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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 – III cild şeirlər” adlı kitabda, yarıməsirlik 

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

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

325 poetik nümunələr yer almaqdadır. Vətən, məhəbbət, eşq, insan amili, 

ictimai-siyasi xarakterli, optimist nümunələrlə yanaşı, bəzən də şikayət 

motifli, haqsızlığa üsyan hətta lirik-duyğusal, bədbin, pissimist bəzən satirik 

ruhlu şeirlər Cəmil Əkbərin həssas duyğulu kövrək qəlbinin, şairanə 

düşüncələrinin şeir dili ilə əks sədası olub, mənəvi – ruhi dünyasını təcəssüm 

etdirir. III cild “Cəmil Əkbər – şeirlər” adlı kitab filoloji elm sahəsində 

çalışan ədəbyyatşünaslar və şeirsevənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
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ÖN SÖZ 

CƏMİL ƏKBƏR POEZİYASINDA BƏZİ AKTUAL MƏQAMLAR 

Azərbaycanın əsrarəngiz təbiətli el şairlərindən biri də əslən 

Gədəbəy mahalının Miskinli bölgəsinin Səbətkeçməz kəndində, 

İmamverdi atanın və Həcər ananın halal bərəkətli xanəgahında  

dünyaya göz açmış İmamverdioğlu Cəmil Əkbərdir. Şəkil № 1. 

 
 

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

 

Cəmil Əkbərin məna və hikmətlə yoğrulmuş möhtəşəm şeirləri 

Kəlbəcər, Gədəbəy, Şəmkir, Tovuz, Qazax hətta Borçalı aşıqlarının 

repertuarında olmaqla bu bölgələrin toy düyünlərində saz-söz 

ustadlarının ifaları ilə daima səsləndirilərək dinləyicilərin könlüllərini 

xoşhal edirdi.  

 Cəmil Əkbərin məhəbbət mövzulu şeirləri, gənclik çağlarında 

yazdığı poetik incilərlə özünü göstərir. Hələ 25 yaşında ikən, yəni 

1953- illərdə yazdığı “Gəlsin” rədifli şeir Cəmil Əkbərin istedadlı bir 

şair olduğunu elə ilk bənddən isbat edir.   

 

Gedin deyin nazlı yara, 

Ölürəm yanıma gəlsin. 

Qəlbim olub para-para, 

Dərdimə dərmana gəlsin.9 

 

     Nadanlardan, cahillərdən, tərbiyəsiz, əxlaqsızlardan, nanəcib-

namərdlərdən, naqis – xoryadlardan, mərifətsiz, gicbəsər, kəmağıl, 

ləyaqətsiz insanlardan gileylənən Cəmil Əkbər bu dünyaya niyə 

gəldiyinə peşiman olduğunu “Mən belə dünyanın nəyinə gəldim?” 

rədifli iki şeirində şikayət etməklə dərdini-sərini, həyəcan təlaşını 

oxucularına anlatmağa çalışır.  
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Hayana baxırsan cahil, nadandır, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 

Tərbiyədən dadar-doymaz dadandır, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 

 

Cəmil Əkbər bu dəfə üzünü Haqqa tutaraq ulu Rəbbindən 

insanların qəlbinə rəhm, məhəbbət, ləyaqət, ədalət, insaf-mürvət 

gətirməsini “Gətir” rədifli şeiri ilə acizanə bəndə kimi diləyir. 

 

Ulu Tanrım, rəhmin gəlsin bəşərə, 

İnsanın qəlbinə məhəbbət gətir! 

Açılıb həryanda gözəl mənzərə, 

Kəramət bəxş eylə, mərhəmət gətir! 

 

Cəmil Əkbər təcrübəli bir pedaqoq kimi gəncləri öz övladları 

kimi gördüyü üçün “Gətir” rədifli şeirində onlara xitab edərək 

ünvanına şərəfşan gətirməsini təmənna edir. Hətta əsl insanlığa layiq 

olan meyar: ilqar, iman, mərhəmət, ədəb-ərkan, bununla yanaşı 

nəzakət, xeyirxahlıq, fəzilət hətta sədaqətlə, səxavət ən əsası isə eşqlə 

çağlayan, məhəbbət dolu ürək gətirməsinə bir növ əmr edir.  

 

Oğul nə qazansan özün bilərsən, 

Mənə insaf, mürvət, kəramət gətir! 

Özün şənlənərsən, özün gülərsən, 

Mənə ilqar, iman, mərhəmət gətir! 

 

Müxtəlif illərdə (1981, 1988) yazdığı “Oğlum” rədifli iki 

şeirində isə şair Cəmil Əkbər övlad dəyərində olan gənclərimizə bir 

ata şəfqəti ilə öyüd verməklə, məsləhətini həyatda əsl insan kimi 

doğru-dürüst yaşamasının yönünü-yöntəmini, məramını xoş arzu-

niyyətini bu poetik misralarla izhar edir.  

Kimsədən çəkinmə, qorxma dünyada, 

Hünərlə, zəhmətlə yaşayın oğlum. 

Aldanma namərdə, uyma xoryada,  

Namusla, qeyrətlə yaşayın oğlum. 
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Keçirmə günləri səfil, avara,        

Ha gəzsən dərdinə tapılmaz çara,  

Düşərsən çətinə, düşərsən dara, 

Məzmunla, hikmətlə yaşayın oğlum. 

 

Zəhmətdir insanın şərəfi, şanı, 

Tükənməz sərvəti, gövhəri-kanı, 

Ata sözlərini yaxşı bil, tanı!          

Fəhmlə, diqqətlə yaşayın oğlum. 

 

Cəmil Əkbərin sözünü dinləməyənlərin timsalında, həyat 

yollarında səhv mövqe tutan bəzi üzdəniraq övladları tənqid atəşinə 

tutaraq peşimançılıq və təəssüf hissiləri  ilə 1996-cı ildə yazdığı “De 

kimə oğlum?” rədifli qoşmasında isə bu dəfə heyfslənərək üzüntüsünü 

təqdim etdiyimiz bu misralarla dilə gətirir. 

Babamız Koroğlu, nənəmiz Nigar, 

Sədası ellərdə diyarbadiyar, 

Hünər meydanında külli-ixtiyar, 

De kimə çəkmisən, de kimə oğlum? 

 

Çəkdi əzabını millətin sənin, 

Ovsandı əlindən xilqətin sənin, 

Nə yaman bəd gəldi xislətin sənin? 

De kimə çəkmisən, de kimə oğlum? 

 

Cəmil Əkbəri digər məsləkdaşlarından fərqləndirən cəhət, 

insanlığın ali dəyəri olan ədaləti, həqiqəti hər bir mənəvi dəyərlərdən 

uca tutması idi. Öz doğma qardaşı olsa belə əsassız, həqiqətdən uzaq, 

ədalətsiz söz danışardısa heç bir zaman yanında mövqe almaz, tərəfini 

saxlamazdı. Çünki ədalət, həqiqət Cəmil Əkbər şəxsiyyətinin 

ömrünün sonuna kimi özü üçün bəlirlədiyi amalı idi. İnsanlığın ali 

keyfiyyəti-dəyəri olan ədalət məfhumunun Cəmil Əkbər təbiətində 

ömrünün ən ülvi məramı olduğunu bilən institut kollektivi də məhz öz 

aralarında şairin adının yanında “Ədalət Cəmil” ayamasını sağlığında 

hər zaman istifadə edərdilər. 1981-ci ildə Kiyev şəhərində yazdığı 

“Oğlum” rədifli qoşmasının möhür bəndində Cəmil Əkbər bu 

mövqeyini poetik misra ilə kısaca belə etiraf etmişdir. 
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Qəlbində kök salsın məhəbbət sənin, 

Səxavət, kəramət, sədaqət sənin, 

Ədalət Cəmilin, həqiqət sənin, 

İstəklə, hörmətlə yaşayın oğlum.  

 

Haqsızlığa qarşı nifrət dolu şeirlər də Cəmil Əkbər 

yaradıcılığında özünü təcəssüm etdirir. “Lənət gəlsin” şeirində Cəmil 

Əkbər yaşadığı dövrü yıxmağa, qayda-qanunlarını pozmağa 

çalışanlara qarşı, hərcür yaramaz adamlara, rüşvətxorlara, əliəyrilərə 

insanlığa xələl gətirən, zəhmətkeş insanlara iftira, şər-böhtan atan, 

Vətəni üçün qurub-yaradanlara ləkə vurmağa təşəbbüs göstərən bir 

qrup, şərəfsiz, nadürüst şəxslərə qarşı ünvanlanmış, bu qəbildən  olan 

alçaq, nadan kəsləri poetik misralarla sərt bir şəkildə lənətləmişdir.  

Azaldı kef-damaq, artdı qəm-kədər, 

Lənət bu qurğunu qurana gəlsin. 

Dövrü-zəmanəmiz ötüşdü hədər, 

Lənət, qəsdimizdə durana gəlsin. 

 

Dünyada baş verən hərcür haqsızlıqlar, qanunazidd hərəkətlər, 

yersiz qal-qovğalar, həngamələr, vuruşlar, savaşlar Cəmil Əkbəri 

dərindən sarsıtdığı üçün narazılığını 1 – 16 noyabr 1993-cü il 

tarixlərində iki variantda yazdığı “Mən belə dünyaya gəlməzdim əsla” 

və “Mən belə dünyaya gələn deyildim” rədifli qəm ovqatlı şeirləri ilə 

ifadə etmişdir. Ləyaqət sahibinin müti, kölə olması, arsızların, abırsız-

ismətsizlərin gədə səviyəsində yer alan, mənfur hisslərlə zəngin: 

xainliklə, xəbisliklə, qəlbi çamurla yoğrulmuş nadürüstlərin, ayaqlar 

altını qazan şərəfsiz adamların gedərək artması, bununla belə 

doğrunun tərsinə yozulması, hərcür yalanın, iftiranın, fırıldağın tüğyan 

etməsi bu kimi neqatif hallar şairi daha çox narahat etdiyi üçün bütün 

bunları həmin şeirin ayrı-ayrı bəndlərindəki etiraz motifli ürək 

sözləriylə ifadə etməyə çalışır.  

Bilsəydim ünsiyyət böylə olacaq, 

Mən belə ülfətə gəlməzdim əsla. 

Ləyaqət sahibi kölə olacaq,                                         

Mən belə dünyaya gəlməzdim əsla. 
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Cəmil Əkbər poeziyasında optimist ruhlu şeirlərlə yanaşı, qəm 

ruhunu ifadə edən poetik nümünələr də mövcuddur. Bu baxımdan 

Cəmil Əkbər yaradıcılığının bir qismini, haqq dünyasına qovuşmuş 

əziz dostlarının, müəllim yoldaşlarının və ya qohum-əqrəbalarının 

vaxtsız itkisi səbəbi ilə ülvi xatirələrinə ithaf etdiyi bir çox şeirlər də 

Bir zamanlar  Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatında 

pedaqoji sahədə fəaliyyət göstərmiş Gədəbəy elinin alim evladı, 

Ağamalı kəndinin sakini Fazil müəllimin novruz bayramı günü vaxtsız 

itkisindən təsirlənən Cəmil Əkbərin 21 mart 1980-ci ildə yazdığı 

“İçindədir” rədifli şeirin bütün bəndlərini oxuduqca poetik misraların 

qəm-kədər libasına büründüyü aşikar görünməklə oxucusunu bir anlıq 

dərd-kədər aurasına götürür.  
 

Əziz Fazil, səndən ayrı bu yerlər, 

Matəmə qərq olub, qəm içindədir. 

Susubdur bülbüllər, açmayıb güllər, 

Qəlbimin telləri bəm içindədir. 
 

Cəmil Əkbərin, Azərbaycanın iftixarı Gədəbəy elinin məşhur 

riyaziyyatçı alimi Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, 

olan görkəmli elm xadimi professor Qoşqar  Əhmədlinin  məzarını 

ziyarəti sırasında yazdığı “Gəlmişəm” rədifli şeiri, əziz dostunun, 

xatirəsinə həsr olunmuşdur. Şeirin hər bəndində kədər dolu nisgili, 

xiffəti, qəmi, intizarı və səmimi hisslərin tüğyanı açıq aydın duyulur. 

Bu niskilli şeiri oxuduqca, insanlıq elminə şərəf-şan qazandırmış 

parlaq əməlləri ilə xalqımızın qəlbinə həkk olmuş qüdrəti bir 

şəxsiyyətin obrazı gözümüzün önündə canlanır. Cəmil Əkbərin uğurlu 

şeirləri arasında bu poetik mətn məhz öz səmimiyyəti ilə oxucularını 

bir anlıq qəm dünyasına qərq edir.   

Əziz Qoşqar, səndən ayrı Bakıya, 

Qaşqabaqlı, qanıqara gəlmişəm. 

Təbib varmı dərman edə yaraya? 

Ürək dərdli, qəlbiyara gəlmişəm. 

 

Gözlədim yolunu gəlib çıxmadın, 

Əllərinlə əlimizi sıxmadın, 

Min ev tikdin, bir koma da yıxmadın, 

Ziyarətə bu məzara gəlmişəm. 
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Cəmil Əkbər pedaqoji sahədə çalışdığı üçün öz tələbələrinə 

doğma oğlu və qızı kimi dəyər verməklə onları əmək fəaliyyəti 

sahəsində hər zaman uğurlara imza atmağa təşviq edirdi. Bir başqa 

“Gəlmişəm” rədifli şeirinin bir bəndinin son misrasında gələcəyimizin 

təminatcısı olan əziz tələbələrini öz övladlarından heç ayırmadığını 

poetik dillə belə ifadə etmişdir.  

Böylə düşünmüşəm, böylə qanmışam, 

Haqqı-sayı xatırlayıb, anmışam, 

Böyükləri, kiçikləri sanmışam,  

Oğul bilib, qız deməyə gəlmişəm. 

 

         Cəmil Əkbər yaradıcılığında bahar fəslinin gəlişi ilə yazılmış 

şeirlər də vardır. Təbiətin qış yuxusundan oyanması, bənövşələrin kol 

dibindən boylanması, çayların coşub-daşması, soyuq havaların yerini 

baharın ilıq nəfəsinə verməsi kimi əsrarəngiz təbiət mənzərələri bu 

şeirlərin məlzəmələri içərisində yer alır. “Yaz gəlişilə” rədifli şeirin ilk 

bəndinə diqqət yetirək.  

Təbiət dəyişir öz libasını,  

Bahar gəlişilə, yaz gəlişilə. 

İlhama gətirir el-obasını, 

Bahar gəlişilə, yaz gəlişilə. 

 

Cəmil Əkbər yaradıcılığında öyüd-nəsihət motifli şeirlər çoxluq 

təşkil etməkdədir. Bəzi üzdəniraq adamların yaşadığı ölkənin qayda-

qanunlara tabe olmaması, yalnız özünü düşünərək başqalarına həm 

maddi həm də mənəvi ziyan vurması, onların haqqını tapdalaması, 

insani əxlaqi normalara riayət etməyərək onu pozması, insanpərvər 

ruhlu şairi daha çox narahat edir. Bu münasibətlə də insanövladına üz 

tutaraq onları Haqqa dəvət etməklə, ədalətə, ülvi dəyərlərə sahib 

çıxmağa səsləyir. Fərqli illərdə (4 sentyabr 1994 və2 mart 1998) 

yazdığı “Gəl insanoğlu” rədifli şeirini oxuduqca hər bir bənddə öyüd, 

nəsihət xarakterində insanoğlunu eşqə-məhəbbətə, bəd işdən əl çəkib, 

namusa, qeyrətə gəlməsini təvəqqə edərək halal zəhmətə, insanlıq 

naminə vicdanlı olmağa səsləyir. Bununla belə ünsiyyət məqamında 

mərhəmətli, rəhimdil olmaqla yanaşı, acizanə bəzən də bir qədər də 

əmr xarakterli vurğu ilə dünyagörmüş, müdrik bir şəxsiyyət kimi hətta 
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səsinin tonunu dəyişməklə, sədasını yüksəltməkdən belə çəkinmir. 

Digər bəndlərdə isə insanları pak arzu-niyyətə təşvik etməklə Cəmil 

Əkbərin nəsihətlərini dinləyərək bu tövsiyələrin onun yararına, həyata 

münasibətində faydalı olacağına inandırmağa çalışır. 

 

Fikirdə-xəyalda yanılma, çaşma, 

Haqqa, ədalətə gəl, insanoğlu.  

Çıxıb hüdudundan, həddini aşma, 

Ülvi ləyaqətə gəl, insanoğlu. 

 

Qəlbindəki hiddətindən əl götür, 

Küdrətindən, nifrətindən əl götür,  

Əzabından, zillətindən əl götür, 

Zəhmətə, xidmətə gəl, insanoğlu. 

 

Cəmil Əkbərin yaradıcılığında təhqiredici ruhda yazılmış bir çox 

şeirlər də diqqətimizi çəkməkdədir. Soy adını bilmədiyimiz Eldar adlı 

bir şairin bir zamanlar yazdığı “Köpəyoğlu” rədifli şeiri o dönəmdə 

keçən əsrin 70-ci illərində Gəncə ədəbi mehitində orijinallığı ilə 

populyar olmuşdur: 

Eldar, qanun düşüb öz kəsərindən, 

Axtarıb arama onu dərindən. 

İndi vəzifənin yağlı yerindən, 

Rüşvət verib tutur, hər köpəyoğlu. 

 

Bu şeirdən ətkilənərək Cəmil Əkbər də 4 variantda eyni rədifdə 

cavab vermişdir.  Nadürüst, şərəfsiz, alçaq, əlindən hər pislik gələn 

əclaf adamlara xitabən yazılmış “Köpəyoğlu” rədifli şeir əslində 

Cəmil Əkbər hissiyatının tüğyanı, əsəbinin tarıma çəkilmiş 

kulminasiya həddi kimi nifrət ruhlu olması ilə xarakterizə oluna bilər. 

Səhv, yanlış yolda olanları Haqq yoluna dəvət edərkən öncə öyüd-

nəsihətə əl atan Cəmil Əkbər, bəzən bunun faydası olmadığını anlayıb 

bu tipli təhqiramiz şeirlərlə antipodları sözün sərt qılıncı ilə 

qılınclayıb, kəlmələrin təhqiredici qamçısı ilə amansızca şallaqlayır 

da.  
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Eşidib öyüdü, al nəsihəti, 

Olma qulaqları kar, köpəyoğlu. 

Cana gətirməyin bu cəmaəti, 

Xərabə bayquşu, sar, köpəyoğlu.  

 

      Şeirin möhür bəndində Cəmil Əkbər Eldar adlı şairə son cavabını 

bu misralarla verir: 

Cəmil, kəsmə hər yetənə qurbanı, 

Niyə üzüb əldən salırsan canı? 

Bir bağınki naşı ola bağbanı, 

Yetirməz bağında bar köpəyoğlu. 

 

Cəmil Əkbər yaradıcılığına nəzər saldığımızda  çoxsayda 

şikayət mövzulu şeirlərin mövcud oluduğunu müşahidə edirik.          

Hər şikyətin öz məramı, oxucuya çatdıracağı öz mesajı vardır.           

Üç variantda yazılmış “Şikayətim var” rədifli şeiri bu dəfə özünün 

özünə şikayət etməsi ilə diqqəti çəkir. Xalq arasında nüfuz qazanmış 

şəxiyyətlərə  lazımi  dərəcədə  insani  diqqət  göstərilməməsi,  onlara 

kəramət, mürvət edilməməsi, bu şeirin örnəyində şikayət motifinə 

çevrilir. Bu şikayət Cəmil Əkbərin özünün - özünə sanki dərdini 

gileylənməsi ilə xarakterikdir. Böyüyün-kiçiyin, pürkamal ağsaqqalın, 

dünyagörmüş şəxslərin əsl insan kimi sayılmaması, onlara lazımi 

dərəcədə dəyər verilməməsi bu şikayətin ana xəttini təşkil edir.  

Hörmət sahibinə hörmət edilmir, 

Özümdən özümə şikayətim var. 

Kəramət edilmir, mürvət edilmir, 

Özümdən özümə şikayətim var. 

 

Böyük-kiçik, ağsaqqalı sayan yox, 

Dərdbiləni, əhli-halı sayan yox,  

Dürdanəni, pürkamalı sayan yox, 

Özümdən özümə şikayətim var. 

 

Cəmil Əkbər yaradıcılığında tənqidi ruhulu şeirlər dünyanın 

gərdişindən, sosyal-ikdisadi, siyasi vəziyyətindən xəbərdar olub, 

problemləri anlayan bir mütəxəssis şəxsiyyətin düşüncələrinin 

təzahürüdür. Bu mövzudakı bir çox şeirləri təhlil etdiyimizdə anlaşılır 
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ki, bəzi poetik numunədə Cəmil Əkbər iki üsuldan istifadə etməklə 

tənqidini variant rədiflə oxucularıyla paylaşır. 

1. Hədəfə doğru tuşlayıb birbaşa tənqid oxunu atmaqla. 

2. Özü-özünə gileylənməklə, şikayət tərzində olan tənqid. 

“Nə utandın, nə qızardın, nə öldün” və “Nə utandı, nə qızardı, nə 

öldü” rədifli iki şeirini müqayisəli şəkildə təhlil etdiyimizdə anlaşılır 

ki, cəmiyyətdəki birçox antipodların, tüfeyli həyat yolunu seçənlərin, 

haram yolla əldə etdiyi varı-halı, məqamı, vəzifəni, xalqa qənim 

kəsilərək, insanlığa yaraşmayan hərcür alçaq hərəkətləri, bu tipli 

neqatif hallarını poetik misralarla ifşa etməsi ilk şeirdə tənqidini 

birbaşa bu qəbildən olanların üzünə sərt sözlərlə deyir. Onların yanlış 

hərəkətlərini sanki bir hakim kimi çıxardığı hökmü-qərarını üzlərinə 

oxumaqla bir an öncə səhv yoldan döndərməyə çalışır. Digər ikinci 

variantdakı şeirdə isə Cəmil Əkbər şikayətini özü-özü ilə bölüşərək 

tənqidlərini həm də oxucularıyla paylaşır. Hər iki şeirin bir bəndinə 

nəzər saldığımızda tənqid hədəfinin iki üsulu aşkar görünməkdədir. 

Zalımlarla, qatillərlə barışdın,          

Tülkülərə, çaqqallara qarışdın, 

Qansızlıqda şümürlərlə yarışdın,  

Nə imamdan, nə yezitdən utandın. 

və ya 

İnsafını, vicdanını sataraq, 

Yaxşıları-yamanlara qataraq, 

Namərdliklə məqsədinə çataraq, 

Nə namusdan, nə qeyrətdən utandı. 
 

Cəmil Əkbər ifşa dolu bəzi şeirlərində antipodların dili ilə kim 

olduğunu poetik dildə də anlatmaqla bu tip, insanlığa yaraşmayan 

mənfi xasiyyətli gədaları “Gədalar” rədifli divanisində Sabiranə ruhda 

tənqid dili ilə xislətini açıb göstərməyə çalışır.  
 

Dayan deyim nə bacarsam, görün bizlər kimlərik, 

İşi başqa, sözü başqa gədələrik, gədələr. 

Qəm üstündə bəm köklənmiş, inildəyən simlərik, 

Yolu başqa, izi başqa gədələrik, gədələr. 
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Yeri gəlmişkən onu da qeyd etmək lazımdırki Cəmil Əkbər 

fərqli illərdə “Gədələr” rədifli 10 sayda şeir yazaraq, tənqidi fikirlərini 

poetik nümunələrlə izhar etmişdir.  

Cəmil Əkbərin daha bir sabiranə ruhda yazdığı “Qoymayın” 

rədifli gəraylısına diqqət etdiyimiz zaman kəlmələrin poetik deyim 

tərzi sanki Mirzə Ələkbər Sabirin dilindən car olunur. Əslində Cəmil 

Əkbərin ruhunun təzahürü olsa da bu şeirin ritmi, kəlmələrlə bəzədilən 

poetik misraların özünəməxsus ahəngdar düzümü heç şübhəsiz Sabir 

ruhunun günümüzdəki əks sədası kimi səslənir. Bu səbəblə də Mirzə 

Ələkbər Sabir poeziyasının böyük bir təsir qüvvəsi açıq-aydın bir 

şəkildə hiss olunmaqdadır.  
 

 

Zirzəmilər düşüb işə, 

Ay dad, amandı qoymayın. 

Alver olub yağlı peşə, 

Ay dad, amandı qoymayın. 

Halım yamandı qoymayın. 

 

Satana bax, alana bax, 

Xalqı soyan kalana bax, 

Çuvaltəki dolana bax, 

Ay dad, amandı qoymayın. 

Dağda dumandı qoymayın. 
 

 

Bir manatlıq on manatdır, 

On manatlıq yüz manatdır, 

Yüz manatlıq min manatdır, 

Ay dad, amandı qoymayın. 

Hansı zamandı qoymayın? 

 

Cəmil Əkbər dünyagörmüş təcrübəli bir ağsaqqal kimi oğuluna 

xitabən iki variantda yazdığı “Gör” rədifli şeir əslində bütün Vətən 

övladlarına tövsiyə xarakterli göndərilmiş bir ustad kəlamıdır. Bu 

şeirində övlad timsalındakı gənclərə bir iş gödüyü zaman ədəblə, 

ərkanla, mərifətlə hünərlə, zəfər çalmaq həvəsi ilə, cəsarətlə, səbrlə, 

dəyanətlə, həm də işini vicdanla, ədalətlə görməklə yanaşı bir neçə 

önəmli cəhətlərə də diqqət yetirməyi tövsiyə edir. Yəni eşqlə, həvəslə, 

məhəbbətlə, böyük çoşğu ilə yanaşı həm də səliqə-sahmanla, ləyaqətlə 



11 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD 

 

fəhmlə, diqqətlə, fərasətlə çalışma prinsipi, o işin uğurla 

sonlandırılmasının təməli olduğunu qeyd edir. Bununla belə işindən 

usanıb, yorulub bezməməsini, eyni zamanda şər-böhtandan uzaq 

durmasını da tövsiyə tərzində olan poetik misralarla gəncliyimizin 

diqqətinə çatdırmağa təşəbbüs göstərir.  

 

Oğul iş görəndə ərinmə əsla,      

Çalış eşq həvəslə, məhəbbətlə gör. 

Özgə kölgəsində sürünmə əsla,           

Fəhmlə, diqqətlə, fərasətlə gör.    
 

Cəmil Əkbər yaradıcılığını incələdiyimizdə oğul övladlarımıza 

verdiyi dəyərli tövsiyələri qız övladlarımıza da əsirgəmədiyi aydın 

olur. Qızı Aludəyə həsr etdiyi şeir əslində bütün Azərbaycan 

qızlarımşz üçün nəzərdə tutulmuşdur. Şeirin ilk bəndində sözünü 

doğru anlayıb, dəyərli fikirlərini düz başa düşməsini təmənna edən 

Cəmil Əkbər ilk növbədə ənlik - kirşandan uzaq durmasını xahiş edir. 

Allahın çəkdiyi qələm-qaş bütün saxta ənlik-kirşanlardan daha üstün 

olduğunu ilk bənddə şairanə dillə ifadə edir.  

 

Eşit sözlərimi, dinlə gəl məni,       

Hər sözü düz anla, birbaşa qızım!           

Ənliyi, kirşanı, vəsmə, sürməni, 

Çəkmə üzə, gözə, nə qaşa qızım! 

 

Bu şeirində həyatın mənasını zəhmətdə, xalqa vicdanla 

xidmətdə, daima çalışmaqda müslümançılıq qaydalarına yaraşan ar-

namusda, qeyrətdə, nəhayət eldən-obadan aldığı qiymətdə olduğunu 

anlatmağa çalışan Cəmil Əkbər ədəb-ərkanla, hörmət-izzətlə, mərfətlə 

yaşaya bilməyi zənənlərimizə səmimimiyyəti ilə arzulayar. Bununla 

yanaşı dilini özündə saxlamağı, dedi-qodu etməklə dostların arasını 

vurmamasını, onun-bunun arxasınca qeybət etməməsini diqqətə 

çatdıran Cəmil Əkbər əsl Azərbaycanlı qızı kimi ömrünü şərəfli 

yaşamağa səsləyir. Əgər bu məsləhətlərə əməl etmiş olarsa həyatda 

ayağı heç bir zaman daşa-kəsəyə toxunub dəyməz deyir. Beləcə 

əminamanlıqla dolu firəvan bir həyat yaşayıb, xoş güzaran sürər. Ana-

bacılarımıza, namuslu-iffətli qızlarımıza nəcib-gözəl, məlahətli 

olmasını arzulayan Cəmil Əkbər həyatın keşməkeşli yollarında eniş-

yoxuşa düşsədə dəyanətli, qeyrətli, əhdinə vəfadar, sədaqətli bir insan 
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kimi yaşamağı dünyanın hər naz-nemətindən, var-halından, cah-

cəlalından üstün tutur.  
 

 

Həyatda mənanı zəhmətində gör, 

Ar-namus, vicdanda, qeyrətində gör. 

Ellərdən aldığın qiymətində gör, 

Ədəblə, mərfətlə sən yaşa qızım! 
 

Nəcib ol, gözəl ol, məlahətli ol, 

İlqara sadiq ol, sədaqətli ol, 

Həyat yollarında dəyanətli ol, 

Düşsən də enişə, yoxuşa qızım! 
 

Cəmil Əkbər yaradıcılığında baməzə ruhlu şeirlər də vardır. 

1970-ci ildə yazdığı “Qaynənə” rədifli gəraylısı bu qəbildən olan 

şeirlər arasında yer alır. Ümumiyyətlə gəlin qaynənə, damad qaynənə 

münasibətlərində yaranan bəzi neqatif hallar bamazə motifli şeirlərin 

yaranmasına da səbəb olmuşdur. Bu qəbildən olan örnəklər hətta şair 

təbli aşıqların yaradıcılığında da özünü göstərir. Cəmil Əkbərin 

“Qaynənə” rədifli şeirinin iki bəndinə diqqət etmiş olsaq bu 

zarafatyana şeirin ruhunu baməzə tərzdə deyilmiş kəlmələrlə 

bəzəndiyini anlamış oluruq. 
 
 

Qız böyüdüb verdin mənə, 

Qurbanam sənə qaynənə. 

Tez böyüdüb verdin mənə, 

Qurbanam sənə qaynənə. 
 

Qız ha deyil, mal vermisən, 

Yetişməmiş kal vermisən, 

Bizə qilü-qal vermisən, 

Qurban ol mənə qaynənə. 

 
 

Zarafatyana ruhda yazılmış “Bulaq səndə” rədifli gəraylısı, 

Alman Faşist işğalçıları üzərində Sovet xalqının qazandığı qələbənin 

22-ci illiyi münasibəti ilə 1967-ci il 9 may tarixində, Gədəbəyin 

Slavyanka kəndində, “Narzan” adlı bulaq başında düzənlənmiş 

bayram məclisi zamanı baş vermiş gerçək əhvalatların şeir dili ilə olan 

inikasıdır. 
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İçdiyimiz şərab oldu, 

Bulaq səndə, bulaq səndə. 

Neçə kəllə xarab oldu,  

Bulaq səndə, bulaq səndə. 

 

Araq bizi məst elədi, 

Canımıza qəsd elədi, 

Hörməti şikəst elədi, 

Bulaq səndə, bulaq səndə. 

                       

Cəmil istər gəlib gəzə, 

Möhübləri düzə-düzə, 

“Narzan” içək təzə-təzə, 

Bulaq səndə, bulaq səndə.                               

 

Cəmil  Əkbər yaradıcılığında peşimançılıq ruhunda olan şeirlərə 

də rast gəlirik. Həyatda bilməyərək edilən yanlışlıqlar ixtiyar çağında 

anlaşıldıqda artıq gec olur. Bu nöqteyi-nəzərdən sağlamlığın dəyərini, 

qiymətini xəstəliyə mübtəla olduğu zaman daha yaxşı anlamış olursan. 

Fəqət “keçən günə-gün çatmaz” - demişlər atalarımız. Əbəs yerə dərd 

etməyin daha heç bir xeyri yoxdur. Ömür karvanı ötüb-keçmiş. 

Təəssüflənməkdən başqa heç bir çıxış yolu yoxdur. Bu şeiri ilə Cəmil 

Əkbər insanoğlunu cavanlıq çağlarında zamanın, vaxtın qədir-

qiymətini bilməyə çağırır. “Başammış” rədifli qoşmasını oxuduqca 

bütün bu həyat fəlsəfəsindən yaranan fikirlər oxucunu bir qədər 

dərindən düşünməyə vadar edir. 
 

 

Vədə gəlib vaxt tamama yetəndə,  

Eləbilki mən köçəri quşammış.   

Ömür keçib, yaş yarını ötəndə,       

Eləbilki qarlı-buzlu qışammış.   
 

Nadanlardan usanmışam, bezmişəm, 

Cəfasına, acısına dözmüşəm, 

Boş-boşuna ürəyimi üzmüşəm, 

Eləbilki  hissiyyatsız daşammış. 

 

1977-ci il 14 fevral tarixində Cəmil Əkbərin dişi bərk ağrayır. 

Bu səbəblə də Gəncə şəhərində tanınmış diş həkimi Rəfiqə xanıma 
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müraciət edir. Müayinədən sonra dişin çəkilməsinə qərar verilir. 

Doktor Rəfiqə xanım vəzifəsini yüksək səviyyədə yerinə yetirir və 

Cəmil Əkbərin dişini çəkib-çıxartmaqla ağrılara son qoyur. Bu 

vəziyyət Cəmil Əkbəri çox duyğulandırır. Və ağzından qan gəldiyi 

məqamda “Dişim” rədifli orijinal bir şeir bədahətən yaranır. Qələm 

alıb bir vərəqə yazır. Bu şeirində oxucularına çatdırılan fikir əslində 

dişin timsalında insanlara dərin mənası olan önəmli bir mesaj verilir. 

Yəni bir-çox əxlaqsız, nadürüst, şərəfsiz şəxslərin xalqın başına bəla 

olduqda ölkənin qanunlarına tabe olmayanları da bir ağrıyan diş kimi 

çəkib çıxardacaqlarını ən gözəl bir tərzdə bu tipdə olan adamların 

nəzərlərinə poetik bir dillə çatdırır. Yəni üzdəniraq bu xislət 

sahiplərinin  ağrıyan diş kimi xalqın zəhləsini tökməməsini, başını 

dəng etməməsini arzulayır. Əgər bu tövsiyələrə əməl etməzlərsə çürük 

diş kimi bir gün kökündən çəkib  çıxardıb xalqı bu dərddən, bəladan 

qurtaracağını eyhamlı sözlərlə oxucusunun diqqətlərinə obrazlı dillə 

çatdırır.  

 

Dinləyin Cəmili, siz olun halı,           

Artırma qüssəni, dərdi, məlalı, 

Kim cana doydursa eli, mahalı, 

Qanun qarşısında haxlatdırırlar. 
 

 

  Cəmil Əkbər yaradıcılığının bir bölümünü ailə həyatı qurmaq 

istəyən gənclərimizi nəzərdə tutaraq bu mövzuda yazdığı şeirlər 

diqqətimizi çəkməkpdədir. Hələ yetkin olmayan və müəyyən qədər 

həyat təcrübəsi qazanmamış gənclərin evlənməsinin gələcək 

zamanlarda bir çox problemlərlə qarşılaşacağının həyəcan təbilini 

öncədən çalaraq “Ata nəsihəti” şeiri ilə belə bir tövsiyədə bulunur. 
 

Ey oğlum, axtarıb özünə tay seç, 

Qoy hər babətində yar olsun sənə. 

Dediyim sözləri anlayın bir-bir, 

Çünki hər kəlmədə məna var min bir. 

 

Gəncliyin gözünü həyatın nuru, 

Odludur bilin ki, tez qamaşdırır, 

Oğlum cahil ikən ailə qurma, 

Pərvanətək oda özünü vurma. 
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Səbr eylə, otuza qoy çatsın yaşın, 

Elm oxu yetişsin ucalsın başın, 

Səninlə fəxr etsin qohum-qardaşın, 

Ata nəsihəti faydasız olmaz. 

 

1970-ci il 26-30 dekabr tarixləri arasında Cəmil Əkbərin böyük 

övladı üçün yazdığı “Uzaq ol” rədifli şeirində isə 21 yaşlı Zakirin 

timsalında yetkinlik yaşına çatmış gənclərin evlənmək ərəfəsində yar 

seçərkən ümdə şərt olaraq nələrə diqqət etməsinin vacib olduğunu 

poetik misralarla anlatmağa çalışır. Nəyin qəbul edilib, nəyin 

qəbuledilməz olduğunu uzun illərə dayanan həyat təcrübəsinə istinad 

edərək gəncləri bu həssas məsələdə doğru mövqe tutmağa səsləyir.  
 

Yar seçəndə kamalına ver nəzər, 

Yelbeyindən, başıboşdan uzaq ol. 

Yar qəhrinə eysüd əmmiş yar dözər, 

Əhli-kefdən, ya sərxoşdan uzaq ol. 

 

Üzündə, gözündə ola isməti, 

El içində adı-sanı, hörməti, 

Sədaqəti, səxavəti, mürvəti, 

Ürəyi buz, qəlbi daşdan uzaq ol. 
 

Bir çox şerilərində Cəmil Əkbər, səmimi arzularını da şeirin 

ətkiləyici gücü ilə dilə gətirməyə çalışır və xoş məramını oxucularına 

çatdırır. “Verərdim” rədifli şeirində şair, insanlıq naminə ülvi 

duyğularını bu sözlərlə ifadə edir. 
 

Olsaydı əyərki gücüm, qüdrətim, 

Yorulan qollara qüvvət verərdim. 

Məni eşitsəydi bəşəriyyətim, 

Aciz insanlara cürət verərdim. 
 

Qoymazdım əzəydi insan-insanı,  

Korlayıb əsəbi qaralda qanı,  

Qoymazdım heçkəsə atsın vicdanı, 

İnsafsız qəlblərə mürvət verərdim.          

             

Cəmil Əkbər yaradıcılığında başqa xalqlara həsr etdiyi şeirlər 

onun əsl beynəlmiləlçilik ruhuna malik insan kimi digər xalqlara 
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bəslədiyi hörmət ehtiramdan irəli gəlir. Ukraynada olarkən bu xalqa 

həsr etdiyi “Dəyişmərəm” rədifli şeiri  buna ən gözəl  misal ola bilər:  
 

Bu torpağı, bu diyarı, 

Mən heç yerlə dəyişmərəm. 

Bu şərəfi, bu vüqarı, 

Mən heçnəylə dəyişmərəm. 
 

Sadiq dostu, vəfadarı, 

Doğru sözü, düz ilqarı, 

Könlümdəki ilk nübarı, 

Mən heçnəylə dəyişmərəm. 
 

Sərin mehi, gül ətiri, 

Dəli Kürü, Dnepri, 

Məhəbbəti, bu xətiri, 

Mən heçnəylə dəyişmərəm. 
 

1976-cı ildə Özbəkistanda 4 aylıq təhsilartırma kursuna ezam 

olunduğu zaman qədim mədəniyyətə malik özbək xalqına ithafən 

yazdığı iki eyni rədifdəki “Özbəklər” şeiri Cəmil Əkbərin Türksoylu 

xalqlara məhəbbətinin, sevgisinin şeir dili ilə olan örnəyidir. 

“Özbəklər” rədifli şeirin bir bəndində Cəmil Əkbər belə deyir:  
 

Zəhmətilə bəzək verir cahana,   

Şərəflidir, şöhrətlidir özbəklər.  

Sərraf kimi qiymət verir insana, 

Təmizqanlı, ürəklidir özbəklər. 
 

Cəmil Əkbərin vətənpərvər ruhlu bir şair olmasını, onun 

“Vətən” rədifindəki bir neçə şeirini oxuduğumuz zaman anlaşılır. 

Həqiqi bir Vətən övladı kimi bu şeirdə ifadə olunan poetik fikirlər 

səmimi olması ilə xarakterikdir. Saf duyğularının tərcümanı olan bu 

şeirin iki bəndinə nəzər saldığımızda biraz əvvəl dediyimiz fikirlər öz 

təsdiqini tapmış olur. 
 

Mən səndə böyüyüb başa çatmışam, 

Haqqını, sanını ananam Vətən. 

Əqilə, kamala başa çatmışam, 

Hörməti, izzəti qananam Vətən. 
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Ariflər tanıyır gövhəri-kanı, 

Ayırıb seçirlər yaxşı yamanı, 

Mən səndən öyrəndim ədəb-ərkanı, 

Böyüyü-kiçiyi sananam Vətən. 
 

Səmimi hisslərinin ifadəsi, olan “Vətənin” rədifli digər bir 

şeirində vətənə sonsuz məhəbbətin təcəllisi də öz əksini bu poetik 

misralarla tapmışdır. 
 

Hər şeydən dadlıdır, lətafətlidir, 

Vətənin çörəyi, Vətənin duzu. 

Hamıdan ismətli, məlahətlidir, 

Vətənin gəlini, Vətənin qızı. 
 

Cəmil Əkbər yaradıcılığına ümumi şəkildə nəzər saldığımızda 

mövzu rəngarəngliyi və orijinal əlvan fikirləri ilə qarşılaşırıq. Şairin 

bu dünyaya, hərcür ictimai-siyasi hadisələrə olan şəxsi münasibətini 

məna dolu kamil misralarla bildirdiyinin fərqinə varırıq.  Bununla belə 

Cəmil Bəyin şairlik istedadının səmimiyyətə bürünmüş kəlmələrin 

deyim tərzi, onun həssas zövqünün yüksək səviyyədə olmasının 

göstərgəsidir. Bu kitabda yer alan müxtəlif mövzulu poetik incilər 

əslində Cəmil Əkbərin təbiətinə əta olunmuş şairlik fitrətinin 

təzahürüdür.  

                                                       
 

               Prof. Dr. İlgar Cəmiloğlu                           Hüquqşünas Əli İmamverdi  

 

8.12 – 2022 saat 22:22  
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1. GƏLDİM 

    

Baxıb bu dünyanın gərdişinə mən, 

Düşündüm, anladım, cürətə gəldim. 

Açıldı qəlbimdə nərgiz, yasəmən, 

Əhli-hal yanında hörmətə gəldim. 

 

Baxdım ətrafımda dosta, yoldaşa, 

Ürək sözlərimi dedim sirdaşa,  

Belə bir qərara gəldim birbaşa,            

Yenilməz qüvvəyə-qüdrətə gəldim. 

 

Gördüm bu dünyada aldananları,  

Namərdə sığınıb daldananları, 

Bəd işə, əmələ yollananları, 

İnsafa, vicdana, mürvətə gəldim. 

 

Düşsəmdə çətinə, düşsəm də dara, 

Əzəldən sadiqəm əhdə-ilqara, 

Ağa-ağ demişəm, qaraya-qara, 

Ədəbə-ərkana, hikmətə gəldim. 

 

Uymamışam meyvələrin kalına,  

Müdam kömək etdim ayaqyalına,     

Könlüm dözmür əzilənin halına,  

Məzlumdan zalıma minnətə gəldim. 

 

Cəmil, məqsəd üçün çalışmışam mən,  

Zəhmətə hərzaman alışmışam mən,                                                                              

Dünya qovhaqovdur yarışmışam mən,                                      

Odur ki, hünərə, qeyrətə gəldim.  

      

                           Cəmil Əkbər 1962                                                            
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2. GƏLDİM 

 

Yerli-yersiz sədaları, 

Eşitdikcə zara gəldim. 

Təxtdə gördüm gədaları, 

Əlindən zinhara gəldim. 

 

Çatıldı qaşım-qabağım, 

Pozuldu kefim-damağım, 

Yaddan çıxdı oynamağım, 

Heç bilmədim hara gəldim? 

 

Dinlədikcə divanəni, 

El-obaya biganəni, 

Böylə görüb zəmanəni, 

Düşüb ahuzara gəldim. 

 

Düşündükcə, sezdikcə mən, 

Seyrə çıxıb gəzdikcə mən, 

Hər əzaba dözdükcə mən, 

Ayı, ili qara gəldim. 

 

Ondan-bundan qaralandım, 

Oralandım, buralandım, 

Bostan kimi uralandım, 

Qəlbi para-para gəldim. 

 

Əzəl gündən aldanmışam, 

Namərdlərə daldanmışam, 

Bəd yollara yollanmışam, 

İlişərək tora gəldim. 

 

Ömür-günlər getdi bada, 

Gün görmədim bu dünyada, 

Yaman düşdüm oddan-oda, 

Ordan çıxdım, bura gəldim. 

 

              Cəmil Əkbər         22.04 -1995 
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3. MƏN BELƏ DÜNYANIN NƏYİNƏ GƏLDİM? 

 

Hayana baxırsan cahil, nadandır, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 

Tərbiyədən dadardoymaz dadandır, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 

 

Düşünüb dərk edən, qanan azalıb, 

Xətiri-hörməti anan azalıb, 

Böyüyü-kiçiyi sanan azalıb, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 

 

Başlar dumanlıdır, ürəklər xəbis, 

Bürüyüb hər yeri acgözlər, həris, 

Nanəcib, namərdlər, xoryadlar, naqis, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 

 

Ünsiyyət-ülfətlər pozulub gedib, 

Doğrular tərsinə yozulub gedib. 

Mərifət, ləyaqət azalıb gedib, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 

 

İxtiyar, iqtidar biclərə qalıb, 

Haqqa, ədalətə, kəclərə qalıb, 

Sərsəri, kəmağıl, giclərə qalıb, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 

 

Hamı at çapırır, tərsinə gedir, 

Deyirsən sözünü, hirsinə gedir,  

Nəslinə toxunur, irsinə gedir, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 

 

Gədələrdən bəyzadələr törəyib, 

Kütbeyinlər, keyzadələr törəyib,  

Sərsərilər, səyzadələr törəyib, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 
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Heçkəs öz yoluyla düz dolanmayır, 

Qəlblərdə iz salıb, söz dolanmayır,  

Nə qədər istəsən gəz, dolanmayır, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 

 

Hayana baxırsan şərdi, böhtandı, 

Fitnədi, fəsaddı, araqatandı, 

İblisdi, əqrəbdi, ya da şeytandı, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 

 

Kəramət azalıb, mürvət qalmayıb, 

Ar-namus tükənib, qeyrət qalmayıb, 

Mənəvi gözəllik, sərvət qalmayıb, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 
 

                       Cəmil Əkbər 14. 11- 1993 

 

4. MƏN BELƏ DÜNYANIN NƏYİNƏ GƏLDİM? 
 

      Şair Məmməd Araza 
 

İnsan birbirini yorub öldürür, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 

Dağı sinəsinə vurub öldürür, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 
 

Deməklə yoluna-izinə gəlmir, 

Kəcinə dolanır, düzünə gəlmir,  

Ayılıb qəflətdən özünə gəlmir, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 
 

Baxdıqca insanın qaralır qanı, 

Sarsıyır varlığı, üzülür canı, 

Çəkilir zülalı, quruyur şanı, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 
 

Hamı birbirinin əlinə baxır, 

Düşür fitnəsinə felinə baxır,  

Saxta sözlərinə, dilinə baxır, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 
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İnsan birbirini yaman bezdirir, 

Dağa salıb, daşa salıb gəzdirir, 

Müsibətə, işgəncəyə dözdürür, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 
 

İnsanam deyənin üzü gülməyir, 

Söhbəti gülməyir, sözü gülməyir, 

Nə deyim, danışım, düzü gülməyir,  

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 
 

Ədalət də, həqiqət də sözdədir, 

Sədaqət də, səxavət də sözdədir,  

Bacarıq da, fərasət də sözdədir, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 
 

İnsan birbirinin halına qalmır, 

İnciyib-küsənin könlünü almır, 

Axtarıb-arayıb xəbərdar olmur, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 
 

Məqam gəlməmişdən ağarır başlar, 

Tutulub qabaqlar, çatılır qaşlar, 

Gödəlir ömürlər, kəsilir yaşlar, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 
 

Xətir-hörmət, haqqı-saya baxan yox, 

Nə çörəyə, nə də çaya baxan yox,  

İnsan kimi qənşərinə çıxan yox, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 
 

Kiçiklər böyüyü saya gətirmir, 

Süfrəyə çağırmır, çaya gətirmir,  

Qəlbində əqidə, qayə gətirmir, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 
 

Düha sahibi də gözdən salınır, 

Yolu qamçılanır, izdən salınır,  

Gün çeşdə qalxmamış, tezdən salınır, 

Mən belə dünyanın nəyinə gəldim? 
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Cəmil Əkbər qınamasın el səni, 

Dəhan səni, dodaq səni, dil səni, 

Çəmən-çiçək, bülbül səni, gül səni, 

Sən belə dünyanın nəyinə gəldin? 
 

              Cəmil Əkbər           27. 02 – 1996 

                               

5. GƏTİR 
 

Ulu Tanrım, rəhmin gəlsin bəşərə, 

İnsanın qəlbinə məhəbbət gətir. 

Açılıb həryanda gözəl mənzərə, 

Kəramət bəxş eylə, mərhəmət gətir. 

 

Elin varı-halı talan olmasın, 

Əllərdə, ayaqda qalan olmasın,  

Gözləri qanyaşla dolan olmasın, 

Ülfət-ünsiyyətə ləyaqət gətir. 

 

Əzilən olmasın, əzən olmasın, 

Canından usanıb, bezən olmasın,  

Zülmün zəncirinə dözən olmasın, 

Bu cahan mülkünə səadət gətir. 

 

Obalar, oymaqlar, ellər oyansın, 

Bülbül vəcdə gəlib, güllər oyansın,  

Könül diyarında tellər oyansın,  

Ellərə, obaya hərarət gətir. 

 

Sözlərdə, söhbətdə yalan olmasın, 

Züy tutub, nağara çalan olmasın,  

Əqrəblər, iblislər, ilan olmasın,  

Dövrü-zəmanəyə ədalət gətir. 

 

Nə qərəz, nə qisas, hiddət olmasın. 

Küdurət olmasın, nifrət olmasın,  

Gileylər, güzarlar, qeybət olmasın,  

Hər insanoğluna şərafət gətir. 
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İnsan məhəbbətlə otursun, dursun, 

Fərəhlə, qürurla yaratsın qursun, 

Ömür karvanını o başa vursun, 

Torpağa naz-nemət, bərəkət gətir. 

 

Bahar gəlsin xalısını toxusun, 

Gül-çiçəyin ətirləri qoxusun, 

Fəqan edib şeyda-bülbül oxusun, 

Bağı-gülüstana təravət gətir. 

 

Görməsin gözümüz həyasızları, 

Vicdansız, məsləksiz, qayəsizləri, 

Qədəmi uğursuz, sayəsizləri, 

Ədəb-ərkan gətir, nəzakət gətir. 

 

Hamı birbiriylə canhacan olsun, 

Səmimi yaşasın, mehriban olsun, 

Könüllər diyarı çıraqban olsun, 

Xeyirxahlıq gətir, fəzilət gətir. 
 

               Cəmil Əkbər 18. 04 -1998 

    

6. GƏTİR! 
 

Oğul nə qazansan özün bilərsən, 

Mənə insaf, mürvət, kəramət gətir! 

Özün şənlənərsən, özün gülərsən, 

Mənə ilqar, iman, mərhəmət gətir! 

 

Yerli-yersiz ədəbazlıq eyləmə, 

Tayfabazlıq, yerlibazlıq eyləmə, 

Kəndirbazlıq, hoqqabazlıq eyləmə, 

Mənə ədəb-ərkan, nəzakət gətir! 

 

Övladı-bəşərə pislik eyləmə, 

Nanəciblik, nə də nəslik eyləmə, 

Nə xainlik, nə xəbislik eyləmə, 

Mənə xeyirxahlıq, fəzilət gətir! 



25 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD 

 

Dolanma dünyanı dönüklük ilə, 

Vicdanı, məsləki sönüklük ilə, 

Hər səmtə, həryana yönüklük ilə, 

Mənə sədaqətlə, səxavət gətir! 

 

Ellərin içində adını saxla, 

Qohumunu saxla, yadını saxla, 

İtirmə tamını, dadını saxla,  

Mənim ünvanıma şərafət gətir! 

 

Ellərə-obaya xidmətin olsun, 

Yetişsin nəzərin, diqqətin olsun,  

Qəlbində təpərin, riqqətin olsun, 

Mənə tər qönçədə təravət gətir! 

 

İşində, gücündə soyuqluq etmə, 

Müqəvvalıq etmə, oyuqluq etmə, 

Anan oğul doğub, toyuqluq etmə, 

Ünsiyyət-ülfətə hərarət gətir! 

 

Mən Cəmil Əkbərin sözünə gəl bax, 

Yoluna nəzər sal, izinə gəl bax, 

Utanıb qızarma, üzünə gəl bax,  

Mənə ürək dolu məhəbbət gətir! 
 

               Cəmil Əkbər      2. 09 -1996 

 

7. GƏTİR 
 

Cəmil Müzadiloğluna  

Babanın adını sənə qoydular, 

Adına, sanına şərafət gətir. 

Bu adda, bu sanda nəsə duydular, 

Adına, sanına məhəbbət gətir. 

 

Atanın yurdunu şen eylə bala, 

Xətanı-bəlanı gen eylə bala, 

Yaxşı sədan gəlsin, ün eylə bala, 

Ünsiyyət, ülfətə sədaqət gətir. 
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Oturub duranda özünü gözlə, 

Dinib danışanda sözünü gözlə, 

Gəzib hərlənəndə izini gözlə, 

Ədəb-ərkan gətir, nəzakət gətir. 
 

                       Cəmil Əkbər 

 

8. GƏLİB OTURUR 

 

Mərd igidlər yerində, 

Gədə gəlib oturur. 

Şaqqulularsayağı, 

Dədə gəlib oturur. 

 

Kamal yoxdu sərində, 

İşi yoxdu dərində, 

Sağlamların yerində, 

Zədə gəlib oturur. 

 

Doğru demək suç olub, 

Silinərək puç olub, 

Sayılmayır, heç olub, 

Hədə gəlib oturur. 

 

Sədaqəti danırlar, 

Səxavəti danırlar, 

Mərifəti danırlar, 

Pedə gəlib oturur. 
 

           Cəmil Əkbər   1.02-1998 

 

9. GƏL GÖRÜM 
 

Yaman qarışıbdı yaxşı yamana, 

Sərrafsan ayırıb tanı, gəl görüm. 

Tüsdülər dumana, könül gümana,   

Araşdır, tap zəri, hanı gəl görüm? 
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Mərdlər namərd olub, namərd mərd olub, 

Bürüyüb bəşəri, yaman dərd olub, 

Düşmənlər birləşib, bil həmdərd olub,                

Kimi bədnam edib, qına gəl görüm?          

 

Kimə nə deyirsən xətrinə dəyir, 

Qələm, dəftərinə, sətrinə dəyir, 

Qönçəsinə dəyir, çətrinə dəyir, 

Kişisən yoxlayıb sına, gəl görüm? 

 

Hərə bir dərədə öz işindədir, 

Dərin işindədir, üz işindədir,  

Əyri işindədir, düz işindədir, 

Oğulsan sezərək una, gəl görüm? 

 

Həyat vadar edir düz dolanmağa, 

Eşidib, anlayıb söz dolanmağa,  

Qəlbində sönməyən köz dolanmağa, 

Çəkinmə kənara, yana, gəl görüm?   
 

                                           Cəmil Əkbər  
 

10. DE GƏLSİN 
 

Danışanda diqqət yetir dilinə, 

Könül açan söz-söhbətdən de gəlsin, 

İnsanoğlu düşən zaman əlinə, 

Ədəb, ərkan, mərifətdən de gəlsin. 

 

Yerli-yesiz qarışdırma aranı, 

Qövr etdirmə sızıldayan yaranı, 

Ünsiyyətə səpələmə boranı, 

İnsanlıqdan, ləyaqətdən de gəlsin. 

 

Sözlərində yer olmasın yalana, 

Əqrəblərə, iblislərə, ilana, 

Aralığa qal-qovğanı salana, 

Ədalətdən, həqiqətdən de gəlsin. 
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Elə et ki, pürkamalın bilinsin, 

Fikirindən nuri-aləm ələnsin, 

Yolunla, izinlə gedib-gəlinsin, 

Pak ülfətdən, ünsiyyətdən de gəlsin. 

 

Şər danışıb ortalığı qatma gəl, 

Mərd igidi namərdlərə satma gəl, 

Daha bəsdir qəflətlərdə yatma gəl, 

Xeyirxahlıq, fəzilətdən de gəlsin. 

 

Çox sözləri saxlaginən özünə, 

Cavan ikən tor gəlməsin gözünə. 

Bir nəzər sal yolağına, izinə, 

Sağlam arzu, saf niyyətdən de gəlsin. 

 

El içində yaxşı çıxart sədanı, 

Yerli-yersiz gözə soxma ədanı, 

Görən, bilən özü alsın qadanı, 

Sədaqətdən, səxavətdən de gəlsin. 

 

Daha bəsdir kobudluqdan əl götür, 

Gözlərindən dumanını sil götür, 

Oxu bu namədən, öyrən bil götür, 

İnsaf, mürvət, kəramətdən de gəlsin. 

 

Eşitginən, anlaginən Cəmili, 

Az bu qədər danlaginən Cəmili. 

Kötəkləyib yanlaginən Cəmili, 

Ehtiramdan, mərhəmətdən de gəlsin. 
 

                           Cəmil Əkbər  6. 08 – 1997 

                                                

11. BİR DƏ GƏL 
 

Mən səni görəndə qəlbim şad olur, 

İnsaf eylə, mürvətinlə bir də gəl. 

Qüssə, kədər, möhnət mənə yad olur, 

Nicatınla, nüsrətinlə bir də gəl. 
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Səndən ayrı qaşqabağım tökülür, 

Kaman olub dağ qamətim bükülür, 

Məhəbbətim talan olub sökülür, 

İntizarın, həsrətinlə bir də gəl. 

