldı? 

 

Satana bax, alana bax, 

Gözü yolda qalana bax. 

Məzluma bax, kalana bax, 

Dünya görün kimə qaldı? 

 

Ünsiyyəti pozana bax,  

Yolu-izi azana bax,  

Planını cızana bax,  

Dünya görün kimə qaldı? 

 

Vaxt yetişdi, vədə gəldi, 

Qəlbimizə zədə gəldi, 

Kişi getdi, gədə gəldi,  

Dünya görün kimə qaldı? 
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Baş qaldırdı alaq otu,  

Gicitkanlar, dalaq otu,  

Tikan, qanqal, ulaqotu, 

Dünya görün kimə qaldı? 

 

Baxan yoxdu ağsaqqala, 

Dərdbilənə, əhlihala, 

Düçar olduq qeylüqala, 

Dünya görün kimə qaldı? 
 

Tarlaları basdı ala, 

Asta-asta, bala-bala. 

Nə yort, yüyür, ha çabala, 

Dünya görün kimə qaldı? 
 

İş verilmir, iş bilənə, 

Kotan əkən, xış bilənə, 

Yaz görənə, qış bilənə, 

Dünya görün kimə qaldı? 

 

Naşı gəlib zərgər olub,  

Oğru-əyri pərgar olub,  

Yolgöstərən pulgir olub, 

Dünya görün kimə qaldı? 
 

Pulla keçir, keçən başa, 

Bürünürlər alqumaşa, 

Oğulsansa et tamaşa, 

Dünya görün kimə qaldı? 
 

Mat qalıbdır ədalət də, 

Doğru-düzlük, həqiqət də, 

Şəxsiyyət də, cəmiyyət də, 

Dünya görün kimə qaldı? 
 

Kəsən yoxdu şərimizi, 

Tanımırıq yerimizi, 

Açıb tökdüm sirrimizi, 

Dünya görün kimə qaldı? 
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El-obanı pəsinən yox, 

Bədəməldən diksinən yox. 

Qorxub ülkən, səksənən yox, 

Dünya görün kimə qaldı? 

 

Hara gedək bu gedişlə? 

Bu yarışla, bu finişlə, 

Bu güzarla, bu gərdişlə, 

Dünya görün kimə qaldı? 

 

Alagözlər sürmələnib, 

Qaymaq dodaq gərmələnib, 

Vicdan, məslək cərmələnib, 

Dünya görün kimə qaldı? 

 

Bağlar qalıb bara həsrət, 

Alma, heyva, nara həsrət,  

Mərd igidlər ara həsrət, 

Dünya görün kimə qaldı? 

 

Yetiş dada Pərvərdigar, 

Səndədi bil, hər ixtiyar, 

Ver bəşərə iman, ilqar, 

Dünya görün kimə qaldı? 
 

                       Cəmil Əkbər  20. 05 – 1992 
 

244. DÜNYASIDIR 

 

Nə düzlük, doğruluq, həqiqətdi bu? 

Hiyləgər, dələduz, bic dünyasıdır. 

Bacarıq, fərasət, ləyaqətdi bu? 

Sərsəri, kəmağıl, gic dünyasıdır. 

 

Görmürsənmi öldürəni, öləni? 

Ağladanı, sızladanı, güləni? 

Milyon-molyon gedənləri, gələni? 

Durubdur üz-üzə, kəc dünyasıdır. 
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Görmürsənmi qisasları, qərəzi? 

Nanəciblik, bu olubdur mərəzi. 

Vicdanında düz çəkməyir tərəzi, 

Əvvəldən-axıra öc dünyasıdır. 
 

Birisi yaxşıdır, birisi pisdir, 

Birisi xeyirxah, birisi nəsdir. 

Birisi mülayim, birisi tərsdir, 

Höcət dünyasıdır, ləc dünyasıdır. 
 

Birisi əzilir, birisi əzir, 

Birisi incidir, birisi bezir. 

Birisi dözdürür, birisi dözür, 

Əvvəli-axırı puç dünyasıdır. 
 

Ünsiyyət-ülfətdə qəbahətə bax, 

Kinə-küdurətə, ədavətə bax, 

Xainlik, xəbislik, xəyanətə bax, 

Əzəldən-axıra suç dünyasıdır. 
 

                           Cəmil Əkbər 22-24 / 10 – 1991 

                        

245. DÜNYASIDIR 
 

Dünya yaranandan belədir, belə, 

Əzəldən-axıra hoş dünyasıdır. 

Yetişmir ərsəyə, gəlmir əmələ, 

Bizləhabizlədir, toş dünyasıdır. 

          

Heçkəsə əbədi qalası deyil, 

Zəfər təbilini çalası deyil. 

Nəqədər doldursan, dolası deyil, 

Havayı, əfsanə, boş dünyasıdır. 
 

Yaranıb gələnlər, qaçıb gedirlər, 

Köçəri quş kimi köçüb gedirlər.  

Əcəl şərbətini içib gedirlər, 

Sıldırım qayadır, daş dünyasıdır. 
 

                                      Cəmil Əkbər           
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246. DÜNYASIDIR 

 

Zamanın qəribə işdəkləri var, 

Yamyaşıl, çəhrayı, al dünyasıdır. 

Şərbəti, şəkəri, qədəkləri var, 

Zəhər dünyasıdır, bal dünyasıdır. 
 

Bir yanda davadır, bir yanda dalaş, 

Bir yanda həyəcan, səksəkə, təlaş. 

Əgər inanmırsan bəri gəl, soruş, 

Qovğa dünyasıdır, qal dünyasıdır. 
 

Bir yanda istidir, bir yanda sərin, 

Bir yanda dayazdır, bir yanda dərin. 

Bir yanda acıdır, bir yanda şirin, 

Dəymiş dünyasıdır, kal dünyasıdır. 
 

Bir yanda qanan var, bir yanda nadan, 

Təlim-tərbiyədən yarımçıq dadan. 

Bir yanda haqqısay sümürüb, udan, 

Heyvan dünyasıdır, mal dünyasıdır. 
 

Bir yanda oba var, bir yanda el var, 

Bir yanda tikan var, bir yanda gül var. 

Bir yanda Muğan var, bir yanda Mil var, 

Darçın dünyasıdır, hil dünyasıdır. 
 

Çoxları bilməyir zəfəran nədir? 

Yaşamaq, yaratmaq, güzəran nədir? 

Eniş nə, yoxuş nə, dağ, aran nədir? 

Gözündən dumanı sil dünyasıdır. 
 

Çoxları işini, gücünü bilmir, 

Vurur peysərinə vecini bilmir. 

Təqsirini bilmir, suçunu bilmir, 

Dinib-danışmayır, lal dünyasıdır. 
 

Yeyirlər, içirlər məzələnirlər, 

Bəzənib, düzənib təzələnirlər. 

Sığmayıb qəlibə çözələnirlər, 
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Aşırlar, daşırlar, sel dünyasıdır. 

Anlayan anlayır, qananlar qanır, 

Vicdanı, məsləki yananlar yanır. 

Böyüyü-kiçiyi sananlar sanır, 

Sərrafa, arifə ləl dünyasıdır. 
 

 

Saxta fikirlərə, yalana bir bax, 

Şaxta, qar içində solana bir bax. 

Ayaqlar altında qalana bir bax, 

Fitnələr, fəsadlar, fel dünyasıdır. 

 

Düşünüb dərk edən, maarif qanana, 

İncə anlayana, zərif qanana. 

Kitab tanıyana, hərif qanana, 

Ətiri-bənövşə gül dünyasıdır. 

 

Aqillər dünyanı dərk edib gedir, 

Avamlıq nə varsa tərk edib gedir. 

Şan-şöhrət qazanıb, görk edib gedir, 

Öyrən dünyasıdır, bil dünyasıdır. 
 

                                Cəmil Əkbər 21. 05 – 1993 

247. DÜNYASINDA 

 

Fitnə-fəsad harda varsa görünəydi, bilinəydi, 

Yer olmaya əyrilərə, həqiqətin dünyasında. 

Kin-küdurət ürəklərdən birdəfəlik silinəydi. 

Yer olmaya qeyrilərə, ədalətin dünyasında.  

 

Zəfər çala xoş arzular, səadətin şərəfinə, 

Ülviyyətin, qüdsiyyətin, xoş adətin şərəfinə,  

Ən müqəddəs ənənənin, ləyaqətin şərəfinə, 

Yer olmaya bədxahlara, xoş niyyətin dünyasında. 

 

Qan qaraldan, ürək sıxan, söz-söhbətlər olmayaydı, 

Dedi-qodu, giley-güzar, nə qeybətlər olmayaydı. 

Nə kədər, qəm, nə qüssələr, nə möhnətlər olmayaydı, 

Məna dolu, məzmun dolu, bu hikmətin dünyasında. 



347 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD 

 

 
 

İnsanoğlu harda varsa, birbiriylə yoldaş ola, 

Həmkar ola, həmdəm ola, dostdoğmaca qardaş ola. 

Can deyərək, can eşidə, ürək dostu sirdaş ola, 

Ədavətə yer olmaya, cəmiyyətin dünyasında. 
 

Son qoyula zalımlara, qatillərə, cəlladlara, 

Ağlamağa, sızlamağa, ah-naləyə, fəryadlara. 

Nanəcibə, namərdlərə, naqislərə, xoryadlara, 

Mərhəmətin, səxavətin, kəramətin dünyasında. 
 

Birdəfəlik son qoyula, əzilənə, əzənlərə, 

Məzlumlara, yazıqlara, əlayaqda dözənlərə. 

Öz canından usanaraq, varlığından bezənlərə, 

Bu fəhimin, bacarığın, fərasətin dünyasında. 
 

Bəşər oğlu əhval tutub, halı olub soraqlaşa, 

Gündən-günə, aydan-aya, gümrahlaşıb, növraqlaşa. 

Bədəməldən, nəs işlərdən, vidalaşıb iraqlaşa, 

Nadanlar meydan açmaya, məharətin dünyasında. 
 

Haqqın səsi zəfər çala, şərxətaya, böhtanlara, 

Hiyləgərə, dələduza, iblislərə, şeytanlara. 

İnsafını atanlara, qəflətlərdə yatanlara, 

İnsanoğlu boğulmaya, cəhalətin dünyasında. 
 

Nə eşidək, nə dinləyək, ah-naləni, fəqanları, 

Zorluları, gücsüzləri, məzlumları, dehqanları. 

Qansoranı, zəliləri, cibgirləri, ciqanları, 

İnsanoğlu boğulmaya, nəs halətin dünyasında. 
 

Hünər ilə, zəfər ilə, yer üzü cənnətə dönə, 

Nəcibliklə, zərifliklə, ünsiyyət ülfətə dönə. 

Məlahətə, təravətə, rövnəqi-zinyətə dönə, 

Al yanaqlar saralmaya, səfalətin dünyasında. 
 

Bağa kol-kos deyilməyə, kolkoslar bağ görünməyə, 

Dağlara təpə deyilib, təpələr dağ görünməyə. 

Ağlara qara yaxılıb, qaralar ağ görünməyə, 

Xeyirxahlar məhv olmaya, bədniyyətin dünyasında. 
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Yer üzünə səmalardan başdan-başa nur ələnə, 

Yağış yağıb şeh düşə də, yola-izə nur ələnə.  

Sədaqətin, səxavətin lap özünə nur ələnə,  

Dedi-qodu, giley-güzar, şikayətin dünyasında. 

 

Qəlbiqara xainlərə, xəbislərə yer olmaya,  

Tamahkirə, acgözlərə, hərislərə yer olmaya. 

Nanəcibə, Bədəsilə, naqislərə yer olmaya,  

İnsanoğlu inləməyə, xəyanətin dünyasında. 

 

Xeyir işdən, xoş əməldən, üzü gülsün insanların,  

Uzaq-uzaq yollar getsin, izi gülsün insanların, 

Mərd igidi fəxr eyləsin, qızı gülsün insanların, 

Əriməsin, çürüməsin, xəcalətin dünyasında. 

 

Babaları qınamasın, gələcəyin nəsilləri, 

Ötüb-keçən nəs illəri, qərinəsi, fəsilləri. 

Neçə-neçə ədibləri, şair təbli Cəmilləri, 

Dava-dalaş, fəlakətin, cinayətin dünyasında. 
 

                                                 Cəmil Əkbər 

248. AY DÜNYA 

                            

İnsan gəldi-gedərgidi,                      

Sən salamat ol, ay dünya.                 

Ömür-günlər ötərgidi,                      

Qayğımıza qal, ay dünya.                           

 

Dinən susdu, susan dindi, 

Sönən yandı, yanan söndü. 

Enən qalxdı, qalxan endi, 

Nələr gördü yol, ay dünya. 

 

Çox calanan bitişmədi,   

Meyvələri yetişmədi. 

Bülbülləri ötüşmədi, 

Nitqi qaldı lal, ay dünya. 
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Qəflətlərdə yatan kəslər, 

İnsanlığı atan kəslər. 

Vicdanını satan kəslər, 

Sağı bildi sol, ay dünya. 

 

Hər yerin öz səfası var, 

Hər dərdin öz dəvası var, 

Hərkəsin öz havası var, 

Nəbzi tutub çal, ay dünya. 
 

Zəhmət çəkib var gözləyən, 

Bağça salıb bar gözəyən, 

Namus, qeyrət, ar gözəyən, 

Tapanmadı pul ay dünya. 
 

Kimiyə cərmə verdirdin,                        

Kimiyə tirmə hördürdün,                       

Kimiyə hörmə geydirdin,                       

Kimiyə də şal, ay dünya.                                   
 

De kimlərə üz göstərdin?                        

Yol-ərkanı düz göstərdin?                       

Cığır salıb iz göstərdin?                          

Bəs kimsəyə dal ay dünya?                      
 

De kimləri göynətmisən?                          

Od-ocaqsız qaynatmısan,                          

Aldatmısan, oynatmısan,                          

Bir könlünü al, ay dünya 
 

Biz köçdükcə sən azalma, 

İnildəmə, nə sozalma, 

Nə sarsılma, nə pozulma, 

Sən yenidən dol, ay dünya. 
 

Gah boşaldın, gah da doldun, 

De kimlərdən-kimə qaldın? 

Son mənzilə yola saldın, 

Neçə Rüstəm-Zal, ay dünya. 
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Məkəs-milçək uçub getdi, 

Tez-tələsik qaçıb getdi.    

Şan düzməmiş köçüb getdi,  

Çəkənmədi bal, ay dünya. 

 

Sonalar göldə yaşadı, 

Bülbüllər güldə yaşadı. 

Vəhşilər çöldə yaşadı, 

Məskən oldu kol ay dünya. 
 

El dərdinə qalmayanlar, 

Ondan halı olmayanlar. 

Düşüncəyə dalmayanlar, 

Gəlib-getdi mal, ay dünya. 

 

Ötürdükcə hər ilini, 

Hər ayını, fəsilini.  

Unutmaynan Cəmilini, 

Hərdən yada sal, ay dünya. 
 

                                    Cəmil Əkbər 1988  

 

249. YAŞA DÜNYA 

 

Vətənimsən, məskənimsən,    

Yaşa səni, yaşa dünya! 

Harda olsam, mənə yurdsan, 

Yaşa səni, yaşa dünya!  

 

Ruhoxşayan mənzərən var,  

Eniş-yoxuş, dağ-dərən var,  

El-obalı düşərgən var,  

Yaşa səni, yaşa dünya! 

 

Dövlət səndə, sərvət səndə,  

Dadlı-dadlı nemət səndə,      

Qüvvət səndə, qüdrət səndə,  

Yaşa səni, yaşa dünya!  
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Seyrə çıxım dağlarını, 

Gül-çiçəkli bağlarını, 

Şamamalı tağlarını, 

Yaşa səni, yaşa dünya! 
 

Təmiz olsun abı-hava, 

Odur loğman, dərdə dəva, 

Mən nəvəyəm, sən də baba, 

Yaşa səni, yaşa dünya! 
 

Camalından doymur gözüm, 

Doymur dilim, doymur sözüm, 

Mən köçsəmdə qalsın izim, 

Yaşa səni, yaşa dünya! 
 

Cana gəldim sənin ilə, 

Ülfət eylə mənim ilə. 

Səs-səmirim, ünüm ilə, 

Yaşa səni, yaşa dünya! 
 

Möcüzədir əsrlərin, 

Ötüb keçən fəsillərin, 

Dövran sürsün nəsillərin, 

Yaşa səni, yaşa dünya! 
 

Mən vurğunam hər ayına, 

Qış, payıza, yaz, yayına, 

Fürsət vermə hər xayına, 

Yaşa səni, yaşa dünya! 

 

Qolumdakı qüvvət sənin, 

Təpər sənin, riqqət sənin, 

Dizimdəki taqət sənin, 

Yaşa səni, yaşa dünya! 

 

Dilimdəki söz sənindir, 

Qəlbimdəki köz sənindir, 

Oğul sənin, qız sənindir, 

Yaşa səni, yaşa dünya! 
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Canlar alan gözəlin var, 

Dil-dodağı məzəlin var, 

Axırın var, əzəlin var, 

Yaşa səni, yaşa dünya! 

 

Mərd oğulun, mərd qızın var,  

Ayın, günün, ulduzun var. 

Tarın, sazın, avazın var, 

Yaşa səni, yaşa dünya! 

 

Qoy ötüşsün kəkliklərin, 

Həzin-həzin küləklərin, 

Şirin arzu-diləklərin, 

Yaşa səni, yaşa dünya! 
 

 

Meydanı ver məhəbbətə, 

Eşqə, anda, sədaqətə. 

İnsanlığa ləyaqətə, 

Yaşa səni, yaşa dünya! 

 

Aran gözəl, dağlar gözəl, 

Tarla, zəmi, bağlar gözəl, 

Şamamalı tağlar gözəl, 

Yaşa səni, yaşa dünya! 

 

                          Cəmil Əkbər  30. 05 – 1988 

 

250. DÜNYANIN 

 

Dəyişib zəmanə, nə pis gəlibdi? 

İtdi-batdı cah-cəlalı dünyanın. 

Dolaşıb kələfi, nə nəs gəlibdir? 

Ara vermir qeylüqalı dünyanın. 

 

Meydan verilibdir başıboşlara, 

Vicdanı kəmlərə, qəlbi daşlara. 

Filə hücum çəkən alabaşlara, 

Yaman artıb dərd-məlalı dünyanın. 
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Pozulubdur olan-qalan kefimiz, 

Qəhət olub qazancımız, nəfimiz. 

Gündən-günə tüğyan edir səhvimiz, 

Dəyməmiş tökülür kalı dünyanın. 
 

Bir zaman danışan, dinənlər susur, 

Qaralıb-qarsıxıb, sönənlər susur, 

Mövqedən aşağı enənlər susur, 

Çoxalıb kəköyü, lalı dünyanın. 
 

Sərsərilər, gicbəsərlər əlində, 

Kütbeyinlər, dəngəsərlər əlində,  

Boynuyoğun kəlpeysərlər əlində, 

İnləyir, sızlayır valı, dünyanın. 
 

Sədarət də gədələrə verilib, 

Yonulmamış pedələrə verilib. 

Baş-qulağı zədələrə verilib,  

Gözdən düşüb əhlihalı dünyanın. 
 

İtiribdi şöhrətini yamanca,  

Var-halını, nemətini yamanca,  

Nicatını, nüsrətini yamanca, 

Müşkül olub kefi-halı dünyanın. 
 

Çoxları salındı nüfuzdan, gözdən, 

Salındı yolaqdan, cığırdan, izdən, 

Mənzilə çatmamış tələsik, tezdən, 

Dönüb qarışqaya fili dünyanın. 
 

Nəqədər köklədim zilə gəlmədi, 

Düşüb ahənginə, dilə gəlmədi,  

Qana-qana, bilə-bilə gəlmədi, 

Pəsdə inildədi zili dünyanın. 
 

Bu gedişlə düzələn döy bu bəşər, 

Yola getməz ömürboyu xeyir-şər. 

Didişəcək, vuruşacaq sərbəsər, 

Kor edər gözləri külü dünyanın. 
 

                               Cəmil Əkbər  23. 02 – 1992 
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251. DÜNYANIN 

 

Nəqədər nəhənglər gözdən salındı, 

Döndü qarışqaya fili dünyanın, 

Gün çeşdə qalxmamış tezdən salındı, 

Çatmadı heç yana əli dünyanın. 
 

Danışa bilmədi, nitqi lal oldu, 

Pozuldu zəmanə, qeyri-hal oldu, 

Salındı araya qeylüqal oldu, 

Tutuldu dodağı, dili dünyanın. 
 

Hər yetən gədələr başa çəkildi, 

Karlı vəzifəyə, işə çəkildi. 

Üzüyə salındı, qaşa çəkildi, 

Çoxaldı fitnəsi-feli dünyanın. 
 

Haqq-nahaqa, nahaq-haqqa qarışdı, 

Fürsət tapıb qurd sürüyə sırışdı. 

Baş ayaqla, ayaq başla vuruşdu, 

Bəd gəldi ayları, ili dünyanın. 
 

Törədilən qəbahətlər üzündən,  

Kin-küdurət, ədavətlər üzündən,  

Avamlıqlar, cəhalətlər üzündən,  

Tərsinə işlədi vəli, dünyanın. 
 

Gözəl insan gözdən düşdü, pis oldu, 

Bədxah oldu, zalım oldu, nəs oldu. 

Qızıl ikən qalay oldu, mis oldu, 

Salındı hörmətdən kəli dünyanın. 
 

Ədaləti, həqiqəti dandılar,  

İnsanlığı, ləyaqəti dandılar,  

Ülvü-istək, məhəbbəti dandılar, 

Xəzana qərq oldu gülü dünyanın. 
 

Davaların, dalaşların içində, 

Qorxu-ülkü, təlaşların içində,  

Yerli-yersiz vuruşların içində, 

Car oldu gözünün seli dünyanın. 
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Abırsızlar, həyasızlar əlindən, 

Əqidəsiz, qayəsizlər əlindən,  

Tərbiyəsiz, dayəsizlər əlindən, 

Tükəndi darçını, hili dünyanın. 

 

Hər gələnlər gedənləri pislədi, 

Bədxahladı, zalımladı, nəslədi. 

Yalan-palan səadətə səslədi, 

Qalmadı incisi, ləli dünyanın. 
 

                               Cəmil Əkbər 24. 04 – 1993 

                              

252. DÜNYANIN 

 

Zəhməti çəkənlər arı olsada, 

Gör kimlər döşürür balı, dünyanın? 

Qüvvəsi tükənib yarı qalsada, 

Çəkir qovğasını, qalı dünyanın. 

 

Cahillərin, nadanların əlindən, 

Tərbiyəsiz adamların əlindən, 

Haqqısayı udanların əlindən, 

Tökülür dəyməmiş, kalı dünyanın. 

 

Nəqədərki, əlayaqda qalan var? 

Dağılan var, sökülən var, talan var?  

Xəzan vuran, saralan var, solan var? 

Pozulur əhvalı, halı dünyanın. 

 

Gedə-gedə nər kişilər azaldı, 

Sözü bütöv zər kişilər azaldı.  

Dar məqamda zor kişilər azaldı, 

İnləyir, sızlayır valı dünyanın. 

 

İgidlər nəyaman pozuldu belə, 

Seyrəldi dəstəsi, azaldı belə. 

Çevrilib tərsinə yozuldu belə, 

Görünmür Rüstəmi-Zalı dünyanın. 
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Hamı qulluq edir öz tamahına, 

Əyri tamahına, düz tamahına,  

Oğul tamahına, qız tamahına, 

Hökmedir həryanda pulu dünyanın. 

 

Baxıb zəmanəyə öyünmək olmur, 

Ürəkdən şad olub, sevinmək olmur. 

Tapıb əyinlərə geyinmək olmur, 

Bahadır tirməsi, şalı dünyanın. 

 

Cəmil Əkbər gen dolandı “bəylər”dən, 

Biganədən, laqeyiddən, keylərdən. 

Düşüncədə, dərrakədə, səylərdən, 

Olubdur nökəri, qulu dünyanın. 
 

                              Cəmil Əkbər 12. 10 – 1993 

                

253. DÜNYANIN 
 

Hərə bir dərədə kəf gələ-gələ, 

Dağıtdı daşını, sökdü dünyanın. 

Yanlış gedə-gedə, səhv gələ-gələ, 

Vurub qamətini bükdü dünyanın. 

 

Nə ağına baxdı, nə qarasına, 

Nə sağına baxdı, nə yarasına. 

Nə bağına baxdı, nə urasına, 

Vurub gözyaşını tökdü dünyanın. 

 

Zəlitək soxulub qanını sordu, 

Zülalını sordu, şanını sordu, 

Gövhərini sordu, kanını sordu, 

Yurdunda sarımsaq əkdi dünyanın. 

 

İnsanoğlu mürvətini ataraq, 

Abırını, ismətini ataraq, 

Məzmununu, hikmətini ataraq, 

Dağı sinəsinə çəkdi dünyanın. 
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Haqqısayı unudanlar, udanlar, 

Tərbiyədən kəm-kəsirlər, dadanlar, 

Haqqa doğru tərsə-məzhəb adanlar, 

Bütün şirəsini çəkdi dünyanın. 
 

                                Cəmil Əkbər  

254. DÜNYADIR 

 

Bilən yoxdur fitnəsini-felini, 

İçi başqa, üzü başqa dünyadır! 

Anlayan yox, qanan yoxdur dilini, 

İşi başqa, sözü başqa dünyadır! 

 

Kimiyə qəhətdir,  kimiyə boldur, 

Kimiyə yetişib, kimiyə kaldır. 

Kimiyə “qədək”dir, kimiyə “şal”dır, 

Çoxu başqa, azı başqa dünyadır. 

 

İki cür xəyalı, baxışı vardır, 

Bəzəyi, düzəyi, naxışı vardır.  

Enişi, düzü var, yoxuşu vardır, 

Özü başqa, közü başqa dünyadır! 

 

İnciyən yox söhbətindən, dilindən, 

Bezikən yox, doyan yoxdu əlindən. 

Dəstə tutub qoxlamaqla gülündən, 

Qışı başqa, yazı başqa dünyadır! 

 

Çox gedəni, gələnləri görübdür, 

Çox dirilən, ölənləri görübdür.  

Ərşi-gürşü bilənlıəri görübdür, 

Ərki başqa, nazı başqa dünyadır! 

 

Çoxlarını əvvəl-axır azdırıb, 

Aqibətdə dərin quyu qazdırıb, 

Ünvanını birdəfəlik pozdurub, 

Yolu başqa, izi başqa dünyadır! 
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Axşamı da, səhəri də var onun, 

Nəşəsi də, qəhəri də var onun.  

Şəkəri də, zəhəri də var onun, 

Tamı başqa, duzu başqa dünyadır! 

 

Çoxlarına sədaqəti çatmadı, 

Gözəlliyi, ləyaqəti çatmadı,  

Nə istisi, hərarəti çatmadı, 

Odu başqa, közü başqa dünyadır! 

 

Yazı-qışı hər havası gözəldir, 

Həm zövqü var, həm səfası gözəldir, 

Dərdi varsa, hər dəvası gözəldir, 

Tarı başqa, sazı başqa dünyadır! 
 

                              Cəmil Əkbər  7. 10 – 1987                             

 

255. NƏ ÇOX İMİŞ QOZBELLƏRİ DÜNYANIN? 

 

Söyüdtək, ulğuntək barsız oqədər, 

Xeyirsiz, bəhrəsiz, karsız oqədər, 

Abırsız, ismətsiz, arsız oqədər, 

Nə çox imiş qozbelləri dünyanın? 

 

Yaxşını pislərdən ayıra bilmir, 

Qızılı mislərdən ayıra bilmir,  

Dumanı hislərdən ayıra bilmir, 

Nə çox imiş qozbelləri dünyanın? 

 

Cəm olub həryanda verib əl-ələ, 

Salıb aralığa yaman vəlvələ, 

Qoymayır bəşəri əmələ gələ, 

Nə çox imiş qozbelləri dünyanın? 

 

Deyirsən sözünü, xətrinə dəyir, 

Girləyir başını, verməyir xeyir. 

Durub hüzurunda gözünü döyür, 

Nə çox imiş qozbelləri dünyanın? 
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Ona görə bu dünyamız düzəlmir, 

Nə fikrimiz, nə xülyamız düzəlmir,  

Nə yuxumuz, nə röyamız düzəlmir, 

Nə çox imiş qozbelləri dünyanın? 
 

Mən eləbilirdim hamı qanandır, 

Hamı gözəl pərim, hamı canandır, 

Hamı dərk edəndir, hamı insandır, 

Nə çox imiş qozbelləri dünyanın? 
 

Kitabın, dəftərin əsəri yoxdur, 

Faydası görünmür, səməri yoxdur. 

Düşüb ovxarından kəsəri yoxdur, 

Nə çox imiş qozbelləri dünyanın? 
 

Deməklə, yazmaqla qanan kimdiki? 

Böyüyü-kiçiyi sanan sanan kimdiki? 

Xətiri-hörməti anan kimdiki? 

Nə çox imiş qozbelləri dünyanın? 

 

Deyib-danışmaqla qurtaran deyil, 

Küsüb-barışmaqla qurtaran deyil,  

Döyüb vuruşmaqla qurtaran deyil,  

Nə çox imiş qozbelləri dünyanın? 

 

Günbəgün çoxalır, azalan deyil, 

İnləyib, sızlayıb, sozalan deyil. 

Çürüyüb, əriyib pozulan deyil, 

Nə çox imiş qozbelləri dünyanın? 

 

Yazıq dünya bu dərdlərə neyləsin? 

Nəyi kimə bəyan edib söyləsin? 

Kimi dayandırsın, kimi əyləsin? 

Nə çox imiş qozbelləri dünyanın? 

 

Cəhd eylədim əyilənlər düzəlsin, 

Törpülənə-törpülənə nəzilsin, 

Ha çalışdım antipodlar əzilsin, 

Nə çox imiş qozbelləri dünyanın? 
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Hayana baxırsan nadan görünür, 

Təlimdən kəm-kəsir dadan görünür, 

Yolunu tərsinə adan görünür, 

Nə çox imiş qozbelləri dünyanın? 

 

Bürüyüb hər yanı alaq otları, 

Gicitkan sayağı dalaq otları. 

Tikanlar, qanqallar, ulaq otları, 

Nə çox imiş qozbelləri dünyanın? 

 

Tanıyıb bildikcə qanım qaralır, 

Zülalım sorulur, şanım qaralır, 

Gen dünya başıma yaman daralır, 

Nə çox imiş qozbelləri dünyanın? 
 

                            Cəmil Əkbər 25. 09 – 1999 

 

256. DÜZƏLMƏDİ QOZBELLƏRİ DÜNYANIN? 

 

Çəkilən zəhmətlər hədərə getdi, 

Düzəlmədi qozbelləri dünyanın. 

Qərq oldu qüssəyə, kədərə getdi, 

Düzəlmədi qozbelləri dünyanın? 

 

Qanmazlara qanan yazıq neyləsin? 

Nəyi izhar edib, bəyan eyləsin? 

Nəyi car çəkərək necə söyləsin? 

Düzəlmədi qozbelləri dünyanın? 

 

Nəqədər qərarlar yazıldısada, 

Ünsiyyət-ülfətlər pozudusada, 

Xətirlər-hörmətlər azaldısada, 

Düzəlmədi qozbelləri dünyanın? 

 

Nəqədər vədəsiz qırıldı getdi, 

Həsədlər çəkərək darıldı getdi, 

Bezikdi, usandı, yoruldu getdi, 

Düzəlmədi qozbelləri dünyanın? 
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Nəqədər məktəbdə insan dərs dedi, 

Münəccim, alimlər, loğman dərs dedi.  

İnciyib küsənlər, uman dərs dedi, 

Düzəlmədi qozbelləri dünyanın? 

 

Nəqədər şairlər şeir yazdılar, 

Nadanlığın dəsdəsini pozdular, 

Külüngləyib, eşələyib qazdılar, 

Düzəlmədi qozbelləri dünyanın? 

 

Gör nəqədər qalalara basıldı, 

Künc-bucağa, daldalara qısıldı. 

Hökm oxundu, dar ağacdan asıldı, 

Düzəlmədi qozbelləri dünyanın? 
 

Bir də gördün ucalanı vurdular, 

Zəfər çalıb, bac alanı vurdular. 

Müdrikliklə qocalanı vurdular, 

Düzəlmədi qozbelləri dünyanın? 
 

Hərislikdə, acgözlükdə tayı yox, 

Ha axtarsan insanlıqda payı yox. 

Süfrəsi yox, çörəyi yox, çayı yox, 

Düzəlmədi qozbelləri dünyanın? 
 

Abır yoxdu, həya yoxdu üzündə, 

Ədalət yox, həqiqət yox, sözündə. 

Şeytanlığı görəcəksən gözündə, 

Düzəlmədi qozbelləri dünyanın? 
 

Bir də gördün gədə oldu “irisi”, 

Satılmadı üç qəpiyə dərisi, 

Bir ha deyil, beş ha deyil dəlisi, 

Düzəlmədi qozbelləri dünyanın? 

 

Acıyıram beləsinin halına, 

Sərsəm fikirinə, kəc xəyalına, 

Tablaşmaq olmayır qilüqalına, 

Düzəlmədi qozbelləri dünyanın? 
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Aralığa qal-qovğanı saldılar, 

Evlər yıxıb ilhamını aldılar,  

Sandılar ki, zəfərləri çaldılar, 

Düzəlmədi qozbelləri dünyanın? 
 

Əsəblər korlandı, qanlar qaraldı, 

Gen dünyamız başımıza daraldı, 

Xəzan vurdu, bağça-bağlar saraldı, 

Düzəlmədi qozbelləri dünyanın? 
 

Bir də gördün birbirini yıxdılar, 

Qan qaraldıb ürəyini sıxdılar. 

Mərd igidə namərd kimi baxdılar, 

Düzəlmədi qozbelləri dünyanın? 
 

Bir də gördün birbirini əkdilər, 

Tez yerinə başqasını çəkdilər. 

Bezikdirib zəhləsini tökdülər, 

Düzəlmədi qozbelləri dünyanın? 
 

Gözgörəti pis dedilər yaxşıya, 

Bel bağlandı nabələdə, naşıya. 

Oğul gərək bu dərdləri daşıya, 

Düzəlmədi qozbelləri dünyanın? 
 

Yerə-göyə sığışmadı ədası, 

Bezikdirdi bu aləmi sədası. 

Bilmək olmur heç nə imiş sevdası? 

Düzəlmədi qozbelləri dünyanın? 
 

Nəqədər ağlayan, gülən də öldü, 

Gözünün yaşını silən də öldü, 

Dərdləyib, çərləyib ölən də öldü, 

Düzəlmədi qozbelləri dünyanın? 
 

Cəmil dedi öz qəlbindən keçəni, 

Dərin-dayaz, üz qəlbindən keçəni, 

Haqq-ədalət, düz qəlbindən keçəni, 

Düzəlmədi qozbelləri dünyanın? 
 

                              Cəmil Əkbər  26. 09 - 1999 
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257. AY BELƏ DÜNYA? 
 

 

Nəqədər qapını bağlı qoymusan? 

Nə deyim mən sənə ay belə dünya? 

Vurub sinələri dağlı qoymusan? 

Nə deyim mən sənə ay belə dünya? 

 

Analar, bacılar ağlar qalıbdır, 

Xəzana qərq olan tağlar qalıbdır, 

Bağbansız bağçalar, bağlar qalıbdır, 

Nə deyim mən sənə ay belə dünya? 

 

Nəqədər dost-tanış yola salmışıq, 

Həsrətindən saralmışıq, solmuşuq, 

Bulud kimi qaralmışıq, dolmuşuq, 

Nə deyim mən sənə ay belə dünya? 

 

Azaldı dost-tanış, yoldaş da getdi, 

Həmyaşıd, taytuşlar, çağdaş da getdi. 

Həmkarlar, həmdəmlər, sirdaş da getdi, 

Nə deyim mən sənə ay belə dünya? 

 

Nəqədər vədəsiz, vaxtsız öldürdün, 

Düşmənini sevindirdin, güldürdün, 

Yanan şamı, çırasını söndürdün, 

Nə deyim mən sənə ay belə dünya? 

 

Gör kimləri sərin-sərin dindirdin? 

Zirvələrdən vurub salıb endirdin? 

Can sağikən diri-diri öldürdün? 

Nə deyim mən sənə ay belə dünya? 

 

Kimləri eylədin kamal sahibi, 

Mənəvi gözəllik, camal sahibi,  

El-oba sahibi, mahal sahibi, 

Nə deyim mən sənə ay belə dünya? 
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Gör kimi müqəvva, büt eyləmisən, 

Ağa hüryan edib, lüt eyləmisən, 

Varını, halını qıt eyləmisən, 

Nə deyim mən sənə ay belə dünya? 
 

Kimi ad qazandı, hörmət qazandı, 

Şərafət qazandı, şöhrət qazandı. 

Kimi də dərd, azar, möhnət qazandı, 

Nə deyim mən sənə ay belə dünya? 
 

Kimi xidmətindən artıq dolandı, 

Qısqanclıq bilmədi, sırtıq dolandı. 

Pərçim olub el-obaya calandı, 

Nə deyim mən sənə ay belə dünya? 
 

Çoxunun zəhməti arada itdi, 

Olmadı bəhrəsi hədərə getdi. 

Həyatdan silindi, biryolluq itdi, 

Nə deyim mən sənə ay belə dünya? 
 

Nəqədər igidlər dərdlədi getdi, 

Düşüb müsibətə çərlədi getdi, 

Enişdə, yoxuşda tərlədi getdi, 

Nə deyim mən sənə ay belə dünya? 
 

Gör kimlərin bar vermədi zəhməti? 

Bilinmədi qayğıları, xidməti. 

Görünmədi, itdi-batdı hikməti, 

Nə deyim mən sənə ay belə dünya? 
 

Gör kimi irəli, başa çəkdilər? 

Zirvəyə qaldırıb qaşa çəkdilər. 

Bir ha deyil qoşa-qoşa çəkdilər, 

Nə deyim mən sənə ay belə dünya? 
         
Kimiyə şər-böhtan, qara yaxdılar, 

Haqq-nahaqdan axırına çıxdılar. 

Qan qaraldıb ürəyini sıxdılar, 

Nə deyim mən sənə ay belə dünya? 
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Seyrinə çıxmağa göz də doymayır, 

Ha deyib danışsam söz də doymayır. 

Getməklə, gəlməklə iz də doymayır, 

Nə deyim mən sənə ay belə dünya? 
 

Çoxları cəhd etdi ada çatmadı, 

Qohuma, qardaşa, yada çatmadı. 