 

Səni görcək könül quşum sevinir, 

Fərəhlənib, qürrələnib öyünür, 

Eşq-həvəslə çırpınaraq döyünür, 

Nəzərinlə, diqqətinlə bir də gəl. 

 

Məni qoyma intizarda amandır, 

Həsrətin çəkirəm xeyli zamandır, 

Soruşsan halımı bil ki, yamandır, 

Abırınla, ismətinlə bir də gəl. 

 

Nəolaydı qulluğumda durasan? 

Zəhmət çəkib bir özünü yorasan, 

Düşməyəsən heç bir zaman tora, sən. 

Xidmətinlə, hikmətinlə bir də gəl. 

 

Qəlbində döyünən məhəbbət olsun, 

İbtida aşiqə sədaqət olsun, 

Zəriflik, incəlik, məlahət olsun, 

Sağlam arzu-niyyətinlə bir də gəl. 

 

Aşiqlər məşuqa qovuşa bilə, 

Xətadan, bəladan sovuşa bilə, 

Yetişib arzuya qımışa bilə, 

Qələbənlə, zəfərinlə bir də gəl. 

 

Yadından çıxartma Cəmil Əkbəri, 

Yolunda tökürəm haçandan təri, 

Oyana boylanma, bəri bax, bəri, 

Hünərinlə, təpərinlə bir də gəl. 
 

                  Cəmil Əkbər   24. 12 – 1997 
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12. HARDASAN? 
 

Bir zaman hamıya qardaş deyirdik, 

Gözəl əyyam, gözəl günlər hardasan? 

Vəfalı dost-tanış, yoldaş deyirdik,  

Gözəl dövran, gözəl günlər hardasan? 
 

Hamı sığınmışdı beynəlmilələ, 

Möhkəm bünövrəyə, kökə, təmələ, 

Yenicə gəlirdi bəşər əmələ, 

Gözəl dövran, gözəl günlər hardasan? 
 

Azadlığa, səadətə çatırdıq, 

İnsanlığa, ləyaqətə çatırdıq, 

Pak arzuya, saf niyyətə çatırdıq,  

Gözəl dövran, gözəl günlər hardasan? 
 

El şəninə yaradardıq, qurardıq, 

Eşq-həvəslə oyanardıq, durardıq, 

Birbirindən kef-halını sorardıq, 

Gözəl dövran, gözəl günlər hardasan? 
 

Can atardıq kommunanı görməyə, 

Bağlar salıb meyvəsini dərməyə, 

Yol tapırdıq ürəklərə girməyə, 

Gözəl dövran, gözəl günlər hardasan? 
 

Həryana baxırdın nemət bol idi,       

İnsanda müdriklik, hikmət bol idi,    

Mənəvi gözəllik, sərvət bol idi,         

Gözəl dövran, gözəl günlər hardasan? 
 

Canından usanıb bezən yox idi,  

Kovxa təpiyinə  dözən yox idi,  

Avara dolanıb-gəzən yox idi, 

Gözəl dövran, gözəl günlər hardasan? 
 

Kamal dünyasından nur ələnirdi, 

İnci səpilirdi, dür ələnirdi,  

Seyrə çıx, dünyanı gör, ələnirdi, 

Gözəl dövran, gözəl günlər hardasan? 
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Hamı üz tuturdu sağlam niyyətə, 

Qovuşmaq istərdi mədəniyyətə, 

Ünsiyyət-ülfətdə səmimiyyətə, 

Gözəl dövran, gözəl günlər hardasan? 
 

Hamı dinləyirdi  kurant səsini, 

Kremlin ecazkar zümzüməsini, 

Xəyal dolanırdı yer kürrəsini, 

Gözəl dövran, gözəl günlər hardasan? 
 

Hayana baxırdın çörək bol idi, 

Tərtəmiz döyünən ürək bol idi, 

İnsandan-insana kömək bol idi, 

Gözəl dövran, gözəl günlər hardasan? 
 

Yox idi qal-qovğa, kəsmişdi dava, 

Kəsmişdi zəhərə qarışmış hava, 

Meydanda yox idi sərsəri, yava, 

Gözəl dövran, gözəl günlər hardasan? 
 

Yetimlər, yesirlər çörəyə çatdı, 

Tutdu vəzifələr, zirvəyə çatdı,  

Yetişib haraya, köməyə çatdı,  

Gözəl dövran, gözəl günlər hardasan? 
 

Üzlərdə-gözlərdə həya var idi, 

Əqidə var idi, qayə var idi,  

Təlimi düz verən dayə var idi,  

Gözəl dövran, gözəl günlər hardasan? 
 

Sənin həsrətindən gözüm yoldadır, 

Hayanı axtarım, gəzim yoldadır? 

Şeirim, qəzəlim, sözüm yoldadır, 

Gözəl dövran, gözəl günlər hardasan? 
 

Qanım qaynayırdı insana sarı, 

Düşünüb dərk edən, qanana sarı,  

Alim həmkarıma, loğmana sarı, 

Gözəl dövran, gözəl günlər hardasan? 
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Aylar yola salıb, gün keçirmişəm, 

Biribirisindən şən keçirmişəm,  

Sədalar salmışam, ün keçirmişəm,  

Gözəl dövran, gözəl günlər hardasan? 
 

Ötən dövranlara ay sədd afərin,   

Verim müjdəsini, alım xəbərin,     

Sevindir qəlbini Cəmil Əkbərin, 

Gözəl aylar, gözəl günlər hardasan? 
 

                 Cəmil Əkbər       25. 11 -1994 

 

13. BİR YETMİŞ DƏ GƏL 
 

Coğrafiyaşünas  alim Hacı Həsənovun 70 illiyinə həsr olunur 
 

Yetmiş il yaşamaq hünər olsa da, 

O yaşın üstünə bir yetmiş də gəl. 

Qələbə, təntənə, zəfər olsa da, 

Yetmişin üstünə bir yetmiş də gəl. 
 

Qoy yüz qırx yaşını oğullar görsün, 

Qoşa qarısınlar, gəlinlər görsün, 

Mahirə nənəylə, nəvələr görsün, 

Yetmişin üstünə bir yetmiş də gəl. 
 

Görsün o günləri dostlar, tanışlar, 

Mehriban, səmimi yaxın yoldaşlar, 

Həmkarlar, həmdəmlər, əziz sirdaşlar, 

Yetmişin üstünə bir yetmiş də gəl. 
 

Deməki bu qədər yaşamaq çətin, 

Şələ çox ağırdı, daşımaq çətin, 

Peysərin qızardıb qaşımaq çətin, 

Yetmişin üstünə bir yetmiş də gəl. 
 

Baxıb o günlərə sevinək biz də, 

Qürur, iftixarla öyünək biz də, 

Araxla, konyakla yuyunaq biz də, 

Yetmişin üstünə bir yetmiş də gəl. 
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Yüz qırx yaşında da vura biləsən, 

Kefin gümrah ola, dura biləsən, 

Qollar yorulmaya, qura biləsən, 

Yetmişin üstünə bir yetmiş də gəl. 
 

Dövran gözəl olsun, gün gözəl olsun, 

Səda gözəl olsun, ün gözəl olsun, 

Dəyirman işləsin, dən gözəl olsun, 

Yetmişin üstünə bir yetmiş də gəl. 

 

Dostluqda gözəlsən ay “Qızıl Hacı”1, 

Olma bu dünyada var-hal möhtacı, 

Gəlsin yubleyinə qardaşla, bacı, 

Yetmişin üstünə bir yetmiş də gəl. 

 

O zaman yada sal Cəmil Əkbəri, 

İçirdib xoda sal, Cəmil Əkbəri,  

Ocaqsız “oda” sal Cəmil Əkbəri,  

Yetmişin üstünə bir yetmiş də gəl. 
 

                     Cəmil Əkbər 14. 11 -1997        

                            

14. MƏQAMINDA GƏL 
 

Qərq olub qəflətdə yatma amandır, 

Nicata, nüsrətə məqamında gəl. 

Yaxşını yamana qatma amandır, 

İnsafa, mürvətə məqamında gəl. 

 

İşində, gücündə ədalətli ol, 

Vicdanlı, məsləkli, sədaqətli ol, 

Gözlə ədəb-ərkan, nəzakətli ol, 

Namusa, qeyrətə məqamında gəl. 

 

 
1Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı institutunun müəllim kollektivi 

coğrafiyaşünas alim Hacı Həsənova, insanlarla səmimi münasibətə, xasiyyətinə görə 

də “Qızıl Hacı” deyə müraciət edərdilər.  
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Düşüncə, dərrakə, kamalı artır, 

Əqidə, məsləki, amalı artır, 

Mənəvi gözəllik, camalı artır, 

Oxu qiraətə məqamında gəl. 

 

Eşidib dinləsən Cəmil Əkbəri, 

Yetər gərəyinə olar səməri, 

Dolanma biçarə, gəzmə sərsəri, 

Fəhm-fərasətə məqamında gəl. 
 

                  Cəmil Əkbər          30. 11 – 1994 

 

15. GƏLƏ BİLƏRMİ? 
 

Dolanıb keçdikcə dövrü-zəmanə, 

Bir də Nizamimiz gələ bilərmi? 

Dolana şamlara, gələ pərvanə, 

Bir də Fizulimiz gələ bilərmi? 

 

Yarana  bilərmi düha sahibi? 

Dünyada hərşeydən baha sahibi?  

Qəpik yox, quruş yox, şaha sahibi? 

Dahi Marksımız gələ bilərmi? 

 

Doğula bilərmi Quranı yazan, 

Özünü bu yolda yoranı yazan, 

Elin xidmətində duranı yazan, 

O Qadiri-Sübhan gələ bilərmi? 

 

Bilinə bilərmi sədarətimiz? 

Ellərin içində məharətimiz, 

Yayıla bilərmi şərafətimiz? 

Səsimiz, ünümüz gələ bilərmi? 

 

Bir də qayıdarmı ötən zamanlar? 

Yenicə göyərib, bitən zamanlar?  

Haraya, həşirə yetən zamanlar? 

Dövrü-zəmanəmiz gələ bilərmi? 
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Doğma Vətənimdə, Qazax elində, 

Xətadan, bəladan uzax elində, 

Məzlumlar, məsumlar, yazıx elində, 

Vurğunum2, Osmanım3 gələ bilərmi? 

 

Kamal sahibləri köçüb getdilər, 

Yaxşını, yamanı seçib getdilər, 

Canından, qanından keçib getdilər, 

Amal sahibimiz gələ bilərmi? 

 

Gədəbəy mahalı Misgin elində, 

Dumanlı dağlarda, çisgin elində, 

Nadanlar əlindən küsgün elində, 

Bir də Cəmilimiz gələ bilərmi? 
 

                Cəmil Əkbər       28. 08 – 1998 

 

16. YERƏ BƏRƏKƏT GƏLƏR 

 

Göyə bulud çökəndə, 

Dağ başına çən gələr. 

Dəyirmana dən gedər, 

Evimizə un gələr. 

 

Üzdə olsa həyamız, 

Əqidəmiz, qayəmiz, 

Elə dəyər sayəmiz, 

Yerə bərəkət gələr. 

 

Övlad fərli olarsa, 

Dizi kirli olarsa, 

Üzü nurlu olarsa. 

Xəta bizdən gen olar. 

 

 

 
2 Xalq  şairimiz Səməd  Vurğun  nəzərdə tutulur. 
3 Xalq  şairimiz Osman Sarıvəlli nəzərdə tutulur. 
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İsmətimiz bol olsa, 

Ünsiyyətlər bal olsa, 

Hərzə dillər lal olsa, 

İnsanoğlu xar olmaz. 
 

Hamı zəhmət çəkərsə, 

Hamı xidmət edərsə, 

Doğru yolla gedərsə, 

Çörəyimiz bol olar. 
 

Bağban naşı olmasa, 

Ağaclar bar verəcək, 

Peyvənd edə bilməsə, 

Meyvəsi cır qalacaq. 
 

Qadın mehriban olsa, 

Kişi gümrah olacaq. 

Qaşqabağı çatılmaz, 

Müdam cavan qalacaq. 
 

Abır-ismət azalsa, 

Vaxtından tez qocallıq. 

İnildəyib, sızlayıb, 

Gündən-günə azallıq. 
 

İnsan qoçaq olarsa, 

Varı-halı çoxalar. 

Gözəl keçər dövranı, 

Cah-cəlalı çoxalar. 
 

Arvad tənbəl olarsa, 

Ev zibilli qalacaq. 

Dibçəklərdə boy atan, 

Gül-çiçəklər solacaq. 
 

Kişi mehriban olsa, 

Arvad muma dönəcək. 

Sərt qayalar əriyib, 

Hamsı şuma dönəcək. 
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Arvad uysa sürməyə, 

Onu-bunu görməyə, 

Evdə dava olacaq, 

Uşaq yava olacaq. 
 

Başda kamal olarsa, 

Hüsnü-camal olarsa, 

Məslək amal olarsa, 

Atar qəsdi-qərəzi. 
 

Ünsiyyətlər  pozulmaz, 

Xətir-hörmət azalmaz, 

Doğru-tərsə yozulmaz, 

Şər-böhtanlar yazılmaz. 
 

Xəyanətlər olmasa, 

İnsan qəlbi qırılmaz, 

Sinələrə dağ-düyün, 

Altdan-üstdən vurulmaz. 
 

Səmimiyyət olarsa, 

Dövranımız xoş keçər. 

Dağlarımız gül açar, 

Aranımız xoş keçər. 
 

Sərvanımız çaşmasa, 

Karvanımız düz gedər, 

Yolda, izdə ləngiməz, 

Məqamında tez gedər. 
 

Əqidəmiz düz olsa, 

Böyük-kiçik sayılar, 

İnsanoğlu qəflətdən, 

Tez oyanıb ayılar. 
 

Yoldaş da yoldaş olar, 

Çağdaş da çağdaş olar 

Sirdaş da sirdaş olar, 

Qardaş da qardaş olar. 
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Hiylə, kələk azalar, 

Çovğun, külək azalar,  

Göydən yerə nur düşər, 

Nə əkilib biçilsə, 

Hər dənindən dür düşər. 
 

                    Cəmil Əkbər 

 

17. GƏLƏR 
 

Çox da öyünməsin ara qatanlar, 

Təbili çalınar, zamanı gələr. 

Min bir sifət ilə vara çatanlar, 

İnləyən, sızlayan kamanı gələr. 

 

Pozular nəşəsi, azalar kefi, 

Kəsilər həryandan gəliri, nəfi, 

Bilinər həryanda xətası, səhvi, 

Düşər müsibətə amanı gələr. 

 

İxtiyar, iqtidar əlindən gedər, 

Sözləri-söhbəti dilindən gedər,  

Qaçar bülbülləri gülündən gedər, 

Qopar ah-naləsi, fəqanı gələr. 

 

Qolunda, qılçında giri də qalmaz, 

Dostların, tanışın biri də qalmaz, 

Dideyi-giryanın nuru da qalmaz, 

Tor qonar gözünə dumanı gələr. 

 

Fitnə belə qalmaz, fel belə qalmaz, 

Dolanar qərinə, il belə qalmaz, 

Dəyişər səmtini yel belə qalmaz, 

Tapılar xəstənin dərmanı, gələr. 

 

Xəyal belə qalmaz, huş belə qalmaz, 

Sağlıq belə qalmaz, nuş belə qalmaz, 

Payız belə qalmaz, qış belə qalmaz,  

Baharın müjdəsi, ormanı gələr. 
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Dövranı xoş görüb şeşələnməsin, 

Məzluma, fəqirə kişilənməsin, 

Məqamı yetişər, pöşələnməsin, 

Tökülər axura, samanı gələr. 

 

Səbr eylə, darıxma ay Cəmil Əkbər! 

Sarsılma, qarıxma ay Cəmil Əkbər!  

Korşuxma, karıxma ay Cəmil Əkbər! 

Haqqın, ədalətin fərmanı gələr. 
 

                      Cəmil Əkbər      16.07 -1995 

 

18. GƏLİR 

 

Gördüyüm, bildiyim çox azlıq edir, 

Oxuyub, öyrənib biləsim gəlir. 

Qocalıb qarımaq nasazlıq edir, 

Dünyaya yenidən gələsim gəlir. 

 

Haqsızlıq gördükcə dözən deyiləm,  

Elimdən, obamdan bezən deyiləm,   

Əlimi-əlindən üzən deyiləm,            

Neçəki canımda nəfəsim gəlir.       

 

Dağların köksündən sel açılanda,     

Taxıllar boy atıb tel biçiləndə, 

Tumurcuq partlayıb gül açılanda,   

Seyrinə daldıqca həvəsim gəlir.    

 

Əsəblər korlanıb, qan qaralanda,  

Bostan pozulanda, tağ saralanda,                    

Səbrlər tükənib lap daralanda,        

İnsanam deyəndən küsəsim gəlir. 

 

Yol-ərkanı azanları görəndə,  

Ayaq altdan qazanları görəndə,  

Ünsiyyəti pozanları görəndə,          

Biryolluq ülfəti kəsəsim gəlir. 
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Qaraya ağ, ağa qara deyəndən,   

Bütövə tam, tama para deyəndən,    

Xəstəyə sağ, sağa yara deyəndən,    

Vurub gözlərini dələsim gəlir. 

 

                           Cəmil Əkbər    9. 01 - 1980 

                                  

19. GƏLİR 

 

Könlüm üçün yoxdur qoruq, qadağa, 

Gedib hər diyarı dolanıb gəlir. 

Uçur səmalarda, qonur budağa, 

Gözəl oylağını dolanıb gəlir. 

 

Bahar fəsli açır güllər, çiçəklər, 

Həyatdan ruh alır gözəl-göyçəklər, 

Alagöz üstünü basır birçəklər, 

Gözəlin boynuna dolanıb gəlir. 

 

Yaz olunca bütün həyat oyanır, 

Bizim ellər al çəmənə boyanır, 

Gözəllər də maral kimi boylanır, 

Çayların suyu da bulanıb gəlir. 

 

Mələşir sürülər, kişnəşir atlar, 

Sevgisiz yaşama, ürəyin çatlar, 

Cavana xoş gəlir bu toy-büsatlar, 

Gözəl oylağını dolanıb gəlir. 

 

                     Cəmil Əkbər     1955 

 

20. YAZIĞIM GƏLİR 
 

Cahil də, gəda da, nadan da bizik,  

Yolunu tərsinə adan da bizik, 

Özgə qazancını udan da bizik, 

İnsanam, insana yazığım gəlir. 
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Utanan da bizik, qızaran da biz, 

Od alıb, qızışıb, közərən də biz,  

Açılıb, tutulub, bozaran da biz, 

İnsanam, insana yazığım gəlir. 
 

Qazanan da bizik, ötürən də biz, 

Gətirən də bizik, götürən də biz, 

Tapanlar da bizik, itirən də biz,  

İnsanam, insana yazığım gəlir. 

 

Yanılan da bizik, çaşan da bizik,  

Həddi - hüdudunu aşan da bizik, 

Qaynayan da bizik, daşan da bizik,  

İnsanam, insana yazığım gəlir. 

 

Can alan da bizik, can verən də biz, 

Qan alan da bizik, qan verən də biz, 

Gövhər axtaran da, kan verən də  biz, 

İnsanam, insana yazığım gəlir. 

 

Birləşən də bizik, təklənən də biz, 

İnanan da bizik, şəklənən də biz, 

Yükləyən də bizik, yüklənən də biz,  

İnsanam, insana yazığım gəlir. 

 

Yaradan da bizik, quran da bizik,  

Yorulan da bizik, yoran da bizik,  

Vurulan da bizik, vuran da bizik, 

İnsanam insana yazığım gəlir. 

 

Tor atan da bizik, tora düşən də,  

Səadət gəzən də, dara düşən də, 

Azadə gəzən də, gora düşən də, 

İnsanam insana yazığım gəlir. 

 

Sevinc də bizimdir, kədər də bizim,  

Şəkər də bizimdir, qəhər də bizim, 

Zülmət də bizimdir, səhər də bizim, 

İnsanam, insana yazığım gəlir. 
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Hiylə də bizimdir, biclik də bizim, 

Ağıl da bizimdir, giclik də bizim, 

Dava da, dalaş da, dinclik də bizim, 

İnsanam, insana yazığım gəlir. 
 

Dünya da bizimdir, qala da bizim, 

Müsibət də bizim, bəla da bizim, 

Gül-çiçək də bizim, ala da bizim, 

İnsanam insana yazığım gəlir. 
 

Ağıl da bizimdir, göz də bizimdir, 

Söhbət də bizimdir,  söz də bizimdir,  

Əməl də bizimdir, iz də bizimdir, 

İnsanam, insana yazığım gəlir. 
 

Qanan da biz olduq, qanmayan da biz, 

Yanan da biz olduq, yanmayan da biz, 

Anlayan da bizik, anmayan da biz, 

İnsanam, insana yazığım gəlir. 
 

Həmkar da, taytuş da, yoldaş da bizik,  

Həmsöhbət, həmdəm də, sirdaş da bizik, 

Ata da, ana da, qardaş da bizik, 

İnsanam, insana yazığım gəlir. 
 

Dağıdan da bizik,  talayan da biz,  

İnsanı qanına bulayan da biz,   

Cır kökə peyvəndi calayan da biz, 

İnsanam, insana yazığım gəlir. 
 

Asan da, kəsən də, zalım da bizik, 

Yazıq da, fəqir də, məzlum da bizik,   

İtən də, batan da, məchul da bizik, 

İnsanam, insana yazığım gəlir. 
 

Bülbültək oxuyan, ötən də bizik, 

Arzuya, məqsədə, yetən də bizik, 

Arada, bərədə itən də bizik, 

İnsanam, insana yazığım gəlir.           
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Düşünən də bizik, dərk edən də biz, 

İnanan da bizik, ərk edən də biz, 

Unudub biryolluq, tərk edən də biz, 

İnsanam, insana yazığım gəlir. 
 

Qatil də, zalım da, fəqir də bizik, 

Yazıq da, məzlum da, səqir də bizik,  

Müti də, aciz də, kəbir də bizik, 

İnsanam, insana yazığım gəlir. 

             

Açılan da bizik, solan da bizik, 

Boşalan da bizik, dolan da bizik, 

Məzlum da, kasıb da, kalan da bizik, 

İnsanam, insana yazığım gəlir. 
 

Bezdirən də bizik, bezən də bizik, 

Dözdürən də bizik, dözən də bizik, 

Əzilən də bizik, əzən də bizik, 

İnsanam, insana yazığım gəlir. 
 

Nanəcib də bizik, naqis də bizik,  

Acgöz də, tamahkar, həris də bizik,  

Xain də, paxıl da, xəbis də bizik,  

İnsanam, insana yazığım gəlir. 
 

İncidən də bizik, küsən də bizik,  

Ünsiyyət-ülfəti kəsən də bizik, 

Qorxudan yarpaqtək əsən də  bizik, 

İnsanam, insana yazığım gəlir. 
 

Açılan da bizik, solan da bizik, 

Boşalan da bizik, dolan da bizik, 

Gözləri yollarda qalan da bizik, 

İnsanam, insana yazığım gəlir. 
 

Ağladan da bizik, güldürən də biz,  

Dirildən də bizik, öldürən də biz,  

Yerlə-yeksan edən, qaldıran da biz,  

İnsanam, insana yazığım gəlir. 
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Ünsiyyət-ülfəti pozan da bizik,  

Doğrunu tərsinə yozan da bizik, 

Ayaqlar altından qazan da bizik, 

İnsanam, insana yazığım gəlir.  

 

                                Cəmil Əkbər 

 

21. YAZIĞIM GƏLİR 

 

Dünya dedikləri gözəl yaranıb, 

Onu qanmayana yazığım gəlir. 

Səndən də, məndən də əzəl yaranıb,             

Onu anmayana yazığım gəlir. 

 

Ünsiyyəti, ülfətləri pozanın, 

Yollarını dağa-daşa azanın, 

Şər danışıb, böhtanları yazanın, 

Düşdüyü gümana yazığım gəlir. 

 

Yaxşıları yamanlardan seçməyən, 

Boya görə xələtini biçməyən, 

Haq yolunu dolanmayan, keçməyən, 

Gözlərdə dumana yazığım gəlir. 

 

Hayana baxırsan nadan çoxalıb, 

Təlimdən yarımçıq dadan çoxalıb,  

Yolunu tərsinə adan çoxalıb, 

Bu dövrü-zamana yazığım gəlir. 

 

Xətirindən, hörmətindən xəbərsiz, 

İnsafından, mürvətindən xəbərsiz, 

Abırından, ismətindən xəbərsiz, 

Cahilə, nadana yazığım gəlir. 

 

Bağ salıb barından dərə bilməyən, 

Aldığı borcları verə bilməyən, 

Uzağı seyredib görə bilməyən, 

Donuza, qabana yazığım gəlir.           
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Ellərin yolunda tər tökənlərə, 

İnci səpələyib, zər tökənlərə,  

Halal zəhmətilə dür tökənlərə, 

Əkinçi, çobana yazığım gəlir. 

 

Gözləməyir həyasını kişilər, 

Əqidəsi, qayəsini kişilər, 

Köməyini, sayəsini kişilər,  

İsmətli canana yazığım gəlir. 

 

Münasibət, rəftar pozulub yaman, 

Xətirlər, hörmətlər azalıb yaman,  

Doğrular tərsinə yozulub yaman, 

Gərdişi-dövrana yazığım gəlir. 

 

İgidlər mövqedən alçalıb, enib, 

Eləbil kəhkəşan ulduzu sönüb, 

Yoxsaki, bəşərin taleyi dönüb, 

Məzhəbə, imana yazığım gəlir. 

 

Cəmil Əkbər, məhəl yoxdur sözə də, 

Eyhama da, işarəyə, gözə də, 

Sinəmdəki qövr eyləyən közə də, 

Bu şeiri yazana yazığım gəlir. 
 

                   Cəmil Əkbər       22. 01 – 1997 
 

22. OĞUL, KARA GƏLİN, QIZ, KARA GƏLİN 
 

    I  variant 
 

Deyilən sözləri dinləyin bala, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 

Taylardan, tuşlardan qalmayın dala, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 
 

Ağaran saqqala, başa bir baxın, 

Çatılan qabağa, qaşa bir baxın,  

Gödələn ömürə, yaşa bir baxın, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 
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Keçirmə vaxtını, vədəni hədər, 

Qocaltma babanı, dədəni hədər, 

Yetirmə qəlblərə, zədəni hədər, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 
 

Dayanıb gözləmir, gün gəlib keçir, 

Yayılır səs-səmir, ün gəlib keçir,  

Dağları bürüyən çən gəlib keçir, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 
 

Nənələr, babalar sizi gözləyir, 

Bu ellər, obalar sizi gözləyir, 

Bu yurdlar, yuvalar sizi gözləyir, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 
 

Qocalan analar, ata sizindir, 

Qızıl gül dəstəsi, buta sizindir,  

Qədrini bilməsən, xəta sizindir, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 
 

Yaxın da, uzaq da hamı sizindir, 

Əyəri-əksiyi, kəmi sizindir, 

İnləyib sızlayan bəmi sizindir, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 
 

Çəkilib kənara uzağa getmə, 

Qərq olub tufana, sazağa getmə, 

Eşit sözlərimi ay qağa, getmə, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 
 

Yetişib haraya gəlməsən olmaz, 

Gözündən dumanı silməsən olmaz, 

Fərəhlə üzümə gülməsən olmaz, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 

 

                                     Cəmil Əkbər 1. 01 -1999 
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23. OĞUL, KARA GƏLİN, QIZ, KARA GƏLİN 
 

  II variant 
 

Zəmanə hökm edir, biz qocalırıq, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 

Neyləyək, hayıfki tez qocalırıq,  

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 

 

Vaxtını-vədəni keçirmə veyil, 

Keçirsən işlərin düzələn deyil, 

Hünərə, zəfərə göstərin meyil, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 

 

Ataya-babaya yaxşı varis ol, 

Ellərə-obaya yaxşı varis ol,  

Bu yurda-yuvaya yaxşı varis ol, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 

 

Dövrü-zəmanəyə şöhrətli olun, 

Namuslu, vicdanlı, qeyrətli olun,  

Cəsarətli olun, cürətli olun,  

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 

 

Baban hər fikrini söyləyib bəyan, 

Çatdırıb, deyibdir ellərə əyan, 

Yatmayın qəflətdə, çox erkən oyan,  

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 

 

Hərə öz işini görməlidir bil, 

Bağ salıb, barından dərməlidir bil, 

İnsanlıq borcunu verməlidir bil, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 

 

Hər şeyi atalar edə bilməyir, 

Yorulur, yollarla gedə bilməyir, 

Hər istək-arzunu, güdə bilməyir, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 
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Ata-anaları yormayın bala, 

Dizinin girini qırmayın bala, 

Sığınıb kölgədə durmayın bala, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 
 

Eləki böyüdün, belədir qayda, 

Atanın adından sənə nə fayda? 

Görünün toylarda, hüzürdə, vayda, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 

 

Atalar qocalır, işləyə bilmir, 

Tökülür dişləri, dişləyə bilmir, 

Toyuğu, cücəni kişləyə bilmir, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 

 

Gərdişi-dövranı anlayın biraz, 

Özünü dərk edib, danlayın biraz, 

Kötəkləyin bir az, yanlayın biraz, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 

 

Fürsəti keçirib, vaxtı itirmə, 

Taleyi itirmə, bəxti itirmə, 

Şərəfi-şöhrəti, taxtı itirmə, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 

 

Bu dünya belədir əzəldən bəri, 

Neçəmin əsrdən, yüz ildən bəri, 

Çalışıb, vuruşub tökdülər təri, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 

 

İstəsən xoş keçsin günlərin sənin, 

Səslərin, səmirin, ünlərin sənin, 

Dağılsın başından çənlərin sənin, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 

 

Keçirmə günləri havayı, hədər, 

Mənalı günlərin mənasız gedər, 

Qəm-qüssə, dərd-azar qəlbini didər, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 
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Deməyin sözləri xoşa gəlməyir, 

İdrakdan süzülüb, başa gəlməyir, 

Fikirə, xəyala, huşa gəlməyir, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 

 

Zaman hökm eyləyir, vaxt gəlib daha, 

Tale gözləməyir, baxt gəlib daha, 

Qərarlar,  fərmanlar, akt gəlib daha, 

Oğul, kara gəlin, qız, kara gəlin. 
 

                            Cəmil Əkbər  

 

24. KEFİMƏ GƏLİN 

 

Baxıb zəmanəyə qanım qaralır, 

Kefsiz keyf edirəm, kefimə gəlin. 

Gen dünya başıma yaman daralır, 

Kefsiz keyf edirəm, kefimə gəlin. 

 

Qaralar yaxılır nər kişilərə, 

İgid kişilərə, ər kişilərə, 

Nə divan tuturlar gör kişilərə, 

Kefsiz keyf edirəm, kefimə gəlin. 

 

Haq deyənlər addımbaşı tapdanır, 

Niyə insanların gözü qapanır? 

Elin varı şülən olub talanır, 

Kefsiz keyf edirəm, kefimə gəlin. 

               

Bazar bahalıqdır, dolanmaq olmur, 

Ərsəyə gələrək sulanmaq olmur,  

Cıra peyvənd olub, calanmaq olmur, 

Kefsiz keyf edirəm, kefimə gəlin. 

 

Xəzana qərq olub solan çoxalır, 

Boşalan çoxalır, dolan çoxalır, 

Əllərdə, ayaqda qalan çoxalır, 

Kefsiz keyf edirəm, kefimə gəlin. 
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Fikirə, xəyala dalan çoxalıb,  

Zəhmətsiz, xidmətsiz kalan çoxalıb, 

Boğazdan yuxarı çalan çoxalıb, 

Kefsiz keyf edirəm, kefimə gəlin. 

 

Vaxtında almırıq əmək haqqını, 

Ən adi, ən sadə, yemək haqqını,  

Danışmaq haqqını, demək haqqını, 

Kefsiz keyf edirəm, kefimə gəlin. 

 

Məni qınamasın qoy yoldaşlarım, 

Həmkarım, həmdəmim, nə sirdaşlarım, 

Taytuşum, həmyaşıd, nə çağdaşlarım, 

Kefsiz keyf edirəm, kefimə gəlin. 

 

Canından usanıb, bezən çoxalıb, 

Avarə dolanıb, gəzən çoxalıb, 

Zülmün zəncirinə dözən çoxalıb,  

Kefsiz keyf edirəm, kefimə gəlin. 
 

Alan-almağında, satan-satmaqda, 

Qərq olub qəflətdə yatan-yatmaqda, 

Şər deyib aranı qatan-qatmaqda, 

Kefsiz keyf edirəm, kefimə gəlin. 

 

Ləyaqət əhlini sayanha yoxdur? 

Anlayıb fikrini, duyanha yoxdur? 

Çəkib öz yerinə qoyanha yoxdur? 

Kefsiz keyf edirəm, kefimə gəlin. 

 

Cəmili axtaran, arayanha yox, 

Könül yarasını sarıyanha yox,  

Telini, saçını darıyan ha yox, 

Kefsiz keyf edirəm, kefimə gəlin. 
 

              Cəmil Əkbər     6. 04 – 1996 
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25. GƏLSİN 
 

Gedin deyin nazlı yara, 

Ölürəm yanıma gəlsin. 

Qəlbim olub para-para, 

Dərdimə dərmana gəlsin. 
 

Xəstəyəm əlimi sıxsın, 

Düşmənin evini yıxsın, 

Dayanmayıb taxtda çıxsın, 

Şah kimi fərmana gəlsin. 

 

Mən sevirəm o dildarı, 

Dili şəkər o nigarı, 

Unutmayıb düz ilqarı, 

Qoy əhdi-peymana gəlsin. 
 

Vurulmuşam alagözə, 

Qaymaq dodaq, lalə üzə, 

İnanmasa doğru sözə, 

Qoy əqli-gümana gəlsin. 

 

Gözəl sənsiz usanıram,     

Yaxşı-yamanı qanıram,        

Bir şam kimi mən yanıram,  

Oduma pərvanə gəlsin. 
 

                            Cəmil Əkbər 1953         

                      

26. LƏNƏT GƏLSİN 
 

Azaldı kef-damaq, artdı qəm, kədər, 

Lənət bu qurğunu qurana gəlsin. 

Dövrü-zəmanəmiz ötüşdü hədər, 

Lənət, qəsdimizdə durana gəlsin. 

 

Haçandan bəridir müsibətdəyik, 

Xətada, bəlada xəsarətdəyik, 

İşgəncə, zülümdə, əsarətdəyik, 

Lənət, bu bəşəri yorana gəlsin. 
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Nəqədər igidə ləkə yaxdılar? 

Xainliklə, xəbisliklə baxdılar? 

Namərdliklə axırına çıxdılar? 

Lənət bu damğanı vurana gəlsin. 

 

Nəqədər nadanı başa çəkdilər? 

Qaldırıb zirvəyə, qaşa çəkdilər? 

Yağlı vəzifəyə, işə çəkdilər? 

Lənət, ümidləri qırana gəlsin. 

 

Böhtan deyən oldu, şər deyən oldu, 

Hər zirə-zibilə, zər deyən oldu,  

Hər uzunqulağa nər deyən oldu, 

Lənət zülümkara, tirana gəlsin. 
 

                                   Cəmil Əkbər 

 

27. GƏLMƏSİN 
 

İlahi, uzaq et həyasızından, 

Hayana getsə də, bizə gəlməsin, 

Vicdansız, məsləksiz, qayəsizindən,  

Çıxıb qənşərimə, gözə gəlməsin. 

 

Xilas et yaxamı nadan kəslərdən, 

Təlimdən yarımçıq dadan kəslərdən, 

Yolunu tərsinə adan kəslərdən, 

Baxıb yolağıma, izə gəlməsin. 

 

Hayanda dolanır-dolansın, neylim? 

Odlara-ocağa qalansın neylim? 

Dağılıb-sökülür, talansın neylim? 

Boylanıb dağıma, düzə gəlməsin. 

 

Çoxlarını bərkdə-boşda sınadım, 

Dərk eylədim azdan-çoxdan unadım, 

Yumurtatək dişə vurub tanıdım, 

Qapıma, bacama duza gəlməsin. 
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Beləsindən xilas olsun canımız, 

Şərəfimiz, şöhrətimiz, şanımız,  

Dəqiqəmiz, saniyəmiz, anımız, 

Qışdan ötüşməsin, yaza gəlməsin. 

 

Beləsindən usanmışam, bezmişəm, 

Sinə gərib əzabına dözmüşəm, 

Hədər yerə ürəyimi üzmüşəm, 

Ərkimə yön alıb, naza gəlməsin. 

 

Çox gördüm, eşitdim gədə dostları, 

Vicdanı-məsləki zədə dostları, 

“Dubunka”, dəyənək, pedə dostları, 

Çoxuma dadanıb, aza gəlməsin. 

           

Vəfasızın vəfasını görmədim, 

Dərrakəsi, qafasını görmədim, 

Ha boylandın səfasını görmədim, 

Köhnəsi qurtarıb, təzə gəlməsin. 

 

Qarşı gəldim beləsinə o qədər, 

Kələyinə, hiyləsinə o qədər,  

Qurğusuna, tələsinə o qədər, 

Sözlərim heçkəsə məzə gəlməsin. 

 

Yanımda durmayıb getsinha getsin, 

Özgə diyarlarda ötsünha ötsün, 

Cəmilin gözündən itsinha itsin, 

Sözümə, söhbətə saza gəlməsin. 

 

                 Cəmil Əkbər        14. 05 – 1993 
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28. MƏN BELƏ DÜNYAYA GƏLMƏZDİM ƏSLA 

 

I variant 

 

Bilsəydim ünsiyyət böylə olacaq, 

Mən belə ülfətə gəlməzdim əsla. 

Ləyaqət sahibi kölə olacaq,                                         

Mən belə dünyaya gəlməzdim əsla. 

 

Bilsəydim bu qədər arsız olacaq,     

Şərafətsiz, iqtidarsız olacaq, 

Müqəvvasayağı karsız olacaq,                

Mən belə dünyaya gəlməzdim əsla. 

 

Bilsəydim bu qədər, həyasız da var, 

Məsləksiz olanlar, qayəsiz də var, 

Təlimsiz qalanlar, dayəsiz də var, 

Mən belə dünyaya gəlməzdim əsla. 

 

Bilsəydim dühaya lağ edəcəklər, 

Basıb sinəsinə dağ edəcəklər, 

Çıxıb əndazədən ağ edəcəklər, 

Mən belə dünyaya gəlməzdim əsla. 

 

Bilsəydim bu qədər divanələr var, 

Ləyaqət əhlinə biganələr var,  

Bu qədər qal-qovğa, həngamələr var,        

Mən belə dünyaya gəlməzdim əsla. 

 

Bilsəydim ülfəti pozan olacaq,   

Doğrunu tərsinə yozan olacaq,       

Ayaqlar altını qazan olacaq,         

Mən belə dünyaya gəlməzdim əsla. 

 

Bilsəydim bu qədər yalan olacaq, 

Ayaqlar altında qalan olacaq, 

Dağılan, sökülən, talan olacaq, 

Mən belə dünyaya gəlməzdim əsla. 
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Bilsəydim bu qədər gədə olacaq,  

Vicdanı, məsləki, zədə olacaq,   

Dövrü-zəmanəyə hədə olacaq, 

Mən belə dünyaya gəlməzdim əsla. 

 

Bilsəydim zəmanə belə olacaq,         

Kamal sahibinə tələ olacaq, 

Abırsız, ismətsiz sülə olacaq,                

Mən belə dünyaya gəlməzdim əsla. 

 

Bilsəydim işimiz çətin olacaq, 

Quldurlar, oğrular mətin olacaq,     

Tikənin yağlısı itin olacaq,             

Mən belə dünyaya gəlməzdim əsla. 
 

                     Cəmil Əkbər  1-3. 11 -1993           

                                            

29. MƏN BELƏ DÜNYAYA GƏLƏN DEYİLDİM4 
 

II variant 

Bilsəydim zəmanə belə olacaq,         

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 

Kölə  ağa, ağa kölə olacaq,              

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 

 

Bilsəydim bu qədər nadan olacaq, 

Yolunu tərsinə adan olacaq,        

Təlimdən yarımçıq dadan olacaq. 

 Mən belə dünyaya gələn deyildim.  
 

Bilsəydim bu həyat belə olacaq,            

İdrak sahibinə tələ olacaq, 

Cələfsiz danalar kələ olacaq, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  

 
4 Cəmil Əkbərin “Gələn deyildim” rədifli qoşması 1.12 – 1993 tarixdə Gəncə 

şəhərində yayınlanan “Xocalının səsi” qəzetinin 3-cü səhifəsində 14 bəndlə çap 

olunub.  
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Bilsəydim zəmanə çətin olacaq,     

Quldurlar, oğrular, mətin olacaq,     

Sümsük tulaların itin olacaq, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  

 

Bu qədər oxuyub yazan olacaq, 

Ayaqlar altından qazan olacaq, 

Doğrunu tərsinə yozan olacaq, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim.   

 

Bilsəydim qanmazlar gələcək başa. 

Bəşərin taleyi dəyəcək daşa,  

Məhəl qoymayacaq qardaş-qardaşa,  

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 

 

Bilsəydim bu qədər şeytan olacaq, 

Şər deyib aranı qatan olacaq,  

Vicdanı, məsləki satan olacaq, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 

 

Bilsəydim ədalət sözdə qalacaq, 

Dağlarda, daşlarda, düzdə qalacaq,  

Arzular, istəklər gözdə qalacaq,  

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 

 

Bilsəydim əzilən, əzən olacaq, 

Əzab-əziyyətə dözən olacaq,                                           

Canından usanıb bezən olacaq,                                       

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 

 

Bilsəydim nabələd, naşı olacaq, 

İnsan qiyafədə vəhşi olacaq,  

Oğru-əyri, quldurbaşı olacaq, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 
 

Bilsəydim insanlar dönük çıxacaq,  

Ellərin varına ənik çıxacaq,  

Qəlbində məhəbbət sönük çıxacaq, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 
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Bilsəydim bu qədər həris olacaq,  

Tamahkar, nanəcib, naqis olacaq,  

Yaramaz övladdan varis olacaq,  

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 

 

Bilsəydim bu qədər yaltaq olacaq,  

Abırsız, həyasız, sırtıq olacaq,  

Ellərin malına ortaq olacaq,             

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 

 

Bilsəydim bu qədər qaçqın olacaq,  

Didərgin olacaq, köçgün olacaq,  

Mənlikdən, şərəfdən, düşgün olacaq, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 

 

Bilsəydim bu qədər karsız olacaq, 

Söyüdtək, ulğuntək barsız olacaq, 

Abırsız, ismətsiz arsız olacaq, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 

 

Bilsəydim bu qədər biclər olacaq, 

Sərsəri, kəmağıl, giclər olacaq,  

Qanuna-qaydaya kəclər  olacaq, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 

                                                                                                      

Bilsəydim bu qədər karlar olacaq, 

Gözü ola-ola korlar olacaq, 

İlanlar, əqrəblər, marlar olacaq, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 

 

Bilsəydim bu qədər xoryad olacaq,  

Kişi sifətində arvad olacaq,  

İnsanlıq bu qədər bərbad olacaq, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 
 

Bilsəydim bu qədər  azğın olacaq,  

Əxlaqsız olacaq, pozğun olacaq,   

Leşi didişdirən quzğun olacaq, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 
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Bilsəydim bu qədər yalan olacaq,    

Ellərin var-halı talan olacaq,           

Zəhmətsiz, xidmətsiz kalan olacaq,  

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 
 

Bilsəydim çalağan, çalan olacaq, 

Xəzana qərq olub solan olacaq,     

Arzusu gözündə qalan olacaq, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 
 

Bilsəydim bu qədər gədə olacaq,  

Vicdanı, məsləki, zədə olacaq,   

Dövrü-zəmanəyə hədə olacaq, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 
 

Bilsəydim bu qədər dava olacaq,  

Zəhərə qarışan hava olacaq, 

Əqlini itirən yava olacaq,  

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 
 

Bilsəydim vədəsiz ölən olacaq,   

Gedənlər olacaq, gələn olacaq,        

Yarımçıq anlayan, bilən olacaq, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 
 

Bilsəydim hökm edən pul olacaqdır,  

Altun olacaqdır, ləl olacaqdır, 

Məzlumun başına kül olacaqdır,  

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 
 

Bilsəydim dühalar xar olacaqdır, 

Tərlanın yerində sar olacaqdır, 

Vicdanlar, məsləklər kor olacaqdır, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 
 

Bilsəydim şahinə sar deyəcəklər, 

Güllü-gülüstana xar deyəcəklər, 

Dünyanı başlara dar deyəcəklər, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  
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Bilsəydim yodaşın vəfası budur, 

Vətənə, xalqına cəfası budur, 

Dövrü-zəmanənin səfası budur, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 
 

Bilsəydim abırsız, həyasız da var,         

Vicdansız, məsləksiz, qayəsiz də var,   , 

Təlimdən dadmayan dayəsiz də var,      

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 

 

Bilsəydim qeyrətsiz vətəndaşım var,          

Köməyim, harayım arkadaşım var, 

Həmkarım, həmdəmim, ya taytuşum var,  

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 

 

Bilsəydim həqiqət itib-batacaq, 

Mərd igid namusu, arı atacaq, 

Namərd olub hər işləri tutacaq, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 

 

Bilsəydim bu qədər divanələr var, 

Əhli-kef insanlar, biganələr var, 

Didişmə, qal-qovğa, həngamələr var,     

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 

 

Bilsəydim bu qədər alaq otu var, 

Gicitkansayağı dalaq otu var, 

Tikanlar, qanqallar, ulaq otu var, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 

 

Bilsəydim insanın min bir üzü var,  

Min bir danışığı, min bir sözü var,    

Yurdunda şərəfsiz oğlu- qızı var,             

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 

 

Bilsəydim insanın niyyəti budur,  

Çəkdiyi zəhməti, xidməti budur,  

Dəyərə-dəyməzə qiyməti budur,  

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 
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Bilsəydim dostluqda sədaqət budur, 

Ədəb-ərkan budur, mərifət budur, 

Ehtiram, etiqad, nəzakət budur,                                                                                        

Mən belə dünyaya gələn deyildim.                                                                                                  
 

Bilsəydim ləyaqət yaddan çıxacaq, 

İtirib tamını, daddan çıxacaq,  

Pozulub növraqı moddan çıxacaq, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 
 

Bilsəydim zəmanə pozulacaqdır,  

Həqiqət tərsinə yozulacaqdır,        

Sədaqət, səxavət azalacaqdır,                                                                                                                                                                              

Mən belə dünyaya gələn deyildim.                                                                                                         
 

Bilsəydim hər yetən çıxacaq başa, 

Xəyanət edəcək qardaş-qardaşa,                                                                                       

İnsanın taleyi dəyəcək daşa,                                                                                                                                                                           

Mən belə dünyaya gələn deyildim.                                                                                                   
 

Bilsəydim dühaya pis deyəcəklər, 

Bədxah deyəcəklər, nəs deyəcəklər,                                                                                                                                                                         

Danışma! sözümə kəs deyəcəklər, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim.                                                                                                      
 

Bilsəydim təpəyə dağ deyəcəklər,                                                                                       

                            Ulğuna, kol-kosa bağ deyəcəklər,  

Kiçiklər böyüyə lağ deyəcəklər,                                                                                               

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  
 

                            Bilsəydim bu qədər xəbis olacaq,  

                            Tamahkar, acgözlər, həris olacaq,                                                                                   

Naxələf züryətdən varis olacaq, 

                            Mən belə dünyaya gələn deyildim.          
 

Bilsəydim insanın hörməti budur,  

Səxa, kəraməti, mürvəti budur, 

Mənəvi var-halı, sərvəti budur,                                                                                       

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 
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Bilsəydim  arzular,  niyyət bu imiş,  

Nəzarət bu imiş, qiymət  bu imiş,  

Ləyaqət əhlinə diqqət bu imiş,                                                                                      

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 

 

Bilsəydim həyatın kefi bu imiş, 

Qazancı, gəliri, nəfi bu imiş,  

Zurnası, qavalı, dəfi bu imiş,                                                                                    

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 

 

Bilsəydim ünsiyyət-ülfət bu imiş, 

Danışıq bu imiş, söhbət bu imiş, 

Xidmət sahibinə diqqət bu imiş,    

                            Mən belə dünyaya gələn deyildim. 

 

Bilsəydim dünyanın axırı budur,  

Qoyunu, sürüsü, naxırı budur,  

Sürtülüb qalayı, paxırı budur,  

                            Mən belə dünyaya gələn deyildim. 

 

Bilsəydim ülfətlər pozulacaqdır, 

Doğrular tərsinə yozulacaqdır, 

Ayaqlar altından qazılacaqdır, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  

 

Bilsəydim ədalət danılacaqdır,            

İnsanlar çaşacaq, yanılacaqdır,            

Dühalar nifrətlə anılacaqdır,                

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  

 

Bilsəydim ülfətdə sərtlik  olacaq, 

Əsəblər korlanıb, pərtlik olacaq,  

Qəm-qüssə baş verib, dərdlik olacaq,  

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  
 

Bilsəydim insanlar bu qədər kaldır, 

Fitnədir, fəsaddır, qovğadır, qaldır, 

Biri digərinə dərddir, məlaldır,          

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  
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Bilsəydim bu qədər keylər olacaq, 

Əsl-nəcabətsiz bəylər olacaq, 

Kütbeyin, kəmağıl, səylər olacaq, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  

 

Bilsəydim bu qədər zillət artacaq,  

Qəm-qüssə artacaq, hillət artacaq,   

İşgəncə, küdurət, möhnət artacaq,     

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  

 

Bilsəydim alimin səməri yoxdur,  

Tükənib faydası, əsəri yoxdur,          

Sözünün mənası, kəsəri yoxdur,       

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  

 

Bilsəydim ləyaqət düşəcək gözdən, 

Abırlar, həyalar gedəcək üzdən,         

Heç bir ümid yoxdur oğuldan-qızdan, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  
 

Bilsəydim artacaq əyri-oğrular, 

Kölgədə qalacaq düzlər, doğrular, 

Qəlbləri üzəcək acı-ağrılar, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  

 

Bilsəydim ürəklər daşa dönəcək,  

Sırsıra bağlayıb, qışa dönəcək, 

Məhəbbətin hərarəti sönəcək,  

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  
 

Bilsəydim igidin zəfəri yoxdur, 

Qəlbində riqqəti, təpəri yoxdur, 

Nurlu gələcəyə səfəri yoxdur,  

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  
 

Bilsəydim sayan yox ər kişiləri, 

İgid kişiləri, nər kişiləri, 

Nəhəng kişiləri, şir kişiləri, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  
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Bilsəydim hörmət yox kamal əhlinə,  

Əqidə əhlinə, amal əhlinə, 

Mənəvi gözəllik, camal əhlinə, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  
 

Bilsəydim gədalar bəylik edəcək,  

Elə sahib olub, “eylik” edəcək. 

Hər addımbaşında zaylıq edəcək,   

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  
 

Bilsəydim qəlblərdə kin cövlan edir, 

Şeytan cövlan edir, cin cövlan edir, 

Cəhalət hökm edir, din cövlan edir, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  
 

Bilsəydim sədaqət qalmayacaqdır,  

Kəramət, səxavət qalmayacaqdır, 

Mərifət, nəzakət qalmayacaqdır,  

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  
 

Bilsəydim kütbeyin vara çatacaq,  

İxtiyara, iqtidara çatacaq,  

Özüdə bilməyir hara çatacaq? 

Mən belə dünyaya gələn deyildim.              

   

                            Bilsəydim mərifət itib-batacaq, 

Ləyaqətsiz şan-şöhrətə çatacaq, 

Şeytan, iblis aralığı qatacaq,  

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 

           

Bilsəydim qaraya ağ deyiləcək,  

Kiçik təpələrə dağ deyiləcək,  

Kol-kosa, söyüdə bağ deyiləcək,        

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  

 

Bilsəydim sayan yox ağsaqqalları,  

Dərin düşüncəli, pürkamalları,        

Dünya yola salmış əhli-halları,         

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD | 64 

 

Bilsəydim bəşərin cəhalətini, 

Ünsiyyət-ülfətdə qəbahətini,  

Qərəz-qisasını, ədavətini, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  
 

Bilsəydim könüldə güman olacaq,  

Məhəbbət mülkündə duman olacaq,  

Ah-nalə olacaq, aman olacaq,  

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  

 

Bilsəydim Vətəni satan olacaq, 

Bu qədər günaha batan olacaq,   

Aranı-bərəni qatan olacaq,  

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  

 

Bilsəydim insanın ürəyi daşdır, 

Fikri dərbədərdir, xəyalı çaşdır, 

Dağları qar-boran, aranı qışdır, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  

 

Bilsəydim bu qədər cəhaləti mən,  

Ənənə, vərdişi, pis haləti mən,  

İnsanın çəkdiyi müsibəti mən,  

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  

 

Oxuyub bilənlər bezməsin məndən, 

Çəkib əllərini üzməsin məndən,  

Gedib uzaqlarda gəzməsin məndən,  

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  

 

Yazdım ki, dünyamız qoy gözəl olsun, 

Hamıya, hərkəsə çox özəl olsun, 

Qalsın yaddaşlarda bu qəzəl olsun, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  

 

Bilsəydim dünyamız gözdən düşəcək, 

Məqamı çatmamış tezdən düşəcək,     

Yoldan çıxarılıb, izdən düşəcək,    

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  
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Bilsəydim saf arzu daşa dəyəcək,  

Düyünlər çatılmış qaşa dəyəcək,  

Zərbələr ağıllı başa dəyəcək,  

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  
 

Bilsəydim bu qədər bezən olacaq,  

Avarə dolanan, gəzən olacaq,  

Dərd-qəm dəryasında üzən olacaq,  

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  
 

Bilsəydim dəyirman bildiyin edir,  

Çax-çax da başını ağrıdıb gedir,  

Hərə öz qarnını, cibini güdür,  

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  
 

Bilsəydim bu qədər kütlük olacaq,  

Nemətlər azalıb, qıtlıq olacaq, 

İnsan bəslənilib ətlik olacaq,  

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  
 

Bilsəydim ixtiyar gicə qalacaq,  

Xainə, xəbisə, kəcə qalacaq,  

Hiyləgər, dələduz, bicə qalacaq,  

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  
 

Bilsəydim gədədən bəy də olacaq, 

Alimdən, loğmandan key də olacaq, 

İtirib ağlını səy də olacaq, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim. 
 

Bilsəydim şərafət tapdanacaqdır, 

İnsanın gözləri qapanacaqdır, 

Abadlıq dağılıb xapanacaqdır, 

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  
 

Bilsəydim Cəmilə hörmət bu imiş,  

Kəramət bu imiş, mürvət bu imiş,  

Çəkdiyi zəhmətə qiymət bu imiş,  

Mən belə dünyaya gələn deyildim.  

 

                                Cəmil Əkbər 16. 11 -1993 
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30. GƏLMİR 

 

Oğruluq, əyrilik o qədərdiki? 

Haqqın-ədalətin sorağı gəlmir. 

Ögeylik, qeyrilik o qədərdiki? 

Ülvi məhəbbətin sorağı gəlmir. 

 

Ünsiyyət-ülfətlər pozulub yaman, 

Doğruluq tərsinə yozulub yaman,  

Ayaqlar altından qazılıb yaman, 

Düzlük, həqiqətin sorağı gəlmir. 

 

Gözəllər nə yaman həyasızlaşıb? 

Atıb məsləkini, qayəsizləşib? 

İtirib insafı sayəsizləşib? 

Abırın, ismətin sorağı gəlmir. 

 

Xətir gözdən düşüb, hörmət azalıb, 

Şərafət azalıb, şöhrət azalıb,  

Səxavət qısalıb, mürvət azalıb,  

Hörmətin, izzətin sorağı gəlmir. 

 

Bürüyüb bəşəri tənbəllik artıb,  

Buxovlar çoxalıb, əngəllik artıb,  

Xərdəcəllik artıb, cəncəllik artıb, 

Zəhmətin, xidmətin sorağı gəlmir. 

 

Xırmanda sərçələr çoxalıb yaman, 

Qarğalar, sağsağan, toxalıb yaman,  

Qırqovul, turaclar yoxalıb yaman,  

Fəhmin-fərasətin sorağı gəlmir. 

 

Yaxşılar pislərə qarışıb gedib,  

Xeyirxah nəslərə qarışıb gedib, 

Mülayim tərslərə qarışıb gedib,  

Dəyərin, qiymətin sorağı gəlmir. 

 

                      Cəmil Əkbər    10. 05 – 1989 
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31. GƏLMİRMİ? 

 

Başımıza gətirilən bəlalar, 

Nadanlıqdan, cəhalətdən gəlmirmi? 

Tarlalarda başqaldıran alalar, 

Xainlikdən, xəyanətdən gəlmirmi? 

 

Ünsiyyətin, ülfətlərin xətası, 

Yerli-yersiz söhbətlərin xətası, 

Giley-güzar, qeybətlərin xətası, 

Kin-küdurət, ədavətdən gəlmirmi? 

 

Vaxt-vədəsiz mövcud olan ölümlər, 

Müsibətlər, əziyyətlər, zülümlər, 

Qaşqabağa həkkolunan düyümlər, 

Xəta-bəla, qəbahətdən gəlmirmi? 

 

Yerli-yersiz törədilən davalar, 

Zəhərlənib, korlanılan havalar, 

Əqli-kəmlər, sərsərilər, yavalar, 

Qəsd-qərəzdən, cinayətdən gəlmirmi? 

 

Ürəklərdə qövr eyləyən yaralar, 

Dərdimizə tapılmayan çaralar, 

Başımıza bağlanılan qaralar,  

Qal-qovğadan, şikayətdən gəlmirmi? 

 

Cəmil Əkbər, nə gəlirsə başına, 

Nə çıxarsa qaşığına, aşına, 

Düyünlərin vurularsa qaşına, 

Nəs fikirdən, pis adətdən gəlmirmi? 

 

              Cəmil Əkbər  14. 08 – 1992 
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32. GƏLMİŞƏM 
 

Azərb.SSR Elmlər Akademiyanın müxbir üzvü,                                                

Professor Qoşqar Əhmədlinin məzarı başında 

 

Əziz Qoşqar səndən ayrı Bakıya, 

Qaşqabaqlı, qanıqara gəlmişəm. 

Təbib varmı dərman edə yaraya? 

Ürək dərdli, qəlbiyara gəlmişəm. 

 

Gözlədim yolunu gəlib çıxmadın, 

Əllərinlə əlimizi sıxmadın, 

Min ev tikdin, bir koma da yıxmadın, 

Ziyarətə bu məzara gəlmişəm. 

 

Dərdindən sarsıldı obalar, ellər, 

Bülbüllü bağçalar, qönçəli güllər, 

Lilparlı bulaqlar, al-yaşıl çöllər, 

Heç bilmirəm bura hara gəlmişəm? 

 

Boylandım özünü görə bilmədim,  

Axtardım izini görə bilmədim,            

Çəkməyə nazını, görə bilmədim,         

Axır mənzilinə bura gəlmişəm. 

 

Sənsiz mən olmuşam ürəyi qəmli, 

Fikirim dumanlı, sözlərim bəmli,       

Qəlbim intizarlı, gözlərim nəmli, 

Həsrət çəkib, ahuzara gəlmişəm. 

 

Eldə ad qazandın hünər sənindir, 

Dur əziz Qoşqarım, dur bizi dindir, 

Yenidən gül-danış, şad et sevindir, 

Ünvanını sora-sora gəlmişəm. 

 

Dostdan ayrı deyib-gülmək çətindir, 

Könlüm qan ağlayır, silmək çətindir,  

Ölən ilə ölə bilmək çətindir,  

Tapılmır dərdlərə çara, gəlmişəm.  
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Köməksizin köməyinə çatardın, 

Büdrəyənin qollarından tutardın, 

Neçəsini dərd-bəladan qurtardın, 

Səbəb idin, səbəbkara gəlmişəm. 
 

Sadiq idin Vətəninə, elinə, 

Uymaz idin şeytan-iblis felinə, 

Xəzan düşməz bəslədiyin gülünə, 

Ətri-solmaz çəmənzara gəlmişəm. 

 

Əməyinlə yaşayırdın mərdanə, 

Tökülürdü dəhanından dürdanə,  

Yaranmışdın bəşər üçün bir danə, 

Ləl-gövhərə, xiridara gəlmişəm. 

 

Yayınmır gözümdən gözlərin sənin,   

Dilimdə əzbərdir sözlərin sənin, 

Silinmir qəlbimdən izlərin sənin,        

Əhd-peymana, düz ilqara gəlmişəm. 

 

Fərq qoymurdun qohumuna, yadına, 

Naxış vurdun şöhrətinə, adına,           

Əfsuslarki çatanmadıq dadına,             

Təzim edib bu hüzura gəlmişəm.        

 

Xoşlayırdın deyib-gülmək, danışmaq, 

Xəbər alıb hal-əhvalı soruşmaq,  

Kişi kimi xeyrə-şərə qarışmaq,     

Son qoyduğun intizara gəlmişəm. 

 

Peyğəmbər görkəmli, Yusif camallı, 

Alimlər-alimi, şair xəyallı, 

Dahi dərrakəli, loğman kamallı, 

Səxavət bağına bara gəlmişəm. 

 

Atadan, anadan doğuldun mələk, 

Bilmədin paxıllıq, xainlik, kələk, 

Bu ağır itgidən utansın fələk, 

İgidlər salınan tora gəlmişəm. 
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Üz tutub yalvarsaq hərbir insana, 

Yenidən Qoşqarı doğarmı ana? 

Xoşbəxtlik verərmi Azərbaycana? 

Ürək dostu vəfadara gəlmişəm. 

 

Bu itki Cəmili yaralayıbdır, 

Didibdir, qəlbini paralayıbdır,  

Qoşqarı dostlardan aralayıbdır, 

Tapmaq üçün bu diyara gəlmişəm. 

 

   Cəmil Əkbər    10. 02 – 1975 //  5. 09 – 1975 

                        

33. GƏLMİŞƏM 

 

Mənim qismətimə düşən bu olub,  

Sağlam fikir, söz deməyə gəlmişəm. 

İdrakıma, düşüncəmə güvənib, 

Hiss eyləyib sez deməyə gəlmişəm. 

 

İnsanam deyənlər yolu azmasın, 

Sağını yanılıb, solu azmasın,  

Qajları ayırıb, qolu azmasın, 

Yol göstərib, iz deməyə gəlmişəm. 

 

İstədimki qanmayanı qandıram, 

Odu qoyub, közü qoyub yandıram, 

Avamlığı, cəhaləti dandıram, 

Gecikməyib tez deməyə gəlmişəm. 

 

Əzəldən sevdiyim ədalət olub, 

Doğruluq, düzgünlük, həqiqət olub,  

Saf arzu, istəklər pak niyyət olub, 

Düz düşünüb, düz deməyə gəlmişəm. 

 

İnciyib küsməsin, bezməsin heçkəs, 

Avarə dolanıb gəzməsin heçkəs,  

Canını bihudə üzməsin heçkəs, 

Sinə gərib, döz deməyə gəlmişəm. 
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Heçkimsə kədərə, qəmə batmasın, 

Zildən pəsə düşüb, bəmə batmasın, 

Gözlərin didəsi nəmə batmasın, 

Dəryalarda üz deməyə gəlmişəm. 

 

Böylə düşünmüşəm, böylə qanmışam, 

Haqqı-sayı xatırlayıb, anmışam, 

Böyükləri, kiçikləri sanmışam,  

Oğul bilib, qız deməyə gəlmişəm. 

 

Dünyada nə qədər nadan var isə, 

Yolunu tərsinə adan var isə, 

Təlimdən kəm-kəsir dadan var isə,  

Oxu, öyrən, yaz deməyə gəlmişəm. 

 

Cəmil Əkbər qəbahətə son qoyun, 

Kin-küdurət, ədavətə son qoyun, 

Giley-güzar, şikayətə son qoyun, 

Məzarını qaz deməyə gəlmişəm. 
 

                        Cəmil Əkbər       27.08 -1999 

 

34. GƏLMİŞƏM 

 

Dərd-sərimə tapmaq üçün çaranı,  

Öz otuma, alağıma gəlmişəm. 

Sağaltmağa, qövr eyləyən yaranı, 

Öz obama, oylağıma gəlmişəm. 

 

İstədimki sərinləşsin ürəyim, 

Çiçək açsın, meyvə versin diləyim, 

Bükülməsin qatlanmayan biləyim, 

Öz çeşməmə, bulağıma gəlmişəm. 

 

Lazım deyil özgələrin keçisi, 

Nə xoruzu, nə toyuğu, cücəsi, 

Nə keçidi, nə döngəsi, küçəsi, 

Öz izimə, yolağıma gəlmişəm. 
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Anqırmasın Həmədanın eşşəyi, 

Mələməsin nə toğlusu, şişəyi, 

Xoşdu mənə öz elimin guşəsi, 

Öz atıma, ulağıma gəlmişəm. 
 

                       Cəmil Əkbər     15.05- 1982 

 

35. GƏLƏNDƏN 

 

Tarixin təkəri geriyə döndü, 

El-obaya təzə bəylər gələndən. 

Nə qədər ucalan zirvədən endi? 

Vəzifəyə bizə bəylər gələndən. 

 

İnsan birbirini bezdirir yaman, 

Salıb çətinliyə dözdürür yaman, 

Dağları-daşları gəzdirir yaman, 

Kef-damağı “məzə” bəylər gələndən. 

 

Ünsıyyət ülfətlər pozuldu getdi, 

İnsanlıq, ləyaqət azaldı getdi, 

Ürək də dözmədi sozaldı getdi, 

Dilə-dişə sözə səylər gələndən. 

 

Bazar bahalaşdı, qiymətlər artdı, 

Bər-bəzək çoxaldı, zinyətlər artdı,  

Gicbəsər xəyallar, niyyətlər artdı,  

Daranaraq üzə bəylər gələndən. 

 

Qurulan qurğular söküldü getdi, 

Yerlə-yeksan olub töküldü getdi, 

Vüqarlar, qamətlər büküldü getdi, 

Fürsət tapıb bizə keylər gələndən. 

 

Azadlıq adından deyən çoxalıb, 

Tərini tökmədən yeyən çoxalıb, 

Düzəldən azalıb, əyən çoxalıb, 

Meydan açıb bizə göylər gələndən. 
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Düyün salıb dolaşdırıb kələfi, 

Unudubdur uluları, sələfi, 

Yaman günə düçar edib xələfi, 

Çıxıb yola, izə bəylər gələndən. 
 

                      Cəmil Əkbər    16. 03 – 1993 

 

36. YAZ GƏLİŞİLƏ 

 

Təbiət dəyişir öz libasını,  

Bahar gəlişilə, yaz gəlişilə. 

İlhama gətirir el-obasını, 

Bahar gəlişilə, yaz gəlişilə. 

 

Havalar isinir, ətir dəyişir, 

Tumurcuq açılır, çətir dəyişir,  

Toxumlar cücərir, bitir dəyişir, 

Bahar gəlişilə, yaz gəlişilə. 

 

Pöhrələr budağın bağrını dəlir, 

Kolların dibində bənövşə gülür, 

Baxdıqca insanın həvəsi gəlir, 

Bahar gəlişilə, yaz gəlişilə. 

 

İnsan birbirilə salama gəlir, 

Ülfət-ünsiyyətə kəlama gəlir,  

Könül təlatümə, ilhama gəlir, 

Bahar gəlişilə, yaz gəlişilə. 

 

Fəsillər xasının gözəlinə bax, 

İbtida, bünövrə, xəzəlinə bax, 

Dilləri, dodağı məzəliyə bax, 

Bahar gəlişilə, yaz gəlişilə. 

 

Oyanır hisslər bədəndə, canda, 

Coşub şövqə gəlir damarda qan da, 

Bəslənir pətəkdə zülal da, şan da, 

Bahar gəlişilə, yaz gəlişilə. 
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Torpaqdan cücərir, daranır nələr, 

Bəslənir, yetişir, yaranır nələr, 

Daraşır bağçaya, daraşır nələr, 

Bahar gəlişilə, yaz gəlişilə. 

 

Çəmən təzələnir, çöl təzələnir, 

Dəniz təzələnir, göl təzələnir, 

Aylar təzələnir, il təzələnir, 

Bahar gəlişilə, yaz gəlişilə. 

 

Baxdıqca insanın həvəsi gəlir, 

Eşqin, məhəbbətin nəfəsi gəlir,  

Gülüstan mülkünün müjdəsi gəlir, 

Bahar gəlişilə, yaz gəlişilə. 

 

Tər torpağa, torpaq tərə qarışır, 

Küsüşənlər, incişənlər barışır, 

Çəmən çiçək birbiriylə yarışır, 

Bahar gəlişilə, yaz gəlişilə. 

 

Qüvvəti, qüdrəti ondan alırıq,   

Düşüncə, xəyala müdam dalırıq, 

Ömür karvanını yola salırıq, 

Bahar gəlişilə, yaz gəlişilə. 

 

                   Cəmil Əkbər          25. 03 -1989 

 

37. GÖZƏLLƏŞİR 
 

Zimistan köç edir, bahar, yay gəlir,  

Gözəl fəsil gəlir, gözəl ay gəlir.  

Dürlü sovqat gəlir, dolu pay gəlir,  

Aylar gözəlləşir, il gözəlləşir.  

 

Hər çiçəkdən min bir ətir qoxuyur,  

Eləbil çəmənlər xalı toxuyur.  

Quşlar cəh-cəh vurub nəsə oxuyur,  

Bülbül gözəlləşir, gül gözəlləşir.  
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Bəzənir, düzənir aranlar, dağlar,  

Ruha qanad verir bağçalı-bağlar.  

Əyibdi başını barlı butaqlar,  

Çəmən gözəlləşir, çöl gözəlləşir.  

 

Xəyal vəcdə gəlir, ilhamım coşur,  

Sığmır məcrasına, həddini aşır,  

Çaylar da kükrəyir, sellənib daşır,  

Sona gözəlləşir, göl gözəlləşir.  
 

Zəhmət dünyasında ucalırıq biz,  

Hörmətlə, izzətlə qocalırıq biz.  

Hünərlər göstərib bac alırıq biz,  

Sənət gözəlləşir, il gözəlləşir.  
 

Dəyişir mənası, adi izin də,  

Adi baxışın da, adi gözün də.  

Adi danışığın, adi sözün də,  

Dəhan gözəlləşir, dil gözəlləşir.  

 

Dəyişir donunu şəhər də, kənd də,  

Yox olur qüssə də, hicran da dərd də.  

Çəkilir kanallar, tikilir bənd də,  

Oba gözəlləşir, el gözəlləşir.  

 

Qulaq as tarıma, telli sazıma,  

Bəhrəli yayıma, güllü yazıma.  

Gözəl ahəngimə, xoş avazıma,  

Kaman gözəlləşir, tel gözəlləşir.  
 

Mənalar duyulur, söz hikmətlənir,  

Baxışlar nurlanır, üz ismətlənir.  

Əyrilər pislənir, düz qiymətlənir,  

Sərraf gözəlləşir, ləl gözəlləşir.  
 

Buludlar toqquşur, şimşəklər çaxır,  

Çeşmələr, irmaqlar car olub axır.  

Ellər sahilində baxır, hey baxır,  

Çaylar gözəlləşir, sel gözəlləşir.  
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Ey Cəmil, yaz, yarat danış düzünü,  

Qoy eşitsin aləm sənin sözünü.  

Gərdişi-dövrana yumma gözünü,  

Arif gözəlləşir, bil gözəlləşir. 

 

 

                  Cəmil Əkbər  5. 06 – 1981 

 

38. GƏLMƏLİ 

                                                       

İnsan səadətə qovuşmaq üçün, 

Ədalətə, həqiqətə gəlməli. 

Xatadan, bəladan yovuşmaq üçün, 

İnsanlığa, ləyaqətə gəlməli. 

 

Meylini salmaya pisliyə sarı, 

Bədxahlıq, zalımlıq, nəsliyə sarı,  

Höcətlik, inadlıq, tərsliyə sarı, 

Xeyirxahlıq, fəzilətə gəlməli. 

 

İnsan birbirinin dadına çata, 

Qohum-qardaşına, yadına çata, 

Ünvanına çata, adına çata, 

Sədaqətə, səxavətə gəlməli. 

 

Yaxşını-yamana qatıb getməyə, 

Qaşları-qabağı çatıb getməyə,  

İnsafı, vicdanı atıb getməyə, 

Mərhəmətə, kəramətə gəlməli. 

 

Ünsiyət –ülfətdə hörmət olmalı, 

Kəramət olmalı, mürvət olmalı,  

Ar-namus olmalı, qeyrət olmalı, 

Nəzakətə, mərifətə gəlməli. 

 

İstəsən tarixdə yerin bilinsin, 

Kamalın, idrakın, sərin bilinsin, 

Sədəfin, gövhərin, zərin bilinsin,  

İqtidara, sədarətə gəlməli. 
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İstəsən adını tanısın ellər, 

Baxcada gül-çiçək, şeyda bülbüllər, 

Düşünən beyinlər, yaradan əllər, 

Bacarığa, fərasətə gəlməli. 
 

               Cəmil Əkbər  1.11 – 1993 

 

39. SAYƏ GƏTİRMİR 

 

İlahi nə yaman zəmanə gəlib? 

Qardaş da qardaşı sayə gətirmir. 

Əhli-keflər gəlib, divanə gəlib, 

Yoldaş da yoldaşı sayə gətirmir. 

 

Hamı öz başının hayına qalıb, 

Çörəyinə qalıb, çayına qalıb, 

Sovqatına qalıb, payına qalıb, 

Çağdaş da, çağdaşı sayə gətirmir. 

 

Xalqını düşünən, pəsinən azdır, 

Bəd sözdən, əməldən diksinən azdır, 

Vicdanın oduyla isinən azdır, 

Sirdaş da sirdaşı sayə gətirmir. 

 

Çalanlar, çapanlar həyasızlaşıb, 

Yolunu azanlar qayəsizləşib, 

Təlimsiz qalıbdır, dayəsizləşib, 

Varlılar nimdaşı sayə gətirmir. 

 

Alimi-biəməl o qədərdiki? 

Bir deyil, on deyil, min nəfərdiki? 

Özü də bilməyir nə səfərdiki? 

Kütbaş da kütbaşı sayə gətirmir. 

  

Xətir də, hörmət də azalıb yaman, 

Ünsiyyət, ülfətlər pozulub yaman, 

Doğrular tərsinə yozulub yaman, 

Soydaş da, soydaşı sayə gətirmir. 
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Nə qədər istəsən yaz Cəmil Əkbər, 

Külünglə, baltala, qaz Cəmil Əkbər,  

Səbr edib, tablaşıb, döz Cəmil Əkbər, 

Addaş da, addaşı sayə gətirmir. 
 

                         Cəmil Əkbər      27. 03 -1992      

                      

40. GƏL İNSANOĞLU 
 

 

I variant 
 

 

Fikirdə-xəyalda yanılma, çaşma! 

Haqqa, ədalətə gəl insanoğlu.  

Çıxıb hüdudundan, həddini aşma! 

Ülvi ləyaqətə gəl insanoğlu. 

 

Anlaki hamını ana doğubdur, 

Bilə-bilə, qana-qana doğubdur, 

Can çürüdüb, yana-yana doğubdur, 

Eşqə, məhəbbətə gəl, insanoğlu. 

 

Qəlbindəki hiddətindən əl götür, 

Küdrətindən, nifrətindən əl götür,  

Əzabından, zillətindən əl götür, 

Zəhmətə, xidmətə gəl, insanoğlu. 

 

Hamı yer üzündə səadət arar, 

Azadlıq axtarar, bəraət arar, 

Zəriflik, incəlik, təravət arar, 

Eşit, mərhəmətə gəl, insanoğlu. 

 

Xainlikdən, xəbislikdən nə çıxar? 

Nanəciblik, naqislikdən nə çıxar? 

Höcətlikdən, ya tərslikdən nə çıxar? 

Pak arzu-niyyətə gəl, insanoğlu. 

 

Ayıbdır ellərdən, yolunu çaşma, 

Gözlə hüdudunu, həddini aşma,  

Qəzəbdən kükrəyib qaynama, daşma, 

Eşit, nəsihətə gəl, insanoğlu. 
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Xidmət sahibinin bədinə getmə, 

Yolunda, izində kol kimi bitmə, 

Yurduna, göz dikib bayquştək ötmə, 

Namusa, qeyrətə gəl, insanoğlu. 

 

Qanları qaraldıb kef eyləməynən, 

Zəhlələr tökərək nəf eyləməynən,  

İşində, gücündə səhv eyləməynən, 

Bəd işdən dəhşətə gəl, insanoğlu. 

 

Ağsaqqal babayam, Cəmili dinlə, 

Eşit sözlərini, dəlili dinlə,  

Cəlilə qulaq as, Xəlili dinlə, 

Ülfət-ünsiyyətə gəl, insanoğlu. 
 

                       Cəmil Əkbər         2. 03 – 1998                               

 

41. GƏL İNSANOĞLU 
 

 

II variant 
 

Deməki hər şeyin biləndəriyəm, 

Dinləyib söhbətə gəl, insanoğlu. 

Alimi, loğmanı, çilingəriyəm, 

Öyüd-nəsihətə gəl, insanoğlu. 

 

İnsafı-mürvəti atma bir anda, 

Vicdanı-məsləki satma bir anda, 

Yaxşını-yamana qatma bir anda, 

Namusa, qeyrətə gəl, insanoğlu. 

 

Onun-bunun kölgəsində dolanma,  

Pəncəsində, cəngəsində dolanma,  

Kötüyündə, dingəsində dolanma, 

Şərəfə, şöhrətə gəl, insanoğlu. 

 

Orda-burda gün keçirmə avara, 

Gətirmə bu xalqı cana, zinhara, 

Eyləmə günləri qaradan-qara, 

Zəhmətə, xidmətə gəl, insanoğlu 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD | 80 

 

Ömürboyu xidmət eylə insana, 

Xətir gözlə, hörmət eylə insana,  

Kərəm eylə, mürvət eylə insana, 

Nicata, nüsrətə gəl insanoğlu. 

 

Qulaq as ustada, el atasına, 

Kamal dünyasının ləl atasına, 

Cənnət bağlarının gül atasına, 

Xahişə, minnətə gəl insanoğlu. 

 

Aralanma tay-tuşundan, yoldaşdan, 

Həmkarından, həmdəmindən sirdaşdan, 

Yaxın, uzaq canciyərdən, qardaşdan, 

Ülfət-ünsiyyətə gəl insanoğlu. 

 

Dərk eylə, bir qədər, dinlə Cəmili, 

Götür özün üçün saxla dəlili, 

Bədnam etmə nəcabəti, nəsili, 

Qüvvətə, qüdrətə gəl insanoğlu. 

 

                   Cəmil Əkbər     4. 09 – 1994 

                                             

42. AY İNSANOĞLU? 

Haçandan bəridir cəhalətdəsən, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

Ünsiyət-ülfətdə qəbahətdəsən, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

 

Korlanır əsəbin, qarlır qanın, 

Çəkilir zülalın, quruyur şanın, 

Tapdanır hüququn, üzülür canın, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

 

Davadan, dalaşdan açılmır başın, 

Tutlur qabağın, çatılır qaşın, 

Kəsilir ömürün, gödəlir yaşın, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 
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Xainlik, xəbislik içini didir, 

Qolunu gəmirib, qıçını didir, 

Varını, yoxunu, gücünü didir, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

 

El varından doyanmırsan ay yazıq, 

Günahını yuyanmırsan ay yazıq,  

Ha çağırdım, oyanmırsan ay yazıq, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

 

Öldürən də sənsən, ölən də sənsən, 

Bağrının başını dələn də sənsən,  

Gözünün yaşını silən də sənsən, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

 

Saralan da sənsən, solan da sənsən,  

Fikirə, xəyala, dalan da sənsən, 

Buludtək qaralıb, dolan da sənsən,  

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

 

Aldanıb uymusan tamaha yaman, 

Kəsməyir bir ara, verməyir aman, 

Bürüyüb gözünü çisgə, çən, boran, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

 

Qanuna, qaydaya kəclik edirsən, 

İtirib əqlini giclik edirsən,  

İnadlıq, höcətlik, öclük edirsən, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

 

Nə qədər analar ağladı, getdi, 

Başına qaralar bağladı, getdi, 

Yazıq sinəsini dağladı, getdi, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 
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Xainlikdə, xəbislikdə çürüdün, 

Acgözlükdə, hərislikdə əridin, 

Nanəciblik, naqislikdə kiridin, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 
 

Nə qədər qaşqabaq çatıldı, getdi, 

Yaxşılar yamana qatıldı getdi,  

Dəyər-dəyməzinə satıldı getdi,  

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

 

Nə qədər zirvədən enənlər oldu, 

Qaralıb, qarsıxıb, sönənlər oldu. 

Məhbəsdə, zindanda dinənlər oldu, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 
 

Gör haçandan bəri düzəlməyirsən,   

Törpüyə gələrək nəzilməyirsən, 

Yoluna, izinə düzülməyirsən, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 
 

Böyüyü, kiçiyi pəsinməyirsən, 

Xof edib azacıq diksinməyirsən, 

Qorxmursan, ülkmürsən, səksənməyirsən, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 
 

Alimə, loğmana keydi deyirlər, 

İtirib əqlini, səydi deyirlər,  

Hər gədəoğluna bəydi deyirlər, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

 

Kamal sahibini gözdən salırlar, 

Yolundan çıxarıb, izdən salırlar, 

Məqamı çatmamış tezdən salırlar, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 
 

Çoxları qurşanıb alış-verişə, 

Qatmayır başını faydalı işə, 

Nə sənət işləmir, nə diplom, peşə, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 
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Verilən maaşla dolanmaq olmur, 

Yeyib, cana gəlib, sulanmaq olmur, 

Nə hörrə, nə umac, yallanmaq olmur, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 
 

Bazarda hər şeyin qiyməti artıb, 

Tapmaq da mümkün döy, minnəti artıb, 

İnsanın-insana hiddəti artıb, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

 

İtirən-itirir, tapanlar-tapır, 

Götürən-götürür, qapanlar-qapır, 

Yayınan-yayınır, sapanlar-sapır, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

 

Əzilən-əzilir, əzənlər əzir, 

İnciyən-inciyir, bezənlər-bezir, 

Tablaşan-tablaşır, dözənlər-dözür, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

 

İnam qalmayıbdır  başbilənlərə, 

Arax döşürənə, xaş bilənlərə, 

Mətləbi, məqsədi çaş bilənlərə, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

 

Saçı ağarmamış qarı olursuz, 

Gözəlliyin intizarı olursuz, 

Zəmanənin günahkarı olursuz, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

 

Haçandan bəridir xəyanətdəsən, 

Gileydə, güzarda, şikayətdəsən. 

Çəkişmə, didişmə, ədavətdəsən, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

 

Bədxahlıq etməkdən yorulmadınız, 

Sel suya qarışdı, durulmadınız, 

Ülvi gözəlliyə vurulmadınız,  

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 
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Biribirinizi çərlətdiniz də, 

Dağları, daşları hərlətdiniz də, 

Çətinə salaraq tərlətdiniz də, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 
 

Əsəblər korlayıb kef eylədiniz, 

Qazanclar götürüb, nəf eylədiniz, 

Hər addımbaşında səhv eylədiniz, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 
 

İdrakı nə qədər paslı qaldınız? 

Düşüb qəm-qüssəyə yaslı qaldınız? 

Tüstülü, dumanlı, hisli qaldınız? 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 
 

Çoxları əzaba, zillətə düşdü, 

Köçüb yad ellərə, qürbətə düşdü, 

Nifrətlər qazanıb, hillətə düşdü, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 
 

Ədəb, ərkan, nəzakətsiz yaşamaq, 

İnsaf, mürvət, kəramatsiz yaşamaq, 

Şan-şöhrətsiz, ləyaqətsiz yaşamaq, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 
 

Sədaqətsiz, səxavətsiz yaşamaq, 

Doğru, düzlük, həqiqətsiz yaşamaq,  

Mərhəmətsiz, mərifətsiz yaşamaq,  

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 
 

Xeyirxahsız, fəzilətsiz yaşamaq,  

Saf arzusuz, pak niyyətsiz yaşamaq,  

İradəsiz, qətiyyətsiz yaşamaq,  

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 
 

Dünyamız nə qədər gözəl yaranıb, 

Səndən də, məndən də əzəl yaranıb, 

Qayıdıb yoluna düzəl yaranıb, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 
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Seyrinə çıxmağa dağlarımız var,  

Şamama yetirən tağlarımız var, 

Gözəl günlərimiz,  çağlarımız var, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

 

Yaradan düşüncə, kamal veribdir,  

Əqidə bəxş edib, amal veribdir, 

Mənəvi gözəllik, camal veribdir, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

 

Uzağı görməyə göz verib bizə, 

Nə verib hamsını düz verib bizə,  

Dadmağa tam verib, duz verib bizə, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

 

Yaradıb qurmağa əllərimiz var,  

Deyib-danışmağa dillərimiz var,  

Qarşıda nə gözəl illərimiz var, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

 

Könüllər mülkünə məhəbbət verib, 

Sədaqət, səxavət, kəramət verib,  

Oxumaq, öyrənmək, qiraət verib, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

 

Haqdan uzaşmayın, həqiqətə gəl, 

Nəciblik, zəriflik, məlahətə gəl, 

Ətiri-gülüstan, təravətə gəl, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

 

Eşidin, dinləyin Cəmili biraz, 

Saxlayın yaddaşda dəlili biraz,  

Keçmiş ustadları, nəsili biraz, 

Bu nə gün-güzəran, ay insanoğlu? 

 

            Cəmil Əkbər       4. 09 -1994 
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43. İNSANOĞLU! 
               

 

                                                                                    I variant 

Çox deyilib, çox yazılıb dünyada,                    

Oxuyub, öyrənib bil, insanoğlu! 

Çox yozulub, çox pozulub dünyada,               

Haqqa, ədalətə gəl, insanoğlu!                        

 

Sən ali canlısan, dərk etməlisən, 

Xətir qoymalısan, ərk etməlisən. 

Cəhalət yolunu  tərk etməlisən, 

Bir düşün xəyala dal, insanoğlu! 

 

Qansızlıqda yezitlərlə yarışma, 

Ülfət qılıb hal-əhvalın soruşma.   

Haqqı qoyub nahaq ilə barışma,   

İnsaflı, mürvətli ol, insanoğlu! 

 

Qal-qovğa, davadan get uzaq dolan,   

Sarsaqdan, yavadan get uzaq dolan, 

Zəhərli havadan get uzaq dolan,          

Zülməti yadına sal, insanoğlu! 

 

Bəsləyib becərmə böhtanı, şəri, 

Əbəsdir bu yolda axıtma təri,  

Sərraflar göz qoyur, tanıyır zəri, 

İşlətmə nə fitnə-fel, insanoğlu! 

 

Elin qayğısını çəkib getməsən, 

Bağ salıb, calayıb, əkib getməsən, 

Tərini su kimi töküb getməsən, 

Adına deyərlər mal, insanoğlu! 

 

Əsəblər korlayıb ürəklər sıxma, 

Qanları qaraldıb evləri yıxma,       

Özgənin malına göz dikib, baxma, 

Səni çaşdırmasın ləl, insanoğlu! 
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Sərsəri, kəmağıl, divanə olma,        

Yaxşıya, yamana biganə olma, 

Hər yanan çırağa pərvanə olma,    

Mənzilə çatdırmaz yol, insanoğlu! 
 

Yaxşıya pis deyib, pisləri öymə, 
Əsəblər korlayıb, qəlblərə dəymə. 

Bədəməl törədib gözünü döymə, 

Dumanı gözündən sil, insanoğlu! 

 

Meylini yetirsən qəzəbə, kinə, 

İblisə, əqrəbə, şeytana, cinə, 

Şəkk etsən qanuna-qaydaya, dinə, 

Gözləyər yolunu çöl, insanoğlu! 

 

Deməki dünyada kef eyləyirəm, 

Götürüb qazanclar, nəf eyləyirəm, 

Yeyirəm, içirəm, püf eyləyirəm, 

İnlətmə qəlblərdə tel, insanoğlu! 

 

Evyıxan, qantökən bay olan deyil, 

Gedib mərd igidə tay olan deyil, 

Nəsihət alanlar zay olan deyil, 

Baxıb əməlinlə gül, insanoğlu! 

 

Sülhə, səadətə qovuşmalısan,            

Yol, iz, cığır tapıb yovuşmalısan,      

Xətadan, bəladan sovuşmalısan,        

Zəfərlər təblini çal, insanoğlu.           
 

Birkimsə görməsə məhəbbətini, 

Sağlam düşüncəni, saf niyyətini, 

İnsanlıq naminə ləyaqətini,                

Yaşama, biryolluq öl, insanoğlu. 

 

Verməynən kimsəyə qüssə, qəhəri,    

İlantək bəsləmə ağı, zəhəri. 

Olarsan hər yerdə dillər əzbəri,      

Süzülsə dəhandan bal, insanoğlu! 
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Vətənə, xalqına ziyankar olma, 

Qantökən, evyıxan zülümkar olma, 

Ellərin varına tamahkar olma, 

Çox evlər dağıdıb pul, insanoğlu! 

 

Cəmil, xalqın xeyr-şərinə qarış! 

Sözünə diqqət et, eyhamla danış! 

Cavab ver, sualı eyhamla soruş! 

Bəladır başlara dil, insanoğlu!  

 

                      Cəmil Əkbər  15. 03 – 1984  // 2.03- 1985//15.05 - 1993                                                                                    

44. İNSANOĞLU! 
 

                                              II variant 
 

Çox yazılıb, çox deyilib dünyada, 

Oxuyub, öyrənib bil, insanoğlu! 

Çox düzəlib, çox əyilib dünyada, 

Düz yola, ərkana gəl, insanoğlu! 

 

Bəşər övladını dərk etməlisən,       

Nadanlıq nəvarsa tərk etməlisən, 

Cahilə, qanmaza görk etməlisən, 

Küskün könülləri al, insanoğlu!   

 

Qansızlıqda yezitlərlə yarışma, 

Haqqı qoyub haqsızlıqla barışma, 

Şər işlərə heç qoşulma, qarışma, 

İnsaflı, mürvətli ol, insanoğlu! 

 

Davadan, dalaşdan gen gəz, uzaq dur, 

Həyəcan, təlaşdan gen gəz, uzaq dur, 

Çəkişmə, savaşdan gen gəz, uzaq dur,  

Törətmə nə qovğa, qal, insanoğlu! 

 

Xalqın dərd-sərini çəkib getməsən, 

Onun hüzurunda çöküb getməsən, 

Bağ-bağat becərib, əkib getməsən, 

Deyərlər adına mal, insanoğlu! 
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Əsəblər korlayıb qəlbləri sıxma, 

Ocaqlar söndürmə, evləri yıxma, 

Özgə sərvətinə həsədlə baxma,   

Səni çaşdırmasın ləl, insanoğlu! 

 

Xətir-hörmət, haqqı-sayı unutsan, 

Etibarı, düz ilqarı unutsan,       

Sədaqətli vəfadarı unutsan, 

Çatdırmaz mənzilə yol, insanoğlu! 

 

Özgəyə lağ edib, özünü öymə! 

Yersiz sözlərinlə qəlblərə dəymə! 

Bədəməl törədib, gözünü döymə! 

Gözündən dumanı sil, insanoğlu! 

 

Evyıxan, qantökən, bay ola bilməz, 

Ulduza, günəşə, tay ola bilməz. 

Sellənib axsa da, çay ola bilməz, 

Car olar gözündən sel, insanoğlu! 

 

Kimsə görməyibsə məhəbbətini, 

Əhdini, andını, sədaqətini,      

Mehri-ülfətini nəzakətini,        

Daha sən yaşama, öl insanoğlu! 

 

İlantək bəsləmə ağı, zəhəri, 

Millətim nəüçün çəksin qəhəri? 

İstəsən verəsən xalqa səməri, 

Süzülsün ləbindən bal, insanoğlu. 
 

 

Ay Cəmil hər şama pərvanə olma,  

İtirib əqlini divanə olma, 

Yaxşıya, yamana biganə olma,  

İnsanın qəlbində qal, insanoğlu.  
                          
                Cəmil Əkbər  10-15. 05 - 1970 
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45. KÖPƏYOĞLU 
 

I variant 
 

Eşidib öyüdü, al nəsihəti, 

Olma qulaqları kar, köpəyoğlu. 

Cana gətirməyin bu cəmaəti, 

Xərabə bayquşu, sar köpəyoğlu.  

 

Qurd ilə canhacan yoldaş olmusan, 

Əqrəblə, iblislə sirdaş olmusan, 

Gedib şeytan ilə qardaş olmusan, 

Mardan yaranmısan, mar köpəyoğlu. 

 

Hamı bilir haram etdin mayanı, 

Oxumursan nə surəni, ayəni, 

Eşitmirsən ustadını, dayəni, 

Vicdanı, məsləki, kor köpəyoğlu.  

 

Var-dövlət toplama xalqın malından, 

Uzaşma ədalət, haqqın yolundan, 

Bir yapışın kimsəsizin qolundan, 

Yağmasın qəlbinə qar, köpəyoğlu. 

 

Meylini salmısan yelbeyin qıza, 

Bədəməl üstündə alarsan cəza, 

Nə yaman uymusan “tvistə”, “caza”, 

Oxşamır ruhunu tar, köpəyoğlu.  

 

Haram işlədirsən haram peşəndə, 

Kəcinə çəkirsən tərpənişində, 

Dövranın baş verən kəc gərdişində, 

Sənin də “xidmətin” var, köpəyoğlu.  

 

Tərsinə dolanıb, tərsə getmisən, 

Min bir sifətinlə kama yetmisən, 

Becərilib, bəslənməmiş bitmisən, 

Güllü bağçamızda xar, köpəyoğlu.  
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Qanuna, qaydaya məhəl qoymursan, 

Zəhmətə qovuşub, xalqa uymursan, 

Dünyanın varından niyə doymursan? 

A gözləri-könlü dar köpəyoğlu?  

 

Düşün bir dünyanın qilü-qalını,  

Süpürüb, ötürmə xalqın malını, 

Gözlə əməlinin əvvəl dalını,  

Olmamış ellərdə xar, köpəyoğlu. 

 

Unutma fələyi, ulu Tanrını, 

Yoğnutma peysəri, nə də qarnını, 

Pozma insanlığın beh-bazarını, 

Eyləyin bir həya, ar köpəyoğlu. 

 

Cəmil kəsmə hər yetənə qurbanı, 

Üzüb əldən niyə salırsan canı? 

Bir bağın ki, naşı ola bağbanı, 

Bitirməz bağında bar köpəyoğlu.  
 

                               Cəmil Əkbər    1973 

                                                                                                       

46. KÖPƏYOĞLU 
 

II variant  
 

Yaxşını dağıtdın, pisdən yapışdın, 

Pisdən doğulmusan, pis köpəyoğlu. 

Xaindən, xəbisdən, nəsdən danışdın, 

Nəslərdən yaranan, nəs köpəyoğlu. 

 

Qisasla, qərəzlə, qəsdlə danışdın, 

Özünə güvənib şəstlə danışdın, 

Sərxoşla dost olub, məsdlə danışdın, 

Danışma, səsini kəs, köpəyoğlu. 

 

İdrakdan, kamaldan qıtsan, qəhətsən, 

Bir de hansı yönsən, hansı cəhətsən? 

Bilmədim Əhmədsən, bəlkə Əhətsən,  

Ayıbdır, biryolluq sus, köpəyoğlu. 
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El varını şülən çəkdin, taladın, 

Alqanını torpaqlara caladın, 

Çəkib iliyini sordun, yaladın, 

Sinirə bilməzsən, qus köpəyoğlu. 

 

Səninlə tutarmı de yoldaşlığım? 

Həmkarlıq, həmdəmlik, ya sirdaşlığım? 

Canhacan olmağım, ya qardaşlığım? 

İnciyib biryolluq küs, köpəyoğlu. 

 

Azdan-çoxdan açıb tökdüm sirrini, 

Danışmadım hələ yüzdə birini, 

Kür, Araz da təmizləməz kirini, 

Tərsdən doğulmusan, tərs köpəyoğlu. 

 

Bəllisən hamıya, zayoğlu zaysan, 

İdrakın işləmir keyoğlu keysən, 

Çatışmır kamalın səyoğlu səysən, 

Gedib daldalarda pus, köpəyoğlu.  

 

Nə qədər desəm də düzələn döysən, 

Törpüyə gələrək nəzilən döysən, 

Dəsindən ayrılıb, üzülən döysən, 

Misdən törəmisən, mis köpəyoğlu.  

 

                Cəmil Əkbər     4. 10 – 1992 
             

 

                                                                   

47. KÖPƏYOĞLU 
 

III variant  
 

Qurd ilə həmfikir, yoldaş olmusan,       

Əfidən yaranan, mar köpəyoğlu.  

Canhacan olmusan, sirdaş olmusan,     

Bayquşdan törəyən, sar köpəyoğlu.  
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Uzaşıb getmisən Haqqın yolundan,             

Ötmüsən yanından, sağı-solundan,             

Qaldırmadın, yıxılanın qolundan,                

Kordan yaranmısan, kor köpəyoğlu.          

                                                                             

Çirkin əməllərə yaxşı deyəndə, 

Alimə, loğmana naşı deyəndə, 

Oğru-əyri, quldurbaşı deyəndə, 

Salırsan cismimə qor köpəyoğlu. 
 

Halallıqla tutmamısan mayanı,            

İtirmisən abır, ismət, həyanı,               

Tanımırsan ustadını, dayəni,                

Yağıbdı qəlbinə qar köpəyoğlu. 
 

Aldanmısan nəfisinə, tamaha, 

O səbəbdən yol verirsən günaha, 

Baxanmırsan sən uğurlu sabaha, 

Səni məsd edyləyib var, köpəyoğlu. 
 

Haram işlədəndə haram peşəndə,           

Kəcinə çəkəndə, tərpənişində,                

Dünyanın baş verən kəc-gərdişində,      

Sənin də əməlin var, köpəyoğlu.            
 

Vətən nemətindən doya bilmirsən, 

Zəhmətkeş xalqıma uya bilmirsən, 

Etdiyin günahı yuya bilmirsən, 

İdrakı, kamalı dar, köpəyoğlu. 
 

Doğru sözüm qoy dəyməsin hirsinə,  

Əcdadına, nəsilinə, irsinə,                                                                              

Qulaq as tarixin acı dərsinə,              

Olma qulaqları kar, köpəyoğlu.      
 

Zirvədən aşağı enib gedərsən, 

Hakim divanında dinib gedərsən, 

Qaralıb, qarsıxıb, sönüb gedərsən, 

Sanmaki yanarsan gur, köpəyoğlu. 
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Əkdiyin qovğadı, səpdiyin qaldı, 

Özün də bilmirsən nə çalhaçaldı? 

Düşmüsən nə sevda, bu nə xəyaldı? 

Naləsən, fəqansan, zar köpəyoğlu.  
 

Xalqına verdiyin dərddi, məlaldı, 

Bu necə düşüncə, fikir, xəyaldı? 

Sanma mətahını yağ ilə baldı,  

Qayıdıb süzərlər, şor köpəyoğlu.      

 

Nə üçün görmürsən, götürməyirsən? 

Bəsləyib, becərib, bitirməyirsən? 

Dadlı meyvələri yetirməyirsən? 

Qalmısan bu qədər cır, köpəyoğlu.  
 

Qabardıb sinəni dartma özünü, 

Ulğun ağacından gördük közünü,  

Bişməmiş, araya atma sözünü, 

Deyərlər zəhrimar, çor köpəyoğlu.  
 

Varınla-halınla məzələnmə gəl, 

Dondan-dona düşüb təzələnmə gəl, 

Enərsən mövqedən özələnmə gəl,  

Qurma hörümçəktək tor, köpəyoğlu.  
 

Çaldığın, çapdığın varla öyünmə, 

İnanıb gücünə zorla öyünmə,  

Hördüyün, qurduğun torla öyünmə, 

Gözləyir yolunu gor, köpəyoğlu.  
 

Yaltaqlar dilində yerini gördün,   

Xeyrini anladın, şərini gördün,   

Burnunun ucundan bərini gördün,    

Mərdlərə baxırsan xor, köpəyoğlu. 
 

Nə qədər kələflər dolaşdırmısan?  

İpi ilməsinə culaşdırmısan,   

Yaxşını yamana qarışdırmısan,                                                                                                    

Qanmazsan, nadansan, “zor” köpəyoğlu.  
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İdrak mərkəzini giclik tutubdur, 

Min hiylə, min kələk, biclik tutubdur, 

Haqqa-ədalətə kəclik tutubdur, 

Bədnamsan ellərdə car, köpəyoğlu.  

 

Yazdımki, oxuyub biləsən kimsən,  

Utanıb, qızarıb öləsən kimsən,  

Gözünü yaxşıca siləsən kimsən,  

Özünü yaxşıca gör, köpəyoğlu.  

 

Cəmil, hər gədaya qurban kəsmə sən, 

Həzin gilavartək, daha əsmə sən. 

Taledən inciyib birdə küsmə  sən, 

Başa bəla olan fır, köpəyoğlu? 
 

Cəmil Əkbər  1973 

 

48. KÖPƏYOĞLU 
 

IV variant  
 

Bəşər övladının divanəsisən, 

Etmisən dünyanı dar, köpəyoğlu. 

Haranın bayquşu, viranəsisən? 

Abad dünyamızda sar, köpəyoğlu. 
 
Çirkin əməlləri göyçək biləndə,     

Həqiqət anlayıb gerçək biləndə,     

İgid qəhrəmanı milçək biləndə,          

Salırsan cismimə qor, köpəyoğlu.  

 

Eşidib biləni qəhərləyirsən,                

Qaraldıb qanını zəhərləyirsən,            

Hökmünü verirsən, möhürləyirsən,    

Əqrəbsən, çayansan, mar köpəyoğlu.  

 

Əlindən dad-aman, hazar edilir, 

Əzab-əziyyətə güzar edilir, 

Xəstəlik törəyir, azar edilir, 

Etmirsən bir həya, ar köpəyoğlu. 
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Tərsinə dolanıb, tərsə getmisən, 

Yaxşılıq yerində pislik etmisən, 

Becərməmiş, bəslənməmiş bitmisən, 

Güllü bağçamızda xar, köpəyoğlu. 

 

Düşünsən, nə qədər etmisən günah? 

Acgözlük, şorgözlük, hərislik, tamah,                                                    

Hər axşam, günorta, hər gecə, sabah,    

Səni aldatmasın var, köpəyoğlu.    

 

Həqiqi söz tezcə dəyir hirsinə, 

Əsilinə, nəsilinə, cinsinə, 

Bərk toxunur yağırına, kirsinə, 

Gələrsən fəqana, zar köpəyoğlu.        

 

Yaxşını-yamandan seçə bilmədin,     

Məkanı zamandan seçə bilmədin,      

Çisgini dumandan seçə bilmədin,      

Olubdur gözlərin kor, köpəyoğlu.             

 

Nə bahar tanıdın, nə yay pəsindin,                                                    

Nə dərya tanıdın, nə çay pəsindin,     

Nə iyul gözlədin, nə may pəsindin,                                                    

Tökdün bostanıma qar, köpəyoğlu.   

 

Yerə sığışmırsan, gəzirsən fəza, 

Meylini salmısan yelbeyin qıza. 

Uymusan saqsafon, gitara, caza, 

Oxşamır qəlbini tar, köpəyoğlu. 

 

Cəmil kəsmə hər gədaya qurbanı,  

Üzüb əldən, heydən, salma sən canı,  

Bir bağınki naşı ola bağbanı,  

Yetirməz bir meyvə, bar köpəyoğlu.  

 

                                Cəmil Əkbər  1973 
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49. ÖZGƏNİNDİR 

 

Deməki dünyada hər şey mənimdir,  

Milçək sənə düşər, fil özgənindir.             

Bu çeşmə, bu dərya, dəniz mənimdir,       

Qətrə sənə düşər, sel özgənindir.               

 

Demə bu yol mənim, bu iz mənimdir,          

Enişlər, yoxuşlar, bu düz mənimdir,         

Fikirlər, xəyallar, bu söz mənimdir,          

Düşüncə  sənindir, dil özgənindir. 

 

Bu düzlər, dərələr, dağlar mənimdir,         

Tarlalar, zəmilər, bağlar mənimdir,           

Körpülər, saraylar, tağlar mənimdir,                                                              

Cığır sənə düşər, yol özgənindir.            

 

Deməki eşq mənim, həvəs mənimdir, 

Bu ürək, bu ciyər, nəfəs mənimdir, 

Bu zindan, bu qala, qəfəs mənimdir,  

Qovğa sənə düşər, qal özgənindir.            

 

Deməki bu cəsəd, bu can mənimdir,  

Bu bədən, bu damar, bu qan mənimdir,                 

Bu arı, bu pətək bu şan mənimdir,     

Yeşik sənə çatar, bal özgənindir.  

 

Deməki əsrlər, illər mənimdir,                               

Bu kaman, bu mizrab, tellər mənimdir,  

Bu oba, bu mahal, ellər mənimdir,  

Tayfa sənə düşər, el özgənindir.                            

 

Deməki güclüyəm, qüvvət məndədir,                     

Milyonlar topladım, dövlət məndədir,  

Yığdığım simuzər, sərvət məndədir, 

Tamah sənin olar, mal özgənindir.                          
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Demə kef çəkirəm, cah-cəlallıyam,   

Yenilməz qamətli, dağ vüqarlıyam,                       

Hamıdan kalanam, varlı-hallıyam,                        

Nifrət sənin olar, pul özgənindir.                          
 

Deməki bu süfrə, bu nan mənimdir, 

Bu şərəf, bu şöhrət, bu şan mənimdir.          

Zəlitək sorduğum bu qan mənimdir,  

Xirtdək sənin olar, əl özgənindir.                         
 

Deməki saymıram dövrü-zamanı, 

Bir gün qurulacaq hakim divanı, 

Vaxt olar tapmazsan otu, samanı, 

Örüş  sənin olar, çöl özgənindir.                    
 

Deməki, kef çəkib, məzələnirəm, 

Dəbdən-dəbə düşüb təzələnirəm,  

Bəzənib, düzənib gözəllənirəm, 

Tənzif sənin olar, şal özgənindir.           
 

Deməki, arxamda dayanıb dayım, 

Çatacaq hər zaman sovqatım, payım,    

Yoxdu bərabərim, tapılmaz tayım,        

Dırnaq sənin olar, nal özgənindir.        
 

Bu cahan da mənim, çoxu-azıyla, 

Yediyim hinduşqa, ördək qazıyla, 

Tarı, kamanıyla, qara sazıyla, 

Mizrab sənə düşər, tel özgənindir.     
 

Süfrəndə yeyilən dolma, bozbaşın, 

Kababın, çığırtma, düşbərə, aşın, 

Saxladığın arvad, mindiyin maşın, 

Utanıb qızarsan, bil özgənindir. 
 

Qərq olub fikirə, düşmə xəyala,                                                

Aldanıb tamaha, qul olma mala,     

O kimə qaldı ki, sənə də qala?           

Dəqiqə sənindir, il özgənindir. 



99 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD 

 

Anlasan mətləbi, bilsən düzünü,  

Doğru yerə yanlış salma izini,                        

Şəklin pis görünsə qırma güzgünü, 

Daş-kəsək sənindir, ləl özgənindir.                     

 

İnsan ol insanın kefini pozma, 

Dürüst  fikirləri tərsinə yozma,                        

Ayaqlar altından quyular qazma,                   

Məzar sənə düşər, bel özgənindir,                 
 

El gözündən igid salmaz özünü, 

Fikirləşib düz danışar sözünü,             

İtirməz əqlini, yummaz gözünü,          

Tikan sənin olar, gül özgənindir.      

 

Niyə lovğalanıb ədalanırsan? 

Nifrətlə hallanıb sədalanırsan? 

Bəd işlə, əməllə ədalanırsan? 

Fitnə səninkidir, fel özgənindir. 
 

Demə dövran mənim, kef mənimkidir,      

Bu gəlir, bu qazanc, nəf  mənimkidir,        

Bu zurna, bu qaval, dəf  mənimkidir,         

Səs-küy sənin olar, çal, özgənindir.    
 

Nəzər sal qarğışa, aha, naləyə, 

Millətə, xalqına, elə, obaya, 

Özünü bürümə, zərə-zibaya, 

Palan sənə düşər, çul özgənindir. 
 

İnsan olan əməlindən bəllidir, 

Bünövrədən, təməlindən bəllidir, 

Danışanda kəlamından bəllidir, 

Girmə fısıllığa, kol özgənindir.                  

 

Deməki bu sözdə payımha yoxdur? 

Xörəyim, çörəyim, çayımha yoxdur?                  

Nə arxam, köməyim, dayımha yoxdur? 

Götürmə boynuna, kül özgənindir.                       
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Ey Cəmil, dünyanı anla, gəz, dolan, 

Ellərin dərdinə səbr et, döz dolan, 

Xəyal aləmində seyret, üz dolan, 

Ümman sənin olar, göl özgənindir.  

                                  

                        Cəmil Əkbər      18.02-1977 

 

50. DE, NƏYİ VAR? 
 

I variant 

 

 

Mərd igidin adı-sanı,     

Ədəb-ərkan, pak vicdanı,       

El içində şöhrət - şanı,      

Namərdlərin de, nəyi var?        

            

Ağsaqqalın hörməti var, 

İnsafı var, mürməti var, 

Qeyrətlinin qüdrəti var, 

Çalsaqqalın de, nəyi var?                   
 

Hərkəsin öz fəsili var,        

Nəcabəti nəsili var, 

Soykökü var, əsili var,       

Bədəsilin de, nəyi var?   
 

Ariflərin əməli var,                     

Xoş kəlamı deməli var,     

Bünövrəsi, təməli var,      

Nadanların de, nəyi var? 
 

Həyalının həyası var, 

Halal süddən mayası var. 

Abır, ismət, qayəsi var, 

Həyasızın de, nəyi var? 
 

Zəhmətkeşin zəhməti var, 

El yanında xidməti var. 

Namusu var, qeyrəti var, 

Tənbəllərin de, nəyi var?      
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Əqli olan əqil verər,               

Dastan yazıb, nağıl verər,    

Hər nə etsə mağıl verər,     

Sərsərinin de, nəyi var?       

 

Kamallının kamalı var,     

Tutarı var, sambalı var,    

Nə mənalı camalı var?        

Kamalsızın de, nəyi var?   

 

El baş əyir mərifətə,               

İnsanlığa, ləyaqətə, 

İnsaf-mürvət, kəramətə,          

Mərfətsizin de, nəyi var?        

 

Qoy yaşasın xeyirxahlar,   

Kef-damaqlar, cah-cəlallar,    

İdraklılar, pürkamallar,    

Bədxahların de, nəyi var?               

Cəmil Əkbər yazıb-yarat,        

Nə sirr varsa üzə çıxart,     

Qoy qurulsun dövrü-barat,     

Yazmayanın de nəyi var?    
 

                            Cəmil Əkbər 23. 02 - 1977                                                                                                                                                                                                                               

51. DE, NƏYİ VAR? 
 

 

II variant 

Zənginlərin varı varsa,            

Varsızların de, nəyi var?       

İffətlinin arı varsa,               

Arsızların de, nəyi var?       

 

Hörməti var ağsaqqalın,         

Dərdbilənin əhli-halın,      

Sipəridir qovğa-qalın. 

Çalsaqqalın de, nəyi var?             
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Qananların qanacağı,  

Məhəbbətdən yanacağı, 

Ədəb-ərkan umacağı, 

Qanmazların de, nəyi var?      

 

Abırlının həyası var,             

Hissiyatı, duyğusu var,     

Düşüncəsi, qayğısı var,    

Abırsızın de, nəyi var?  

 

Çalışqanın xidməti var, 

Boynumuzda minnəti var,     

Yaratdığı neməti var,             

Tüfeylinin de, nəyi var?         

 

Yaxşıların yaxşılığı, 

Yaşamağı, yaşatmağı, 

Gödək ömrü uzatmağı, 

Yamanların de, nəyi var? 

El baş əyir camallıya, 

Əqidəli, amallıya, 

Cəmil kimi kamallıya,           

Kamalsızın de, nəyi var? 
 

                   Cəmil Əkbər 23. 02 – 1977 

52. ŞİKAYƏTİM VAR 
 

I variant 

Hörmət sahibinə hörmət edilmir, 

Özümdən özümə şikayətim var. 

Kəramət edilmir, mürvət edilmir, 

Özümdən özümə şikayətim var. 

 

Böyük-kiçik, ağsaqqalı sayan yox, 

Dərdbiləni, əhlihalı sayan yox,  

Dürdanəni, pürkamalı sayan yox, 

Özümdən özümə şikayətim var. 
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Nə qədər özümü danlasam da mən? 

Kötəklə, qırmancla yanlasam da mən?  

Səs salıb həryana, banlasam da mən? 

Özümdən özümə şikayətim var. 
 

Yaxşı da biz olduq, yaman da bizik, 

Qanmayan da bizik, qanan da bizik, 

Alışan da bizik, yanan da bizik, 

Özümdən özümə şikayətim var. 
 

Soyulan da bizik, soyan da bizik,  

Ac qalan da bizik, doyan da bizik, 

Oyulan da bizik, oyan da bizik, 

Özümdən özümə şikayətim var. 
 

Açılan da bizik, açan da bizik,  

Üryan qalan da biz, kalan da bizik,  

Boşalan da bizik, dolan da bizik, 

Özümdən özümə şikayətim var. 
 

Ağladan da bizik, ağlayan da biz,  

Sinələr üstünü dağlyan da biz, 

Qapı-bacaları bağladan da biz,  

Özümdən özümə şikayətim var. 
 

Yaxını-uzağı görmədi gözüm, 

İstini, sazağı görmədi gözüm,  

Zalımı, yazığı görmədi gözüm, 

Özümdən özümə şikayətim var. 

 

Aldadan da bizik, aldanan da biz, 

Dayı kölgəsində daldanan da biz,  

Hər səmtə üz tutub yollanan da biz,  

Özümdən özümə şikayətim var. 
 

Sırışdı bədənə birə də, bit də, 

Tülkü də, çaqqal da, tula da, it də,  

Keçdi qabağıma kəmağıl, küt də,  

Özümdən özümə şikayətim var. 
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Nə xalqı pəsindik, nə zəhmətkeşi, 

Nə dərd-qəm çəkəni, nə möhnətkeşi, 

Nə qayğı çəkəni, nə cəfakeşi, 

Özümdən özümə şikayətim var. 

 

Yaman aldanmışıq tərifnaməyə, 

Sarsağa, yaltağa, hərifnaməyə, 

Təlxəyə, şıltağa, hər üləmayə, 

Özümdən özümə şikayətim var. 

 

Ayıra bilmədik yaxşını pisdən, 

Qalayı gümüşdən, qızılı misdən,  

Yaşadıq, dolandıq, qərəzlə, qəsdən, 

Özümdən özümə şikayətim var. 

 

Yaman aldanmışıq yağlı dillərə, 

Qatı açılmamış zağlı dillərə, 

Bağçalı-boxçalı bağlı dillərə, 

Özümdən özümə şikayətim var. 

 

Yalançı xülyaya məsd olub getdik, 

Biribirimizə qəsd olub getdik,  

İlqarsız, imansız dosd olub getdik, 

Özümdən özümə şikayətim var. 
 

                               Cəmil Əkbər 
 

53. ŞİKAYƏTİM VAR 
 

 

II variant 

 
 

Yaxşını yamandan seçə bilməyən, 

Gözlərdən-gözlərə şikayətim var. 