Xoş gün görüb bir murada çatmadı, 

Nə deyim mən sənə ay belə dünya? 
 

Çoxları yaşayıb qocalanmadı, 

Zəfər dünyasından bac alanmadı. 

Var-hal toplayaraq güc alanmadı, 

Nə deyim mən sənə ay belə dünya? 

 

Ağladı, sızladı, inlədi getdi, 

Eşitdi, dinşədi, dinlədi getdi, 

Qövr etdi yarası, simlədi getdi, 

Nə deyim mən sənə ay belə dünya? 

 

Ağartdı başını Cəmil Əkbərin, 

Gödəltdi yaşını, Cəmil Əkbərin, 

Dağıtdı huşunu Cəmil Əkbərin, 

Nə deyim mən sənə ay belə dünya? 
        

                           Cəmil Əkbər   6. 03 -1996 

            

258. ELƏBİL DÜNYANIN SONU ÇATIBDIR 
 

İnsanın-insandan üzü dönübdür, 

Eləbil dünyanın sonu çatıbdır. 

Nə danım, gizlədim, düzü dönübdür,  

Eləbil dünyanın sonu çatıbdır. 

 

Mərdləri namərdə satana baxın, 

Şər deyib aranı qatana baxın,  

Üfunət gölünə batana baxın, 

Eləbil dünyanın sonu çatıbdır. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD | 366 

Qurtarmır qal, qovğa, kəsilmir dava, 

Zəhərə qarışır tərtəmiz hava. 

Azalmır gicbəsər, sərsəri, yava, 

Eləbil dünyanın sonu çatıbdır. 
 

Ağsaqqalı pəsinən yox, sayan yox, 

Sözlərinə məhəl qoyub, uyan yox. 

Nadanları düz yoluna qoyan yox, 

Eləbil dünyanın sonu çatıbdır. 
 

Karsala qulağa söz əsər etmir, 

Çatıb beyinlərə, düz əsər etmir. 

Yetişib haraya, tez əsər etmir, 

Eləbil dünyanın sonu çatıbdır. 
 

Haçandan qalmışıq biclər əlində, 

İlqara, imana kəclər əlində, 

Qanuna, qaydaya öclər əlində, 

Eləbil dünyanın sonu çatıbdır. 
 

Qiymət yoxdur ləyaqətli insana, 

Ülvü istək, məhəbbətli insana,  

Sədaqətli, səxavətli insana, 

Eləbil dünyanın sonu çatıbdır. 
 

Qanmazlar qananın qeydinə qalmır, 

İnciyib küsübsə könlünü almır. 

Xətiri-hörməti yadına salmır, 

Eləbil dünyanın sonu çatıbdır. 
 

Ayının meşədən xəbəri yoxdur, 

Köpəyin pedədən xəbəri yoxdur,  

Biclərin dədədən xəbəri yoxdur, 

Eləbil dünyanın sonu çatıbdır. 
 

Nəyaman azalıb ləyaqət əhli? 

Ədəb-ərkan əhli, nəzakət əhli? 

Xeyirxahlıq əhli, fəzilət əhli? 

Eləbil dünyanın sonu çatıbdır. 
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Cəmil Əkbər, nə durursan köç daha, 

Əcəl şərbətini doldur iç daha. 

Dayanıb ləngimə, durma, qaç daha, 

Eləbil dünyanın sonu çatıbdır. 
 

                                Cəmil Əkbər 16. 02 – 1998 
 

259. ETDİMİ? 

 

Dünyada oqədər söz danışmışam, 

Görən bir insana əsər etdimi? 

Sandımki nə dedim, düz danışmışam, 

Bir fayda verdimi, səmər etdimi? 
 

Görən sözüm bir qulağa çatdımı? 

Zərrə qədər bir beyinə batdımi? 

Yıxılanın qollarından tutdumu? 

Ovxara gətirib, kəsər etdimi? 
 

Cəmiləm, sözümü duyan oldumu? 

Onun xülyasına uyan oldumu? 

Gedib günahını yuyan oldumu? 

Könüllər mülkünə səfər etdimi? 
 

                           Cəmil Əkbər 20. 02 – 1999 
 

260. HEÇ İMİŞ 
 

Avamlar, cahillər, nadan yanında, 

İnsanlıq da, ləyaqətdə heç imiş. 

Təlimdən kəm-kəsir dadan yanında, 

Doğru-düzlük, həqiqət də heç imiş. 
 

Hiyləgər, dələduz, bic əyyamında, 

Sərsəri, kəmağıl gic əyyamında, 

İlqara, imana kəc əyyamında, 

Saf arzu da, pak niyyət də heç imiş. 
 

Zalımların, qansızların yanında, 

Zülalsızlar, şansızların yanında, 

Müqəvvatək, cansızların yanında, 

Xeyirxahlıq, fəzilət də heç imiş. 
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Cəmil Əkbər, məhəbbətə baxan yox, 

Sədaqətə, səxavətə baxan yox, 

İnsaf, mürvət, kəramətə baxan yox, 

Ədəb, ərkan, nəzakət də heç imiş. 
 

                                       Cəmil Əkbər 
 

261. YANILAN QƏZET 
 

 

                            Mən sənin halına yanım, yanmayım? 

Yolunu izini yanılan qəzet. 

Adını yad edib anım, anmayım? 

Həqiqət sözünü yanılan qəzet. 

 

Yanında dayanım, yoxsa yan keçim? 

Bilmirəm özümə nə yolu seçim? 

Hansı bir diyara üz tutum köçüm? 

Doğrunu, düzünü yanılan qəzet. 

 

Nəyaman qalmısan başın hayına? 

Fikirin, xəyalın, huşun hayına? 

Tutulmuş qabağın qaşın hayına? 

Oğlunu, qızını yanılan qəzet. 

 

Bəyan eyləyirsən yalan sözləri, 

Boğazdan yuxarı kalan sözləri. 

Züy tutub nağara çalan sözləri, 

Çoxunu, azını yanılan qəzet. 
 

Nəyaman dəyişdi dövrü-zəmanə, 

Axund da gəlməyir dinə, imanə. 

Məni də edibdir dəli-divanə, 

Qışını, yazını yanılan qəzet. 

 

Haçandan bəridir eynin açılmır, 

İdrakın, düşüncən, zehnin açılmır. 

Təfəkkür, təxəyyül, beynin açılmır, 

Tarını, sazını yanılan qəzet. 
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Nə tərif söyləyim şərafətinə, 

Bacarıq, fəhimə, fərasətinə. 

Korlanmış, kütləşmiş cəsarətinə, 

Unudub özünü yanılan qəzet. 

 

Gözlərin tutulub, qulaq kar olub, 

Bayquş bülbül olub, tərlan sar olub. 

Nadan meydan açıb, alim xar olub, 

Astarı, üzünü yanılan qəzet. 

 

Ay Cəmil, nadanı qandıranmadım, 

Haqqın çırasını yandıranmadım, 

Salıb zindanlarda donduranmadım 

Ərkini, nazını yanılan qəzet. 
 

                             Cəmil Əkbər  26. 02 – 1999 

 

262. YARAŞMAZ 

 

Eşit məni ay taytuşlar, a çağdaş, 

Bu torpağa bu qəbahət yaraşmaz. 

Ay həmkarım, ay həmdəmim, a sirdaş, 

İnsanlığa bu cəhalət yaraşmaz. 

 

Ürəklərin zinyətidir məhəbbət, 

Ünsiyyətin cövhəridir səadət. 

Özülüdür, əsasıdır ləyaqət, 

Bu Vətənə kinküdurət yaraşmaz. 

 

Zəhmət çəkib səadətə çatırıq, 

Qüdsiyyətə, ülviyyətə çatırıq. 

Dözüm, durum qətiyyətə çatırıq, 

Bu torpağa bu ədavət yaraşmaz.  

 

İnsanoğlu məhəbbətdən doğuldu, 

İnsaf, mürvət, kəramətdən doğuldu. 

Xeyirxahdan fəzilətdən doğuldu, 

Bu Vətənə bu xəyanət yaraşmaz. 
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Hərkəs gərək zəhmətilə yaşasın, 

Qayğısilə, xidmətilə yaşasın. 

Nəzəriylə, diqqətiylə yaşasın, 

Xəta, bəla nə cinayət yaraşmaz. 
 

                           Cəmil Əkbər  27. 02 -1999 
 

263. YARAŞMAZ 

 

Əziz dostum Həsən müəllimə həsr edirəm 
 

Dost-dostlardan ayrılarmı vədəsiz? 

Demədin əlvida, belə yaraşmaz. 

Körpə balan niyə qaldı dədəsiz?   

O tifil sığınıb elə yaraşmaz. 

 

Ürək sevdiyindən düşsə aralı, 

Ağlayar, sızlayar, olar yaralı. 

Xəzan vurar, könül bağı saralı, 

Bağban ölsə bağa, gülə yaraşmaz. 

 

Zalım əcəl bilmədimi cavandır?  

El dərdinə o qalandır, yanandır,  

Necə qıydın belə dosta amandır? 

Bu ayrılıq aya, ilə yaraşmaz. 

 

Hər görüşdə sevinərdik, gülərdik, 

Dərd çox olsa aramızda bölərdik, 

Demədikmi qocalanda ölərdik? 

Vaxtsız ölüm qırx üç ilə yaraşmaz. 

 

Bacı, qardaş, dostlar gəlib görüşə, 

Aç gözünü hamı düşüb təşvişə. 

Dost üzünə gülümsərdin həmişə, 

“Gül, ayrılaq” demək, dilə yaraşmaz. 
 

                             Cəmil Əkbər 19.05 - 1966 
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264. HAYIF 
 

Hayıf o ömürə, o günlərə ki, 

Avamla, cahillə, nadanla keçdi. 

O səsə küylərə, o ünlərə ki, 

Təlimdən yarımçıq dadanla keçdi. 
 

Hayıf o xətirə, o hörmətə ki, 

İnsafa, mürvətə, kəramətə ki, 

Ədəbə, ərkana, nəzakətə ki, 

Haqqısay sümürüb udanla keçdi. 
 

Hayıf o dəqiqə, saatlara ki, 

O dövrü-zamana, büsatlara ki, 

Yardıma, qayğıya, nicatlara ki, 

Yolunu tərsinə adanla keçdi. 
 

Hayıf o sevgiyə, məhəbbətə ki, 

Ədəbə, ərkana, mərifətə ki, 

İnsanlıq naminə ləyaqətə ki, 

Abırsız, həyasız qadınla keçdi. 
 

                               Cəmil Əkbər   2. 02 -1999   

265. ARADIM 

 

Göz açıb dünyaya gələndən bəri, 

Ədaləti, həqiqəti aradım. 

Oxuyub, öyrənib, biləndən bəri, 

İnsanlığı, ləyaqəti aradım. 

 

Hiddətlə, şiddətlə aram olmayıb, 
Kin ilə, nifrətlə aram olmayıb. 

Qəzəblə, küdrətlə aram olmayıb, 

Xeyirxahlıq, fəziləti aradım. 

 

Qəlbimin başında ləkə olmadı, 

Nə vahimə, nə səksəkə olmadı. 

Qorxu, hürkü nə təhlükə olmadı, 

Pak arzunu, saf niyyəti aradım. 
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Bir insanoğluna xəyanətim yox, 

Qərəzim, qisasım, ədavətim yox. 

Yalandan, yanlışdan məhəbbətim yox, 

Şan-şöhrəti, şərafəti aradım. 

 

İstəmirəm ilqarımdan dönəm mən, 

Qaralaraq, qarsıxaraq sönəm mən. 

Mövqeyimdən alçalaraq enəm mən, 

Dözüm-durum dəyanəti aradım. 

 

Ülfət-ünsiyyətdə yalan olmadım, 

Züy tutub nağara çalan olmadım. 

Vicdanı nə satan, alan olmadım, 

Haqqdan gələn bəyanəti aradım. 
 

                        Cəmil Əkbər  6. 04  – 1999 

 

266. İNANDIM 

 

Nəqədərki, ömür sürdüm dünyada, 

Doğru-düzlük, həqiqətə inandım. 

Qəlbəyatan nələr gördüm dünyada,  

İnsanlığa, ləyaqətə inandım.  

 

Sevdiyimin həsrətini çəkdikcə, 

İntizarda tər torpağa tökdükcə, 

Qamətimi, vüqarımı bükdükcə, 

Ülvi-istək, məhəbbətə inandım.  

 

Əlayaqda qalanları gördükcə, 

Xəzan olub, saralanı gördükcə, 

Qəm-kədərdən dolanları gördükcə,  

Bacarığa, fərasətə inandım. 

 

İlqarından dönənlərdən uzağam, 

Vicdanından sönüklərdən uzağam, 

Min bir səmtə yönüklərdən uzağam, 
Ünsiyyətdə sədaqətə inandım.  
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Naxələfdən, nakəslərdən əl çəkdim, 

Acgözlərdən, hərislərdən əl çəkdim. 

Simiclərdən, xəsislərdən əl çəkdim, 

Hatəm kimi səxavətə inandım.  

 

Nanəcibə, naqislərə öt dedim, 

Dayanmaynan, tez yanımdan get dedim. 

Gözlərimdən uzaqda dur, it dedim, 

Ədəb, ərkan, nəzakətə inandım.  

 

Bədxahlarla bircə addım getmədim, 

Ha suladı, ha becərdi bitmədim. 

Bayquştəki ulamadım, ötmədim, 

Xeyirxahlıq, fəzilətə inandım.  

 

Qərq olaraq qəflətlərdə yatmadım, 

Mərd igidi namərdlərə satmadım.  

Şər iş tutub, günahlara batmadım, 

İnsaf, mürvət, kəramətə inandım.  

 

Xoşlamadım təkcə tənha özümü, 

El xeyrinə çox demişəm sözümü, 

Yummamışam bircə anda gözümü, 

Bəşər oğlu, cəmiyyətə inandım.  

 

Cəmil Əkbər, belə oldu həmişə, 

Belə açdı, belə soldu həmişə,  

İlhamını belə aldı həmişə, 

Saf arzuya, pak niyyətə inandım.  
 

                         Cəmil Əkbər  28. 03 -1998 
 

267. İNANDIM 

 

Seyr etdim dünyanı əzəldən bəri, 

Qanun-qayda, ədalətə inandım. 

Kimin yoxsa bu işlərdən xəbəri, 

O çəkdiyi xəcalətə inandım. 
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Yaşayıb yaratdım açıq-aşikar, 

Baxdım əməlimə, etdim iftixar, 

Dolandım elləri diyarbədiyar, 

İnsaf-mürvət, kəramətə inandım. 
 

Kim gəzdisə el-obadan aralı, 

Baş dumanlı, könül mülkü qaralı. 

Vicdanından, məsləkindən yaralı, 

Düçar olan cəhalətə inandım. 
 

Ömür sürdüm ədəb-ərkan, hörmətlə, 

Ar-namusla, pak vicdanla, ismətlə, 

Mənalarla, mahiyyətlə, hikmətlə, 

Mən məzmuna, mən hikmətə inandım. 
 

Kim atırsa namusunu, yarını, 

Vicdanını, məsləkini, arını. 

Etibar, etiqad düz ilqarını, 

O düşdüyü qəbahətə inandım. 
 

Qulaq asdım ataların sözünə, 

O getdiyi cığırların izinə. 

Dərrakəsi, kamalına, gözünə, 

Verdikləri nəsihətə inandım. 
 

Eşitməyən ağsaqqalı, ustadı, 

Fərqi yoxdur qohum olsun, ya yadı, 

Yerə-göyə sığışmadı fəryadı, 

Düşündüyü bədniyyətə inandım. 
 

Xoşlamışam igidlərdə vəfanı, 

Çox görmüşəm ilqarımda səfanı. 

Ha çəksəm də, mən görsəm də cəfanı, 

Sədaqətə, səxavətə inandım. 
 

Çox görmüşəm bu dünyada nadanı, 

Qazanmamış yağlı kökə udanı. 

El malını laxa təki udanı, 

Qazandığı kin-küdrətə inandım. 
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Mərd igidlər gözləyərlər adını, 

Ləkələməz qohumunu, yadını. 

Tək yeməz süfrədə darı, cadını, 

Göstərdiyi ləyaqətə inandım. 

 

Dələduzu, hiyləgəri, ya bici, 

Sərsərini, kəmağılı, ya gici. 

Karsızları, arsızları, biveci, 

Törətdiyi cinayətə inandım. 

 

Çox görmüşəm əzilənin halını, 

Duyub eşitmişəm qilüqalını. 

Görmədim soruşam hal-əhvalını, 

Gizli-gizli şikayətə inandım. 

 

Namərdoğlu pis günümə sevindi, 

Qürrələnib, fərəhlənib öyündü. 

Alqumaşlı paltarını geyindi, 

Eylədiyi xəyanətə inandım. 
 

                         Cəmil Əkbər  

 

268. GÜLMƏYİR 

 

İlahi nə əcəb dövrü zamandır? 

İnsanam deyənin üzü gülməyir. 

Övladı-bəşərin halı yamandır, 

Açılmır qabağı, gözü gülməyir. 

 

Deməklə sözünü anlayan yoxdur, 

Özünü qınayan, danlayan yoxdur. 

Kötəklə, qırmancla yanlayan yoxdur, 

Söhbətlər acıdır, sözü gülməyir. 
 

Kimə nə deyirsən hirsinə dəyir, 

Toxunub yağrına, kirsinə dəyir. 

Hədəfdən yayınır, tərsinə dəyir, 
Yolağı, cığırı, izi gülməyir. 
 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD | 376 

Yazılan kəlamlar beyinə çatmır, 

İdraka yerləşib, zehinə çatmır. 

Nəzərə alınıb, eyinə çatmır, 

Nə danım, gizlədim düzü gülməyir. 
 

Tamah insanları çaşdırıb yaman, 

Dad-hazar eyləyir əlindən aman, 

Dağlardan, daşlardan çəkilmir duman, 

Nə oğlu gülməyir, qızı gülməyir. 
 
 

                            Cəmil Əkbər  5.03- 1999     
 

269. HƏLƏ 

 

Məqam gəlib yetmiş yaşa çatmışam, 

Uzaqdadır səksən, doxsan, yüz hələ. 

Payızdan adlayıb qışa çatmışam, 

Yol gözləyir bahar hələ, yaz hələ. 
 

Oqədərdir abırsızlar, həyasız, 

Əqidəsiz, məsləksizlər, qayəsiz. 

Tərbiyədən yarımçıqlar, dayəsiz, 

Utanmayır, qızarmayır üz hələ. 
 

Nəqədərki, dələduzlar hökm edir, 

Vicdanı kəm, qəlbi buzlar hökm edir,  

Hiyləgərlər, kələkbazlar hökm edir, 

Cəhalətdən çıxanmırıq biz hələ. 
 

Yaxşı-yaman birbirinə qarışıb, 

Boz köpəklər yalquzaqla barışıb. 

Marıtlayıb sürülərə sırışıb, 

Fürsət tapıb üzə çıxmır düz hələ. 
 

İxtiyar sahibi nadanlar olub, 

Yolunu tərsinə adanlar olub. 

Təlimdən yarımçıq dadanlar olub, 

Yolundadır ördək hələ, qaz hələ. 
 

                                    Cəmil Əkbər 1988 
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270. HƏLƏ 
 

Dəyişib zəmanə yaman bəd gəlib, 

Üzə gülmür aylar, günlər, il hələ. 

Bürüyüb dağları, duman bəd gəlib,  

Sükutdadır dərya, dəniz, göl hələ. 
 

İxtiyar, iftixar başıboşundur, 

Vicdanı kəm-kəsir, qəlbi daşındır, 

Hiyləgər tülkünün, alabaşındır, 

Səsə-küyə oyanmayır fil hələ. 
 

Şeyda bülbül fəqan etmir, susubdur, 

Cəhcəhvurmur, səs-küyünü kəsibdir. 

Eləbilki bu dnyadan küsübdür, 

Ətir saçmır bağçalarda gül hələ. 
 

Gedən yoxdur öz yolunu düzünə, 

Tor gəlibdir çoxlarının gözünə. 

Məhəl yoxdur loğmanların sözünə, 

Meydandadır fitnə-fəsad, fel hələ. 
 

Bəşər oğlu öz yolunu azıbdır, 

Doğru getmir, düz yolunu azıbdır.  

Oğul çaşıb, qız yolunu azıbdır, 

Qəflətdədir, mürgüləyir el hələ. 
 

Aranı-bərəni qatanlar qatır, 

Sərsəm məramlara çatanlar-çatır, 

Üfunət gölünə batanlar-batır, 

Mat qalıbdır Muğan, Şirvan, Mil hələ. 
 

Nifrət olsun qal-qovğanı salana, 

Bəd işlərdən ilhamını alana. 

Ünsiyyətdə saxtalığa, yalana, 

Doğru sözə uyuşmayır dil hələ. 
 

Yad ellərdən unumuzu alırıq, 

Səsi-küyü, ünümüzü alırıq. 

Saksafonda “Kərəmi”ni çalırıq, 

Sükutdadır xırman hələ, vəl hələ. 
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Qəzəbimiz məcrasını aşmayıb, 

Od-ocaqsız qaynamayıb, daşmayıb, 

İnsanoğlu hiddətlənib coşmayıb, 

İşə düşmür daşqın hələ, sel hələ. 

 

Zəhmətə qatlaşıb işi görən yox, 

Kotanı, dırmığı, xışı görən yox. 

Çatılan qabağı, qaşı görən yox, 

Keyləşibdir qollar hələ, əl hələ. 

 

Buludlar toqquşub şimşəklər çaxmır, 

Çaylar vəcdə gəlib sellənib axmır. 

Eşidən eşitmir, görənlər baxmır, 

Əsib-coşmur tufan hələ, yel hələ. 

 

Həqiqətdən danışanlar yoxalıb, 

Qanan adamların dərdi çoxalıb.  

Ürəyi kövrəlib, qəlbi yuxalıb, 

Kökdən düşüb, ötə bilmir zil hələ. 

 

İnsan birbirini anlaya bilmir, 

Yaxşılar yamanı danlaya bilmir,  

Kötəkləyə bilmir, yanlaya bilmir, 

Qarışıbdır mələz hələ, döl hələ. 

 

Bəşərin dərdinə qalan tapılmır, 

İnciyən könülü alan tapılmır,  

Mürvəti yadına salan tapılmır, 

İstər ağla, istər sızla, gül hələ. 

 

Tarixin təkəri geriyə gedir, 

Özü də bilməyir haraya gedir? 

Nə mətləb anlayır, nə məqsəd güdür, 

İstər yaşa, istər diril, öl hələ. 
 

                               Cəmil Əkbər 19. 05 – 1998    
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271. HƏLƏ 
 

Zamanın kələfi dolaşıb yaman, 

Meydandadır fitnə-fəsad şər hələ. 

Ağı qarasına bulaşıb yaman, 

Silinməyib üstümüzdən kir hələ. 
 

Aranı-bərəni qatanlar qatır, 

Talayıb yükünü tutanlar tutur. 

Qəflətlər içində yatanlar yatır, 

Açılmayıb, bükülməyib sir hələ. 
 

Qızıl işə keçmir mis bazarında, 

Yaxşı gözdən düşüb pis bazarında, 

Xeyirxah görünmür nəs bazarında, 

Alınmayır, satılmayır zər hələ. 
 

Çoxları atını böhtana çapır, 

Əlinə keçəni sümürüb qapır. 

Özünə münasib yoldaşlar tapır, 

Qənim deyil çoxlarına pir hələ. 
 

Bu gözəl dünyanın bağbanı gəlsin, 

Xəstənin təbibi, loğmanı gəlsin, 

Tapılsın dərdlərin dərmanı gəlsin, 

Dingələrdə çox qalıbdır cır hələ. 

 

Zəmanə bəd gəlib, dövran dolaşıb, 

Sarvan çaşbaş düşüb, karvan dolaşıb, 

Boylanıb baxırsan hər yan dolaşıb, 

Xeyirləri üstələyib şər hələ. 
 

                            Cəmil Əkbər   15. 03 – 1999 
 

272. HƏRƏ 

 

Biri kamalsızdı, biri kamallı, 

Biri məsləksizdi, biri amallı, 

Biri tutarsızdı, biri samballı, 

Hərə bir mənada, məziyyətdədir. 
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Birisi kef çəkir, birisi bezir, 

Biri cəza verir, birisi dözür, 

Birisi çalışır, birisi gəzir, 

Hərə bir fəhimdə, fərasətdədir. 
 

Birisi təmbəldi, birisi qoçaq, 

Birisi quldurdu, birisi qaçaq, 

Birisi qupquru, birisi sucaq, 

Hərəsi bircürə əziyyətdədir. 
 

Birisi yaradır, birisi qurur, 

Birisi oturur, birisi durur, 

Birisi çalışıb özünü yorur,  

Hərə bir durumda, dəyanətdədir. 
 

Heçkəs deməsin ki, təmizəm-təmiz, 

Hamıdan mehriban, hamıdan əziz, 

Hamıdan zərifəm, ləzizəm ləziz, 

Hərə bir qüsurda, qəbahətdədir. 
 

Birisi zəifdi, digəri zorlu, 

Birisi sönübdü, digəri qorlu. 

Birisi kasıbdı, digəri varlı, 

Hərə bir hünərdə, cəsarətdədi. 
 

Hərə bir formada, hərə bir boyda, 

Bilmirəm igidlik bundadır, onda? 

Hünər sümükdədi, yoxsakı qanda? 

Hərəsi bircürə məharətdədir. 
 

Kimi nanəcibdi, kimi naqisdi, 

Kimisi paxıldı, xain, xəbisdi. 

Kimi tamahkirdi, acgöz, hərisdi, 

Hərə bir səxada, səxavətdədir. 
 

Fələyin işinə nə demək olar? 

Nə yardım eyləmək, nə kömək olar? 

Nə düzəltmək olar, nə əymək olar? 

Hərə bir məharət, mətanətdədir. 
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Hərə bir obadan, bir eldən gəlir, 

Başqa analardan, bir beldən gəlir. 

Muğandan, Şirvandan ya Mildən gəlir, 

Hərə bir bacarıq, ləyaqətdədir. 
 

Baxan yox qanuna, qaydaya zada, 

Qarğışa, naləyə, fəryada zada. 

Gəlməyir insafa, mürvətə zada, 

Hərə bir rəhimdə, kəramətdədi. 
 

Kimisi düşünür, kimisi sezir, 

Xəyal dəryasında üzür hey üzür. 

Qəlbinə misradan şeirlər düzür, 

Hərə bir gileydə, şikayətdədir. 
 

Birisi gözəldi, birisi çirkin, 

Birisi sadədir, birisi xudbin, 

Birisi qəmgindir, birisi nikbin, 

Hərə bir əməldə hərəkətdədir. 
 

Birisi yaxşıdır, birisi pisdir, 

Birisi qızıldı, birisi misdr. 

Birisi xeyirxah, birisi nəsdir, 

Hərə bir qaydada, nəzakətdədir. 
 

Çiçək də bir deyil, gül də bir deyil, 

Oba da, oymaq da, el də bir deyil. 

Qarışqa, begemont, fil də bir deyil, 

Hərə bir fikirdə, niyyətindədir. 
 

Hamının nə keyfi, halı bir deyil, 

Dəymişi, sütülü, kalı  bir deyil. 

Nömrəsi bir deyil, xalı bir deyil,     

Hərə bir mövqedə, vəziyyətdədir.      
 

Birisi natiqdi, birisi laldır, 

Birisi qədəkdi, birisi şaldır. 

Birisi çəhrayı, birisi aldır, 

Hərə bir xəbərdə, bəyanətdədir. 
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Hərənin arzusu, diləyi başqa, 

Uçmağa qanadı, lələyi başqa. 

Xəlbir, şadarası ələyi başqa, 

Hərə öz dəyəri, qiymətindədir. 
 

Hərənin aləmi, öz dünyası var, 

Fikri, xəyalı var, söz dünyası var, 

Əyrimi, yalanmı, düz dünyası var,     

Hərə öz məzmunu, hikmətindədir.  
 

Hərkəsin sinədə ürəyi başqa, 

Qayğısı, yardımı, köməyi başqa, 

Əlləri, qolları, biləyi başqa, 

Hərə bir təpərdə, riqqətindədir. 
 

Hərənin peşəsi, sənəti başqa, 

Məqsədi, mətləbi, niyyəti başqa. 

Çəkdiyi zəhməti, xidməti başqa, 

Hərə öz qüssəsi, möhnətindədir. 
 

Hərə öz işini bircürə görür, 

Becərib bağını bircürə dərir. 

İnsanlıq borcunu bircürə verir, 

Hərə bir diyarda çortha-çortdadı. 
 

Ünsiyyət başqadı, ülfət başqadı, 

Fikirlər, xəyallar, söhbət başqadı. 

Dərd-azar başqadı, möhnət başqadı, 

Hərə bir ölkədə, cəmiyyətdədir. 
 

Birisi istidir, birisi sərin, 

Birisi acıdır, birisi şirin. 

Birisi dayazdır, birisi dərin, 

Hərə bir ülfətdə, ünsiyyətdədir. 
 

Çıxıbdı arada həya qalmayıb, 

Əqidə azalıb, qayə qalmayıb. 

Təlimi düz verən dayə qalmayıb, 

Hərə öz abırı, ismətindədir.  
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Baxan yox ağlayıb, gülən kəslərə, 

Əllərdə, ayaqda ölən kəslərə, 

Qanmayan kəslərə, bilən kəslərə, 

Hərə öz qəzəbi, hiddətindədir. 
 

                               Cəmil Əkbər  5. 02 – 1992 

273. SƏNİN? 
 

Dağıl səni belə dünya, 

Gör kimdi yurddaşın sənin? 

Qərq olasan selə dünya, 

Gör kimdi yoldaşın sənin? 
 

Biri yeyir, biri qusur, 

Biri dinir, biri susur. 

Biri görür, biri pusur, 

Gör kimdi çağdaşın sənin? 
 

Biri asır, biri kəsir,  

Biri gülür, biri küsür. 

Biri qorxur, biri əsir, 

Gör kimdi qardaşın sənin? 
 

Biri hiylə, biri bicdir, 

Biri xain, biri kəcdir. 

Biri tərsdir, biri öcdür, 

Gör kimdi taytuşun sənin? 

 

Biri gicdir, biri nadan, 

Təlimdən yarımçıq dadan. 

Yollarını tərsə adan, 

Gör kimdi addaşın sənin? 
 

Biri xəbis, biri naqis, 

Biri acgöz, biri həris, 

Gör kim olub sənə varis? 

Kimlərdi sirdaşın sənin? 

 
 

                   Cəmil Əkbər    13. 02 – 1995 
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274. SƏNİN 
 

Güman eylədik ki, yaxşı yoldaşsan, 

Sezmədik qəlbində kinini sənin. 

Yaxşı vətəndaşsan, yaxşı taytuşsan, 

Duymadıq başında cinini sənin. 
 

Dedilər hamıdan fərli oğulsan, 

Dözümlü, durumlu, girli oğulsan. 

Sehirli oğulsan, sirli oğulsan, 

Bilmədik Kəbə’ni, dinini sənin. 
 

Dedilər dərrakə, kamal əhlisən, 

Əqidə sahibi, amal əhlisən.  

El-oba əhlisən, mahal əhlisən, 

Almadıq bir yaxşı ününü sənin. 
 

Vəzifə başında karlı göründün, 

Qol-butaqlı oldun, barlı göründün.  

Dövlətli göründün, varlı göründün, 

Tutmadı dəyirman dənini sənin. 
 

Mərd igiddən aralandın nədənsə, 

Şübhələndin, qaralandın nədənsə.  

Oralandın, buralandın nədənsə, 

Yaltaqlar yaladı sinini sənin. 
 

Toplaşdı başına baqqallar yaman, 

Möhtəkir, alverçi, dəllallar yaman.  

Hiyləgər tülkülər, çaqqallar yaman, 

Gör kimlər tapdılar çəmini sənin? 
 

Anadan olandan xəbis doğuldun, 

Tamahkar doğuldun, həris doğuldun. 

Ülfət-ünsiyyətdə naqis doğuldun,  

Dağıda bilmədi çənini sənin. 
 

Qəlbinin başını duman bürüdü, 

Şübhələr bürüdü, güman bürüdü.  

Vermədi fürsəti, yaman bürüdü,  

Kəsdi qabağını, gününü sənin. 
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Nəqədər keçsədə dövrü-zamana, 

Gətirə bilmədi dinə, imana. 

İlqara, vəfaya, əhdi-peymana, 

Düzəldə bilmədi genini sənin. 
 

Düşüncən, dərrakən paslı qalıbdır, 

Naqar götürübdür, hisli qalıbdır.  

Eyni açılmadı, yaslı qalıbdır, 

Qərq etdi matəmə, şənini sənin. 
 

Göyərdi qəlbində alaq otları, 

Gicitkansayağı dalaq otları.  

Tikanlar, qanqallar, ulaq otları,  

Nəyaman bürüdü zəmini sənin? 
 

Üzündə-gözündə həyan görünmür, 

Eysüdlü anadan mayan görünmür.  

Bir kamil ustadın, dayən görünmür, 

Əzəldən əyibdir himini sənin. 
 

Buminvalla uzaqlara getməzsən, 

Ha əkilib becərilsən bitməzsən. 

Ha bəslənsən boya-başa yetməzsən, 

Kəssəllər axurdan yemini sənin. 
 

Başında-huşunda toyuq ağlı var, 

Müqəvva ağlı var, oyuq ağlı var.  

Vicdanın, məsləkin soyuq ağlı var, 

Fallıq tanımadı hinini sənin. 
 

Zəmanə sirrini bəyan eylədi, 

Bildirdi aləmə əyan eylədi. 

Yayına bilməzsən, dayan eylədi, 

Tanıdıq dabbaqda gönünü sənin. 
 

Gəl Cəmil Əkbərin qəlbini qırma, 

Qərəzlə, qisasla qəsdinə durma. 

Hiylələr işlədib, torunu qurma, 

Fırtına batırar gəmini sənin. 
 

 
 

                        Cəmil Əkbər 19. 01 – 1989 
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275. SƏNİN 

 

Arzum budur bu yerlərin ürəkdən, 

Həmişə xoş gəlsin sorağın sənin. 

Dar ayaqda hey tutasan biləkdən, 

Görüm pozulmasın növrağın sənin. 
 

Bir də bu yerlərdə qan tökülməsin, 

Ucalan binalar qoy sökülməsin. 

Qamətlər əyilib qədd bükülməsin, 

Naz-nemət yetirsin torpağın sənin. 
 

Yolun daralmasın, izin itməsin, 

Elində, obanda bayquş ötməsin. 

Ocağın keçməsin, közün sönməsin, 

Həmişə gur yansın çırağın sənin. 
 

Günün, güzəranın xoş dövran olsun,  

Hər qızın, hər oğlun firəvan olsun.  

Hər kəndin, şəhərin toy-bayram olsun,   

Göydə dalğalansın bayrağın sənin. 
 

Zəhmət dünyasının səadətidir, 

Dözümü, durumu, dəyanətidir, 

Hökmü-qərarıdır, qətiyyətidir,   

Gerbdə sünbül, çəkic, orağın sənin. 
 

               Cəmil Əkbər  15. 11 – 1981 / Kiyev 

 

276. SƏNİN 
 

Başında düşüncə kamal azdırsa, 

De nəyə lazımdı göz-qaşın sənin? 

Mənəvi gözəllik, camal azdırsa, 

Girsin gözlərinə daş-qaşın sənin. 
 

Bu məram, minvalla yaşamaq olmaz, 

Həyatın yükünü daşımaq olmaz, 

Ruhu ələ alıb oxşamaq olmaz, 

Girləməz dərrakən, yaddaşın sənin. 
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Ünsiyyət azalar, ülfət azalar, 

Danışıq kəsilər, söhbət azalar, 

Abırlar, həyalar, ismət azalar, 

Uzaşar yanından taytuşun sənin. 

 

Ürək kədərlənər, qəlbin qəm çəkər, 

Gözün yolda qalıb hər gün nəm çəkər. 

Zildən pəsə düşüb daim bəm çəkər, 

Ulayar cahanda bayquşun sənin. 

 

Görənlər, bilənlər, tanıyıb keçər, 

Üzünə gülsədə yanıyıb keçər, 

Məzəmmət eyləyib qınayıb keçər, 

Azalar mətahın, “daş-baş”ın sənin. 

 

Dünyada yaşamaq ar olacaqdır, 

Gen dünya başına dar olacaqdır, 

Xəzana qərq olub, xar olacaqdır, 

Çəkər keşiyini baş-daşın sənin. 
 

                          Cəmil Əkbər 16. 03 – 1999. 
 

277. SƏNİN? 

 

Gör nəqədər bədəməllər tutursan? 

Budurmu Vətənə xidmətin sənin? 

Düyün vurub qaşqabaqlar çatırsan, 

Budurmu üz-gözdə ismətin sənin? 

 

Dağıdıb sökmüsən xalqın malını, 

Qırmısan, tökmüsən dəymiş, kalını, 

Sümürmüsən yağ, şorunu, balını, 

Budurmu məzmunun, hikmətin sənin? 

 

Böyükləri, kiçikləri saymırsan, 

Ha yeyirsən, ha içirsən doymursan, 

Hərkəsdəni öz yerinə qoymursan, 

Budurmu hörmətin, izzətin sənin? 
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İnciyib küsübdür, bezibdir hamı, 

Çəkib əzabını, dözübdür hamı, 

Əlini-əlindən üzübdür hamı, 

Budurmu insafın, mürvətin sənin? 

 

Yeyirsən, içirsən məzələnirsən, 

Bəzənib, düzənib təzələnirsən, 

Çuvaltək dolursan gözələnirsən, 

Budurmu məqsədin, niyyətin sənin? 

 

Ellərin içində hörmətin yoxdur, 

Şərafətin yoxdur, şöhrətin yoxdur,  

Mənəvi varlığın, sərvətin yoxdur,  

Budurmu dəyərin, qiymətin sənin? 

 

Nə fikirdi, nə xəyaldı dalırsan? 

Böyüyü-kiçiyi ələ salırsan, 

Baxıb bədəməldən ilham alırsan, 

Budurmu nəzərin, diqqətin sənin? 
 

Hayana baxırsan yol xarab olub, 

Sürülər, naxırlar, mal xarab olub. 

Qırılıb meşələr kol xarab olub,  

Budurmu təpərin, riqqətin sənin? 
 

Onu-bunu fürsət tapıb yolursan, 

Gələni-gedəni yola salırsan, 

Kökləyərək nə zurnadı çalırsan, 

Budurmu varlığın, xislətin sənin? 