Zirvələr fəth edib keçə bilməyən, 

Dizlərdən-dizlərə şikayətim var. 

 

Həyatda nə qədər yollar görmüşəm,  

Ağalar görmüşəm, qullar görmüşəm, 

Dəsti-xət, imzalar, qollar görmüşəm, 

İzlərdən-izlərə şikayətim var.  
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Nə qədər astara, üzə baxmışam, 

Əyriyə baxmışam, düzə baxmışam, 

Dərinə, dayaza, üzə baxmışam, 

Üzlərdən- üzlərə şikayətim var. 
 

Quldurlar birləşib əlbir olubdur,  

Həmfikir olubdur, dilbir olubdur,  

Can-ciyər olubdur, sirbir olubdur, 

Düzlərdən-düzlərə şikayətim var.  
 

Biri cəfalıdır, biri cəfasız,  

Biri səfalıdır, biri səfasız, 

Biri vəfalıdır, biri vəfasız, 

Qızlardan-qızlara şikayətim var. 
 

Birisi çiçəksiz, birisi güllü,  

Birisi əməlsiz, biri əməlli, 

Birisi quraqlıq, birisi selli, 

Yazlardan-yazlara şikayətim var. 
 

Birisi zil ötür, biri bəm ötür, 

Birisi cağbacağ, biri kəm ötür, 

Biri kökdən düşüb, biri dəm ötür, 

Sazlardan-sazlara şikayətim var. 
 

                           Cəmil Əkbər       1980 

                                      

54. ŞİKAYƏTİM VAR 
 

                                            III variant 

Dövranı sürürlər varlı-hallılar, 

Çoxumdan, azımdan şikayətim var. 

Möhnətdən uzaqdır, cahcəlallılar, 

Toxumdan, acımdan şikayətim var. 
 

Başımı qatıbdır sərsəri, yava, 

Salırlar araya qal-qovğa, dava, 

Ruzigar soyuqdur, sərt keçir hava, 

Qışımdan, yazımdan şikayətim var. 
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Dövrü-zəmanədə başqa adətdir, 

Başqa həngamədir, başqa halətdir,  

Toylarda çalınan özgə alətdir, 

Tarımdan, sazımdan şikayətim var. 

 

İnciyib-küsənlər, uman o qədər, 

Yaxşılar azalıb, yaman o qədər,  

Buludlar qaralıb, duman o qədər, 

Ərkimdən, nazımdan şikayətim var. 

 

Zəmanə mülkündə yolu azmışıq, 

Ünsiyyəti, ülfətləri pozmuşuq, 

Çox qəbiri havayıdan qazmışıq, 

Özgədən, özümdən şikayətim var. 

 

Nə qədər günlərim gedibdir hədər, 

Çəkdiyim dərd oldu, yediyim qəhər, 

Çətinə düşübdür uğurlu səhər, 

Yolumdan, izimdən şikayətim var. 
 

Çox sözü vaxtında deyənməmişəm, 

Cahillik edəni söyənməmişəm,  

Kötəklə, qırmancla döyənməmişəm, 

Gecikən sözümdən şikayətim var. 
 

Hələ çox şeyləri sezənməmişəm, 

Nə qədər möhüblər düzənməmişəm, 

Səbredib, tablaşıb, dözənməmişəm, 

Məndəki dözümdən şikayətim var. 
 

Yaxşını-yamandan seçənməmişəm, 

Haqqın düz yoluyla keçənməmişəm, 

Boylara xələti biçənməmişəm, 

Kor olan gözümdən şikayətim var. 
 

Zülaltək çəkilib sorulmuşam mən, 

Nə qədər sağ-sola burulmuşam mən,  

Getmişəm, gəlmişəm, yorulmuşam mən, 

Bu dağdan, bu düzdən şikayətim var. 
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Əməllər başqadır, sözlər başqadır,  

Baxışlar, nəzərlər, gözlər başqadır,  

Astarlar başqadır, üzlər başqadır, 

O astar, bu üzdən şikayətim var. 
 

Cəmiləm, zamanla barışanmıram, 

Qaçaqla, quldurla yarışanmıram, 

Kefini-halını soruşanmıram, 

Qolumdan, dizimdən şikayətim var. 

 
 

                     Cəmil Əkbər       26. 01 – 1997    

                                 

55. TANIYANMADI 

 

Yazıq hər sifətə, hər dona düşdü,  

Baxıb özünü də tanıyanmadı. 

Hər günü, saatı belə ötüşdü,  

Baxıb gözünü də tanıyanmadı.  
 

Gündə min xəyala, min hala düşdü,  

Çəhlimə, cığıra min yola düşdü,  

Hərcürə qovğaya, min qala düşdü, 

Baxıb izini də tanıyanmadı.  
 

Dəymişi dəyişdi, kalı dəyişdi,  

Söhbəti dəyişdi, valı dəyişdi,  

Palanı dəyişdi, çulu dəyişdi,  

Baxıb bezini də tanıyanmadı. 
 

İtirdi özündə olan nişanı,  

Onu bir danlayıb, qınayan hanı? 

Çəkib üz-gözünə ənlik kirşanı,  

Baxıb qızını da tanıyanmadı.  
 

Yanlışa-yalana bəli deməkdən,  

Hər hava çalana bəli deməkdən,  

Alana, verənə bəli deməkdən,  

Yazıq sözünü də tanıyanmadı.   
 

                         Cəmil Əkbər       1982 
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56. NƏ VERDİN? 
 

Ondan, bundan gileylənən dəngəsər,  

Özün deynən ədalətə nə verdin? 

Haqsızlıqdan gileylənən sərbəsər, 

Söylə görüm cəmiyyətə nə verdin? 
 

Sədaqətdən, səxavətdən dəm vuran,  

İnsaf, mürvət, kəramətdən dəm vuran,  

İnsanlıqdan, ləyaqətdən dəm vuran,  

Bu məzmuna, bu hikmətə nə verdin?  
 

Nadanlıqdan, cəhalətdən söz açan, 

Əyriyoldan, qəbahətdən söz açan,  

Ədəb-ərkan, nəsihətdən söz açan,  

Saf arzuya, pak niyyətə nə verdin?                 
 

Acizlikdən, tənbəllərdən danışan, 

Həyat üçün əngəllərdən danışan, 

Tüfeylidən, cəncəllərdən danışan,  

Özün denən şan-şöhrətə nə verdin?  
 

İnsafsızdan mürvətsizdən bezikən,                       

Hörmətsizdən, qeyrətsizdən bezikən,    

Abırsızdan, ismətsizdən bezikən,                                

Öz xalqına, bu xilqətə nə verdin?  
 

                                   Cəmil Əkbər 

 

57. GÖRMƏZ 
 

Tərbiyədən kəm olanlar, 

Ədəb-ərkan yolu görməz. 

Nadanla həmdəm olanlar, 

Sağı seçməz, solu görməz. 

 

Qədir bilməz sarsaq, naqqal, 

Onun üçün nə ağsaqqal? 

Qısqı düşsə qorxaq çaqqal,  

Yaşadığı kolu görməz.       
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Sözlərimi yadda saxla, 

Məqamında onu haxla, 

Sahibini tutan tula,             

Dadar-doymaz yalı görməz. 

 

Kim unutsa haqqı-sayı? 

Qışa dönər yazı, yayı, 

Zağasında yatan ayı, 

Həndəvarda malı görməz.  

 

Bədöy olsa uzunqulaq, 

Əl vurmamış atar şıllaq, 

Alar qamçı, yeyər şallaq, 

Dırnağı da nalı görməz. 

 

Sərraf gərək görüb qana, 

Qiymət verə gövhər-kana, 

İş görməyən cələf dana,  

Qoşulmasa kalı görməz. 

 

Kim atarsa etibarı? 

Əhd-peymanı, düz ilqarı, 

Əyiləcək şah vüqarı, 

Zülal çəkib balı görməz. 

 

Kim sevərsə sədaqəti?  

Saf arzunu, məhəbbəti,   

Doğru yolu, həqiqəti,  

Nə qovğanı, qalı görməz. 

 

Cəmil dərs al ustadından, 

Qohumundan, ya yadından,  

Razı qalan öz adından, 

Nə qabağı dalı görməz. 

 

                     Cəmil Əkbər           1962 
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58. SATAŞMA! 

 

El içində ləyaqəti olmayan, 

Şan-şərəfə, ada-sana sataşma! 

Sədaqəti, səxavəti olmayan, 

Təmiz qana, pak vicdana sataşma!  

 

İnsafın tükənib, mürvətin yoxsa,  

Əhli-hal yanında hörmətin yoxsa,  

Zəhmətin bəhrəsi şöhrətin yoxsa,  

Namərd olub, mərd insana sataşma! 

 

Təməlin bəllidir, minarən çökək, 

Arxacda cücərmiş qurtdu köbələk, 

Məkəs, milçək, nə də xallı kəpənək, 

Dız-vız edib, bala, şana sataşma! 
 

Nə sərraf deyilsən, nədəki zərgər, 

Nə xarrat deyilsən, nədəki pərgar, 

Nə inci deyilsən, nə də xiridar, 

İnsaf eylə gövhər-kana sataşma! 
 

Ellərə məlumdur, tanınır adın,        

Qucağında bəslənmisən xoryadın,  

Səndən çox yaxşıdır ismətsiz qadın, 

El sevənə, mehribana sataşma! 
 

Özü karsız, özgələrə irişən, 

Civə kimi ora-bura sürüşən, 

Bayquş kimi xərabədə ötüşən, 

Hünərini qana-qana sataşma! 
 

Çıxıb gəzə bilsən uca dağları, 

Səfalı elləri, hər oymaqları,             

Almalı, heyvalı, güllü bağları,         

Nə bağçaya, nə bağbana sataşma! 
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Məclisə girəndə gözlə özünü, 

Dartma qabağını, süzmə gözünü, 

Sadə otur, şirin danış sözünü, 

Əhli-hala mehribana sataşma! 
 

Deyişmə ustadla, yana çəkərsən,  

Əyilərsən, qatlanarsan, çökərsən, 

Axıdaraq leysanını tökərsən,  

Sürtünmə buğaya dana, sataşma! 
 

Dəyib toxunuram, dağılar başın, 

Tökülər üzünə axar gözyaşın, 

Çəkə bilməz dərdi doğma qardaşın, 

Ariflərə, söz qanana sataşma! 
 

                                Cəmil Əkbər   1963        

                          

59. NƏ UTANDIN, NƏ QIZARDIN, NƏ ÖLDÜN 
 

                                            I variant 
 

Kəcfikirlə, əyriyolla getməkdən. 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 

Qanqal olub yolumuzda bitməkdən, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Onun-bunun qərəzində durmaqdan, 

Zəhlə töküb, bezikdirib yormaqdan, 

Aralığı qarışdırıb, vurmaqdan, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Yol-ərkanı büdrəməkdən, azmaqdan,             

Ayaq altdan eşələyib qazmaqdan,                   

Ünsiyyəti paralayıb pozmaqdan,                     

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Məsləkindən, amalından döndükcə,    

Ləyaqətdən alçaldıqca, endikcə,          

Bədəməlin arxasında sinməkdən,            

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün 
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Bəla oldun xalqımıza, millətə, 

Onu saldın çox çətinə, zillətə, 

Zərər vurdun insanlığa, xilqətə, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Mərd igiddən əllərini üzməkdən,              

Hər tənqidə, hər təhqirə, dözməkdən,                

Namərdlərlə əlbir olub gəzməkdən,             

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Xətir-hörmət, haqqı-sayı unutdun,  

Dürlü-dürlü sovqat, payı unutdun,                       

Payız olcaq yazı, yayı unutdun,                           

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 

 

Çatmadın köməyə, yetmədin kara, 

Etmədin xalqının dərdinə çara, 

Bilmədin sən hara, insanlıq hara? 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

İnsafını, mürvətini atdıqca, 

Yaxşıları yamanlara qatdıqca, 

Mərd igidi namərdlərə satdıqca, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

El xeyrinə tökmədikcə tərini, 

Bilmədikcə mövqeyini, yerini, 

Ad-sanını, xeyirini, şərini, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

El varından doldurduqca dənliyi,       

Artırdıqca kef-damağı şənliyi, 

İtirdikcə ləyaqəti, mənliyi, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Nələr görüb eşitmişik axmaqdan,                 

Sarsılmışıq, üzülmüşük baxmaqdan,            

Var-halını gözümüzə soxmaqdan,                

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
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Nanəciblik, nanıkorluq etməkdən,                

Tüfeylilik, haramxorluq etməkdən,               

Qəlbidarlıq, gözükorluq etməkdən,             

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

İtirdikcə üz-gözündə həyanı, 

Qarışdırıb, korladıqca mayanı, 

Qanmadıqca Qurandakı ayəni, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Ömürboyu öz nəfini güdməkdən, 

Öz nəşəni, öz kefini sürməkdən, 

Özgəni yox, öz-özünü görməkdən, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Əl çəkməyib fitnə-fəsad deməkdən, 

Oğrun-oğrun döşürməkdən, yeməkdən, 

Zər-zibaya bürünməkdən, geyməkdən, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Onun-bunun çəkməsini silməkdən,                                  

Üz-gözünə irişməkdən, gülməkdən,                                 

Diri-diri, can verməkdən ölməkdən,  

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Qaranı ağ, ağı qara görməkdən, 

Sovqat tutub yuxarıya verməkdən, 

Sabınlanıb, sığallanıb girməkdən, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Ha dedilər, sən çəkmədin düzünə,                    

Nə qalmadı deyilməsin izinə?                        

Hayxırdılar, tüpürdülər üzünə,                        

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Əzəl gündən doğulmusan gicbəsər, 

Zərər vurdun el-obaya sərbəsər, 

Yer üzünə bir bəlasan müxtəsər, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
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Ellərdə, obada sözün qalmadı, 

Hənirin, atəşin, közün qalmadı,             

Könüllər mülkündə izin qalmadı,          

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 

 

Zəli kimi el varını sormaqdan, 

Arxalının arxasında durmaqdan, 

Kimsəsizin iliyini vurmaqdan, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 

 

Düz gedəni tərsəməssəb əyməkdən,                   

Əcdadına, babasına söyməkdən,                          

Mənliyinə, xətirinə dəyməkdən,  

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Olmasaydın nəolardı dünyada? 

Var-halımız heç batmazdı arada? 

Kimsə möhtac qalmaz alçaq, xoryada, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Yol vermisən qəbahətə, günaha,                    

Qanqarğışa, nalə, şivənə, aha,                     

Aldanmısan nəfisinə, tamaha,                    

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

El-obanın nifrətini almaqdan,                      

Tənəsini, töhmətini almaqdan,  

Təhqirini, hiddətini almaqdan,       

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Lənət olsun səni doğan anaya, 

Səni doğdu eli saldı bəlaya, 

Zülmün çatdı ərş üzündə əlaya, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Əl uzadıb yetmədikcə kara sən, 

Ləkə saldın namusa sən, ara sən, 

Sağ bədəndə qövr eyləyən yarasan, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
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Eşitmədin nəsihəti, dəlili, 

İncitmisən füqəranı, zəlili, 

Antipodlar təklədikcə Cəmili, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

                                Cəmil Əkbər  27.07-1980 
                                

60. NƏ UTANDIN, NƏ QIZARDIN, NƏ ÖLDÜN 
 

                                              II variant 

 
 

 

Kol-kos olub yolumuzda bitməkdən, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 

Kəc fikirlə, əyri yolla getməkdən, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Onun-bunun qərəzində durmaqdan, 

Aralığı qarışdırıb, vurmaqdan, 

Zəhlə töküb, bezikdirib yormaqdan, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Yol-ərkanı sağa-sola azmaqdan, 

Əhd-peymanı, düz ilqarı pozmaqdan, 

Arxalardan dərin quyu qazmaqdan,                   

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Vicdanından, məsləkindən dönməkdən,   

İçin-için əriyərək sönməkdən, 

Hər yetənə alçalmaqdan, enməkdən, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

İnsanlıqdan əllərini üzməkdən,                

Mərd igiddən usanmaqdan, bezməkdən,  

Ortalıqda veyil-veyil gəzməkdən,               

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Hörmət-izzət, haqqı-sayı unutdun,  

Neçə-neçə sovqat, payı unutdun, 

Payız görüb yazı, yayı unutdun, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
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El varıyla doldurduqca dənliyi, 

Artırdıqca kef-damağı şənliyi, 

İtirdikcə ləyaqəti, mənliyi, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Nə eşitdik, nələr gördük axmaqdan, 

Yekəqarın, yoğunpeysər, toxmaqdan, 

Kasıblığı başımıza qaxmaqdan, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Qədirbilməz, nanıkorluq etməkdən, 

Ömürboyu haramxorluq etməkdən,              

Görə-görə gözü korluq etməkdən, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

İtirmisən üz-gözündə həyanı, 

Qarışdırıb, zay etmisən mayanı,                      

Bəyənmədin Qurandakı ayəni, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Ömürboyu öz nəfini güdmüsən, 

Şənliyini, öz kefini sürmüsən, 

Nağaranı, öz dəfini vurmusan, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Əl çəkmədin fitnə-fəsad deməkdən, 

Oğrun-oğrun döşürməkdən, yeməkdən, 

Bər-bəzəkli zər-zibalar geyməkdən, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Üzəbarı irişərək gülməkdən,  

Gündə minyol diri-diri ölməkdən,  

Onun-bunun çəkməsini silməkdən,                                  

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Nə qalmadı deyilməsin izinə,         

Ha çəkdilər sən getmədin düzünə,   

Hey danlayıb tüpürdülər üzünə,                             

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
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Əzəl gündən doğulmusan gicbəsər, 

Zərər vurdun el-obaya dəngəsər, 

Yer üzünə bir bəlasan sərbəsər, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Doldurmadın kamal ilə sərini, 

Tanımadın ərənlərin pirini, 

Göstərmədin insanlıqda yerini, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Bilmədin dünyaya niyə gəlmisən? 

Niyə ağlamısan, niyə gülmüsən? 

Niyə doğulmusan, niyə ölmüsən? 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Ürəyində bəsləmisən ədavət, 

Göstərmədin öz xalqına sədaqət, 

Heç olmasa çəkməmisən xəcalət, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Ömürboyu qanlar töküb neştərin, 

Xalqa dəyib əzab-əzyət, xətərin, 

Haq-divandan heç olmayıb xəbərin, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Ellərdə, obada sözün qalmadı, 

Hənirin, atəşin, közün qalmadı,             

Cığırın, ləpirin, izin qalmadı, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Sinələri düyünlədin, dağladın, 

Evlər yıxıb, qapıları bağladın, 

Nə ah çəkdin, nə of etdin, ağladın, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Zəli kimi al qanları sormaqdan, 

Arxalıya qahmar çıxıb durmaqdan,  

Yetim-yesir iliyini vurmaqdan, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
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Məzlumları kötəkləyib döyməkdən, 

Ünvanına dönə-dönə söyməkdən, 

Yaltaqları tərifləyib öyməkdən, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Sən olmasan nəolardı dünyada? 

Kim möhtac olardı alçaq xoryada? 

Var-halımız batmazdıki arada? 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Yol verməkdən qəbahətə, günaha,   

Qanqarğışa, ah-naləyə, min aha, 

Acgözlüyə, hərisliyə, tamaha, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

El qəzəbi, el hiddəti almaqdan,  

El cəzası, el töhməti almaqdan, 

El təhqiri, el nifrəti almaqdan, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Əl uzadıb çatmamısan kara sən, 

Qəsd etmisən namus, qeyrət, ara sən, 

Sağ bədəndə qövr eyləyən yarasan,  

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

El xeyrinə tökməmisən tərini, 

Göstərmisən zərərini, şərini, 

İnsanlıqda tutmamısan yerini, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Dəllalları, baqqalları keçmisən, 

Tülküləri, çaqqalları keçmisən, 

Dəryadakı naqqaları keçmisən, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Qan qaraldıb əsəbləri korladın, 

Könüllərə odu qoydun, qorladın, 

Hissimizə toxunaraq zorladın, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
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Nanəciblik, nanıkorluq etməkdən, 

Tüfeylilik, haramxorluq etməkdən, 

Görə-görə gözü korluq etməkdən, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Özgələrin hesabına yallandın,  

Malalandın, suvarıldın, sulandın, 

Asta-asta, bala-bala yağlandın,                             

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün.   
 

Özünü bənzətdin pələngə, şirə, 

Münəccim, möminə, peyğəmbər, pirə, 

Yoğnudub peysəri döndərdin tirə,                         

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Cəmil kimi əsilləri öldürdün, 

Ədibləri, nasirləri öldürdün,  

Aşiqləri, şairləri öldürdün, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

                      Cəmil Əkbər        27.07 -1980 

 

61. NƏ UTANDIN, NƏ QIZARDIN, NƏ ÖLDÜN 
 

                                                III variant 

 

 

Hiyləgərlik, dələduzluq etməkdən, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 

Ömürboyu əyri yolla getməkdən, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün.     

 

El malını talamaqdan sökməkdən, 

Şirəsini tamam kamal çəkməkdən, 

Hər yetənə boyun əyib, bükməkdən,  

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 

  

Şər danışıb, aralığı vurmaqdan,             

Daldeylərdə pusqu qurub durmaqdan,                   

Zəli kimi al qanları sormaqdan, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
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İşə saldın tvistləri, cazları,           

Yol-izindən çıxartmısan qızları,   

Qara etdin lalə yanaq üzləri,        

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Bu dünyanın zər-qaşından doymadın,   

Alış-veriş, daş-başından doymadın,  

Füqəranın gözyaşından doymadın,                                                             

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün.  

               

Bilinmədi nədi sənin amalın?               

Nə düşüncən, nə dərrakən, kamalın?  

İnsanlıqda görünmədi camalın,          

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün.       
 

Ərmağ oldun saxtalıqla, yalanla, 

Hər havaya oynayanla, çalanla,     

Dostluq etdin quldurlarla, kalanla,                                                                                                                                        

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün. 
 

Nə deyəsən yaramaza, alçağa? 

Çıxa bilmir, yaman batıb palçığa, 

Səni görüm heç böyümə, qal çağa,                                                                                                                                                                    

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün.             
 

Könüllərdə ah-nalələr çaldırdın,                                                                                   

Məhəbbətin güllərini soldurdun, 

Qəlbimizi dərdi-qəmlə doldurdun, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün.       
 

Orda-burda tula kimi yallandın, 

Yeyib-içib cana gəlib sulandın, 

Hər məsləkə, əqidəyə yollandın,  

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün.   
 

Özün-öz eybini görə bilmədin, 

Xalqına borcunu verə bilmədin, 

Bağ salıb barından dərə bilmədin, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün.   
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Meymun kimi atılmaqdan, düşməkdən, 

Kabab kimi köz üstündə bişməkdən, 

Donuz kimi piy bağlayıb şişməkdən, 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün.         

 

Tanımadın namus nədir, ar nədir? 

Yoldaş nədir, taytuş nədir, yar nədir? 

El içində bədnam olmaq, xar nədir? 

Nə utandın, nə qızardın, nə öldün.     
 

                                      Cəmil Əkbər   27. 07 – 1980 

62. NƏ UTANDI, NƏ QIZARDI, NƏ ÖLDÜ 
 

IV variant 

 

Hiyləgərlik, dələduzluq edənlər,                             

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü.                               

Kəc fikirlə, əyri yolla gedənlər,                              

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü.                                

                                                                        

Aralığı qarışdırıb vuranlar,                                      

Onu-bunu bezikdirib yoranlar,                                 

Qərəzində-qisasında duranlar,                                  

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü.                                 
 

Yollarını büdrəyənlər, azanlar,              

Ayaq altdan quyuları qazanlar,              

Ünsiyyəti korlayanlar, pozanlar,            

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü.                
 

Uzaşdıqca ədəb-ərkan, hörmətdən, 

Sədaqətdən, səxavətdən, mürvətdən, 

Ləyaqətdən, şərafətdən, şöhrətdən, 

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü. 
 

Məsləkindən, amalından dönənlər,                

Nəzərlərdən alçalanlar, enənlər,                    

Bədəməldən tula kimi sinənlər,                     

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü.          
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İnsafını, mürvətini atanlar,                              

Yaxşıları yamanlara qatanlar,                          

Namərdliklə məqsədinə çatanlar,                    

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü.        
 

Arsız-arsız yaşayanlar ölənlər, 

Elə rişxənd edib, sonra gülənlər, 

Nahaq olanları haqlı bilənlər, 

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü. 
 

İnsanlara zəhmət verib bezdirən,     

Hər əzaba, işgəncəyə dözdürən,      

Cəhənnəmi diri-diri gəzdirən,          

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü.  
 

Mərd igiddən əllərini üzənlər, 

Əxlaqsızlıq dəryasında üzənlər, 

Namərdlərlə dilbir olub gəzənlər, 

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü. 
 

Mərifət şərbətin içə bilməyən, 

Yaxşını-yamandan seçə bilməyən, 

Boyuna xələti biçə bilməyən, 

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü. 
 

Nələr çəkdi, el-obalar əlindən, 

İnciyibdi, bezikibdi dilindən, 

Əl çəkmədi fitnə-fəsad, felindən, 

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü. 
 

İncidənlər dost-düşməni, yadını, 

Ləkələdi ünvanını, adını, 

Soy-kökünü, nəsilini, zatını, 

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü. 
 

Bəla olan xalqımıza, millətə, 

Onu salan hər çətinə, zillətə, 

Zərərvuran  insanlığa, xilqətə, 

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü. 
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Mərd igiddən əllərini üzənlər, 

Cana doyub, üz döndərib bezənlər, 

Namərdlərlə əlbir olub gəzənlər, 

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü. 
 

El xeyrinə tökməyənlər tərini,                       

Çəkmiyənlər zərərini, şərini,                          

İnsanlıqda tutmayanlar yerini,                        

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü.               

          

Qan qaraldıb əsəbləri korlayan,                       

Od-ocaqsız qəlbimizi qorlayan,                       

Hissimizi gücə salan, zorlayan,                        

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü.                         
 

Xətir-hörmət, haqqı-sayı unudan,                    

Neçə-neçə sovqat, payı unudan,                      

Payız görüb, yazı, yayı unudan,                       

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü.                                                                                                                          
 

Dəllalları, baqqalları keçənlər,                        

Kol-kosdakı çaqqalları keçənlər,                    

Neçə-neçə hoqqaları keçənlər,                        

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü.                        
 

Nanəciblik, nanıkorluq edənlər,                      

Tüfeylilik, haramxorluq edənlər,                     

Gözü korluq, könlü korluq edənlər,                 

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü.                         
 

Bənzədib özünü şirə dönənlər,                           

Münəccim, peyğəmbər, pirə dönənlər,               

Peysəri yoğnudub tirə dönənlər,                         

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü.                            
 

Özgələrin hesabına yallanan,                               

Asta-asta, bala-bala yağlanan,                             

Kefə gəlib, nəfə gəlib hallanan,                           

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü.           
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Özü-öz eybini görə bilməyən,                            

Xalqına borcunu verə bilməyən,                        

Məhəbbət barını dərə bilməyən,                        

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü.               

             

Şər danışıb fitnə-fəsad deyənlər, 

El varını oğrun-oğrun yeyənlər, 

Xalqı soyub zər-zibalar geyənlər, 

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü. 

 

Qaranı-ağ, ağı-qara görməkdən,  

Çalıb-çapıb sovqat tutub verməkdən,  

Sabınlanıb,  xirtdəyədək girməkdən, 

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü.                          

                                                  

Düz gedəni tərsəməssəb əyməkdən,   

Əcdadına, babasına söyməkdən,  

Mənliyinə, xətirinə dəyməkdən,                      

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü.       

                      

Yol verdikcə qəbahətə, günaha,                      

Aldandıqca nəfisinə, tamaha,                          

Üz qoymadın gələcəyə, sabaha,                      

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü.                        

 

Arxalının arxasında duranlar, 

Zəli kimi al qanları soranlar, 

Kimsəsizin iliyini vuranlar, 

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü. 

 

Ay Cəmil, el nifrətini alanlar,  

Cəzasını, töhmətini alanlar, 

Qəzəb, təhqir, hiddətini alanlar, 

Nə utandı, nə qızardı, nə öldü. 
 

              Cəmil Əkbər        27.07 -1980 
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63. UTANDIN 
 

I variant 
 

Ha gördükcə öz xalqından hörməti,           

Nə xətirdən, nə hörmətdən utandın.           

Tanımadın sədaqəti, mürvəti,                     

Nə insafdan, nə mürvətdən utandın.          

  

De nələr görmədin sən bu cahanda?           

Gözəl Vətənimdə, dağda, aranda,               

Hissin, həyəcanın coşmadı qanda,              

Nə səxavət, kəramətdən utandın.                

 

Nələr qaldı görməyəsən dünyada,               

İçməyəsən, yeməyəsən dünyada,                

Tapmayasan, geyməyəsən dünyada,           

Nə süfrədən, nə nemətdən utandın.             
 

Nə qədər kef çəkib ləzzət görmüsən,           

Dövranlar sürmüsən, izzət çəkmisən,           

Nə qədər bilmisən, qiymət vermisən,           

Nə dəyərdən, nə qiymətdən utandın.        

     

Gülcamala, xətti-xala vuruldun,                  

Kef-damağa, cah-cəlala vuruldun,               

Daşa-qaşa, vara-hala vuruldun,                   

Nə məzənnə, nə kəsmətdən utandın.           

 

Yol-ərkanı sağa-sola azmısan,                    

Düzü əyri, əyrini düz yozmusan,                

Ünsiyyəti lap kökündən pozmusan,            

Nə ədalət, həqiqətdən utandın.                    

 

Avamlıq təblini hey çala-çala,  

Hamıdan düşmüsən, qalmısan dala,            

Uzaşdın həyatdan, yön aldın kola,               

Nə mənadan, məziyyətdən utandın.             
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Nə qədər qəlblərə yara vurmusan,               

Ləkələr salmısan, qara vurmusan,               

Bilmədin nə üçün, hara vurmusan?             

Nə gözəllik, nə zinətdən utandın.              
 

Düz gedəni yollarından əymisən,                

Bilə-bilə xətirinə dəymisən,                        

Babasına, dədəsinə  söymüsən,                  

Nə namusdan, nə qeyrətdən utandın.      
 

Nə dedilər dəydi sənin hirsinə,                  

Əcdadına, nəsilinə irsinə,                           

Anlamadın, başa düşdün tərsinə,               

Nə qəzəbdən, nə hiddətdən utandın.          
 

Eləbildin giribdilər qəsdinə,  

Dəyibdilər xətirinə, şəstinə,  

Ayaq alıb qalxıbdılar üstünə,                   

Nə saf-arzu, pak niyyətdən utandın.        
 

Yaşadı qəlbində əqrəblər, qurdlar,           

Çaxnaşıb toqquşdu qara buludlar,            

Dağıldı əlindən, boş qaldı yurdlar,           

Nə istəkdən, məhəbbətdən utandın.        
  
Zəhmət çəkib tökməmisən tərini,             

Göstərmisən zərərini, şərini,                     

Bilməmisən insanlıqda yerini,                  

Nə şəhərdən, nə də kənddən utandın.       
 

Arxalandın qolundakı gücünə,                  

Ha dedilər, almamısan vecinə,                  

Ömürboyu yol getmisən kəcinə,              

Nə məzəmmət, nə möhnətdən utandın.    
 

Döşürmüsən, doldurmusan dənliyi,         

Artırmısan kef-damağı, şənliyi,               

İtirdikcə ləyaqəti, mənliyi,                       

Nə mənlikdən, ləyaqətdən utandın.         
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Azğınlaşıb çox şuluqluq edirsən,             

Hərzəkarlıq çox füzulluq edirsən,            

Özün də bilmirsən hara gedirsən?            

Nə peşədən, nə sənətdən utandın.             
 

İkiəlli nə tutmusan dünyanı?                    

Çeşmələri, irmaqları, dəryanı?                   

Yaxınları, uzaqları, hər yanı?                   

Nə dövlətdən, hökumətdən utandın.          
 

Baxmamısan hər deyilən sözlərə,             

Düşməmisən cığırlara, izlərə,                   

Gəlməmisən, gələcəksən gözlərə,             

Nə öyüddən, nəsihətdən utandın.              
 

Yetişmədin köməyə sən, kara sən, 

Sağlam bədənlərə vurdun yara sən,  

Bilmədin gedirsən hara, hara sən? 

Nə məhşərdən, qiyamətdən utandın. 
 

Məhəl də qoymadın qayda-qanuna, 

Vurulmusan daş-qaşına, puluna, 

Nə sağına baxdın, nə də soluna, 

Nə zülmətdən, məşəqqətdən utandın. 
 

Qürrələnib fəxr edirsən pulunla,    

Öyünürsən, sevinirsən pulunla,     

Günah edib yuyunursan pulunla, 

Nə Məkkədən, ziyarətdən utandın. 
 

Zalımlarla, qatillərlə barışdın,          

Tülkülərə, çaqqallara qarışdın, 

Qansızlıqda şümürlərlə yarışdın,  

Nə imamdan, nə yezitdən utandın. 
 

Tanımadın etiqadı, inamı,               

Kərbəlada babam tikən binamı,  

Eyləmədin kimsəsizə ənamı,           

Nə ziyarət, ibadətdən utandın.  
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Bilənmədin yol gedirsən hara sən?    

Düşəcəksən kəməndə sən, tora sən, 

Çatacaqsan əvvəl-axır gora sən, 

Nə cəhənnəm, nə cənnətdən utandın. 
 

Çəkmədin özünlə, haqqı-hesabı, 

Yol verib günaha, atdın savabı, 

Haqq-divanda kim verəcək cavabı? 

Nə qıl körpü, nə siratdan utandın. 

 

İncitmisən, bezdirmisən Cəmili, 

Hər əzaba dözdürmüsən Cəmili,         

Əldən salıb üzdürmüsən Cəmili,         

Nə xahişdən, nə minnətdən utandın. 
 

                     Cəmil Əkbər     20.08 -  1980 
 

64. UTANDI 
 

II variant 
 

Nə deyəsən nanəcibə, xoryada? 

Nə xətirdən, nə hörmətdən utandı.  

Bais oldu ah-naləyə, fəryada, 

Nə insafdan, nə mürvətdən utandı. 

 

Nələr qaldı törətməsin cahanda, 

Gəzdilər Vətəndə, dağda, aranda, 

Hissi, həyəcanı coşmadı qanda, 

Nə kəramət, səxavətdən utandı. 

 

Yedi-içdi, kef eylədi dünyada, 

Qazanaraq nəf eylədi dünyada, 

Hər addımda səhv eylədi dünyada, 

Nə süfrədən, nə nemətdən utandı. 

 

Həyatda nə qədər hikmət gördüsə, 

Abırlar, həyalar, ismət gördüsə, 

Duz-çörək kəsərək, qismət gördüsə, 

Nə çörəkdən, nə qismətdən utandı. 
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Nə qədər kef görüb, ləzzət çəkdisə,  

Dövranlar sürərək, izzət çəkdisə,         

Nə qədər bildisə, qiymət verdisə,        

Nə dəyərdən, nə qiymətdən utandı.          
 

Gülcamala, xətti-xala uyaraq, 

Kef-damağa, cah-cəlala uyaraq,  

El qazanan vara-hala uyaraq, 

Nə məzənnə, nə kəsmətdən utandı. 
 

Yol-ərkanı sağa-sola azaraq, 

Düzü-tərsə, tərsi-düzə yozaraq, 

Ünsiyyəti paralayıb pozaraq, 

Nə ədalət, həqiqətdən utandı. 
 

Avamlıq təblini hey çala-çala,  

Vicdandan, məsləkdən qalaraq dala, 

Gedib biyabana, düşərək kola, 

Nə mənadan, məziyyətdən utandı. 
 

Ellərə-obaya yara vuraraq, 

Ləkələr salaraq, qara vuraraq, 

Bilmədin nə üçün, hara vuraraq? 

Nə gözəllik, nə zinyətdən utandı. 
 

Zəhmət çəkib ucalanı əyərək, 

El yolunda qocalanı əyərək, 

Zəfər çalıb, bac alanı əyərək, 

Nə şərəfdən, nə şöhrətdən utandı. 
 

Nə dedilər tezcə dəydi hirsinə, 

Soykökünə, nəsilinə, irsinə, 

Anlamayıb başa düşdü tərsinə, 

Nə xətadan, çıxarlardan utandı. 
 

Eləbildin giribdilər qəsdinə,  

Dəyibdilər xətirinə, şəstinə,  

Güllə atıb müqəvvatək büstünə,   

Nə qəzəbdən, nə hiddətdən utandı.   
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Qəlbində kök saldı əqrəblər, qurdlar, 

Çaxnaşıb toqquşdu qara buludlar, 

Qəzəbindən viran qaldı çox yurdlar, 

Nə saf-arzu, pak niyyətdən utandı.                
 

Həryetənlə oturdu da, durdu da, 

Şənliklər düzəldib, məclis qurdu da, 

Nadanlıqda lap onluğa vurdu da, 

Nə uyardan, nə də səmtdən utandı. 
 

Nələr qaldı deyilməsin üzünə, 

Cığırına, yolağına, izinə, 

Ar-namusu gözləməyən qızına, 

Nə gileydən, şikayətdən utandı. 
 

Ona-buna lağ eyləyib güldü də, 

Nə eşidib, nə öyrənib bildi də, 

Diri-diri sağlığında öldü də, 

Nə söhbətdən, nə qeybətdən utandı. 
 

Gündən-günə aşdı-daşdı küdrəti, 

Zülmü-zəlaləti, hər məşəqqəti, 

Saldı ayaq altda saf məhəbbəti, 

Nə istəkdən, məhəbbətdən utandı.         
 

El yolunda tökməmişdir tərini, 

Göstərərək zərərini, şərini, 

Tutmadıqca insanlıqda yerini, 

Nə şəhərdən, nə də kənddən utandı. 

                                                                         

Dad-hazar, əlindən çəkdik qəhəri, 

Gündüzlər, günorta, axşam, səhəri, 

Yedirdib, içirtdi ağı, zəhəri, 

Nə noğuldan, şəkər, qənddən utandı. 
 

Görən yoxdu köməyini, karsızın, 

Məsləkini, amalını arsızın, 

Söyüd kimi, ulğun kimi barsızın, 

Nə abırdan, nə ismətdən utandı. 
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Arxalandı qolundakı gücünə,                  

Ha dedilər, heç almadı vecinə,                  

Nə eşitdi, nə də saldı içinə, 

Nə qüssədən, nə möhnətdən utandı. 
 

Döşürübdü, doldurubdu dənliyi, 

Artırıbdı kef-damağı, şənliyi, 

Gözdən saldı ləyaqəti, mənliyi, 

Nə mənlikdən, ləyaqətdən utandı. 
 

Yaman çatdı vara-hala gədələr, 

Düçar oldu qilü-qala gədələr, 

Düşübdülər min bir hala gədələr, 

Nə ar etdi, xəcalətdən utandı. 
 

Azğınlaşıb çox şuluqluq etdilər,  

Hərzəkarlıq çox füzulluq etdilər, 

Bilmədiki nəyə qulluq etdilər? 

Nə peşədən, nə sənətdən utandı. 
 

İnsafını, vicdanını sataraq, 

Yaxşıları-yamanlara qataraq, 

Namərdliklə məqsədinə çataraq, 

Nə namusdan, nə qeyrətdən utandı. 
 

İkiəlli möhkəm tutdu dünyanı,                          

Çeşmə nədir, çaylar nədir, dəryanı, 

Eniş nədir, yoxuş  nədir, hər yanı, 

Nə hökumət, nə dövlətdən utandı. 

       

Çox dedilər, eşitmədi minnəti,  

Qoyun sandı camaatı, milləti, 

Hökmeylədi zəlaləti, zilləti, 

Nə bəşərdən, cəmiyyətdən utandı. 
 

El qəzəbi, hiddətindən qorxmadı, 

El kinindən, nifrətindən qorxmadı, 

El tənəsi, möhnətindən qorxmadı, 

Nə məzəmmət, nə töhmətdən utandı.    
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Eşitmədi hər deyilən sözləri, 

Bəyənmədi hər cığırı, izləri, 

Məhəl qoyub heç saymadı bizləri, 

Nə öyüddən, nəsihətdən utandı. 
 

Qürrələnib öyünürsən pulunla, 

Fərəhlənib sevinirsən pulunla, 

Günah edib yuyunursan pulunla, 

Nə Məkkədən, ziyarətdən utandı. 

 

Tanımadı peyğəmbəri, imamı,  

Kərbəlada babam tikən binamı,  

İtirmisən etiqadı, inamı, 

Nə ziyarət, ibadətdən utandı.  

 

İncitmisən, bezdirmisən Cəmili,  

Yalvartmısan, yoncutmusan Cəmili, 

Eşitməyib unutmusan Cəmili, 

Nə xahişdən, nə minnətdən utandı. 
 

                    Cəmil Əkbər          20. 08 -  1980 

                                         

65. UTAN 

 

Yoğunpeysər, yekəqarın,  

Həya eylə, ardan utan.  

Gün keçirmə harın-harın,     

Halal zəhmət, vardan utan. 

 

Nə çəkirsən sən özünü, 

Bişir, düşür, de sözünü,         

Dolandırma şor gözünü,  

Ar-namuslu yardan utan. 

 

Bir az çəkin məzlumlardan,  

Ah-nalədən, ahuzardan,     

Əl çək, yayın günahlardan, 

Dar məzardan, gordan utan. 
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Soldurma  alyanaqları, 

Nə də qaymaq dodaqları, 

Qırıb tökmə butaqları, 

Alma, heyva, nardan utan. 

 

Oyan-buyana hərlənmə, 

Könülləri qəhərləmə, 

İnsanları zəhərləmə, 

Kərtənkələ, mardan utan. 

 

Ona-buna kələk qurma,   

Daldada, pusquda durma, 

Məhəbbət gülünü vurma, 

Xəzanlardan, xardan utan. 

 

Bu dünyanı iləndirmə, 

Nəfisini süləndirmə, 

Haqqı-nahaqqa verdirmə, 

Gəl qurduğun tordan utan. 

 

Yox məhəbbət, yox həvəsin, 

Nə kasaddır döş qəfəsin,  

İsitmir xalqı nəfəsin, 

Soyuq buzdan, qardan utan. 
 

                                             Cəmil Əkbər      

 

66. BİGANƏSİSƏN 

Qalmayıb üzündə həyadan əsər, 

Abırın, ismətin biganəsisən. 

Övladı-bəşərə oldun dərdi-sər,   

Namusun, qeyrətin biganəsisən.  

 

Paxılsan, xainsən, qəlbiqarasan,  

Sağlam bir bədəndə çürük yarasan,  

İnsafdan, mürvətdən parça-parasan,   

Xeyirxah niyyətin biganəsisən.          
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Yaxşını tanıyıb, pisi görmürsən,                  

Zili anlamırsan, pəsi görmürsən,  

Bədxahı, xaini, nəsi görmürsən,  

Ülvi ləyaqətin biganəsisən.                          
 

Özüntək özünə dostlar tapırsan,                  

Qəsrlər tikdirib, qala yapırsan,                     

Əlinə keçəndən çalıb-çapırsan,                  

Halalca nemətin biganəsisən.  
 

Haq yolunu düz getmirsən, azırsan,             

Düzü əyri, əyrini düz yozursan,                   

Ünsiyyət, ülfəti yaman pozursan,                

Xətirin, hörmətin biganəsisən.                 
 

Bədəməldən bol tutmusan yükünü,            

Dünya yansa ürpərtmirsən tükünü,            

Kəsəcəklər toxumunu, kökünü, 

Halalca zəhmətin biganəsisən.  
 

Pisə yaxşı, yaxşıya pis deyirsən,  

Astara üz, üzə də tərs deyirsən,                   

Əyrini “düzəldib” düzü əyirsən,                  

O sərvi-qamətin biganəsisən. 
 

Özünü havayı az bəslə böyüd,                    

Calağın ulğundur, kötüyün söyüd,  

Əsər etmir nə nəsihət, nə öyüd,  

Düz sözün-söhbətin biganəsisən.     

                         

Niyə qəsd edirsən insanoğluna? 

Daş-kəsək düzürsən onun yoluna,          

Məhəl qoymayırsan qayda-qanuna,  

Yoxsa bu dövlətin biganəsisən? 
 

Qəlbində iblislər yuva salıbdır,                 

Nəciblik nə varsa əldən alıbdır,                

Sənə üzqarası nifrət qalıbdır, 

Kamil şəxsiyyətin biganəsisən.          
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Bilmədin dünyaya nə üçün gəldin?     

Nə üçün sevindin, nə üçün güldün?    

Nə üçün yaşadın, nə üçün öldin?         

Şərəfin, şöhrətin biganəsisən.                  
 

Ha çalışsan, ha vuruşsan, ha yortsan, 

Ha yerisən, ha yüyürsən, ha çortsan, 

Nə qədər ucalsan, yenə bərbadsan, 

Mənanın, hikmətin biganəsisən.  

 

Düşünüb yazmışam təsvirin bir az, 

Qəlbin çamırlıqdır, düşüncən dayaz, 

Vicdandan kasadsan, kamaldan da az, 

Hörmətin, izzətin biganəsisən.  

 

Ha çalışsan, ha vuruşsan, yaratsan, 

Bilinmir kişisən, yoxsa arvadsan? 

Nə qədər ucalsan yenə bərbadsan, 

İnsafın, mürvətin biganəsisən.  

 

Gözlə hüdudunu, aşma həddini, 

Əymə vüqarını, bükmə qəddini, 

Cəmil, çəkmə həryetənin dərdini, 

Sənki bədniyyətin biganəsisən? 
 

                                   Cəmil  Əkbər  
 

67. GƏDADIR KI, GƏDADIR 

                                         

İstər alim olsun, istərsə çoban,   

Gəda oğlu gədadır ki, gədadır.    

İstər arif olsun, istərsə nadan,      

Gəda oğlu gədadır ki, gədadır. 

 

Dindirdikcə hər kəlməsi zəhərdir,                    

Zülmət qaranlığa deyər səhərdir,    

Xeyri yoxdur, bəşər üçün qəhərdir,                  

Gəda oğlu gədadır ki, gədadır.  
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Tanıyanı, bilənləri bezdirir,   

Hər əzaba, əziyyətə dözdürür,  

Cəhənnəmi diri-diri gəzdirir,    

Gəda oğlu gədadır ki, gədadır. 
 

Ha düşünsə, ha dərk etsə qananmaz, 

Od vursanda alışanmaz, yananmaz, 

Ha danlasan heç pisikməz, nə sınmaz, 

Gəda oğlu gədadır ki, gədadır. 
 

Nə anadan, nə bacıdan ar eylər, 

Nə şirindən, nə acıdan ar eylər,  

Nə taxtından, nə tacından ar eylər, 

Gəda oğlu gədadır ki, gədadır. 
 

Nə dostundan, nə tanışdan utanar, 

Nə qardaşdan, nə yoldaşdan utanar,  

Nə həmkardan, nə sirdaşdan utanar, 

Gəda oğlu gədadır ki, gədadır. 
 

İstər pilov yedir, istər bal yedir, 

İstər tirmə geydir, istər şal geydir, 

Dəymiş də yaxşıdır, lalıx da eydir, 

Gəda oğlu gədadır ki, gədadır. 
 

İstər öyrət, istər oxut hədərdir,  

İstər təpin, istər qorxud hədərdir,  

İstər qaçır, istər ülküt hədərdir, 

Gəda oğlu gədadır ki, gədadır. 
 

Ha bəsləsən, ha sulasan bitirməz, 

Peyvənd edib ha calasan yetirməz, 

Ha yalvarsan, ha yaxarsan götürməz, 

Gəda oğlu gədadır ki, gədadır. 
 

Yerli-yersiz hey özünü öyəcək, 

Çox eyləsən dədənə də söyəcək, 

Mənliyinə, xətirinə dəyəcək, 

Gəda oğlu gədadır ki, gədadır. 
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Addımbaşı dostu-yarı sınayar,                       

Özünü yox, özgələri qınayar,    

Elin gözü baxan kimi tanıyar,                        

Gəda oğlu gədadır ki, gədadır. 
 

Nə xətiri, nə hörməti gözləyər,                       

Nə insafı, nə mürvəti gözləyər,                      

Nə abırı, nə isməti gözləyər,                          

Gəda oğlu gədadır ki, gədadır. 
 

Yadında saxlamaz haqqı-sayını, 

İlqarında dura bilməz daimi, 

Yesə də, içsə də, çörək çayını, 

Gəda oğlu gədadır ki, gədadır.  
 

Öz yanından nə düşünər, nə qanar, 

Bəd işindən nə əyilər, nə sınar, 

Nə isinər, nə od alar, nə yanar, 

Gəda oğlu gədadır ki, gədadır. 
 

Üz-gözündən görünməyir həyası,                    

Nə amalı, nə kamalı, qayəsi,                           

Bilən yoxdu nədən olub mayası?  

Gəda oğlu gədadır ki, gədadır. 
 

Dar ayaqda vicdanını atar da, 

Yeri gəlsə kor qəpiyə satar da,  

Tikan olub gözlərinə batar da,      

Gəda oğlu gədadır ki, gədadır. 
 

Başına qoysan da qızıldan tacı, 

Baxacaq üzünə xain, qiyqacı,                     

Bilən yoxdu kim əkibdi oğracı?    

Gəda oğlu gədadır ki, gədadır. 
 

Beləsindən əzəl gündən bezmişik,     

Cəfasına sinə gərib dözmüşük,   

Ətəyindən əlimizi üzmüşük,     

Gəda oğlu gədadır ki, gədadır.                   
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Görənləri qocaldıbdır ədası, 

Yersiz-yersiz hay-həşiri sədası, 

Öldürsəndə düzələn döy qadası, 

Gəda oğlu gədadır ki, gədadır. 
 

Cəmil, beləsiylə oturma, durma, 

Canını üzərək, özünü yorma, 

Yanında əyləşib halını sorma, 

Gəda oğlu gədadır ki, gədadır. 

 
 

 

                    Cəmil Əkbər     11. 04 – 1980                 

                      

68. GƏDƏLƏR 
 

 

Arxalardan giley-güzar etməyin, 

Söhbət açın, şirin-şirin gədələr. 

Azıb, çaşıb əyriyolla getməyin, 

Ülfət edin narın-narın gədələr. 

 

Haqqı-sayı bir yadına salmasan, 

Zəhmət çəkib qayğılara qalmasan, 

Ruh oxşayıb, könülləri almasan, 

İlan kimi sürün-sürün gədələr. 

 

Vicdan olsun ürəyində, qanında, 

Hünər olsun, təpər olsun canında,  

Hörmət qazan əsl insan yanında, 

Ər meydanda görün-görün gədələr. 

 

İgid olan ölməz, adlar qazanar, 

Əsrlərdən-əsrlərə uzanar, 

Qüdrətindən milyon insan qızınar, 

Qoy görünsün karın, karın gədələr. 

 

Yayınmasın el-obadan gözlərin, 

Silinməsin dil-dodaqdan sözlərin, 

Könüllərdə həkk olunsun izlərin, 

Qoy bilinsin yerin-yerin gədələr. 
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Ruhu oxşa, ürək açan söz kimi, 

Dadlı, tamlı şərbət kimi, duz kimi, 

El-obanı üşütməynən buz kimi, 

Görünməynən sərin-sərin gədələr.  
 

Seç götür özünə böylə mənanı, 

Sındırmaynan könüllərdə aynanı, 

Qanmaz sanma anlayanı, qananı, 

Batırmaynan dərin-dərin gədələr. 
 

Aldanmayın bu dünyanın varına, 

Böylə gedişata, beh-bazarına, 

Ləkə gətirməynən ismət arına, 

Dolanmayın harın-harın gədələr. 
 

Bel bağlama topladığın sərvətə, 

Qazandığın ada-sana, şöhrətə, 

Qəsd eyləmə yaşadığın millətə, 

El xərcləyər zərin-zərin gədələr. 
 

Mərd insandan gəl aralı dolanma, 

Namərdlərə cani-dildən calanma, 

Hiyləsinə tez-tələsik inanma, 

Quracaqdır torun-torun gədələr. 
 

Əlində qalarsan dava-dərmanın, 

Amansız hökümün, qatı fərmanın, 

Qalarsan məzarda çürüyər canın, 

Yol gözləyər yarın, yarın gədələr. 
 

Övladı-bəşərin bədinə getmə, 

Xeyrindən uzaşıb şərinə getmə, 

Kol kimi yolunda-izində bitmə, 

Çata bilməz zorun-zorun gədələr. 
 

Yoldaş olma nanəcibə, naqisə, 

Tamahkirə, acgözlərə, hərisə, 

Qadağa ver mümkün qədər nəfisə, 

Gəl bağlama qarın-qarın gədələr. 
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Cəmiləm, istərəm hamı şad olsun, 

Hərkəsdən hamıya bir imdad olsun, 

Qüssə, kədər ürəklərdən yad olsun, 

Uzaq olsun şərin, şərin gədələr. 
 

 

                          Cəmil Əkbər  3-5. 10 -1979 

                                                                            

69. GƏDƏLƏR 
 

Ata-ananın ərköyün övladlarına 
 

Nə qədər kölgədə dincələcəksən? 

Sən də bir sayılıb, seçil gədələr. 

Əzilib, büzülüb incələcəksən, 

Qəflətdən uzaşıb keçil gədələr. 
 

Nə qədər bu sayaq girlənəcəksən? 

Biçarə dolanıb hərlənəcəksən? 

Bəzənib, düzənib zərlənəcəksən? 

Sən də öz şüanla saçıl gədələr. 
 

Ayıbdır atanın qəlbini sıxma, 

Əgər oğulsansa, gəl qənim çıxma, 

Qaraldıb qanını, evini yıxma, 

Düşməsin düyünün, açıl gədələr. 
 

Nə qədər boyuna yük olacaqsan? 

Ədəbaz, hoqqabaz, dik olacaqsan?  

Sanırsan yoxsaki pik olacaqsan? 

Qoy zəmin yetişsin biçil gədələr. 
 

Özgə zəhmətilə kişilənmə gəl, 

Toyuqtək xırmanda eşələnmə gəl, 

Sonra gec olanda pöşələnmə gəl, 

Gəl bir az sadələş, kiçil gədələr. 
 

Adına-sanına gəl hörmət qazan, 

Tər töküb özünə gəl sərvət qazan,  

Cahana sığmayan bir şöhrət qazan, 

Süzülüb şərbəttək içil gədələr. 
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Oxu sözlərimi bir qərara gəl, 

Dizində güc topla bir fərara gəl, 

Dolanma bu qədər çox, avarə gəl, 

Elin gözlərində ölçül gədələr. 

 

Cəmiləm, sözümün mənasını qan, 

Fikiri, xəyalı, xülyasını qan, 

Yozub yuxusunu, röyasını qan, 

Zəhmət kölgəsində dincəl gədələr. 

 

                             Cəmil Əkbər   13. 10 – 1986 

                                  

70. GƏDƏLƏR 
 

Bədəməl törədib ləzzət alırlar, 

İnsaf-mürvət qanan deyil gədələr. 

Ara qarışdırıb ilham alırlar, 

El dərdinə yanan deyil gədələr. 

 

Gözgörəti pis deyirlər yaxşıya, 

Zər verirlər nabələdə, naşıya, 

Oğul gərək belə dərdi daşıya, 

Haqqı-sayı anan deyil gədələr. 

 

Düzələsi bir iş olsa əyirlər, 

Üzə gülüb, arxalardan söyürlər, 

Nahaq yerdən könüllərə dəyirlər, 

Böyük-kiçik sanan deyil gədələr. 

 

Birdə gördün tez birini yıxdılar, 

Qanqaraldıb ürəyini sıxdılar, 

Dolaşdırıb axırına çıxdılar, 

Açıq-aşkar danan deyil gədələr. 

 

                   Cəmil Əkbər   17.09 -1976 
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71. NƏ QANSIZDI GƏDƏLƏR 

 

Öz xalqını qoyun kimi soyurlar, 

Müflis edib ağlar günə qoyurlar, 

Yeyib-içib, məzələnib döyürlər, 

Nə insafsız, nə qansızdı gədələr.  

 

Xəbisliklə pəl vururlar işinə, 

Məhəl qoymur sənətinə, peşənə, 

Daş atırlar qəlbindəki şüşənə, 

Nə insafsız, nə qansızdı gədələr.  

 

Yerə-göyə sığışmayır ədası, 

Qocaldıbdır mən yazığı sədası, 

Düzələn döy danışmaqla, qadası, 

Nə insafsız, nə qansızdı gədələr.  

 

Ucuz alıb, baha satır malını, 

Vurub tökür dəyməmişdən kalını, 

Gözləməyir əməlinin dalını, 

Nə insafsız, nə qansızdı gədələr.  

 

Hara getsə dayı gərək yanında, 

Sovqat gərək, payı gərək yanında, 

Yemək, içmək, çayı gərək yanında, 

Nə insafsız, nə qansızdı gədələr.  

 

Gör nə qədər haqqı-saylar batırıb, 

Mərd igidin taleyini yatırıb, 

Tarixlərdən izlərini itirib, 

Nə insafsız, nə qansızdı gədələr.  

 

Birdə gördün ucalanı endirdi, 

Zəfər çalıb, bacalanı söndürdü, 

Gedər gəlməz zülmətlərə göndərdi, 

Nə insafsız, nə qansızdı gədələr.  
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Acgözlükdə, hərislikdə tayı yox, 

Nanəciblik, naqislikdə tayı yox, 

Xainlikdə, xəbislikdə  tayı yox, 

Nə insafsız, nə qansızdı gədələr.  

 

Abır-həya görünməyir üzündə, 

Məna-mətləb duyulmayır sözündə, 

Şeytanlıqlar kök salıbdır gözündə, 

Nə insafsız, nə qansızdı gədələr.  

 

Baxmayırlar bacarığa, biliyə, 

Qiymət yoxdur nə diriyə, ölüyə, 

Qan nədirki, susayıblar iliyə, 

Nə insafsız, nə qansızdı gədələr.  