 

Vaxt ötüşür, niyə kara gəlmirsən? 

Çiçəkdən adlayıb bara gəlmirsən? 

Düz ilqara, etibara gəlmirsən, 

Budurmu nicatın, nüsrətin sənin? 
 

                                Cəmil Əkbər   8. 08 – 1998 
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278. SƏNİN 
 

Mənim ürəyimə vurulan yara, 

Sənin xətan, bəlan, xəsarətindir. 

Qəlbimin başına salınan qara, 

Sənin avamlığın, qəbahətindir. 
 

Korlanan əsəbim, qaralan qanım, 

Sarsıyan varlığım, üzülən canım, 

Nə üçün gizlədim, nə üçün danım? 

Sənin nadanlığın, cəhalətindir. 
 

Ağaran saqqalım, ağaran başım, 

Tutulan qabağım, çatılan qaşım, 

Dağılan xəyalım, qalmayan huşum, 

Sənin “şücayətin”, “fərasətindir”. 
 

Mənimlə saldığın dava-dalaşlar, 

Həyəcanlar, səksəkələr, təlaşlar, 

Çəkişmələr, didişmələr, vuruşlar, 

Sənin xəbisliyin, xəyanətindir. 
 

Mənim gördüklərim, pis olan günüm,  

Nəqədər bədəməl, nəs olan günüm,  

Nə höcət, nə inad, tərs olan günüm, 

Sənin küdurətin, ədavətindir. 
 

Mənim varlığıma dəyən nə varsa? 

Mənim qamətimi əyən nə varsa? 

Mənim taleyimə söyən nə varsa? 

Sənin istəyindir, məhəbbətindir. 
 

Dərdləyən ürəyim, ağrıyan başım, 

Damaqda qalmayıb tökülən dişim, 

Boranı kəsməyən, sərt keçən qışım, 

Sənin törətdiyin cinayətindir. 
 

Mənim həyatımın nə əngəli var? 

Pozulan növrağı, nə cəncəli var? 

Əcayib işləri, nə gülməli var? 

Sənin əməlindir, məharətindir. 
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Arada-bərədə nələr olubsa, 

Nələr saralıbsa, nələr solubsa, 

Yadımdan çıxanlar nələr qalıbsa, 

Sənin hünərindir, cəsarətindir. 

 

Ellərin içində səni xar edən, 

Səni bayquş edən, səni sar edən,  

Belə bəyan edən, belə car edən, 

Təlim-tərbiyəndir, qiraətindir. 

 

Mən Cəmil Əkbəri kamalsız edən, 

Əqidəsiz edən, amalsız edən, 

El-obasız qoyan, mahalsız edən, 

Sənin təhqirindir, həqarətindir. 
 

                           Cəmil Əkbər  4. 07 – 1998 

 

 

279. SƏNİNMİ, MƏNİMMİ? 

 

Tutulan qabaqlar, çatılan qaşlar, 

Səninmi, mənimmi cəhalətimdir? 

İnləyən ürəklər, ağrıyan başlar, 

Səninmi, mənimmi qəbahətimdir? 

 

Övladı-bəşərə vurulan yara, 

Salınan ləkələr, yaxılan qara. 

Üz tutub yön alaq, biz gedək hara? 

Səninmi, mənimmi xəyanətimdir? 

 

Qan qaraldıb əsəbləri korlamaq, 

Yerbəyerdən hissiləri zorlamaq.  

Onu-bunu bədnam edib xorlamaq, 

Səninmi, mənimmi xəcalətimdir? 
 

Şər-böhtan danışıb, aranı qatmaq, 

Oranı axtarıb, buranı qatmaq. 

İnləyən, sızlayan yaranı qatmaq, 

Səninmi, mənimmi xəsarətimdir? 
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Yaxşını-yamandan seçə bilməmək, 

Tüsdünü dumandan seçə bilməmək.  

Məkanı zamandan seçə bilməmək, 

Səninmi, mənimmi həqarətimdir? 

 

Törənən qal-qovğa, salınan dava, 

Zəhərə qərq olan, tərtəmiz hava. 

Qoy desin aqillər, ariflər, yava, 

Səninmi, mənimmi fəlakətimdir? 

 

Şəhid məzarları, tökülən qanlar, 

Kədərdən, qəhərdən üzülən canlar, 

Yaxınlar, uzaqlar, dost-mehribanlar, 

Səninmi, mənimmi cinayətimdir? 

 

Dağılan şəhərlər, talanan kəndlər, 

Çoxalan ah-nalə, qüssələr, dərdlər. 

İşlənən hiylələr, məkrlər, fəndlər, 

Səninmi, mənimmi rəzalətimdir? 

 

Ürəkdə qövr edən dərdlər, məlallar, 

Dövrü-zəmanəyə yad olan hallar. 

Bu sərsəm fikirlər, bu kəc xəyallar, 

Səninmi, mənimmi müsibətimdir? 

 

Şərəflə, şöhrətlə qocalıb gedək, 

Ellərdən, obadan güc alıb gedək, 

Zəfər dünyasından güc alıb gedək, 

Səninmi, mənimmi səadətimdir? 

 

                                Cəmil Əkbər  8. 08-1997 

 

280. SƏNİ 
 

Sözün - özün başqa olsa, 

Bil qınayar ellər səni.          

Yolun-izin başqa olsa,    

Bilki yorar yollar səni. 
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Tamah artsa, əqil çaşsa, 

Haqsızlıq həddini aşsa. 

El qəzəbi aşıb daşsa, 

Aparacaq sellər səni. 
 

Əzabını elə vermə, 

Nə çəmənə, çölə vermə,  

Nə bülbülə, gülə vermə, 

Yıxacaqdır yellər səni. 
 

Nadanları çəkmə başa, 

Tamarzı salma daş-qaşa. 

Zər-zibaya, alqumaşa, 

Pozacaqdır pullar səni. 
 

Onu-bunu qoyun sanma, 

Vicdanı, məsləki danma. 

Nə yorulma, nə usanma, 

Udacaqdır göllər səni. 
 

Milçəkləri əzib qırma, 

Qəlbinə yaralar vurma. 

Yazıqdı qəsdinə durma, 

Əzəcəkdir fillər səni. 
 

Onu-bunu yəhərləmə, 

Dərdə salıb qəhərləmə, 

Əbəs yerə zəhərləmə, 

Batıracaq dillər səni. 
 

İnsafı, vicdanı atsan, 

Yaxşını yamana qatsan, 

Qərq olub qəflətdə yatsan, 

Boğacaqdır əllər səni.             
 

Zəhmət çəkib çalışmasan, 

Hünərinlə alışmasan, 

Xeyrə-şərə qarışmasan, 

Unudacaq illər səni. 
 

                           Cəmil Əkbər      
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281. QOY TUTSUN SƏNİ 

 

Biz qonşu olmuşuq haçandan bəri, 

Halal çörəyimiz qoy tutsun səni! 

Birlikdə çəkmişik, tökmüşük təri, 

Qayğı əməyimiz qoy tutsun səni! 

 

Kərəmim istədi qızını alsın, 

Ərkinə dözərək nazını alsın, 

Çoxunu paylayıb, azını alsın, 

Arzu-diləyimiz qoy tutsun səni! 

 

Biz sənə “Akper” də, qardaş da dedik, 

“Hinker”, “Hayastan” da, yoldaş da dedik. 

Qəlbimi açaraq sirdaş da dedik, 

Təmiz ürəyimiz qoy tutsun səni! 

 

Sizi tapşırırıq təmiz andıma, 

Müqəddəs andıma, əziz andıma,  

Ən nəcib, ən ülvi, ləziz andıma,  

Görüm fələyimiz qoy tutsun səni! 

 

Mənki həyatımda biclik bilmədim, 

Xəyanət eyləmək, kəclik bilmədim, 

İnadlıq, höcətlik, öclük bilmədim, 

Hiylə, kələyiniz qoy tutsun səni! 

 

Bir tavan altında kef eyləmişik, 

Qazanclar götürüb, nəf eyləmişik. 

Görünür nəyaman səhv eyləmişik, 

Əsən küləyimiz qoy tutsun səni! 

 

Mənfur arzunuza son qoy, erməni! 

Fayda götürməsən karı gör məni. 

Tanıya bilməzsən nanıkor məni, 

Hədər gileyiniz qoy tutsun səni! 
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Xainsən, xəbissən, qəlbi qarasan, 

O səbəbdən düşəcəksən dara sən. 

Gedəcəksən məzara sən, gora sən, 

Qayğı, köməyimiz qoy tutsun səni! 

 

Salmısan dünyaya yaman vəlvələ, 

Ünsiyyət-ülfətə düşüb zəlzələ. 

Toxundun qəlbimə, gətirdin dilə, 

Həşir-harayımız qoy tutsun səni! 

 

Sizi tapşırıram qadir Allaha, 

Yediyin düyüyə, o qulfüallaha, 

Bəsdir qarğadığım buqədər daha, 

Xəlvir-ələyimiz qoy tutsun səni! 

 

                                Cəmil Əkbər 16. 01 – 1990 

 

282. SƏNİNTƏK 

 

Qərq olaraq qəflətlərdə yatmağı, 

Görməmişəm, bilməmişəm sənintək. 

Yaxşıları, yamanlara qatmağı, 

Görməmişəm, bilməmişəm sənintək. 

 

Dələduzluq, hiyləgərlik, bicliyi, 

İlqarına, imanına kəcliyi, 

İnadlığı, höcətliyi, öclüyü, 

Görməmişəm, bilməmişəm sənintək. 

 

Şər danışıb aralığı qatmağı, 

Vicdanını, məsləkini satmağı, 

Bədəməllər törətməyi, tutmağı, 

Görməmişəm, bilməmişəm sənintək. 

 

Ədaləti, həqiqəti danmağı, 

Ədəb-ərkan, nəzakəti danmağı, 

İnsanlığı, ləyaqəti danmağı, 

Görməmişəm, bilməmişəm sənintək. 
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Ona-buna sabınlanıb girməyi, 

Tula kimi çəmkirməyi, hürməyi, 

Vicdanımı pay-püş edib verməyi, 

Görməmişəm, bilməmişəm sənintək. 

 

Böyüklərə alçalmağı enməyi, 

Hüzurunda tülkü kimi sinməyi. 

Qaralmağı, qarsıxmağı, sönməyi, 

Görməmişəm, bilməmişəm sənintək. 

 

Dava-dalaş, qal-qovğanı salmağı, 

Kəc fikirə, xəyallara dalmağı,  

Tər tökmədən nəmərləri almağı, 

Görməmişəm, bilməmişəm sənintək. 

 

Dayıların kölgəsində yatmağı, 

Ətəklərdən yapışmağı, tutmağı, 

İqtidara, sədarətə çatmağı,  

Görməmişəm, bilməmişəm sənintək. 

 

Min sifətlə qarışdırma aranı, 

Sızıldadıb qövr etdirmə yaranı. 

Loğmansansa tap dərdimə çaranı, 

Görməmişəm, bilməmişəm sənintək. 

 

Görən-bilən qınamasın Cəmili, 

Addımbaşı sınamasın Cəmili.  

Elə-belə tanımasın Cəmili, 

Görməmişəm, bilməmişəm sənintək. 
 

                                Cəmil Əkbər  5. 06 – 1994 

 

283. SƏNSƏN 
 

Sözüm çatmır tərifini deməyə,                   

Bəşəri-aləmin gözəli sənsən. 

Yetə bilsəm xidmətimlə köməyə,           

Qəlbimin şeiri, qəzəli sənsən. 
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Can alıram, can aldığın gözündən,                       

Nur ələnir, nura dönmüş üzündən,                       

Doymaq olmur  şirin-şəkər sözündən,  

Hər sözü-söhbəti məzəli sənsən. 

 

Əhli-dərdim özün yetiş haraya,     

Təbibim ol, məlhəm eylə yaraya.  

Düzə bilsəm gözəlləri sıraya,  

Deyərdim hamıdan əzəli sənsən.  

 

Mehriban baxışlım, təmiz ürəklim,  

Sən mənə hamıdan əziz, gərəklim. 

Ey mərmər sinəlim, bəyaz biləklim, 

Çeşməmin başında kuzəli sənsən.     

 

Sanma könüllərin bazarındasan,                   

Hara getsən bil ki, güzarımdasan.     

Demə qocalığın azarındasan, 

Mən ova çevrildim, nizəli sənsən.        

     

Cəmili özünə elə bağladın, 

Şeyda bülbülümü gülə bağladın, 

Kamanı mizraba, telə bağladın, 

Əlini əlimdən üzəli sənsən. 
 

           Cəmil Əkbər   15.09 -1978  /  31.11 – 1983  
 

284. XUDAM SƏN VER 
 

Millət yaman günə düşüb,      

Qeyrətini Xudam sən ver. 

Səsə-küyə, ünə düşüb,            

Nicatını Xudam sən ver. 

 

İtiribdir qayəsini,                    

Köməyini, sayəsini,                

Tərbiyəçi dayəsini,              

İsmətini Xudam sən ver. 
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Çoxalıbdır naqqalları,  

Alverçisi baqqalları. 

Gödənyırtan çaqqalları, 

Cürətini Xudam sən ver. 
 

Millətim azıb yolunu, 

Görəbilmir sağ-solunu, 

Bağ sanırlar öz kolunu,        

Hikmətini Xudam sən ver. 
 

İşlək əllər tənbəlləşib,  

İşlər yaman əngəlləşib. 

Düyün düşüb, cəncəlləşib, 

Nüsrətini Xudam sən ver. 
 

Böyük-kiçik yemək istər, 

Əyin-başa geymək istər, 

Qazanmağa əmək istər, 

Xidmətini Xudam sən ver. 
 

Baxan yoxdur həqiqətə, 

İnsanlığa, ləyaqətə, 

Ədəb-ərkan, mərifətə,            

Riqqətini Xudam sən ver. 
 

Ünsiyyətdə qəbahət çox, 

Kin-küdurət, ədavət çox. 

Başdan-başa xəyanət çox, 

Mürvətini Xudam sən ver. 
 

Mat qalıbdır Nizamimiz, 

Nəsimimiz, Füzulimiz, 

Xəqanimiz, Sabirimiz,      

Şöhrətini Xudam sən ver. 

 

Ünsiyyətlər pozulubdur, 

Xətir-hörmət yozulubdur, 

Yemək-içmək azalıbdır, 

Nemətini Xudam sən ver. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD | 398 

Fikir-xəyal dolaşıbdır,   

Xeyir şərə qarışıbdır,           

Köpək qurdla barışıbdır,      

Niyyətini Xudam sən ver. 

 

Düşmən bizi üstələyib, 

Bölükləyib, dəstələyib,    

Vətənimə qəsd eyləyib,        

Qüdrətini Xuda sən ver.       

          

Çoxu qaçır dala-dala, 

Gedib gizlənirlər kola. 

Qurdalanır bala-bala, 

Surətini Xudam sən ver. 

 

Qoyma millətim xar olsun, 

Gen dünya başa dar olsun, 

Bədnam olsun, nə xar olsun, 

Qüvvətini Xudam sən ver. 
 

             Cəmil Əkbər 5. 04 – 1993                                            

                              

285. SƏNİNDİR 

 

Pulun-paran cibiştanda bol isə, 

Yaşıl işıq, şöhrət, yollar sənindir. 

Bu dünyada nazı-nemət nə varsa? 

Sütül, lalıx, dəymiş, kallar sənindir. 

 

Çəkəcəksən hər ləzzəti, kefi də, 

Çalacaqsan hər zurnanı, dəfi də. 

Götürərsən hər qazancı, nəfi də, 

Yanaxdakı qoşa xallar sənindir. 

 

Fikir edib, qüssə çəkib, qəm yemə, 

Verəcəksən gözəllərlə him-cimə. 

Nələr etsən, gəl sirrini sən demə, 

Qız, gəlinlər, qısır, dullar sənindir. 
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Yeyərsən, içərsən baş dumanlanar, 

Beyin dumanlanar, huş dumanlanar. 

Payız dumanlanar, qış dumanlanar, 

Sərsəm fikir, kəc xəyallar sənindir. 

 

Toplanar qapına ellərin varı, 

Alması, heyvası, badamı, narı. 

Görməzsən özünü təqsirkar, karı, 

Çəkərsən dünyada ballar sənindir. 

 

Nə lazım baxasan axıra, sona? 

Yaxarsan başına, üzünə xına, 

Düşərsən libasa, düşərsən dona, 

Tirmələr, əbrular, şallar sənindir. 

 

Sinirə bilməzsən buqədər kefi, 

Buqədər gəliri, buqədər nəfi. 

Buqədər nöqsanı, buqədər səhvi, 

Əvvəl-axır dərd, məlallar sənindir. 

 

Elə sanma dost-tanışlar cəm olub, 

Yeyir, içir, ağıl başda dəm olub.  

Xəta-bəla uzaq olub, kəm olub, 

Dada çatan əhlihallar sənindir. 

 

El qəzəbi pozacaqdır hamını, 

Tökəcəkdir dəymişini, kalını. 

Neyləyim ki, görənmirsən dalını, 

İnləyən, sızlayan vallar sənindir. 

 

Sanmakı hamını varlı, hallısan, 

Dövlətli, sərvətli, cah-cəlallısan. 

Hamıdan əqilli, pürkamallısan, 

Pəncəyə vurulan nallar sənindir. 
 

                        Cəmil Əkbər           
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286. SƏNİN 
 

Mənim bədənimə vurulan yara, 

Sənin nöqsanındır, qəbahətindir. 

Bəxtimin üstünə yazılan qara, 

Sənin avamlığın, cəhalətindir. 

 

Tutulan qabağım, çatılan qaşım, 

Dərdləyən ürəyim, ağrıyan başım, 

Tufanlı günlərim, sərt keçən qışım, 

Sənin qəsd-qərəzin, ədavətindir. 

 

Korlanan əsəbim, qaralan qanım, 

Çəkilən zülalım, quruyan şamım, 

De niyə gizlədim, nə üçün danım? 

Sənin xəbisliyin, xəyanətindir. 

 

Görə-görə yaxşılara pis demək, 

Zalım demək, bədxah demək, nəs demək,  

Höcət demək, inad demək, tərs demək, 

Sanmakı ay yazıq ləyaqətindir. 

 

Dağılan fikirim, xəyalım, huşum, 

Gödələn öz ömrüm, kəsilən yaşım, 

Qurumaq bilməyən axan gözyaşım, 

Sənin nadanlığa sədaqətindir. 

 

Mənim sinə dolu dərdli ürəyim, 

Daşlara toxunan arzu, diləyim, 

Qırılan qanadım, qolum, lələyim, 

Sənin işgəncəndir, müsibətindir. 

 

Məni ömürboyu qəhərləndirən, 

Yeməmiş, içməmiş zəhərləndirən, 

Haldan-hala salıb təhərləndirən, 

Sənin bədəməlin, bədniyyətindir. 
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Sevən ürəyimi həvəsdən salan,  

Ciyərim dolusu nəfəsdən salan, 

Qərəzlə-qisasla ya qəsdən salan, 

Sənin yetirdiyin xəsarətindir. 

 

Şər-böhtan danışıb aranı qatmaq, 

Oranı axtarıb, buranı qatmaq, 

Dağları-daşları, aranı qatmaq, 

Sənin qozbel olan qəbahətindir. 

 

Haqqın-ədalətin bədinə getmək, 

Həyat yollarında kol kimi bitmək, 

Əsəblər korlayıb, murada yetmək, 

Deməki xoş günün səadətidir. 

 

Mən Cəmil Əkbəri qəmgin eyləyən, 

Salıb eşq-həvəsdən bədbin eyləyən,  

Bədheybət eyləyən, çirkin eyləyən,  

Sənin daşa dönən məhəbbətindir. 
 

                               Cəmil Əkbər  24. 08 – 1996 

 

287. MƏN CANA GƏLİRƏM, SƏN CANLANANDA 

Yaşa ey təbiət, yaşa ey həyat, 

Mən cana gəlirəm sən canlananda. 

Səninlə gözəldir bu toy, bu büsat, 

Mən cana gəlirəm, sən canlananda. 

 

Yaşa yaşıl donlu təptəzə bahar, 

Gəlib süfrəmizi sən bəzə bahar. 

Gəlmə bədnəzərə, pis gözə bahar,     

Mən cana gəlirəm, sən canlananda. 

 

Sənin gəlişinlə sevinir diyar, 

Sevinir qamətlər, sevinir vüqar. 

Fəsillər xasının gözəli bahar, 

Mən cana gəlirəm, sən canlananda. 
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Hər qönçə başında bülbüllər ötsün, 

Qəlbimdə sevdanın çələngi bitsin. 

Həsrətlər qovuşsun, vüsala yetsin, 

Mən cana gəlirəm, sən canlananda. 

 

Göyərsin tarlalar, açılsın güllər, 

Səs-səsə versinlər şeyda bülbüllər. 

Əysin saçağını barlı sünbüllər, 

Mən cana gəlirəm, sən canlananda. 

 

Yaşa ey təbiət, yaşa ey həyat, 

Nəqədər baqidir qoca kainat. 

Qalsın gözəlliyin bizə əmanət, 

Mən cana gəlirəm, sən canlananda. 

 

Dillənsin sinəmdə telli saz mənim, 

Təzə şeir mənim, təzə söz mənim. 

Oxşasın ruhumu xoş avaz mənim, 

Mən cana gəlirəm, sən canlananda. 

 

Sən Cəmil Əkbərə həvəs verirsən, 

Həyat bəxş edirsən, nəfəs verirsən, 

Əldən aldığına əvəz verirsən,  

Mən cana gəlirəm, sən canlananda. 

 

                             Cəmil Əkbər  21. 03 – 1991 

 

288. NAMƏRD EDƏR SƏNİ DƏ 
 

Hər yetənlə oturmaynan, durma gəl, 

Namərdoğlu namərd edər səni də. 

Onun ilə bir mənzilə varma gəl, 

Namərdoğlu namərd edər səni də. 

 

Ülfət qılıb, əhval tutub soruşma, 

Nə xeyrinə, nə şərinə qarışma, 
Nə qərəzlə, nə qisasla yarışma, 

Namərdoğlu namərd edər səni də. 
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Bəşər övladına pislik eyləmə, 

Nə xainlik, nə xəbislik eyləmə,  

Nə acgözlük, nə hərislik eyləmə, 

Namərdoğlu namərd edər səni də. 

 

Pislərdən pisliyi götürmə əsla! 

Nəslərdən nəsliyi götürmə əsla! 

Tərslərdən tərsliyi götürmə əsla! 

Namərdoğlu namərd edər səni də. 

 

Nə bacarsan nadanlardan gen dolan, 

Xeyirxah ol, ömürboyu şən dolan, 

Aylar keçir, il ötüşür gün dolan,  

Namərdoğlu namərd edər səni də. 

 

Cəmil dərs al, ariflərdən, qanandan, 

El dərdinə alışandan, yanandan. 

Qədirbilən, qiymət verən insandan, 

Namərdoğlu namərd edər səni də. 
 

                                             Cəmil Əkbər 

 

289. BƏS SƏN KİMSƏN? 
 

Mən hörmətli, sən hörmətsiz, 

Mən mürvətli, sən mürvətsiz, 

Mən qeyrətli, sən qeytətsiz, 

Mən mənəmsə, bəs sən kimsən? 

 

Sən sönürsən, mən yanıram, 

Sən gedirsən, mən qalıram, 

Sən qırırsan, mən qururam, 

Mən mənəmsə, bəs sən kimsən? 

 

Sən heyvansan, mən insanam, 

Sən qanmazsan, mən qananam, 

Sən yanmazsan, mən yananam, 

Mən mənəmsə, bəs sən kimsən? 
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Mən müəllim, sən tələbə. 

Sən məğlubsan, mən qələbə. 

Sən Şərqə get, mən də Qərbə, 

Mən mənəmsə, bəs sən kimsən? 

 

Sən naməlum, mən bəlliyəm, 

Sən əlsizsən, mən əlliyəm. 

Sən dilsizsən, mən dilliyəm, 

Mən mənəmsə, bəs sən kimsən? 

 

Sən hörmətsiz, mən hörmətli, 

Sən ismətsiz, mən ismətli. 

Sən hikmətsiz, mən hikmətli, 

Mən mənəmsə, bəs sən kimsən? 

 

Mən kölgəli, sən kölgəsiz, 

Mən çəlimli, sən çəlimsiz, 

Mən gəlimli, sən gəlimsiz, 

Mən mənəmsə, bəs sən kimsən? 

 

Mən səbəbkar, sən yaramaz,  

Mən düşünən, sən unamaz. 

Mən arayan, sən aramaz, 

Mən mənəmsə, bəs sən kimsən? 
 

Mən Əkbərəm, mən Cəmiləm, 

Mən ay, günəş, hər fəsiləm, 

Sən bədəsil, mən əsiləm, 

Mən mənəmsə, bəs sən kimsən? 
 

                                          Cəmil Əkbər 
 

290. SƏN OLMASAYDIN 
 

Hansı əməlləri sevib-seçərdin? 

Ey Lenin dühası, sən olmasaydın?   

Keçdiyim yolları necə keçərdim? 

Bəşərin dühası sən olmasaydın?  

 



405 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD 

 

 
 

Kim olardı zəhmətkeşə can deyən? 

Qanmayana dönə-dönə qan deyən? 

Gələcək günlərə çıraqban deyən? 

Səadət carçısı sən olmasaydın? 

 

Əsarət zənciri qırılardımı? 

Zalımın qolları burulardımı? 

Yoxsulun əhvalı sorulardımı? 

Məzlumlar atası sən olmasaydın. 

 

Nə şərəfim olmaz, nə də şöhrətim, 

Nə insafım olmaz, nə də mürvətim. 

Nə qüdrətim olmaz, nə də cürətim, 

Ustadlar-ustası sən olmasaydın. 
 

                                    Cəmil Əkbər   
 

 

 

291. SƏN DƏ ONUNSAN 

 

İnsanoğlu gəl heçkəsə darılma, 

O da səninkidir, sən də onunsan. 

Həsəd çəkib gəl içindən qırılma, 

O da səninkidir, sən də onunsan. 

 

Hamının varını gəl mənimsəmə, 

Oxu bu naməni bil mənimsəmə, 

Utanıb, qızarıb, öl mənimsəmə, 

O da səninkidir, sən də onunsan. 

 

Gəl insanoğlunu incitmə qardaş, 

Yalvarıb, yaxarıb, yoncutma qardaş. 

Verərək qəhəri soncutma qardaş, 

O da səninkidir, sən də onunsan. 
 

Onun nə məzmunu, nə hikməti var? 

Bəzəyi-düzəyi, nə zinəti var? 

Dəyəri-dəyməzi, nə qiyməti var? 

O da səninkidir, sən də onunsan. 
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Kimin nə məsləki, qayəsi varsa,  

Arxası, köməyi, sayəsi varsa. 

Abırı, isməti, həyası varsa, 

O da səninkidir, sən də onunsan. 
 

Kimin nə qüssəsi, nə qəmi varsa,  

Nə zili, nə pəsi, nə bəmi varsa, 

Nə kefi, nəşəsi, nə dəmi varsa, 

O da səninkidir, sən də onunsan. 
 

Kimin nə şərəfi, şöhrəti varsa,  

Çəkdiyi kədəri, möhnəti varsa,  

İnsafı, vicdanı, mürvəti varsa, 

O da səninkidir, sən də onunsan. 
 

Demə o haralı, mən haralıyam? 

O sağlam, gümrahdır, mən yaralıyam. 

O yaxın, mən uzaq, çox aralıyam,  

O da səninkidir, sən də onunsan. 
 

Gedib kənarlarda aralı gəzmə, 

Qəlbi xoflu gəzmə, qaralı gəzmə. 

Oralı axtarma, buralı gəzmə, 

O da səninkidir, sən də onunsan. 

 

Parçalana-parçalana məhv olduq, 

Haçalana-haçalana məhv olduq.  

Saçılana-saçılana məhv olduq, 

O da səninkidir, sən də onunsan. 
 

Gəlin yaxınlaşaq, əl-ələ verək, 

Salıb avamlığa vəlvələ verək,  

Cahil dünyasına zəlzələ verək, 

O da səninkidir, sən də onunsan. 
 

İnsanam deyəndə məhəbbət gərək, 

Əhdi-peyman gərək, sədaqət gərək. 

Kəramət bəxş ola, mərhəmət gərək, 

O da səninkidir, sən də onunsan. 
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İnsansan insanı gəl yaxşı tanı, 

Korlama əsəbi, qaraltma qanı. 

Çox asıb-kəsənlər özün de, hanı? 

O da səninkidir, sən də onunsan. 
 

Yaşatma qəlbində gəl ədavəti, 

Bataqlıq, çamırlıq, nə üfunəti, 

Bədəməl törətmə, çək xəcaləti,  

O da səninkidir, sən də onunsan. 
 

Bir insanoğluna pislik etməyin, 

Paxıllıq, xainlik, nəslik etməyin. 

Höcətlik, inadlıq, tərslik etməyin, 

O da səninkidir, sən də onunsan. 
 

Nə olsun o kasıb, sən də varlısan? 

O cələf, zəifdir, sən tutarlısan. 

Onun qüvvəsi yox, sənsə karlısan, 

O da səninkidir, sən də onunsan.            
 

Onun kədərini özününkü bil, 

Onun nəşəsini özününkü bil. 

Onun əzabını özününkü bil, 

O da səninkidir, sən də onunsan. 

                

Yıxılan kəslərin qolundan tutun, 

Sağından yapışıb, solundan tutun. 

Calayıb cırını, kolundan tutun, 

O da səninkidir, sən də onunsan. 
 

Hamı birbirinə dayaq olmalı, 

Yatıbsa qəflətdə, oyaq olmalı. 

Zəhmətdə, xidmətdə, mayaq olmalı, 

O da səninkidir, sən də onunsan. 
 

Neyləyək o gözəl, sən də çirkinsən, 

O sadə yaranıb, sənsə xudbinsən, 

O qəm-qüssə çəkir, sənsə nikbinsən, 

O da səninkidir, sən də onunsan. 
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Gəl Cəmil Əkbəri bezdirmə qardaş, 

Əzab-əziyyətə dözdürmə qardaş. 

Salıb dağa-daşa gəzdirmə qardaş, 

O da səninkidir, sən də onunsan. 
 

                          Cəmil Əkbər   21.11 – 1989 

 
 

292. SƏNMİ MƏNİ, MƏNMİ SƏNİ? 
 

Heç bilmirəm kim, öldürdü, 

Sənmi məni, mənmi səni? 

Kim ağlatdı, kim güldürdü? 

Sənmi məni, mənmi səni? 
 

Kim gətirdi, kim götürdü? 

Kim qazandı, kim ötürdü? 

Kimlər tapdı, kim itirdi? 

Sənmi məni, mənmi səni? 
 

Kim əzildi, kim döyüldü? 

Kim düz getdi, kim əyildi? 

Kim sevmədi, kim sevildi? 

Sənmi məni, mənmi səni? 
 

Kim ucaltdı, kim endirdi? 

Kim yandırdı, kim söndürdü? 

Kim susdurdu, kim dindirdi? 

Sənmi məni, mənmi səni? 

 

Kim əzildi, kim əzdirdi? 

Kim tablaşdı, kim dözdürdü? 

Kim incitdi, kim bezdirdi? 

Sənmi məni, mənmi səni? 
 

                                     Cəmil Əkbər 
 

293. SƏN OLDUN 
 

Nə deyək taleyə, çərxi-gərdişə? 

İtirən mən oldum, tapan sən oldun. 

Fələyin hökmünə, tərs-məssəb işə, 

Silinən mən oldum, hopan sən oldun. 
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Ömür yollarında tökmüşəm təri, 

Görmüşəm xeyiri, görmüşəm şəri, 

Üzümə kəc baxma, bəri bax, bəri, 

Döşürən mən oldum, qapan sən oldun. 

 

Mən düşdüm həyatın məngənəsinə, 

Adəti, vərdişi, ənənəsinə, 

Haqqın, ədalətin məhkəməsinə, 

Yayınan mən oldum, sapan sən oldun. 
 

Yaralı qəlblərin dərmanı mənəm, 

Hökmü, sədarəti, fərmanı mənəm. 

Mehriban təbibi, loğmanı mənəm, 

Dağıdıb, talayan, çapan sən oldun. 

 

Ömür-gün keçirdim sadə otaqda, 

Sadə yorğan-döşək, sadə yataqda. 

Qonub yuva qurdum sadə butaqda,  

Özünə qəsrlər yapan sən oldun. 
 

Özüm də bilmədim nədəndir belə? 

Ömrümü-günümü vermişəm yelə. 

Uymuşam fitnəyə, uymuşam felə, 

İlişən mən oldum, qopan sən oldun. 

                                                                                                                         

Cəmil Əkbər  12. 05 – 1989 

 

 

 

294. OLDU 
 

Mənim canilərim, mənim qatilim, 

Paxıllar, xainlər, xəbislər oldu. 

Mənim qəddarlarım, mənim zalımım, 

Acgöz, tamahkirlər, hərislər oldu. 
 

Məni usandıran, məni bezdirən, 

Məni haldan salan, məni üzdürən. 

Məni əzablara salıb dözdürən, 

Nanəcib, namərdlər, naqislər oldu. 
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Mənim ürəyimə xalı salanlar, 

Qovğanı törədən, qalı salanlar.  

Bəd işdən, bəd sözdən ilham alanlar, 

Rəzillər, alçaqlar, o pislər oldu. 

 

Qaraldıb qanımı, qəlbimə dəyən, 

Artırıb dərdimi, qəddimi əyən. 

Üzümə gülərək dalımca söyən, 

Vicdansız, məsləksiz o şəxslər oldu. 

 

Gözəllik görəndə darılan kəslər, 

İçindən çürüyüb, qırılan kəslər. 

Çatdayıb, partlayıb, cırılan kəslər, 

Höcətlər, inadlar, o tərslər oldu. 

 

Cəmilin, qəlbində tüğyan eyləyən, 

Yaşayan, yaradan, dövran eyləyən, 

Dağı dağ eyləyən, aran eyləyən, 

İnsanlıq naminə həvəslər oldu. 

 

 

                                       Cəmil Əkbər 

295. OLDU 
 

İlahi dövranın gərdişinə bax, 

Gəda oğlu gədələr də bəy oldu. 

Adət-ənənəsi, vərdişinə bax, 

Gəda oğlu gədələr də bəy oldu. 

 

Dağıtdı-taladı, qurulanları, 

Çalxanıb-çalxanıb durulanları, 

Qaldırdı ayağa vurulanları, 

Gəda oğlu gədələr də bəy oldu. 

 

Bu səylik, bu bəylik çaşdırdı bizi, 

Artırıb qəzəbi daşdırdı bizi, 

Zülmün kəməndinə qoşdurdu bizi, 

Gəda oğlu gədələr də bəy oldu. 
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Aləmi mat qoydu bu təzə bəylər, 

Vermədi bu xalqa bir məzə bəylər, 

Qurub yaratmadı möcüzə bəylər, 

Gəda oğlu gədələr də bəy oldu. 

 

Tarix görməmişdir belə bəyləri, 

Nəfisə, tamaha  kölə bəyləri. 

Saldı qal-qovğaya, felə bəyləri, 

Gəda oğlu gədələr də bəy oldu. 

 

Gədənin bəyliyi sona varmadı, 

Doqquza çatmadı, ona varmadı, 

Çəkdilər kotanı yana varmadı, 

Gəda oğlu gədələr də bəy oldu. 

 

Ay Cəmil, tarixin yaşına bir bax, 

Dünya yola salmış başına bir bax. 

Sərt keçən baharı, qışına bir bax, 

Gəda oğlu gədələr də bəy oldu. 
 

                         Cəmil Əkbər   17. 09 – 1993               

                    

296. OLDU 

 

Bir zamanlar düz sayılan,    

İndi necə yalan oldu? 

Kasıb, fəqir, yoxsul olan,                                 

İndi necə kalan oldu? 

 

Bir zamanlar açan güllər, 

Ətirini saçan güllər. 

Xəzanlardan qaçan güllər,   

İndi necə solan oldu? 

 

O zamanlar tökülənlər, 

Əyilənlər, bükülənlər. 

Dağılanlar, sökülənlər,   

İndi necə dolan oldu? 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD | 412 

Xəyallara dalmayanlar, 

İlhamını almayanlar, 

Zəfərləri çalmayanlar,   

İndi necə çalan oldu? 

 

Bir zamanlar almayanlar, 

Tamah yada salmayanlar, 

Ölüb nakam qalmayanlar, 

İndi necə alan oldu? 

 

Sözü yadda qalmayanlar, 

Özü modda qalmayanlar,  

Tamı dadda qalmayanlar, 

İndi necə qalan oldu? 
 

                    Cəmil Əkbər        

                              

297. PAY OLDU 
 

Hərə bir diyarda hörmət qazandı, 

Mənə də bir quru, hörmət pay oldu. 

Cah-cəlal düzəltdi, sərvət qazandı, 

Mənə də kəramət, mürvət pay oldu. 

 

Tutub öz yükünü, vara yetişdi, 

Haraya, həşirə, kara yetişdi. 

Tacı-taxta, iqtidara yetişdi,  

Mənə də mənəvi sərvət pay oldu. 

 

Tikdirib qəsirlər, qalalar yapdı, 

Əlinə keçəni döşürdü, qapdı, 

Xətadan, bəladan yayındı, sapdı, 

Mənə də yalançı şöhrət pay oldu. 

 

Çoxları namusu, arını atdı, 

Çalışdı, vuruşdu, aranı qatdı. 

Qaraltdı qanları, günaha batdı, 

Mənə də ar-namus, qeyrət pay oldu. 
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Dağıtdı, taladı, var-hala çatdı, 

Arzuya, istəyə, cəlala çatdı.  

Düşdü sevdalara, xəyala çatdı, 

Mənə də nicatla, nüsrət pay oldu. 
 

Çoxları dünyada həya qanmadı, 

Əqidə anlayıb, qayə qanmadı. 

Təlimi düz verən dayə qanmadı, 

Mənə də üzümə ismət pay oldu. 
 

Hərə bir dərədə kefini çəkdi, 

Götürüb qazancı, nəfini çəkdi. 

Zurna, qavalını, dəfini çəkdi, 

Mənimtək məzluma, zülmət pay oldu. 
 

Fəqirin, səqirin dərdini çəkdim, 

Əyib vüqarımı, qəddimi bükdüm. 

Baxıb haqsızlığa, gözyaşı tökdüm, 

Əvvəldən axıra möhnət pay oldu. 
 

Ədalətə, həqiqətə inandım, 

Sədaqətə, səxavətə inandım.  

İnsanlığa, ləyaqətə inandım, 

Cahildən, nadandan nifrət pay oldu. 
 