 

Nə qədər batdılar günahsız qana, 

Alimi, şairi saldı zindana, 

Qəsd oldu, zülm oldu qadir insana, 

Nə insafsız, nə qansızdı gədələr. 

 

Əllərindən dava-dalaş kəsmədi, 

Qorxu-hürkü, nə də təlaş kəsmədi,  

Hey çoxaldı, yavaş-yavaş kəsmədi, 

Nə insafsız, nə qansızdı gədələr.  

 

Yaşamağı əldə tutub bəhanə, 

Haram loxma doldururlar dəhana, 

Heç bilməyir niyə gəlib cahana? 

Nə insafsız, nə qansızdı gədələr. 

 

Nəzər salmır həyatdakı izinə, 

Qulaq asmır ustadların sözünə, 

Qal-qovğanı peşə edib özünə, 

Nə insafsız, nə qansızdı gədələr. 
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Cəmil dedi öz qəlbindən keçəni, 

Çox axtardı yaxşı-yaman seçəni, 

Tapanmadı boya xələt biçəni, 

Haqqı-sayı qanan deyil gədələr. 

Nə insafsız, nə qansızdı gədələr.  
 

                              Cəmil Əkbər        17.09 -1976 

 

72. GƏDƏLƏR, AY GƏDƏLƏR 
 

Öz nəfini güdürsən, 

Öz kefini sürürsən, 

Nə tapırsan udursan, 

Sümürürsən dadırsan, 

Gədələr ay, gədələr. 

 

Qaraya ağ dediniz, 

Təpəyə dağ dediniz, 

Kol-kosa bağ dediniz, 

Xəstəyə sağ dediniz, 

Gədələr ay, gədələr. 

 

Hörməti də atdınız, 

Mürvəti də atdınız, 

Qeyrəti də atdınız, 

İsməti də atdınız, 

Gədələr ay, gədələr. 

 

Əlinizdən yorulduq, 

Şirə kimi sorulduq, 

İçimizdən qırıldıq, 

Hirsimizdən cırıldıq, 

Gədələr ay, gədələr. 

 

Aralığı qatdınız, 

Vicdanı da satdınız, 

Qəflətlərdə yatdınız, 

Üfunətdə batdınız, 

Gədələr ay, gədələr. 
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Ünsiyyəti pozdunuz, 

Düzü tərsə yozdunuz, 

Yol-ərkanı azdınız, 

Ayaq altdan qazdınız, 

Şər-böhtanı yazdınız, 

Gədələr ay, gədələr. 
 

Əlinizdən bezmişik, 

Ağrınıza dözmüşük, 

Kor olmasın gözünüz, 

Qara olsun üzünüz, 

Deyiləndən utanın, 

Söyüləndən utanın, 

Gədələr ay, gədələr. 

Başa bəla gədələr. 
 

                     Cəmil Əkbər 

 

73. AY GƏDƏLƏR 
 

Bəşər oğlu əlindən yaman günə qalıbdır, 

Bilmirsənmi sən bunu, ay gədələr, gədələr? 

Güzəranı pisləşib, günü qara qalıbdır, 

Bilmirsənmi sən bunu, ay gədələr, gədələr? 

 

Pisə yaxşı deyirsən, yaxşıya pis deyirsən, 

Tərsi düzə çevirib, düzü tərsə əyirsən, 

Addımbaşı qəlblərə toxunursan, dəyirsən, 

Bilmirsənmi sən bunu, ay gədələr, gədələr? 

 

Qadağa yox, qorux yox, danışanda sözünə, 

Qulaqların tutulub, tor gəlibdir gözünə, 

Bu güzgüdə yaxşı bax, vücuduna, özünə, 

Bilmirsənmi sən bunu, ay gədələr, gədələr? 

 

Hey sanırsan özünü insanlıqda alisən, 

Xeyirxahlıq bilmirsən, bədxahlıqda valisən,  

Düşüncədə, idrakda, dərrakədə xalisən, 

Bilmirsənmi sən bunu, ay gədələr, gədələr? 
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Tamahına qul olub, el-obanı soyursan, 

Bu milləti, bu xalqı, yaman günə qoyursan, 

Ha yeyirsən, içirsən, əl götürüb doyursan, 

Bilmirsənmi sən bunu, ay gədələr, gədələr? 
 

İnsafını, mürvəti, kor qəpiyə satırsan, 

Fitnə-fəsad işlədib, aralığı qatırsan, 

Evlər yıxıb, qan töküb, muradına çatırsan, 

Bilmirsənmi sən bunu, ay gədələr, gədələr? 
 

Bədxah işdən, əməldən, neçə qapı bağladın? 

Ürəklərə dərd salıb, sinələri dağladın, 

İçin-için kef edib, üzəbarı ağladın, 

Bilmirsənmi sən bunu, ay gədələr, gədələr? 
 

Ulu tarix əlindən, vurhavurda inləyir, 

Qövr eyləyir yarası, sızıldayır, simləyir, 

İnsanoğlu neyləsin, ah-naləni dinləyir, 

Bilmirsənmi sən bunu, ay gədələr, gədələr? 
 

Kəc fikirlər, xəyallar, yerləşibdir başına, 

Məsgən salıb, həkk olub, idrakına, huşuna, 

Qoymayırkı yolunu, düz gedəsən tuşuna, 

Bilmirsənmi sən bunu, ay gədələr, gədələr? 
 

Buminvalla, məramla, boş qoyarsan bu yurdu, 

Bildiyini yanıldıb, çaş qoyarsan bu yurdu, 

Xeyir, karı tükənər, daş qoyarsan bu yurdu, 

Bilmirsənmi sən bunu, ay gədələr, gədələr? 
 

Görən kimi çoxları, dura bilmir yanında, 

Zülal tapmır çəkməyə, pətəyində, şanında, 

İnsanlıqdan nişanə, tapılmayır qanında, 

Bilmirsənmi sən bunu, ay gədələr, gədələr? 
 

Haq yolundan bəşəri döndərməsən yaxşıdır, 

Ocağına su töküb, söndürməsən yaxşıdır, 

Lalları da, karı da dindirməsən yaxşıdır, 

Bilmirsənmi sən bunu, ay gədələr, gədələr? 
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Çox sözləri üzünə, deməyirəm mən hələ, 

Bədəninə, cisminə salmayıram vəlvələ, 

Zaman gələr, vaxt yetər, başın girər cəncələ, 

Bilmirsənmi sən bunu, ay gədələr, gədələr? 
 

Kim nə əksə deyirlər, onun özü biçəcək, 

Qazanına nə töksə, borşdan, supdan içəcək, 

Öz saldığı körpüdən, özü gəlib keçəcək, 

Bilmirsənmi sən bunu, ay gədələr, gədələr? 
 

Nələr qaldı cahanda deyilməmiş qalıbdır, 

Becərilib, səpilib, yeyilməmiş qalıbdır, 

Tapdalanıb, əzilib, döyülməmiş qalıbdır, 

Bilmirsənmi sən bunu, ay gədələr, gədələr? 
 

Əllərindən ay zalım, gözəl dünya pozulub, 

Haqq-nahaqa qarışıb, düz tərsinə yozulub,  

O səbəbdən ülfətdə xətir-hörmət azalıb, 

Bilmirsənmi sən bunu, ay gədələr, gədələr? 
 

Yerə-göyə sığışmır, yerli-yersiz ədalar, 

Gözəl cahan mülkünü sızıldadır sədalar, 

Dava-dalaş, həyəcan, qal-qovğalar, qadalar, 

Bilmirsənmi sən bunu, ay gədələr, gədələr? 
 

Bəşər oğlu əlindən nələr çəkdi dünyada, 

Düçar oldu naləyə, düçar oldu fəryada, 

Deyən yoxdu nadürüst, naxələfə, xoryada, 

Bilmirsənmi sən bunu, ay gədələr, gədələr? 
 

Neçə ana-bacılar ağlar gözlü qalıbdir, 

İntizarlar içində həsrət gözlü qalıbdir,  

Taleyi bəd gətirib, dərdli, sözlü qalıbdir, 

Bilmirsənmi sən bunu, ay gədələr, gədələr? 
 

Ünsiyyətlər, ülfətlər, dönə-dönə korlanıb, 

Tarımlanıb əsəblər, yerbəyerdən zorlanıb,  

Ağacları kəsilib, qol-budağı darlanıb, 

Bilmirsənmi sən bunu, ay gədələr, gədələr? 
 

                               Cəmil Əkbər         18. 12 – 1992 
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74. GƏDƏLƏR 

 

Dayan deyim nə bacarsam, görün bizlər kimlərik, 

İşi başqa, sözü başqa gədələrik, gədələr. 

Qəm üstündə bəm köklənmiş, inildəyən simlərik, 

Yolu başqa, izi başqa gədələrik, gədələr. 

 

Hər bir kəsin getmək üçün, öz izi var, yolu var, 

Azdan-çoxdan xərcləməyə, qəpik-quruş  pulu var, 

Onun-bunun ayağına, batmaq üçün kolu var, 

Adı başqa, özü başqa gədələrik, gədələr. 

 

Yerə-göyə sığan deyil, quru-quru ədamız, 

Dilə düşüb, dişə düşüb hoqqabazlıq, sədamız, 

Gündən-günə dəyişilir, löyün-löyün modamız, 

Oğlu başqa, qızı başqa gədələrik, gədələr. 

 

Yay gələndə bürkülərdə leysan olur tərimiz, 

Kölgeylərdə, daldeylərdə girlənirik hərəmiz, 

Buminvalla tapılan döy əlacımız, çarəmiz, 

Qışı başqa, yazı başqa gədələrik, gədələr. 

                                                                   

Onun-bunun var-halını döşürürük, yeyirik, 

Ünvanına hərzə-hərzə, nə bacarsaq deyirik, 

Zər-zibadan, altdan-üstən qurşanırıq, geyirik, 

Çoxu başqa, azı başqa gədələrik, gədələr. 

 

Birbirinə sanki yaman, canha-canla rəhm edir, 

Qayğı çəkib diqqət verir, nəzər salıb fəhm edir, 

Hökm eləyir, asıb-kəsir, kişi yaman zəhm edir, 

Ərki başqa, nazı başqa gədələrik, gədələr. 

 

Görən niyə özümüzə özgə gözlə baxmırıq? 

Öz səmtinə, öz yoluna sellənmirik, axmırıq, 

Kişi kimi imtahandan, sınaqlardan çıxmırıq, 

İçi başqa, üzü başqa gədələrik, gədələr. 
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Səbəb nədir bir milləti, yüz millətə bölmüşük? 

Karlı-karsız, fərli-fərsiz düz millətə bölmüşük?  

Yaxşı-yaman, dərin-dayaz üz millətə bölmüşük? 

Tamı başqa, duzu başqa gədələrik, gədələr. 

 

Nə səsimiz, səmirimiz, avazımız bir deyil, 

Ahəngimiz, təranəmiz, nə havamız bir deyil, 

Nə dərdimiz, əlacımız, nə dəvamız bir deyil, 

Tarı başqa, sazı başqa gədələrik, gədələr. 

 

Bir-birindən yaman çoxdu görə bilsək fərqimiz, 

Qəzəlimiz, gəraylımız, divanimiz, şərqimiz, 

Bir deyildir qurupumuz, sinifimiz, firqəmiz, 

Xoru başqa, cazı başqa, gədələrik, gədələr.                                                                                                                                                                                 

 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                         Cəmil Əkbər  22. 08 -1987 

                                   

75. DÜZƏLƏN DÖY GƏDƏLƏR 

 

Milyon ildir ha yazılır, deyilir,  

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 

Təhqir olub ha döyülür, söyülür,  

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 

 

Birdə gördün tez birini əkdilər,  

Yerində də başqasını səpdilər, 

Dalda ikən lap qabağa çəkdilər, 

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 

 

Səbəb nədir pis deyirlər yaxşıya, 

Zər verilir nabələdə, naşıya,  

Oğul gərək belə dərdi daşıya,  

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 

 

Bir də baxdın ucalanı vurdular,                                                                   

Dolaşdırıb, tez torunu qurdular,                                                                         

Bezikdirib haldan salıb yordular,  

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 
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Bir də gördün “cani” oldu, “dahisi”, 

Yer dəyişdi “dahi” oldu, “canisi”, 

Bilən yoxdu kimdi bunun banisi, 

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 
 

Zaman keçir “dahi” olur gədası,                      

Yerə-göyə sığışmayır ədası,                             

El-obanı qocaldıbdı sədası,  

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 
 

Bir də baxdın xırdalandı irisi, 

Üç qəpiyə satılmadı dərisi,             

Bir deyildir, beş deyildir dəlisi,  

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 
   
Tamah üçün atılırlar odlara,  

Boyun əyib diz çökürlər yadlara, 

Ləkə düşür şan-şöhrətə, adlara,                       

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 
 

İşə girsən dayı gərək yanında,                        

Sovqat gərək, payı gərək yanında, 

Yemək-içmək, çayı gərək yanında,  

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 
 

Bir-birini incitməkdən utanmır, 

Yalvartmaqdan, yoncutmaqdan utanmır, 

Başı üstə şingitməkdən utanmır, 

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 
 

Birbirini bezdirməkdən usanmır,  

Ürəyini üzdürməkdən usanmır, 

Cəhənnəmi gəzdirməkdən usanmır,  

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 
 

Məsgən salıb ürəyində qurd yatıb, 

Üz qırışıb, göz çəkilib, ord batıb, 

Bədəməldən ürəklərdə dərd yatıb, 

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 
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Qəsd edirlər obasına, elinə, 

Fikir vermir danışanda dilinə,                                                                        

Gövhər düşür nadanların əlinə,                                                                        

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 
 

Yeyib-içir dövran sürür maşında, 

Nə olsunki kamalı yox başında,  

Belə dərdə bağrı çatlar daşın da, 

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 
 

Bir milləti yüz millətə bölürlər, 

Parçalana-parçalana ölürlər, 

Belə dərdə ağlamayıb gülürlər, 

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 
 

Birbirindən inciyirlər, küsürlər, 

Ünsiyyəti paralayıb, kəsirlər, 

Qorxusundan yarpaq kimi əsirlər, 

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 
 

Görkəmindən eləbilki laladır, 

Ətri yoxdur, onun bağrı qaradır, 

Sanki onlar birbirinə bəladır, 

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 
 

Baxan yoxdur ustadların sözünə, 

Yön çevirib məhəl qoymur izinə, 

Bədxahlığı peşə edib özünə,  

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 
 

İncidib zülm edir qanmaz-qanana, 

Sussayıb batırlar günahsız qana, 

Neçəsini göndəriblər zindana,  

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 
 

Əl çəkməyir hiyləsindən, kələkdən, 

Qorxusu yox yaradandan, fələkdən, 

Birbirini keçirirlər ələkdən,  

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 
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Dönə-dönə törədirlər davanı, 

Zəhərləyib korlayırlar havanı, 

Viran edib talayırlar cahanı,  

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 
 

Neçəsinin al qanları qaraldı, 

Bar verməmiş, bostanları saraldı, 

Gen dünyası başlarına daraldı, 

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr.                                                                    
 

 
 

 

Dolub başlarına qəzəb ilə kin, 

Ona yol göstərir, şeytan ilə cin, 

Təsir eyləməyir nə məzhəb, nə din, 

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 
 

Gəşt edib dünyanı, gəzir hər yanı, 

Gözləmir ədəbi, yolu, ərkanı,  

Oxuyub öyrənmir kitab, Quranı, 

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 
 

Ayaq alır birbirinin üstünə,  

Toxunurlar mənliyinə, şəstinə,  

Bilən yoxdur niyə girir qəsdinə? 

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 
 

Atlı olan piyadanı unudur, 

Dərdi-qəmi, ziyadəni unudur, 

Hər qanunu, hər qaydanı unudur, 

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 
 

Abır-həya qalmamışdır üzündə, 

Yalan palan cəm olubdur sözündə, 

Şeytanlığı görəcəksən gözündən, 

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 

 

Kef eyləyir dələduzlar, oğrular, 

Ədaləti harda gəlsə, boğurlar,  

Əlacsızdır, çarəsizdir doğrular,  

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr.  
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Aldanırlar daşa-qaşa, vara da,                          

Səbəb odur ağ görünür, qara da,  

Qövr eyləyir sızıldayan yara da,  

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 

 

Əl atırlar fitnələrə, böhtana, 

Oxşayırlar eləbilki şeytana, 

Abır gərək, həya gərək utana, 

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr.                                                                         

 

Yaşamağı əldə tutub bəhanə, 

Haram-halal doldururlar dəhana,  

Heç bilinmir niyə gəlib cahana? 

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 

 

Ey Cəmil əbəsdir, ağrıtma başı,  

Ağlayıb, sızlayıb tökmə gözyaşı, 

Əzəldən anası doğubdur naşı, 

Düzəlməyib, düzələn döy gədələr. 
 

                 Cəmil Əkbər       1. 02 - 1981 

 

76. AY BALA 
 

Özgəyə, özünə yazığın gəlsin, 

Ünsiyyət-ülfəti pozma, ay bala. 

Oğluna, qızına yazığın gəlsin, 

Doğrunu tərsinə yozma, ay bala. 

 

İstəsən olmasın üzüqaralıq,         

Eyhamla otur-dur vurma aralıq,  

Göstər mərdanəlik, ağayanalıq,  

Yolunu, izini azma ay bala. 

 

Məqamı çatmamış ölənlərə bax,  

Bağrımın başını dələnlərə bax,     

Ağlayıb, sızlayıb, gülənlərə bax, 

Şər-böhtan danışıb, yazma ay bala. 
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Nəzər yetir aranına, dağına,  

Bostanında bəslədiyin tağına,      

Peyvənd vurub, caladığın bağına,  

Ona-buna ağız büzmə, ay bala.   

 

Gəl dinlə sözümü xeyir taparsan, 

Özün üçün bürcü-qala yaparsan, 

Xətalardan, bəlalardan saparsan, 

Ona-buna plan cızma, ay bala. 

 

Harda olsan ədaləti unutma, 

Ədəb-ərkan, nəzakəti unutma,           

Doğru-düzlük, həqiqəti unutma,  

Haqsızlığa bir an dözmə, ay bala. 

 

Eşidib sözümə baxma qıyqacı, 

Olmasın zəqqumdan, zəhərdən acı, 

Sağalmaz dərdinin budur əlacı,    

İnciyib sözümdən bezmə, ay bala. 

 

Ellərin gözüylə özünə bir bax, 

Getdiyin yoluna, izinə bir bax, 

Kəlmənə, cümlənə, sözünə bir bax, 

Çox da yekəxana gəzmə, ay bala. 

 

Saxla ayağını, anla Cəmili.               

İncidib, bezdirmə, qəlbi zəlili,  

Saxla yaddaşında, götür dəlili, 

Ayaqlar altından qazma, ay bala. 
 

                              Cəmil Əkbər       8. 02 -1997 
 

77. AY GƏDƏ 

 

Ömürboyu öz nəfini güdmüsən, 

Gərəksizsən, gərəksizsən ay gədə. 

Oğrun-oğrun döşürmüsən, udmusan, 

Gərəksizsən, gərəksizsən ay gədə. 
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El xeyrinə yaratmırsan, qurmursan, 

Hərlənmirsən, dolanmırsan, durmursan, 

Kişi kimi bığlarını burmursan, 

Gərəksizsən, gərəksizsən ay gədə. 
 

Xeyirindən ziyadədir zərərin, 

Şənliyindən çox fəzlədir kədərin, 

Hər addımda elə dəyir xətərin, 

Gərəksizsən, gərəksizsən ay gədə. 
 

Ömürboyu hey özünü düşündü, 

Kim deyərki  “el oduna isindi?” 

De kim saydı, səni kimlər pəsindi? 

Gərəksizsən, gərəksizsən ay gədə. 
 

Bədniyyətin ümmanında üzürsən, 

Burulğana, qasırğaya dözürsən, 

Nə utanıb, nə qızarıb, bezirsən, 

Gərəksizsən, gərəksizsən ay gədə. 
 

Qayğı nədi, xidmət nədi qanmırsan, 

Hünər nədi, zəhmət nədi qanmırsan, 

A qeyrətsiz için-için yanmırsan, 

Gərəksizsən, gərəksizsən ay gədə. 
 

Sinəndəki ürək deyil, daş imiş, 

Çiynindəki çox yeməli xaş imiş, 

İçi dolu başdan-başa boş imiş, 

Gərəksizsən, gərəksizsən ay gədə. 
 

Əməlindən zara gəldi cəmaət, 

Heç bilmədi hara gəldi nihayət? 

Ucbatından yaman artdı qəbahət, 

Gərəksizsən, gərəksizsən ay gədə. 
 

Bu sözlərdən xəbərdar ol, bilginən, 

Gözlərinin dumanını silginən, 

Utanginan, qızarginan, ölgünən, 

Gərəksizsən, gərəksizsən ay gədə. 

 

 

                  Cəmil Əkbər         5. 08 - 1987 
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78. AY GƏDƏ 

 

Kölgədə də qədər dincələcəksən? 

Sən də bir sayılıb, seçil ay gədə. 

Əzilib-büzülüb incələcəksən, 

Uzaşıb qəflədən keçil ay gədə. 

 

Nə qədər bu sayaq girlənəcəksən? 

Əhli-kef dolanıb,  hərlənəcəksən? 

Bəzənib, düzənib zərlənəcəksən? 

Yayılıb ellərə saçıl ay gədə. 

 

Atanın, ananın qəlbini sıxma, 

İgidsən, oğulsan gəl qənim çıxma, 

Adını batırıb, evini yıxma, 

Düyünün düşməsin, açıl ay gədə. 

 

Özün de nə qədər yük olacaqsan? 

Qaytarıb sözünü dik olacaqsan?  

Batıb gözlərinə tük olacaqsan? 

Yetişsin qoy zəmin, biçil ay gədə. 

 

Özgə hesabına azca kişilən, 

Azca lovğalanıb, azca şeşələn, 

Xırmanda toyuqtək azca eşələn, 

Bir az sadələşib, kiçil ay gədə. 

 

Kişi zəhmətilə dövlət qazanar, 

Xidməti göstərib hörmət qazanar, 

Şərafət gətirər, şöhrət qazanar, 

Bal şərbəti kimi içil ay gədə. 
 

Qoy sözüm güllətək hədəfə dəysin, 

Bir dəfə, on dəfə, yüz dəfə dəysin, 

İliyə işləsin sədəfə dəysin, 

Utanıb, qızarıb, suçul ay gədə. 
 

             Cəmil Əkbər            30. 06 – 1986 
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79. QƏHƏRLƏNMİRƏM 
 

Şərəfsiz, şöhrətsiz ölən kəslərə, 

Ölsədə, qalsada qəhərlənmirəm. 

Ağlayan kəslərə, gülən kəslərə, 

Saralıb solsa da qəhərlənmirəm. 
 

Namussuz, qeyrətsiz, arsız olana,  

Söyüdtək, ulğuntək barsız olana,  

Vətənə, xalqına karsız olana, 

Ölsədə-itsədə qəhərlənmirəm. 
 

İnsafsız, mürvətsiz, kəramətsizə, 

Ədəbsiz, ərkansız, mərifətsizə, 

Ünsiyyət məqamı nəzakətsizə, 

Halına acıyıb qəhərlənmirəm. 
 

Mən insan saymıram nadan kəsləri, 

Haqqısay sümürüb udan kəsləri,  

Yolunu tərsinə adan kəsləri, 

Çəksə müsibəti qəhərlənmirəm. 
 

Hələ sağlığında ölən kəsləri, 

Əfsanə dolanıb gələn kəsləri,  

Mərdə rişxənd edib gülən kəsləri, 

Baxıb nəs gününə kədərlənmirəm. 
 

                               Cəmil Əkbər         

     

80. QƏHƏRLƏNİRƏM 
 

Xeyirxahın, fəzilətin əhlinə, 

Ülvi-istək məhəbbətin əhlinə, 

İnsaf-mürvət, kəramətin əhlinə,  

Baxıb pis gününə qəhərlənirəm. 

 

Acıdım halına ləyaqətlinin, 

Doğruluq sevənin, ədalətlinin, 

Hatəm təbiətli səxavətlinin, 

Acıyıb halına qəhərlənirəm. 
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Yanıram halına bəxti yatanın, 

Taleyi bəd gəlib, təxti atanın, 

Zəhməti, xidməti itib-batanın, 

Baxıb cəfasına qəhərlənirəm. 
 

Düşüb xəyallara dalan kəslərin, 

Zəfərlər təblini çalan kəslərin,  

Könüllər mülkündə qalan kəslərin, 

Baxıb taleyinə kədərlənirəm, 

Haldan-hala düşüb qəhərlənirəm. 
 

                    Cəmil Əkbər         29. 06 -1993 
              

81. GÖR 
 

                            I variant                                          
 

 
 

Oğul iş görəndə ərinmə əsla,               

Hünərlə, zəfərlə, cəsarətlə gör.            

Özgə kölgəsində sürünmə əsla,           

Fəhmlə, diqqətlə, fərasətlə gör.           
 

İşində-gücündə biganə olma,                                   

İtirib əqlini divanə olma,                                          

Hər oda alışan pərvanə olma,                                   

Dözümlə, durumla, dəyanətlə gör.  
 

Meylini yetirmə böhtanasarı,  

Şər deyib aranı qatanasarı,                                       

İblisə, əqrəbə, şeytanasarı,                                       

Doğruluq, düzgünlük, ədalətlə gör. 
 

Qəlbini heç zaman daşa döndərmə,                           

Borana, tufana, qışa döndərmə,                                  

Xərabə yurdlara, boşa döndərmə,                               

Eşqlə, həvəslə, məhəbbətlə gör.                                  
 

Ülfət-ünsiyyətdə özünü göstər,                                   

Yolunu salaraq, izini göstər,                                       

Fikrini cəm edib, sözünü göstər,                                 

Səliqə-sahmanla, ləyaqətlə gör.                                   
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Soyuqluq eyləmə, keylik eyləmə,                              

Xəsislik göstərib, göylük eyləmə,                             

İtirib əqlini səylik eyləmə,  

Şərəflə, şöhrətlə, şərafətlə gör.                                                

                                                                                   

Aralıqda xətir-hörmət itməsin, 

Ar-namus itməsin, qeyrət itməsin, 

Mənəvi gözəllik, sərvət itməsin, 

İnsafla, mürvətlə, fəzilətlə gör. 

 

Abırı, isməti, həyanı saxla,                                      

Əqidə, məsləki, qayəni saxla,                                  

Halaldan kəsb olan mayanı saxla,                            

Ədəblə, ərkanla, mərifətlə gör.                                 

 

Ay Cəmil, ellərə canını yandır,                                 

İliyini yandır, qanını yandır,                                     

Vaxtını, vədəni, anını yandır,                                   

Səxavət göstərib, sədaqətlə gör.                               
 

                                           Cəmil Əkbər  6. 12 -1988 

82. GÖR 
 

                             II variant        
     

Bir işi görəndə biganə olma, 

Çalış eşq həvəslə, məhəbbətlə gör.  

İtirib əqlini divanə olma, 

Eyhamla, diqqətlə, ləyaqətlə gör. 

 
Yorulub, bezikib, ərinmə heçvaxt, 

Matəm libasına bürünmə heçvaxt,  

Ellərdə, ayaqda sürünmə heçvaxt, 

Dözümlə, durumla, dəyanətlə gör.  

 

Vicdanın, məsləkin daşa dönməsin, 

Boranı kəsməyən qışa dönməsin, 

Fikirin, xəyalın çaşa dönməsin, 

İnsafla, mürvətlə, kəramətlə gör. 
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Ünsiyyət-ülfətdə özünü göstər, 

Yolunu tanıtdir, izini göstər, 

Torbada tamını, duzunu göstər, 

Fəhm-fərasətlə, məharətlə gör.       
 

Soyuqluq göstərmə, keylik eyləmə, 

Xəsislik, simiclik, göylük eyləmə,  

Əqlini itirib səylik eyləmə,        

Ürəklə, dirəklə, cəsarətlə gör, 
 

Çalış iş-gücündə hünəri göstər, 

Qəlbində hökm edən təpəri göstər,                                                                                

Çaldığın qələbə, zəfəri göstər, 

Şöhrətli ad qazan, şərafətlə gör. 
 

Özündən bədgüman, ədəbaz olma, 

Hiylələr işlətmə, kələkbaz olma,  

Lovğa, yekəxana, modabaz olma, 

Ədəblə, ərkanla, nəzakətlə gör. 
 

Vətənə, xalqına çanını yandır, 

İliyini yandır, qanını yandır, 

Vaxtı hədər vermə, anını yandır,             

Vicdanla, məsləklə sədaqətlə gör. 
 

Eşit sözlərini, dinlə Cəmili, 

Götür özün üçün, saxla dəlili, 

Yersiz söz-söhbətə işlətmə dili, 

İtirmə vaxtını, qənaətlə gör. 
 
 

                 Cəmil  Əkbər    6. 12 -1988 
 

83. QIZIM 
 

                          I variant      
   

Eşit sözlərimi, gəl dinlə məni,       

Hər sözü düz anla, birbaşa qızım!           

Ənliyi, kirşanı, vəsmə, sürməni, 

Çəkmə üzə, gözə, nə qaşa qızım! 
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Həyatda mənanı zəhmətində gör, 

Ar, namus, vicdanda, qeyrətində gör. 

Ellərdən aldığın qiymətində gör, 

Ədəblə, mərfətlə sən yaşa qızım! 
 

Eşidib anlasan bu məsləhəti, 

Xeyirxah arzunu, istək, niyyəti, 

Söz-söhbət gəzdirib etmə qeybəti,  

Toxunmaz ayağın bir daşa qızım! 
 

Törətmə bədəməl, görməynən pis gün, 

Olma həyatında taledən küsgün, 

Məzmunsuz, mənasız yaşama bir gün, 

Ömrünü şərəflə vur başa qızım!    
 

Nəcib ol, gözəl ol, məlahətli ol, 

İlqara sadiq ol, sədaqətli ol, 

Həyat yollarında dəyanətli ol, 

Düşsəndə enişə, yoxuşa qızım! 
 

Əməlin, işinlə şad olub sevin, 

Adınla, sanınla fərəhlən, öyün,          

Halal zəhmətinlə nə tapsan geyin,      

Aldanma zəhmətsiz qumaşa qızım!          
 

Yaxşılıq unutma, pislik bilmə sən,  

Höcətlik, inadlıq, nəslik bilmə sən, 

Heç bir dava-dalaş, tərslik bilmə sən, 

İnciyib küssəndə barış a, qızım!                                                   
 

Özünə layiqli yoldaşlar ara,                  

Həmdəmlər axtarıb, sirdaşlar ara,       

Vicdanlı, qeyrətli qardaşlar ara,  

Qoşulma hər yetən tay-tuşa qızım  
 

Biganə qalmaynan elə-obaya, 

Yazdakı işini qoymaynan yaya, 

Çalışki yetəsən imdad haraya, 

Həm xeyirə, həm şərə qarış, a qızım!  
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Hər yetənə alçalmaya, enməyə, 

Qəlbində məhəbbət közü sönməyə,  

Qohumdan, qardaşdan üzü dönməyə, 

Axtarıb, arayıb, soruşa qızım! 
 

Xalqına rəhm eylə, mərhəmət əta, 

Zəhmət çək özünü yetir isbata, 

Törətmə bədəməl, yetirmə xəta, 

Düşməynən təşvişə, təlaşa qızım! 
 

Meylini yetirmə hərdəm xəyala,    

Aldanma surətə, üzə, camala,        

Qiymət ver insanda dərin kamala, 

Satılma altuna, daş-qaşa qızım! 
 

Gözəl xasiyyətli, səxavətli ol, 

İnsaflı, mürvətli, kəramətli ol, 

Sözündə, işində ədalətli ol, 

Toxunma əsəbə, nə huşa qızım! 

 

Heçkəsə alçalıb enmə, sən qızım,                

Yanıb kül olsan da sönmə, sən qızım,          

Haqqın yollarından dönmə, sən qızım,         

Tay-tuşla, yoldaşla yarış a qızım! 
 

İnsafını, vicdanını atmaya,            

Yaxşıya pis, pisə yaxşı qatmaya . 

Qəflət yuxusunda gedib yatmaya, 

Düşməyə təşvişə, təlaşa qızım! 
 

Nə paxıl olmaynan, nə qəlbiqara, 

Paxıllıq, xainlik, insanlıq hara?  

Əməlin düz olsa düşməzsən dara,  

Sadiq ol dostuna, yoldaşa qızım!    

                                                           

Uyma hər çiçəyə, gülə, çəmənə,            

Olma hər yetənə dəli-divanə,          

Dolansın başına şamtək pərvanə,                                                                                                             

Aldanma əhli-kef, sərxoşa qızım! 
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Atanın sözünü yadında saxla, 

Məqamı gəldikcə yerində yoxla, 

Qəlbində daima həqiqət haxla, 

Gələrsən hər zaman sən xoşa qızım! 
 

Gözəl övladı ol Azərbaycanın,                                                     

Yayılsın ellərə şöhrətin, şanın,             

Üzünü ağ eylə ata-ananın,  

Əksiklik gətirmə qardaşa qızım!                                                                                          
 

Ellərin yoluna bir nəzər salsan, 

Deyilən sözlərdən mənalar alsan, 

Düşünüb, dərk edib xəyala dalsan, 

Toxunmaz ayağın bir daşa qızım! 
 

Çalışki məhəbbət izindən düşmə, 

Söhbətindən düşmə, sözündən düşmə,  

Nəzərindən düşmə, gözündən düşmə,  

Olgünən hər zaman tamaşa qızım! 
 

Sözlərim, söhbətim qəlbə dəyməsin, 

Xətrinə toxunub, qəddin əyməsin, 

Qəlbində inciyib mənə söyməsin, 

Cəmildən küssə də barışa qızım! 
 

                                    Cəmil Əkbər   4. 10 – 1975 

84. QIZIM 
 

                       II variant      
 

Eşidib sözümü, dinlə gəl məni, 

Fikrimi düz anla, birbaşa qızım!    

“Pudra, kraskanı”, vəsmə, sürməni, 

Çəkmə üz-gözünə, nə qaşa qızım! 
 

Həyatda mənanı zəhmətində gör, 

İnsanövladına xidmətində gör, 

Ellərin gözündə qiymətində gör,        
Hörmət-izzətilə sən yaşa qızım! 
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Arzumdur  həyatda görməynən pis gün, 

Olmaynan taledən, bəxtindən küsgün, 

Hünərsiz, zəfərsiz yaşama bir gün, 

Bir ömrü şərəflə vur başa qızım!    
 

Sağlam ol, gümrah ol, ləyaqətli ol, 

Zərif ol, lətif ol, məlahətli ol, 

Qışda da, yazda da təravətli ol, 

Düşsən də enişə, yoxuşa qızım! 
 

Əməlin önündə daima sevin,       

İşinlə fərəhlən, gücünlə öyün,     

Ucuz da, baha da nə tapsan geyin, 

Bürünmə zəhmətsiz qumaşa qızım! 
 

Yaxşını unutma, pisi bilmə sən,    

Höcətlik, tərsliyi, nəsi bilmə sən. 

Nə dava- dalaşı, küsü bilmə sən, 

Küssəndə tələsik barış a qızım!    
 

Özünə layiqli yar - yoldaş ara,           

Ən yaxın bir həmdəm, dost, sirdaş ara, 

Can-ciyər bildiyin bir qardaş ara,  

Aldanma hər yetən tay-tuşa qızım! 
 

İnsafı, vicdanı atma heç zaman, 

Yaxşını yamana qatma heç zaman. 

Qəflət yuxusunda yatma heç zaman, 

Heç düşmə təşvişə, təlaşa qızım! 
 

Meylini verməyə hərdəmxəyala, 

Uymaya üz-gözə, qaşa, camala, 

Kaş qiymət verəydi yetkin kamala,   

Fəda getməyəydi daş-qaşa qızım.       

                                      

Gözəl arzulu ol, saf niyyətli ol, 

İnsaflı, vicdanlı, kəramətli ol, 

Sözündə, işində ədalətli ol, 

Dəymə nə əsəbə, nə huşa qızım! 
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Kimsəyə alçalıb enmə bir anda, 

Yolundan, izindən dönmə bir anda, 

Qaralıb, qarsıxıb sönmə bir anda, 

Tay-tuşla, yoldaşla yarış, a qızım! 
 

İnsafını, vicdanını atma sən, 

Yaxşıya pis, pisə yaxşı qatma sən. 

Qəflət yuxusunda gedib yatma sən. 

Düşməynən təşvişə, təlaşa qızım. 
 

Düşməyə çətinə, düşməyə dara, 

İlişib kəməndə, düşməyə tora, 

Alışıb odlara, yanmaya nara, 

Sədaqət göstərə yoldaşa qızım. 
 

Olmaya yaxşıya, pisə biganə, 

Həryetən kəslərə dəli-divanə, 

Dolana başına şama pərvanə, 

Meylini salmaya sərxoşa qızım! 
 

Atanın sözünə bir nəzər salsan, 

Kəsbedib özünə mənalar alsan, 

Kim sənə deyərki nə yaman kalsan? 

Hər zaman gələrsən sən xoşa qızım! 
 

Gözəl övlad ola Azərbaycana,                                             

Yayıla sədası elə, həryana, 

Fəxr edib sevinə atayla, ana, 

Sevinclər gətirə qardaşa qızım!                                                  

Eşidib anlasan budur məsləhət, 

Düşmə pis fikirə, olma bədniyyət,                

Heç zaman, heçkəsə vermə əziyyət,             

Toxunmaz ayağın bir daşa qızım. 
 

Gəl atan Cəmilin dinlə sözünü,          

Uca et başımı, ağ et üzümü,        

Qoru mənliyini, gözlə özünü                                          

Tac kimi qonarsan sən başa qızım!                
 

                                             Cəmil Əkbər  4. 10 – 1975 
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85. KƏMDİKİ-KƏMDİ 

Cəhd eylədim nadanları qandıram, 

Qandıra bilmədim, kəmdiki-kəmdi. 

Zil oxudub zil üstündə çaldıram, 

Zilə kök almadı, bəmdiki-bəmdi. 

 

Vurduğu yaralar sayalanmayan,                   

Bəd işdən, bəd sözdən həyalanmayan, 

Ey südlü anadan mayalanmayan, 

Gör kimin döşündən əmdiki-əmdi? 

 

Bəd işdə şad olur, xeyirdə gülmür,       

Utanmır, qızarmır, həyasız ölmür,  

Nə öyrətmir, nə öyrənmir, nə bilmir, 

Xam oğlu əzəldən xamdıkı-xamdı. 

 

Gördüyün götürmür, deyirsən qanmır, 

Dünya alışsada bir tükü yanmır, 

Böyükdən utanmır, kiçiyi sanmır, 

Dəm oğlu əzəldən dəmdiki-dəmdi. 

 

İnsanlıq ummayın siz beləsindən, 

Özü baş açmayır öz hiyləsindən, 

Yarımçıq olanlar tərbiyəsindən, 

Əzəli-axırı kimdiki-kimdi? 

 

Belbağlayıb namərdlərə inandım, 

Nanəcibə, xoryadlara inandım, 

Adam bilib kölgəsinə sığındım, 

Açmadı gözünü yumduku-yumdu. 

 

Ustaddan dərsini almayan kəslər, 

Düşünüb xəyala dalmayan kəslər, 

Ellərin dərdinə qalmayan kəslər, 

Qurdlara, quşlara yemdiki-yemdi. 
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Cəmil inanaraq hər yetən kəsə, 

İnsan övladilə verdi səs-səsə, 

Şeytanı bənzətdi pak müqəddəsə, 

Havayı-havayı umduku-umdu. 
 

                               Cəmil Əkbər 

86. NANKOR 
 

I variant 
 

 

Yediyin çörəyi daim yada sal,                                            

Onu qazanana lağ etmə, nankor.                                        

Zəhməti, xidməti bir yadına sal,                                        

Çıxıb cızığından ağ etmə, nankör. 

 

Elin çörəyilə qana gəlmisən,                                             

Yekəlib, kökəlib cana gəlmisən,  

Şərəfə, şöhrətə, şana gəlmisən,   

Kefini bu qədər çağ etmə, nankor.                                                 

 

Düşüb min xəyala azma yolunu,                                      

Artirdıqca altununu, pulunu,                                             

Ona-buna gəl göstərmə qolunu,                                        

Təpəsən, özünü dağ etmə nankor.                                    

 

Olma mərdimazar, olma qan soran,    

Bayquşlar axtarar xərabə, viran, 

Dağı-dağ anlamaz, aranı-aran,           

Çalını, kol- kosu bağ etmə nankor.  

 

Kamallılar gördüyünü anlayar,                                          

Nadanları kötəkləyər, yanlayar,                                         

Yeri gəlsə məzəmmətlə danlayar,   

Ayıbdır şorunu yağ etmə nankor.        

         

Adın sayılsada eldə ziyalı,                                                  

Gəlin gərək bir az olsun həyalı,                                                      

Çıxart fikirindən sərsəm xəyalı,  

Solunu göstərib sağ etmə nankor.             
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Yaxşını yamandan ayırın, seçin, 

Təmiz saf suyu da üfürün için, 

Yaşayıb dünyadan ədəblə köçün, 

Bülbülü “sağsağan”, “zağ” etmə nankor. 

 

Cəmiləm dünyada qanana qulam, 

Xətiri, hörməti anana qulam, 

Haqqısay oduna yanana qulam, 

“Türpəng”i “baldırğan”, “kığ” etmə nankor. 
 

                              Cəmil Əkbər      15. 09 - 1968 

 

87. NANKOR 
 

II variant 
 

Yediyin çörəyi yaxşı yada sal,     

Fəhləyə, kəndliyə lağ etmə, nankor. 

Onun zəhmətini bir nəzərə al,    

Haqqında bu qədər ağ etmə, nankor. 

 

Onun xidmətilə al qana gəldin, 

Ət tutdub kökəldin, sən cana gəldin, 

Nə üçün əlindən “fəqana” gəldin? 

Onsuz damağını çağ etmə, nankor.         

 

Gözlə namusunu, gözlə arını, 

Göstər məhsulunu, göstər barını, 

Dadsız ayranını, tamsız şorunu, 

Müştəri tapanda yağ etmə, nankor. 

 

Çıxma cızığından azma yolunu, 

Saxla palanını, atma çulunu, 

Tanıya bilməzsən sağı-solunu. 

Solunu döndərib sağ etmə, nankor. 

 

Yersiz danışmasan, düşünsən hər an, 

Bayquşlar axtarar, xərabə, viran, 

Dağa dağ deyərlər, arana aran,  

Kiçik təpələri dağ etmə, nankor.  
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Göz görəndə kamal gərək anlasın, 

Böyük gərək kiçiyini danlasın, 

Beçə gərək məqamında banlasın, 

Hər kolu kosunu bağ etmə, nankor.   

 

Adına deyərlər çoxda ziyalı, 

Gəlin gərək olsun bir az həyalı,    

Çıxart düşüncəndən sərsəm xəyalı,    

Dadsız damağını çağ etmə, nankor. 

 

Cəmil İmamverdi qanana qurban, 

Xətiri, hörməti anana qurban, 

Haqqısay oduna yanana qurban, 

“Türpəng”i “baldırğan”, “kığ” etmə nankor. 
 

                          Cəmil Əkbər      15. 09 – 1968 

 

88. SƏSLƏNİR 
 

Ustadı kəm olan xam aşıqların, 

Sazı başqa, sözü başqa səslənir. 

Adını düz bilmir havacatların, 

Yolu başqa izi başqa səslənir. 

 

Yaxın bilib ürəyini desən də, 

Süfrə açıb çörəyini yesən də, 

İstəyini, diləyini desən də, 

Odu başqa, közü başqa səslənir.         

 

Yelbeyinin, dəngəsərin, giclərin, 

Hiyləgərin, dələduzun, biclərin, 

İnsanlığa bədxahların, öclərin, 

Dili başqa, özü başqa səslənir.         

 

Hərkəsinki, qat-qarışdı mayası, 

Üz-gözündən əks olunur sədası, 

Ona-buna çatası döy sayəsi, 

Oğlu başqa, qızı başqa səslənir.         



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD | 170 

 

Cəmiləm, gəzmişəm eli, mahalı, 

Abırlı, ismətli, üzü həyalı, 

Gördüm nə şirindi dünyanın malı, 

Çoxu başqa, azı başqa səslənir.         
 

                      Cəmil Əkbər     7. 07 – 1983 
                                   

89. SƏSLƏYİR MƏNİ 
 

I variant 
 

Vətən yaratmağa, xalqım qurmağa, 

Xəyalım uçmağa səsləyir məni. 

Əlim işləməyə, ayaq durmağa,  

Dizlərim qaçmağa səsləyir məni. 
 

Qulaq eşitməyə, gözlər görməyə,  

Beynim düşünməyə, əqlim kəsməyə,  

Gözəllik baxmağa, ürək sevməyə,  

İlhamım daşmağa səsləyir məni. 
 

Qəlbimin telləri dil-dil açıbdır,  

Eləbil çəməndə min gül açıbdır,  

Zəmilər yetişib, sümbül açıbdır,  

Dastanlar qoşmağa səsləyir məni. 
 

Tamah acgözlüyə aparırsa da,  

Atını dördnala çapırırsa da,  

Məni mehvərimdən qoparırsa da,  

Vicdan ülviyyətə səsləyir məni. 
 

Cahillik yön alır avamlıqlara,  

Bədxahlıq etməyə, yamanlıqlara, . 

Çəkib sürükləyir bataqlıqlara,   

Kamal ləyaqətə səsləyir məni. 
 

İstərdim yaşayam, yaradam, quram,  

Hörmətlə, izzətlə oturam, duram,  

Səadət naminə özümü yoram,         

Zəmanə xidmətə səsləyir məni.  
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İdrakım hər zaman durma, yaz deyir, 

Baş vurub qatlara dərin qaz deyir, 

Oxuyub-öyrənir, min avaz deyir, 

Düşüncəm zəhmətə səsləyir məni. 

                                     Cəmil Əkbər 
 

90. SƏSLƏYİR MƏNİ 
 

II variant 

 

Qulaq eşitməyə, gözlər görməyə, 

İlhamım coşmağa səsləyir məni. 

Ayaq yeriməyə, əl gətirməyə, 

Xəyalım daşmağa səsləyir məni. 

 

Beyin düşünməyə, əqil kəsməyə, 

Ürək döyünməyə, dizim əsməyə, 

Ruhum inciməyə, könlüm küsməyə, 

Zirvələr aşmağa səsləyir məni. 

 

Qəlbimin telləri öz yanğısıyla, 

Öz odu, təşnəsi, köz yanğısıyla, 

Öz səsi, avazı, söz çınqısıyla, 

Dastanlar qoşmağa səsləyir məni. 

 

Tamah acgözlüyə aparır məni, 

Ülvü mehvərimdən qoparır məni, 

Atını dördnala çapırır məni, 

Vicdan həqiqətə səsləyir məni. 

 

Gədalıq yolumdan azdırır məni, 

Sarsıdıb yox edir, pozdurur məni, 

Yanıldıb çaşdırır, yozdurur məni, 

Kamal ləyaqətə səsləyir məni. 
 

                        Cəmil Əkbər 
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91. İLHAMLI ƏMƏYƏ SƏSLƏYİR BİZİ 
 

Bu dövran, bu zaman, bu həyatımız, 

İlhamlı əməyə səsləyir bizi! 

Bu qurğu, yaşayış, bu büsatımız, 

İlhamlı əməyə səsləyir bizi! 
 

İgidlik, qoçaqlıq, zirəklik, hünər, 

Qələbə, təntənə, çalınan zəfər, 

Nurlu sabahlara açılan səhər,  

İlhamlı əməyə səsləyir bizi! 
 

Yaşamaq, yaşatmaq, yaratmaq qurmaq, 

Çalışmaq-vuruşmaq, oturmaq-durmaq, 

Dövranı şərəflə sonuna vurmaq, 

İlhamlı əməyə səsləyir bizi! 
 

Əsrlər fəth edən adı qazanmaq, 

Qohumu qazanmaq, yadı qazanmaq, 

Həniri sönməyən odu qazanmaq, 

İlhamlı əməyə səsləyir bizi! 
 

Dünyanın ləzzəti, nəşəsi kefi, 

Tükənmək bilməyən qazancı, nəfi, 

Koroğlu cəngində çalınan dəfi, 

İlhamlı əməyə səsləyir bizi! 
 

Ehtiyacdan, səfalətdən qurtulmaq,  

Bədniyyətdən xilas olmaq qurtulmaq,  

Avamlıqdan, cəhalətdən qurtulmaq, 

İlhamlı əməyə səsləyir bizi! 
 

Eşitmək, anlamaq, görmək, götürmək, 

Arzunu-istəyi başa yetirmək, 

Bağ-bostan becərib ələ gətirmək, 

İlhamlı əməyə səsləyir bizi! 
 

Vətən tərəqqisi, Vətən sürəti, 

Vətənin şərəfi, Vətən şöhrəti, 

Vətənin namusu, Vətən qeyrəti, 

İlhamlı əməyə səsləyir bizi! 
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Təmiz süfrə açmaq, halal duz-çörək, 

Müqəddəs ünsiyyət, bir də düz çörək, 

Sağlam düşüncələr, tər-təmiz çörək, 

İlhamlı əməyə səsləyir bizi! 

 

Ay Cəmil düşünmək, anlamaq, qanmaq, 

Eşidib, hiss etmək, duymaq, inanmaq, 

Enişdə-yoxuşda, bərkdə sınanmaq, 

İlhamlı əməyə səsləyir bizi! 

 

                         Cəmil Əkbər   21. 11 – 1987 

                                                                                   

92. DÖNÜKLƏRİ  GÖRƏNDƏ 

 

Qaşqabağım min bir yerdən tökülür,  

Düz ilqara dönükləri görəndə 

Dağ vüqarım, şah qamətim bükülür, 

Etibara dönükləri görəndə. 

 

İnsanlardan inciyirəm, bezirəm, 

Cəfasına sinə gərib dözürəm. 

Əllərimi-əllərindən üzürəm, 

Kəramətdən dönükləri görəndə. 

 

Yüz dəfə boşalıb doluram inan,  

Dərin xəyallara dalıram inan, 

Gül kimi saralıb, soluram inan, 

Səxavətdən dönükləri görəndə.  

 

Çoxalır qəzəbim, artır hiddətim, 

Hissim, həyəcanım, kinim, küdrətim, 

Nifrətim, acığım, qeyzim, nifrətim, 

Mərhəmətdən dönükləri görəndə. 

                                              

                           Cəmil Əkbər      1985 
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93. GÖRƏNDƏ 
 

Qəlbimin al qanı qaralır yaman, 

Açılan gülləri solan görəndə. 

Gen dünya başıma daralır yaman, 

Saxtalıq, sünilik, yalan görəndə. 
 

İnləyib, sızlayıb ağlayıram mən,  

Sinəmi çal-çarpaz dağlayıram mən,  

Başıma qaralar bağlayıram mən, 

Oğrunu, əyrini, kalan görəndə. 
 

Bilmirəm nədənsə darılıram mən,  

Həyatdan çatlayıb yarılıram mən,  

İçimi yeyirəm, qırılıram mən, 

Ellərin malını, talan görəndə. 
 

Xəyalım yollarda dolaşıb çaşır, 

Kinim - küdurətim həddini aşır, 

Qəzəbim, nifrətim çağlayıb daşır, 

Vicdanı gah satıb, alan görəndə. 
 

Düşünüb, dərk edib yoruluram mən,  

Şirətək çəkilib soruluram mən, 

Çalxanıb, bulanıb, duruluram mən, 

Cibləri boşalıb, dolan görəndə. 
 
 

                                  Cəmil Əkbər         1985 

                                                                          

94. GÖRƏNDƏ 
 

Ey nur üzlü balam, könlüm şad olur, 

Sənin gül üzünü gülər görəndə. 

İnsan böyüyərək kamala dolur,    

Gəzib hər diyarı, ellər görəndə. 
 

Dünya seyrəngahdır eyləmə ah-vay, 

Axtar babətində özünə tap tay, 

Könlüm ümman olur, xəyalım səyyah, 

Seyredib dağ, dərə, çöllər görəndə.      
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Bağban olan bağçasını saxlayar,  

Təbib olan yaraları bağlayar,  

Acı dildən könül gülməz, ağlayar,    

Sevinərəm şirin dillər görəndə. 

 

Günəş işığından şüa saçılır, 

Həyat varlığına xələt biçilir, 

Xilqətin taleyi, bəxti açılır, 

İnsanoğlu xoş əməllər görəndə. 

 

Bizim yerlər al çəmənə boyanır,  

Könlüm pərvazlanır, ruhum oyanır,         

Xəyalım dünyanı gəzib dolanır,  

Açıq ürək, şən könüllər görəndə.  
 

                          Cəmil Əkbər   28-29. 05 - 1956 

                                                   

95. GÖRƏNDƏ 

 

Bülbültək oxuyub ötmək istərəm, 

Bahar fəsli çəmənzarı görəndə. 

Cücərib yenidən bitmək istərəm, 

Ürkək dolu iftixarı görəndə. 

 

Qəlbimin telləri zilə köklənir, 

Çəmənə, çiçəyə, gülə köklənir, 

Qana-qana, bilə-bilə köklənir, 

Düz ilqarlı o nigarı görəndə. 

 

Sarsılıb nə yaman pozuluram mən, 

İnləyib, sızlayıb, sozalıram mən, 

Qıtlaşıb içimdən, azalıram mən, 

Məyus-məyus o şikarı görəndə. 

 

Dünyada yaşamaq nə qədər xoşdur, 

Nə qədər alidir, nə qədər başdır, 

Yaşatmaq, yaratmaq nə gözəl işdir, 

Ünsiyyətdə etibarı görəndə. 
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Qanuna, qaydaya nifrətim artır, 

Qəzəbim çoxalır, hiddətim artır, 

Gileyim, güzarım, qeybətim artır,  

Gözlər dolu, intizarı görəndə. 

 

İnsanam deyəndən bezəsim gəlir, 

Gedib uzaqlarda gəzəsim gəlir,  

Əlimi-əlindən üzəsim gəlir, 

Dəymədüşər şıltaqları görəndə. 

 

Deyib-danışmağa söz tapanmıram, 

Yolaq axtarıram, iz tapanmıram,  

Suala cavabı düz tapanmıram, 

Nanəcibi, nanıkoru görəndə. 

 

Korlanır əsəbim, qaralır qanım, 

Sarsıyır varlığım, üzülür canım,  

De nəyi gizlədim, de nəyi danım? 

Leşgəmirən quzğunlqrı görəndə. 

 

Haçandan özümə gələ bilmirəm, 

Oxuyub, öyrənib, bilə bilmirəm, 

Gözlərin yaşını silə bilmirəm, 

Abırsızı, sırtıqları görəndə. 

 

Deyəsən dünyanın yeyəsi yoxdur, 

Düz sözü bu xalqa deyəsi yoxdur, 

Xainə, xəbisə söyəsi yoxdur, 

Bir bu qədər pozğunları görəndə. 

 

Bəşər övladından əlim soyuyur, 

Söz tapa bilmirəm dilim soyuyur, 

Mahalım soyuyur, elim soyuyur. 

İqtidarsız iqtidarı görəndə. 
 

                                  Cəmil Əkbər 
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96. GÖRƏNDƏ 
 

Hər zaman, qəlbimin başı göynəyir, 

Dağların başında qarı görəndə. 

Torpağı göynəyir, daşı göynəyir, 

Tərlan yuvasında sarı görəndə. 
 

Dövranı bəd görüb qəhərlənirəm, 

Düşüb haldan-hala təhərlənirəm,  

Yeməmiş, içməmiş zəhərlənirəm, 

Güllü bağçamızda xarı görəndə. 
 

Qəzəbim kükrəyir, hiddətim artır, 

Sığmayır ürəyə nifrətim artır,  

Əzabım çoxalır, zillətim artır, 

Dağılıb, talanan varı görəndə. 
 

Kimə inanasan, bəli deyəsən? 

İdrakın, kamalın ləli deyəsən,  

Bu cahan mülkünə vali deyəsən, 

Hiylə - kələk, məkiri, toru görəndə. 
 

Xəyala qərq olub dalasım gəlir, 

Buludtək qaralıb dolasım gəlir,  

Əlimdə alakeş yolasım gəlir, 

Buğdanın yerində darı görəndə. 
 

Necə danışmayım, necə yazmayım? 

Silib-qaralayıb necə pozmayım? 

Necə düşünməyim, necə sezməyim? 

Yağın qiymətində şoru görəndə. 
 

Qəlbimin şahpəri əriyib gedir,  

Yerbəyer pas atıb, çürüyüb gedir,  

Qərq olub sükuta, kiriyib gedir, 

Alovsuz, ocaqsız qoru görəndə. 
 

Kimə ərz edəsən bu qəbahəti, 

Bu kini-küdrəti, bu ədavəti,  

Avamlıq, nadanlıq, bu cəhaləti, 

Lalları, korları, karı görəndə. 
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Nə deyim, danışım söz tapanmıram, 

Xəyalım dolaşır, tez tapanmıram, 

Suala cavabı düz tapanmıram, 

Əhdinə vəfasız yarı görəndə. 

 

Zəmanə pozulub ay Cəmil Əkbər, 

Gündə min hadisə, min qara xəbər, 

Fikir də, xəyal da düşüb dərbədər, 

Qılıncı-qalxanı, zoru görəndə. 
 

                             Cəmil Əkbər      4. 12 -1992 

 

97. QAYNƏNƏ 

 

Qız böyüdüb verdin mənə, 

Qurbanam sənə qaynənə. 

Tez böyüdüb verdin mənə, 

Qurbanam sənə qaynənə. 

 

Qız ha deyil, mal vermisən, 

Yetişməmiş kal vermisən, 

Bizə qilü-qal vermisən, 

Qurban ol mənə qaynənə. 