Axırda gördüm ki, pul-para azdı, 

Qövr edən yarama bir çaram azdı. 

Bağımda bəslənən bir qoram azdı, 

Arvaddan, uşaqdan töhmət pay oldu. 
 

Qəflət yuxusunda yatıb qalmışam, 

Qocalıb yetmişə çatıb qalmışam. 

Qüssəyə, kədərə batıb qalmışam, 

Həyəcan, təlaşlar, heyrət pay oldu. 
 

Cəmiləm qalmışam fikir, xülyada, 

Oyandım yuxudan, gördüm röya da, 

Əl çəkib ayrıldım qoca dünyadan, 

Axır qismətimə cənnət pay oldu. 
 

                 Cəmil Əkbər   24. 12 – 1998 
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298. PUÇ OLDU 
 

Zəmanə bəd gəlib, dövran pisləşib, 

Ülvü-istək, məhəbbət də puç oldu. 

Sarvanlar cırlaşıb, karvan pisləşib, 

Haq-divan da, ədalət də puç oldu. 

 

Hayana baxırsan yalan çoxalıb, 

Dağılan, sökülən, talan çoxalıb. 

Alverçi, möhtəkir, kalan çoxalıb, 

Doğru-düzlük, həqiqət də puç oldu. 

 

Meydan verilibdir başıboşlara, 

Vicdanı kəmlərə, qəlbi daşlara. 

Filə hücum çəkən alabaşlara, 

İnsanlıqda ləyaqət də puç oldu. 

 

İlqara-imana dönüklər artıb, 

Ellərin varına əniklər artıb. 

Hər səmtə üz tutan yönüklər artıb, 

Sədaqət də, səxavət də puç oldu. 

 

Ünsiyət-ülfətdə hörmət qalmayıb, 

Mənəvi gözəllik, sərvət qalmayıb. 

Nə abır, nə həya, ismət qalmayıb, 

İnsaf, mürvət, kəramət də puç oldu. 

 

Bəşərin övladı pozulub yaman, 

Çevrilib tərsinə, yozulub yaman.  

Mərhəmət, nəvaziş azalıb yaman, 

Ədəb, ərkan, nəzakət də puç oldu. 

 

Deyib-danışmaqla sözə baxan yox,  

Əyriyə baxan yox, düzə baxan yox. 

Enişə, yoxuşa, düzə baxan yox, 

Məsləhət də, nəsihət də puç oldu. 
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Ünsiyyət-ülfətlər pozuldu getdi, 

Xətir də, hörmət də azaldı getdi. 

Doğrular tərsinə yozuldu getdi, 

Xeyirxahlıq, fəzilət də puç oldu. 

        

Zəmanə dəyişib nə günə qalıb? 

Kələf dolaşıbdı, düyünə qalıb, 

Hərkəs öz başının küyünə qalıb, 

Saf arzular, pak niyyət də puç oldu. 
 

                        Cəmil Əkbər  11. 10 -1995 

 

299. NƏ SƏMƏRSİZ İŞ OLDU? 

 

Cəhd eylədik qanmazları qandıraq, 

Zəhmətimiz nə səmərsiz iş oldu? 

Qaranlıq gecədə çıraq yandıraq, 

Zəhmətimiz nə səmərsiz iş oldu? 

 

Gözəl dünyamızda dava olmasın, 

Zəhərə qarışan hava olmasın. 

Ara qarışdıran  yava olmasın,  

Zəhmətimiz nə səmərsiz iş oldu? 

 

Ünsiyyət-ülfəti pozan olmasın, 

Yolunu, izini azan olmasın. 

Ayaqlar altından qazan olmasın, 

Zəhmətimiz nə səmərsiz iş oldu? 

 

Bəşər övladını yoldaş eyləyək, 

Canhacan eyləyək, qardaş eyləyək. 

Ən yaxın, mehriban sirdaş eyləyək, 

Zəhmətimiz nə səmərsiz iş oldu? 

 

İstədik əzilən, əzən olmasın, 

Zülmə, əsarətə dözən olmasın. 

Canından usanıb bezən olmasın, 

Zəhmətimiz nə səmərsiz iş oldu? 
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Hər eldə, obada ləyaqət olsun, 

Doğruluq, düzgünlük, həqiqət olsun. 

Sədaqət bol olsun, səxavət olsun, 

Zəhmətimiz nə səmərsiz iş oldu? 
 

İstədik hamını qanan eyləyək, 

Ellərin dərdinə yanan eyləyək. 

Böyüyü, kiçiyi anan eyləyək, 

Zəhmətimiz nə səmərsiz iş oldu? 
 

İstədik kor olan gözlər açılsın, 

Yolaqlar, keçidlər, izlər açılsın. 

Bu cahan mülkünə işıq saçılsın, 

Zəhmətimiz nə səmərsiz iş oldu? 

 

İnciyən inciyir, bezən bezməkdə, 

Avara dolanıb gəzən gəzməkdə. 

Darıxan darıxır, dözən dözməkdə, 

Zəhmətimiz nə səmərsiz iş oldu? 

 

Nəqədər qvvəmiz hədərə getdi, 

Qərq oldu qüssəyə, qəhərə getdi.  

Düşdü müsibətə, kədərə getdi, 

Zəhmətimiz nə səmərsiz iş oldu? 
 

Alan almağında, satan-satmaqda, 

Qəflətlər içində yatan-yatmaqda, 

Üfunət gölünə batan-batmaqda, 

Zəhmətimiz nə səmərsiz iş oldu? 
 

Söz təsir etmədi nadan kəslərə, 

Təlimdən yarımçıq dadan kəslərə. 

Yolunu tərsinə adan kəslərə, 

Zəhmətimiz nə səmərsiz iş oldu? 

 

Söz təsir etmədi başıboşlara, 

Vicdanı kəmlərə, qəlbi daşlara. 

Fili bəyənməyən alabaşlara, 

Zəhmətimiz nə səmərsiz iş oldu? 
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Çox dedik, danışdıq oxusun hamı, 

Qəlbində məhəbbət toxusun hamı.  

Ətiri-gülüstan qoxusun hamı, 

Zəhmətimiz nə səmərsiz iş oldu? 

 

Çalışdıq, vuruşduq ucalsın hamı, 

Şərəflə, şöhrətlə qocalsın hamı. 

Zəfər dünyasından bac alsın hamı, 

Zəhmətimiz nə səmərsiz iş oldu? 

 

Qovğa kəsilmədi, qal azalmadı, 

“Heyvanlar” çoxaldı, mal azalmadı. 

Nəqədər yetişdi, kal azalmadı, 

Zəhmətimiz nə səmərsiz iş oldu? 

 

Heçkəsin əməyi getməsin hədər, 

Kim nə tər tökübsə, qoy versin səmər. 

Yayılsın xoş xəbər, alınsın nəmər, 

Zəhmətimiz nə səmərsiz iş oldu? 

 

Necə zəmanədir ay Cəmil Əkbər? 

Hayana baxırsan qüssə, qəm, kədər. 

Az giley-güzar et, danış müxtəsər, 

Zəhmətimiz nə səmərsiz iş oldu? 
 

                               Cəmil Əkbər  4. 06 – 1992 

 
 

300. BİLİNMƏZ OLDU 
 
 

Hayıf  o günlərə, o saatlara, 

Qədiri-qiyməti bilinməz oldu. 

O dövrü-zamana, o büsatlara, 

Zəhməti, xidməti bilinməz oldu. 

 

Ötən əyyamlara pisdi dedilər, 

Bədxahdı, zalımdı, nəsdi dedilər. 

Höcətdi, inaddı, tərsdi dedilər, 
Xətiri, hörməti bilinməz oldu. 
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Ünvanına böhtan deyən çoxaldı, 

Əqrəb, iblis, şeytan deyən çoxaldı.  

Qırıq, sökük dastan deyən çoxaldı,  

Abırı, isməti bilinməz oldu. 

 

Gədə-güdə ayaq aldı üstünə, 

Toxundular  mənliyinə, şəstinə. 

Bilən yoxdu qərəzi nə, qəsdi nə? 

Nəzəri-diqqəti bilinməz oldu. 

 

Nanıkorlar ləyaqəti dandılar, 

Doğru, düzlük, həqiqəti dandılar,  

Sağlam fikir, saf niyyəti dandılar, 

Mənası, hikməti bilinməz oldu. 

 

Nə deyim zamanın kəç gərdişinə? 

Sərsəri, kəmağıl, giç gərdişinə?  

Haqqa, ədalətə öç gərdişinə? 

Saf arzu, niyyəti bilinməz oldu. 

 

Bu dərd qocaldıbdır Cəmil Əkbəri, 

Sözləri, söhbəti dillər əzbəri. 

Tapmadı sözünə layiq müştəri, 

Qəlbinin riqqəti bilinməz oldu. 

 

 

                          Cəmil Əkbər  31. 03 – 1993 

 

 
 

301. DE KİM OLDU? 
 

Prof. Dr. Sədnik Paşa Pirsultamlıya 
 

İlhamına Sədnik Paşa, 

Nicat verən de kim oldu? 

Əldən tutub çəkdi başa, 

Nüsrət verən de kim oldu? 
 

Saf döyünən ürəyinlə, 

Nəcib arzu-diləyinlə. 

Gecə-gündüz köməyinlə, 

Qüvvət verən de kim oldu? 
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Sədaqətlə, səxavətlə, 

İnsaf, mürvət, kəramətlə. 

Dözüm-durum, qətiyyətlə, 

Taqət verən de kim oldu? 
 

Zirvə keçib, dağ aşmısan, 

Alnıaçıq, ağ aşmısan. 

Kef-damağı çağ aşmısan, 

Möhlət verən de kim oldu? 
 

Gecə-gündüz yorulmayan, 

Taleyinə darılmayan, 

İçin-için qırılmayan, 

Surət verən de kim oldu? 
 

Dərrakəsi, kamalıyla, 

Əqidəsi, amalıyla, 

Öz mənəvi camalıyla, 

Zinət verən de kim oldu? 
 

Səni yanar şam eyləyən, 

Salıb eşqə ram eyləyən. 

Zülal dolu cam eyləyən, 

Şərbət verən de kim oldu? 
 

Əsərinin ləllərinə, 

Axar-baxaq sellərinə. 

Xəzan görməz güllərinə, 

Zinət verən de kim oldu? 
 

Eniş, yoxuş yol getmisən, 

Bəhməz çəkib, bal getmisən. 

Kim deyərki lal getmisən? 

Şöhrət verən de kim oldu? 
 

Diyar-diyar gəzə bildin, 

Seyrə çıxıb süzə bildin. 

Qəvvas kimi üzə bildin, 

Vüsət verən de kim oldu? 
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Zəfər çaldın bala-bala, 

Könülləri ala-ala. 

Nəzər saldın doğru yola, 

Sürət verən de kim oldu? 

 

Qazanmısan adı-sanı, 

Gülü solmaz gülüstanı. 

Tanıt bizə o insanı, 

Riqqət verən de kim oldu? 

 

Cəmil Əkbər sənə heyran, 

Dönə-dönə yenə heyran. 

Bu səs-küyə, ünə heyran, 

Qüdrət verən de kim oldu? 
 

                          Cəmil Əkbər  24.08 -1994 
 

 

 

302. OLUB 

 

Heçkimsə taledən qoy inciməsin, 

Hərkəsi aldadan öz gözü olub. 

Yalvarıb kimsəyə qoy yoncumasın, 

Öz bədxah niyyəti, öz izi olub. 

 

Hərkəsin qəddini dal eyləyən də, 

Bağlayıb nitqini lal eyləyən də.  

Məhəbbət bağını kol eyləyən də, 

Öz qışı, çovğunu, öz yazı olub. 

 

Hərkəsin gününü qara eyləyən,  

Oxlayıb qəlbini yara eyləyən. 

Sağalmaz dərdinə çara eyləyən,   

Haqqı, ədaləti, öz düzü olub. 

 

Ellərdə, obada, xar eyləyən də, 

Dünyanı başına dar eyləyən də.  

Bağlayıb gözünü kor eyləyən də, 

Hərkəsin astarı, öz üzü olub. 
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Gününü aylara, ilə döndərən, 

Gözünün yaşını selə döndərən, 

Yandırıb, yaxarıb, külə döndərən, 

Hərkəsin öz odu, öz közü olub. 

 

Hərkəsi ciyərli, ürəkli edən, 

Vüqarlı, görkəmli, kürəkli edən. 

Dar gündə, məqamda gərəkli edən, 

Öz dadı, öz tamı, öz duzu olub. 

 

Uğursuz səfərdə yollarda qoyan, 

Çəkib yaxasını dallarda qoyan, 

Tikanlı, qanqallı kollarda qoyan, 

Hərkəsin büdrəyən öz dizi olub. 

 

Dağ kimi başını uca eyləyən, 

Nurani, ağaqqal, qoca eyləyən. 

Bəzirgan eyləyən, xoca eyləyən, 

Hərkəsin öz oğlu, öz qızı olub. 

 

Ay Cəmil, üzləri ağ eyləyən də, 

Hər kefi, damağı çağ eyləyən də,  

Dünyada əbədi sağ eyləyən də, 

Hərkəsin söhbəti, öz sözü olub. 
 

                               Cəmil Əkbər  15.08 -1986 

 

303. OLASIDIR 

 

Kim ki, Vətənini atıb gedirsə, 

Gen dünya başına dar olasıdır. 

Dəyər-dəyməzinə satıb gedirsə,  

Əzəli-axırı xar olasıdır. 

 

Yaxşı olanlara yaman deyirsə, 

Vüqarını, qamətini əyirsə, 

Xidmətsiz, zəhmətsiz çörək yeyirsə, 

Tutulub gözləri tor olasıdır. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD | 422 

Oturub duranda nadanlıq edir, 

Avamlıq göstərir, ya xamlıq edir. 

Anlayıb qanmayır kahallıq edir, 

Qulağı yerbəyer kar olasıdır. 

 

Kimki əyrilərə düzdü deyirsə, 

Dərinə dayazdı, üzdü deyirsə. 

Atlasa, qumaşa bezdi deyirsə, 

Tükənib qeyrəti, ar olasıdır. 

 

Kim ki, bu dünyada pislik eyləyir, 

Bədxahlıq eyləyir, nəslik eyləyir. 

Höcətlik, inadlıq, tərslik eyləyir,  

Bədxah əməllərlə car olasıdır. 

 

Heçkəs söyləməsin məndə ki, mənəm, 

Xətadan, bəladan uzağam, genəm. 

Dağların başında dumanam, çənəm, 

Tərlanı, şahini sar olasıdır. 

 

Yaxşını-yamanı qanmayan kəsin, 

Xətiri-hörməti anmayan kəsin. 

Ellərin dərdinə yanmayan kəsin, 

Günü-güzəranı zar olasıdır. 

 

Kim ağız büzərsə Cəmil Əkbərə? 

Düşəcək əzaba, zülmə, mənşərə, 

On dəfə, yüz dəfə, bəlkə min kərə, 

Baharı bəd gəlib tar olasıdır. 

 

                              Cəmil Əkbər 18. 04 – 1993          

      

304. OLSA 
 

 
 

Bu dünyada kef səndədir, 

El içində üzün olsa. 

Gəlir, qazanc, nəf səndədir, 

Doğru yolun, izin olsa. 
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Gündən-günə ucalarsan, 

Zəfər çalıb, bac alarsan. 

Şərafətlə qocalarsan, 

Mərd oğulun, qızın olsa. 

 

Hamı sənə can deyər bil, 

Bir işinə on deyər bil. 

Səcdə qılıb, baş əyər bil, 

El-obada gözün olsa. 

 

Yoldaşların çoxalacaq, 

Sirdaşların çoxalacaq, 

Çağdaşların çoxalacaq, 

Qəlbə yatan sözün olsa. 

 

Oturub-duran çoxalar, 

Halını soran çoxalar. 

“Bakalı” vuran çoxalar, 

Dadın, tamın, duzun olsa. 

 

Heçkəs səni öldürənməz, 

Qüvvəsini bildirənməz. 

Düşmənini güldürənməz, 

Qəlb evində gözün olsa. 

 

Hamı səni qanacaqdır, 

Axtararaq anacaqdır, 

Böyük-kiçik sanacaqdır, 

Söz-söhbətdə düzün olsa. 

 

Heçkəs səni döyə bilməz, 

Yol-izindən əyə bilməz.  

Ünvanına söyə bilməz, 

Təravətli yazın olsa. 
 

                       Cəmil Əkbər  2.05 -1994 
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305. OLSA 

 

Arvad da qocalmaz, ər də qocalmaz, 

Arvad arvad olsa, ər də ər olsa. 

Ayaq da qocalmaz, sər də qocalmaz,  

Ayaq ayaq olsa, sər də sər olsa. 

 

Nə səma qaralmaz, nə yer daralmaz, 

Nə xeyir tükənməz, nə şər çoxalmaz, 

Nə inci, nə sədəf, nə zər xar olmaz, 

Sərraf sərraf olsa, zər də zər olsa. 

 

Dünyanın dövləti, sərvəti artar, 

Var-halı çoxalar, neməti artar. 

Güzaran xoş keçər, şöhrəti artar, 

Xidmət xidmət olsa, tər də tər olsa. 

 

Qaşqabaq çatılmaz, ürək sozalmaz, 

Kəramət azalmaz, mürvət azalmaz.  

İnsan arasında ülfət pozulmaz, 

Həmdəm həmdəm olsa, sir də sir olsa. 

 

Etibar-etiqad inam azalmaz, 

Bəxşeyiş azalmaz, ənam azalmaz. 

Leylilər, Məcnunlar, Sənan azalmaz, 

Cahil cahil olsa, pir də pir olsa. 

 

Bağbanın zəhməti əlində qalmaz, 

Arzusu, istəyi dilində qalmaz. 

Obasında qalmaz, elində qalmaz, 

Peyvənd peyvənd olsa, cır da cır olsa. 

 

Dünyada hiyləgər, biclər tapılmaz, 

İlqara, imana kəclər tapılmaz. 

Qanuna, qaydaya öclər tapılmaz, 

İgid igid olsa, nər də nər olsa. 
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Əsəblər korlanıb, qanlar qaralmaz, 

Xəzana qərq olub, güllər saralmaz.  

İnsanam deyənin səbri daralmaz,  

Yoldaş yoldaş olsa, yar da yar olsa. 

 

İnsan birbirinə darılardımı? 

Hirsindən içindən qırılardımı? 

İnciyib, bezikib yorulardımı? 

Tərlan tərlan olsa, sar da sar olsa. 

                                                        

Cəmil Əkbər qaşqabağın çatarmı? 

Yaxşıya pis, pisə yaxşı qatarmı? 

Vicdanını kor qəpiyə satarmı? 

Qeyrət qeyrət olsa, ar da ar olsa.  
 

 

                              Cəmil Əkbər  5. 06 -1993 

                                 

306. OLSADA 
 

Ala qarğa bülbül olmaz, 

İki dünya bir olsada. 

Mərdin işi müşkül olmaz, 

Namərdlər əlbir olsada. 

 

Əsl insan zayıl olmaz,     

Bəd işlərə qail olmaz,       

Hər yetəndə ağıl olmaz,   

Yaşa dolub pir olsada.  

 

Yaxşı-yaman qanmayanlar,  

Böyük-kiçik sanmayanlar.                                          

Haqqı-sayı anmayanlar,    

Üzüləcək, tir olsada. 
 

Axar çaylar qovuşmasa,      

Birbirinə yovuşmasa,    

Buxarlardan sovuşmasa,  

Quruyacaq, gur olsada. 
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Hər ucalan enər durmaz,    

Eniş, yoxuş görər durmaz,  

Yanan köz də sönər, durmaz,  

Alovlanan qor olsa da. 
 

Yaxşı-yaman yayılacaq, 

Yatanlar da ayılacaq. 

Hamı insan sayılacaq,     

Əzilənə zor olsa da. 
 

Bahar xalı toxuyacaq, 

Gül-çiçəyi qoxuyacaq,      

Bülbül susmaz, oxuyacaq! 

Dörd tərəfi tor olsa da. 
 

Fəhlə, kəndli çox əzizdir, 

Çörəyimiz, süfrəmizdir. 

Əməlləri tərtəmizdir, 

Üstü-başı kir olsa da. 
 

Namərd-mərdə yana bilməz, 

Pis işdən ovsana bilməz. 

Sözlərini qana bilməz, 

Hər kəlməsi dür olsa da. 
 

Cəmil yolu azan deyil, 

Düzü tərsə yozan deyil. 

Saf ülfəti pozan deyil, 

Gözlərindən kor olsa da. 

 

                   Cəmil Əkbər  11. 09 - 1963 

 

307. OLURMUŞ 
 

Xalq Şairi Bəxtiyar Vahabzadəyə 
 

Həyata göz açan körpə bir uşaq, 

Dünyada ən böyük loğman olurmuş. 

Qətrədən süzülüb axan bir irmaq, 

Toplaşıb biryerə ümman olurmuş. 
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Yüzlərlə, minlərlə axan çeşməni, 

Bir dəniz özündə bəndə salırmış. 

Düha sahibinin ixtirasını,  

Bu bəşər özünə qanun sanırmış. 
 

Adi bir beşikdə böyüyən körpə, 

Nə yerə, nə göyə sığa bilərmiş,  

Ey südlü anadan doğulan körpə,  

Milyon analara övlad olurmış. 
 

Uçuq dar daxmada böyüyən birkəs, 

Böyük bir ölkənin yeyəsi olur.  

Milyon insanların ürək sözünü,  

Bir nəfər düşünüb deyəsi olur. 
 

Xilqətin qəlbini isitmək üçün, 

Bir insan ürəyi yanmaq istəyir, 

Onların yerində, əvəzində də, 

Bir insan dərk edib, qanmaq istəyir. 
 

Çoxları seyredib görmədiyini,  

Bir insan gözləri görə bilərmiş. 

Yaradıb, qazanıb vermədiyini,  

Bir insan əlləri verə bilərmiş. 
 

Dahiylər əlilə yazılan əsər, 

Övladı-bəşərə gərək olurmuş. 

Bərəkətli əllə verilən səmər, 

Milyon insanlara çörək olurmuş. 
 

Bir şahin xəyallı qanad çalaraq, 

Zirvədən-zirvəyə çıxa bilərmiş. 

İsmini cahana isnad salaraq, 

Zəfərlər əlini sıxa bilərmiş. 
 

Əhsən bu xalqıma, bu millətimə, 

Bu bəşər övladı, cəmiyyətimə, 

Əhsən idraklara, əhsən kamala, 

Əhsən əqidəyə, əhsən amala. 
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Elin mərd oğludur, qızıdır şair, 

Zamanın-zamana sözüdür şair. 

Eşqin-məhəbbətin özüdür şair, 

Düşünən beynidir, gözüdür şair.  
 

                                    Cəmil Əkbər   30. 03 -1988 

308. OLARMIŞ 
 

Nələr görüb eşitmişik dünyada?                       

“Ədalət” də ədalətsiz olarmış.                           

Qulaq asdıq gör nəqədər fəryada?                    

“Həqiqət”də həqiqətsiz olarmış.                       

  

Gör nəqədər çəkilibdir irəli?                             

Əli, Vəli, İsa, Musa, Pirvəli,                              

Səbəb odur, iş də olub, gülməli,                        

“Ləyaqət”də ləyaqətsiz olarmış.                        

 

El malına şərik olub ortaqlar,                            

Hiyləgərlər, dələduzlar, şıltaqlar.                      

Bürüyübdür dörd bir yanı yaltaqlar,                  

“Nəzakət”də nəzakətsiz olarmış.                    

 

Gör nəqədər öz yerini tapmayıb? 

Haqq-həqiqət düz yerini tapmayıb.                   

Sağlam fikir, söz yerini tapmayıb,                    

“Fəzilət”də fəzilətsiz olarmış.             

   

Gör nəqədər öz eşqində aldanır,                       

Əhdi-peyman, düz eşqində aldanır.                   

Dərin-dayaz üz eşqində aldanır,                         

“Məhəbbət”də məhəbbətsiz olarmış.                 

 

Gör nəqədər dadamal var, ənik var?                  

Hər bir səmtə, hər yolağa yönük var?                 

Vicdanına, məsləkinə dönük var?                    

“Səxavət”də səxavətsiz olarmış.                        
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Gör nəqədər yollarını azan var?                       

Ünsiyyəti korlayan var, pozan var,                    

Əyrini düz, düzü tərsə yazan var,                      

“Sədaqət”də sədaqətsiz olarmış.                        

 

Gör nəqədər saxtalıq var, yalan var?  

Qazanmamış, verməmişdən alan var,                 

Məzlumlar var, fəqirlər var, kalan var,               

 “Şərafət”də şərafətsiz olarmış.                           

 

Neçələri itiribdir adını, 

Bilə-bilə, qana-qana dadını, 

Qohumunu, qardaşını, yadını, 

“Dəyanət” də dəyanətsiz olarmış. 
 

                                     Cəmil Əkbər 
 

309. HALI OL! 

 

Nadanlığa, gədalığa qurşanma, 

Ədəb-ərkan, mərifətdən halı ol! 

Dambatlığa, ədalığa qurşanma, 

Nəciblikdən, nəzakətdən halı ol! 

 

Fitnə-fəsad yalanlara uymayaq, 

Mənlikləri solanlara uymayaq. 

Şər zurnanı çalanlara uymayaq, 

Ədalətdən, həqiqətdən halı ol! 

 

Hər yetənlə oturmayın, durmayın, 

Xəbər alıb əhvalını sormayın. 

Nə özünü, nə özgəni yormayın, 

Saf hörmətdən, ünsiyyətdən halı ol!  
 

Qəlbimizdə qoy olmasın küdurət, 

Giley-güzar, dedi-qodu ədavət. 

Nə xainlik, nə xəbislik, nə nifrət, 
Xoş məramdan, xoş adətdən halı ol! 
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Yol verməyin qəddarlığa, pisliyə, 

Bədxahlığa, yamanlığa, nəsliyə. 

Höcətliyə, inadlığa, tərsliyə, 

Xətir-hörmət, ləyaqətdən halı ol! 

 

Acgözlükdən, hərislikdən utanaq, 

Simiclikdən, xəsislikdən utanaq. 

Xəyanətdən, cəsusluqdan utanaq, 

Sədaqətdən, səxavətdən halı ol! 

 

Nəvaxtacan yetişməyək, kal qalaq? 

Danışmayaq, dillənməyək, lal olaq? 

Oxumayaq, öyrənməyək, mal qalaq? 

Diqqət yetir, fərasətdən halı ol! 

 

Həyatında ləkələmə adını, 

Qohumunu, qardaşını, yadını, 

Ana bilin, bacı bilin qadını, 

Abır-həya ol ismətdən halı ol! 

 

Sinənizə yol tapmasın çamırlıq, 

Üfunətli bataqlıqlar, mamırlıq, 

Qara bulud, duman, çisgin, yağmurluq, 

Saf arzudan, pak niyyətdən halı ol! 

 

Meyl vermə fitnələrə-fellərə, 

Düşməginən gəl hərcayı dillərə, 

İnsafı kəm, qolu zorlu əllərə, 

İnsaf, mürvət, mərhəmətdən halı ol! 

 

Ona-buna əyilməynən dünyada, 

Nifrət ilə söyülməynən dünyada. 

Hiddət ilə döyülməynən dünyada, 

İgidlikdən, cəsarətdən halı ol! 
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Deməsinlər ustadından xamdı o, 

Əzəl gündən tərbiyədən kəmdi o. 

Ayılmayıb anasından dəmdi o, 

Öyüd sənə, nəsihətdən halı ol! 

 

Çalışginan ömürboyu pis olma, 

Qızıla çək, gelib daha mis olma. 

Olursansa gəl günəş ol, his olma, 

Bu dəyərdən, bu qiymətdən halı ol! 
 

                               Cəmil Əkbər 14. 09 -1988                        

                   

310. YOLUM OLARDI 

 

Yenidən dünyaya gələsi olsam, 

Zəhmətim, xidmətim yolum olardı. 

Oxuyub, öyrənib biləsi olsam, 

Xətirim, hörmətim yolum olardı. 

 

Yenidən dünyaya gələsi olsam, 

Mütaliə edib biləsi olsam,  

Yaşayıb, yaradıb qalası olsam, 

Abırım, ismətim yolum olardı. 

 

Yenidən dünyaya gələsi olsam, 

Sevinib, şənlənib güləsi olsam, 

Vaxtından əvvəl də öləsi olsam, 

Namusum, qeyrətim yolum olardı. 

 

Yenidən  dünyaya gələsi olsam, 

Açılıb, yenidən solası olsam,  

Zəfərlər təblini çalası olsam, 

Şərəfim, şöhrətim yolum olardı. 

 

Yenidən dünyaya gələsi olsam, 

Atası, babası, lələsi olsam,  

Daima əxz edib biləsi olsam, 

Məzmunum, hikmətim yolum olardı. 
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Yenidən dünyaya gələsi olsam, 

Səksənə doxsana qalası olsam, 

Vətənin mehriban balası olsam, 

Saf arzu-niyyətim yolum olardı. 

 

Qoymazdım heçkəsi yadımdan çıxa, 

Heçkəs birbirini incidib, sıxa. 

İnsan birbirinə vəhşitək baxa, 

Nəzərim, diqqətim yolum olardı. 
 

                           Cəmil Əkbər    9. 01 – 1991 

 

311. HEÇ OLUR 

 

Cahillərin, nadanların yanında, 

Ədalət də, həqiqət də heç olur. 

Haqqı-sayı udanların yanında, 

İnsanlıq da, ləyaqət də heç olur. 

 

İnanmırlar demək ilə sözə də, 

İşarəyə, eyhama da, gözə də, 

Daş tökürlər cığırlara, izə də, 

Sədaqət də, səxavət də heç olur. 

 

O səbəbdən dövranımız pisləşir, 

Yolgöstərən sarvanımız pisləşir. 

Düz gedənmir, karvanımız pisləşir, 

Ədəb-ərkan, nəzakət də heç olur. 

 

Ünsiyyət-ülfətlər pozulub gedir, 

Ayaqlar altından qazılıb gedir. 

Xətir də, hörmət də azalıb gedir, 

Öyüd sənə, nəsihət də heç olur. 

 

Hər yanı bürüyür, qəbahət artır, 

Küdurət çoxalır, ədavət artır.  
Gileylər, güzarlar, şikayət artır, 

Xeyirxahlıq, fəzilət də heç olur. 



433 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD 

 

 
 

Dövran keçir, zaman bizi qocaldır, 

Fürsət bizi, imkan bizi qocaldır. 

Bazar bizi, dükan bizi qocaldır, 

Dözüm, durum, dəyanət də heç olur.96 

 

Kimə danışasan ürək sözünü? 

Ellərə, obaya gərək sözünü?  

Qəlbində bəslənən kövrək sözünü? 

Car çəkməklə bəyanət də heç olur. 

 

Yazılmaqla yaddaşlarda qalmayır, 

Vətəndaş da, yurddaşlar da qalmayır,  

Taytuşlar da, çağdaşlar da qalmayır, 

Xoş güzəran, sədaqət də heç olur. 

 

Zülmət çökür, qaranlığa düşürük, 

Münbitlikdən şoranlığa düşürük,  

Abadlıqdan viranlığa düşürük, 

Sədarət də, iqtidar da heç olur. 

 

Eşidənlər danlamasın Cəmili, 

Kötəkləyib yanlamasın Cəmili,  

Tərsəməssəb anlamasın Cəmili, 

Şan-şöhrət də, şərafət də heç olur. 
 

                      Cəmil Əkbər 15. 11 -1994 

 

312. OLARSA 

 

Sazın səsi həzin çıxar,  

Simi-simə düz olarsa, 

Yar da yara soyuq baxar,  

Başqasında  göz olarsa. 

 
96 II variant              Neyləyəsən gədələrin yanında? 

Könül mülkü zədələrin yanında? 

Cibi pullu dədələrin yanında? 

Dözüm, durum, dəyanət də heç olur. 
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Cır ağaclar bara dəyməz, 

Ürəklərə yara dəyməz. 

Dost inciməz, ara dəyməz,  

Xoş söhbətlər, söz olarsa. 

 

Könül ruha gəlib coşar, 

Qəzəl yazıb, şeir qoşar. 

Məhəbbət qaynayıb daşar, 

Ürəklərdə köz olarsa. 

 

Səni görcək üzüm gülər, 

Dəhanımda sözüm gülər, 

Qəlbim gülər, gözüm gülər, 

Dərdi-qəmim az olarsa. 

 

Ulduzlardan bac alaram, 

Məhəbbətdən tac alaram, 

Yerdən göyə ucalaram, 

İsmətli göz, üz olarsa.97 

 

                         Cəmil Əkbər 

 

313. OLURAM 

 

Ellərin kədəri, dərdi-qəmindən, 

Aşıram, daşıram ümman oluram. 

Baş aça bilmirəm xeyir-şərindən, 

Kəsməyir çisginim, duman oluram. 

 

Dərya çox dərindir, üzənmir gəmim, 

Qalmışam tək-tənha, yoxdur həmdəmim, 

Saxlamır sümbülüm, tökülür dənim, 

Arpasız, buğdasız saman oluram. 

 

 
97 Hamı qəlblər düz olarsa. 
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Ana Vətənimdə, doğma elimdə, 

Qaldıq əsir-yesir cahil əlində. 

İnləyirik fitnəsində, felində, 

Dönüb qırıq neyə, kaman oluram. 

 

Qarşıma çıxdıqca nadan gədələr, 

Təlimdən yarımçıq dadan gədələr, 

Haqqı-say itirib, udan gədələr, 

İnciyib küsürəm, uman oluram. 

 

İnsandan-insana şikayətim var, 

Nəqədər desəniz hekayətim var, 

Xainlə, xəbislə ədavətim var, 

Düşüb haldan-hala yaman oluram. 
 

                       Cəmil Əkbər   16. 04 -1996                                                                                  

314. MƏHƏBBƏT OLMAYANDA 

Ötən günlər hədərdir, 

Qəm-qüssədir, kədərdir. 

Çəkdiyimiz qəhərdir, 

Məhəbbət olmayanda. 

 

Dözüm-durum azalar, 

Qəlbdə dəyanət olmaz. 

Ülvi-istək azalar, 

Məhəbbət olmayanda. 

 

Mehribanlıq qıtlaşar, 

Yerbəyerdən pozular. 

Bəxtə qara yazılar, 

Məhəbbət olmayanda. 

 

İnsanlığa qəsd olur, 

Kamal gücdən salınır. 

Mahal nəzərdən düşür, 

Məhəbbət olmayanda. 
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Ürək təpərdən düşər, 

Gözəl səfərdən düşər, 

Gözdən, nəzərdən düşər, 

Məhəbbət olmayanda. 

 

Dost-tanış gendən gəzər, 

Dolanıb tindən gəzər, 

Baxıb uzaqdan sezər,  

Məhəbbət olmayanda. 

 

Könüllərdə daş olar, 

İçi tamam boş olar, 

Arzular çaşbaş qalar, 

Məhəbbət olmayanda. 
 

İki könül bir olmaz, 

Ölsədə əlbir olmaz, 

Sözü də dilbir olmaz, 

Məhəbbət olmayanda. 
 

            Cəmil Əkbər  
 

315. QURBAN OLUM 

                Fariz nəvəmə 
 

İzi təzə, yolu təzə,  

Gəlişinə qurban olum. 

Dili təzə, sözü təzə, 

Gülüşünə qurban olum. 

 

Duruş təzə, yeriş təzə, 

Arzu təzə, həvəs təzə, 

Görüş təzə, baxış təzə. 

Baxışına qurban olum.        

 

Vəfa təzə, ilqar təzə, 

Qamət təzə, vüqar təzə,  

Bəhrə təzə, nübar təzə,  

Nübarıma qurban olum. 
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Baba təzə, nənə təzə,  

Əmi təzə, dayı təzə,  

Papa təzə, mama təzə, 

Papasına qurban olum. 
 

                 Cəmil Əkbər  23. 02 – 1977 

                                  

316. OLUBDUR 

 

Zəmanədən gileylənmə qardaşım, 

Dünya yaranandan  beylə olubdur. 

Qəzəblənib çox söylənmə qardaşım, 

Nökər də, naib də, kölə olubdur. 

 

Məlum həqiqətdi, hamı bir deyil, 

Meyvə də meyvədir, tamı bir deyil. 

Şərbəti bir deyil, camı bir deyil, 

Dovşan da, pələng də, dələ olubdur. 

 

Yaradan hərkəsə dayə veribdir, 

Əqidə veribdir, qayə veribdir, 

Üstə kölgə salıb, sayə veribdir, 

Hər bir körpəyə də lələ olubdur. 

 

Hamının taleyi, qisməti bir döy, 

Mənası, məzmunu, hikməti bir döy, 

Təbiəti bir döy, isməti bir döy, 

Həyalı, həyasız, sülə olubdur. 

 

Malın da görnüşü eyni deyildir, 

Duruşu, yerişi eyni deyildir. 

Quzusu, çəpişi eyni deyildir,  

Dana da, öküz də kələ olubdur. 

 

                        Cəmil Əkbər  8.10-1995 
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317. OLUBDUR 

 

Hər bir dövrü-zəmanənin özündə, 

Neçə-neçə ər kişilər olubdur. 

Can qoyublar yollarında, izində,  

Neçə-neçə nər kişilər olubdur. 
 

Sədaqətlə, səxavətlə yaşayan, 

Ülvi-istək məhəbbətlə yaşayan. 

Şərafətlə, kəramətlə yaşayan, 

Mehri-ülfət, yar kişilər olubdur. 
 

El içində xətir-hörmət qazanan, 

Ar gözləyib, abır-ismət qazanan. 

Zəhmət çəkib halal nemət qazanan, 

Ləl-cəvahir, zər kişilər olubdur. 
 

Tarix boyu yaddaşlarda yaşayan, 

Əqidəsi, pak vicdanı yaşayan,  

Saldığı iz, yol-ərkanı yaşayan, 

Pürkamallı, dür kişilər olubdur. 
 

Yol verməyən qəbahətə, günaha, 

Acgözlüyə, hərisliyə, tamaha, 

Xidmət edən üzü nurlu sabaha, 

Dağ vüqarlı zor kişilər olubdur. 
 

Qurub yaradıbdı səsli-soraqlı, 

Məzmunlu, mənalı, gözəl, maraqlı. 

Axtarıb, arayıb əli çıraqlı, 

Adda-sanda gur kişilər olubdur. 
 

Ülfət-ünsiyyətdə bilinib yeri, 

İşləyib kamalı, gətirib səri. 

Düz yola salıbdır xeyiri, şəri, 

Üzdən-gözdən nur kişilər olubdur. 
 

Hörmət edib qohumuna, yadına, 

Ünvanına, şərəfinə, şanına. 

Su töksə də, sönən deyil oduna, 

Dar ayaqda var kişilər olubdur. 
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Elinə, xalqına dayaq olubdur, 

Yatmayıb qəflətdə, oyaq olubdur.  

Parlaq kəhkəşanı, mayaq olubdur, 

Oxu, öyrən gör kişilər olubdur. 

 

Zəhmət çəkib tarixlərə nəzər sal, 

Ünvanına qədəm basıb güzar sal. 

Oğulsansa get onlardan ibrət al, 

Çox nurani pir kişilər olubdur. 

 

Bəşər ilhamını ondan alıbdır, 

Neçə-neçə zəfərləri çalıbdır. 

Dövrü-güzəranı yola salıbdır, 

Möcüzəli sir kişilər olubdur. 
 

                           Cəmil Əkbər 4. 02 – 1991 

                                 

318. OLUBDUR 

 

Atamız dövlətdə kasıb olsada, 

Namusda, qeyrətdə varlı olubdur. 

Dar gündə arxadan qaçmayıb onlar, 

Dözümlü, durumlu, karlı olubdur. 

 

Haram qatmamışlar haram mayaya, 

Aldanıb, uymayıb sərsəm xülyaya, 

O boyun əyməyən qoca dünyaya, 

Abırlı, ismətli, arlı olubdur. 

 

Aldada bilməmiş tamahı onun, 

Ləkəsiz saxlayıb geydiyi donu. 

Elin qarşısında ömrünün sonu, 

Dağ cüssəli, dağ vüqarlı olubdur. 

 

Uymayıb heç zaman süzgün baxışa, 

Bəzək-düzəklərə, hər cür naxışa, 

Sədaqət göstərib dosta, tanışa,  

Doğru sözlü, düz ilqarlı olubdur. 
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Əziz tutub qohumunu, yadını, 

İlqar qoyub nəvəsinin adını. 

Zəhmətdə görübdür ağzın dadını, 

Alnı tərli, əl qabarlı olubdur. 

 

Bir günəşdir, nur ələnb üzündən, 

Çıxmamışdır yol-ərkandan, izindən. 

Düşməmişdir el-obanın gözündən, 

Bağban olub, bağı barlı olubdur. 

 

Köçedib getsədə fani dünyadan, 

Olmadı dilbilməz, olmadı nadan. 

Dərsini düz alıb ulu babadan, 

Bəşər üçün çox yararlı olubdur. 

 

Zəhmətlə yaşayıb, ucalıb gedib. 

Namusla, qeyrətlə qocalıb gedib. 

Hünərlər göstərib, bac alıb gedib, 

Sözünə düz, etibarlı olubdur. 

 

Yaşayıb, yaradıb səsli, soraqlı, 

Olublar gövdəli, qollu-butaqlı. 

Cəmiləm, deyirəm köklərə bağlı, 

Əsli-zatı çox tutarlı olubdur. 
 

                            Cəmil Əkbər  1981 
 

319. OLMUR 

 

Yaman gec düşürlər gədələr başa, 

Yüz dəfə, min dəfə deməklə olmur. 

Əl çəkib getmirlər, demirlər haşa, 

Nəqədər günahı yumaqla olmur. 

 

Ha daşla, ha dalaş, qanan kimdiki? 

Böyüyü, kiçiyi sanan kimdiki? 

Xətiri-hörməti anan kimdiki?  

Onu xatırlayıb saymaqla olmur. 
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Kimdi öz yanından bilən, anlayan? 

Kötəkləyən, qamçılayan, yanlayan? 

Qınayaraq öz-özünü danlayan? 

Düşünüb dərk edib, duymaqla olmur. 
 

Abırsız, ismətsiz, həyasız artıb, 

Məsləksiz, vicdansız, qayəsiz artıb,  

Ey süddən pay alan mayəsiz artıb, 

Çəkib bir kənara qoymaqla olmur. 
 

Hiyləgər, dələduz, biclər oqədər, 

Sərsəri, kəmağıl, giclər oqədər.  

Ədəbə-ərkana öclər oqədər, 

Dəlib gözlərini oymaqla olmur. 
 

                         Cəmil Əkbər     20. 01– 1990 

 

320. OLMUR 
 

 

Təlabat atlıdır, biz piyadayıq, 

Yeriyib, yüyürüb, çatmaq ha olmur. 

Arzular hayanda, biz hayandayıq, 

Əyləyib saxlayıb, tutmaq ha olmur. 
 

Nadanlar, cahillər hədərdən hədər, 

Verirlər bəşərə dərdi-qəm kədər. 

İztirab, işgəncə, əzab sərbəsər, 

Fikirdən, xəyaldan yatmaq ha olmur. 
 

Kimə bel bağlayıb, ümid diləyək? 

Kimə gileylənib, kimə söyləyək? 

Kimə izhar edib, bəyan eyləyək? 

Bu dərdi kənara atmaq ha olmur. 
 

Ay Cəmil, acgözlər qapha-qapdadır, 

Götürha-götürdə, tapha-tapdadır, 

Yayınha-yayında, sapha-sapdadır, 

Atsan da oxunu batmaq ha olmur. 

 

                                     Cəmil Əkbər 
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321. OLMUR 

 

İlahi kəsməynən kəramətini, 

İnsafsız, mürvətsiz yaşamaq olmur. 

Bəxş eylə qüdrətdən ənaətini, 

Dövlətsiz, sərrvətsiz yaşamaq olmur. 

 

Tərpətmə, həyamız yerində qalsın, 

Əqidə, qayəmiz yerində qalsın,  

Halaldan mayəmiz yerində qalsın, 

Abırsız, ismətsiz yaşamaq olmur. 

 

Alma, əlimizdən ləyaqəti də, 

Doğruluq, düzlüyü, həqiqəti də. 

Dözümü, durumu, dəyanəti də, 

Şərəfsiz, şöhrətsiz yaşamaq olmur. 

 

Yetişək haraya, karımız olsun? 

Ülvi-məhəbbətdən barımız olsun? 

Bu cahan mülkündə arımız olsun, 

Namussuz, qeyrətsiz yaşamaq olmur. 

 

Götür aralıqdan xəbislikləri, 

Tamahkir, acgözlük, hərislikləri. 

Əksiklik, cılızlıq, naqislikləri, 

Zəhmətsiz, xidmətsiz yaşamaq olmur. 

 

Hər könül mülkünün təpəri olsun, 

Qılınca, qalxana şapəri olsun. 

Hər sözün, söhbətin əsəri olsun, 

Cəsarət, cürətsiz yaşamaq olmur. 

 

Mən Cəmil Əkbərəm, öz balan kimi, 

Atadan, anadan düz balan kimi,  

Böyüdüb bəsləynən yüz balan kimi, 

Ədəbsiz, mərfətsiz yaşamaq olmur. 
 

                           Cəmil Əkbər  28. 12. – 1990 



443 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD 

 

 
 

322. OLMUR 

 

Yanımdan keçərkən gözəl afətim, 

Çevrilib arxanca baxmasam olmur. 

Eşqi-məhəbbətlə nə zərafətim? 

Yandırıb sinəmi yaxmasam olmur. 
 

Sataşdın gözümə a nazlı sənəm, 

Eləbil od aldı, alışdı sinəm. 

Əriyib gedirəm, sanki mum mənəm, 

İzinlə sellənib axmasam olmur. 
 

Dağların köksündə çeşməyə döndüm, 

Ciyərim od aldı, içməyə döndüm. 

Buludlar içində şimşəyə döndüm, 

Çəkib çaxmağımı çaxmasam olmur. 
 

                                         Cəmil Əkbər 

323. OLMAYA 
 

Nə ola əbədi qoca dünyada, 

Ünsiyyət-ülfətdə yalan olmaya. 

Heçkəs uymayaydı sərsəm xülyada, 

Düşüb işgəncəyə solan olmaya. 

 

Hamının həyatı firavan ola, 

Evləri-eşiyi çıraqban ola.  

İşləri-gücləri cağbacağ ola, 

Əllərdə, ayaqda qalan olmaya. 

 

Həryanda yaradan, quran olaydı, 

Xalqın keşiyində duran olaydı, 

Özünü bu yolda yoran olaydı, 

Dağılan, sökülən, talan olmaya. 

 

Könüllər mülkünün kini silinə, 

Şeytanı, əqrəbi, cini silinə.  

Başları dəng edən ünü silinə, 

Nə iblis, nə çayan, ilan olmaya. 
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Hamı arzusuna çata biləydi, 

Cəhalət yükünü ata biləydi. 

Qorxusuz, ülküsüz yata biləydi, 

Gözləri yollarda qalan olmaya. 

 

Hamı birbiriylə qardaş olaydı, 

Vəfalı dost-tanış, yoldaş olaydı.  

Dünya yola salan çağdaş olaydı, 

Nə kasıb, nə varlı, kalan olmaya. 

 

Şər danışıb aralığı qatanlar, 

Qərq olaraq qəflətlərdə yatanlar.  

Vicdanını, məsləkini satanlar, 

Belə “Zəfər” təbli çalan olmaya. 

 

Addımbaşı qəbahətin üzündən, 

Kin-küdurət, ədavətin üzündən,  

Xəbisliyin, xəyanətin üzündən, 

Buludtək qaralıb dolan olmaya. 

 

İnsanoğlu öz yoluna düzələ, 

Haqqa gəlib, düz yoluna düzələ. 

Gecikməyə, tez yoluna düzələ, 

Ar-namusu satıb alan olmaya. 
 

                           Cəmil Əkbər  11. 12 – 1997 

 

324. OLMAYA 

 

Hamı birbirilə canhacan ola, 

Aralıqda dava-dalaş olmaya. 

Nəqədər həyat var, mehriban ola, 

Vahimə, səksəkə, təlaş olmaya. 

 

Son qoyula yer üzündə davaya, 

Zəhərlərə bülənd olmuş havaya. 

Əqlikəmə, sərsəriyə, yavaya, 

Hərbə doğru bircə çağrış olmaya. 
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Xətir-hörmət əbədilik yaşaya, 

Vicdan-məslək, insaf-mürvət yaşaya,  

Mehri-ülfət, səmimiyyət yaşaya, 

Ah-nalələr, nə də qarğış olmaya. 

 

Çəkə qayğısını, dərdinə qala, 

İnciyib küsübsə, qəlbini ala, 

Əvvəli-axırı yadına sala, 

Nə söyüşmə, nə də vuruş olmaya. 

 

Hamı öz işini, yerini bilə, 

İrəlini görə, gerini bilə, 

İstini, soyuğu, sərini bilə, 

Müraciət, nə sifariş olmaya. 

 

Həyatın yolları şahrah olaydı, 

Ürəklər şənlənib şuxrah olaydı. 

Deyəydi, güləydi, gümrah olaydı, 

Dərə-təpə, nə də yoxuş olmaya. 

 

Nahaqdan Cəmili bezdirməyələr, 

Salıb əziyyətə dözdürməyələr. 

Yazıqdı qəlbini, üzdürməyələr, 

Umu-küsü, nə də barış olmaya. 
 

                       Cəmil Əkbər    16. 05 – 1994 

                                               

325. OLAN YERDƏ 

 

Haqdan ədalətdən əsər tapılmaz, 

Alver olan yerdə, pul olan yerdə. 

Ünsiyyət ülfətdə, səmər tapılmaz, 

Daş-qaş olan yerdə, ləl olan yerdə. 

 

Pozular dövranlar, pozular zaman, 

Dağların başını bürüyər duman. 
Batacaq din-məssəb, itəcək iman, 

Dana meydan açıb, kəl olan yerdə. 
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Məzlumun üstünə nur süzülərmi? 

İnci süzülərmi, zər süzülərmi? 

Dövlət süzülərmi, var süzülərmi? 

Ana olan yerdə, qul olan yerdə. 

 

Ünsiyyət-ülfətlər pozulub gedər, 

Ədalət həqiqət yozulub gedər.  

Xətir də, hörmət də azalıb gedər. 

Böcək danışanda, fil olan yerdə. 

 

Zəmanə mülkündə  düzlər mat qalar, 

Cığırlar, yolaqlar, izlər mat qalar, 

Fikirlər, xəyallar, sözlər mat qalar, 

Fitnələr, fəsadlar, fel olan yerdə. 

 

Könüldən keçəni açıq danışaq, 

Düz sözün üstündə gəlin yarışaq. 

Bizləri ağrıdan nədir soruşaq? 

Susmayaq ağızda dil olan yerdə.  

 

Gəlin dəyəmizi daldada quraq, 

Daldada oturaq, daldada duraq. 

Aşikar çalışaq, aşikar soraq, 

Durmayaq qasırğa, yel olan yerdə. 

 

Gəlin bu həyatı doğru, düz görək, 

Niyə gecikirik biraz tez görək.  

Niyə dayaz görək, niyə üz görək? 

Yatmayaq dərədə sel olan yerdə. 

 

Uzağı seyredib dərinə baxaq, 

İstiyə, soyuğa, sərinə baxaq.  

Bəşərin xeyrinə, şərinə baxaq, 

Batmayaq çamıra, göl olan yerdə. 

 

                                     Cəmil Əkbər 
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326. OLAN YERDƏ 
 

Ünsiyyət korlanıb, ülfət azalar, 

Sərsəri, kəmağıl, gic olan yerdə, 

Ayaqlar altından dərin qazılar, 

Hiyləgər, dələduz, bic olan yerdə. 
 

Könüllər inləyər, el qan ağlayar, 

Bülbül vəcdə gəlməz, gül qan ağlayar, 

Qəlbimin sazında tel qan ağlayar, 

Cahilin başında tac olan yerdə. 
 

Yaxşılar yamandan seçilə bilməz, 

Boyların xələti biçilə bilməz. 

Haqqın yollarından keçilə bilməz, 

Ədalət pozulub puç olan yerdə. 
 

İnsanlıq məhv olub, ləyaqət ölər, 

Sədaqət, səxavət, kəramət ölər.  

İstəklər boğular, məhəbbət ölər, 

Vicdanlar, məsləklər öc olan yerdə. 
 

İnsafdan, mürvətdən tapılmaz əsər, 

Qardaş da, qardaşdan inciyib küsər. 

Hörməti, izzəti kökündən kəsər, 

Fikirlər, xəyallar kəc olan yerdə. 
 

Düşər aralığa dava, qilüqal, 

İztirab, qəm-qüssə, dərd, kədər, məlal. 

Pozular kef damaq, pozular cəlal, 

Qəbahət, bədəməl, suç olan yerdə. 
 

Alim də danışmaz, mat qalıb susar, 

Görünər gözlərə bisəmər, yasar. 

Dinib danışsada kim qulaq asar? 

Gədanın qolunda güc olan yerdə. 
 

 

Cəmil yaxşıları yamana qatmaz, 

Ölsədə insafı, vicdanı atmaz. 

Mərdlərdən əl çəkməz, namərdi tutmaz, 

Ələnib, saf-çürük, ic olan yerdə. 

 

                         Cəmil Əkbər   29. 08 – 1984                                             
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327. PUL OLAN YERDƏ 

 
 

Bəni-insan, ədaləti arama! 

Ədalət puç olur, pul olan yerdə.     

Doğruluğu, həqiqəti arama! 

Həqiqət köç olur pul olan yerdə.    
 

Güvənmə əqlinin ləl vədəsinə, 

Daşqın vədəsinə, sel vədəsinə. 

Hüsnü-camalının gül vədəsinə, 

Ləyaqət tapdanır pul olan yerdə. 
 

İnanma vədlərə, yağlı sözlərə, 

Qatı açılmamış zağlı sözlərə. 

Baxçalı-bostanlı tağlı sözlərə, 

Məharət boğulur pul olan yerdə.    
 

Pulsuzlar pulludan inciyib küsür, 

Ünsiyyət-ülfəti kökündən kəsir. 

Tufantək sovurur, çovğuntək əsir, 

Cəsarət zardadır pul olan yerdə.      
 

Pulun yoxsa qohum-qardaş yad olur, 

Könüllərdə od-ocaqsız od olur, 

Kim deyər ki, işin-gücün xod olur? 

Fərasət hardadır, pul olan yerdə. 
 

Eşidənlər qınamasın Cəmili,           

Bərkə çəkib sınamasın Cəmili,  

Elə-belə tanımasın Cəmili,              

Bülbül də zardadır, pul olan yerdə. 
 

Cəmil Əkbər 

 

328. OLMAYAN YERDƏ 

 

Nə yaşayış, nə həyat var,                        

Həqiqət olmayan yerdə.                   

Nə xoş günlər, nə büsat var,            

Məhəbbət olmayan yerdə.               
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Ünsiyyətə zülmət çökər,                 

Qan qaraldar, zəhlə tökər.              

Qəddi əyər, qamət bükər,                

Səxavət olmayan yerdə. 
 

Gen dünya başa daralır, 

Xəzan vurur, gül saralır, 

Günəş də göydə qaralır, 

Sədaqət olmayan yerdə. 
 

Nə kef olar, nə də damaq,   

Nə çal-çağır, nə oynamaq. 

Peşə olar hey ağlamaq,  

Mərhəmət olmayan yerdə. 
 

Nə xətir var, nə hörmət var, 

Nə insaf var, nə mürvət var. 

Nə abır var, nə ismət var, 

Lətafət olmayan yerdə. 
 

Hər yetənlə söhbət etmə, 

Yaxın durub ülfət etmə. 

Giley-güzar, qeybət etmə, 

Fəzilət olmayan yerdə. 
 

Nə oturma, nə də durma, 

Nə yaratma, nə də qurma. 

Gəl özünü hədər yorma, 

Mərifət olmayan yerdə. 
 

Nə xeyir var, nə bərəkət,  

Nə ölkə var, nə məmləkət,                     

Oxu, öyrən, bil həqiqət,                         

Nəzakət olmayan yerdə. 
 

Cəmil Əkbər gəl danışma,  

Xeyir, şərinə qarışma. 

Nə küsüşmə, nə barışma,  

Ləyaqət olmayan yerdə.               

 

                    Cəmil Əkbər   5-6. 02 – 1993 
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329. BOL OLA 

 

Kim ilə oturum, kim ilə durum? 

Ülvi istək, məhəbbəti bol ola. 

Kim üçün çalışım, yaradım, qurum? 

Sədaqəti, səxavəti bol ola. 

 

Kim ilə hərlənim, kim ilə gəzim? 

Hörmətin saxlayım, möhübün düzüm? 

Kimin cəfasına tablaşım, dözüm? 

İnsaf-mürvət, kəraməti bol ola. 

 

Kimdən halı olub kefini sorum? 

Çalışıb uğrunda özümü yorum. 

Onunla ömrümü mən başa vurum, 

Ədəb-ərkan, mərifəti bol ola. 

 

Kimlə ülfət edim, ona can deyim? 

Oxu, öyrən deyim, anla, qan deyim? 

Gözəl insan deyim, mehriban deyim? 

Doğru işi, düz söhbəti bol ola. 

 

Kimə xətir görüm, hörmət eyləyim? 

Can qoyum, tər töküm, xidmət eyləyim? 

Lazımsa qanımı şərbət eyləyim? 

İnsanlıqda ləyaqəti bol ola. 

 

Kimlə dostluq edim, yoldaşlıq edim? 

Həmkarlıq, həmdəmlik, qardaşlıq edim? 

Açıb ürəyimi sirdaşlıq edim? 

Dar günümdə dəyanəti bol ola. 

 

Cəmiləm, kim üçün alışım yanım? 

Düşünüm, dərk edim, anlayım, qanım? 

Kimə qurban olsun bu şirin canım? 

Hər məzmunu, hər hikməti bol ola. 
 

                              Cəmil Əkbər  22. 11 -1982 
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330. ÇOX OLA 
 

Məndən çox olsada varın, dövlətin,             

Hörmətinə inanmıram çox ola.   

Aşsada, daşsada pulun, sərvətin, 

Mürvətinə inanmıram çox ola. 

 

Məndən çox olsada var-hal, daş-başın,          

Briliyant, yaqutun, almazın daşın, 

Kababın, düşbərən, bozbaşın, aşın, 

Qeyrətinə inanmıram çox ola. 

 

Məndən çox olsada maşının, zadın,     

Yeməkdə, içməkdə tanışın, yadın,       

Gəzib kef etməyə yelbeyin qadın,        

İsmətinə inanmıram çox ola. 

 

Məndən çox olsada hərəmxana da,              

“Motel”də, “Kosmos”da, kababxana da.    

Gönün ki, tanınır dabbaxxanada, 

Hikmətinə inanmıram çox ola. 

 

Məndən çox olsada bicliyin sənin, 

Sərsəri, kəmağıl, gicliyin sənin.  

İnsanam deyənlə öclüyün sənin, 

Niyyətinə inanmıram çox ola. 

 

Cəmil deyil acgözlərdən irazı, 

Dedim, yazdım sözlərimi qərəzi, 

Deyirlərki el gözüdür, tərəzi, 

Qiymətinə inanmıram çox ola.                                     
 

                                                                                                                                                                                                                                 Cəmil Əkbər 

 

331. HEÇ ZAMAN 

 

Hər yetənlə gəl ünsiyyət eyləmə, 

Ondan sənə yoldaş olmaz, heç zaman. 

Ölsən belə gəl vəsiyyət eyləmə, 

Ondan sənə qardaş olmaz, heç zaman. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD | 452 

Hər gəda oğluyla oturma, durma! 

Kişi ha deyildir hər bığıburma?! 

Hayıfdı zəhmətin, özünü yorma, 

Ondan sənə sirdaş olmaz, heç zaman.  

 

İnsan varki qəflətlərdə yatmayır, 

İnsafını, mürvətini atmayır. 

Yaxşıları yamanlara qatmayır, 

Ayıxlardan sərxoş olmaz, heç zaman. 

 

Adam varki, onun başı oyaqdı, 

Dar məqamda insanlara dayaqdir. 

İnsan deyil kəhkəşandır, mayaqdır, 

İçsə belə meyxoş olmaz, heç zaman. 

 

Hayıfsan, aldanma dövrü-zamana, 

Fəda getməsinlər yaxşı –yamana. 

Qəlbinə girməsin dəli- divana, 

Ondan sənə çağdaş olmaz, heç zaman. 

 

Hər insan dostluğu başa vurmayır, 

Yoxlayıb, sınayıb dişə vurmayır. 

Payızdan addayıb, qışa vurmayır, 

Ondan sənə taytuş olmaz, heç zaman. 

                                        

Cəmil Əkbər ümidini qırma gəl, 

Dodağını, al qanını sorma gəl. 

Hər yetənə sən tənəni vurma gəl, 

Tərlanlardan bayquş olmaz, heç zaman. 
 

 

                          Cəmil Əkbər  25.06.1998 

                                           

332. OLMAZ 
 
 

 
 

İnsanı havayı incidənləri, 

Yalvardıb, ağladıb yoncudanları, 

Tor qurub, büdrədib, soncudanları, 

Vurub kəlləsini əzməsən olmaz. 
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Namus, vicdan, insafını atanı, 

Şər danışıb, aralığı qatanı. 

Mərd insanı namərdliklə satanı, 

Çəkib xirtdəyini üzməsən olmaz. 

 

Gül-çiçəktək yaşıl bağda bitərək, 

Bülbül kimi cəhcəhvurub ötərək. 

Arabir də dost yanına gedərək, 

Hörməti, möhübü düzməsən olmaz. 

 

Axan gözyaşını silmək istəsən, 

Həmişə şadlanıb, gülmək istəsən, 

Həyatı anlayıb, bilmək istəsən, 

Doğma el-obanı gəzməsən olmaz. 

 

Ellərin qəlbinə girməyi sevən, 

Könül meyvəsini dərməyi sevən.  

Xalqına səadət verməyi sevən, 

Pis işdən usanıb, bezməsən olmaz.                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                       Cəmil Əkbər 

 

333. OLMAZ 

 

İnsan birbirini bezdirir yaman, 

Beylə xidmət olmaz, nə zəhmət olmaz. 

Əzab-əziyyətə dözdürür yaman, 

Beylə istək olmaz, məhəbbət olmaz. 

 

Ana-bacıları ağlar qoyurlar, 

Çəkib sinəsinə dağlar qoyurlar. 

Qapı bacasını bağlar qoyurlar, 

Beylə nə faciə, müsibət olmaz. 

 

Bəzən də yaxşıya pisdi deyirlər, 

Höcətdi, inaddı, nəsdi deyirlər.  

Qızıla, gümüşə misdi deyirlər, 

Beylə dəyər olmaz, nə qiymət olmaz. 
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Nəqədər nadanı çəkirlər başa, 

Çıxardıb zirvəyə çəkirlər qaşa. 

Etmirlər bir tövbə, çəkirlər haşa, 

Beylə nə yaxşılıq, fəzilət olmaz. 

 

Ünsiyyət-ülfətlər dolaşıq gedir, 

Suyu çeşməsindən bulaşıq gedir. 

İpi-ilməsinə culaşıq gedir, 

Beylə insaf olmaz, kəramət olmaz. 

 

İnsan nəvazişə həsrət qalıbdır, 

Gəlməyir sazişə, həsrət qalıbdır.  

Düşərək təşvişə həsrət qalıbdır, 

Beylə dözüm olmaz, dəyanət olmaz. 
 

Əqildən kəmlər də, yavalar da var, 

Törəyən qal-qovğa, davalar da var. 

Korlanmış su da var, havalar da var, 

Beylə abı-hava, təbiət olmaz. 
 

Nəqədər öldürən, ölənlər olsun, 

Ağladıb sızladan, gülənlər olsun.  

Havayı gedənlər, gələnlər olsun, 

Beylə səxa olmaz, səxavət olmaz. 
 

Nəqədər nisgilə dözəcək insan? 

Duyub haqsızlığı sezəcək insan? 

Usanıb canından bezəcək insan?  

Beylə ülfət olmaz, nəzakət olmaz. 
 

Nəqədər əyrilər düz görünəcək? 

İsmətli, bakirə, qız görünəcək? 

Salaraq qəlblərə iz görünəcək? 

Beylə nə doğruluq, həqiqət olmaz. 
 

Xətir də, hörmət də gözdən düşübdür, 

Çıxıbdır yolaqdan, izdən düşübdür. 

Günorta olmamış, tezdən düşübdür, 

Beylə diyar olmaz, məmləkət olmaz. 
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Nə kiçik tanınır, nə böyük indi, 

Nə tülkü, nə çaqqal, nə ənik indi.  

Hər dinə, məssəbə, nə yönük indi, 

Beylə ilqar olmaz, sədaqət olmaz. 

 

Hamı birbirindən aralı gəzir, 

Qəlbi xoflu gəzir, qaralı gəzir. 

Oralı axtarıb, buralı gəzir, 

Beylə bəxşiş olmaz, ənaət olmaz. 
 

                               Cəmil Əkbər 

       

334. OLMAZ 

 

Qanan da, qanmaz da azıb yolunu, 

Böylə xidmət olmaz, beylə iş olmaz!   

Tanımır sağını, bilmir solunu, 

Beylə xəyal olmaz, beylə huş olmaz! 

 

Yeyirlər, içirlər bəyzadələrim, 

Sərsəri, kəmağıl, keyzadələrim. 

Gicbəsər, dəngəsər səyzadələrim, 

Beylə badə olmaz, beylə nuş olmaz! 

 

Nə haram tanınır, nə halal indi, 

Nə şəkər, nə şərbət, nə zülal indi. 

Bəşəri məhv edir bu xəyal indi, 

Beylə idrak olmaz, beylə baş olmaz! 

 

Arzu da, istək də, güzar da çaşıb, 

Loğman da, təbib də, azar da çaşıb. 

Dükan da yanılıb, bazar da çaşıb, 

Nə beylə tərəzi, nə də daş olmaz! 

 

Yer də, göy də, təbiət də dəyişib, 

Heyvanat da, cəmiyyət də dəyişib.  
Gəlir-çıxar, mənfəət də dəyişib, 

Beylə bahar olmaz, beylə qış olmaz! 
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İnsan birbirini bezdirir yaman, 

Salıb əzablara dözdürür yaman. 

Güclülər, gücsüzü əzdirir yaman,  

Beylə zorakılıq, beylə xoş olmaz! 
 

Soxulub damara qanı sorurlar, 

Zülalı çəkirlər, şanı sorurlar.  

Gövhəri talayıb, kanı sorurlar,  

Beylə tamah olmaz, beylə diş olmaz! 
 

Nəqədər qəlblərdə küdurət yatır? 

Paxıllıq, xainlik, xəyanət yatır?  

Zalımlıq, qəddarlıq, ədavət yatır?  

Beylə sinə olmaz, beylə döş olmaz! 
 

Ünsiyyət-ülfətlər saxtalanıbdır, 

Damarda al qan da laxtalanıbdır.  

Qapısı, bacası taxtalanıbdır, 

Beylə çağdaş olmaz, nə taytuş olmaz! 
 

Yeyənə, içənə, kef edənə bax, 

Qazanclar götürüb nəf edənə bax. 

İtirib əqlini səhv edənə bax, 

Beylə dövran olmaz, nə gərdiş olmaz! 
 

İdraklar nəyaman keyləşib indi? 

Nadanlar harada əyləşib indi? 

Müdriklər nədənsə “səyləşib” indi? 

Beylə huşsuz olmaz, nə sərxoş olmaz! 
 

Yaxşılar yamandan seçilmir nəsə, 

Boya düzgün xələt biçilmir nəsə. 

Haqqın yollarıyla keçilmir nəsə, 

Beylə qarov olmaz, nə də çaş olmaz! 
 

Bu nə vurhavurdu, nə tuthatutdu? 

Hansı məqsədlərə de çathaçatdı? 

Qəflət yuxusunda nə yathayatdı? 

Beylə adət olmaz, nə vərdiş olmaz! 
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İnsan birbirini qırıb qurtardı, 

Qəsdi-qərəzində durub qurtardı,  

Çəkib şirəsini, sorub qurtardı, 

Beylə dövrü-zaman, nə gərdiş olmaz! 

 

                                  Cəmil Əkbər  5. 01 – 1990 

 

335. OLMAZ 

 

Hər şeyin qiyməti bahalaşıbdır, 

Beylə bazar olmaz, nə qiymət olmaz. 

Sığmayır məcraya, həddi aşıbdır, 

Beylə bəşər olmaz, cəmiyyət olmaz. 

 

Hamı birbirinə durma vur, deyir, 

Çəkib damarını, qanı sor deyir. 

Salıb kəməndinə toru qur deyir, 

Beylə öyüd olmaz, nəsihət olmaz. 

 

İnsanın başından kamal azalıb, 

Əqidə azalıb, amal azalıb, 

Mənəvi gözəllik, camal azalıb, 

Beylə ədəb olmaz, nəzakət olmaz. 

 

Hamı yön alıbdır tamaha sarı, 

Xətaya, bəlaya, günaha sarı. 

Baxan yox uğurlu sabaha sarı, 

Beylə divanəlik, qəbahət olmaz. 

 

Hamı birbirini soyhasoydadır, 

Yığıb son gününə qoyhaqoydadır, 

Əzilən məzlumlar vayhavaydadır, 

Buqədər nadanlıq, cəhalət olmaz. 

                

İnsafdan, mürvətdən qalmayıb əsər, 

Az qalıb qardaş da, qardaşdan küsə. 

Qırıb ümidini, əlini kəsə, 

Beylə ölkə olmaz, məmləkət olmaz. 
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Necə müsibətdir, Allah amandır? 

Övladı-bəşərin halı yamandır. 

Düzəlmək bilməyir, xeyli zamandır, 

Beylə ülfət olmaz, ünsiyyət olmaz. 
 

 

Nə adın, nə sanın urvatı yoxdur, 

Pozulub qaydası, baratı yoxdur.  

Azalıb şərəfi, şöhrəti yoxdur, 

Beylə ad-san olmaz, şərafət olmaz. 

 

Paxıllıq eyləyir yoldaş-yoldaşa, 

Taytuşlar-taytuşa, çağdaş-çağdaşa, 

Həmkarlar həmdəmə, sirdaş-sirdaşa, 

Beylə şaka olmaz, zərafət olmaz. 

 

Əlaqə, davranış pozulub gedib, 

Doğrular tərsinə yozulub gedib. 

İnsanlıq, ləyaqət azalıb gedib, 

Beylə istək olmaz, məhəbbət olmaz. 

 

Əqil ver Cəmilə Xudayə barı, 

Atmasın namusu, qeyrəti arı.  

Pozmasın qəlbində əhdi-ilqarı,  

Beylə səxa olmaz, sədaqət olmaz. 
 

                      Cəmil Əkbər 14.12 – 1992 

 

336. OLMAZ 

 

Düşüncə sahibi, kamal sahibi, 

Oxuyub, öyrənib, bilməsə olmaz. 

Mənəvi gözəllik, camal sahibi, 

Gözündən dumanı silməsə olmaz. 

 

Sədaqəti, səxavəti olanlar, 

İnsaf-mürvət, kəraməti olanlar.  

Ülvi-istək, məhəbbəti olanlar, 

Yanına getməsə, gəlməsə olmaz. 
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Halal zəhmətilə ucalan kəslər, 

Hünər meydanından bac alan kəslər.  

Ellərdən-obadan güc alan kəslər, 

Baxıb əməlinə gülməsə olmaz. 

 

Oturub duranda nadan bəndələr, 

Təlimdən kəm-kəsir dadan bəndələr. 

Yolunu tərsinə adan bəndələr, 

Bağrının başını dəlməsə olmaz. 

 

Atadan-anadan naqis olanlar, 

Xain doğulanlar, xəbis olanlar.  

Bədəsil olanlar, nacins olanlar, 

Utanıb, qızarıb ölməsə olmaz. 
 

                                  Cəmil Əkbər 20. 07 - 1998 

 

337. YAŞAMAQ OLMAZ 

 

İtirmə əqlini, kamalını sən, 

Əqilsiz, kamalsız yaşamaq olmaz. 

Əqidə, məsləki, amalını sən, 

Məsləksiz, amalsız yaşamaq olmaz. 

 

Demə idrak nədir, kamal nədirki? 

Vicdan nə, məslək nə, amal nədirki? 

Mənəvi gözəllik, camal nədirki? 

Mənəvi camalsız yaşamaq olmaz. 

 

Hayanda olursan hörmətlə dolan, 

Sağlam fikirlərlə, niyyətlə dolan.  

Abırla, həyayla, ismətlə dolan, 

Hörmətsiz, izzətsiz yaşamaq olmaz. 

 

Ülfət-ünsiyyətdə nəzakətli ol, 

Mehriban, səmimi, sədaqətli ol. 

Fərli-fərasətli, ləyaqətli ol, 

Abırsız, ismətsiz yaşamaq olmaz. 
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Ellərin içində vüqarla dolan, 

Etibar, etiqad, ilqarla dolan.  

Mərdanə ömür sür, qürurla dolan, 

Şərəfsiz-şöhrətsiz yaşamaq olmaz. 

 

İnsanı yaşadan dövlətdi, vardı, 

Çağdaşdı, taytuşdu, yoldaşdı, yardı. 

Namusdu, iffətdi, qeyrətdi, ardı, 

Namussuz, qeyrətsiz yaşamaq olmaz. 

 

İşində-gücündə ədalətli ol, 

Zərif ol, nəcib ol, məlahətli ol. 

Qoçaq ol, zirək ol, məharətli ol, 

İnsafsız, mürvətsiz yaşamaq olmaz. 

 

Vaxtını keçirmə havayı, hədər, 

Mənalı günlərin mənasız gedər. 

Sinəni bürüyər qüssə-qəm, kədər, 

Zəhmətsiz, xidmətsiz yaşamaq olmaz. 

 

Dinləyib qulaq as, eşit Cəmili, 

Götür özün üçün saxla dəlili. 

Mənayla yola sal, ötür hər ili, 

Nəzərsiz, diqqətsiz yaşamaq olmaz. 
 

                               Cəmil Əkbər 13.10 -1993 

         

338. YAŞAMAQ OLMAZ 

 

Hərkəsin qəlbində xoş niyyət gərək, 

Ülvi-məhəbbətsiz yaşamaq olmaz. 

Etibar, etiqat, sədaqət gərək, 

Səxa, səxavətsiz yaşamaq olmaz. 

 

Hərkəsin qəlbində məziyyət gərək, 

Cəsarət, fərasət, qətiyyət gərək.  

İncəlik, zəriflik, məlahət gərək,  

İnsafsız, mürvətsiz yaşamaq olmaz. 
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Hərkəsə şərafət, vüqar gərəkdir, 

Əhdinə, peymana ilqar gərəkdir.  

Sevməyə gülüzlü nigar gərəkdir, 

Şərəfsiz, şöhrətsiz yaşamaq olmaz. 

 

Heçkəs keçirməsin vaxtını hədər, 

Vaxtı itirənlər hədərə gedər. 

Niskil, qüssə, kədər bil səni didər, 

Zəhmətsiz, xidmətsiz yaşamaq olmaz. 

 

Hərkəsin qəlbində ar gərək olsun, 

Kaman gərək olsun, tar gərək olsun. 

Könül bağçasında bar gərək olsun,  

Namussuz, qeyrətsiz yaşamaq olmaz. 

 

Hər insanoğluna həya gərəkdir, 

Eysüdlü anadan maya gərəkdir. 

Nurani, pirani, dayə gərəkdir,  

Abırsız, ismətsiz yaşamaq olmaz. 

 

Heçkəs öz yolunu azmasın gərək,  

Doğrunu əyriyə yozmasın gərək.  

Ünsiyyət-ülfəti pozmasın gərək, 

Haqsız, ədalatsiz yaşamaq olmaz. 

 

Hərkəs qəbahətdən uzaq durmalı, 

Kindən, ədavətdən uzaq durmalı. 

Nəslik, xəyanətdən uzaq durmalı, 

Nicatsız, nüsrətsiz yaşamaq olmaz. 

 

Ay Cəmil, bir qədər vara meyl eylə, 

Almaya, heyvaya, nara meyl eylə, 

Pendirə, süzməyə, şora meyl eylə, 

Dövlətsiz, nemətsiz yaşamaq olmaz. 

 

                                Cəmil Əkbər 30. 12 – 1990 

 
 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD | 462 

339. ƏYLƏMƏK OLMAZ 

 

Ağlayan ağlayıb, gülən güləcək, 

Dirilib öləni əyləmək olmaz. 

Gedənlər gedəcək, gələn gələcək, 

Gedəni, gələni əyləmək olmaz. 
 

Boşalan boşalıb, dolan dolacaq, 

Xəyala qapılıb dalan dalacaq. 