 

Böyütmüsən yekəxana, 

Xox da gəlir ona-buna, 

Qoyub məni yana-yana, 

Nə deyim sənə qaynənə? 

 

Qız aldıq ki, şirin olaq, 

Qohumluqda dərin olaq, 

Demədik ki, sərin olaq, 

Qızışa çənə qaynənə. 

          

Qızın qanmır gözü-qaşı, 

Salır evə hey savaşı, 

Ətəyindən tökmür daşı, 

Atacaq mənə qaynənə. 
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Anlamayır varı-yoxu, 

Başımıza olub qaxı, 

Sözlərimi yazdım, oxu! 

Qulaqas ünə qaynənə. 
 

Yaman girib qəsdimizə, 

Ayaq alıb üstümüzə, 

Hər gün dəyir şəstimizə, 

Yol göstər mənə qaynənə. 
 

Məni saldın qəmə, yasa, 

Gəlməyir sözdə təmasa, 

Daş doğaydın heç olmasa, 

Qoyaydın himə qaynənə. 
 

Almır ələ dəftər qələm, 

Bilsin bunu hamı, aləm, 

Səni tutsun mənim naləm, 

Gəlməyir dinə qaynənə. 
 

Dağlayıbdı bil sinəmi, 

Artırıbdı isitməmi, 

Kəsmək üçün üşütməmi, 

Tez göndər hinə qaynənə. 
 

Yaxşı gülsə özün qoxla, 

İnanmasan gəlib yoxla, 

Ərə vermə, özün saxla, 

Dönməynən cinə qaynənə. 
 

Qoyma göyün gileylənsin, 

Bəd danışıb nə söyləsin? 

Gedib təzədən öylənsin, 

Zülm etdin mənə qaynənə, 

Nə deyim sənə qaynənə. 
 

                 Cəmil Əkbər          23. 09  - 1970  
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98. DÜŞÜRSƏN 
 

İnsanoğlu bu nə yoldu gedirsən? 

Gah yoxuşa, gah enişə düşürsən. 

Özün də bilmirsən nələr edirsən? 

Gah alqışa, gah söyüşə düşürsən. 

 

Gah, zalım olursan, gah da füqarə, 

Gah arif olursan, gah da biçarə, 

Çalışqan olursan, gah da avarə,  

Gah bahara, gah da qışa düşürsən. 

 

Gah tənbəllik, gah qoçaqlıq eylədin, 

Gah kişilik, gah alçaqlıq eylədin, 

Gah vəzirlik, gah xocalıq eylədin, 

Gah ayağa, gah da başa düşürsən. 

 

Vaxt olurki sazaxlara düşürsən, 

Könüllərdən uzaxlara  düşürsən,  

Aldanaraq duzaxlara düşürsən,  

Vaxt olurki gedib daşa düşürsən. 

 

Vaxt olurki artırırsan hiddəti,                                     

Yalvardırsan, yaxardırsan xilqəti,  

İncitmisən öz xalqını, milləti, 

Gahdan zora, gahdan xoşa düşürsən. 

 

Vaxt olurki  anlamırsan nədəndir? 

Kötəkləyib yanlamırsan nədəndir?  

Öz-özünü danlamırsan nədəndir? 

Gah qanmayıb, gah da başadüşürsən. 

 

Vaxt olubki ağarmayıb başın da,  

Gətirməyib kamalın da, huşun da,  

Çatılmayıb qabağın da, qaşın da,  

Haldan-hala, yaşdan-yaşa düşürsən. 
 

                                               Cəmil Əkbər 
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99. DÜŞMÜSƏN 
 

Qəribə həyatdır, əcəb zamandır, 

Bir də gördün dəmdən-dəmə düşmüsən. 

Çox keçmirki, hal-əhvalın yamandır, 

Dərddən-dərdə, qəmdən-qəmə düşmüsən. 

 

Dalaşıb, vuruşub söyüşsəniz də, 

Yenicə bərkiyib, üyüşsəniz də, 

Dostu, tanışları dəyişsəniz də, 

Kökdən-kökə, bəmdən-bəmə düşmüsən. 

 

Çisgini, dumanı görüb gözlərin, 

Könüldə gümanı görüb gözlərin, 

Ahları, amanı görüb gözlərin, 

Heç bilmirsən kimdən-kimə düşmüsən. 

 

Dəyər-dəyməzinə satıldın getdin, 

Əllərdən-əllərə atıldın getdin,  

Yaxşıya, yamana qatıldın getdin, 

Pərdə-pərdə, simdən-simə düşmüsən. 

 

Tufan kimi gah coşmusan, əsmisən, 

Ondan-bundan incimisən, küsmüsən, 

Gördüyünü deməmisən, susmusan, 

Himdən-himə, cimdən-cimə düşmüsən. 

 

Biz qaldıqca nadanların əlində, 

El malını udanların əlində, 

Harın-harın dadanların əlində, 

Birdə gördün kəmdən-kəmə düşmüsən. 

 

Yağmuru sisgəni görüb gəlmisən, 

Ən ağır pis günü görüb gəlmisən, 

Taledən küsgünü görüb gəlmisən, 

Handan-hana, həmdən-həmə düşmüsən. 

 

 

                                       Cəmil Əkbər 
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100. DÜŞMÜSƏN 
 

Hər yetənlə oturmadım, durmadım, 

Ömrü başa axıradək vurmadım, 

Nə özümü, nə özgəni yormadım, 

Uzaq gəzib gendən-genə düşmüşəm. 

 

Adım çıxıb obalarda, ellərdə, 

Sözüm gəzir dodaqlarda dillərdə, 

Heyran olub bülbüllər də, güllər də, 

Yayılmışam ündən-ünə düşmüşəm. 

 

Gözəl keçib hər günlərim, hər ayım, 

El olubdur hər köməyim, harayım, 

Ömrüm-günüm sanılıbdır zər ayım, 

Gözəl dövran, gündən-günə düşmüşəm. 
 

                                         Cəmil Əkbər     
 

101. DEYİR 
 

Qəribə dünyadır əzəldən bəri, 

Yersiz gəlib yerlilərə get deyir. 

Qərinələr keçir yüz ildən bəri, 

Girsiz gəlib girlilərə get deyir. 

               

Mat qalıb özü də qoca dünyanın, 

Şaha baş əyməyən beca dünyanın, 

Bəzirgan dünyanın, xoca dünyanın, 

Sərsiz gəlib sərlilərə get deyir. 
 

Bilən yoxdur öz yerini, yurdunu, 

Qurtaran yox döyüşlərdən ordunu, 

Öldürən yox öz qarnının qurdunu, 

Fərsiz gəlib fərlilərə get deyir. 
 

Nə tərbiyə qalıb, nə dayə indi, 

Nə abır, nə ismət, nə həya indi, 

Nə məslək, əqidə, nə qayə indi,  

Ərsiz gəlib ərlilərə get deyir. 
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Baxan yoxdur nə hünərə, xidmətə,  

Nə məzmuna, nə mənaya, hikmətə, 

Nə dəyərə, nə dəyməzə, qiymətə, 

Tərsiz gəlib tərlilərə get deyir. 

 

Sayan yoxdur nəcabəti, nəsili, 

Sağlam kökə malik olan əsili,  

Məhəmmədi, İbrahimi-Xəlili,  

Nərsiz gəlib nərlilərə get deyir. 

 

İnkarı-inkardır neyləmək olar? 

Nə dinib danışmaq, söyləmək olar? 

Nə tutub saxlamaq, əyləmək olar? 

Zərsiz gəlib zərlilərə get deyir. 

 

Utanan yox əməlindən, işindən, 

Qana batmış dodağından, dişindən, 

Kütbeyindən, düşüncədən, huşundan, 

Pirsiz gəlib pirlilərə get deyir. 
 

                    Cəmil Əkbər    7. 02 – 1988            
      

102. DEYİR 

 

Dünyanın iki cür darvazası var,  

Birisi gəl deyir, biri get deyir.       

Dövranın iki cür təqəzzası var,     .       

Biri əylən deyir, biri öt deyir.        

               

Xəzanı başqadır, ormanı başqa, 

Azarı başqadır, dərmanı başqa, 

Xətası başqadır, fərmanı başqa, 

Biri burax deyir, biri tut deyir. 

 

Yaxşılıq pisliklə üz-üzə gəlir, 

Çarpışıb, vuruşub söz-sözə gəlir, 

Çəkişib, bərkişib diz-dizə gəlir,  

Birisi üz deyir, biri bat deyir. 
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Həyatda iki cür yol göstərən var,  

Cığırlar ayırıb, qol göstərən var, 

Gülüstan yerində kol göstərən var, 

Biri ləngi deyir, biri çat deyir.  
 

Bəşəri-aləmdə ikidir xislət, 

İkidir arzular, ikidir niyyət, 

Taleyin verdiyi ikidir qismət, 

Biri götür deyir, biri at deyir. 
 

Birini eyləyib acız, füqəra, 

Yelbeyin, dəngəsər, sarsaq, avarə, 

Çarəsiz, əlacsız, məzlum, biçarə, 

Birisi ud deyir, biri mat deyir.               
 

Birinə istidir, birinə sərin, 

Birinə dayazdır, birinə dərin, 

Kim kəsib davasın xeyirlə-şərin? 

Buna çürü deir, ona bit deyir. 
 

Heçkəs görünməsin min bir sifətdə, 

Min cür bər-bəzəkdə, min bir zinyətdə, 

Alan yox, satan yox, bu cür qiymətdə, 

Biri arif sanır, biri küt deyir. 
 

Ey Cəmil, həyatda baxış başqadır, 

Enişlər başqadır, yoxuş başqadır, 

Batillər başqadır, zahir başqadır, 

Birisi al deyir, biri sat deyir, 
 

                          Cəmil Əkbər 18-19. 08 -1983 
 

 103. QOCALANDA 
 

I variant 
 

Baş da gicəllənir, göz də qaralır,                                     

Qatlanır yay kimi bel, qocalanda.  

Alınlar qırışır, yanaq saralır,                                            

Tökülür gözlərdən sel, qocalanda. 
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Tutulur qabaq da, çatılır qaş da,                                                     

Azalır yaddaş da, gətirmir huş da,                                                  

İşləmir düşüncə, zəkalı baş da,  

Ağarır qar kimi tel, qocalanda.                  

                                       

Dəyişir zəmanə, ötür fəsillər, 

Nəsillər dalınca gəlir nəsillər, 

Susurlar bağlarda şeyda bülbüllər, 

Xəzanlar içində gül qocalanda.      
 

Silinir, qalmayır təbəssüm üzdə, 

Ağrılar kök salır dirsəkdə, dizdə, 

İsitmir insanı ocaq da, köz də,       

Çəmən uyuyanda, çöl qocalanda. 
 

Ağrıyır əzalar yerbəyerindən,                             

Kamal da oynayıb çıxır sərindən,                       

İnciyib küsüşür biri-birindən,                              

Dolaşır dəhanda, dil qocalanda. 
 

Azalır qazanc da, gəlir də, nəf də, 

Pozulur damaqda nəşə də, kef də, 

Paylanır xəstəlik eləbil müftə, 

Dana buynuz atır, kəl qocalanda.   
 

Umsan da nə çıxar gəlindən, qızdan?    

Tardan, kamançadan, sədəfli sazdan,  

Ahəstə kəlamdan, şirin avazdan,                   

Bezir xidmətində dul, qocalanda.                 
 

Fələyin hökmünə, qərarına bax, 

Etibar, etiqad, ilqarına bax, 

Yoluna, izinə, güzarına bax,                  

Dovşan da pəsinmir, fil qocalanda.         
 

Atırlar muzeyə taybatay olur, 

Sökülüb, dağılıb laybalay olur, 

Yaramır iş-gücə tamam zay olur, 

İşləmir xırmanda vəl qocalanda. 
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Ürək də düşürmüş eşq-həvəsdən,                

Taytuşla, yoldaşla hey bəhsəbəsdən,           

Döndərir üzünü eləbil qəsdən,                    

Gətirmir, götürmür əl qocalanda.           

      

Nə qədər qurğular pozulub gedir,                

Doğrular tərsinə yozulub gedir,             

Mərd igid qatardan üzülüb gedir,  

Turşməzə dadırmış bal, qocalanda.   
 

Getgedə azalır xətir hörmətin,  

Qalmayır cəsəddə hər ləyaqətin,  

Tərk edir cismini varın, dövlətin,  

Yetişmir haraya ləl, qocalanda. 
 

İnsan bər-bəzəkdən, löyündən düşür,  

Formadan, məzmundan, növündən düşür. 

Ayrılır biryolluq evindən düşür,               

Yaraşmır tirmə də, şal qocalanda. 
 

Cavanlıq çağında qanmaq çətindir,            

Gələcək günləri anmaq çətindir,  

Haqqısay anlayıb sanmaq çətindir,            

Bir zaman qanarsan bil, qocalanda.               
 

Nəzər sal çəkdiyin nəşəyə, kefə,                

Çaldığın zurnaya, vurduğun dəfə,              

Həyatda yol verib etdiyin səhvə,                

Özün də özünə gül, qocalanda.   
 

Cavanlıq çağında yatıb qalmısan, 

Yaxşını yamana qatıb qalmısan,  

Qərq olub qəflətdə batıb qalmısan,  

İlqara, imana gəl qocalanda. 
 

Mindiyin köhləni sürə bilmirsən,     

Sevdiyin gözəli görə bilmirsən,        

Aldığın borcları verə bilmirsən,        

Köklənmir köksündə tel, qocalanda.   
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Bürüyür insanı qəmin karvanı,                

Axtarıb soruşur cavanlıq hanı?                 

Korlanır əsəbi, qaralır qanı,                      

Saxlamır suyunu göl, qocalanda.      

 

Bu dərdi-möhnəti çəksən də qardaş,  

Qəddi-qamətini büksən də yoldaş, 

Gözünün yaşını töksən də birbaş, 

Cəmiltək yaşayıb öl, qocalanda.   
 

                    Cəmil Əkbər  10. 10 - 1983           
 

104. QOCALANDA 
 

II variant 
 

Başlar gicəllənir, gözlər qaralır,          

Bükülür yay kimi bel, qocalanda.   

Eləbil başlara dünya daralır, 

Car olur gözlərdən sel, qocalanda. 
 

Tutulur qabaqlar, çatılır qaşlar, 

Azalır yaddaşlar, hissiyyat, huşlar, 
Eləbil qapını alıbdı qışlar, 

Ağarır saqqal da, tel qocalanda.         

                                                

Dəyişir zəmanə, ötür fəsillər, 

Nəsillər dalınca gəlir nəsillər, 

Lal-dinməz dayanır bağda bülbüllər, 

Xəzana qərq olur gül qocalanda. 
 

Yox olur qalmayır təbəssüm üzdə, 

Ağrılar baş verir dirsəkdə, dizdə, 

İsitmir insanı göydəki “köz” də, 

Çəmən uyuyanda, çöl qocalanda. 
 

Əzalar ağrıyır yerbəyerindən, 

Kamal da, xəyal da, çıxır sərindən, 

Eləbil küsürlər biri-birindən, 

Dolaşır dəhanda, dil qocalanda. 
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Qəhətə çəkilir gəlir də, nəf də, 

Pozulur damaqda nəşə də, kef də, 

Paylanır xəstəlik eləbil müftə, 

Çəkməyir yükünü, kəl qocalanda. 

 

Meydan gəlinlərin, qızların olur,       

Çəkilən ərklərin, nazların olur,                

Qönçəli çiçəklər, bağların olur, 

Qoy olsun həmdəmin dul, qocalanda.    
 

Fələyin hökmünə, qərarına bax, 

Etibar, etiqad, ilqarına bax, 

Verdiyi paya bax, “nübarına” bax, 

Nə əfəl olurmuş fil, qocalanda. 
 

İnsan ayrılarmış eşq-həvəsdən,                

Əl çəkir meydanda, hər bəhsəbəsdən,           

Sarsıyır varlığı eləbil qəsdən,                     

Qazanıb gətirmir əl, qocalanda. 
 

Nə qədər varlıqlar pozulub gedir, 

Doğrular tərsinə yozulub gedir,             

Mərd igid qatardan üzülüb gedir,  

Zəhərə dönürmüş bal, qocalanda.   
 

Azalır, ellərdə xətir hörmət də,      

Fəhim-fərasət də, nəzər-diqqət də,            

Haraya yetişmir cəvahirat da, 

Geriyə qoymayır pul, qocalanda.   
 

İnsan bər-bəzəkdən, löyündən düşür,  

Eşiyindən düşür, evindən düşür,               

Hər forma-məzmundan, nevindən düşür,               

Yaraşmır yanağa xal, qocalanda. 
 

Cavanlıq çağında qanmasanda sən, 

Məhəbbət odunda yanmasanda sən, 

Qohumu-qardaşı sanmasanda sən, 

Dərk edib qanarsan bil, qocalanda.          
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Nəzər sal keçmişə nə iş görmüsən? 

Çalışıb, vuruşub nə iş vermisən? 

Nəyi bəsləmisən, nəyi dərmisən? 

Sonradan özünə gül, qocalanda. 

 

Mindiyi köhləndən düşəsi olur, 

Öskürmək, asxırmaq peşəsi olur, 

İnləmək, zarımaq nəşəsi olur, 

Kök almır köksündə tel, qocalanda.          

 

Məhv edir insanı, qəmin karvanı, 

Dəyişir yerini, cavanlıq hanı? 

Seyredib baxdıqca qaralır qanı, 

Azalır dəniz də, göl qocalanda.    

 

Hamıya lağ edib, gülmək yaramaz, 

Halını soruşub bilmək yaramaz,  

Cavankən məhv olub ölmək yaramaz, 

Yaşa gəncliyində, öl qocalanda.  

 

Ey Cəmil dünyada çəkməynən qəmi,                                                                              

Könüldə intizar, gözündə nəmi,                 

Becərin tarlalar, biçilsin zəmi,                                                                                         

Yaşa səksən, doxsan,  öl qocalanda.         .          
 

                     Cəmil Əkbər  14. 04 – 1983 
 

105. QOCALIQDA YAZIQ İNSAN 

                 

Dağı-daşı gəzə bilmir, 

Qocalıqda yazıq insan. 

Yük ağırdır, dözə bilmir,       

Qocalıqda yazıq insan. 

 

Tər qönçədən üzə bilmir, 

Kef çəkənmir, məzə bilmir, 

Can şirindir, bezə bilmir, 

Qocalıqda yazıq insan. 
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Gözlərinin nuru qalmır, 

Dizlərinin giri qalmır, 

Hər nəyi var biri qalmır, 

Qocalıqda yazıq insan. 

 

Ötür dövran, keçir zaman, 

Dağ başına çökür duman,  

Ağrı-acı vermir aman, 

Qocalıqda yazıq insan. 
 

Dərk eyləyən başı qalmır, 

Çeynəməyə dişi qalmır, 

Gətirməyə, huşu qalmır, 

Qocalıqda yazıq insan. 
 

Sızıldayır əzaları, 

Çox tutqundur fəzaları, 

Artır hər gün qəzaları, 

Qocalıqda yazıq insan. 
 

Yaman qalır pis günlərə,    

Zalım, bədxah nəs günlərə,  

Höcət, inad, tərs günlərə,  

Qocalıqda yazıq insan. 
 

Yorğanda da üşüyürlər, 

Yorulurlar töyşüyürlər, 

Yediyini gövşəyirlər, 

Qocalıqda yazıq insan. 
 

Nəyi varsa əldən gedir, 

Bəmə düşüb, zildən gedir, 

Bülbülləri güldən gedir,  

Qocalıqda yazıq insan. 
 

Sönüb gedir hərarəti, 

Qala bilmir məharəti, 

Nə şövkəti, şərafəti, 

Qocalıqda yazıq insan. 
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Dost-tanışlar seyrəkləşir, 

Vəziyyəti gərginləşir, 

Gündən-günə  kövrəkləşir,  

Qocalıqda yazıq insan. 

 

Günahını yuya bilmir, 

Gözəllikdən doya bilmir, 

Şıltaqlığa uya bilmir, 

Qocalıqda yazıq insan. 
 

Axırda əliboş qalır, 

Kotanı, kəli boş qalır, 

Xırmanı, vəli boş qalır, 

Qocalıqda yazıq insan. 
 

Gözəllər sözə baxmayır, 

Him-cimə, gözə baxmayır, 

Nə ərkə, naza baxmayır,  

Qocalıqda yazıq insan. 
 

İtib-batır olan hörmət, 

Cavanlıqdan qalan hörmət, 

Aşıb-daşan kalan hörmət,  

Qocalıqda yazıq insan. 
 

Söz də düşür əsərindəm 

Qılınc soydan, kəsərindən, 

Zəhmət düşür səmərindən,  

Qocalıqda yazıq insan. 
 

Cavanlıqda vurub-tutan, 

Ordan çıxıb, burdan batan, 

Dövrü keçən, bəxti yatan, 

Qocalıqda yazıq insan. 
 

Cavanlıqda dəliqanlı, 

Çılğın təbli, istiqanlı, 

Varlı-hallı, cah-cəlallı,     

Qocalıqda yazıq insan. 
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Ömür-günlər sona çatır, 

Düşür dondan-dona çatır, 

Ona çatır, buna çatır, 

Qocalıqda yazıq insan. 

 

Görən gözə möhtac qalır,  

Şirin sözə möhtac qalır, 

Oğul-qıza möhtac qalır,  

Qocalıqda yazıq insan. 

 

Zəmanə qəlbinə dəyir, 

Vurub qamətini əyir, 

Cəsədindən yoxdur xeyir, 

Qocalıqda yazıq insan. 
 

              Cəmil Əkbər        27. 09 – 1996            

                                                                

 106. QALIRAM 
 

Gündən-günə zəifləyir bədənim,  

Çalışmaqan, vuruşmaqdan qalıram. 

Azalır günbəgün gəlib-gedənim, 

Əhval tutub soruşmaqdan qalıram. 
 

Mənim keçirdiyim dərd-məlal olur, 

Sərimdə dolanan min xəyal olur, 

Nitqim də tutulur, sanki lal olur, 

Ülfət qılıb danışmaqdan qalıram. 
 

Qəlbim kökdən düşür, ruhum həvəsdən,  

İnləyib, sızlayıb ötürəm pəsdən, 

Ayrılıb qatardan, qalıram dəsdən,              

Xeyir-şərə qarışmaqdan qalıram. 
 

Eşitmir qulağım, görməyir gözüm, 

Çatmayır kimsəyə, keçməyir sözüm, 

Yerimir əl-ayaq, işləmir dizim, 

Bəhsə-bəhsdən yarışmaqdan qalıram. 
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Kəsilib tükənir səbri-qərarım, 

Getdikcə çoxalır dərdi-azarım,      

Oxşamır qəlbimi gözəl nigarım, 

Küsüşməkdən, barışmaqdan qalıram.      
 

Eşidib Cəmili qınamasınlar,                    

Qüvvəsiz sanaraq yanımasınlar,              

Çəkib imtahana sınamasınlar,                 

Od almaqdan, alışmaqdan qalıram. 
 
 
 

                        Cəmil Əkbər       12. 12 – 1979                 

                          

107. BAŞAMMIŞ 
 

I variant 
 

Vədə gəlib vaxt tamama yetəndə,  

Eləbilki mən köçəri quşammış.   

Ömür keçib, yaş yarını ötəndə,       

Eləbilki qarlı-buzlu qışammış.   
 

Nadanlardan usanmışam bezmişəm, 

Cəfasına acısına dözmüşəm, 

Boş-boşuna ürəyimi üzmüşəm, 

Eləbilki  hissiyyatsız daşammış. 
 

Həyatımda tutammadım yerimi,  

Korlamışam gövhərimi, zərimi,       

Hədər yerə axıtmışam tərimi,          

Eləbilki dəyərsiz daş-qaşammış. 
 

Gah ayağa, gah da başa çəkdilər, 

Gah torpağa, gah da daşa çəkdilər, 

Gah damağa, gah da dişə çəkdilər, 

Eləbilki  kababdakı şişəmmiş.  
 

Sanırdımki dərya kimi doluyam,           

Mərd igidin vuran, tutan qoluyam,         

Dənizlərdən, ümmanlardan suluyam,  

Dedilər ki, tamam-kamal boşammış.  
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Öz xeyrimi, nə şərimi qanmadım, 

Nə bir kimsə, nəfərimi sanmadım, 

Tüsdülənib, alovlanıb yanmadım, 

Eləbilki  nəmlər çəkən yaşanmış. 

 

Görənmədim həyatımda səhvimi,   

Çəkənmədim çəkiləsi kefimi,              

Götürmədim qazancımı, nəfimi,         

Əzəl gündən gözü-könlü toxammış.  

 

Yaxşı ikən yamanlara qatdılar,  

Özgə bilib kənarlara atdılar,        

Dəyərimə-dəyməzimə satdılar,   

Eləbilki  çürükləmiş dişəmmiş. 

 

Namərd oğlu utanmadı ölmədi,  

Hünərimə sevinmədi, gülmədi,  

Vədəsində dəyərimi bilmədi,  

Sondan sona dedilərki, başammış. 
 

                  Cəmil Əkbər 1977 

 

108. MƏN 
 

II variant 
 

Vədə gəlib vaxt tamama yetməmiş, 

Eləbilki köçəri quş oldum mən. 

Arzularım boya-başa yetməmiş,   

Sağalmayan azara tuş oldum mən. 
 

Nadanların əllərindən bezmişəm, 

Ağrısına, acısına dözmüşəm, 

Hədər yerə ürəyimi üzmüşəm, 

Eləbilki  hissiyyatsız daşam mən. 
 

Həyatımda tutammadım yerimi,  

Ha işlətdim, ha yordumsa sərimi, 

Ha çalışıb, ha tökdümsə tərimi, 

Eləbilki dəyərsiz daş-qaş mən. 



195 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD 

 

Gah ayağa, gah da başa çəkdilər, 

Gah torpağa, gah da xışa çəkdilər, 

Gah damağa, gah da dişə çəkdilər, 

Eləbilki köz üstündə şişəm mən. 

 

Hesab etdim dərya kimi doluyam, 

Mərd igidin vuran, tutan qoluyam,          

Dənizlərdən, ümmanlardan suluyam,  

Dedilər ki, tamam-kamal boşam mən. 

 

Öz xeyrimi, nə şərimi qanmadım, 

Cahanımı, bəşərimi sanmadım, 

Tüsdülənib, alovlanıb yanmadım, 

Eləbilki  nəmlər çəkən yaşam mən. 

 

Görənmədim həyatdakı səhvimi,         

Öz xeyrimi, qazancımı, nəfimi, 

Çəkməmişəm çəkiləsi kefimi,              

Eləbilki  gözü-könlü toxam mən. 

 

Tay eyləyib yamanlara qatdılar,  

Mövqeyimdən kənarlara atdılar,        

Sandılarkı məqsədinə çatdılar,  

Eləbilki  çürükləmiş dişəm mən. 

 

Xain oğlu utanmadı ölmədi,  

Hünərimə sevinmədi, gülmədi,  

Zamanında dəyərimi bilmədi, 

Sondan sona dedilərki başam mən 
 

               Cəmil Əkbər 1979 
 

109. AĞLARSAN 
 

I variant 
 

Dövranı xoş görüb azma yolunu,  

Açılan güllərin solar, ağlarsan.                                                            

Zəmanə qatlayıb bükər qolunu,                                                  

Gözlərin buludtək dolar, ağlarsan.  
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Bu dünyanın hər işləri fanidir,              

Vəzifə də, şan-şöhrət də anidir,  

Bir də gördün sənin üçün canidir,      

Hökmünü əlindən alar, ağlarsan.      

 

Yaxşını yamana qatma ayıbdır,             

Oyan bir qəflətdən, yatma ayıbdır,        

Küt başını çox dik tutma ayıbdır,           

Vaxt olar aşağı salar, ağlarsan.  

 

Əbədi deyildir şanın-şöhrətin,      

Tükənib yox olar varın, sərvətin,  

Gedər əzalardan gücün, qüvvətin,   

Barsız ağac kimi qalar, ağlarsan. 

 

Bu həyat fanidir, seyr et tamaşa, 

Birgün sən alarsan əlinə əsa, 

Nəşədən uzaşıb düşərsən yasa,      

Tökülər gözündən sular, ağlarsan. 

 

Çıxar öz qarşına elə söydüyün,        

Fəqirləri, gücsüzləri döydüyün,       

İsrafil çaldığı o sur düdüyün,  

Yetişər zamanın çalar ağlarsan. 
 

                                            Cəmil Əkbər   1959    
 

110. AĞLARSAN 
 
 

II variant 
 

Dövranı xoş görüb azma yolunu,  

Vaxt olar gül kimi solar, ağlarsan. 

Sənin də ürəyin qüssə-kədərlə,  

Bir gün dərya kimi dolar, ağlarsan. 

                                                                                                                                                    

Bilmirsənmi bu dünyanı fanidir? 

Şan-şöhrəti, kef-damağı anidir,      

Vətəninə xain çıxan canidir,    

Səhv etsən haqqını bular, ağlarsan.              
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İnsafı-vicdanı atma, atma sən! 

Oyan, bu qəflətdən yatma, yatma sən! 

Küt başını çox dik tutma, tutma sən! 

Vaxt gələr aşağı salar ağlarsan.  

 

Alınar əlindən şanın-şöhrətin,        

Gedər əzalardan gücün, qüvvətin,       

Düşər el içində adın, hörmətin,        

Barsız ağac kimi qalar ağlarsan. 

 

Həyatla gələrsən sən də təmasa, 

Alarsan əlinə dəyənək, əsa, 

Düşərsən kədərə, batarsan yasa, 

Tökülər gözündən sular, ağlarsan. 

 

Çıxar öz qarşına bizə söydüyün, 

Arxadan danışıb üzə söydüyün, 

İsrafil çaldığı o sur düdüyün,         

Gün gələr ahəstə çalar, ağlarsan. 
 

                    Cəmil Əkbər 11.06 -1985 
 

 

111. YAZ GÜNÜMDƏ, YAY GÜNÜMDƏ 
 

Yoldan, izdən çıxmamışam,                                                

Yaz günümdə, yay günümdə. 

Ürəkləri sıxmamışam,         

Yaz günümdə, yay günümdə. 
 

Çiçək açdı məhəbbətim, 

Əhdim, andım, sədaqətim, 

Düşdü dilə söz-söhbətim,     

Yaz günümdə, yay günümdə. 
 

Bar gətirdi bağça-bağım,  

Vurdu-tutdu cavan çağım,  

İşlədi əlim-ayağım, 

Yaz günümdə, yay günümdə. 

 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD | 198 

 

Hər yetənə əyilmədim, 

Nifrət ilə söyülmədim, 

Əl-ayaqda döyülmədim, 

Yaz günümdə, yay günümdə. 

 

Tayla-tuşla ötüşmüşəm,  

Məqsədimə yetişmişəm,           

Hərdən sınıb, bitişmişəm,         

Yaz günümdə, yay günümdə. 
 

Şikara ova getmişəm, 

Arana, dağa getmişəm,  

Köməyə, hova yetmişəm,                

Yaz günümdə, yay günümdə. 
 

Yüyürmüşəm, qaçmışam da,  

Sellənmişəm, daşmışam da,     

Zirvələrdə uçmuşam da,           

Yaz günümdə, yay günümdə. 
 

Gül-çiçəktək ətirləndim, 

Əzizləndim, xətirləndim, 

Könüllərdə sətirləndim, 

Yaz günümdə, yay günümdə. 
 

Uymamışam tamaha mən, 

Batmamışam günaha mən, 

Nəzər saldım sabaha mən, 

Yaz günümdə, yay günümdə. 
 

Aşıb-daşıb eşq-həvəsim, 

Həryandan gəlib xoş səsim, 

Xətir-hörmət olub bəsim, 

Yaz günümdə, yay günümdə. 
 

Ümid oldum zəhmətimə,  

Öz xalqıma xidmətimə,   

Azdan-çoxdan hörmətimə,   

Yaz günümdə, yay günümdə. 
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Cəmiləm, qışı görmədim,           

Cütcünü, xışı görmədim,           

Özgə bağına girmədim,             

Yaz günümdə, yay günümdə. 

 

 

        Cəmil Əkbər  9.05 -  1981        

                       

 112. GÖTÜRMÜŞƏM 

 

Saxta danışıqdan, saxta sözlərdən,                                           

Bir yeyib, bir içib, beş götürmüşəm.                                        

Saxta baxışlardan, saxta gözlərdən,                                          

Eləbil qurquşun, daş götürmüşəm 

 

Soyuq ünsiyyətdən, soyuq ülfətdən, 

Soyuq dost-aşnadan soyuq külfətdən, 

Soyuq kəramətdən soyuq mürvətdən, 

Üstümə nə ağır leş götürmüşəm? 

 

Şər-böhtan danışıb ara qatandan, 

Dağıdıb, talayıb vara çatandan, 

Min sifətlə iqtidara çatandan, 

Sırsıra bağlayıb, qış götürmüşəm. 

 

İdrakı dayazdan, kamalı-kəmdən,  

Əqidə, məsləki, amalı-kəmdən,  

Mənəvi aləmi, camalı-kəmdən, 

Sarsılmış xəyallar, huş götürmüşəm.  

 

Vicdanı, məsləki sönük olandan, 

İlqara, imana dönük olandan, 

Hər səmtə üz tutub yönük olandan, 

Nə qədər qəm çəkib, yaş götürmüşəm.  

 

Gözləri görsədə kor olan kəsdən, 

Qulaq eşitsədə kar olan kəsdən,  

Ellərin içində xar olan kəsdən, 

Nə qədər səd heyif, kaş götürmüşəm. 
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Cahil bəndələrdən, nadan kəslərdən,  

Təlimdən yarımçıq dadan kəslərdən, 

Haqı-say itirib, udan kəslərdən, 

Nə yaman sərsəri baş götürmüşəm. 

 

Ləkəsiz qəlblərə qara vurandan, 

Qılıncsız, qalxansız yara vurandan, 

Özü də bilmədən hara vurandan? 

Çatılıb tutulan qaş götürmüşəm. 

 

Nifrət eyləmişəm xəbis ürəyə, 

İblislər yaşadan naqis ürəyə, 

Xərabə yurdlara varis ürəyə, 

Kababa çəkməyə şiş götürmüşəm. 

 

Mən Cəmil Əkbərəm, qanan insandan, 

Böyüyü, kişiyi sanan insandan,  

Xətiri-hörməti anan  insandan,  

Paklığı, saflığı xoş götürmüşəm. 
 

 

                     Cəmil Əkbər          24. 11 – 1995 

 

113. QOYMAYIN 

 

Nanəciblər, naqislərin əlindən, 

Gözəl dünyam dara düşür, qoymayın. 

Karsız olan varislərin əlindən, 

Gözəl dünyam tora düşür, qoymayın. 

 

İnsafsızlar, mürvətsizlər əlindən,  

Ar-namussuz, qeyrətsizlər əlindən, 

Şərəfsizlər, şöhrətsizlər əlindən, 

Gözəl dünyam xara düşür, qoymayın. 

 

Sərsərilər, divanələr əlindən, 

İnsanlığa biganələr əlindən,  

Allah bilir daha nələr əlindən, 

Gözəl dünyam zora düşür, qoymayın. 
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Avamların, nadanların əlindən,  

Tərsəməssəb adanların əlindən,  

Haqqı-sayı udanların əlindən, 

Gözəl dünyam hara düşür, qoymayın. 

 

Ünsiyyəti pozanların əlindən, 

Şər-böhtanı yazanların əlindən,  

Ayaq altdan qazanların əlindən, 

Gözəl dünyam mara düşür, qoymayın. 

 

Abırsızlar, həyasızlar əlindən,  

Əqidəsiz, qayəsizlər əlindən,  

Kətəyəntək sayəsizlər əlindən, 

Gözəl dünyam kora düşür, qoymayın. 

 

İlqarına dönüklərin əlindən, 

Hər məzhəbə yönüklərin əlindən, 

El varına əniklərin əlindən, 

Gözəl dünyam qara düşür, qoymayın. 

 

Hiyləgərlər, dələduzlar əlindən, 

Vicdanıkəm, qəlbibuzlar əlindən,  

Varlı-hallı, pullu tuzlar əlindən, 

Gözəl dünyam qora düşür, qoymayın. 

 

İdraksızlar, kütbeyinlər əlindən, 

Düşüncəsiz ətbeyinlər əlindən,  

Sümsük köpək, itbeyinlər əlindən, 

Gözəl dünyam sara düşür, qoymayın 

 

İnsanoğlu qeyrətini atdıqca, 

Yaxşıları yamanlara qatdıqca,  

Qərq olaraq qəflətlərdə yatdıqca, 

Gözəl dünyam zara düşür, qoymayın. 
 

                       Cəmil Əkbər         1991 
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114. QOYMAYIN 
 

(Sabiranə) 
 

Zirzəmilər düşüb işə, 

Ay dad amandı qoymayın. 

Alver olub yağlı peşə, 

Ay dad amandı qoymayın. 

Halım yamandı qoymayın. 
 

Satana bax, alana bax, 

Xalqı soyan kalana bax, 

Çuvaltəki dolana bax, 

Ay dad amandı qoymayın. 

Dağda dumandı qoymayın. 
 

Dəbə düşüb alış-veriş, 

İstər süyüş, istər giriş, 

İstər ağla, istər iriş, 

Ay dad amandı qoymayın. 

Dövrü zamandı qoymayın. 
 

Alan-alır, satan satır, 

Məqsədinə çatan çatır, 

Öz yükünü  tutan-tutur, 

Ay dad amandı qoymayın. 

Qəlbdə gümandı qoymayın. 
 

Asan-asır, kəsən-kəsir, 

Uman-umur, küsən küsür, 

Dinən-dinir, susan-susur, 

Ay dad amandı qoymayın. 

Küsüb-umandı qoymayın. 
 

Bir manatlıq on manatdır, 

On manatlıq yüz manatdır, 

Yüz manatlıq min manatdır, 

Ay dad amandı qoymayın. 

Hansı zamandı qoymayın? 
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Çalıb-çapan kef eyləyir, 

Var-halını müf eyləyir, 

Yeyib-içir püf eyləyir, 

Ay dad amandı qoymayın. 

Sirri-nihandı qoymayın. 

 

Nə adətdi, nə vərdişdi? 

Dövrü-zaman nə gərdişdi? 

Nə qal-qovğa, nə təşvişdi? 

Ay dad amandı qoymayın. 

İtən imandı qoymayın. 
 

                          Cəmil Əkbər 
 

115. DAD-AMAN 
 

Zahirdəki əjdahadan qorxmuram, 

Daxildəki həşəratdan dad-aman. 

Qeyzə gəlib, hücum çəksə qorxmuram, 

Batildəki xəyanətdən dad-aman. 
 

Xaricdəki qatillərdən xof etməm,   

Vuruşsaq da, dalaşsaq da of etməm,       

Dərd-qəm çəkib, öz-özümü məhv etməm,       

Kin-küdurət, ədavətdən dad-aman.      
 

Zahirdəki nadanlıqdan qorxmuram, 

Vəhşilikdən, avamlıqdan qorxmuram, 

Nabələdlik, naşılıqdan qorxmuram, 

Daxildəki cəhalətdən dad-aman. 
 

Xaricdəki hap-goplardan səksənmə, 

Vəcdə gəlib hədər yerə diksinmə, 

Saya salıb, azacıq da pəsinmə, 

Avamlıqdan, qəbahətdən dad-aman.     
 

Xaricdəki davalardan xof etməm,   

Zəhərlənmiş havalardan xof etməm,  

Sərsəridən, yavalardan xof etməm,   

Nəzakətsiz “nəzakətdən” dad-aman. 
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Xaricdəki pisliklərdən xof etməm,   

Bədxahlıqdan, nəsliklərdən xof etməm,   

Höcətlikdən, nəsliklərdən xof etməm,   

Azğın, pozğun ünsiyyətdən dad-aman. 

 

Xaricdəki gözəlliyə uymaram, 

Təmtərağa, incəliyə uymaram, 

Yüz il keçsə yaxınıma qoymaram, 

İç dünyada pis adətdən dad-aman. 

 

Xaricdəki adamlardan çəkinməm, 

Qanmazlardan, qananlardan çəkinməm, 

Alimlərdən, loğmanlardan çəkinməm, 

Daxildəki bədniyyətdən dad-aman. 
 

                    Cəmil Əkbər       13. 03-1995 
 

 116. DƏN DÜŞÜB 

 

Yatmışdım oyanmışam, 

Hənaya boyanmışam, 

Gör harda dayanmışam? 

Saçlarıma dən düşüb,  

Bilmirəm nədən düşüb? 

 

Eniş-yoxuş keçməmiş, 

Yaxşı-yaman seçməmiş,  

Əkdiyini biçməmiş, 

Saçlarıma dən düşüb,  

Bilmirəm nədən düşüb? 

 

Dəryalarda üzməməş, 

Bərkə-boşa dözməməş, 

Könüllərdə gəzməməş, 

Saçlarıma dən düşüb,  

Bilmirəm nədən düşüb? 
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Ağ tüklər kənarda dur! 

Qara tüklər hardadır? 

Dəli könül yardadır! 

Saçlarıma dən düşüb,  

Bilmirəm nədən düşüb? 

 

Başım dümağ qar olub,  

Ağ tüklər azar olub,  

Gözəllər bezar olub, 

Saçlarıma dən düşüb,  

Bilmirəm nədən düşüb? 

 

Dərdimi qanan hanı? 

Oduma yanan hanı?  

Sevgili-canan hanı? 

Saçlarıma dən düşüb,  

Bilmirəm nədən düşüb? 

 

Baş, ağ tükdən bac alıb,  

Çələng alıb, tac alıb, 

Cəmil yoxsa qocalıb? 

Saçlarıma dən düşüb,  

Bilmirəm nədən düşüb? 
 

                    Cəmil Əkbər    1965  
 

117. BULAQ SƏNDƏ 

 

İçdiyimiz şərab oldu, 

Bulaq səndə, bulaq səndə. 

Neçə kəllə xarab oldu,  

Bulaq səndə, bulaq səndə. 

                                                                                   

Ürəyimiz coşa gəldi, 

Dostlar qoşa-qoşa gəldi,                                                                                    

Arzular baş-başa gəldi,                                                                                    

Bulaq səndə, bulaq səndə.                 
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Hamı içdi piyan oldu, 

Başa, cibə ziyan oldu, 

“Turş-su” bizə həyan oldu, 

Bulaq səndə, bulaq səndə. 
 

Kəllə qızdı yaman oldu, 

Başımızda duman oldu,  

Bizdən küsüb uman oldu,  

Bulaq səndə, bulaq səndə. 

       

Ayıq gəldik, piyan getdik, 

Qabırğadan kabab yedik,                                                                                     

Yerli-yersiz sağlıq dedik,                                                                                     

Bulaq səndə, bulaq səndə.                                                                                     
 

Yeyib-içib nəf elədik, 

Kəllə qızdı səhv elədik, 

Görən dedi kef elədik, 

Bulaq səndə, bulaq səndə. 

       

Doğru sözlər şərə döndü, 

Dələduzlar şirə döndü,     

Yedi-içdi nərə döndü, 

Bulaq səndə, bulaq səndə. 
 

Söz-söhbətdə ötüşdük də,  

Qucaqlaşıb öpüşdük də,  

Ağladıq da, gülüşdük də, 

Bulaq səndə, bulaq səndə. 

       

Təpələrə dağ deyildi,  

Kol-koslara bağ deyildi,  

Qaralara ağ deyildi, 

Bulaq səndə, bulaq səndə. 
 

Qədərində içilmədi, 

Böyük-kiçik seçilmədi, 

Boya xələt biçilmədi,  

Bulaq səndə, bulaq səndə.       
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Araq-çaxır süzüb sorduq,  

Qarın qalxdı, dümdüz durduq, 

Ona-buna təpik vurduq, 

Bulaq səndə, bulaq səndə. 
 

Tikə kabab közə gəldi, 

Kef-damaqlar gözə gəldi,  

Dost-tanış üz-üzə gəldi, 

Bulaq səndə, bulaq səndə. 
 

Araq bizi məst elədi, 

Canımıza qəsd elədi, 

Hörməti şikəst elədi, 

Bulaq səndə, bulaq səndə. 
 

Əli, Qulu aldı dəlil, 

Şalvarını cırdı Cəlil, 

Məclis oldu müşgül məlil,  

Bulaq səndə, bulaq səndə. 
 

Gül-çiçək xalı toxusun,   

Aşıqlar çalıb-oxusun,       

Sərxoşlar alsın yuxusun,  

Bulaq səndə, bulaq səndə. 
 

Məclis qurdu Qulu5 dayı, 

Ötən qışı, gələn yayı,                                                                                     

Bizə etdi haqqı-sayı,                                                                                     

Bulaq səndə, bulaq səndə.                                                                                                                                                              
 

Cəmil istər gəlib gəzə, 

Möhübləri düzə-düzə, 

“Narzan” içək təzə-təzə, 

Bulaq səndə, bulaq səndə. 
 

                               Slavyanka Narzan 
 

         Cəmil Əkbər    9. 05 – 1967 

 
5 Cəmil Əkbərin dayısıoğlu Paşayev Qulu nəzərdə tutulur. 
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118. AY YAZIQ  MİLLƏTİM 
 

Xainlik, xəbislik qəlbini didir, 

Ay yazıq millətim, yazıq millətim. 

Bilən yox nə məqsəd, nə mətləb güdür,                   

Ay yazıq millətim, yazıq millətim. 

 

Yaman zülm eyləyir biri-birinə, 

Utanıb ölürəm onun yerinə, 

Qarışmaq mümkün döy xeyir-şərinə,                                                                                  

Ay yazıq millətim, yazıq millətim.          

                                         

Dərdi-qəm əlində ağardı başın, 

Tutuldu qabağın, çatıldı qaşın, 

Gödəldi ömürün, kəsildi yaşın, 

Ay yazıq millətim, yazıq millətim. 

 

Acgözsən, hərissən, tamaha qulsan, 

Nəfisə mübtəla, günaha qulsan,  

Naləyə, fəryada, sən aha qulsan, 

Ay yazıq millətim, yazıq millətim. 

 

Gör nələr törədir xeyrin, şərin, 

Qaralır alqanın, tökülür tərin, 

Xarclanır kül olur, dövlətin, zərin, 

Ay yazıq millətim, yazıq millətim. 

 

Biri tat oldusa, biri kürd oldu, 

Biri namərd oldu, biri mərd oldu, 

Biri xoryad oldu, ya comərd oldu, 

Ay yazıq millətim, yazıq millətim. 

 

Biri şiə oldu, birisi sünnü, 

Birisi kamallı, birisi cinni, 

Biri kafir oldu, birisi dinni, 

Ay yazıq millətim, yazıq millətim. 
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Yezit də onundur, imam da onun, 

Simiclik də onun, ənam da onun, 

Yarımçıq da onun, tamam da onun, 

Ay yazıq millətim, yazıq millətim. 
 

Biri-birisini yandırır tamam, 

Adını-sanını dandırır tamam,  

Yalandan, yanlışdan qandırır tamam, 

Ay yazıq millətim, yazıq millətim. 
 

Dərdi-qəm içində çürüdü canı, 

Korlandı əsəbi, qaraldı qanı, 

Açıldı süfrəsi, yeyildi şanı, 

Ay yazıq millətim, yazıq millətim. 
 

Biri zəhər yedi, biri bal yedi,  

Biri qıtlıq gördü, biri bol yedi, 

Biri dəymiş yedi, biri kal yedi, 

Ay yazıq millətim, yazıq millətim. 
 

Yazıq Sabirimiz dərdlədi öldü, 

Cəhalət içində çərlədi öldü, 

Başını birtəhər girlədi öldü, 

Ay yazıq millətim, yazıq millətim. 
 

Hüseyin Cavidim nə günə qaldı, 

Mikayıl Müşviqim nə hava çaldı,  

Əhmədi Cavadım xəyala daldı, 

Ay yazıq millətim, yazıq millətim. 
 

De nələr çəkmədi bəlalı başın? 

Tutuldu qabağın, çatıldı qaşın, 

Gecikdi baharın, sərt keçdi qışın, 

Ay yazıq millətim, yazıq millətim. 
 

Anlayıb duymursan biri-birini,  

Unutdun Kəbəni, dandın pirini,  

Soruşub bilmirsən dərdi-sərini, 

Ay yazıq millətim, yazıq millətim. 
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Açılan da sənsən, solan da sənsən, 

İnciyəndə sənsən, küsən də sənsən, 

Sümürən də sənsən, qusan da sənsən, 

Ay yazıq millətim, yazıq millətim. 
 

Dərsini almadın Nizamisindən, 

Fizuli, Xəqani, Nəsimisindən, 

Ağsaqqal, nurani söz sərkərdəsindən, 

Ay yazıq millətim, yazıq millətim. 
 

Asılan da odur, asan da odur, 

Danışan da, susan da odur, 

Qorxudan da odur, əsən də odur, 

Ay yazıq millətim, yazıq millətim. 
 

Soyulan da sənsən, soyan da sənsən,  

Ac qalan da  sənsən, doyan da sənsən,  

Döyüləndə sənsən, döyən də sənsən, 

Ay yazıq millətim, yazıq millətim. 

                                                                                 

İnfarkt da, xərçəng də öldürür səni, 

Vurub parçalayır, böldürür səni,                                                                                    

Döndərib xəzana soldurur səni,                                                                                          

Ay yazıq millətim, yazıq millətim.                                                                                  
 

Ünsiyyət-ülfətdə əlbir deyilsən,  

Həmfikir deyilsən, dilbir deyilsən,  

Nə həmdəm deyilsən, sirbir deyilsən, 

Ay yazıq millətim, yazıq millətim. 

                                                                                              

Birisi düz yazır, birisi pozur, 

Birisi çaşdırır, birisi yozur,                                                                                   

Biri də yollarda dolaşıb azır,                                                                                    

Ay yazıq millətim, yazıq millətim.                

                                                                    

Birisi aldadır, biri aldanır, 

Birisi zülaldır, biri kal dadır,                                                                                   

Biri qovğadadır, biri qaldadır,                                                                                   

Ay yazıq millətim, yazıq millətim.             
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Birisi əzilir, birisi əzir,  

Birisi inciyir, birisi bezir,                                                                                    

Birisi tablaşıb, birtəhər dözür,                                                                                   

Ay yazıq millətim, yazıq millətim.                                                                                   

                                                                                                                                                                              

Birisi soyulur, birisi soyur,  

Birisi ac qalır, birisi doyur,                                                                                   

Birisi “öt” deyir, birisi “buyur”,                                                                                   

Ay yazıq millətim, yazıq millətim.                                                                                   

                                                                                            

Birisi kef çəkir, biri qəm yeyir, 

Birisi zil ötür, biri bəm yeyir, 

Birisi ac qalır, biri kəm yeyir, 

Ay yazıq millətim, yazıq millətim. 
 

Birisi ağadır, birisi quldur, 

Birisi gül-çiçək, birisi koldur,  

Birisi deyingən, birisi laldır,  

Ay yazıq millətim, yazıq millətim. 
 

İblis meydan açıb ürəklərində,                           

Ağrısı qövr edir kürəklərində,                            

Sədası əks olub diləklərində,           

Ay yazıq millətim, yazıq millətim 
 

Qıracaq bu nəfəs, bu tamah sizi, 

Bu xəta, bu bəla, bu günah sizi,                                                                             

Bu axşam, günorta, bu sabah sizi,                                                                             

Ay yazıq millətim, yazıq millətim.                                                                             
 

Biri-birinizə qəsd edirsiniz, 

Yeməmiş, içməmiş məsd edirsiniz,                                                                              

Öldürüb dalınca tost edirsiniz,                                                                             

Ay yazıq millətim, yazıq millətim.                                                                             
 

Davadan-dalaşdan pay umursunuz, 

Həyəcandan haqqısay umursunuz,                                                                             

Çörək umursunuz, çay umursunuz,                                                                             

Ay yazıq millətim, yazıq millətim.                                                                             
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Böylə dostluq olmaz, yoldaşlıq olmaz, 

Mehriban, səmimi qardaşlıq olmaz,                                                                              

Həmkarlıq, həmdəmlik, sirdaşlıq olmaz,                                                                              

Ay yazıq millətim, yazıq millətim.                                                                             
 

Qaşları-qabağı çatılan sənsən, 

Dəyər-dəyməzinə satılan sənsən,                                                                              

Yaxşısı-yamana qatılan sənsən,                                                                             

Ay yazıq millətim, yazıq millətim.                                                                             
 

Yatmayın qəflətdə, ayılın bəsdir, 

Tanının, seçilin, sayılın bəsdir,                                                                              

Şərəflə-şəhrətlə yayılın bəsdir,                                                                             

Ay yazıq millətim, yazıq millətim.                                                                             

                                                                             

Birisi sadədir, digəri xudbin, 

Birisi qəmgindir, digəri nikbin, 

Birisi əhli-kef, digəri bədbin, 

Ay yazıq millətim, yazıq millətim. 
 

Dərdin qocaldıbdır Cəmil Əkbəri, 

Gəlməyir özünə haçandan bəri,                                                                               

Çalışıb, vuruşub töksədə təri                                                                               

Ay yazıq millətim, yazıq millətim.    

                                                                            

                        Cəmil Əkbər       14.03-1992 
 

    

119. MİLLƏTİMİN QANINDADIR 
 

Həm nadanlıq, həm cəhalət, 

Millətimin qanındadır. 

Addımbaşı hər qəbahət, 

Millətimin qanındadır. 

Nüvəsində, genindədir. 

        

Xainlik də, xəbislik də, 

Acgözlük də, hərislik də, 

Nanəciblik, naqislik də, 

Millətimin qanındadır. 

Nüvəsində, genindədir. 
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Birbirinə qəsd eyləmək, 

İçməmişdən məsd eyləmək, 

Astarını üst eyləmək, 

Millətimin qanındadır. 

Nüvəsində, genindədir. 

 

Vicdanını tezcə atmaq, 

Qəflətlərdə uyub yatmaq, 

Ucuz alıb baha satmaq, 

Millətimin qanındadır. 

Nüvəsində, genindədir. 

 

Ha qandırsan qanası döy, 

Haqqı-sayı anası döy, 

Ha sandırsan sanası döy, 

Millətimin qanındadır. 

Nüvəsində, genindədir. 

 

Cəhalətdə yatıb qalmaq, 

Üfunətdə batıb qalmaq, 

İnsafını atıb qalmaq, 

Millətimin qanındadır. 

Nüvəsində, genindədir. 

 

Quru-quru ədəbazlıq, 

Yersiz-yersiz hoqqabazlıq, 

Hər nə desən modabazlıq, 

Millətimin qanındadır. 

Nüvəsində, genindədir. 

 

Ha deyirsən söz götürmür, 

Düz anlayıb, düz götürmür, 

Hey gecikir, tez götürmür, 

Millətimin qanındadır. 

Nüvəsində, genindədir. 
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Mən nə deyim bu xislətə, 

Bu varlığa, təbiətə, 

Bu arzuya, bu niyyətə, 

Millətimin qanındadır. 

Nüvəsində, genindədir. 

 

Onu-bunu ələ salmaq, 

Dişə salmaq, dilə salmaq,  

Fitnə-fəsad, felə salmaq, 

Millətimin qanındadır. 

Nüvəsində, genindədir. 

 

Birbirini dara salmaq, 

Hiylə qurub tora salmaq,  

Vaxt-vədəsiz gora salmaq, 

Millətimin qanındadır. 

Nüvəsində, genindədir. 

 

Qan qaraltmaq, qəlbə dəymək, 

Öz-özünü yersiz öymək, 

Bədəməllə gözün döymək, 

Millətimin qanındadır. 

Nüvəsində, genindədir. 

 

Şər danışmaq, ara vurmaq, 

Ona-buna yara vurmaq,  

Ləkə yaxmaq, yara vurmaq, 

Millətimin qanındadır. 

Nüvəsində, genindədir. 

 

Səbəb odur pis gündədir, 

Höcət, inad, tərs gündədir, 

Tüsdü, duman, his gündədir, 

Millətimin qanındadır. 

Nüvəsində, genindədir. 
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Cəmil Əkbər yalan deməz, 

Boğazından kalan deməz,  

Hər nə desə, solan deməz, 

Millətimin qanındadır. 

Nüvəsində, genindədir. 
 