Vətəndən ilhamı alan alacaq, 

Zəfərlər çalanı əyləmək olmaz. 
 

Əzilən əzilib, əzən əzəcək, 

İnciyən inciyib, bezən bezəcək.  

Darıxan darıxıb, dözən dözəcək, 

Olanı, qalanı əyləmək olmaz. 
 

Tapılan tapılıb, itən itəcək, 

Sulanan sulanıb, bitən bitəcək, 

Susanlar susacaq, ötən ötəcək, 

Cücərib bitəni əyləmək olmaz. 
 

Alanlar alacaq, satan satacaq, 

Oyanan oyanıb, yatan yatacaq. 

Arzuya, məqsədə çatan çatacaq, 

Üzəni-batanı əyləmək olmaz. 
 

Anlayan anlayıb, qanan qanacaq, 

Böyüyü, kiçiyi sanan sanacaq. 

Xətiri, hörməti anan anacaq, 

Düşünüb qananı əyləmək olmaz. 
 

Sevilən sevilib, sevən sevəcək, 

Qazanan qazanıb, yeyən yeyəcək. 

Düzəldən düzəldib əyən əyəcək, 

Alışıb yananı əyləmək olmaz. 
 

Yolunu-izini azan azacaq, 

Ünsiyyət-ülfəti pozan pozacaq.  

Doğrunu əyriyə yozan yozacaq, 

Cahili, nadanı əyləmək olmaz. 
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Qisas qiyamətə qalan ha deyil? 

Atalar düz deyib, yalan ha deyil? 

Məhəbbət gülləri solan ha deyil? 

Xətanı bəlanı əyləmək olmaz. 
 

                              Cəmil Əkbər  21. 04 -1998   

                                                                      

340. BELƏ VƏTƏN OLMAZ, VƏTƏNDAŞ OLMAZ 

 
 

Bu nə köçhaköçdür, nə qaçhaqaçdır, 

Belə Vətən olmaz, vətəndaş olmaz. 

Nə dağılhadağıl, nə uçhauçdur, 

Belə Vətən olmaz, vətəndaş olmaz. 

 

Yurduna buqədər dönüklük olmaz, 

Əhdinə, andına sönüklük olmaz, 

Həryana, hər səmtə yönüklük olmaz, 

Belə Vətən olmaz, vətəndaş olmaz. 

 

Bu necə xətirdir, necə hörmətdir? 

Necə kəramətdir, necə mürvətdir? 

Necə ar-namusdur, necə qeyrətdir? 

Belə Vətən olmaz, vətəndaş olmaz. 

 

Obaya məhəbbət hayanda qaldı? 

Səxavət, sədaqət hayanda qaldı? 

İradə, dəyanət, hayanda qaldı? 

Belə Vətən olmaz, vətəndaş olmaz. 

 

Nə adət, ənənə nə vərdişdi bu? 

Nə qurğu, büsatdı, nə gərdişdi bu? 

Bu necə xidmətdi, necə işdi bu? 

Belə Vətən olmaz, vətəndaş olmaz. 

 

Vətəni tullayıb, atmaq olarmı? 

Dəyər-dəyməzinə satmaq olarmı? 

Buqədər qəflətdə yatmaq olarmı? 

Belə Vətən olmaz, vətəndaş olmaz. 
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Xəyanət edənə ar olmalıdır, 

Utanıb, qızarıb xar olmalıdır. 

Gen dünya başına dar olmalıdır, 

Belə Vətən olmaz, vətəndaş olmaz. 
 

 

Bu necə dərrakə, necə kamaldır? 

Necə əqidədir, necə amaldır?  

Nə cür el-obadır, necə mahaldır? 

Belə Vətən olmaz, vətəndaş olmaz. 

 

Buqədər təhqirə dözmək çətindir, 

Asudə dolanmaq, gəzmək çətindir, 

Vətəndən əlini üzmək çətindir, 

Belə Vətən olmaz, vətəndaş olmaz. 
 

                            Cəmil Əkbər   5. 01 – 1989                                     

341. OLSUN 

 

İstəsən adını tanısın ellər,  

Tanısın taytuşlar, gələn nəsillər.  

Adına yazılsın gözəl əməllər, 

Kişilik nişanı cürətin olsun. 
 

Ümmanlar, dəryalar keçmək istəsən,      

Şahintək zirvədə uçmaq istəsən.           

Yaxşını-yamanı seçmək istəsən,      

Namusun, qeyrətin, mürvətin olsun. 

 

İstəsən düşmənlə girəsən cəngə, 

Dönəsən aslana, şirə, pələngə, 

Budur nəsihətim eşitsən məncə, 

Gərək yenilməyən qüvvətin olsun.   
 

Ömürdən keçsə də min əsr, min il, 

Savab əməl qəlbdən silinən deyil.  

Hələ çox yaz-yarat el üçün Cəmil, 

Həyatda şərəfin, şöhrətin olsun.         
 

                                   Cəmil Əkbər    1959 
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342. OLSUN 

 

Ona-buna sabınlanıb girənə, 

Namus, qeyrət, nəki varsa ar olsun. 

Fəqirlərə, məzlumlara hürənə,  

Gen dünyası qoy başına dar olsun.  

 

Dar gözlərin, xainlərin, xəbisin, 

Bədxahların, bədniyyətin, o pisin, 

Nanəcibin, xoryadların, naqisin, 

Al yaşılı, çəmənzarı xar olsun.  

 

Mərd igidə namərdliklə baxanın, 

Bəd uğurla qarşısına çıxanın. 

Sinəsinə dağ-düyünü yaxanın, 

Xoş günləri nalə olsun, zar olsun.  

 

Götürməsə nümunədən ibrəti, 

Alacaqdır el-obadan nifrəti. 

Acıq, qəzəb, hərnə varsa hiddəti? 

Adı düşsün el içində car olsun.  
   

                                 Cəmil Əkbər 
 

343. OLSUN 

 

Dünyanın əzabı, ağrı-acısı, 

Qəflət yuxusunda yatanın olsun. 

Qüssəsi, kədəri, qəmi, məlalı, 

Yaxşını yamana qatanın olsun. 
 

Ağırdır dərdlərin, zülmü, qəhəri, 

Səhra şahmarının acı zəhəri. 

Dünyanın bəlası, min bir təhəri, 

İnsafı, vicdanı atanın olsun. 
 

Kar olsun qulağı, tutulsun gözü, 

Bükülsün qolları, qırılsın dizi. 

Cəhənnəm odunun min illik közü, 

Mərdləri namərdə satanın olsun. 
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Xəcalət, utanmaq, qızarmaq nə var? 

Alışıb qaralmaq, közərmək nə var? 

Hikkədən saralmaq, bozarmaq nə var? 

Bədəməl törədib tutanın olsun. 
 

                                 Cəmil Əkbər 

344. OLSUN 
 

Dünyanın nəqədər səadəti var? 

İnsafı-mürvəti olanın olsun! 

Nəqədər səxası, səxavəti var? 

Abırı-isməti olanın olsun! 

 

Nəqədər aranı, dağları varsa? 

Barlı-bərəkətli, bağları varsa?  

Şamaması varsa, tağları varsa? 

Namusu-qeyrəti olanın olsun! 

 

Nəqədər nəşəsi, kefi var isə? 

Qazancı, gəliri, nəfi var isə? 

Zurnası, qavalı, dəfi var isə? 

Xətiri, hörməti olanın olsun! 

 

Dünyanın nəqədər ləzzəti varsa, 

Mənası, məzmunu, hikməti varsa.  

Dəyəri-dəyməzi, qiyməti varsa, 

Zəhməti-xidməti olanın olsun! 

 

Tükənməz neməti, sərvəti, varı, 

Tarlanın məhsulu, bağların barı, 

Sevimli, istəkli, mehriban yarı, 

Ülvi-məhəbbəti olanın olsun! 

 

Qəlbində ləkəsi, kin olmayanın, 

Başında şeytanı, cin olmayanın. 

Min fitnə-fəsadı, din olmayanın, 

Şərəfi-şöhrəti olanın olsun! 
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Dünyanın hər hökmü, hər ixtiyarı, 

Sevinci, fərəhi, hər iftixarı, 

Aranın istisi, dağın vüqarı, 

Qüvvəsi-qüdrəti olanın olsun! 
 

Dünyanın ən gözəl keçən növrağı, 

Ellərdə car olan səsi, sorağı. 

Xoş sözlərlə yazılan ağ varağı, 

Saf arzu-niyyəti olanın olsun! 

 

Ən böyük idarə, vəzifə “peçat”98 

Bəraət, sədarət, birdə ki, nicat. 

Güclü səlahiyyət, ülvi-sədarət, 

Dəyəri-qiyməti olanın olsun! 
 

                           Cəmil Əkbər  1.06 – 1988 

                                   

345. OLSUN 

 

Qadir Allah yazıları yazanda, 

Yaxşılar-yaxşının, pis-pisin olsun. 

Fəqirə yazmaynan zalım, cəlladı, 

Zalımlar-zalımın, nəs-nəsin olsun. 

 

Pisi düçar etmə yaxşıya qəti, 

Verməynən, yazıqdı hər əziyyəti. 

Daşa toxundurma saf məhəbbəti, 

Düzlər düzün olsun, tərs-tərsin olsun. 

 

Cəmiləm arzumu gözümdə qoyma, 

Şirin xəyalımda, sözümdə qoyma, 

Nanəcib, namərdi izimdə qoyma, 

Zillər-zilin olsun, pəs-pəsin olsun. 
 

                                 Cəmil Əkbər 

 

 
98 Peçat - (rusca) Azərbaycanca mənası möhür deməkdir.  
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346. VAR OLSUN 

 

Vətənimin tükənməsin neməti. 

Dür mədəni, gövhər-kanı var olsun. 

Azalmasın, pozulmasın hörməti, 

Mərd igidin hər nişanı var olsun. 

 

Yaxşının yerində pislər durmasın, 

Bədxahlar, zalımlar, nəslər durmasın. 

Höcətlər, inadlar, tərslər durmasın, 

El-obamın zərəfşanı var olsun. 

 

Nizamilər, Fizulilər yetirən, 

Bu cahana dühaları gətirən, 

Üstümüzdən cəhaləti götürən, 

Gözəl diyar, bu məkanı var olsun. 

 

Ellərin içində adı yaşasın, 

İstisi, həniri, odu yaşasın. 

Qohumu, qardaşı, yadı yaşasın, 

Eysüd əmmiş, təmiz qanı var olsun. 

 

Mərd igidlər harda varsa qoy olsun,  

Orda varsa, burda varsa qoy olsun.  

Tufan, boran, qarda varsa qoy olsun, 

Adı, sanı, şərəf-şanı var olsun. 

 

Əsməsin üstündən acı küləklər, 

Görməsin nə hiylə, nədəki külək. 

Müstəcəm olunsun, saf arzu dilək, 

Qədirbilən o insanı var olsun. 

 

İnsan birbirini anlaya bilə, 

Xətası olanda danlaya bilə. 

Kötəkləyə bilə yanlaya bilə, 

Nəbzi tutan bu loğmanı var olsun. 
 

                                 Cəmil Əkbər  13. 02 – 1998 
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347. HALALIN OLSUN 

 

Qardaş da, bacı da vermişəm sənə, 

Zəhmətim, xidmətim halalın olsun. 

Şirin də, acı da vermişəm sənə, 

İnsafım, mürvətim halalın olsun. 

 

Ellərin içində həyalı gəzdim,  

Vicdanlı, məsləkli qayəli gəzdim, 

Qədəmi uğurlu, sayəli gəzdim, 

Abırım, ismətim halalın olsun. 

 

Atmadım heç zaman namusu, arı, 

Nə dostu, tanışı, yoldaşı, yarı. 

Kimsəni qınayıb görmədim karı, 

Namusum, qeyrətim halalın olsun. 
 

Çalışdım kimsəni bezdirməyim mən, 

Əzab-əziyyətə dözdürməyim mən.  

Dağları, daşları gəzdirməyim mən, 

Xətirim, hörmətim halalın olsun. 
 

İstədim ellərdə tanınım mən də, 

Şan-şöhrət gətirim şəhərə, kəndə, 

Azmayım yolumu dumanda, çəndə, 

Şərəfim, şöhrətim halalın olsun. 
 

Gecə də, gündüz də yadımda oldun, 

Damağımda oldun, dadımda oldun, 

Yandın ürəyimdə, odumda oldun, 

Nəzərim, diqqətim halalın olsun. 

 

Mən Cəmil Əkbərəm məhəbbətimlə, 

Əhdimlə, andımla, sədaqətimlə. 

İnsanlıq naminə ləyaqətimlə, 

Məzmunum, hikmətim halalın olsun. 
 

                           Cəmil Əkbər   23. 05 – 1990 
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348. UĞURLAR OLSUN 

 

Oxuyub, öyrənib təhsil aldınız, 

Gedin kəndinizə, gedin a dostlar. 

Böyüyüb, yetişib yaşa doldunuz, 

Gedin əmək çəkin, gedin a dostlar. 

Gedin, yolunuza uğurlar olsun. 

 

Gözləri yoldadır ata, ananın, 

Nişanlı qızların, körpə balanın, 

Sizi oxumağa yola salanın, 

Gedin əmək çəkin, gedin a dostlar. 

Gedin, yolunuza uğurlar olsun. 

 

Becərin, tarlalar laləzar olsun, 

Qışınız yaz kimi, çəmənzar olsun. 

Sizin qazancınız iftixar olsun, 

Gedin əmək çəkin, gedin a dostlar. 

Gedin, yolunuza uğurlar olsun. 

 

Bitirin bağları, yetirin bostan, 

Ayrılma qohumdan, ayrılma dostdan. 

Çalış ki, adına yazılsın dastan, 

Gedin əmək çəkin, gedin a dostlar. 

Gedin, yolunuza uğurlar olsun. 

 

Çoxlu məhsul becər fəhlə qardaşa, 

Vətənə, xalqına, dosta, yoldaşa. 

Əməkdir insanı qaldıran başa, 

Gedin əmək çəkin, gedin a dostlar. 

Gedin, yolunuza uğurlar olsun. 

 

Ellərin, obanın gözü sizdədir, 

Alimin, loğmanın sözü sizdədir, 

Məharət, bacarıq özünüzdədir, 

Gedin əmək çəkin, gedin a dostlar. 

Gedin, yolunuza uğurlar olsun. 
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Cəmiləm, sevincim  sığmır ürəyə, 

Xalqımız yetişir yüksək zirvəyə. 

Çalışırlar səadəti görməyə, 

Gedin əmək çəkin, gedin a dostlar. 

Gedin, yolunuza uğurlar olsun. 
 

                                Cəmil Əkbər  1956 

 

349. YARAŞAN OLSUN 
 

                                             Dostum Mithət Qurbanəliyevə 
 

Şəninə nə deyim, dostum, yoldaşım? 

Sənin şərəfinə yaraşan olsun. 

Mən nədən söz açım, nədən danışım? 

Yetkin kamalına yaraşan olsun. 

 

Bahar gəlsin, ətirləri qoxusun, 

Sinəndə məhəbbət xalı toxusun. 

Yaz-yarat, gənc nəsil alsın, oxusun, 

Ülvi-xəyalına yaraşan olsun. 

 

Elin nəzərindən getmə uzağa, 

Qərq olma tufana, düşmə sazağa. 

Söz qoşub nə deyim sizin Qazağa? 

Cəmi mahalına yaraşan olsun. 

 

Sağlam ol, gümrah ol, dəyanətli ol, 

Gözəl ol, nəcib ol, məlahətli ol. 

Dostlara sadiq ol, səxavətli ol, 

O gül camalına yaraşan olsun. 
 

                       Cəmil Əkbər     15. 05 -1965 

 

350. YARAŞAN OLSUN 

 

Dünyada elə gəz, elə hərlən ki, 

Haqqa-ədalətə yaraşan olsun. 

Elə ömür sürüb, elə girlən ki, 

Eşqə-məhəbbətə yaraşan olsun. 
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Ünsiyyət-ülfəti elə saxla ki? 

Elə araşdırıb, elə yoxla ki? 

Elə sübut eylə, elə haxla ki? 

Ülvi-ləyaqətə yaraşan olsun. 

 

Dünyanı seyredib elə gəz dolan, 

Haqqa doğru dolan, elə düz dolan,  

Elə sinə gərib, elə döz dolan,  

Xətirə-hörmətə yaraşan olsun. 

 

Elə öyrən, elə yarat, elə qur, 

Elə hərlən, elə otur, elə dur. 

Ömür-günü axıradək elə sür, 

Abıra-ismətə yaraşan olsun. 

 

Ellərin varına hərislik etmə,  

Ona sahib çıxıb varislik etmə. 

Simiclik eyləmə, xəsislik etmə,  

Səxa-səxavətə yaraşan olsun. 

 

Böyüklə, kiçiklə elə dolan ki, 

Qəlbə peyvənd olub elə calan ki, 

İşinə-gücünə elə bağlan ki,      

Şərəfə-şöhrətə yaraşan olsun. 

 

Vətənə, xalqına xidmətin olsun, 

Harayın, köməyin, zəhmətin olsun, 

Sağlam fikirlərin, niyyətin olsun, 

Hökmə, sədarətə yaraşan olsun. 

 

Cəmil Əkbər, bu dünyanı dərk elə, 

Hərnə etsən ürək ilə ərk elə, 

Kişi kimi bu dünyanı tərk elə, 

Nəslə-nəcabətə yaraşan olsun. 
 

Cəmil Əkbər 17.01 – 1989 
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351. EŞQ OLSUN 

 

İnsanın insana məhəbbəti var, 

Bu istəyə, məhəbbətə eşq olsun. 

Etibar, etiqad, sədaqəti var, 

Bu ülviyyət, keyfiyyətə eşq olsun. 

 

İnsanın insana xidməti vardır, 

Qayğısı, köməyi, zəhməti vardır. 

Xətiri, izzəti, hörməti vardır, 

Bu mənaya, məziyyətə eşq olsun. 

 

İnsanın insana haqqı-sayı var, 

Min bir sovqatı var, dürlü payı var. 

Nazı-neməti var, pürrəng çayı var, 

Silinməyən xatirata eşq olsun. 

 

Ülfət etməyi var, ünsiyyəti var,  

Arzusu, istəyi, xoş niyyəti var.  

Bizə yolgöstərən nəsihəti var,  

Bu ünsiyyət, bu ülfətə eşq olsun. 
 

Könüldən silinməz xatiratı var,  

Pozulub dağılmaz bir baratı var.  

Nəşəsi, ləzzəti, toy-büsatı var,  

Bu qurğuya, bu büsata eşq olsun. 
 

Şirin kəlamı var, söz-söhbəti var,  

Dözümü, durumu, qətiyyəti var.  

Alilik, nəciblik təbiəti var,  

Bu keyfiyyət, ləyaqətə eşq olsun. 

 

Nazı-qəmzəsi var, ərki-nazı var,  

Şirin ləhcəsi var, xoş avazı var. 

Könül rübabının telli sazı var,  

Bu hikmətə, bəyanətə eşq olsun. 
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Küsüb ummağı var, barışmağı var, 

Dostluq etməyi var, qovuşmağı var.  

Meyl edib, uyuşub yovuşmağı var,  

Bu məqsədə, bu niyyətə eşq olsun. 

 

Dünyadan köçsədə sözləri qalır, 

Könüllər mülkündə izləri qalır.  

Əyrisi silinir, düzləri qalır, 

Bu töhvəyə, əmanətə eşq olsun. 

 

Hədiyyə, bəxşeyiş, ənaəti var,  

Aldığı, verdiyi, zəmanəti var. 

Sülhü, azadlığı, səadəti var,  

Bu ənənə, bu adətə eşq olsun. 
 

İnamı, vəfası, etibarı var,  

Əhdi-peymanı var, düz ilqarı var,  

Tükənmək bilməyən bir nübarı var, 

Bu qüvvəyə, bu qüdrətə eşq olsun. 

 

Mehriban baxışı, təbəssümü var,  

Eşq ilə həvəsin təcəssümü var. 

Adı var, sanı var, təxəllüsü var,  

Bu dəyərə, bu qiymətə eşq olsun. 

 

Alimi, loğmanı, dahiləri var, 

Tərəqqi naminə baniləri var. 

Gör-götür dünyada gör nələri var? 

Bu bər-bəzək, bu zinətə eşq olsun. 
 

                                  Cəmil Əkbər  

 

352. NİFRƏT 

 

Mənliksiz yaşayıb ölən kəslərin, 

Xəstəsinə nifrət, sağına nifrət. 

Abırsız, ismətsiz gülən kəslərin, 
Saqqalına nifrət, bığına nifrət. 
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Xalqını incidib kef edənlərin, 

Qazanclar götürüb nəf edənlərin. 

Gündə min bir dəfə səhv edənlərin, 

Aranına nifrət, dağına nifrət. 

 

Qərq olub qəflətə uyan kəslərin, 

Günahı pul ilə yuyan kəslərin,  

Zəlitək qanlardan doyan kəslərin, 

Ayranına nifrət, yağına nifrət. 

 

Yolunu, ərkanı azan kəslərin, 

Ayaqlar altından qazan kəslərin. 

Doğrunu əyriyə yozan kəslərin,  

Bağbanına nifrət, bağına nifrət. 

 

Aralığı əbəs yerdən qatanı, 

İnsafını, vicdanını atanı,  

Namərdliklə məqsədinə çatanı, 

Bostanına nifrət, tağına nifrət. 

 

Haqqı itirənin, qədirbilməzin, 

El şəninə, üzü-gözü gülməzin, 

Cəmil Əkbər, utanmazın, ölməzin, 

Qarasına nifrət, ağına nifrət. 
 

                                  Cəmil Əkbər  
 

353. MƏHƏBBƏT 
 

Sinəmdə haçandır bir ocaq yanar, 

Odu məhəbbətdir, közü məhəbbət. 

Qarşımda nə böyük zirvə dayanar, 

Enişi, yoxuşu, düzü məhəbbət. 
 

Əynimə geydiyim şaldı əzəldən, 

Çəhrayı, yaşıldı, aldı əzəldən, 

Tirmədən toxunan maldı əzəldən, 

Astarı məhəbbət, üzü məhəbbət. 
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Yetmişi adlayıb keçibdi yaşım, 

Ağarıb saqqalım, ağarıb başım. 

Tutulub qabağım, çatılıb qaşım, 

Yolu da məhəbbət, izi məhəbbət. 
 

Ünsiyyət ülfətin əsası budur, 

Nə deyim, danışım, qısası budur. 

Düşüncə, dərrakə, kasası budur, 

Dadı da, tamı da, duzu məhəbbət. 
 

Çalışdım ellərdə həyalı gəzəm, 

Məsləkli, vicdanlı, qayəli gəzəm, 

Qədəmi uğurlu, sayəli gəzəm, 

Payızı, qışı da, yazı məhəbbət. 
 

Axtarsan qəlbimi görərsən özün, 

Onun qiymətini verərsən özün. 

Dadlı meyvəsini dərərsən özün, 

Olanı, qalanı, azı məhəbbət. 
 

Beləcə döyünür ürəyim mənim, 

Arzular, istəklər, diləyim mənim. 

Xəlbirim, şadaram, ələyim mənim, 

İstisi, soyuğu, buzu məhəbbət. 
 

İstərdim heçkəsdə nifrət olmasın, 

Qəm-kədər çəkməsin, xiffət olmasın, 

Qəzəb kükrəməsin, hiddət olmasın, 

Oğulu məhəbbət, qızı məhəbbət. 
 

Bahar gəlsin, gül-çiçəklər qoxusun, 

Cəhcəh vursun, bülbülləri oxusun. 

Sözüm çatmır, deyənmirəm çoxusun, 

Yaradıb sizi də, bizi məhəbbət. 
 

Doğan belə doğub Cəmil Əkbəri, 

Tanıyıb bilməyən alsın xəbəri. 

Gəlsin yaxınına, olsun müştəri, 

Nəzəri, diqqəti, gözü məhəbbət.       
 

                                 Cəmil Əkbər  19. 03 – 1999 
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354. GƏRƏK 
 

Həyatın yolları eniş-yoxuşdur, 

Yüyürüb yortasan, dözəsən gərək. 

Həm çətin, həm ağır, həmdə ki, xoşdur, 

Biləsən, duyasan, sezəsən gərək. 

 

Sular da, torpaq da bircürə deyil, 

Ağac da, yarpaq da bircürə deyil, 

Dağlar da, daşlar da bircürə deyil, 

Seyrinə çıxasan, gəzəsən gərək. 

 

Bu bəşər övladı hamı bir deyil, 

Meyvə də meyvədir, tamı bir deyil. 

Şərbəti bir deyil, camı bir deyil, 

Məqamı çatanda üzəsən gərək. 

 

Fürsət verməyəsən biclərə qəti! 

Sərsəri, axmağa, giclərə qəti!  

Zalıma, qəddara, öclərə qəti! 

Sıxasan, boğasan, əzəsən gərək. 

 

Kimin insanlıqda xidməti yoxdu? 

Qayğısı, köməyi, zəhməti yoxdu? 

Ay Cəmil, vicdanı, mürvəti yoxdu? 

Biryolluq əl çəkib bezəsən gərək. 

                                                                         Cəmil Əkbər 

355. GƏRƏK 

Yolu başqa, izi başqa olanın, 

Çəkib xirtdəyini üzəsən gərək. 

İşi başqa, özü başqa olanın, 

Vurub kəlləsini əzəsən gərək. 
 

Seyrinə çıxasan insanoğlunun, 

Düşünüb, dərk edən, qanan oğlunun, 

Ellərin dərdinə yanan oğlunun, 

Duyasan qəlbini, sezəsən gərək. 
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Müqəddəs, mehriban ata-ananın, 

O mehri-ülfətin, təmiz binanın, 

Məhəbbət mülkündə gövhərin, kanın, 

Çəkəsən cəfasın dözəsən gərək. 
 

Bir insanoğlunda görməsən vəfa, 

Onun yollarında çəkməynən cəfa. 

Yormaynan beynini, işlətmə qafa, 

Əlini-əlindən üzəsən gərək. 
 

Əzəldən yaranıb belədir qayda, 

İstər payız olsun, istərsə yayda.               

Nə söyüd, nə ulğun verməyir fayda, 

Qoparıb kökündən üzəsən gərək. 
 

Ey Cəmil namərdin üzünə baxma, 

Sərsəm xəyalına, sözünə baxma, 

Yoluna meyl edib, izinə baxma, 

Gedib uzaqlarda gəzəsən gərək. 
 

                                    Cəmil Əkbər 
 

356. GƏRƏK 
 

İnsanoğlu ömürboyu dünyada, 

Mənliyin dənliyə atmasın gərək. 

Düşüb çətinliyə, yansada oda, 

Üz-gözü ənliyə satmasın gərək. 
 

Aldanıb nəfisə, uyub tamaha, 

Yol verib qərəzə, qəsdə, günaha. 

Qərq olub qarğışa, naləyə, aha, 

Gedib qəflətlərdə yatmasın gərək. 
 

Ağa qara, qaraya ağ deyərək, 

Sağa xəstə, xəstəyə sağ deyərək. 

Dağa təpə, təpəyə dağ deyərək, 

Yaxşını-yamana qatmasın gərək. 
 

Güzarı düşəndə dağa, arana, 
Çovğuna, tufana, qara, borana, 

Dayansın kişitək mərdi-mərdana, 

Mərdi namərd kimi tutmasın gərək. 
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Ömrünü gününü verməsin bada, 

Məhəbbət gülləri əksin dünyada. 

Düşərək naləyə, aha, fəryada, 

Günahsız qanlara batmasın gərək. 
 

                            Cəmil Əkbər 12.04 – 1982 
 

357. GƏRƏK 
 

Hərkəsin öz əqli, öz kamalı var, 

Özgə fitnələrə baxmayaq gərək. 

Özünün vicdanı, öz amalı var, 

Yandırıb sinələr yaxmayaq gərək. 

 

Ülvi eşqin, məhəbbətin oğluyuq, 

Sədaqətin, səxavətin oğluyuq, 

Ləyaqətin, mərifətin oğluyuq, 

Sındırıb qəlbləri qırmayaq gərək. 

 

Özgəni söndürən özü də sönər, 

Düşüb mövqeyindən alçalıb, enər, 

İnsan olan insanlara söykənər, 

Dırmaşıb başlara çıxmayaq gərək. 

 

İgid olan köməksizə həyandı, 

Axtarandı, arayandı, sayandı. 

Söz-söhbətim ariflərə bəyandı, 

Vurub acizləri yıxmayaq gərək. 
 

İnsan olan zəhmət ilə dolanar, 

Hörmət ilə, izzət ilə dolanar, 

İnsaf ilə, mürvət ilə dolanar, 

Özünü gözlərə soxmayaq gərək. 

 

İnsanoğlu el-obaya sataşmaz, 

Qapısına, bacasına daş atmaz. 

Əsəblər korlayıb, qanlar qaraltmaz, 

Şimşəktək şaqqıyıb, çaxmayaq gərək. 
 

                            Cəmil Əkbər  9. 02 – 197 
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358. O GƏRƏK 
 

Kim istərsə gözəl olsun dövranı? 

Yol verməsin qəbahətə o gərək. 

Qatarından sağınmasın karvanı? 

Yol verməsin xəyanətə o gərək. 

 

Qəsd etməsin varlığına, canına, 

Şərəfinə, şöhrətinə, şanına, 

Susamasın onun, bunun qanına, 

Yol verməsin ədavətə o gərək. 

 

Adına, sanına dastan yazılsın, 

“Gülüstan” yazılsın, “Büstan” yazılsın, 

Ərk ilə yazılsın, şəstən yazılsın, 

Yol verməsin cəhalətə o gərək. 

 

Dünyada nə dava, dalaş olmasın, 

Nə qorxu, həyəcan, təlaş olmasın, 

Çəkişmə, didişmə savaş olmasın, 

Yol verməsin cinayətə o gərək. 

 

Ünsiyyət, ülfətlər korlanılmasın, 

Əsəblər, hissilər zorlanılmasın, 

Məhəbbət ağacı darlanılmasın, 

Yol verməsin bədniyyətə o gərək. 

 

İnsan olan, insan kimi dolansın, 

Ürəklərdən-ürəklərə calansın, 

Doğru yola, düz əmələ yollansın, 

Yol verməsin şikayətə o gərək. 
 

                                           Cəmil Əkbər 
 

359. KOMMUNİST QOCA 
 

Beylə ömür sürüb, beylə gün görüb, 

Eldə ad qazanıb, kommunist qoca. 

Səs – səmir çıxarıb, beylə ün görüb, 

Beyləcə tanınır, kommunist qoca. 
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Yetmişi haqlayıb, qocalır yaşı, 

Ağarıb saqqalı, ağarıb başı, 

İşində, gücündə deyildir naşı, 

Gəncədə məşhurdur, kommunist qoca. 

 

Çalışır, vuruşur haçandan bəri, 

Dost-tanış yolunda tökür hey təri. 

Taytuşlar içində bilinir yeri, 

Beylə ad qazanıb, kommunist qoca.  
 

İstəsən sənin də dadına çatar, 

Üstündən hicranın yükünü atar, 

Səhər tez oyanar, gecə gec yatar, 

Beylə bir kişidir, kommunist qoca. 

  

Məğrur yaşamışdır eldə həmişə, 

Mehriban olmağı edibdir peşə. 

Qoymayır qəlbinə bir ləkə düşə, 

Beyləcə dolanıb, kommunist qoca. 

 

İstəyir dostların sayı çoxalsın, 

Sovqatı çoxalsın, payı çoxalsın, 

Özünə münasib tayı çoxalsın, 

Beyləcə yaşayır, kommunist qoca. 

 

İnsanla səmimi söhbət eyləyir, 

Əlinə keçənə hörmət eyləyir. 

Kəramət göstərib, mürvət eyləyir, 

Beyləcə insandır, kommunist qoca. 

 

Kommunist ləqəbdir, Firidun adı, 

Deməyin söylənən yalan, xülyadır, 

İnsan kəşf olmamış sirli Xudadır, 

Beylədi dostumuz, kommunist qoca. 

 

Çoxu bilet aldı kommunist oldu, 

Axırda cib kəsən xarmonist oldu. 

Zaman yetişəndə aminist oldu, 

Firidun tək qaldı, kommunist qoca. 
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Cəmil də doğulub ürəyi təmiz, 

Arzusu, istəyi, diləyi təmiz, 

Xidməti, qayğısı, köməyi təmiz, 

Beylə bir yoldaşdır, kommunist qoca. 

 

 

                                          Cəmil Əkbər 

 

360. OLAN DA VAR 

 

Ey böyük İlahi, nədəndir belə? 

Hünər dünyasında boş olan da var. 

Nəqədər desən də gəlmir əmələ, 

Fikiri, xəyalı çaş olan da var. 

 

İnsafını, mürvətini atanlar, 

Vicdanını, məsləkini satanlar, 

Min sifətlə muradına çatanlar, 

Gəlib el-obaya baş olan da var. 

 

Düşüncədən dayaz, kamaldan qıtlar, 

Əqidədən yoxsul, amaldan qıtlar.  

Batildən kasıblar, camaldan qıtlar,  

Könüllər diyarı qış olan da var. 

 

Zamandır, vaxt keçir düzələ bilmir, 

Törpüyə gələrək, nəzilə bilmir. 

Cərgəyə sığışıb, düzələ bilmir,  

Səd-heyif, nə deyim, kaş olan da var. 

 

Nəqədər deyirsən anlamır, qanmır, 

Övladı-bəşərin halına yanmır. 

Böyükdən utanmır, kiçiyi sanmır, 

Heyif ki, ürəyi daş olan da var. 

 

Vətənə, xalqına yarıyan deyil, 

Yara qövr etsə də, sarıyan deyil, 

Haqqı-say axtarıb, arıyan deyil, 

Qurumaq bilməyən, yaş olan da var. 
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Dövrü-zaman beləsinə neyləsin? 

Nəyi bəyan edib, nəyi söyləsin? 

Necə dayandırsın, necə əyləsin? 

İnsan cərgəsində “hoş” olan da var. 

 

Baxıb əməlinə sevinən də var, 

Fərəhlə, qürurla öyünən də var, 

Qəlbi məhəbbətlə döyünən də var, 

Tərlanlar sayağı, quş olan da var. 

 

Dünyanın işidir ay Cəmil Əkbər, 

Neyləyək əzizim, çəkmə qəm-kədər, 

Beylə hökm eyləyib, qəzavü-qədər, 

Kamına çatmamış, puş olan da var. 
 

                         Cəmil Əkbər  27.12 – 1995 

361. VAR 

 

Heçkimsə girməsin qəsdimə mənim, 

Mənim öz arzum var, xoş niyyətim var. 

Qoy ayaq almasın üsdümə mənim, 

Mənim öz qürurum, şəxsiyyətim var. 

 

Dünyada heçkəsə pislik etmədim, 

Xainlik, xəbislik, nəslik etmədim,  

Bədəməllər dalısınca getmədim, 

Mənim öz ənənəm, öz adətim, var. 

 

Heçkəsin qəddini əyən deyiləm, 

Toxunub qəlbinə dəyən deyiləm.  

Zəhmətsiz çörəyi yeyən deyiləm, 

Mənim öz xidmətim, öz zəhmətim var. 

 

Dünyada heçkəsə həsəd çəkmirəm, 

Nə yalvarıb, nə yaxarıb çökmürəm. 

Gözyaşımı axıtmıram, tökmürəm, 
Mənim öz yüküm var, öz möhnətim var. 
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Atadan-anadan halaldı mayam, 

Üfunət bilməyən axar bir çayam, 

Xeyirxah kəslərlə dostam, arxayam, 

Mənim öz mənliyim, heysiyyatım var. 

 

Demirəm dünyada təkəm, tənhayam, 

Günəşəm, ulduzam, yadakı ayam, 

Ümmanam, dənizəm, çeşməyəm, çayam, 

Xalqıma borcluyam, öz minnətim var. 

 

Mənki öz dərsimi haqdan almışam, 

Gözləri, könülü toxdan almışam,  

Doğulan günündən çoxdan almışam, 

Onun dərgahına sədaqətim var. 

 

Fikir dəryasında lövbər qurmuşam, 

Xəyal aləmində saray qurmuşam, 

Sözlərdən dağılmaz qala qurmuşam, 

Nəşirsiz nəqədər külliyyatım var. 

 

Cəmil usanıbdır gədadan, keydən, 

Gicbəsər, dəngəsər, sərsəri səydən, 

Acgözdən, hərisdən, xəsisdən, göydən, 

Mənim öz aləmim, hekayətim var. 
 

                                       Cəmil Əkbər                                    

362. VAR 

 

Gözəl-göyçək dünyamızda, 

Kişi də var, gədə də var. 

Fikrimizdə, xülyamızda, 

Xoş rəftar da, hədə də var. 

 

Neyləyəsən buna indi? 

Kimi susdu, kimi dindi. 

Kimi yandı, kimi söndü, 

Şaqqulutək dədə də var. 
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İnsanoğlu hamı bir döy, 

Duzu, dadı, tamı bir döy, 

Nə şərbəti, camı bir döy, 

Sağlam da var, zədə də var. 

 

Bambaşqadır qüdrətimiz, 

Cəsarətlə cürətimiz, 

Nicatımız, nüsrətimiz, 

Şıvırtı da, pedə də var. 
 

                   Cəmil Əkbər  3. 04 – 1999 

363. VAR 

 

Hər şeyə yox deyib, inkar eyləmə, 

Doğruluq, düzgünlük ədalət də var. 

Bezdirib hamını zinhar eyləmə, 

Xətir də, hörmət də, dəyanət də var. 

 

Deməyin hamıya pozulub gedib, 

Sürtülüb, yeyilib, üzülüb gedib, 

Çevrilib tərsinə yozulub gedib, 

Dözüm də, durum da, dəyanət də var. 

 

Meylini yetirmə böhtana sarı, 

İblisə, əqrəbə, şeytana sarı. 

Aranı-bərəni qatana sarı,  

İnsaf da, mürvət də, kəramət də var. 

 

Çalış ki, heçkəsin haqqını danma, 

Hamını biganə, laqeyid sanma,  

Vicdan əzabının oduna yanma,  

Namuslu xidmət də, düz qiymət də var. 

 

Sanma ki, düşünüb qanan tapılmır,  

Axtarıb, arayan, anan tapılmır, 

Ellərin dərdinə yanan tapılmır, 

Ədəb də, ərkan da, mərifət də var. 
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Sanma ki, hamını enib gedibdir, 

Qaralıb, qarsıxıb, sönüb gedibdir,  

Uzaşıb məzhəbdən, dönüb gedibdir, 

Ucalmaq, bac almaq, əzəmət də var. 
 

Sanmayın dünyada  biclər çoxalıb, 

Sərsəri, kəmağıl, giclər çoxalıb, 

Qanuna, qaydaya  öclər çoxalıb, 

Cəsarət, fərasət, məharət də var. 
 

İnamı sarsıdıb, ümidi qırma, 

Sinələr üstünə dağ-düyün vurma,  

Bir insanoğlunun qəsdinə durma, 

Qayğı da, yardım da, fəzilət də var. 
 

Hamıya  gərəksiz, karsızdı demə! 

Söyüddü, ulğundu, barsızdı demə! 

Qohumsuz, qardaşsız, yarsızdı demə! 

Məna da, məzmun da, məziyyət də var. 
 

Hamıya gücsüzdü, zəifdi demə! 

Biganə, laqeyid, vecsizdi demə! 

Odunsuz, ocaqsız, peçsizdi demə! 

Çınğı da, yanğı da, hərarət də var. 
 

Sanmayın hamını yolu düz gedir, 

Sağını tanıyıb, solu düz gedir, 

Becərib bağını, kolu düz gedir, 

Xəta da, bəla da, qəbahət də var. 
 

Haçandır tapdanır çoxunun haqqı, 

Ayırıb seçmirlər, haqqı-nahaqqı,  

Tutulmur hər yerdə xahiş, təvəqqi, 

Giley də, güzar da, şikayət də var. 
 

Sanmayın hamını ədalət qanır, 

İnsanlıq anlayır, ləyaqət qanır, 

İlqara, imana sədaqət qanır, 

Qərəz də, qisas da, ədavət də var. 
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Sanmayın hamını kamalı vardır, 

Məslək, əqidəsi, amalı vardır,  

Çəkisi, tutarı, sambalı vardır, 

Avamlıq, nadanlıq, cəhalət də var. 
 

Sanmayın hamını saf niyyətlidir, 

Gözəl arzuludur, təbiətlidir, 

Təlim-tərbiyəli, nəsihətlidir, 

Paxıllıq, xainlik, xəyanət də var. 
 

Heçkəsi havayı zülmətə salma, 

Əzab-əziyyətə, zillətə salma,  

Qüssəyə, kədərə, hillətə salma, 

Azadlıq, xoşbəxtlik, səadət də var. 
 

Qəlbindən qaranı, kinini çıxart, 

Şeytanı, iblisi, cinini çıxart, 

Məscidi, məbədi dinini çıxart, 

Ziyarət  eyləmək, ibadət də var. 
 

Yolazanlar alacaqdır cəzanı, 

Geci-tezi görəcəkdir, qəzanı,  

Haqq soyudub, çox azğını, qızanı, 

Xəta da, bəla da, xəsarət də var. 
 

İnsan övladının qəlbinə dəymə, 

Artırıb dərdini, qəddini əymə, 

Bədəməl önündə gözünü döymə, 

Əvvəl də, axır da, nihayət də var. 
 

Müdrik qocaları, ahalı tanı, 

Gədəni-güdəni, cahalı tanı.  

Elləri, obanı, mahalı tanı, 

Tanış da, biliş də, şəhadət də var. 
 

Sanma ki, hərzaman kef edəcəksən, 

Qazanc götürəcək, nəf edəcəksən,  

Ellərin varını püf edəcəksən, 

Məşhər də, zülmət də, qiyamət də var. 
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Buqədər saydım ki, görə biləsən, 

Aldığın borcları verə biləsən, 

Konüllər mülkünə girə biləsən, 

Açıqlıq, aşkarlıq, bəyanət də var. 

 

Bəşər oğlu xali deyil eyibdən, 

Pay almayıb ilahidən, qeybdən, 

İncisən də molla, qazi, seyiddən, 

Paxıllıq, xainlik, şikayət də var. 

 

Sanmayın hər işlər cağbacağ gedir, 

Başı uca gedir, üzü ağ gedir, 

Bişibdir, düşübdür, dağ olub gedir, 

Oğurluq, əyrilik, cinayət də var. 

 

Düşünüb dərk eylə Cəmil Əkbəri, 

Kamal sahibini, sinədəftəri. 

Olubdu sənətə təzə müştəri, 

Təlim-tərbiyə də, nəsihət də var. 

 

                      Cəmil Əkbər   7. 12. -1988 

 

364. VAR 

 

8. 11 – 1998-ci ildə Azərbaycan radiosunda müğənni Həqiqət 

Rzayevanın ifasında olan lent yazılarını dinlərkən. 

 

Dəli könül qüssə çəkib qəm yemə, 

Həqiqət adında həqiqət də var. 

Zildən düşüb pəs üstündə bəm yemə, 

Sədaqət adında, Sədaqət də var. 

 

Sanmayın xətirlər, hörmət azalır, 

Kəramət azalır, mürvət azalır, 

Mənəvi gözəllik, sərvət azalır, 

Nəzakət adında, Nəzakət də var. 
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Deməyin zəmanə pozulub yaman, 

İnsanlıq, ləyaqət azalıb yaman, 

İnləyib, sızlayıb, sozalıb yaman, 

Məlahət adında, Məlahət də var. 

 

Deməki ilqara dönüklər çoxdur, 

Vicdanı, məsləki, sönüklər çoxdur, 

Həryana üz tutan yönüklər çoxdur, 

Səxavət adında, Səxavət də var. 
 

Sanmayın dünyada cəncəl çoxalıb, 

Dövrü-zəmanədə əngəl çoxalıb. 

Yararsız insanlar, tənbəl çoxalıb, 

Məharət adında, Məharət də var. 
 

Demə ki, bezdirən, bezən də çoxdur, 

Avarə dolanıb, gəzən də çoxdur, 

Zülmün zəncirinə dözən də çoxdur, 

Mətanət adında, Mətanət də var. 

 

Demə ki, yaşayış zülmətə dönüb, 

Əzab-əziyyətə, zillətə dönüb, 

Qüssəyə, kədərə, möhnətə dönüb, 

Səadət adında, Səadət də var. 
 

Demə ki, dünyada nadanlar çoxdur, 

Təlimdən yarımçıq dadanlar çoxdur, 

Haqqı-say sümürüb udanlar çoxdur, 

Lətafət adında, Lətafət də var. 
 

Ləyaqət əhlinə məclis qurulur, 

Baxıb gözəlliyə könül vurulur. 

Kef açılır, qara qanlar durulur, 

Ziyafət adında, Ziyafət də var. 
 

Kim deyir dünyamız fani dünyadı? 

Zalımdı, qəddardı, cani dünyadı? 

O gəldi-gedərgi, ani dünyadı? 

Şərafət adında, Şərafət də var. 
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Ay Cəmil, az danış sözün bəs eylər, 

Qədəyin, sətinin, bezin bəs eylər. 

Səksənin, doxsanın, yüzün bəs eylər,  

Kifayət adında, Kifayət də var. 
 

                      Cəmil Əkbər   8. 11 – 1998 

 

365. VAR 

 

Heçkəs ucaldıqca çox sevinməsin, 

Hər bir ucalmağın enməyi də var. 

Baxıb kölgöyünə qürrələnməsin, 

Hər yanan ocağın sönməyi də var.  

 

Hərkəs pis işinə baxsın, utansın, 

Yandırıb sinəsin, yaxsın utansın, 

Döyünən ürəyi sıxsın utansın, 

Hakim masasında dinməyi də var.  

 

Heçkəs deməsin ki, “Ağanəzər”əm, 

Bir yumruğa on beşini əzərəm, 

Belə dolanaram, elə gəzərəm, 

Çox mənəm deyənin sinməyi də var.  

 

Hamıdan varlıyam, qolu zorluyam, 

Ev-eşik doludur, pulu zorluyam.  

Süksünü qalınam, çulu zorluyam, 

Qəzavü-qədərin dönməyi də var.  

 

İnsan birbirindən bezməsin gərək, 

Əzab-əziyyətə dözməsin gərək,  

Əlini ətəkdən üzməsin gərək, 

Üz cırıb, saçını yolmağı da var.  

 

Çoxları dünyadan bac alanmadı, 

Vüqarla yaşayıb qocalanmadı, 

Zirvədən-zirvəyə ucalnmadı, 

Açılan güllərin solmağı da var.  
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Aldanma dünyanın behbazarına, 

Hər cür səfərinə, hər güzarına, 

Əhdi-peymanına, düz ilqarına, 

Verdiyini geri almağı da var.  

 

Heçkəs deməsin ki, kamallı mənəm, 

Əqidə, vicdanlı, amallı mənəm, 

Çəkidə tutarlı, samballı mənəm, 

Qərq olub xülyaya dalmağı da var.  

 

Hərzaman qüssəyə batıb dolanma,  

Qaşı-qabağını çatıb dolanma,  

Qərq olub qəflətdə yatıb dolanma, 

Hər ölən igidin qalmağı da var.  

 

Ay Cəmil, insandan ümidi kəsmə, 

Heçkəsi incitmə, incimə, küsmə, 

Danış məqamında, kirimə, susma, 

Zəfərlər təblini çalmağı da var.  

 

                          Cəmil Əkbər     6. 06 – 1993 

  

366. VAR 

 

İnsanoğlu bu dünyanın, 

Kefi varsa, qəmi də var. 

Sazın, tarın, kamançanın,  

Zili varsa, bəmi də var. 

 

Dövran ötür, zaman keçir, 

Ara vermir yaman keçir, 

Dağ başına duman çökür, 

Əyər-əksik, kəmi də var. 

 

Hörmət eylə dədənə sən, 

Gələnlərə, gedənə sən, 

Nəzər yetir vədənə sən, 

Öz məqamı, çəmi də var. 
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Çoxdur işlər görüləsi, 

Bağ-bağatlar dəriləsi, 

Borclar qalıb veriləsi, 

Biçilməmiş zəmi də var. 

 
Elə sanma kef olacaq, 

Qazanc, gəlir, müf olacaq, 

Zurna, qaval, dəf olacaq, 

Didələrin nəmi də var. 

 
Gül-çiçəkli bağ da solar, 

Şamamalı tağ da solar. 

Kef-damağı çağ da solar, 

Ayrılığın dəmi də var. 

 
Gəl darılma ucalana, 

Zəfər çalıb bac alana, 

Səksən, doxsan qocalana, 

Hər zirvənin himi də var. 

 
Sanma hamı biganədir, 

Sərsəridir, divanədir, 

Biçarədir, nədir-nədir? 

Dar məqamda kəmi də var. 

 
Gözü yolda qalana bax, 

Xəyallara dalana bax, 

Xəzan vurub solana bax, 

Cəmil Əkbər kimi də var. 

 

                         Cəmil Əkbər  8.01-1994 
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367. VAR 

 

Təbiət hərcürə ağac bitirir, 

Palıd da, cökə də, qoz olan da var. 

Gör nələr bəsləyib, nələr yetirir? 

Meyvəsi bol olan, az olan da var. 

 

Ağac varki, kölgə salır yerlərə, 

Fayda verir, xidmət edir ellərə, 

Adı-sanı car olubdur dillərə, 

Əllərdə tar olan, saz olan da var. 

 

Ağac var əyridir, donqardır beli, 

Yaramır tüstüsü, yaramır külü. 

Tapılmır incisi, bilinmir ləli, 

Ağac var, ox kimi düz olan da var. 

 

Ağac var, yarayır evə-eşiyə, 

Ağac var, yarayır körpə beşiyə, 

Ağac var, yük olub, şəldir meşəyə, 

“Söyüd”dü, “ulğun”du, “toz” olan da var. 

 

Ağac var, butaqda barı bəllidir, 

Alması, heyvası, narı bəllidir, 

Yetişir faydası, karı bəllidir, 

Ağac var, qırılıb, pozulan da var. 

 

Ağac var, həryanda cücərib, bitir, 

Dolaşıb ayağa, əllərə batır,  

Əkməmiş, səpməmiş çoxalır artır, 

Ağac var, soykökü azalan da var. 

 

                             Cəmil Əkbər  29. 10 – 1993 
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368. VAR 

 

Bir gözəl biqıza baxarkən 

 

O qara gözlərin alır canımı, 

Eləbil zəlidir sorur qanımı,  

Könlüm sevir sizin kimi xanımı, 

Söylə, baxışının nə mənası var? 

 

Yandırıb yaxarmaq asandır inan, 

Dərdimi bilənim, yoxumdur qanan. 

Oduna yanıram ey gözəl canan, 

Yandırıb yaxmağın nə mənası var? 

 

Qoynunda bəsləyib şamama, narlar, 

Ürəyi çürüdür vəfasız yarlar. 

Könlümü üzübdür çox intizarlar, 

O həsrət baxışın təmənnası var. 

 

Bilirəm sənin də arzu-istəyin, 

Vardır ürəyində gözəl diləyin. 

Məni özün üçün məftun eyləyin, 

Cəmilin səndəndə bir umması var. 

 

                                 Cəmil Əkbər    1955 
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ŞƏHLA NƏVƏMİ ANARKƏN 

369. YAŞA 
 

                                     Şəhla nəvəmin dünyaya gəlişi münasibəti ilə. 
 

Ay mənim gülüzlü, ağıllı nəvəm, 

Səni xoşbəxt yaşa, firəvan yaşa! 

Baxıb xoş gününə mən də sevinəm, 

Xətirlə, hörmətlə, mehriban yaşa!        

 

Sən ki, öz babanı yadına saldın, 

Hədiyyə bəxş etdin, qeydinə qaldın. 

Düşünüb anladın, xəyala daldın, 

Səni nurlu yaşa, çıraqban yaşa!  

 

Atandan, anandan kamını götür, 

Nənədən, babadan şamını götür. 

Əmidən, dayıdan camını götür,  

Ad qazan, san qazan, şərəf-şan yaşa!  

 

Taleyin yar olsun, canın sağ olsun, 

Yediyin, içdiyin bal, qaymaq olsun, 

Gördüyün kef-damaq, oynamaq olsun, 

Yar ilə, yoldaşla sür dövran yaşa. 

 

Sən baba qəlbini dilə gətirdin,             

Oxşayıb ruhumu ələ gətirdin, 

Eləbil bülbülü gülə gətirdin,     

Çıxma yaddaşlardan, anbaan yaşa! 
 

                     Cəmil Əkbər   23. 02 – 1988   

     
370. NƏVƏM 

 

   Nəvəm  Şəhlanın əziz xatirəsinə 
 

Üç yaşında Şəhlam öldü, 

Eləbildim fildi nəvəm. 

Qönçə ikən, qəfil soldu,  

Kür, Arazdı, Nildi nəvəm. 
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Qəlbimdədir hərarəti, 

Zərif, lətif, təravəti, 

Duzlu-duzlu zərafəti, 

Darçın, mixək, hildi nəvəm. 
 

Damağımda dadı qaldı, 

Ürəyimdə odu qaldı, 

Bir quruca adı qaldı, 

Şirin-şəkər baldı nəvəm. 
 

Çağrıram bizə gəlmir, 

Ha deyirəm sözə gəlmir,          

Yola çıxmır, izə gəlmir,           

Nə susubdur, laldı nəvəm? 
 

Məni qoydu qəm içində,          

Gözlərimi nəm içində,             

Əyər-əksik, kəm içində,          

Nə könlümü aldı nəvəm. 
 

Hərnə versən geyərdi o,  

Güc-bəlayla yeyərdi o,             

“Dədə-dədə” deyərdi o,  

Yetişməmiş qaldı nəvəm.      

 

Dağ başında gəzərdim hey,      

Dəryalarda üzərdim hey,         

Yorulsamda, dözərdim hey,    

Məni vurdu, saldı nəvəm. 

 

Hamımızın əziziydi, 

Ürəyiydi, nəbiziydi, 

Evimizin bəzəyiydi, 

Niyə belə oldu nəvəm? 
 

İstərdimki yüz yaşaya,  

Doğru-dürüst, düz yaşaya 

Kef-damağı saz yaşaya, 

Nə tez belə soldu nəvəm? 
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Ha ötsədə dövrü-zaman,  

İnlər qəlbimdəki kaman,             

Könlümüzdən getməz duman,       

Xatirətək qaldı nəvəm. 
 

Bir balaca boyu vardı, 

Dam dolusu toyu vardı, 

Səsi vardı, küyü vardı, 

Yoxsa gözə gəldi nəvəm? 
 

Hamı onu bəsləyərdi, 

Səadətə səsləyərdi, 

Şəhla, bizə gəl deyərdi, 

Qismətini böldü nəvəm? 
 

Heç bilmədim bu nə işdir? 

Nə dövrandır, nə gərdişdir? 

Nə həyacan, nə təşvişdir?       

Nə qovğadı, qaldı nəvəm? 
 

 

Məni özüylə apardı, 

Şirin sözüylə apardı, 

Gülər gözüylə apardı, 

Yoxsa daşqın seldi, nəvəm?   
 

Vermir ara, vermir aman,       

Bu dərd məni boğur yaman,  

Ötüb keçmir ağır zaman, 

Necə dərin göldü nəvəm? 

 

Ürəyimi qəhərlədi, 

Çörəyimi zəhərlədi, 

Həvəsimi möhürlədi, 

Nə soruşdu, bildi nəvəm. 

 

Məzarına pay apardım,     

Şəkər, çörək çay apardım, 

Qış apardım, yay apardım, 

Nə sevindi, güldü nəvəm. 
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Nə sovqata, paya baxdı, 

Nə çörəyə, çaya baxdı, 

Nə həşirə, haya baxdı, 

Bu nə aydı, ildi nəvəm? 
 

Ağardı Cəmilin başı, 

Çatıldı qabağı, qaşı, 

Car oldu gözünün yaşı, 

Nə də onu sildi, nəvəm. 
 

             Cəmil Əkbər     28. 07 – 1993 
 

                           
371. ŞƏHLAM SƏNSİZ 

 

               Şəhla nəvəmin nurlu xatirəsinə 
 

Güzəranım qəmlə keçir, 

Şəhlam sənsiz, Şəhlam sənsiz. 

Könül mülküm nəmlə keçir,  

Şəhlam sənsiz, Şəhlam sənsiz. 

 

Ürəyimiz qəmdə qalıb, 

Telli sazım bəmdə qalıb, 

Didələrim nəmdə qalıb, 

Şəhlam sənsiz, Şəhlam sənsiz. 

 

Açılmayır eynim belə, 

Gücdən düşüb beynim belə, 

Heç bilmirəm neynim, belə? 

Şəhlam sənsiz, Şəhlam sənsiz. 

 

Atan-anan ağlayırlar, 

Sinəsini dağlayırlar. 

Başa qara bağlayırlar, 

Şəhlam sənsiz, Şəhlam sənsiz. 

 

Evimizdən kef azalıb, 

Gəlir, çıxar, nəf azalıb. 

Zurna, qaval, dəf azalıb,  

Şəhlam sənsiz, Şəhlam sənsiz. 
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Babaların gülə bilmir, 

Gözyaşını silə bilmir, 

Ölüm eydir, ölə bilmir, 

Şəhlam sənsiz, Şəhlam sənsiz. 

 

Nənələrin batıb yasa, 

Kəsilibdir tasa-pasa. 

İçin-için, susa-susa, 

Şəhlam sənsiz, Şəhlam sənsiz. 
 

Nəvələr də qəhərlənir, 

Qəm içində zəhərlənir, 

Haldan-hala təhərlənir, 

Şəhlam sənsiz, Şəhlam sənsiz. 
 

Canciyərim sənə qurban, 

Eyləmisən bağrımı qan. 

Qəhərlənir nənən, baban, 

Şəhlam sənsiz, Şəhlam sənsiz. 
 

Həsrətinə dözmək çətin, 

Vüqar ilə gəzmək çətin,  

Gül üzünü sezmək çətin, 

Şəhlam sənsiz, Şəhlam sənsiz. 
 

Alanmıram o ləzzəti, 

Məna dolu məziyyəti. 

Arzu-istək məhəbbəti, 

Şəhlam sənsiz, Şəhlam sənsiz. 
 

                      Cəmil Əkbər 26. 02 – 1993 

                   

372. ŞƏHLAM SƏNSİZ 
 

     Şəhla nəvəmin əziz xatirəsinə 
 

Çatılıbdır qaşım mənim, 

Şəhlam sənsiz, Şəhlam sənsiz. 

Axır qanlı yaşım mənim, 

Şəhlam sənsiz, Şəhlam sənsiz. 
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Açılmayır eynim mənim, 

Düşünməyir beynim mənim, 

Sızıldayır meyim mənim, 

Şəhlam sənsiz, Şəhlam sənsiz. 

 

Dədənin kefi pozulub, 

Qazancı nəfi azalıb. 

Kamanı, dəfi sozalıb, 

Şəhlam sənsiz, Şəhlam sənsiz. 

 

Mamanın gözü yoldadır, 

Yediyi ona kal dadır, 

Oyanıb gör, nə haldadır? 

Şəhlam sənsiz, Şəhlam sənsiz. 

 

Nənələrin qan ağlayır, 

Başına qara bağlayır, 

Sinəsi düyün bağlayır, 

Şəhlam sənsiz, Şəhlam sənsiz. 

 

Cəmil baban gülə bilmir, 

Gözyaşını silə bilmir, 

Ölmək istər, ölə bilmir, 

Şəhlam sənsiz, Şəhlam sənsiz. 
 

                       Cəmil Əkbər 26. 02 – 1993 

 

373. ŞƏHLA NƏVƏM HAQDA AĞI-BAYATILAR 

 

Əzizinəm bala dərdi, 

Salmışam yola dərdi. 

Dağlardan da böyükdür,  

Balamın-bala dərdi. 

 

Əzizinəm gözümə bax, 

Dərdi bil, üzümə bax. 

Əyilən vüqarıma, 

Qırılan dizimə bax. 
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Oduma-közümə bax, 

İnləyən sözümə bax. 

Mən ayrılıq bilməzdim, 

Məndəki dözümə bax. 
 

Əzizinəm dincəlim, 

Nə yatım, nə dincəlim. 

Sakit, farağat durmur, 

Dinc ayağım, dinc əlim. 
 

Əzizim görməmişdim, 

Nə alıb verməmişdim. 

Nəqədər bağ saldımsa,    

Belə bar dərməmişdim. 
 

Əzizinəm vay dərdim, 

Nə qışqırıq, hay dərdim, 

Mənki şənlik xoşladım, 

Niyə gəlib vay dərdim? 
 

Əzizim yarı qaldı, 

Bağlarım sarı qaldı, 

Mən nəvəmdən doymadım,  

Sözümüz yarı qaldı. 
 

Əzizim yolda qaldı, 

Bənövşəm kolda qaldı. 

Şəhlam gəlib çıxmadı, 

Gözlərim yolda qaldı. 
 

Əzizinəm günə bax, 

Çisginə bax, günə bax. 

“Şəhla nəvəm” - deyərək, 

Mən saldığım ünə bax. 
 

Əzizim bala məni, 

Gətirin hala məni, 

Zalım fələk qəsd etdi, 

Vermədi yola məni. 
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Əzizinəm belə bağ, 

Belə təpə, elə dağ,            

Gözüm çox dağlar görüb, 

Görməmişdim belə dağ. 
 

Əzizim gülüm bala,  

Nə gəldi zülüm bala, 

Səndən aralı oldum,  

Çatmadı əlim bala. 
 

Əzizim gülüm balam,  

Bülbülüm, gülüm balam, 

Güllə sənə dəyəndə, 

Nə çəkdin zülüm, balam? 
 

Əzizim malım bala, 

Çəhrayım, alım bala. 

Külək elə bəd əsdi, 

Töküldü kalım bala.  
 

Əzizinəm ney səsi, 

Məni əydi key səsi. 

Başımı dəng eylədi, 

Gicbəsərin səy səsi. 

 

Əzizinəm nə qandı?  

Nə anladı, nə qandı. 

Cəhalətin əlindən, 

Tökülən gör nə qandı?    
 

Əzizinəm hey səsi, 

Çağıracaq ey səsi, 

Məni yaman çaşdırdı, 

Cahillərin hiyləsi. 
 

Əzizim yanana bax, 

Dağdakı dumana bax. 

Sinəmdə inildəyən, 

Aha bax, amana bax. 
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Ümidə, gumana bax, 

Çisginə, dumana bax. 

Ağır itgi mənimdir, 

Küsənə, umana bax. 
 

Əzizim nə iş oldu? 

Nə eniş-yoxuş oldu, 

Bilməm nə xəta etdim?   

Mənə bu qarğış oldu. 

 

Əzizim nə günahım? 

Nə kömək, nə pənahım? 

Qorxmadınmı ay fələk?  

Yandırar səni ahım? 

 

Əzizinəm gül balam, 

Eşit balam, bil balam, 

Baba sənə can desin, 

Bəlkə sağala balam. 

 

Əzizim səni mənə, 

Vermişdi səni mənə. 

Vurdu yarımçıq aldı, 

Çox gördü səni mənə. 

 

Əzizinəm bu dərdi, 

Kimə deyim bu dərdi? 

Məni salamat qoydu, 

Səni hara göndərdi? 

 

Əzizinəm nə çarə, 

Nə axtar, nə də ara. 

Ha axtarsan tapılmaz, 

Etməyin günü qara. 

 

Əzizim nadana bax, 

Yolu tərs adana bax. 

Haqqısayı sümürüb,    

Tələsik udana bax.       
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Əzizinəm dər yası,  

Dərindi qəm dəryası.      

Vaxtsız itki əlindən,       

Həsrət qopar, dər yası.  
 

Əzizim Şəhla balam, 

Gözü piyalə balam.       

Mənsiz qalıb məzarda,   

Oqədər ağla balam. 
 

Əzizim necə dözdün? 

Bu dərdə necə dözdün?      

Yaran yaman dərindir, 

Tablaşıb necə dözdün? 

 

Əzizinəm qəmə bax, 

Qəlbimdəki simə bax. 

Buludtək dolmuşam mən, 

Gəl tərpətmə, himə bax. 

 

Əzizinəm düzü doldu,  

Dağların gözü doldu,       

Göydə bulud çaxnadı,  

Dərənin yüzü doldu.        
 

Əzizim yaman fələk, 

Gözümü yuman fələk, 

Başımı elə qatdı? 

Vermədi aman fələk. 
 

Əzizim aldı neylim? 

Cənginə saldı neylim? 

Məsum körpə balanı, 

Ayrıca saldı neylim? 
 

Əzizinəm elə bax,          

Gözdən axan selə bax,     

Sinəm yaman dolubdu,  

Çalxalanan gölə bax.      
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Əzizim yaralandım,  

Ox dəydi paralandım. 

Körpə balamdan vaxtsız, 

Yaman tez aralandım. 
 

Əzizim kolda qaldı, 

Bitmişdi, çöldə qaldı. 

Gedən-getdi gəlmədi,  

Gözlərim yolda qaldı. 
 

Əzizim, ağlamazdım, 

Sinəmi dağlamazdım, 

Bilsəm vəfanız budur,  

Sizə bel bağıamazdım. 

 

Əzizim, əmi gəldi, 

Su axdı, gəmi gəldi, 

Ağlasan a gözlərim? 

Ayrılıq dəmi gəldi. 

 

Əzizim olan-oldu, 

Açılan-solan oldu. 

Fələk yumdu gözümü, 

Vermişdi, alan aladı. 
 

Əzizim bağlı qaldı, 

Qaralı-ağlı qaldı. 

Baba yazıq neyləsin?   

Sinəsi dağlı qaldı. 
 

Əzizinəm gəlmədi,           

Gəlib dərdim bilmədi. 

Hər gedənlər qayıtdı, 

Şəhlam niyə gəlmədi? 
 

Gəlir mənə dan görüş, 

Gəl qarşıma, qon görüş. 

Məni yaman göynədir, 

Son ayrılıq, son görüş. 
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Əzizim çölüm yandı, 

Ulusum, elim yandı. 

İstədim su içməyə, 

Ağzımda dilim yandı. 
 

Əzizim yaralıyam,         

Ox dəyib paralıyam. 

Zalım fələk neylədin?     

Hamıdan qaralıyam.   
 

Əzizim aralıyam, 

Qəlbimdən paralıyam,    

Dərd məni çaşbaş salıb, 

Bilmirəm haralıyam? 
 

Əzizim sirdaşa bax,         

Bacıya-qardaşa bax,        

Dar ayaqda, məqamda,  

Vəfasız yoldaşa bax.       
 

Əzizinəm neyləyim? 

Nə danışım, söyləyim? 

Dərd sinəmi yandırır. 

Nəyi bəyan eyləyim? 
 

Əzizinəm qəm məni,  

Yaman əydi qəm məni, 

Zildə köküm tutmadı,       

Nə tutubdur bəm məni?    
 

Əzizinəm dağ düşə, 

Qaya uça, dağ düşə, 

Güllə atan əllərə, 

Düyün düşə, dağ düşə. 
 

Əzizinəm çən gəldi, 

Duman, çisgin, çən gəldi, 

Əziz Şəhla balamdan, 

Gen düşdüyüm gün gəldi. 
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Əzizim alı dağlar, 

Büründün alı dağlar. 

Bu ayrılıq, bu dərdi, 

Yadına salı dağlar.  
 

Əzizim dağlı qalsın,  

Qapısı bağlı qalsın, 

Kimki-kimə qəsd edir? 

Sinəsi dağlı qalsın. 
 

Əzizim sarı qalsın, 

Yeməyə darı qalsın, 

Kim ki, kimə zülm edir, 

Öz ömrü yarı qalsın. 
 

Əzizim qarı qalsın, 

Dağların qarı qalsın, 

Kim  kimə qəsd edərsə, 

Nə dövlət, varı qalsın. 
 

Əzizim oda düşsün, 

Alışsın oda düşsün. 

Kim bu dərdə sevinsə, 

O da bu oda düşsün. 
 
1 

 

Əzizim bəd gətirdi, 

İşlərim bəd gətirdi. 

Zalım fələk qəsd etdi, 

Qapıma dərd gətirdi. 
 

Əzizim yolda qaldı, 

Kəkliyim kolda qaldı, 

Hamı tez gəldi çıxdı, 

Şəhlam nə dalda qaldı? 
 

Hamıdan zirək balam,  

Hərkəsdən kövrək balam. 

Bizi ağlar qoymusan, 

Balama gərək balam. 
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Əzizim yağı mənə, 

Çəkibdir dağı mənə, 

Öz əlimlə böyüyən, 

Çıxıbdır yağı mənə. 
 

Əzizim sənə dağlar, 

Çıxaydım sənə dağlar. 

Dərd qəlbimi dağıdır,    

Dözənmir sinə dağlar. 
 

Əzizim yarı qaldı, 

Bülbülüm zarı qaldı, 

Zalım fələk ayırdı, 

Sevincim yarı qaldı.  
 

Əzizim hay-haya bax, 

Mən düşən qovğaya bax. 

Şənlik istəyən könlüm, 

Düşdüyü ah-vaya bax. 

 

Əzizim ahı qaldı, 

Dağlarda ahu qaldı, 

Dərdim yaman ağırdır, 

Sinəmin ahı qaldı. 
 

Əzizinəm ağlaram, 

Başa qara bağlaram, 

Qəm üstümə çökübdür, 

Çarəm nədir, ağlaram? 
 

Əzizim dərdimə bax, 

Oyunda nərdimə bax. 

Əyilən sütunuma, 

Qırılan pərdimə bax. 

 

Əzizm mərdimə bax, 

Sinəmdə dərdimə bax. 

İstədim şeş-beş atam, 

Uduzan nərdimə bax. 
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Əzizim balı dərdim, 

Zülalı, balı dərdim. 

İstədim dəymiş dərəm, 

Nəyaman kalı dərdim? 
 

Əzizim lalə dərdim, 

Dağlardan lalə dərdim. 

Şeh düşdü gül üstünə, 

Eləbil jalə dərdim. 

 

Əzizinəm hala bax, 

Qovğaya bax, qala bax, 

Vaxtsız itgim üz verdi, 

Mən düşdüyüm hala bax. 

 

Əzizinəm həmdərdim, 

Hanı görən həmdərdim? 

Mən şənlik, kef əhliyəm,  

Bəs nə üçün qəm dərdim? 

 

Əzizinəm göndərdim, 

Yaşamağa göndərdim, 

Dad əlindən ay fələk, 

Dəri soydum, gön dərdim. 
 

Əzizinəm nə dərdim, 

Nə dərmanım, nə dərdim. 

Fələk gözümü yumdu, 

Kimi hara göndərdim? 
 

Əzizim gülənə bax,  

Gedənə-gələnə bax. 

Çox öləsi-ölməyir, 

Vədəsiz ölənə bax. 
 

Əzizinəm yanaram, 

Mən əllərdə fənaram, 

Niyə görən belədir? 

Öz dərdimi danaram? 
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Naçar-naçar ağlaram, 

Gendən qaçar ağlaram. 

Çəkilərəm xəlvətə, 

Başım açar ağlaram. 
 

Əzizim dolu gözüm,  

Gözləyir yolu gözüm. 

Şəhlam yada düşdükcə,  

Yenidən dolu gözüm.     
 

Əzizim hörmətə bax, 

İnsafa, mürvətə bax. 

Ay fələk, itirdiyim, 

Vara bax, sərvətə bax. 
 

Əzizim haraya bax, 

Vurulan yaraya bax. 

Loğman əli yetmədi,         

Dərmana, çaraya bax.       
 

Əzizim anaya bax, 

Bicə bax, zinaya bax, 

İtiribdir əqlini, 

Səyə, divanəyə bax. 
 

Əzizim qara gəldi, 

Qəlbimə yara gəldi, 

Tərlan könlüm ilişdi, 

Görün bir hara gəldi? 
 

Əzizim qar qonubdur, 

Dağlara qar qonubdur, 

Niyə vaxtsız-vədəsiz, 

Gülümə xar qonubdur? 
 

Əzizim dönük çıxdı,   

Vicdanı sönük çıxdı, 

Özgələrə qul olan,          

Bir mənə ənik çıxdı?      
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Əzizim hayana getdi, 

Körpəm hayana getdi? 

Fələk gözümü yumdu, 

Əqlim hayana getdi? 
 

Əzizim belə sinə, 

Nə deyim beləsinə? 

Çox aldandım ay fələk, 

Namərdlər hiyləsinə. 
 

Əzizinəm felə mən, 

Fitnəyə mən, felə mən, 

Görən niyə düşmüşəm? 

Yaman sözə, dilə mən? 
 

Çıxanmadım düzə mən,  

Düşdüm yaman közə mən,  

Bəd nəzərə min lənət,  

Yoxsa gəldim gözə mən? 
 

Əzizim meylim sənə, 

Qonmuşdu meylim sənə, 

Məni nə tez tərk etdin? 

Ay Şəhlam neylim sənə? 

 

Əzizinəm qurumur, 

Cəsəd canda qurumur. 

Səndən ayrı ay Şəhla, 

Göz yaşlarım qurumur. 

 

Əzizim darda qaldım, 

İlişdim torda qaldım, 

Qəsd eylədin ay fələk, 

Düşdüm mən harda qaldım? 

 

Əzizim anaya bax, 

İşə bax, hənaya bax, 

İşi əyən-əyibdir, 

Olan bəhanəyə bax. 
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Əzizim Xudaya bax, 

Edilən iddiaya bax, 

Məni heçkəs incitmir, 

Ən yaxın qudaya bax. 
 

Əzizim yersiz sözə,  

Dözmürəm yersiz sözə. 

Hər bir lafa dözsəm də,   

Dözmürəm arsız sözə. 
 

Əzizim qəzaya bax, 

Qaralan fəzaya bax. 

Nəymiş görən günahım? 

Verilən cəzaya bax. 
 

Əzizim qazıya bax, 

Möhlətə, razıya bax. 

Niyə belə bəd gəldi? 

Taledən yazıya bax. 
 

Əzizim küləyə bax, 

Qurulan tələyə bax. 

İşlər yaman bəd gəldi, 

Hay-həşir, kələyə bax. 

 

Əzizim bala dağı, 

Bəsləyə lala dağı. 

Aman Allah heçkimsə,   

Görməyə bala dağı.        .  

   

Əzizim sözü qaldı, 

Baxışı-gözü qaldı. 

Körpə Şəhla balamın,   

Qəlbimdə közü qaldı.    

 

Əzizim aralandım, 

Ox dəydi, paralandım, 

Niyə körpə nəvəmdən? 

Tələsik aralandım? 
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Bağçaya bara baxım, 

Dağlarda qara baxım. 

Gül balamı görməyə, 

Boylanım hara baxım?            
 

Nə cahim, nə cəlalım?    

Həm dərdim, həm məlalım? 

Bu dərd məni incidir,  

Nə gücüm var, nə halım.  
 

Əzizim belə dağlar, 

Gələydin dilə dağlar. 

Zəhmətlə qovut çəkdim, 

Qərq oldu yelə dağlar. 
 

Əzizinəm hər aylar, 

Hər ulduzlar, hər aylar. 

Gecə-gündüz sərbəsər, 

Dilim səni haraylar. 

 

Əzizim vədə bitdi, 

Vaxt gəldi, vədə bitdi, 

“Dədə-dədə” deməkdən, 

Dilində dədə bitdi. 

 

Əzizim apar - dedi,  

“Mamaya apar” - dedi. 

“O heç məni itirməz”, 

“Axtarıb tapar” - dedi.       

 

Əzizim olan-oldu, 

Açılan solan-soldu. 

Zalım yumdu gözümü, 

Tələsik alan-aldı. 
 

Əzizim əli yansın,  

İncisi, ləli yansın, 

Səni məndən edənin,   

Ağzında dili yansın.    



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD | 514 

Əzizim dağı yansın, 

Xəstəsi, sağı yansın, 

Qarov düşsün gözünə, 

Qarası, ağı yansın. 
 

Əzizim özü yansın,  

Kababı, közü yansın,        

Mənə zülm edənlərin, 

Əllisi, yüzü yansın. 
 

Əzizim yaşı yansın, 

Dağının daşı yansın, 

Mənə dərdi verənin, 

Qurusu, yaşı yansın. 
 

Əzizim  naşı yansın,  

Torpağı-daşı yansın. 

Od tutsun hər yanını,  

Qəlbinin başı yansın. 

 

Güllə dəysin gözünə, 

İki görən gözünə, 

Qoy növbəsi yetişsin, 

Öz körpəcə qızına. 
 

Əzizim atım fələk,  

Nə atım-tutum fələk?  

Neyləyim ki, sinəmdən, 

Bu dərdi atım fələk? 

 

Əzizim atım fələk, 

Yuxumu qatım fələk. 

Bu dərd məni yandırır,   

Hayana atım fələk? 

 

Əzizim düzü bir də, 

Ha gəzsəm küzü bir də. 