                  Cəmil Əkbər          6. 04 – 1993 

                         

120. NƏ İNSAFSIZ, NƏ QANSIZDI MİLLƏTİM 

 

Nahaq yerdən haqlıları döyürlər, 

Üzə gülüb arxasından söydülər, 

Açıq-aşkar düz işini əydilər, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 

 

Canavarlar xalqı açıq soyurlar, 

Müflis edib var-dövlətsiz qoyurlar, 

Gözlərini çıxartmamış oyurlar, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 

 

Güclü olan gücsüzləri yıxırlar, 

Zərbə vurub, ürəyini sıxırlar, 

Mərd igidə namərd kimi baxırlar, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 

 

Bir də gördün birisini əkdilər, 

Şumladılar, suladılar, səpdilər, 

Dalda ikən lap irəli çəkdilər, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 

 

Qədir bilməz, pis deyirlər yaxşıya, 

Zər verirlər, nalbəndikən naşıya, 

Səbir gərək, bu dərd-səri daşıya, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
 

Qiymət verən tapılmayır işinə, 

Lağ edirlər sənətinə, peşənə, 

Daş atırlar qəlbindəki şüşənə, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
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Tamahkirlər var dalınca qaçırlar, 

Namus yoxdur, ar dalınca qaçırlar, 

Laçın deyib sar dalınca qaçırlar, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
 

Namərd oğlu birbirinə lağ edir, 

Anlamayıb kol-kosları bağ edir, 

Şişirdərək təpələri dağ edir, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
 

Birdə gördün görən gözü kor olur, 

Sönmüş küldür, dönüb yanan qor olur, 

Dolaşaraq əl-ayağa tor olur, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
 

Bir də gördün şər danışdı birisi, 

Dəyməsədə üç qəpiyə dərisi, 

Olmasada əsli-nəsli varisi, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
 

Bezikmişəm, cana doydum əlindən, 

Baş açmadım fitnəsindən, felindən, 

Əməlindən, xəyalından, dilindən, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
 

Xeyir vermir obasına, elinə, 

Sürmə çəkir kirpiyinə, telinə, 

Bülbül qonmaz bağçasında gülünə, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 

 

Qocaldıbdır adı-sanı, sədası, 

Yerə-göyə sığışmayır ədası, 

Aldatmaqdır, aldanmaqdır sevdası, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
 

Ucuz alıb, baha satır malını, 

Vurub tökür dəyməmişdən kalını, 

Gözləməyir xeyir-şərin dalını, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
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Dadanıbdır, aldanıbdır daş-başa, 

Ət nədir ki, qartof tökmür bozbaşa, 

Qazanc üçün yolu gedir birbaşa,  

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
 

Taksi nədir, bazarda da soyurlar, 

Sağlam nədir, azarda da soyurlar,  

Fürsət keçsə güzarda da soyurlar, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
 

İşə girsən dayı gərək yanında, 

Sovqat gərək, payı gərək yanında, 

Yemək-içmək, çayı gərək yanında, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
 

İstər zilə, istər bəmə, pəsə də, 

Qiymət birdir yaxşıya da, pisə də, 

Xeyirxaha, bədxaha da, nəsə də, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
 

Aldanıblar var-dövlətə, tamaha, 

Baxan yoxdur nə qarğışa, nə aha, 

Zərbə vurur, zərbə üstən bir daha, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
 

Neçə-neçə haqqı-saylar batırdı, 

Mərd igidin taleyini yatırdı, 

Könüllərdən izlərini itirdi, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 

 

Birdə gördün ucalanı alçaltdı, 

Dayı oldu, alçalanı ucaltdı, 

Neçəsini cavanikən qocaltdı, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
 

Tanımırlar ədaləti, haq yolu, 

Görməyirlər nə sağını, nə solu, 

Dədəsindən uca tutur o pulu, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD | 218 

 

Hərislikdə, acgözlükdə tayı yox, 

Xainlikdə, paxıllıqda tayı yox, 

Nankorluqda, nadanlıqda tayı yox, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
 

Acıyıram millətimin halına, 

Acgözlərə dağıdılan malına, 

Dəyməmişdən göz tikirlər kalına, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
 

Abır-həya qalmayıbdır üzündə, 

Yox həqiqət nə işində, sözündə, 

Şeytanlığı sən görərsən üzündə, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 

 

Birdə gördün gəda oldu irisi, 

Satılmayır üç qəpiyə dərisi, 

Bir deyildir, beş deyildir dəlisi, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
 

Kişi ikən qadınlığa meyl edir, 

Aqil ikən nadanlığa meyl edir, 

Gecə ikən aydınlığa meyl edir, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
 

Birdə gördün al qanları qaraldır, 

Zəhlə töküb səbrimizi daraldır, 

Xəzan olub bağımızı saraldır, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 

 

Göz yetirmir, nəzər salmır uzağa, 

Rəhm eyləmir zəhmətkeşə, yazığa, 

Qərq eyləyir hər çovğuna, sazağa, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
 

Qiymət vermir nə hünərə, biliyə, 

Hörmət etmir nə diriyə, ölüyə, 

Qan nədirki lap sussayıb iliyə, 

Nə insafsız, nə qansızdır millətim. 
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Birbirinə çox zalımdır, yamandır, 

Eləbilki dağa çökmüş dumandır, 

Zəli kimi al qanına cumandır, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
 

O tanıtdı, o bildirdi Sabiri, 

O diriltdi, o öldürdü Sabiri, 

O ağlatdı, o güldürdü Sabiri,  

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 

 

Ucalanda kiçiləni görmürük, 

Ələnəni, seçiləni görmürük,  

Kəsiləni, biçiləni görmürük, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
 

Neçə-neçə sinələri dağladı, 

Neçə-neçə qapıları bağladı, 

Üzdə sükut, arxsından çağladı, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
 

Üzə güldük, qarasından danışdıq, 

Yerli-yersiz xeyrə-şərə qarışdıq, 

Dərdə qalıb, hal-əhval da soruşduq, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
 

Ata minən piyadanı unudur, 

Dərdi-qəmi, ziyadəni unudur, 

Dədə-baba qaydasını unudur, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 

 

Peşə artır dələduzluq, bicliyə, 

Yol verirlər sarsaqlığa, gicliyə, 

Zərbə vurub, son qoyurlar dincliyə, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 

 

Batmışıq nə qədər günahsız qana, 

Qəsd etdik, zülm etdik qadir insana, 

Göndərdik sürgünə, saldıq zindana, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 
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Alimin, şairin səsini kəsdik, 

Mərdə-namərd deyib, incidik, küsdük, 

Füqəra üstündə tufantək əsdik, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 

 

Güclüyə qul olduq, gücsüzü əzdik, 

Zalım nə etdisə haqq-nahaq dözdük, 

Məzlumun boynunu pencərtək üzdük, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 

 

Bədəməlçün işlədirlər başını, 

Buruşdurur, çatışdırır qaşını, 

Çoxdan atıb insanlığın daşını, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 

 

Öz yolunu gedə bilmir düzünə, 

Oğruluğu peşə edib özünə, 

Fikir vermir bir saldığı izinə, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 

 

Cəmil dedi öz qəlbindən keçəni, 

Tapanmadı yaxşı-pisi seçəni, 

El xeyrinə öz canından keçəni, 

Nə insafsız, nə qansızdı millətim. 

 

                    Cəmil Əkbər       12. 09 – 1976 

                                                                        

121. A MİLLƏT 

 

Nə qədər yatmısan xaki-qəflətdə? 

Eşit haq səsini, oyan a millət. 

Qalmısan haçandır zülm-zillətdə? 

Düşmə bəd yollara dayan a millət. 

 

Avamlıqan, cəhalətdən çıxmasan, 

Paxıllıqdan, xəyanətdən, çıxmasan,  

Törətdiyin qəbahətdən çıxmasan, 

De kim olar səni sayan, a millət? 
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Nələr yatır dar məzarlar içində, 

Bəd səfərlər, bəd güzarlar içində,  

Qəm-qüsələr, ahuzarlar içində,  

Didir cəsədləri çayan, a millət. 

 

Haq yolundan aralanma amandır, 

Oralanma, buralanma amandır, 

Ondan-bundan qaralanma, amandır, 

Olun birbirinə həyan, a millət. 

 

Xainlikdən, xəbislikdən əl çəkin, 

Nanəciblik, naqislikdən əl çəkin,  

Acgözlükdən, hərislikdən əl çəkin, 

Xətadan, bəladan yayın, a millət. 

 

Ülvi istək məhəbbətə qovuşun, 

Sədaqətə, səxavətə qovuşun,  

İnsaf-mürvət, kəramətə qovuşun,  

Sənsən bu təməli qoyan, a millət. 

 

Birbirinə xeyirxahlıq eyləyin, 

Səmimilik, mehribanlıq eyləyin,  

Mehri-ülfət, istiqanlıq eyləyin, 

Sən oldun əzabdan doyan, a millət. 

 

Dinləyin, eşidin Cəmil Əkbəri, 

Azdan-çoxdan budur verdi xəbəri, 

Eyləyin sözünü dillər əzbəri, 

Car çəkib eylədi bəyan, a millət. 
 

              Cəmil Əkbər               23. 09 -1994 
 

 

 122. MİLLƏTİN 
 

I variant 
 

İçində nə qədər nadanları var,                            

Odurki pozulur halı millətin.                             

Təlimdən yarımçıq dadanları var,                      

Haçandan yetişmir kalı millətin.                        
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Ünsiyyət -ülfətdə qəbahətlidir, 

Kinli-küdurətli, ədavətlidir, 

Əməli önündə xəcalətlidir, 

Kəsilmir qovğası-qalı millətin. 
 

Düz yol göstərirsən tərsinə gedir,                     

Dəyir xatirinə, hirsinə gedir,                             

Yağrına toxunur, kirsinə gedir,                         

İşləmir düzlüyə yolu millətin.      

                      

Hərə qapısında bir “potka” qurub,              

Eləbil millətin qəsdinə durub,                   

Koroğlu sayağı bığını burub,                          

Bahadır tirməsi, şalı millətin. 
 

Üz-gözdə qalmayıbdır həyası,         

Vicdan-məslək, əqidəsi, qayəsi,  

Oğruluqdan tutulubdur mayası,  

Haramdır axçası, pulu millətin.      
 

Arvadlar, kişilər pozulub yaman, 

Biri-digərinə verməyir aman, 

İlahi, nə qədər bəd gəlib zaman?  

Çoxalıb pozğunu, dulu millətin. 
 

Hamı almağında, satmağındadır,    

Qəflətlər içində yatmağındadır,      

Şər deyib aranı qatmağındadır,      

Kütləşib əlləri, qolu millətin.         
        
Hamı birbirinə biclik işlədir,         

Xainlik, xəbislik, kəclik işlədir,      

Höcətlik, inadlıq, öclük işlədir,       

Kəsməyir nömrəsi, xalı millətin.     
 

Qəlbimin telləri bəmə köklənib,      

Hicranı üstündə qəmə köklənib,      

Gözlərin didəsi nəmə köklənib,       

İnləyir, sızlayır valı millətin.           
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Gəlməyir sorağı ər kişilərin,  

İgid kişilərin, nər kişilərin, 

Hünər meydanında zor kişilərin, 

Görünmür Rüstəmi-Zalı millətin. 
 

Axtarsan çoxunun hər şeyi vardır, 

Əfsus ki, gen dünya başına dardır, 

Eşitmir sözləri, qulağı kardır, 

Əksikdi dırnaqda nalı, millətin. 

 

İsitmir qəlbimi, azalıb odu,        

Qalmayıb ağzımın eləbil dadı,  

Qalxıbdır Cəmilin ahı, fəryadı,  

Şəkərdən düzəlir balı millətin. 
 

       Cəmil Əkbər         18. 09 - 1993 
 

 

 123. MİLLƏTİN 
 

II variant 
 

Nə qədər cahili, nadanları var,      

Kəsən döy qovğası, qalı millətin. 

Yolunu tərsinə adanları var,         

Pərişan olacaq halı millətin. 

            

Yalan-yanlıc qəbahətlər hökm edir, 

Kin-küdurət, ədavətlər hökm edir,  

Giley-güzar, şikayətlər hökm edir, 

Görünmür əvvəli, dalı millətin. 

 

Nəqədərki həyasız var, naqqal var, 

Möhtəkir var, dəllallar var, baqqal var, 

Hinə girən tülkülər var, çaqqal var, 

Bahadır tirməsi, şalı millətin.   
 

Nəqədərki qananları sayan yox, 

Dərdbiləni, loğmanları sayan yox,  

Peyvənd vuran bağbanları sayan yox, 

Qora bitirəcək kolu, millətin. 
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Nə qədər inciyib-küsənlər çoxdur, 

Dinib-danışan yox, susanlar çoxdur,  

Bıçağı sovlayıb kəsənlər çoxdur, 

Azalır qoyunu, malı millətin. 
 

Alan-almağında, satan-satmaqda, 

Oyanan-oyanıb, yatan-yatmaqda, 

Zəhmətsiz qazanca çatan-çatmaqda,  

Qalıb yaratmqadan qolu, millətin. 
 

Ünsiyyət-ülfətdə biclik hökm edir, 

İlqara-imana kəclik hökm edir,  

Qanuna-qaydaya öclük hökm edir, 

İşləmir nömrəsi, xalı millətin.    
 

Qəlblərin telləri qəmə köklüdür, 

Hicranı üstündə bəmə köklüdür, 

Gözlərin didəsi nəmə köklüdür, 

İnləyib-sızlayar valı millətin. 

 

Birisi rus alır, biri erməni, 

Latış da, eston da deyir: “gör məni”, 

Bağban ol bağıma gəlib dər məni, 

Qat-qarış düşübdür dölü millətin. 
 

Təzəbəylər ötən günə pis dedi, 

Qızıllara, gümüşlərə mis dedi, 

Danışana, tez səsini kəs dedi, 

Çıxıbdır yadından çulu millətin. 

 

Gündən-günə zəmanəsi pis gəlir, 

Bir-birindən bədxah gəlir, nəs gəlir, 

Çatıb qulağıma belə səs gəlir, 

Düzəlmir haçandır kalı, millətin. 

                                                                                 

Buminvalla səadətə çatanmaz, 

Dərs almağa qiraətə çatanmaz,                                                                                  

Kərbəlaya, ziyarətə çatanmaz,                                 

Dağ-daşa düşəcək yolu millətin.          
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Gör nələr gəlibdir başına onun? 

Dağ-düyün çəkilib qaşına onun, 

Zəhəri qatıblar aşına onun, 

Tarix yola salan, ulu millətin.  
  
Böyük Nizamitək dürdanəsi var, 

Nəsimi, Sabirtək yekanəsi var, 

Biçarə Müşviqtək pərvanəsi var, 

Fikiri, xəyalı dolu millətin. 

  

Yazıqdı ilahi üzünə gülsün, 

Oğluna rəhm etsin, qızına gülsün, 

Yoluna nur saçsın, izinə gülsün, 

Olmasın kar-koru, lalı millətin.  

 

Deyəsən qəlblərin azalıb odu, 

Dəyişib qalmayıb ağzının dadı, 

Arı da yanılıb yeşiyi, kodu, 

Saxta düzəlibdir balı millətin.   

 

                 Cəmil Əkbər     18. 09 - 1993 
                                      

124. AY GÖZƏL  MİLLƏTİM 

 

Xoşuma gəlməyir ənənən sənin, 

Ay gözəl millətim, gözəl millətim. 

Həddindən artıqdır dəbdəbən sənin, 

Ay gözəl millətim, gözəl millətim. 

 

Xainsən, paxılsan, xəbissən bir az, 

Acgöz, tamahkirsən, hərissən bir az,  

Kəmkəsir, cılızsan, naqissən bir az, 

Ay gözəl millətim, gözəl millətim. 
 

Üzündə-gözündə həyan bəs hanı? 

Əqidə, məsləkin, qayən bəs hanı? 

Təlimi düz verən dayən bəs hanı? 

Ay gözəl millətim, gözəl millətim. 
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Bəzən də yaxşıya pisdi deyirsən, 

Bədxahdı, zalımdı, nəsdi deyirsən,  

Höcətdi, inaddı, tərsdi deyirsən, 

Ay gözəl millətim, gözəl millətim. 

 

Dayısı olanlar başa çəkilir, 

Salınıb üzüyə, qaşa çəkilir, 

Tutarlı, samballı işə çəkilir, 

Ay gözəl millətim, gözəl millətim. 

 

Düz gedəni yol-izindən əyirsən, 

Ünvanına yerli-yersiz söyürsən, 

Xətirinə toxunursan, dəyirsən, 

Ay gözəl millətim, gözəl millətim. 

 

Deyiləni eşitmirsən, qanmırsan, 

Böyük-kiçik tanımırsan, sanmırsan,  

El-obanın bir halına yanmırsan, 

Ay gözəl millətim, gözəl millətim. 

 

Yerli-yersiz ədalanma ayıbdır, 

Nadanlıqda sədalanma ayıbdır, 

Bir buqədər gədalanma ayıbdır, 

Ay gözəl millətim, gözəl millətim. 

 

Nəfsə uyub az qulluq et tamaha, 

Yolu vermə bir bu qədər günaha, 

Mətahını sırımaynan çox baha, 

Ay gözəl millətim, gözəl millətim. 

 

Buminvalla gedənməzsən uzağa, 

Qərq olarsan qasırğaya, sazağa, 

Rəhmin gəlsin məzlumlara, yazığa, 

Ay gözəl millətim, gözəl millətim. 
 

                      Cəmil Əkbər    22.09- 1993 
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125. GÖZƏL 
 

Xudam sənə nə ləyaqət veribdir, 

Gəlirsən bu qədər xoşuma, gözəl. 

Nə bacarıq, nə məharət veribdir, 

Bahar gətirirsən qışıma, gözəl. 
 

Mən sənə eşqimdən xəbər verəndə, 

Buket düzəldəndə, gül göndərəndə, 

Köksünü ötürüb düşürsən bəndə, 

Baxırsan gözucu başıma, gözəl.    
 

Mən səni özümə yar eyləyərdim, 

Yayardım ellərə car eyləyərdim, 

Nə abır, nə həya ar eyləyərdim, 

Əfsuski uymursan yaşıma gözəl. 
 

Hurisən, pərisən, ay mələkzadə,  

Dağların qarısan, ay mələkzadə,  

De kimin yarışan, ay mələkzadə? 

Toxundun bu qədər huşuma, gözəl. 

          

Eşqinin oduna yanan Cəmiləm, 

Nəolsun düşünən, qanan Cəmiləm? 

Hər zaman mən səni anan Cəmiləm, 

Xəyalsan, girmisən guşimə gözəl. 
 

                                     Cəmil Əkbər  
 

126. GÖZƏL 
 

Sənsiz bircə günüm olmasın belə, 

Gözyaşım axaraq oxşayar selə, 

Varlığım toz olub qarışar yelə. 

Özünü-özümtək sevdiyim gözəl, 

Gözünü-gözümtək sevdiyim gözəl. 
 

Sevirəm həyatda vəfalı yarı, 

İstəsən nişana verim, al barı, 

Sən məslək, sən vicdan, pozma ilqarı. 

Özünü-özümtək sevdiyim gözəl, 

Gözünü-gözümtək sevdiyim gözəl. 
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Taledən inciyib, bəxtinə söymə, 

Aşiqin qəlbinə toxunub dəymə, 

Artırıb dərdimi, qəddimi əymə. 

Özünü-özümtək sevdiyim gözəl, 

Gözünü-gözümtək sevdiyim gözəl. 

 

Cəmiləm, eşqindən yanan bir şamam, 

Əhdinə vəfalı sadiq insanam,  

Fikrimi söyləyib, eylədim tamam. 

Özünü-özümtək sevdiyim gözəl, 

Gözünü-gözümtək sevdiyim gözəl, 
 

                            Cəmil Əkbər          1952 

                                     

127. GÖZƏL 
 

Gözəllikdən doymaq olmur dünyada, 

Vətən gözəl, diyar gözəl, el gözəl. 

Gözəllikdən qoymaq olmur dünyada, 

Vücud gözəl, qamət gözəl, bel gözəl. 
 

Bahar gəlib xalısını toxuyur, 

Gülşənlərin ətirləri qoxuyur, 

Bülbüllər də cəh-cəh vurub oxuyur, 

Çəmən gözəl, çiçək gözəl, gül gözəl. 

 

Seyretdikcə ləzzət verir yaz mənə, 

Gözəl mənə, işvə mənə, naz mənə, 

Doğmadır, əzizdir telli saz mənə, 

Aşıq gözəl, mizrab gözəl, tel gözəl.  
 

Fikir geniş, kamal dərin, söz şirin, 

Yollar şahrah, cığırlarda iz dərin, 

Görən deyir bərəkallah, afərin, 

Dəhan üçün dodaq qaymaq, dil gözəl. 

 

Bulud dolur, göylər tökür leysanı, 

Nur ələyib, var eyləyir hər yanı, 

Dövranımız heyran edir hər yanı, 

Oxu gözəl, öyrən gözəl, bil gözəl. 



229 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD 

 

Səmasında şahinləri uçuşur, 

Bərəlgədə əlikləri gəzişir, 

Göllərində sonaları üzüşür, 

Çeşmə gözəl, irmaq gözəl, sel gözəl. 

 

Zəfərlərlə ötüb keçir günümüz, 

Üyüdülür taxılımız, dənimiz, 

Yaxşı gəlir hər diyardan ünümüz, 

Aylar gözəl, həftə gözəl, il gözəl. 
 

                  Cəmil Əkbər        9. 01 – 1982 

                                      

128. GÖZƏL 
 

Qürrələnib mənimdir demə dövran,  

Bal yerinə şirindir demə ayran.  

Çoxlu gözəlləri yola salıbdır,  

Unutmaki bizim bu qoca dövran. 

 

Nə gözəl gözlərin, baxışın sənin, 

Canını alırsan gəlib-gedənin, 

Həsrətin çəkirəm o gülüzlünün, 

O xub baxışlının, o ağ bədənin. 

 

Eləbil gülşəndir, lalə yanağı,   

Mahlıca oxşayır o ağ buxağın, 

Söyləyin ey gözəl nə mənası var? 

Bir könül sındırıb, lap dağıtmağın? 

 

Sən cəllad deyilsən, tökmə qanımı,   

Qəsd eyləyib gəl sən alma canımı,    

Pis işdən fayda yox, heç insanlığın,  

Yeksan etmə könül xanimanımı,        

 

Bilirsən gözəlim qəlbdə yerin var, 

Doğrusu bir azda dərdi-sərin var,    

Uyma gözəlliyə, xoş əndamına, 

Məhv olur görürsən külli-ixtiyar. 
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Həyat nəyə gərək gözəlsiz, qızsız? 

Aşiq ruha gələr məgərki sizsiz? 

Çox da mənəm-mənəm gəlin deməyin, 

Heç gözəl olmaz ki, bilin əvəzsiz. 

 

Heyranam gözələ, məskəni çoxdur, 

Deyirlər onların sükanı yoxdur, 

Siz də bir eşidin, gəlin insafa, 

Mən acgöz deyiləm, göz-könül toxdur. 

 

Eşidin sözümü, mən də aşiqəm, 

Məcnun əsilliyəm, sizə məşuqəm, 

Aşiqlər olmasa nəşə gərəksiz, 

Bürüyər qəlb evim kədər, qüssə, qəm. 

 

Canımı oxlayır gözün qarası, 

Yaman olur, getmir dilin yarası, 

Heyif, gözəllərin azdır vəfası, 

Aldadır dünyanın pulu-parası. 

 

Təbiət yaradıb binadan gözəl, 

Nəolar gəlmisən anadan gözəl? 

Cəmil də bağına mehman olubdur, 

Qıymırsan bir dənə xanadan gözəl.                               

 
 

  Cəmil Əkbər       1955     

                             

129. A GÖZƏLLƏR 
 

İxtiyar sahibi siz yarandınız, 

Biz isə qapında qul, a gözəllər. 

Hər könül mülkünə siz əl atdınız, 

Kişilər başına kül, a gözəllər. 

 

Çox mənəm deyəni siz aldatdınız, 

Aldadıb, aldadıb hey oynatdınız, 

Halal tikəsinə haram qatdınız, 

Axırda qaldınız dul, a gözəllər. 
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İzin verin daha yataq sabahdır,  

Biz deyən nahaqdır, siz deyən haqdır,  

Kişi qapınızda uzunqulaqdır, 

Toxuyun belinə çul, a gözəllər.  

 

 

                              Cəmil Əkbər 

 

130. GÖZƏL QIZ 
 

Vətənimin mərd oğulu, qızı var, 

Sən də götür bu qeyrətdən gözəl qız. 

Hərəsinin öz ərki var, nazı var,                 

Sən də götür bu adətdən gözəl qız. 
 

Kəc fikirə, xəyallara uyma sən,                

Gəl özünü pis günlərə qoyma sən,            

Abır, ismət, ar həyadan doyma sən,          

Usanginən bədniyyətdən gözəl qız.  

 

Ənlik, kirşan gözəl etmir qadını,  

El içində gözdən salır adını, 

Sevindirir düşmənini, yadını,                       

Nə tutmusan bu “ziynətdən” gözəl qız?   

 

Tale sənə ana kimi pay verib,       

Gül əndamlı, təravətli yay verib, 

Deməsinlər kamalını zay verib, 

Məhv olarsan bu hiddətdən, gözəl qız. 

 

Əsil qızın adətidir ar etsin,                       

Binamusu, biqeyrəti xar etsin,                 

Mərd igiddən özü üçün yar etsin,            

Sən də götür bu xislətdən gözəl qız.  

 

El içində rüsvay etmə özünü, 

Sürmələmə qaşlarını, gözünü, 

Sataşdırma gözümüzə dizini, 

Utan, qızar, bu töhmətdən gözəl qız. 
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Dolanmaynan sərsəmxəyal, gic xəyal, 

Hiylə dolu, məkr dolu, bic xəyal, 

Məhəbbətə, sədaqətə öc xəyal,                

Uzaq olma gəl hörmətdən gözəl qız. 

 

Orda-burda görünməkdən nə çıxar? 

Haqsız, muzdsuz bürünməkdən nə çıxar? 

Yorulmaqdan ərinməkdən nə çıxar?             

Sən də yapış bir zəhmətdən gözəl qız. 

 

Gəzirsənsə ürəklərdə gəz, dolan, 

Xoş arzuda, diləklərdə gəz, dolan,  

Giləvarı küləklərdə gəz, dolan, 

Sən də götür bu hikmətdən gözəl qız.     

 

Qoy sözlərim xətirinə dəyməsin, 

Vüqarını, qamətini əyməsin, 

Baxıb-görən ünvanına söyməsin,           

Sən ibrət al bu söhbətdən gözəl qız. 

 

Mən istərdim gözəlləri ay ola,             

Analara, bacılara tay ola,                     

Qıymazdım ki, mənlikləri zay ola,      

Kənar olma məhəbbətdən gözəl qız. 
 

                             Cəmil Əkbər 
 

131. GÖZƏLDİR 
 

Könül bu dünyada sevdiyin nədir? 

Dedi: bir vəfalı yar, nə gözəldir? 

Dost deyib özünə seçdiyin nədir? 

Dediki namusla, ar nə gözəldir? 

 

Soruşdum dünyada qüvvətin nədir? 

Şərəfin, şöhrətin, hörmətin nədir? 

Bəzəyin, düzəyin, zinətin nədir? 

Dediki səxavət, var nə gözəldir? 
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İstəsən düşmənlə girəsən cəngə,       

Dönəsən aslana, şirə pələngə,           

Budur nəsihətim eşitsən məncə,       

Güc-qüvvət nə yaxşı, zor nə gözəldir?  
 

Ay Cəmil, çalış ki hörmətin olsun, 

Ürəkdə insafın, mürvətin olsun, 

Zəhmət çək dünyada sərvətin olsun, 

Hörməti olanlar gör nə gözəldir? 
 

                           Cəmil Əkbər 
 

132. GÖZƏLDİR 
 

İstər xanım olsun, isərsə nökər, 

Könülsevən, ruhayatan gözəldir. 

İstər əzab versin, istərsə qəhər, 

İşvə-nazı, qəmzə satan gözəldir. 
 

Zülfləri gərdəndə dal olan yaxşı, 

Sözləri, söhbəti bal olan yaxşı,  

İnsafı, mürvəti bol olan yaxşı, 

Kara yetən, dada çatan gözəldir. 
 

Başına min kələk, oyun açmaya, 

Yuvalardan yuvalara uçmaya, 

Bəd günündə uzaqlara qaçmaya, 

Arxa duran, qoldan tutan gözəldir. 

 

Nə vəzifə, nə şöhrətə aldanma, 

Nə xahişə, nə minnətə daldanma,  

Nə dövlətə, nə sərvətə yollanma, 

Həmdəm olan, əqlə batan gözəldir. 
 

        Cəmil Əkbər      10. 11 – 1981 / Kiyev / 
 

133. GÖZƏLDİR 
 

Göz dikməynən özgələrin varına,   

Öz qazancın, öz nemətin gözəldir. 

Əl uzatma özgələrin barına,          

Öz dövlətin, öz sərvətin gözəldir. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD | 234 

 

Eşidəndə sözlərimdən incimə,  

Bədxahlıq eyləyib, sonra yoncuma,             

Arxalanma özgələrin gücünə.  

Öz qüvvətin, öz qüdrətin gözəldir. 

 

Özgələr varından var toplamaynan, 

Abırsız gözəldən yar toplamaynan, 

Yandırar sinəni, nar toplamaynan, 

Öz abırın, öz ismətin gözəldir. 
 

Baxmaynan ellərə gözü ac kimi, 

Qızarma ocaqda külsüz sac kimi, 

Sanmaynan özünü bir möhtac kimi, 

Öz taleyin, öz qismətin gözəldir. 
 

Qoyanmasan acgözlüyə qadağa,      

Canın gedər bu yollarda sadağa,      

Düşəcəksən el gözündən uzağa, 

Öz mənliyin, öz xislətin gözəldir.    

 

Səni aldatmasın özgə zinyəti, 

Özgə ənənəsi, özgə tinyəti, 

Özgənin xahişi, özgə minnəti,  

Öz dəyərin, öz qiymətin gözəldir. 
 

Çalış el içində hörmətin olsun, 

Kəramətin olsun, mürvətin olsun, 

Şərafətin olsun, şöhrətin olsun, 

Öz zəhmətin, öz xidmətin gözəldir. 
 

Döyməsin qapını qoy acı külək,  

Oxşasın qəlbini ismətli mələk, 

Döyünsün sinəndə bir təmiz ürək, 

Öz həvəsin, öz riqqətin gözəldir. 
 

Olmasın kimsədə qəsdin, qərəzin, 

Düz çəksin qəlbində vicdan tərəzin, 

Al eldən qiyməti, qalmaz əvəzin, 

Saf düşüncən, pak niyyətin gözəldir. 
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Yorulma bu yolda çəksən də cəfa,               

Sürərsən dövranı, görərsən səfa, 

Taparsan dərdinə hərcürə şəfa,  

Öz dözümün, dəyanətin gözəldir. 
 

Möhkəm ol dostluqda, sədaqətində,      

Ehtiram, etiqat, kəramətində, 

İnsanlıq naminə əmanətində, 

Öz nişanən, əlamətin gözəldir. 
 

Xəyala dal uzaq görsün gözlərin, 

El içində danışılsın sözlərin, 

Könüllərdən silinməsin izlərin, 

Öz eyhamın, öz diqqətin gözəldir.       

 

Hər yetəni pəsinməsən yaxşıdır, 

Kölgəsindən diksinməsən yaxşıdır,  

Yad ocaqda isinməsən yaxşıdır, 

Öz atəşin, hərarətin gözəldir. 
 

Çalış bir kimsənin qəlbinə dəymə, 

Artırıb dərdini, qəddini əymə, 

Nə təhqir eyləmə, nədəki söymə,  

Ədəb-ərkan, mərifətin gözəldir.       

 

Çatarsa kamalın, görərsə gözün, 

Hökmün işləyəcək, keçəcək sözün, 

Düşünüb qanarsan o zaman özün, 

Öz fəhimin, fərasətin gözəldir. 
 

Uca saxla el içində adını, 

Xar eyləmə qohumunu, yadını, 

Görəcəksən hünərinin dadını, 

Öz insafın, öz mürvətin gözəldir.    
 

İtirib əqlini, divanə olma, 

Laqeyid, keyqubad, biganə olma, 

Hər şama alışan pərvanə olma, 

Öz məzmunun, məziyyətin gözəldir. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD | 236 

 

Onun-bunun kölgəsində daldanma, 

Qüvvəsinə, qüdrətinə aldanma, 

Hünərsizlik yollarıyla yollanma, 

Öz əzabın, əziyyətin gözəldir. 

 

Cəmilin sözündən qidalanmasan,                

Nəticə çıxarıb faydalanmasan, 

Ölçüyə gələrək qaydalanmasan, 

El içində xəcalətin gözəldir. 
 

                                       Cəmil Əkbər 1969 

134. GÖZƏLDİR 
 

Gəlib gəzdik Sarıtala kəndini,             

Bu yerlərin yayı, yazı gözəldir.                

Burda gördüm məhəbbətin bəndini, 

Könüllərin xoş avazı gözəldir.  

 

Çingizin, Nazirin toy məclisində, 

Valehin Koroğlu zənguləsində, 

Mey çalan dostumun zümzüməsində,  

Bilalın çaldığı sazı gözəldir. 

 

Bu yerdə yaşayan qocalmaz qəti, 

Hinduşka kababı, erkəyin əti, 

Yedikcə insana verir ləzzəti, 

Hər nemətin dadı-duzu gözəldir.   

 

Nimçəyə düzülür beçənin balı,      

Kəsib qopardıqca üzülmür dalı, 

Oldum bu yerlərə yaxından halı,     

Niyyətlərin xoş-murazı gözəldir. 

 

Müqəddəsdir sədaqəti Hümbətin, 

Mehribandır ünsiyyəti Hümbətin,  

Ədəb, ərkan, ləyaqəti Hümbətin,   

Xoş rəftarı, gülər üzü gözəldir.        
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Cəmil mehribandır dosta, yoldaşa, 

Toxunub gəmisi dəyməsin daşa, 

Qələmi alaraq yazdım birbaşa, 

Dost-qardaşın ərki-nazı gözəldir. 
 

                                                         Cəmil Əkbər 

 

135. GÖZƏLLƏŞİR 
 

Zimistan köç edir, bahar, yay gəlir, 

Ən gözəl fəsillər, gözəl ay gəlir,  

Dürlü sovqat gəlir,  dolu pay gəlir,       

Günlər ülviləşir, il gözəlləşir. 

 

Hər çiçəkdən min bir ətir qoxuyur,        

Bahar gəlib xalısını toxuyur, 

Quşlar cəh-cəh vurub həzin oxuyur,       

Bülbül səcdə qılır, gül gözəlləşir. 

 

Bəzənir, düzənir aranlar, dağlar,                                                          

Ruha qanad verir bağçalı bağlar,              

Əyibdi başını barlı butaqlar,  

Çəmən zərifləşir, çöl gözəlləşir. 

 

Xəyal vəcdə gəlir, ilhamım coşur, 

Sığmır məcrasına, həddini aşır,        

Çaylar da kükrəyir, sellənib daşır,    

Sonalar seyr edir, göl gözəlləşir. 
 

Zəhmət dünyasında ucalırıq biz, 

Hörmətlə, izzətlə qocalırıq biz,   

Hünərdən, zəfərdən bac alırıq biz,    

Sənət pərgarlaşır, əl gözəlləşir. 
 

Dəyişir mənası, adi izin də, 

Adi baxışın da, adi gözün də, 

Adi danışığın, adi sözün də, 

Ləhcə şirinləşir, dil gözəlləşir. 
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Məlumat alırıq hər gün efirdə,   

Dəyişir donunu kənd də, şəhər də, 

Yad olur insana qüssə, qəhər də, 

Oba gözəlləşir, el gözəlləşir. 

 

Qulaq as tarıma, telli sazıma,     

Bəhrəli yayıma, güllü yazıma,   

Gözəl ahəngimə, xoş avazıma,   

Kaman gözəlləşir, tel gözəlləşir. 

 

Mənalar duyulur, söz hikmətlənir, 

Baxışlar nurlanır, üz ismətlənir, 

Əyrilər pislənir, düz qiymətlənir, 

Sərraf müdrikləşir, ləl gözəlləşir. 

 

Buludlar toqquşur, şimşəklər çaxır, 

Çeşmələr, irmaqlar car olub axır, 

Ellər sahilində baxır, hey baxır, 

Çay-çaya qarışır, sel gözəlləşir. 

 

Ey Cəmil, yaz, yarat danış düzünü,  

Dinləyib eşitsin aləm sözünü,                  

Gərdişi-dövrana yumma gözünü,  

Arif ol, agah ol, bil gözəlləşir.                                   

 
 

                                                                                                                Cəmil Əkbər            5. 06 – 1981            

               

  136. BU GÖZƏL YERDƏ 
 

Könül ilhama gəl, könül vəcdə gəl, 

Bu gözəl diyarda, bu gözəl yerdə. 

Könül təzim eylə, könül səcdə qıl, 

Bu gözəl diyarda, bu gözəl yerdə. 

 

Dolan qürur ilə, eşq-həvəslə, 

Sevib-sevilməklə, bu bəhsə-bəhslə, 

Bu xalqa, bu elə məhəbbət bəslə, 

Bu gözəl diyarda, bu gözəl yerdə. 
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Nəzər sal hər şeyə olma biganə, 

İtirib ağlını olma divanə, 

Gözəllər şam olsun, sən də pərvanə, 

Bu gözəl diyarda, bu gözəl yerdə. 
 

Gəzib seyrinə çıx sən bu ellərin, 

Dnepr sahili açan güllərin, 

Düşünən zəkanın, quran əllərin, 

Bu gözəl diyarda, bu gözəl yerdə. 
 

Bir gör nə deyibdir Şevçenko Taras, 

Yazdığı sözlərə yaxşı qulaq as, 

Hörmət edənlərdən alınmaz qisas, 

Bu gözəl diyarda, bu gözəl yerdə. 
 

Hünərlər göstərən ərlər burdadır, 

Nurani ağsaqqal, pirlər burdadır, 

İgidlər burdadır, nərlər burdadır, 

Bu gözəl diyarda, bu gözəl yerdə. 
 

İnsanın-insana hörmətinə bax, 

İnsafı, vicdanı, mürvətinə bax, 

Gözəl xanımların ismətinə bax, 

Bu gözəl diyarda, bu gözəl yerdə. 
 

Hayana baxırsan qanun-qayda var, 

İnsandan-insana min bir fayda var, 

Hərbir fəsildə var, hərbir ayda var, 

Bu gözəl diyarda, bu gözəl yerdə. 
 

Eləbil görürsən əsil cənnəti, 

Hiss edib duyursan pak məhəbbəti, 

Nəciblik, zəriflik, hər ləyaqəti, 

Bu gözəl diyarda, bu gözəl yerdə. 
 

Baxan yox üzlərə xain, qiyqacı, 

Görmürsən üzlərdə kədəri, acı, 

Heçkimsə deyildir nəsə möhtacı, 

Bu gözəl diyarda, bu gözəl yerdə. 
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Silinir ürəkdən hicranın pası, 

Qalmayır kədərin ləkəsi, pası, 

Deyiləm gileyli, deyiləm ası, 

Bu gözəl diyarda, bu gözəl yerdə. 
 

Ürəklər tanımır dərdi, qübarı, 

Bəsləyir, yetişir gözəl nübarı, 

Qoruyur, saxlayır gənclik vüqarı, 

Bu gözəl diyarda, bu gözəl yerdə. 

 

Könül seyr eyləyir ala gözləri, 

Qaymaq dodaqları, lalə üzləri, 

Həzin ləhcələri, şirin sözləri, 

Bu gözəl diyarda, bu gözəl yerdə. 

 

Baxıb bu ellərin seyrinə daldım, 

Eşqin rübabını kökləyib çaldım, 

Qaymaq dodaqlardan kamımı aldım, 

Bu gözəl diyarda, bu gözəl yerdə. 

 

Eşq olsun bu xalqa, belə millətə, 

Salmır bir-birini zülmə, zillətə, 

Haqlı yetişibdir o səadətə, 

Bu gözəl diyarda, bu gözəl yerdə.      

       

Ey Cəmil gün keçir, sür dövranını, 

At sinən üstündən qəm karvanını, 

Qoru varlığını, saxla canını, 

Bu gözəl diyarda, bu gözəl yerdə. 

 

           1981-ci ildə 4 aylıq təkmilləşdirmə kursunda                   

Kiyevdə olarkən. (oktyabr, noyabr, dekabr) Kiyev                                                                                                  

 

                       Cəmil Əkbər     
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137.  OĞLUM 
 

Kimsədən çəkinmə, qorxma dünyada, 

Hünərlə, zəhmətlə yaşayın oğlum. 

Aldanma namərdə, uyma xoryada,  

Namusla, qeyrətlə yaşayın oğlum. 
 

Keçirmə günləri səfil, avarə,        

Ha gəzsən dərdinə tapılmaz çarə,  

Düşərsən çətinə, düşərsən dara, 

Məzmunla, hikmətlə yaşayın oğlum. 
 

Zəhmətdir insanın şərəfi, şanı, 

Tükənməz sərvəti, gövhəri-kanı, 

Ata sözlərini yaxşı bil, tanı,          

Fəhmlə, diqqətlə yaşayın oğlum. 
 

Qoy başın ucalsın, üzün ağ olsun, 

Elin nəzərində uca dağ olsun, 

Sənətin parlasın, canın sağ olsun, 

Eşq-məhəbbətlə yaşayın oğlum.                       
 

Ariflər yanında düşmə qiymətdən,            

Düşmə təmtəraqdan, düşmə ziynətdən,  

Enmə mövqeyindən, nə də hörmətdən,  

Dəyərlə, qiymətlə yaşayın oğlum. 
 

Xoş keçsin həyatda dövranın sənin, 

Günün, güzəranın, növrağın sənin,  

Gəlsin hər diyardan sorağın sənin, 

Hörmətlə, izzətlə yaşayın oğlum. 
 

Çəkməyin qəm-kədər kef ilə dolan,  

Halal zəhmət ilə, nəf ilə dolan,  

Tar ilə, saz ilə, dəf ilə dolan,  

Gün görün ləzzətlə yaşayın oğlum. 
 

Qəlbində bəsləmə kini, küdrəti,  

Nə paxıl, nə xain olmayın qəti, 

Gəlmişik dünyaya bil  müvəqqəti. 

Xoş arzu-niyyətlə yaşayın oğlum. 
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Ədəbli, ərkanlı həyalı olun, 

Məsləkli, vicdanlı, qayəli olun,   

Arxalı, köməkli, sayəli olun,     

Abırla, işmətlə yaşayın oğlum. 
 

Ləkələmə, təmiz saxla adını,   

Ana bilin, bacı bilin qadını,  

Səmərsiz, faydasız bəsləmə canı, 

İnsafla, mürvətlə yaşayın oğlum. 
 

Qoy başın ucalsın, üzün ağ olsun, 

Elin nəzərində uca dağ olsun, 

Sənətin parlasın, dürlü bağ olsun, 

Şərəflə, şöhrətlə yaşayın oğlum. 
 

Sən çalış özünə ləyaqət qazan, 

Etibar, etiqad, sədaqət qazan,  

Kəramət əhli ol, səxavət qazan,  

Tükənməz sərvətlə yaşayın oğlum. 
 

İtirib əqlini olma divanə, 

Nə laqeyid olma, nə də biganə, 

Dərk eylə nə üçün gəldin cahanə? 

Cəsarət cürətlə, yaşayın oğlum. 

 

Qəlbində kök salsın məhəbbət sənin, 

Səxavət, kəramət, sədaqət sənin, 

Ədalət Cəmilin, həqiqət sənin, 

İstəklə, hörmətlə yaşayın oğlum.  
 

                   Cəmil Əkbər    5. 12 – 1981 / Kiyev 

        

 138. OĞLUM 
 

Yaşa hünərinlə, öz zəhmətinlə, 

Özgə zəhmətilə yaşama, oğlum. 

Ad qazan, san qazan öz xidmətinlə, 

Özgə xidmətilə yaşama, oğlum. 
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Abırın, ismətin öz arın olsun, 

Etibar, etiqad, ilqarın olsun, 

Dözümün, durumun, tutarın olsun,  

Özgə qeyrətilə yaşama, oğlum. 
 

Oxu Nizamidən, bil Nizamidən, 

Çağır Nizamidən, çal Nizamidən,  

Çək öz zülalını, bal Nizamidən,  

Özgə nəsihətlə yaşama oğlum. 

  

Oba həvəsli ol, el həvəsli ol, 

Bülbül həvəsli ol, gül həvəsli ol, 

Mizrab həvəsli ol, tel həvəsli ol, 

Özgə bir diqqətlə yaşama, oğlum. 
 

Vətənə, xalqına sədaqətli ol, 

İnsaflı, mürvətli, kəramətli ol,  

Nəcib ol, zərif ol, məlahətli ol,  

Özgə bir riqqətlə yaşama, oğlum. 
 

Xalqının tarzəni, sazandarı ol, 

Könüllər ram edən, kamandarı ol, 

Sehirli aləmin nəğməkarı ol,  

Özgə bir hikmətlə yaşama, oğlum. 
 

Dərsini elindən, obandan götür, 

Oxu tarixləri, babandan götür,  

Martena peçindən, sobandan götür, 

Özgə hərarətlə yaşama, oğlum. 
 

Gözəl səadəti niyyətində gör, 

Öz könül mülkünün zinyətində gör, 

Nəcib istəyində, adətində gör,  

Özgə bir adətlə yaşama, oğlum. 
 

Ellərin qəlbində izin var olsun, 

Ocağın var olsun, közün var olsun, 

Söhbətin var olsun, sözün var olsun,  

Özgə bir söhbətlə yaşama, oğlum. 
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Qiyməti alanda sərraflardan al, 

Alimdən, loğmandan, ariflərdən al, 

Oxuyub biləndən, maariflərdən al,  

Özgə bir qiymətlə yaşama, oğlum. 

 

Adına-sanına şərafət gətir, 

Ətiri-gülüstan, təravət gətir,  

Ləyaqət üstünə, ləyaqət gətir,  

Özgə məziyyətlə yaşama, oğlum. 

 

Ata nəsihətin yadında saxla, 

Məqamı gəldikcə yerində yoxla, 

Qəlbini düz saxla həmişə haqla,  

Özgə bir minnətlə yaşama oğlum. 
 

                      Cəmil Əkbər      12. 05 – 1988 

                                    

 139. DE KİMƏ OĞLUM? 
 

Babamız Koroğlu, nənəmiz Nigar, 

Sədası ellərdə diyarbadiyar, 

Hünər meydanında külli-ixtiyar, 

De kimə çəkmisən, de kimə oğlum? 

 

Çəkdi əzabını millətin sənin, 

Ovsandı əlindən xilqətin sənin, 

Nə yaman bəd gəldi xislətin sənin, 

De kimə çəkmisən, de kimə oğlum? 

 

Eşidəni, bilənləri bezdirdin, 

Ağlayanı, gülənləri bezdirdin, 

Vaxt-vədəsiz ölənləri bezdirdin, 

De kimə çəkmisən, de kimə oğlum? 

 

Şərəfli-şöhrətli ad qazanmadın, 

Qohumdan, qardaşdan yad qazanmadın, 

Bir ləzzət anlayıb, dad qazanmadın, 

De kimə çəkmisən, de kimə oğlum? 
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Çalışdın, vuruşdun vara çatmadın, 

Qönçədə soluxdun, bara çatmadın, 

Haraya yetişib kara çatmadın, 

De kimə çəkmisən, de kimə oğlum? 
 

Nə qədər böyüdün, ucalmamısan, 

Hünər meydanında bac almamısan, 

Qüvvət toplayaraq güc almamısan, 

De kimə çəkmisən, de kimə oğlum? 
 

Dilində Nizami müdrikliyi yox, 

Fəhmi-fərasətin zirəkliyi yox, 

Ellərə, obaya gərəkliyi yox, 

De kimə çəkmisən, de kimə oğlum? 
 

Təfəkkür, idrakı, düşüncəsi yox, 

Əzab-əziyyəti, işgəncəsi yox, 

İşinin-gücünün nəticəsi yox, 

De kimə çəkmisən, de kimə oğlum? 
 

Dərsini almadın “Xəmsə”dən niyə? 

İbrət götürmədin kimsədən niyə? 

Düşmüsən inamdan, həvəsdən niyə? 

De kimə çəkmisən, de kimə oğlum? 
 

Ayılıb qəflətdən oyanmamısan, 

Xalqın xidmətində dayanmamısan, 

Şəfəqin nuruna boyanmamısan, 

De kimə çəkmisən, de kimə oğlum? 
 

Eşqə, məhəbbətə biganə oldun, 

İtirib əqlini divanə oldun, 

Alışıb şamlara pərvanə oldun, 

De kimə çəkmisən, de kimə oğlum? 
 

Nə qədər görmüsən, götürməmisən, 

Bəsləyib bağları bitirməmisən, 

Gedəni qaytarıb gətirməmisən, 

De kimə çəkmisən, de kimə oğlum? 
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Fizuli babama bənzərin yoxdur, 

Misri qılınctəki xənçərin yoxdur, 

Xaqanisayağı6 əsərin yoxdur, 

De kimə çəkmisən, de kimə oğlum? 
 

Yaxşı övlad babasına oxşayar, 

Ellərinə, obasına oxşayar,  

Martenatək sobasına oxşayar, 

De kimə çəkmisən, de kimə oğlum? 
 

 

                          Cəmil Əkbər    9. 05 – 1996 

 

 140. DİŞİM 
 

 

 

Əlli il ağızda olan bir dişi, 

Bugün zibilliyə tullatdırırlar. 

Neçəki sağ idi, görürdü işi. 

Xətrinə dəyməyib saxlatdırırlar. 
 

Eləki başladı zədələnməyə, 

Sızıltı verməyə gədələnməyə,  

O layiq görülür hədələnməyə,  

Arabir həkimə yoxlatdırırlar. 
 

Deməyin dostluqda insafsızda var,  

Əzazil, mürvətsiz, ya qansızda var,  

İlqardan dönük də, vəfasız da var,       

Zəhləni tökəndə qopartdırırlar. 
 

Eləki pozulur əhvalı, halı,              

Artırır ağrını, dərdi, məlalı,          

İncidir, bezdirir o əhli-halı,                                          

Çarəsiz qalaraq çıxartdırırlar.   
 

Bəzisi aldanır qızıl, gümüşə, 

Qiyməti verməyir gördüyü işə, 

Hücuma keçirlər sağlam bir dişə, 

Havayı kökündən laxlatdırırlar.   

 
6 Əfzələddin İbrahim Əli oğlu Xaqani Şirvani nəzərdə tutulur. 
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Dinləyin Cəmili siz olun halı,           

Artırma qüssəni, dərdi, məlalı, 

Kim cana doydursa eli, mahalı? 

Qanun qarşısında haxlatdırırlar. 
 

                        Cəmil Əkbər      14. 02 -1977 

             

141.LÖVHƏLƏR7 

Günəşin üzünü bulud almasın, 

Onsuz nə həyat var, nə yaşayış var. 

Qoy qara buludlar heç çaxnaşmasın, 

Ondan şimşək törər, qığılcım çıxar. 

     

Kim ki, ustadına xain baxarsa? 

Deyərlər gözünə qan axıb damar. 

Sısqaca bir bulaq coşub axarsa, 

Kim onu kükrəyən, axan sel sanar?        

 

Səpilən toxumun cücərir çoxu, 

Ondan gözləyirlər barı, səpənlər. 

Heçkəsi basmasın nə mürgü, yuxu, 

Buğda biçməyirlər darı səpənlər.          

 

Həyat yollarını doğru gedənlər, 
Nə büdrəyər, nə dolaşar, nə azar, 

Mənliyini qoruyanlar, güdənlər, 

Nə yanılar, nə səhv edər, nə yozar. 

 

İnsanlığın qədirini bilənlər, 

Əməliylə sevinənlər, gülənlər, 

Bu cahana xoş məramla gələnlər, 

Ünsiyyəti nə sarsıdar, nə pozar. 

 

 
7 “Lövhələr” şeiri Ağamalı oğlu adına Azərbaycan Kənd Təssərrüfatı İnstitunun 

yayınladığı “Kadr uğrunda” qəzetinin 7 noyabr 1983-cü il, № 20 səh.3-də, “Həyat 

həqiqətləri” başlığı ilə 3 bənd çap olunmuşdur. 
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Sədaqətlə, səxavətlə dolanan, 

Ədalətlə, həqiqətlə dolanan, 

Ədəb-ərkan, ləyaqətlə dolanan, 

Nə dağıdar, nə talayar, nə qazar. 

 

Əsl olan əməlindən utanmaz, 

Öz kökündən, təməlindən utanmaz, 

Fitnəsindən, nə felindən utanmaz, 

Nə bezikməz, nə də deməz dad-hazar. 

 

Ay Cəmil, xalqına sadiq olanlar, 

Düşüncəyə, pürkamala dolanlar, 

Təlim-tərbiyədən kamil olanlar, 

Nə şər fikirləşib, nə böhtan yazar. 
 

                           Cəmil Əkbər 1967 
 
 

142. NƏ MƏN SƏNƏM, NƏ SƏN MƏNSƏN 
 
 

 

Kim deyir ki, hamı birdir? 

Dili birdir, sözü birdir,  

Baxışı bir, gözü birdir, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 

 

Nə üzü bir, camalı bir,  

Nə arzusu, kamalı bir,  

Nə məsləki, amalı bir. 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 

 

Əcdad başqa, əsil başqa, 

Neçə-neçə nəsil başqa, 

Olduğumuz fəsil başqa, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 

 

Ata başqa, ana başqa, 

Südü başqa, qanı başqa, 

İnsanoğlu hamı başqa,  

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 
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Fərqimiz var mayamızda, 

İsmətimiz, həyamızda,  

Haqdan çatan payımız da, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 
 

Zaman başqa, məkan başqa,  

Bazar başqa, dükan başqa, 

Fürsət başqa, imkan başqa,  

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 
 

Bambaşqadır adımız da, 

Qohumumuz, yadımız da, 

Tamımız da, dadımız da,                  

Nə mən sənəm, nə sən mənsən.         
 

Bir deyildir qeyrətimiz,               

Xətirimiz, hörmətimiz,                

İstəyimiz, nifrətimiz, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən.   

 

Bir deyildir halımız da, 

Dəymişimiz, kalımız da, 

Əqidəmiz, yolumuz da, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 
 

Müxtəlifdir peşəmiz də, 

Əməlimiz, işimiz də, 

Tamahımız, dişimiz də, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 
 

Hərkəsın öz kamalı var, 

Məsləki var, amalı var, 

Görkəmi var, camalı var, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən.  
 

Torpaq başqa, fəza başqa, 

Bədəndəki əza başqa, 

Xəta başqa, cəza başqa,              

Nə mən sənəm, nə sən mənsən.  
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Fərqimiz var hörmətdə də, 

İnsafda da, mürvətdə də, 

Var-dövlətdə, sərvətdə də, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 
 

Bir deyildir vücudumuz, 

Çəkdiyimiz həsədimiz, 

Nə arzumuz, məqsədimiz, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 
 

Mən düz dedim, sən yozmusan, 

Mən çaşmışam, sən azmısan, 

Mən yazmışam, sən pozmusan, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 
 

Mən yaşatdım, sən öldürdün, 

Mən yandırdım, sən söndürdün, 

Mən ucaltdım, sən endirdin, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 
 

Mən görmüşəm, sən görmədin, 

Mən dərmişəm, sən dərmədin, 

Mən vermişəm, sən vermədin, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 
 

Məm əkmişəm, sən dərmisən, 

Mən eşitdim, sən görmüsən, 

Mən çıxmışam, sən girmisən, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 
 

Mən yeşiyəm, sən arısan, 

Mən doluyam, sən yarısan, 

Mən suluyam, sən qurusan, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 

 

Mən dözümlü, sən dözümsüz,  

Mən çəlimli, sən çəlimsiz, 

Mən gəlimli, sən gəlimsiz, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən.  
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Mən zirvəyəm, sən təpəsən, 

Mən qənimət, sən tikəsən, 

Mən dəryayam, sən ləpəsən, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən.8  
 

Hərkəsin öz hörməti var, 

Öz abırı, isməti var, 

Öz zəhməti, qüvvəti var, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 
 

Mən bülbüləm, sən qarğasan, 

Mən rəiyyət, sən darğasan, 

Mən çapıram, sən yorğasan, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 
 

Gəlin duyaq sizi-bizi, 

Görüb seçək əyri, düzü, 

Doğru gedək yolu, izi, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 
 

Gəlin bilək yerimizi,                                              

Bölək xeyri-şərimizi, 

Duyaq biri-birimizi,                                               

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 
 

İnsan olub insan ölək, 

İşlətməyək hiylə, kələk, 

Biz hərkəsə  dəyər verək, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 
 

Bilə-bilə, qana-qana, 

Yolu getmə yana, yana, 

Qiymət verək hər insana, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 

 
8 II variant                        Mən zirvəyəm, sən təpəsən, 

Mən bir parça, sən tikəsən, 

Mən dəryayam, sən ləpəsən, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 
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Mən də, sən də, o da yaşa,  

İstər çəkil, gendə yaşa,   

Yetiş haray, dada yaşa,               

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 
 

Fərq olsada aramızda, 

Oramızda, buramızda, 

Dövranımız, qurğumuzda, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 
 

Fərq olsda fəsillərdə, 

Nəcabətdə, nəsillərdə,  

Dədə-baba, əsillərdə, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən.  
 

Fərq olsada varda, halda, 

Həm fikirdə, həm xəyalda, 

Nə düşüncə, nə xülyada, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən.  

 

Fərq olsada aramızda, 

Cərgəmizdə, sıramızda, 

Mətahımız, barımızda, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 

 

Fərq olsada nəsillərdə, 

Dədə-baba əsillərdə, 

Fərqimiz var fəsillərdə, 

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 

 

Mən Cəmiləm, sən isə kim? 

Mən ayığam, sən isə dəm, 

Mən ziləmsə, sən isə bəm,    

Nə mən sənəm, nə sən mənsən. 
 

                    Cəmil Əkbər 
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143. AĞRIN ALIM 

 

Ötür dövran, keçir zaman,     

Dağ başını alır duman,          

Görmürsənmi vermir aman?  

Bir az tələs ağrın alım. 

 

Gözləməyir nə vaxt, vədə, 

Dünən uşaq, bugün dədə,  

Qoyma keçsin səni gədə,  

Bir az tələs ağrın alım. 

 

Görmürsənmi bu şən həyat? 

Gözəl dövran bu kainat, 

Çalış sən də məqsədə çat, 

Bir az tələs ağrın alım. 

 

Yoldaş olma yatanlara, 

Çamırlığa batanlara, 

Matəmini tutanlara,  

Bir az tələs ağrın alım. 

 

Tay-tuşundan qalma dala, 

Azma yolu sağa-sola,  

Zəfərlər çal bala-bala, 

Bir az tələs ağrın alım. 

 

Yolunu salma dolaşıq, 

Gözlərində varkən işıq, 

Vətəninə ol yaraşıq, 

Bir az tələs ağrın alım. 

 

Hədər yerə veyillənmə, 

Ora-buraya teylənmə,  

Nə gecikmə, nə əylənmə, 

Bir az tələs ağrın alım. 
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Vaxtını versən hədərə, 

Düşərsən qəmə, kədərə, 

Nəzər sal nurlu səhərə, 

Bir az tələs ağrın alım. 
 

Boş dayanmaq bizə ardır, 

Deməsinlər laldır, kardır, 

Hər günün öz hökmü vardır, 

Bir az tələs ağrın alım. 
 