Çətin tapıb dadaram, 

Bu tamı-duzu bir də. 
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Əzizim lay-lay balam, 

Yat körpəm, lay-lay balam,  

Baban Şəhla çağırır, 

Vermirsən hay-hay balam. 
 

Əzizinəm nə deyim? 

Nə anladım, nə deyim? 

Məni yaman yandırır, 

Axmaq başlar, boş beyin. 
 

Əzizinəm nə yazım? 

Qaralayıb nə pozum? 

Fikir məni çaşdırıb, 

Nə danışıb, nə yozum? 
 

Əzizinəm mat qaldım, 

Ha çalışdım, pat qaldım, 

Həyat bir yana qalsın, 

Yuxumda da mat qaldım. 

 

Əzizim əmi gəlsin, 

Su axsın, gəmi gəlsin, 

Şəhlam can verən zaman, 

Dedimi əmi gəlsin? 

 

Əzizim dədə gəlsin, 

Vaxt gəlsin, vədə gəlsin, 

Çox yalvardı-yaxardı, 

Dedimi mama gəlsin? 

 

Əzizim gedim fələk, 

Neyləyim edim fələk? 

Bir yerdə qərarım yox, 

Ha yana gedim fələk? 
 

Əzizim harda qaldım? 

Çətində, darda qaldım. 

Zalım fələk qəsd etdi, 

Bilmirəm harda qaldım? 
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Əzizim gülüm sənə?          

Dəymədi dilim sənə,  

Nə ollar bircə dəfə,  

Üzümə gülümsənə.    
 

Əzizim gəldi deyə, 

Babamdı gəldi deyə. 

Qaça o yan-buyana, 

Nənəmiz gəldi deyə. 
 

Əzizim nə almısan? 

Yadına nə salmısan? 

Baba məndən ötəri, 

De görüm nə almısan?  
 

Əzizim nə danışım?     

Nə küsüm, nə barışım? 

Heç bilmirəm bu dərdi, 

Kimdən necə soruşum? 

 

Əzizinəm nə geyim?       

İştahım yox, nə yeyim?  

Kimə qarğış yağdırım, 

Kimə lənətlər deyim?     

 

Əzizim qaralandı, 

Ürəyim paralandı, 

Xəzan düşdü bağıma, 

Taqva tağ uralandı. 

 

Əzizim ulu dağlar, 

Çeşməli sulu dağlar. 

Burda bir nəvəm yatır, 

Göy kişnər, bulud ağlar. 
 

Əzizinəm yoruldum, 

Çalxalandım, duruldum, 

Zalım fələk qəsd etdi, 

İçin-için soruldum. 
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Əzizinəm üz məndə, 

Astar məndə, üz məndə,   

İnildəyən ürəklə, 

Yolda qalan göz məndə. 
 

Əzizinəm simə bax, 

Özülə bax, himə bax, 

Bəm üstündə köklənən, 

Qəlbimdəki simə bax. 
 

Əzizinəm qəmə bax, 

Nəşəyə bax, dəmə bax. 

Dərd sinəmi dağıdır, 

İnildəyən simə bax. 
 

Əzizinəm elə bax, 

Tufan qopub, yelə bax, 

Məni yandırıb-yaxan, 

Kəsilməyən dilə bax. 

 

Əzizinəm nə dərdim? 

Nə dərmanım, nə dərdim? 

Fələk gözümü yumdu, 

Nə bəslədim, nə dərdim? 

 

Əzizim zarı bitdi, 

Sümbülüm sarı bitdi, 

Gözəl Şəhla balamın,  

Həyatı yarı bitdi. 

 

Əzizinəm nə dərdim? 

Nə şahmatım, nə nərdim? 

Loğman gəlib tapmadı, 

Nə dərmanım, nə dərdim? 
 

Əzizinəm ağlaram, 

Aşıb-daşıb çağlaram, 

Nəqədərki, huşum var, 

Başa qara bağlaram. 
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Əzizim nə küləkdi?  

Görən kim bic, tüləkdi? 

Böylə müsibət olmaz,    

Bu nə hiylə, kələkdi? 
 

Əzizim küləyə bax, 

Çovğuna-küləyə bax. 

Lənət şeytana gəlsin, 

Bicə bax, tüləyə bax. 
 

Əzizim aya baxdı,  

Ulduza, aya baxdı, 

Niyə halal zəhmətin, 

Axırı zaya qaldı? 
 

Əzizinəm ay körpəm,  

A şux körpəm, nay körpəm,  

Baban səni çağırır,  

Bir cavab ver “hay”, körpəm. 

 

Əzizinəm bal gülüm, 

Zülal, şəkər, bal gülüm, 

Yenə denən sən “pissən”,    

Sonra könlüm al gülüm. 

 

Əzizinəm qaç balam, 

Qollarını aç balam. 

Baban sizə gəlibdir, 

Ora-bura qaç balam, 

 

Əzizinəm nə qaldı? 

Nə dayandı, nə qaldı? 

Fələk bir hava çaldı, 

Ayrı düşdük nə çaldı? 
 

Əzizinəm lal qaldı, 

Tirmən qaldı, şal qaldı, 

Səndən ayrı ev-eşik, 

Divar dinməz, lal qaldı. 
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Əzizinəm kal qaldı, 

Şəkər, zülal, bal qaldı. 

Səndən ayrı sinəmdə, 

İnildəyən val qaldı, 
 

Əzizinəm xal qaldı, 

Ürəyimdə xal qaldı. 

Dərdin üzdü sinəmi, 

Nə tabım, nə hal qaldı, 
 

Əzizinəm tel qaldı, 

Şirin-şəkər dil qaldı,  

Sənin əziz xatirən, 

Əbədilik bil qaldı. 
 

Əzizim məzara bax, 

Karvana, güzara bax, 

Hamı xəstəykən ölür,  

Mən ölən azara bax. 
 

Əzizim harasıdır? 

Üzün nə qarasıdır? 

Ay ellər nəvə bilin, 

O ciyər parasıdır. 
 

Əzizinəm nə çarə, 

Günüm oldu nə qarə. 

Nəvəm öldü deməyin, 

Perik düşüb o hara? 
 

Əzizim halıma bax, 

Qovğama, qalıma bax.  

Mən ölürəm ay ellər,   

Kef edən zalıma bax.            
 

Əzizim qabağa bax, 

Bostanda qabağa bax, 

Qətil günü səhəri, 

Açılan sabaha bax. 
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Əzizim söhbətə bax,  

Qəzayi-qüdrətə bax. 

Şəhidliyin səhəri, 

Olan müsibətə bax. 
 

Əzizim eynim gülüm,  

Açılmır eynim gülüm.  

Çıxmayırsan yadımdan,   

Axı neyləyim gülüm?         
 

Əzizinəm belə bax, 

Elə boylan, belə bax, 

Gözüm çox dağlar görüb, 

Görməmişdim belə dağ. 
 

Əzizim gülüm sənə, 

Yas tutar dilim sənə. 

Zalım fələk qəsd etdi, 

Çatmadı əlim sənə. 

 

Əzizim malım sənə, 

Çəhrayım, alım sənə. 

Fələk yaman qəsd etdi, 

Mürvətsiz zalım sənə. 

 

Əzizim balam səni, 

Nə satım, alım səni? 

Heç nə əvəz eyləməz, 

Nə tirməm, şalım səni. 

  

Əzizim baba qurban, 

Deməzdim tova qurban, 

Təki sən sağ olaydın, 

Kəsməzdim özgə qurban. 

 

Əzizinəm tələsdi, 

Doğulanda tələsdi 

Üç yaş yarım yaşadı,  

Öləndədə tələsdi. 
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Əzizim sözdə qaldı,  

Baxışı gözdə qaldı,   

Şəhlam bizi tərk etdi,  

Həsrəti bizdə qaldı. 
   
Əzizim sözdə qaldı,  

Baxışı gözdə qaldı,      

Söz-söhbəti ellərdə,  

Həsrəti bizdə qaldı. 
 

Baxar-baxar ağlaram, 

Yola çıxar ağlaram. 

Bu həsrətin oduyla, 

Sinə yaxar ağlaram. 
 

Baxar-baxar ağlaram, 

Seltək axar ağlaram, 

Gecə-gündüz yol üstə, 

Tənha çıxar ağlaram. 
 

Əzizinəm bil nəvə,       

Uzat mənə əl nəvə,       

Baban ağlar sərbəsər,   

Gözlərimi sil, nəvə.       
 

Əzizinəm gül bala, 

Eşit bala, bil bala. 

Baban ağlar qalıbdı, 

Gözyaşını sil bala. 
 

Əzizinəm gül nəvə, 

İnci, gövhər, ləl nəvə, 

Dar məzarda dayanma, 

Dur yanıma gəl nəvə. 
 

Gəl yanımda bir də qal,       

Sən könlümü bir də al. 

Mən “Dilqəmi”, “Kərəmi”, 

Sən “Şinanay” bir də çal. 

 

 
 

                  Cəmil Əkbər   6 -12. 07 – 1992 
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374. BAYATILAR 

 

Lap olsada bir dənə, 

İnci, sədəf, dürdanə. 

Buqədərki lovğasan, 

De kim gələr səcdənə? 
 

Əzizinəm ara gəl, 

Xeyir-şərə yara gəl. 

Axtar məni hərzaman, 

Düşməmişdən dara gəl. 
 

Əzizim halı yaxşı, 

Çəmənin xalı yaxşı. 

İnsanların qayğısı, 

Arının balı yaxşı. 

 

Əzizim lalı yaxşı, 

Dağların balı yaxşı. 

Hər meyvənin yaxşısı, 

Xiyarın kalı yaxşı. 

 

Əzizim boyu yaxşı, 

Övladın toyu yaxşı. 

Həyasızlıq etmə sən, 

Üzünün suyu yaxşı. 

 

Əzizinəm seçib gəl, 

Şirin-şərbət içib gəl. 

Haqq-ədalət yolunda, 

Canından da keçib gəl. 

 

Əzizinəm dolan gəl, 

Bağa peyvənd çalan gəl, 

Sənki kişi oğlusan, 

Olmaginan ilan gəl. 
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Əzizinəm zərə bax, 

Xeyirə bax, şərə bax. 

Naz-neməti yetirən, 

Zəhmətə bax, tərə bax. 
 

Əzizim hikmətə bax, 

Halaldan qismətə bax. 

Üz-gözdəki həyaya, 

Abıra, ismətə bax. 
 

Əzizinəm yola bax, 

Sağa boylan, sola bax. 

Elə otur, elə dur, 

Deməsinlər  mala bax. 
 

Əzizinəm düz danış, 

Dərin, dayaz, üz danış. 

Deməmişdən fikirləş, 

Deməsinlər düz danış.   
 

Əzizim yazana bax, 

Ülfəti pozana bax. 

Doğru deyən neyləsin? 

Tərsinə yozana bax. 

 

Əzizim qazana bax, 

Arıya qızana bax. 

Qanun-qayda mat qalıb, 

Yolunu azana bax. 

 

Əzizim ölənə bax, 

Ağlayıb gülənə bax.  

El varını dağıdıb, 

Talayıb bölənə bax. 

 

Əzizim bölənə bax,  

Gedənə, gələnə bax. 

Yeyib, içib məst olana, 

Dərdləyib ölənə bax. 
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Əzizinəm dərk eylə, 

Qanmayana görk eylə, 

Avamlıqdan əl götür, 

Cəhaləti tərk eylə. 
 

Söz dedimki qanasan, 

Böyük, kiçik sanasan. 

Zəhmətimi itirib, 

Demədimki danasan. 
 

Əzizim olmayaydı, 

Arada qalmayaydı, 

Avamlıqdan törəyən, 

Cəhalət olmayaydı. 
 

Qəbahət olmayaydı,  

Ədavət olmayaydı, 

Giley-güzar kəsilə, 

Şikayət olmayaydı.  
 

Əzizinəm atalar, 

Gözəl işlər tutalar. 

Nəcib arzu-əmələ, 

Yetişələr, çatalar. 
 

Əzizinəm hardadır? 

Çətindədir, dardadır. 

Qayda-qanun pozulub, 

Haqq-divanı hardadır? 
 

Əzizinəm zordadır, 

Çoxu ölüb, gordadır. 

Ünsiyyətlər pozulur, 

İnsan ahuzardadır. 
 

Əzizinəm kola bax,  

Qabağa bax, dala bax.  

Gör nəqədər susubdur? 

Kəköyə bax, lala bax? 
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Əzizinəm kala bax,  

Qovğaya bax, qala bax.  

Yollarını azana, 

Ağbirçəyə, çala bax. 
 

Əzizim yaltağa bax, 

Abırsız sırtığa bax. 

İnsan donda nəqədər? 

Yer tutan artığa bax? 
 

Əzizim nifrətə bax,  

Qəzəbə, hiddətə bax. 

Ara vurub ev yıxma, 

Nicata, nüsrətə bax. 
 

Əzizinəm bizə gəl, 

Qənşərə çıx, düzə gəl. 

Giley-güzar eyləmə, 

Şirin söhbət, sözə gəl. 

 

Əzizinəm dəmə gəl, 

Qayna, qayna dəmə gəl. 

Namərdlərlə əyləşib, 

Çörəyini yemə, gəl.  

 

Əzizim üzüm yaxşı, 

Nimçəyə düzüm yaxşı.  

Danışmağa dilim var, 

Deməyə sözüm yaxşı. 

 

Əzizinəm selim var,  

İnci, sədəf, ləlim var.  

Gəlin abad eyləyək, 

Deyək gözəl elim var.  
 

Əzizinəm vəlim var, 

Kotanım var, kəlim var.  

Gəlin yaxşı tər tökək, 

Deməyək ki, zülüm var. 
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Əzizinəm gülüm var,  

Çəmənim var, çölüm var.  

Gəlin çıxaq seyrinə, 

Muğanım var, Milim var. 
 

Əzizim kamal yaxşı,  

Əqidə, amal yaxşı. 

Deməsinlər naqisdir, 

Mənəvi camal yaxşı. 
 

Əzizim cana gəlin, 

Susama qana, gəlin. 

Milçəktək vızıldama, 

Arıtək şana gəlin. 
 

Əzizinəm dağa gəl, 

Gəzmək üçün bağa gəl.  

Ləyaqətə çağırram, 

Qovuşmağa qağa, gəl.  

 

Əzizinəm mərd ana, 

Sözünü de mərdana. 

Atası mərd olarsa, 

Oğul doğar mərd, ana. 

 

Əzizinəm mərd ata, 

İstəyir ki, nərd ata. 

Övlad qeyrətli olsa, 

Vallah çəkməz dərd ata. 
 

Əzizinəm mərd baba, 

Alsaydılar hesaba, 

Məqamında sayılsa, 

Abad olar el-oba. 

       

Əzizinəm nə kədər, 

De nə qüssə, nə qəhər? 

Sən nadanlıq edəsən, 

Bəs mən dözün nəqədər? 



527 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- I. CİLD 

 

 
 

Əzizinəm ağlaram, 

Sinəm üstün dağlaram. 

Neçəki sən beləsən? 

Başa qara bağlaram. 
 

Əzizim huşum mənim, 

Çatılıb qaşım mənim, 

Anlamasan sən məni, 

Sərt keçər qışım mənim. 
 

Ağrıyır başım mənim,  

Tökülüb dişim mənim. 

Xəyanətdən əl götür, 

Gətirmir işim mənim. 
 

Əzizim baş ağarır, 

Quru nə, yaş ağarır, 

Nəqədərki, cahal var? 

Kirpiklə, qaş ağarır. 

 

Əzizinəm körpələr, 

Bağlar salıb dərələr. 

Kaş ki, hərkəs borcunu, 

Qaytaralar, verələr. 
 

Əzizim yaxşı-yaxşı, 

Olmaya naşı yaxşı. 

Çirkinlikdən dad-hazar, 

Gözəllik yaxşı-yaxşı. 
 

Əzizim pisdən çıxar,  

Bədxahdan, nəsdən çıxar,  

Hərnə desən, eşitsən, 

Qərəzdən, qəstdən çıxar, 
 

Əzizinəm atalar, 

Arzusuna çatalar. 

Hamı xoşbəxt olaydı, 

Uzaq ola xətalar. 
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Əzizinəm göz görə, 

Gecikməyə, tez görə. 

Kar olmaya qulaqlar. 

Düz eşidib, düz görə. 
 

Əzizinəm diləklər, 

Düz vuraydı ürəklər. 

Yaradaydı, quraydı, 

Yorulmaya biləklər. 
 

Əzizinəm küləklər, 

Kəsiləydi küləklər.  

Kiriyəydi şadara, 

Ələyəydi ələklər.  
 

Əzizinəm  dədəsiz, 

Yaşayaydıq zədəsiz. 

Heç bir ata, analar, 

Ölməyəydi vədəsiz. 

 

Əzizinəm gedəsiz, 

Yaxşılıqlar edəsiz. 

Hamı ad-san qazana, 

Deməyələr gədəsiz. 

 

Əzizinəm iş görün, 

Kotan sürün, xış görün. 

Səksən, doxsan yaşayın, 

Neçə payız, qış görün.  

  

Əzizinəm var görün,  

Alma, heyva, nar görün. 

Heç nəyin də olmasa, 

Bir əməlli yar görün. 
 

Əzizinəm harası, 

Ay qəlbimin parası. 

Bilinəydi hər dərdin, 

Tapılaydı çarası. 
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Əzizinəm qadası, 

Dəryaların adası. 

İgidlərin həryandan, 

Xoş gələydi sədası. 
 

Əzizim mərdə qurban, 

Namərdlər mərdə qurban.  

Qurban hər gün olsada, 

Çox deyil birdə qurban. 
 

Əzizim yarı qaldı, 

Qırıldı, yarı qaldı. 

Mərd igiddən nişana, 

Namusu, arı qaldı. 
 

Əzizim karı mənəm, 

Bağların narı mənəm. 

Gəl, dağ-daşda arama, 

Məhəbbət barı mənəm. 

 

Əzizinəm bil məni, 

Yaxşı tanı, bil məni, 

Məhəbbətdən yadigaram, 

Axtar, ara bil məni. 

 

Əzizinəm dil qəmi, 

Oxuyub çal “Dilqəmi”. 

Ürək hicran içində, 

Qoyun çəksin dil, qəmi. 

 

Əzizinəm Kərəmi, 

Oxuyub çal “Kərəmi”. 

Keşiş qızı Əsli də, 

Kül eylədi Kərəmi. 
 

Əzizinəm dinləyir, 

Yaralarım simləyir. 

Cəhalətin əlində, 

Yazıq bəşər inləyir. 
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Əzizim ağlar qalıb, 

Xəzana bağlar qalıb. 

Qaçıb-gedib sahibi, 

Gör kimə dağlar qalıb? 
 

Əzizim dağlara bax,  

Viranə bağlara bax. 

Şamaması üstündə, 

Quruyan tağlara bax. 
 

Əzizim zamana bax, 

Qəlbimdə kamana bax. 

Kef-damaqlar pozulub, 

Aha bax, amana bax. 
 

Əzizim yamana bax,  

Dövrə bax, zamana bax.  

Bürələyib hər yanı, 

Dağlarda dumana bax. 

 

Əzizim sarı qaldı, 

Dağların qarı qaldı. 

Dövrü-zaman dəyişdi, 

Yolumuz yarı qaldı. 

 

Əzizim  beləsinə, 

Nə deyim beləsinə? 

Düşmüşük fitnə-felə, 

İlişdik hiyləsinə.  

 

Əzizinəm deyim mən, 

Nə danışım, deyim mən? 

Qazanc azlıq eyləyir, 

De nə alım, yeyim mən?  
 

Əzizim alverə bax, 

Bazarda gəl-görə bax.  

Alan yazıq neyləsin? 

Dəllala, cibgirə bax. 
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Əzizim satana bax,   

Arzuya çatana bax.  

Bəşər yazıq kor olub, 

Qəflətdə yatana bax. 

       

Əzizim yalana bax,  

Sökülən talana bax.   

Əqrəb, iblis çoxalıb, 

Kürzəyə, ilana bax. 
 

Əzizim sazıma bax,   

Yazdığım yazıma bax.  

Yarım keylik eyləyir, 

Ərkimə, nazıma bax. 
 

Əzizim tarıma bax, 

Dağılan barıma bax.  

Könlüm yas içindədir, 

Bəzənən yarıma bax. 

 

Əzizim qaşıma bax,  

Dağılan huşuma bax. 

Dərd ələndən vədəsiz, 

Ağaran başıma bax. 
 

Əzizim  incidəndir, 

Dişin dürr, incidəndir. 

Özün gözəl olsanda, 

Dilin can incidəndir. 
 

Əzizinəm nə qaldı? 

Nə qovğadır, nə qaldı? 

Gör haçandan bəridi? 

Səndən mənə nə qaldı? 

 

Əzizinəm nə kaldı? 

Nə kef-damaq, məlaldı? 

Gör haçandan yetişmir? 

Nə dəymişdi, nə kaldı? 
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Əzizinəm nə geydi? 

Kim ağıllı, kim səydi? 

Söylə görüm düzünü, 

Kim düzəltdi, kim əydi? 

 

Əzizinəm kim bəydi? 

Kimlər pisdi, kim eydi? 

Nə zamandan yetişmir,  

Nə sarıdı, nə göydü? 
 

Əzizim belə qalmaz, 

Tufana, yelə qalmaz, 

Qan qaraldıb, ev yıxan, 

Obaya, elə qalmaz.  
 

Əzizim gülə qalmaz, 

Bir şirin dilə qalmaz. 

Qəm yükünü çəkənlər, 

Daşqına selə qalmaz. 

 

Əzizim dilə qalmaz, 

Ay keçər ilə qalmaz. 

Mərd igidlər tez ölər, 

Fitnəyə, felə qalmaz, 
 

Əzizinəm gəl görüm, 

Gözlərini sil görüm. 

Deməmişdən özün qan, 

De, qəlbimi bil görüm? 
 

Əzizim nə danışım? 

Nə küsüşüm, barışım. 

Aram yox nə biriylə, 

Necə kefin soruşum? 
 

Əzizim harda qaldı? 

Çətində, darda qaldı? 

Çox mənəmlik edənlər, 

Kəfəndə gorda qaldı? 
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Əzizim xarda qaldı? 

Tufanda, qarda qaldı? 

Çox özünü öyənlər, 

Axırda harda qaldı? 

 

Əzizinəm gədələr, 

Şıvırtılar, pedələr, 

Hardan başa çəkildi? 

Gəldi oldu dədələr? 

 

Əzizinəm gül barı, 

Oxu, öyrən, bil barı.  

Xeyir-şərə yaramaz, 

Utan, qızar, öl barı. 

 

Əzizinəm gül xarı, 

Çağır gəlsin Gülxarı. 

Nə olaydı bağlarda, 

Görməyəydi gül, xarı. 

 

Əzizim olmayaydı, 

Pisliklər qalmayaydı. 

Törədilən qəbahət, 

Cəhalət olmayadı. 

 

Əzizim olmayaydı, 

Heç biri qalmayaydı. 

Nə gileylər, güzarlar, 

Şikayət olmayaydı, 

 

Əzizinəm hey darı, 

Üyüd gəlsin hey darı, 

Əgər buğda səpməsən, 

Biçəcəksən hey darı. 
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Əzizim yarı gəlsin, 

Sümbülü sarı gəlsin,  

Kim bədxahlıq eyləsə, 

Naləsi zarı gəlsin. 

 

Əzizim nəvaxtacan, 

Olma qardaş saxtacan. 

Dəli könül gileylənmə, 

Harda qaldı baxt açan? 

       

Əzizinəm tordadır, 

Borandadır, qardadır. 

Zaman yaman dəyişib, 

Hünər indi zordadır. 

 

Cəmil Əkbər 18-24. 07 – 1997
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PROF. DR. İLQAR CƏMİLOĞLU 

İMAMVERDİYEV 

İlqar Cəmiloğlu İMAMVERDİYEV 23 sentyabr 1956-

cı ildə Azərbaycanın Gənçə şəhrində anadan oldu. 

Fikrət Əmirov adına 1 saylı Uşaq Musiqi Məktəbini 

(1967-1972), Qənbər Hüseynli adına Orta İxtisas 

Müziqi Litseyini (1972-1976) və Üzeyir Hacıbəyli adına 

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını (Bakı Musiqi 

Akademiyası) (1976 - 1981 ilində tar ixtisası üzrə) fərqlənmə diplomaları ilə 

bitirdi. 1985 ilində Moskvada təşkil olunmuş Tələbə və Gənclərin XII 

Ümumdünya Festivalının diplomunu, 1986 ilində Orta Asiya və Zaqafqaziya 

dövlətləri arasında Şərq Alətləri üzrə Bakıda keçirilən Üzeyir Hacıbəyli 

adına I Beynəlxalq müsabiqəsinin laureatı adana layiq görüldü. Zaqafqaziya, 

Orta Asiya və Türkiyədə düzənlənən xalq musiqisi və folkloru sahəsində bir 

çox uluslararası kongreslərdə aktual mövzularla çıxış edərək, 200-dən artıq 

elmi məqalələri fərqli hakimli dərgilərdə, eyni zamanda Azərbaycan və 

Türkiyə mətbuatında yayınlanmıştır. 1994 ilində Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının  qərarına 

əsasən «Sənətşünaslıq namizədi» diplomunu  (EN № 0308, 2 Noyabr 1994 il 

tarixli Protokol № 54), 2009 ilində sənətşünaslıq doktoru diplomunu (ED № 

01109, 8 May 2009 il tarixli Protokol № 8 –R), - elmi ünvanlarını aldı. 1981 

ilindən 2000 ilə qədər Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 

“Xalq Çalgı Alətləri Kafedrası”nda, 2000–2006-ci illərdə Ərzurum Atatürk 

Üniversitetndə dosent vəzifəsində çalışdı. 2007-ci ilindən etibarən Gaziantep 

Üniversiteti Türk Musiqisi Dövlət Konservatoriyasında dosent, 2011-ci 

ilindən etibarən həmin Ali Təhsil Qurumunun İdarə Heyətinin qərarı (05.07-

2011, № 14) ilə professor vəzifəsində çalışmaqdadır. 2015 ilində Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının  qərarı 

əsasında 2-ci Professorluq Diplomunu (PR № 01432, 17 Aprel 2015 tarixli 

Protokol № 07 R ) almağa layiq görülən İlqar Cəmiloğlu İmamverdiyev bir 

çox mükafatlara layiq görüldü.  

1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Motif Vakfı işbirliğinde düzenlenen 

21.Motif Halk Bilim Ödülleri değerlendirmeleri Ödül Tespit Komisyonu 

tarafından yapılmış “Halk Müziği Hizmet Ödülü”. 12 Aralık 2015 

2. “Avrupa Nəşr Mətbuat Evi”nin “En Yaxşı Vətənsevər Tədqiqatçı Elm 

Adamı” Qızıl Medalı və Diplomu (AZ - № 8032200126 ) Bakı – 2016. 

3. İksad Yayınevinin “Onur ödülü”  2018, 2020. 

  Ötən illər ərzində İlqar Cəmil oğlu İmamverdiyev "Ansambl üçün pyeslər 

məcmuəsi" (1997), "Azərbaycan aşıq ifaçılığı sənətinin səciyyəvi 
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xüsusiyyətləri” (2004), "Azərbaycanın 20 saz havası" adlı I, II (2005) və III 

cild (2006), "Azərbaycanın 40 saz havası" (2006 ), "Fortepiano müşayiətli saz 

əsərləri" (2006), "Fortepiano müşayiətli tar əsərləri" I, II cild (2006), "İran 

Türklərində aşıq toy mərasimləri" (2006), iki cilddən ibarət "Azərbaycan rəqs 

havaları" (2007), üç cilddən ibarət "Azərbaycan muğam rəngləri və 

dəramədləri" (2007, 2009), "Azərbaycan və İran Türklərinin aşıq - ifaçılıq 

sənətinin qarşılıqlı əlaqələri" 1-ci nəşr (2007), 2-ci nəşr (2008), "Aşıq Mikayıl 

Azaflının saz havaları" (2008), altı cilddən ibarət "Azərbaycan xalq 

mahnıları" (2007, 2008, 2009), "Azərbaycan muğam inciləri" (2010), "Məzəli 

əhvalatlar və gülməcələr" (2010), "Miskin Abdal ocağının el sənətkarları"     

1-ci nəşr (2011), "Şirvan aşıqlarının saz havaları" (2011), “İran-Azərbaycan 

aşıqlarının 40 saz havası” (2012), "Koroğlu havaları" (2012), "Saz havaları 

antologiyası" (2013), "Azərbaycan instrumental xalq musiqi örnəkləri" 

(2014), "Vahid Əlioğlunun şeirlərinə bəstələnmiş musiqilər” (2015), “Miskin 

Abdal elinin saz - söz ustadları” 2-ci nəşr (2017), “Dədə Şəmşir ifaçılığı 

sənətində ənənəvi saz havaları” (2017), “Azərbaycan musqisində Bahar 

mövzusu və Novruz motivlərinin izləri” (2018), “Bir millət, iki dövlət, 

Azərbaycan – Türkiyə” (2018),“Azərbaycan musiqi mədəniyyətində bayatılar 

– manilər” (2019) (türkcə), “Yaşayırsan ürəyimdə” (2020), eyni zamanda Əli 

İmamverdi ilə ortaq “Azərbaycan rəqs havaları atlası” I cild “Qaytağı” (2020) 

(türkcə), “Azərbaycan rəqs havaları atlası” II cild “Yallılar” (2020) (türkcə), 

“Azərbaycan rəqs havaları atlası” III cild “Diringi” (2020) (türkcə), 

“Azərbaycan rəqs havaları atlası” IV cild “Qədim rəqslər” (2020) (türkcə),  

“Azərbaycan rəqs havaları atlası” V cild “Çağdaş dönəm rəqsləri” (1. bölüm) 

(2020) (türkcə), “Azərbaycan rəqs havaları atlası” VI cild, “Çağdaş dönəm 

rəqsləri” (2. bölüm) (2020) (türkcə), “Avtandil İsrafilovun 26 rəqs havaları” 

(2021), “Azərbaycan aşıq ifaçılığı sənəti” (2021) (türkcə), “Ürəyimin 

nəğmələri” (2021), “Aşıq  Ələsgər - 200, Aşıq Ələsgərin poetik və musiqi 

dünyası" (2021), “Fortepiano müşayiətli instrumental tar əsərləri” (2021), 

Firuzə İmamverdi ilə ortaq yazdığı “İran Türklərində aşıq düyün gələnəyi” 

(2021) (türkcə), Əli İmamverdi ilə ortaq yazdığı “İnstrumantal tar əsərləri” 

(dəramədlər, rənglər, diringilər) (2021) (türkcə), “Şüştər dəramədləri və 

rəngləri” (2021) (türkcə), “Şur dəramədləri və rəngləri” (2022) (türkcə), 

“Kürdü-Şahnaz, Dilkəş, Rahab, Nəva dəramədləri və rəngləri” (2022) 

(türkcə), “Hümayun, Bayatı – Kürd dəramədləri və rəngləri” (2022) (türkcə), 

“Rast dəramədləri və rəngləri” (2022) (türkcə), “Muğam dəramədləri və 

rəngləri” (Mahur–Hindi, Orta-Mahur, Bayatı-Qacar, Qatar, Dügah, Bayatı-Türk, 

Zəmin–xara, Çoban-Bayatı) (2022) (türkcə), “Bayatı-Şiraz dəramədləri və 

rəngləri” (2022) (türkcə), “Segah dəramədləri və rəngləri” (2022) (türkcə), 

“Cahargah dəramədləri və rəngləri” (2022) (türkcə), “Azərbaycan muğam 

dəramədləri və rəngləri ensiklopediyası” (2022) (türkcə) isimli altmış             
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üç kitabı nəşr edilməklə yanaşı “Klassik saz havaları” (54 hava) adlı               

SD albomu (2015) Azərbaycan musiqi ictimaiyyətinə təqdim olunmuşdur.  

       Prof. Dr. İlqar Cəmiloğlu İmamverdiyev fərqli illərdə Azərbaycanda 

(Bakı 1979, 1980, 1999, Qazax 2022), Gürcüstanda (Tiflis 1981), Özbəkistanda 

(Daşkənd 1988, 1989), Rusyada (Moskva 1982, 1985, Sankt-Peterburq 1980 ), 

Qazaxıstanda (Alma – ata 1992), Moldovada (Komrat - Qagauziya 2017), 

KKTC (Lefkoşa 2019),  və  Türkiyədə: (Ankara 2002, 2007, 2012, Qocaeli 

2007, Şanlıurfa 2015, Edirnə 2016, Niydə 2017, İstanbul 2012, 2017, Nevşəhər 

2017, 2018, Iğdır 2017, Sivas 2017, Diyarbakır 2017, Antalya 2018, Afyon 2018, 

Ardahan 2019, Əskişəhər 2019, Qaziantep 2019, 2021, Muqla 2021, İzmir 2022, 

Ərzincan 2022) düzənlənən bir çox tədbirlərdə, mərasimlərdə folklor və xalq 

müsiqisi sahəsində beynəlxalq konqreslərdə, simpoziumlarda aktual 

mövzulardakı məqalələri ilə yanaşı həm də tarda və sazda professional ifası 

ilə iştirak etmişdir. Sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor İlgar 

İmamverdiyev fərqli illərdə Azərbaycan (Bakı, Gəncə, Naxçıvan, Lənkəran, 

Bərdə, Ağcabədi), Rusiya (Moskva, Sankt-Peterburq), Qazaxıstan (Alma - ata), 

Özbəkistan (Daşkənd, Səmərqənd), İtaliya (Roma, Napoli, Kapri), İran (Təbriz, 

Urmiya), İrak (Bağdat, Babil), Türkiyə (Ankara, Ərzurum, Ağrı, Iğdır, Qars, 

Bayburt, Amasya, Osmaniyə, Şanlıurfa, Akçaabad, İstanbul, Bursa, İzmir, Hayvalık, 

Əskişəhər, Kırşəhər, Nevşəhər, Qaziantep, Adıyaman, Kozan ) vs. bir çox 

ölkələrdə təşkil olunmuş konsertlərdə iştirak edərək 70 –dən artıq fəxri 

fərman və plaketlərlə təltif olunmuşdur. Ötən illər ərzində Azərbaycan və 

Türkiyə televiziyalarında: “AzTV1”, “İctimai TV”, “TRT İnt”, “TRT Gap”, 

“25. kanal”da tar və saz aləti ilə fərqli konsertlərdə çıxış etmişdir. “Qaçaq 

Nəbi”, “Papaq”, “Bəyin oğurlanması”, “Doğma sahillər” filmlərinin və Dədə 

Qorqud motifləri əsasında çəkilmiş “Səkrəyin dastanı” cizgi filminin 

musiqisində tar, saz, bağlama və ud alətində ifa etmişdir. 

         Pedaqoji sahədə 50 il ali təhsil müəssisəsində ardıcıl xidmət etmiş, 

iqtisadcı alim, şair təbiətli Cəmil İmamverdioğlu Əkbərin 95 illik yubileyi 

münasibəti ilə bir araya gətirilmiş “Cəmil Əkbər – I cild şeirlər” adlı kitab  

Hüquqşünas Əli İmamverdinin iyirminci, Sənətşünaslıq elmləri doktoru, 

professor İlqar Cəmiloğlunun Azərbaycan ədəbi-mədəni, filoloji sahədə 

xalqımıza ərmağan etdiyi 64-cü əsəridir. 
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            ƏLİ İLQAR OĞLU İMAMVERDİ 

Əli İlqaroğlu İmamverdi 1993-cü ildə Bakı şəhərində 

anadan olmuşdur. 2000-ci ildə Bakı şəhər ibtidai 

məktəbdə, daha sonra Ərzurum ilk okulda təhsilini 

davam etdirdi. 2008-2012 illər arası “Çağdaş” bilgi 

okulunda litseyi tamamlayıb 2012 ilində Qaziantep 

Universitetinin Hüquq Fakultəsində təhsilini davam etdirib 2021 ilində 

məzun oldu. 2021-2022-ci ildə Qaziantep şəhərində ixtisası üzrə hüquq 

sahəsində təcrübə keçməklə, Gaziantep Universitetində magistr təhsili 

almaqdadır.   

    Sənətşünaslıq doktoru İlqar Cəmiloğlu ilə ortaq yazdıqları “Azərbaycan 

rəqs havaları atlası” I cild “Qaytağı” (2020) (türkcə), “Azərbaycan rəqs 

havaları atlası” II cild “Yallılar” (2020) (türkcə), “Azərbaycan rəqs havaları 

atlası” III cild “Diringi” (2020) (türkcə), “Azərbaycan rəqs havaları atlası” IV 

cild “Qədim rəqslər” (2020) (türkcə), “Azərbaycan rəqs havaları atlası” V cild 

“Çağdaş dönəm rəqsləri” (1. bölüm) (2020) (türkcə), “Azərbaycan rəqs 

havaları atlası” VI cild, “Çağdaş dönəm rəqsləri” (2. bölüm) (2020) (türkcə), 

“Avtandil İsrafilovun 26 rəqs havaları” (2021), “Azərbaycan aşıq ifaçılığı 

sənəti” (2021) (türkcə), “İnstrumantal tar əsərləri” (dəramədlər, rənglər, 

diringilər) (2021) (türkcə), “Şüştər dəramədləri və rəngləri” (2021) (türkcə), 

“Şur dəramədləri və rəngləri” (2022) (türkcə), “Kürdü-Şahnaz, Dilkəş, Rahab, 

Nəva dəramədləri və rəngləri” (2022) (türkcə), “Hümayun, Bayatı – Kürd 

dəramədləri və rəngləri” (2022) (türkcə), “Rast dəramədləri və Rəngləri” 

(2022) (türkcə), “Muğam dəramədləri və rəngləri” (Mahur–Hindi, Orta-Mahur, 

Bayatı-Gacar, Gatar, Dügah, Bayatı-Türk, Zəmin–xara, Çoban-Bayatı) (2022) 

(türkcə), “Bayatı - Şiraz dəramədləri və rəngləri” (2022) (türkcə), “Segah 

dəramədləri və rəngləri” (2022), “Cahargah dəramədləri və rəngləri” (2022) 

(türkcə) “Azərbaycan muğam dəramədləri və rəngləri ensiklopediyası” (2022) 

(türkcə) isimli 19 kitabı Azərbaycan və Türkiyə ictimaiyyətinə təqdim 

olunmuşdur Cəmil İmamverdioğlu Əkbərin 95 illik yubileyi münasibəti ilə 

“Cəmil Əkbər – I cild şeirlər” adlı kitabı  Hüquqşünas Əli İmamverdinin 

Azərbaycan ədəbi-filoloji sahədə xalqımıza ərmağan etdiyi iyirminci 

əsəridir. 
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