Nəqədər ki, kamalın var, 

Məsləkin var, amalın var, 

Öz hüsnün var, camalın var, 

Bir az tələs ağrın alım. 
 

Meylin olsun daim haqla, 

Sözlərimi yadda saxla, 

Zəmanəni tez qabaqla, 

Bir az tələs ağrın alım. 
 

Demirəmki üz özünü,  

Deyirəm yumma gözünü,     

Məqamında de sözünü,         

Bir az tələs ağrın alım. 
 

Təmkinli ol, çox darıxma, 

Ora-buraya vurnuxma, 

Nə yanılma, nə karıxma, 

Bir az tələs ağrın alım. 
 

Çoxları vaxtı itirdi, 

Tac ilə taxtı itirdi, 

Boylandı, baxdı itirdi, 

Bir az tələs ağrın alım. 
 

Kim geciksə peşman olur, 

Öz-özünə düşman olur,         

Göz yaşları leysan olur, 

Bir az tələs ağrın alım. 
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Gecikənlər tapanmadı, 

Xətalardan sapanmadı, 

Bürc qalalar yapanmadı, 

Bir az tələs ağrın alım. 

 

Gecikənlər kara yetməz, 

Dövlət, sərvət vara yetməz, 

Butaqları bara yetməz,  

Bir az tələs ağrın alım. 

 

Nəsihətim həqiqətdir, 

İnsanlığa ləyaqətdir, 

Eşitməsən fəlakətdir, 

Bir az tələs ağrın alım. 
 

           Cəmil Əkbər       1. 11 - 1980 
                     

 144. YERİM VAR 
 

Ləyaqəti gözləməyən insana, 

Nə yolumda, nə izimdə yerim var. 

Həqiqəti izləməyən insana, 

Nə didəmdə, nə gözümdə yerim var. 

 

Ünsiyyəti, ülfətləri pozana, 

Şər danışıb, böhtanları yazana, 

Ona-buna dərin quyu qazana, 

Eniş-yoxuş, nə düzümdə yerim var. 
 

Məhəbbətə biganəlik edənə, 

Sərsərilik, divanəlik edənə, 

Özgə səmtə üz tutana, gedənə, 

Nə dilimdə, nə sözümdə yerim var. 
 

Avamlara, cahillərə, nadana, 

Yollarını tərsəməssəb adana, 

Haqqı-sayı sümürənə, udana, 

Nə ərkimdə, nə nazımda yerim var. 
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Anlayıb, düşünüb qanmayanlara, 

Xətiri, hörməti anmayanlara, 

Böyüyü, kiçiyi sanmayanlara, 

Nə qajımda, nə bazımda yerim var. 
 

İnsaf-mürvət, kəramətdən dönüyə, 

Vicdan, məslək, sədaqətdən sönüyə, 

El varına, dadamala, əniyə, 

Nə qışımda, nə yazımda yerim var. 
 

Nanəcibə, namərdlərə, naqisə, 

Paxıllara, xainlərə, xəbisə, 

Tamahkara, acgözlərə hərisə, 

Nə astarım, nə üzümdə yerim var. 
 

Nanıkorlar sığınmasın kölgəmə, 

Söykənməsin, kötüyümə, dingəmə, 

Boylanmasın ərazimə, bölgəmə, 

Nə odumda, nə közümdə yerim var. 
 

Abırsız, ismətsiz, həyasızlara, 

Əqidə, məsləksiz, qayəsizlərə, 

Təlimsiz böyüyən dayəsizlərə, 

Nə kamanım, nə sazımda yerim var. 

 

Cəmil Əkbər, hər yetənə can demə, 

Anla demə, düşün demə, qan demə, 

Süfrə açıb, əl uzadıb, nan yemə, 

Nə çoxumda, nə azımda yerim var. 
 

                         Cəmil Əkbər      18. 11 – 1992 
 

 

 145. NEYLƏYƏSƏN? 

 

Nurani, ağsaqqal, ahal yerində, 

Oturub hökm edir çal, neyləyəsən? 

Əqilli-kamallı, cahal yerində, 

Salırlar araya qal neyləyəsən?  
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Qanmazlar əylənib qanan yerində, 

Abırlı, ismətli, canan yerində, 

Eşqə mübtəladır Sənan yerində, 

Dayanıb durubdur kal neyləyəsən? 
 

Ürək sözlərini deyə bilməyən,      

İncə mətləbləri duya bilməyən,     

Günahı-savabı yuya bilməyən,  

Qalmısan əlacsız, lal neyləyəsən?     
 

Hiyləgər, dələduz bic əyyamında,  

Sərsəri, kəmağıl, gic əyyamında,   

Vicdanı-məsləki kəc əyyamıda, 

İşlənir nömrələr, xal neyləyəsən?   
 

Yaxşını yamandan seçən tapılmır, 

Mərifət şərbəti içən tapılmır,     

Haqqın yollarından keçən tapılmır,   

Qoyurlar yerinə mal neyləyəsən? 
 

Ünsiyyəti, ülfətləri pozduran,          

Doğru fikri tərsəməssəb yozduran, 

Ayaq altdan dərin quyu qazdıran, 

Aparmır mənzilə yol neyləyəsən?    
 

İdrakı sönüklər, kamalı-kəmlər, 

Əqidə-məsləki, amalı-kəmlər, 

Görkəmi, yöndəmi camalı-kəmlər, 

Yeyirlər pətəkli bal, neyləyəsən? 
 

Hər gəlib - gedənə, söz demək olmur,  

Fikrini çatdırıb düz demək olmur, 

Səbr edin, tablaşın, döz demək olmur, 

İnləyir qəlblərdə val neyləyəsən?  
 

Nə qədər meyvəli bağlar yerində,  

Qarpızlı, qovunlu tağlar yerində, 

Xınalı kəklikli dağlar yerində,  

Sulanıb bitibdir kol neyləyəsən? 
 

                            Cəmil Əkbər 1.12 -1987                                                                                                               
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146. BOŞ KƏLLƏLƏR 
 

Bəşəri-aləmin bəlası oldun, 

Ay çürük kəllələr, ay boş kəllələr. 

Haçandan bəridir qalası oldun, 

Ay çürük kəllələr, ay boş kəllələr. 

 

Sənin ucbatından qaraldı hava, 

Salındı araya qal-qovğa, dava, 

Törəyib çoxaldı, sərsəri, yava, 

Ay çürük kəllələr, ay boş kəllələr. 

 

Korlandı əsəblər, qaraldı qanlar, 

Ağrıdı ürəklər, üzüldü canlar, 

Yüksəldi həryanda ahlar, amanlar, 

Ay çürük kəllələr, ay boş kəllələr. 

 

Ünsiyyət-ülfəti pozduran sənsən, 

Doğrunu tərsinə yozduran sənsən,  

Ayaqlar altından qazdıran sənsən, 

Ay çürük kəllələr, ay boş kəllələr. 

 

Nə qədər qapılar bağlı qoymusan, 

Çəkib sinələrə dağlı qoymusan, 

Günləri qaralı-ağlı qoymusan, 

Ay çürük kəllələr, ay boş kəllələr. 

 

Əlindən çoxları saraldı-soldu, 

Gözləri zilləndi, yollarda qaldı, 

Qərq oldu fikirə, xəyala daldı, 

Ay çürük kəllələr, ay boş kəllələr. 

 

Könüllər mülkünə kədəri saldın, 

Qəm-qüssə gətirib, qəhəri saldın, 

Doldurub qədəhə zəhəri saldın, 

Ay çürük kəllələr, ay boş kəllələr. 
 



259 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD 

 

Sənin ucbatından ağardı başlar, 

Tutuldu qabaqlar, çatıldı qaşlar, 

Yayıldı aləmə sarsaq vərdişlər, 

Ay çürük kəllələr, ay boş kəllələr. 
 

Yaxşılıq qanmadın, yamanlıq etdin, 

Kol kimi cücərib yollarda bitdin, 

Ləyaqət əhlinin bədinə getdin, 

Ay çürük kəllələr, ay boş kəllələr. 
 

Bu dünya düzəlməz, nə qədər varsan, 

Nə qədər qarovsan, nə qədər korsan, 

Qulağın eşitmir, nə qədər karsan, 

Ay çürük kəllələr, ay boş kəllələr. 
 

Mənim də qəsdimdə duran sən oldun, 

Salıb dağa-daşa yoran sən oldun, 

Çəkib iliyimi soran sən oldun, 

Ay çürük kəllələr, ay boş kəllələr. 
 

Nə sədaqət, nə səxavət anladın, 

Nə haq qandın, nə ədalət anladın, 

Ədəb-ərkan nə mərifət anladın, 

Ay çürük kəllələr, ay boş kəllələr. 

 

Sənin ucbatından dağıldı kəndlər, 

Çoxaldı qüssələr, kədərlər, dərdlər, 

Salındı məhbəsə  nə qədər mərdlər, 

Ay çürük kəllələr, ay boş kəllələr. 

 

Dad sənin əlindən, qocaldı Cəmil, 

İnlədi, sızladı, sozaldı Cəmil, 

Yarıdan-yarıya azaldı Cəmil, 

Ay çürük kəllələr, ay boş kəllələr. 
 

                         Cəmil Əkbər  3. 09 – 1992 
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147. İŞİ KİMLƏR DÜZƏLDƏCƏK? 

 

Hamı oğru, hamı əyri,  

İşi kimlər düzəldəcək? 

Əyriliyin nədir xeyri? 

İşi kimlər düzəldəcək? 

 

Çoxalıbdı xain, xəbis, 

Qarınqulu, acgöz, həris, 

Hamı cılız, hamı naqis, 

İşi kimlər düzəldəcək? 

 

Hamı saxta, hamı bicdir, 

Hamı sərsəm, hamı gicdir, 

İlqara, imana kəcdir, 

İşi kimlər düzəldəcək? 

 

Hamı höcət, hamı nəsdir, 

Hamı inad, hamı tərsdir, 

Hamı bədxah, hamı pisdir, 

İşi kimlər düzəldəcək? 

 

Əyrilərə söz deyən yox, 

Fikirini düz deyən yox,  

Səksən, doxsan, yüz deyən yox, 

İşi kimlər düzəldəcək? 

 

Düzəldənin özü düz döy, 

Yolu düz döy, izi düz döy, 

Nə söhbəti, sözü düz döy, 

İşi kimlər düzəldəcək? 

 

Hamı saxta, hamı yalan, 

Hamı əqrəb, hamı ilan, 

Hamı satan, hamı alan, 

İşi kimlər düzəldəcək? 

 



261 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD 

 

Hamı hiylə, hamı kələk, 

Hamı bicdir, hamı tülək, 

Daşa dəyir arzu, dilək, 

İşi kimlər düzəldəcək? 

 

Bəşər çəkir zəlaləti, 

Müsibəti, fəlakəti, 

Görə bilmir nihayəti, 

İşi kimlər düzəldəcək? 

 

Nə qanun var, nə də qayda, 

Bundan bizə nədir fayda? 

Ötüb keçir ildə, ay da, 

İşi kimlər düzəldəcək? 
 

                 Cəmil Əkbər       22. 12 -1993 
 

148. BU YOLLA, BU İZLƏ GEDƏNHA YOXDUR 
 

Kimə lazım imiş ədalət görən? 

Bu yolla, bu izlə gedənha yoxdur. 

Doğruluq, düzgünlük, həqiqət görən, 

Bu yolla, bu izlə gedənha yoxdur. 

 

Kimə gərək imiş bu düşüncələr? 

Yersiz bu sitəmlər, bu işgəncələr? 

Vurha-vur, qırha-qır, pəncə-pəncələr? 

Bu yolla, bu izlə gedənha yoxdur. 
 

İnsanlıq hardadır, mərhəmət harda? 

Sədaqət hardadır, səxavət harda? 

Xeyirxahlıq harda, fəzilət harda? 

Bu yolla, bu izlə gedənha yoxdur. 
 

İnsandan-insana hörmət qalmayıb, 

Kəramət qalmayıb, mürvət qalmayıb,  

Abır tükənibdir, ismət qalmayıb, 

Bu yolla, bu izlə gedənha yoxdur. 
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İnsanlıq ləyaqət sözdə qalıbdır, 

Arzuda, istəkdə, közdə qalıbdır, 

Yamacda, çöllərdə, düzdə qalıbdır, 

Bu yolla, bu izlə gedənha yoxdur. 
 

Kimə lazım imiş bu həngamələr? 

Bu adət vərdişlər, bu ənənələr? 

Bu qanun, bu qayda, bu dəbdəbələr? 

Bu yolla, bu izlə gedənha yoxdur. 
 

Hamı at çapırır, tərsinə gedir, 

Çox deyib, danışsan hirsinə gedir, 

Nəslinə, cinsinə, irsinə gedir, 

Bu yolla, bu izlə gedənha yoxdur. 
 

Kimə lazım imiş zəkalı başlar, 

Dərin düşüncəli kamallı başlar, 

Əqidə, məsləkli, amallı başlar, 

Bu yolla, bu izlə gedənha yoxdur. 
 

Kimə lazım imiş düz demək indi? 

Səbr edib, tablaşıb, döz demək indi? 

Vaxtından irəli, tez demək indi? 

Bu yolla, bu izlə gedənha yoxdur. 

 

Kimə lazım imiş bu qədər məktəb? 

Bilinmir məqsədlər, bilinmir mətləb. 

İşləmir düşüncə, gətirməyir təb, 

Bu yolla, bu izlə gedənha yoxdur. 

 

Kimə gərək imiş bu qədər kitab? 

Neçə müraciət, bu qədər xitab? 

Oxumur çoxları, gətirməyir tab, 

Bu yolla, bu izlə gedənha yoxdur. 

 

Kimə lazım imiş Məhəmmədimiz? 

Nizami, Fizuli, nə Nəsimimiz,  

Sabirim, Cavidim, nə Səmədimiz, 

Bu yolla, bu izlə gedənha yoxdur. 
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Cəmil Əkbər, bu yollarda yoruldu, 

Dərya kimi çalxalandı, duruldu, 

Gah o yana, gah bu yana buruldu, 

Bu yolla, bu izlə gedənha yoxdur. 
 

               Cəmil Əkbər       17. 10 -1991 

                               

 149. BAXANHA YOXDUR 

 

Kimə deyim, niyə yazım bilmirəm? 

Deməklə sözə də baxan ha yoxdur. 

Yerəmi, göyəmi yazım bilmirəm? 

Əyriyə, düzə də baxanha yoxdur. 

 

Qanundan, qaydadan qalmayıb əsər, 

Qalmayıb bir fayda, görünmür səmər, 

Yoxdur bir qətiyyət, yoxdur bir kəsər, 

Yola da, izə də baxanha yoxdur. 

 

Durduqca başımın tüstüsü artır,    

Cahil bəndələrin dəstəsi artır, 

İnsanın çıxdaşı, xəstəsi artır,        

Kababa, közə də baxanha yoxdur. 

 

Hərnəyə baxırsan öz yerində döy,  

Əyri yerində döy, düz yerində döy, 

Fikir yerində döy, söz yerində döy, 

Astara, üzə də baxanha yoxdur. 

 

Xəyallar dolaşıb hamı çaş qalıb,   

Yerini dəyişib ayaq, baş olub,      

Söz də əsər etmir, ürək daş olub,  

Qaşa da, gözə də baxanha yoxdur. 

 

Nə qədər danışıb söz vururamsa,  

Hamıdan gec yatıb, tez dururamsa,         

Tirmə-şal toxuyub, bez qururamsa,         

Boylanıb bir bizə baxanha yoxdur.           
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Bazar bahalıqdır, qiymətlər artıb,  

Bər-bəzək çoxalıb, zinətlər artıb,    

Səbrimiz daralıb, hiddətlər artıb,  

Çoxa da, aza da baxanha yoxdur. 

 

Ünsiyyət-ülfətdə puldur hökm edən,  

Yelbeyin gözəllər, duldur hökm edən,           

Əyri cığırlardır, yoldur hökm edən, 

Əlliyə, yüzə də baxanha yoxdur. 

 

Dəyişib zəmanə belədir qardaş,  

Həqiqət yalana kölədir qardaş,                      

Əzirlər, döyürlər pilədir qardaş,     

Oğula, qıza da baxanha yoxdur. 

 

Toylarda çalınan bilmirsən nədir? 

Onu dinlədikcə qəlbini didir, 

Məclis sahibləri nə məqsəd güdür? 

Tara da, saza da baxanha yoxdur. 
 

Cəmil Əkbər 14. 06  -1992, 12. 07 -1992                   
 

 150. XƏBƏRİ YOXDUR 
 

 

Adam var dünyanın sirrini bilir, 

Hayıf ki, özündən xəbəri yoxdur. 

Yaxını, uzağı, bərini bilir, 

Hayıf ki, izindən xəbəri yoxdur. 

 

Dünyanın işinə başı qarışıb, 

Tutulub qabağı, qaşı qarışıb,  

Özü də bilmədən naşı qarışıb, 

Oğlundan, qızından xəbəri yoxdur. 

 

Hər yetən kimsəyə söz atıb gedir, 

Əyri atıb gedir, düz atıb gedir, 

Tvist atıb gedir, caz atıb gedir, 

Neyindən, sazından xəbəri yoxdur. 
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İnsanövladının qəlbinə dəyir, 

Vurub qamətini, qəddini əyir, 

Əlinə keçəni döşürüb yeyir, 

Çoxundan, azından xəbəri yoxdur. 

 

Yersiz söz danışıb başı ağrıdır, 

Ürəyi ağrıdır, döşü ağrıdır,  

Sarsıdıb xəyalı, huşu ağrıdır, 

Doğrusu, düzündən xəbəri yoxdur. 

 

Yaxını, uzağı görə bilməyir, 

Məhəbbət bağından dərə bilməyir,  

Aldığı borcları verə bilməyir, 

Kor olub gözündən, xəbəri yoxdur. 

 

Dünya dağılsada eyninə gəlmir, 

Çatıb idrakına, beyninə gəlmir, 

Düşüncə, təfəkkür zehninə gəlmir,  

Astarı, üzündən xəbəri yoxdur. 

 

Dolanıb dünyanı, divanə gəzir, 

Tapmayıb dərdlərə biçarə gəzir, 

Salıb ürəkləri avarə gəzir, 

Qışından, yazından xəbəri yoxdur. 

 

Yerə-göyə sığışmayır ədası, 

Ha desən də, düzələn döy qadası, 

İncidibdir bu bəşəri sədası, 

Ərkindən, nazından xəbəri yoxdur.                             

 

                                                                                                                                                                                      Cəmil Əkbər      10. 05 – 1998 

 

  151. AXIRI YOXDUR 
 

Əzəldən dünyanı belə görmüşəm, 

Hiyləgər, yaltağın axırı yoxdur. 

Əzəli-axırı kölə görmüşəm, 

Yelbeyin, sarsağın axırı yoxdur. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD | 266 

 

Nəqədər keçsədə güzarı yaxşı, 

Bütə çevrilsədə məzarı yaxşı, 

İşləsə dükanı, bazarı yaxşı, 

Cahilin, axmağın axırı yoxdur. 

 

Nəqədər əzilib, büzülsələr də, 

Sıxlaşıb qatara düzülsələr də, 

Zərif görünsədə, nəzilsələr də, 

Təlxəyin, şıltağın axırı yoxdur. 

              

Nanəcib, naxələf, naqis kəslərin, 

Ellərin varına həris kəslərin, 

Zəhməti çəkməyən varis kəslərin, 

Şərikin, ortağın axırı yoxdur. 

 

Kamal hərkəsdənin sərində gərək, 

Təfəkkür, idrakı dərində gərək, 

İncisində gərək, zərində gərək, 

Həyasız, sırtığın axırı yoxdur. 

 

Cəmil Əkbər, bu dünyada düz dolan, 

Seyrə çıxıb el-obanı gəz dolan, 

Dərin düşüb bu həyatı sez dolan, 

Havayı, artığın axırı yoxdur. 
 

                     Cəmil Əkbər        17. 08 – 1992 
 

152. YOXDUR 
 

I variant 
 

Mənasız söz-söhbət o qədər artıb, 

Onu kor qəpiyə alan da yoxdur. 

Dedi-qodu, qeybət o qədər artıb,     

Onun heç qeydinə qalan da yoxdur.                         
 

İnsanlar o qədər cılızlaşıb ki,                                    

Ünsiyyət-ülfətlər qəlizləşib ki,                                  

Təlim gözdən düşüb ucuzlaşıb ki,  

Onu heç yadına salan da yoxdur.   
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Fikir sovdan düşüb, söz təsərindən, 

Həqiqət kütləşib, düz kəsərindən, 

Ürək eşq-həvəsdən, göz kəsərindən, 

Dəryatək çağlayan, dolan da yoxdur. 
 

Qarı “moddan” düşüb, qız gözdən düşüb, 

Ədəbaz o qədər, naz gözdən düşüb, 

Tarı bəyənən yox, saz gözdən düşüb, 

Onu Əmrah9 kimi çalan da yoxdur. 
 

Nə qədər desən də söz əsər etmir, 

Mətləbi qandırıb düz əsər etmir, 

Ay Cəmil, nə dərin, üz əsər etmir, 

Düşünüb xəyala dalan da yoxdur.                                                                                  
 

                                      Cəmil Əkbər 
 

 

153. YOXDUR 
 

II variant 
 

Ədalət, həqiqət sözdədir qardaş, 

Yerini-yurdunu bilən ha yoxdur. 

Fikir də, xəyal da gözdədir qardaş, 

Yanına nə gedən, gələn ha yoxdur. 
 

Sədaqətsiz, sədaqətdən pay umur, 

Ləyaqətsiz, ləyaqətdən pay umur, 

Şərafətsiz, şərafətdən pay umur, 

Utanıb, qızarıb ölən ha yoxdur. 
 

Çoxları namusu, arını atır, 

Yoldaşını atır, yarını atır, 

Ülvi məhəbbətin barını atır, 

Vurub gözlərini dələn ha yoxdur. 
 

Ay Cəmil, sızlama, inləmə qardaş, 

Çoxunu eşidib dinləmə qardaş,  

Gözünün yaşını lilləmə qardaş, 

Rəhm edib bir onu silən ha yoxdur.                       

 

                                                                                                 Cəmil Əkbər      26. 06 – 1984                                 

 
9Ustad aşıq  Əmrah Gülməmmədov nəzərdə tutulur. 
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 154. YOXDUR 
 

III variant 
 

Tərbiyə o qədər ucuzlaşıbki, 

Bu gözəl neməti alanha yoxdur. 

Ünsiyyət o qədər cılızlaşıbki,      

Utanıb, qızarıb solanha yoxdur. 
 

İnsanlar o qədər korlanıbdıki, 

Ədəbi-ərkanı darlanıbdıki, 

Dünyası başına fırlanıbdıki, 

Düşünüb xəyala dalanha yoxdur.  
  
Sədaqət, səxavət yaddan çıxıbdır, 

Damaqdan çıxıbdır, daddan çıxıbdır,  

Tarım da, sazım da moddan çıxıbdır,  

Onu bir kökləyib çalanha yoxdur. 
 

Düşünüb dərk edən, qanan qalmayıb, 

Böyüyü-kiçiyi sanan qalmayıb, 

Ədəbi-ərkanı anan qalmayıb, 

Gətirib yadına salanha yoxdur. 
 

Hərkəs öz borcunu vermək istəmir, 

Xətiri-hörməti görmək istəmir, 

Onun bəhərini dərmək istəmir, 

İnsantək yaşayıb qalanha yoxdur. 
 

Cəmil söz deməkdən çəkinmə qəti, 

Nəqədər gücün var de həqiqəti, 

Hamı unudubdu bu ləyaqəti, 

Nə danım, gizlədim yalanha yoxdur. 
 

                                    Cəmil Əkbər 
 

155. VARMI? 
 

Nəqədər söz desən nadan kəslərə, 

Bir faydası, xeyiri, səməri varmı? 

Təlimdən kəm-kəsir dadan kəslərə, 

Ovxara gəlirmi, kəsəri varmı? 
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Hayıfdır, hədərdir özünü yorma!  

Yollara boylanıb gözünü yorma! 

Kəlməni, cümləni, sözünü yorma! 

Dünyadan halı döy, xəbəri varmı? 
 

Deyilən söz-söhbət havaya gedir, 

Düşüb qal-qovğaya, davaya gedir,  

And-qəsəm eylərəm, tovaya gedir, 

Karsala beyinə əsəri varmı? 
 

Hər yetən kəslərə çəkmə zəhməti,  

Göstərmə qayğını, etmə xidməti,       

Eyləmə xahişi, etmə minnəti, 

Şorakət yerlərin bəhəri varmı? 
 

Ay Cəmil az danış, az din sən Allah, 

Dərinə baş vurma, üz din sən Allah,  

Darıxma, səbr eylə, döz din sən Allah, 

Cəhd etmək əbəsdir, nəməri varmı? 
 

                   Cəmil Əkbər            6. 07 -1998         

               

156. YOXDUR 
 

Nələr sir qalıbdır el arasında? 

İyləyib-çüyləyib bilənha yoxdur. 

Dodaq arasında, dil arasında, 

Ağlayıb bu dərdə gülənha yoxdur. 

 

Hamı acqurd olub xalqı soyurlar,   

Diri-diri gözlərini oyurlar,               

Dərisinə saman təpib qoyurlar,        

Utanıb, qızarıb ölənha yoxdur. 

 

Dəyən yoxdur xətirlərə, şəstlərə, 

Yeyib-içən dələduza, məstlərə, 

Varlılara, karlılara, dostlara, 

Oyub gözlərini dələnha yoxdur. 
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Əl-ayaq çatmayır həqiqətə də, 

Doğruluq, düzgünlük, ədalətə də, 

Eşidib baxmırlar nəsihətə də, 

Bu yolla nə gedən, gələnha yoxdur. 

 

Rəhm edilmir Cəmil kimi insana, 

Düşünərək dərk edənə, qanana, 

Ellərin dərdinə odsuz yanana, 

Gözünün yaşını silənha yoxdur. 
 

                        Cəmil Əkbər         5.08 – 1979 

                                        

 157. YOXDUR 
 

Adam var, adına dastan yazılır, 

Adam var, adını çəkən də yoxdur. 

“Gülüstan” yazılır, “Büstan” yazılır, 

Adam var, zəhmətin çəkən də yoxdur. 

 

Adam var, dərdinə ellər ağlayır, 

İnləyib kamanda tellər ağlayır, 

Bağçada bülbüllər, güllər ağlayır, 

Adam var, qəddini bükən də yoxdur. 

 

Adam var, öləndə, el yasa batır, 

Çəmən yasa batır, çöl yasa batır, 

Muğan yasa batır, Mil yasa batır, 

Adam var, gözyaşı tökən də yoxdur. 
 

Adam var, hamını qəmə qərq edir, 

Əyərə, əksiyə, kəmə qərq edir,  

İnlədir qəlbləri bəmə qərq edir, 

Adam var, dərdini çəkən də yoxdur. 
 

Ay Cəmil, adam var dağıdıb sökür, 

Artırıb dərdləri zəhlələr tökür, 

Qəddi-qamətini yay kimi bükür, 

Adam var, bir daşı sökən də yoxdur. 
 

                   Cəmil Əkbər     18. 04 – 1998 
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 158. YOXDU? 
 

Dilim dillənmirsən niyə? 

Danışmağa sözmü yoxdu? 

Niyə söndün külüm, niyə? 

Ocağında közmü yoxdu? 

 

İşləmirsən əlim niyə? 

Ay xırmanım, vəlim niyə? 

Niyə susdun gülüm niyə? 

Görmək üçün işmi yoxdu? 

 

Gəzənmirsən ayaqlarım, 

Ay pəhlivan dayaqlarım, 

Sızıldayır oynaqlarım, 

Dizlərində gücmü yoxdu? 

 

Uzaqları görmür gözüm, 

Ha çağırdım çatmır sözüm, 

Heç bilmirəm necə dözüm? 

Baxmaq üçün gözmü yoxdu? 
 

                            Cəmil Əkbər 

 
 

 
 

159. OLMASA 
 

 

İstəmərəm gen dünyada qalmağı, 

El içində etibarım olmasa. 

Bülbül sevməz gül-çiçəklər solmağı, 

Dilə gəlməz növbaharım olmasa. 

 

İstəmərəm nə dövləti, nə varı, 

Nə almanı, nə heyvanı, nə narı, 

Nə namusu, nə qeyrəti, nə arı, 

Qədirbilən bir nigarım olmasa. 
 

Eşqim, məhəbbətim pozulan deyil, 

İnləyib, sızlayıb, sozalan deyil, 

Bir misqal əksilib azalan deyil, 

Əyər-əksik intizarım olmasa. 
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Zəhmətimi, xidmətimi görən yox, 

Bağ salsam da, meyvəsini dərən yox, 

Dəyərini, qiymətini verən yox, 

Əhdə sadiq vəfadarım olmasa. 10          
 

Mən nədən danışıb, nədən yazardım? 

Dolaşıq yollarda itib, azardım, 

Özümün qəbrini, özüm qazardım, 

İxtiyarım, iqtidarım olmasa. 
 

El şən döysə küllü varı neylərəm?  

Çəmən, çiçək, gülüzarı neylərəm?   

Gecə-gündüz inildəyib göynərəm,      

Şax budağım, dağ vüqarım olmasa.11 
 

Kim üçün yaradım, kim üçün qurum? 

Kim üçün oturum, kim üçün durum? 

Kim üçün çalışım, özümü yorum? 

Şirin dilli bir dildarım olmasa. 
 

Fikirdən, xəyaldan yata bilmirəm,    

Möhnəti üstümdən ata bilmirəm, 

Yeriyib, yüyürüb tuta bilmirəm,     

Kara çatan havadarım olmasa. 
    
Bülbül bağdan uçar, gül əldən gedər, 

Sarvanlar çaşarsa, fil əldən gedər,       

Obalar, oymaqlar, el eldən gedər,         

Kara yetən xilaskarım olmasa. 

 
10 II variant               Xəzana qərq olub saralıb sollam, 

Tutulub, qaralıb, buludtək dollam, 

Dərin fikirlərə, xəyala dallam, 

Din-imanım, vəfadarım olmasa. 
11 II variant               Xoş deyilsə kimsələrə gülməyim,  

Azdan-çoxdan öyrənməyim, bilməyim,   

Daha xoşdur günü sabah ölməyim,  

Alnım açıq şah vüqarım olmasa. 
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Xoşlamıram ölüm-zülüm yaşayım, 

Qəm yükünün karvanını daşıyım, 

Xəcil olub peysərimi qaşıyım, 

Fərəh dolu iftixarım olmasa.12 
 

Dostlar məni dönə-dönə sınasın, 

Çıxmasam sınaqdan söyüb qınasın, 

Hamı məni vəfasıztək tanısın, 

Əhdi-peyman, düz ilqarım olmasa. 
 

Zirvəyə qalxaraq ucalanmıram, 

Zəfər dünyasından bac alanmıram, 

Qonub vəzifəyə, tac alanmıram. 

Gövhərimə xiridarım olmasa. 
 

Cəmil Əkbər insafını atanmır, 

Yaxşıya pis, pisə yaxşı qatanmır, 

Mətahını xırd eyləyib satanmır, 

Sərraf gözlüm, arifdarım olmasa. 
 

                           Cəmil Əkbər    10.05-1997 

 
 
 

 160. SORUŞ 
 

     I  variant 
 

Səadətin sorağını a gülüm, 

Zəhmətdən xəbər al, xidmətdən soruş. 

Məhəbbətin çırağını a gülüm, 

İnsafdan xəbər al, mürvətdən soruş. 
 

Ədaləti, həqiqəti axtarsan, 

Sədaqəti, səxavəti axtarsan,  

İnsanlığa ləyaqəti axtarsan, 

Namusdan xəbər al, qeyrətdən soruş. 

 
12 II variant               İstəmirəm arsız-karsız qalmağı,  

İsrafilin sur düdüyün çalmağı, 

Xəzan vurmuş qönçə gültək solmağı, 

El  - obada iftixarım olmasa. 
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İstəsən ellərdə hörmətin olsun, 

Ədəbin, ərkanın, mərfətin olsun, 

Halaldan kəsb olan qismətin olsun, 

Abırdan, həyadan, ismətdən soruş. 

 

Yaxşını, yamanı qanmaq istəsən, 

Axtarıb, arayıb, anmaq istəsən,  

Günəştək alışıb yanmaq istəsən, 

Fəhm, fərasətdən, diqqətdən soruş. 

 

Bəşəri ağladan, güldürən nədir? 

Yaşadan, dirildən, öldürən nədir? 

Yerlə-yeksan edən, qaldıran nədir? 

Ürəkdən, həvəsdən, riqqətdən soruş. 

                                              

Nədir bu insana zəfər çaldıran? 

Fəth etdirib qalaları aldıran? 

Düşüncəyə, xəyallara daldıran? 

Cəsarət, hünərdən, cürətdən soruş. 
 

Nədir ülfətləri pozan, pozduran? 

Düz fikiri tərsəməssəb yozduran? 

Nədir ayaq altdan quyu qazdıran? 

Küdurət, qəzəbdən hiddətdən soruş. 

 

Demə ki, hər şeyin biləndəriyəm, 

Alimi, loğmanı, qələndəriyəm, 

Ay Cəmil xərratı, çilingəriyəm, 

Bəşəri aləmdən, millətdən soruş. 
 

                      Cəmil Əkbər      15.09 -1988 

 

161. SORUŞ 
 

                                           II variant 
 

Haqqın, ədalətin gözəl yolunu, 

Ürəkdən, təpərdən, riqqətdən soruş. 

İbtida yolunu, əzəl yolunu, 

Bəşərdən öyrənib, xilqətdən soruş. 
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Dövlətə çatmağı, vara çatmağı, 

Haraya yetişib kara çatmağı, 

Bağlarda bəslənən bara çatmağı, 

Qayğıdan, zəhmətdən, xidmətdən soruş. 
 

Ülvi məqsədinə çatmaq istəsən, 

Gecəni-gündüzə qatmaq istəsən,  

Möhnəti üstündən atmaq istəsən,  

Vicdandan, məsləkdən, qeyrətdən soruş. 

 

Yaxşını yamandan seçmək istəsən,  

Doğru-düz yollarla keçmək istəsən, 

Mərifət şərbətin içmək istəsən, 

İnsafdan xəbər al, mürvətdən soruş. 

 

İstəsən görəsən eşqin dadını, 

Məhəbbətin məşəlini, odunu, 

Tanıdasan ünvanını, adını, 

Abırdan, həyadan, ismətdən soruş. 

 

Vətənin qədrini bilmək istəsən,  

Onunla sevinib, gülmək istəsən,  

Dərdini dərdinlə bölmək istəsən,  

Qərib ölkədəki qürbətdən soruş. 

 

Dünyadan baş açıb qanmaq istəsən, 

Axtarıb, arayıb, anmaq istəsən,  

Alışıb şam kimi yanmaq istəsən, 

Xətirdən xəbər al, hörmətdən soruş. 

 

Yolunla, izinlə düz getmək üçün, 

Enişdən, yoxuşdan tez getmək üçün,  

Doxsanı addayıb, yüz getmək üçün, 

Şücaət, cəsarət, cürətdən soruş. 

 

Ellərdə, obada tanınmaq üçün,  

Enişdə-yoxuşda sınanmaq üçün, 

Xatirdə qalmağa, unanmaq üçün, 

Şərəfdən xəbər al, şöhrətdən soruş. 
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İstəsən ellərdə hörmətin olsun, 

Bilinsin dəyərin, qiymətin olsun, 

Ay Cəmil, bəzəyin, zinətin olsun, 

Məzmundan xəbər al, hikmətdən soruş. 
 

                  Cəmil Əkbər         24. 08 – 1988 

 

 162. ÖLMƏSİN 
 

Həşəratın xislətidir əzəldən,                               

Al-qanını soracaq kı, ölməsin.                            

Qərarını böylə verib düzəldən,                        

Sağ canını yoracaq kı, ölməsin.         

                                                          

Butaqdakı hörümçəyə nəzər sal,                         

Yolun düşsə, diqqət yetir, güzar sal,                   

İstəyirsən ibrət götür, dərsin al,                          

Öz torunu quracaq ki, ölməsin.                   

 

Ara vurmaq şeytanlardan qalıbdır, 

Fitnə-fəsad böhtanlardan qalıbdır,  

Bədəməllər tutanlardan qalıbdır, 

Düz işini buracaq ki, ölməsin.                        

                                                          

Adətidir zalımların, qansızın, 

İşi-gücü sənətidir qansızın,  

Qan qaraltmaq peşəsidir qansızın,  

Ümidini qıracaq ki, ölməsin. 

 

Görmürsənmi işlərini şahmarın, 

Duyanmasan, tutanmasan damarın. 

Ha dost olub, ha çəksən də qahmarın, 

Fürsət tapıb vuracaq ki, ölməsin.   

 

İnsanoğlu yorulsada, yatsada,                          

Yuxusuna şəkər, zülal qatsada,                         

Ha məqsədə, muradına çatsada,                        

Səhər tezdən duracaq ki, ölməsin. 
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Mərd igidlər cəhalətdə qalan döy, 

Avamlığın pəncəsində solan döy, 

Üz cıraraq saçlarını yolan döy, 

Zəhmət çəkib quracaq ki, ölməsin.                    

 

Mərdanəlik Koroğludan qalıbdır, 

İgidlərdən, nər oğuldan qalıbdır,  

İnci-əşrəf, zər oğuldan qalıbdır,  

Bığlarını buracaq ki, ölməsin. 

 

Deyirlərki qarnı doymur xəsisin, 

Acgözlərin, tamahkarın, hərisin,                     

Canı çıxır nanəcibin, naqisin, 

Dodağını soracaq ki, ölməsin.                         
 

 

                                 Cəmil Əkbər 17-20. 07 -1987                        

                                 

163. MƏNİM SÖZÜM-SÖHBƏTİM DƏ OLACAQ 
 

Nəqədərki saxtalıq var, yalan var, 

Mənim sözüm-söhbətim də olacaq. 

Onu-bunu əqrəb kimi çalan var, 

Mənim sözüm-söhbətim də olacaq. 

 

Nəqədərki vicdanını atan var, 

Kol-kos olub əl-ayaqda batan var, 

Namərdliklə muradına çatan var, 

Mənim sözüm-söhbətim də olacaq. 

 

Nəqədərki cinayət var dünyada, 

Paxıllıq var, xəyanət var dünyada, 

Yalan-yanlıc bəyanət var dünyada, 

Mənim sözüm-söhbətim də olacaq. 

 

Nəqədərki böyük-kiçik sayan yox, 

Hərkəsdəni öz yerinə qoyan yox, 

Günahını təmizləyib yuyan yox, 

Mənim sözüm-söhbətim də olacaq. 
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Qınamasın oba məni, el məni, 

Dəhan məni, dodaq məni, dil məni, 

Ötüb-keçən qərnələr, il məni, 

Mənim sözüm-söhbətim də olacaq.              

                          

Nəqədərki gedən yoxdur düzünə, 

Qəsd olunur mərd oğluna, qızına, 

Su calanıb ləyaqətin gözünə, 

Mənim sözüm-söhbətim də olacaq. 
 

Nəqədərki bu sinəmdə ürək var, 

Təmiz istək, nəcib arzu, dilək var, 

Xalqım üçün ediləsi kömək var, 

Mənim sözüm-söhbətim də olacaq. 

                                                 

Nəqədərki dərk eyləyən başım var, 

Düşüncəm var, dərrakəm var, huşum var, 

Həyatım var, ömür-günüm, yaşım var, 

Nəzərim də, diqqətim də qalacaq, 

Mənim sözüm-söhbətim də olacaq.                                       
 

  Cəmil Əkbər 
 
 
                                          

 164. İTDİ-BATDI YARIMÇIQLAR İÇİNDƏ 
 

                                               I variant 

 

 

Gör nə qədər ləyaqətlər məhv oldu,  

İtdi-batdı yarımçıqlar içində.  

Doğru sözlər, həqiqətlər səhv oldu.       

İtdi-batdı yarımçıqlar içində.  
 

Şan-şöhrətlər, şərafətlər puç oldu, 

Bacarıqlar, məharətlər heç oldu, 

Düz danışmaq, doğru demək suç oldu, 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində.                   
 

Nə qədər çalışdı, ucalanmadı, 

Şərəflə yaşayıb qocalanmadı, 

Hünərlər göstərib bac alanmadı, 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 
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Görən heç şöhrətə çatan oldumu? 

Gecəni-gündüzə qatan oldumu? 

Cəhalət daşını atan oldumu? 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 

 

Çoxları arzuya kama yetmədi, 

Nahardan adlayıb şama yetmədi,  

Ağzı dada gəlib, tama yetmədi,  

İtdi-batdı yarımçıqlar içində.  
 

Mərd, igid, qəhrəman gözdən salındı,          

Cığırdan, yolaqdan, izdən salındı,     

Gün çeşdə çıxmamış, tezdən salındı,  

İtdi-batdı yarımçıqlar içində.  
 

Birçoxu məhbəsdə çürüdü getdi, 

Dözmədi, şam kimi əridi getdi, 

Dinib-danışmadı, kiridi getdi, 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində.     
 

Bir çoxu yolunu düz gedənmədi, 

Ayağı büdrədi tez gedənmədi, 

Söndü sinəsində köz gedənmədi, 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 

                                                          

Çoxu haqq yolunda dolaşdı qaldı, 

Çalışdı, vuruşdu, dalaşdı qaldı,  

Qədəmi çamura bulaşdı qaldı, 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Nə qədər insanın şanı danıldı, 

Xidməti, zəhməti hanı, danıldı. 

Əqidəsi, geni, qanı danıldı, 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 

                                                         

Çox dərin mənalar azaldı getdi, 

İnlədi, sızladı, sozaldı getdi,  

Ayrılıb dəsindən üzüldü getdi, 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 
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Qiymət verilmədi hikmət əhlinə,  

Tər töküb çalışan zəhmət əhlinə,  

Namuslu, vicdanlı xidmət əhlinə,    

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Hörmət edildimi qeyrət əhlinə? 

Şəraf-şan əhlinə, şöhrət əhlinə? 

Hünərlər göstərən zəhmət əhlinə? 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Gör nə qədər cəhalətdə boğuldu,  

Avamlıqda, qəbahətdə boğuldu, 

Kin-küdurət, ədavətdə boğuldu,  

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 

     

Çox əkilən cücərmədi, bitmədi,  

Nə özünə, nə özgəyə yetmədi,             

Bülbülləri cəh-cəh vurub ötmədi, 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Nə qədər gözəllik pozuldu getdi, 

Doğrular tərsinə yozuldu getdi, 

Ayrılıb qatardan üzüldü getdi,  

İtdi-batdı yarımçıqlar içində.  
 

Çoxları bu dərdə dözə bilmədi, 

Dolanıb azadə gəzə bilmədi,  

Kef-damaq çəkmədi, məzə bilmədi, 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Çoxu “ay dad”, “aman”, “hazar” eylədi, 

Gəşt etdi cahanı, güzar eylədi, 

Əbəs yerə canı bezar eylədi. 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Dünyanın dəngəsi pozuldu yaman,   

Gur yanan çırağı sozaldı yaman,      

Qaraldı, qarsıxdı, azaldı yaman,       

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 
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Əvvəlki nəzərlər, diqqətlər hanı? 

Ürəkdə təpərlər, riqqətlər hanı? 

Məziyyətlər hanı, hikmətlər hanı? 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 

 

Çoxu məqsədinə çata bilmədi, 

Gecəni-gündüzə qata bilmədi,  

Qollardan yapışıb tuta bilmədi,  

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 

 

Həqiqət arzuda, xəyalda qaldı,      

Qüssədə, kədərdə, məlalda qaldı,  

Düşdü müsibətə, nə halda qaldı,    

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 

 

Nə qədər mərdlərə gədə dedilər,                       

Sağlam bir bədəndə zədə dedilər,                     

Dövrü-zəmanəyə hədə dedilər,                         

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 

 

Ürəklərə zərbə dəydi, xal düşdü? 

Qovğa düşdü, qada düşdü, qal düşdü,  

Meyvələri yetişməyib kal düşdü, 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində.  

 

Nə qədər yollarda yarı qaldılar, 

Atılıb kölgöyə sarı qaldılar, 

İnləyib, sızlayıb zarı qaldılar, 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Nə qədər sinələr dağlandı getdi, 

Qapılar, bacalar bağlandı getdi, 

Kim deyir kökəldi, yağlandı getdi? 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Nə qədər zirvəyə çıxa bilmədi,  

Göz açıb dünyaya baxa bilmədi,   

Zəfərlər əlini sıxa bilmədi,            

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 
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Nə qədər al qanlar qaraldı getdi, 

Gen dünya başlara daraldı getdi, 

Neçə gülyanaqlar saraldı getdi, 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Çoxları cəhd etdi, ucala bilsin, 

Hünərlər göstərib, bac ala bilsin. 

Güc-qüvvə toplayıb tac ala bilsin,  

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Fəzilət əhlinə tərsdi dedilər, 

Höcətdi, inaddı, nəsdi dedilər, 

Zalımdı, qəddardı, pisdi dedilər, 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində.  
 

Saxlamadı növrağını dünyamız, 

Çəkicini, orağını dünyamız, 

Həvəsini, marağını dünyamız, 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Çoxlarının adı, sanı çıxmadı,         

Dürdanəsi, gövhər-kanı çıxmadı,  

Tapılmadı, görən hanı, çıxmadı? 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Nə qədər Vətəndən aralı düşdü, 

Qəlbi xoflu qaldı, qaralı düşdü, 

İnlədi, sızladı yaralı düşdü, 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Nə qədər çalışdı kara gəlmədi,   

Peyvəndi tutmadı, bara gəlmədi,    

Dövlətə, sərvətə, vara gəlmədi,          

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Dərd-qüssə qocaltdı Cəmil Əkbəri,  

Özünə gələnmir haçandan bəri,  

Tapmadı sözünə layiq müştəri,                          

İtdi-batdı yarımçıqlar içində.                  

 
 

                                                                                                                   Cəmil Əkbər    31. 01 – 1991        
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 165. İTDİ-BATDI YARIMÇIQLAR İÇİNDƏ 
 

II variant 
 

Nə qədər mərd igid pozuldu getdi,             

Çevrilib tərsinə yozuldu getdi,                    

Ayağı altından qazıldı getdi,                       

İtdi-batdı yarımçıqlar içində.                       

 

Nə qədər şöhrətə çata bilmədi,                    

Gecəni-gündüzə qata bilmədi,                     

Cəhalət daşını ata bilmədi,                          

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Çoxları yolunu düz gedənmədi,               

Dolaşdı, büdrədi düz gedənmədi,               

Söndü sinəsində köz gedənmədi,                

İtdi-batdı yarımçıqlar içində.  
 

Nə qədər yollarda dolaşdı qaldı,                      

Çalışdı, vuruşdu, dalaşdı qaldı,                        

Ayağı çirklərə bulaşdı qaldı,                            

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Nə qədər insanın şanı danıldı?                        

Xidməti, zəhməti, hanı danıldı?                      

Vicdanı, məsləki, qanı dağıldı,                       

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Nə qədər hikmətlər azaldı getdi?                     

İnlədi, sızladı, sozaldı getdi?                           

Ayrıldı qatardan üzüldü getdi,                         

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Nə qədər gözəllər çirkin göründü?     

Sadələr, məzlumlar xudbin göründü,   

Cəmiltək dərd əhli nikbin göründü,       

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 

 

 

                            Cəmil Əkbər  25. 05 – 1990   
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166. İTDİ-BATDI YARIMÇIQLAR İÇİNDƏ 
 

III variant 

 

Çoxları cəhd etdi, ələ gəlmədi,  

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 

Obaya, oymağa elə gəlmədi,  

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 

Nə şərəf qazandı, nə ad qazandı, 

Nə qohum, nə qardaş, nə yad qazandı, 

Nə ocaq qazandı, nə od qazandı, 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 

Xaindən, xəbisdən göz açanmadı, 

Söyləyib fikrini söz açanmadı, 

Mətləbi qandırıb düz açanmadı, 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 

Gül oldu ətrini yaya bilmədi, 

Nə vicdan, nə məslək qoya bilmədi, 

Nə abır, nə ismət, həya bilmədi, 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 

Cəhalət içində kiridi qaldı, 

Şam kimi alışdı, əridi qaldı, 

Pas atıb kovşaldı, çürüdü qaldı, 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 

Gecəni-gündüzə qata bilmədi,    

Şərəfə, şöhrətə çata bilmədi, 

Yeridi, yüyürdü, tuta bilmədi, 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 

Qəsd oldu nə qədər ləyaqətlərə,  

Doğruluq, düzlüyə, həqiqətlərə,  

Düşdü əzablara, müsibətlərə, 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 
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Nə qədər xaniman dağıldı getdi, 

Bostanı dərildi, soğuldu getdi,   

Ay Cəmil, fərasət boğuldu getdi, 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində.                                                                                                                                             

 
 

                                                                                                    Cəmil Əkbər   1.01- 1991                   

                         

 167. İTİB-BATDI YARIMÇIQLAR İÇİNDƏ 
 

IV variant 

 
 

Nə qədər mərd igid pozuldu getdi, 

Çevrilib tərsinə yozuldu getdi, 

Ayağı altından qazıldı, getdi, 

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 

 

Gör nə qədər sədaqətlər puç oldu, 

İnsaf, mürvət, kəramətlər puç oldu,  

Ədəb-ərkan, nəzakətlər puç oldu, 

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 

 

Nə qədər şərafət üzə çıxmadı, 

Bacarıq, məharət üzə çıxmadı, 

Gözəllik, məlahət üzə çıxmadı, 

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 

 

Alim də, loğman da gözdən düşdülər, 

Yolaqdan çıxdılar, izdən düşdülər, 

Mənzilə çatmamış tezdən düşdülər, 

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 

 

Nə dəyəri, nə qiyməti bilindi, 

Nə xətiri, nə hörməti bilindi, 

Nə zəhməti, nə xidməti bilindi,   

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 

 

Nə qədər igidlər dara çəkildi,  

Bəxtinin üstündən qara çəkildi,  

Tapmadı dərdinə çara, çəkildi,    

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 
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Nə qədər sinəyə yara çəkildi?     

Salındı zindana, dara çəkildi, 

Tufana, borana, qara çəkildi, 

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 

 

Zülmətə çevrildi gözəl dünyamız, 

Gəlhagəl dünyamız, xəzəl dünyamız, 

Sənin, mənim, onun özəl dünyamız, 

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 

 

Nə şərəfi, nə şöhrəti göründü,         

Gücsüz qaldı, nə qüdrəti göründü,      

Məna, məzmun, nə hikməti göründü, 

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Nə qüvvəti, şücaəti bilindi, 

Nə cəsarət, nə cürəti bilindi,  

Nə namusu, nə qeyrəti bilindi, 

İtdi-batdı yarımçıqlar içində. 

 

Nə abırı, nə isməti saydılar,  

Nə xahişi, nə minnəti saydılar, 

Bir loxmanı, nə qisməti saydılar, 

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 

 

Nə aha, nə vaya baxan olmadı,    

Nə qala-qovğaya baxan olmadı,  

Nədə haqqı-saya baxan olmadı,  

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 

 

Nə qədər kamallı kamalsız oldu, 

Əqidəsiz oldu, amalsız oldu, 

Çəkidə tutarsız, sambalsız oldu, 

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 

 

Çoxları şam kimi əridi getdi,  

Paslandı vədəsiz çürüdü, getdi,    

Nitqi bağlı qaldı, kiridi getdi, 

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 
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Qanan fəda getdi qanmayanlara, 

Yanan fəda getdi yanmayanlara,           

Anan fəda getdi anmayanlara, 

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Çoxları sarsıldı, pozuldu yaman, 

Tərsəməssəb olub yozuldu yaman,  

Qatardan ayrılıb, üzüldü yaman, 

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Çox mənəm deyənlər gədə bilindi, 

Gümrahı, sağlamı zədə bilindi, 

Şaqqulusayağı dədə bilindi, 

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Çox əkilən cücərmədi, bitmədi,   

Nə əkənə, nə səpənə yetmədi, 

Bülbülləri şövqə gəlib ötmədi, 

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Nə qədər murada, kama yetmədi, 

Zülala çatmadı, şama yetmədi, 

Dəhanı, dodağı tama yetmədi, 

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Heyhat çox arzular daşa toxundu, 

Bahara çıxmadı, qışa toxundu, 

Vicdanı kəmkəsir çaşa toxundu, 

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Nə qədər alimə gicdi dedilər, 

İlqara-imana kəcdi dedilər, 

Qanuna-qaydaya öcdü dedilər, 

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Gör nə qədər ürəklərə xal düşdü?  

Qovğa düşdü, qada düşdü, qal düşdü, 

Meyvələri yetişməmiş kal düşdü, 

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 
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Gözəllər də çirkinləşdi ay aman, 

Nikbin gedib bədbinləşdi ay aman, 

Vəziyyəti gərginləşdi ay aman, 

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 

 

Nə qədər arzular başa yetmədi, 

Zirvəyə qalxmadı, qaşa yetmədi, 

Qərq oldu, toxundu, daşa yetmədi,  

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 
 

Əfsus ki, yaxşılar yaman göründü, 

Zirvələr başında duman göründü, 

Vermədi bir fürsət aman göründü, 

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 

 

Nə qədər igidlər ad qazanmadı, 

Bir tama gəlmədi, dad qazanmadı, 

Nə qohum, nə qardaş yad qazanmadı, 

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 

 

Bu dərd qocaldıbdı Cəmil Əkbəri, 

Əlində qələmi, kitab dəftəri,  

Tapmadı sözünə kamil müştəri, 

İtib-batdı yarımçıqlar içində. 
 

                       Cəmil Əkbər   17. 02 – 1991 
 

 

168. İÇİNDƏDİR 
 

Fazil müəllimin əziz xatirəsinə  
 

Əziz Fazil səndən ayrı bu yerlər, 

Matəmə qərq olub, qəm içindədir. 

Susubdur bülbüllər, açmayıb güllər, 

Qəlbimin telləri bəm içindədir. 

 

Çəmən sızıldayır, çöl inildəyir, 

Ürək qan ağlayır, dil inildəyir,  

Obalar yasdadır, el inildəyir, 

Gözlərin didəsi nəm içindədir. 
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Ağlayır dağlarda torpaq da, daş da, 

Ana da, bacı da, yar da, yoldaş da, 

Yerdəki nə varsa, göydəki quş da, 

Çəkir həsrətini kəm içindədir. 

 

Ay əziz eloğlum, ey ciyərparam, 

Sən yada düşdükcə hey sızıldaram, 

Sinəmdə qövr edər, sağalmaz yaram, 

Cəmil də, Əkbərtək qəm içindədir. 
 

 

            Cəmil Əkbər      21. 03 – 1980  

                                        

169. HEY YAVAŞ-YAVAŞ 
 

                                                  MƏRD 
 

Mərd igidlər əməlindən utanmaz, 

Dolansa dünyanı hey yavaş-yavaş. 

Namərd yüyürsədə mərdə çatanmaz, 

Mərd asta getsədə hey yavaş-yavaş. 

 

Mərd dolanar yeri-göyü, asmanı,  

İtirməz vicdanı, ilqar-imanı,  

Yaşayar aşikar, gəzməz pünhanı, 

Göstərər hörməti hey yavaş-yavaş. 

 

Mərdlərdə qaydadır, qapı bağlamaz, 

Gözyaşı tökdürüb, sinə dağlamaz, 

Arxadan toxunmaz, üzdən yağlamaz, 

Edər səxavəti hey yavaş-yavaş. 

 

Mərd insanlar pürkamaldan bac alar, 

Hünərindən zəhmətindən, tac alar,    

El içində adı-sanı ucalar,  

Artırar şöhrəti, hey yavaş-yavaş. 

 

Mərd istəyər el-obalar şən olsun, 

Daralmasın, bütün yollar gen olsun, 

Bülbüllər ötüşsün, bağ gülşən olsun, 

Dolansın cənnəti, hey yavaş-yavaş. 
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Mərd olana çox yaşamaq ar deyil, 

Gül-çiçəyə, gülşənlərə xar deyil, 

Tufan çovğun, boran deyil, qar deyil,      

Artar əzəməti hey yavaş-yavaş. 
 

Mərdlərin bağçası saralıb, solmaz, 

Anası, bacısı saçını yolmaz, 

Havayı kükrəyib, sellənib dolmaz, 

Gözlər nihayəti, hey yavaş-yavaş. 
 

Mərdlərdə qaydadır, basdığın kəsməz, 

Qorxudan diksinməz, yarpaqtək əsməz, 

İnciyər, dostlardan biryolluq küsməz, 

Edər səxavəti, hey yavaş-yavaş.              
 

Cəmil, mərdin ölməyəydi biri də, 

Əyilməyə vüqarı da, səri də,  

Yayınmaya qatarından geridə,  

Çoxalsın sürəti hey yavaş-yavaş.  
 

                                       Cəmil Əkbər 1964 
 

170. HEY YAVAŞ-YAVAŞ 
 

             NAMƏRD  
           

Namərd adam gedə bilməz düzünə,  

Bəd görünər haq-ədalət gözünə. 

Su calanar ocağına, közünə, 

Sönər hərarəti hey yavaş-yavaş.                                                     

 

Namərdin yaxşılıq götürməz başı, 

Görünür ustası xam olub, naşı. 

Tökməz ətəyindən saxlayar daşı, 

Edər cinayaəti, hey yavaş-yavaş.         

 

Namərddə etibar, iman hardadır? 

Edəcək yaxşılıq, güman hardadır? 

İnsafı, mürvəti, aman hardadır?  

İtirər hörməti hey yavaş-yavaş.   
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Namərddə qaydadır götürməz öyüd, 

Calağı ulğundur, kötüyü söyüd, 

Nəqədər istəsən bəsləyib, böyüt,  

İtirər zəhməti hey yavaş-yavaş. 
 

Namərd tutmaz bir kimsənin əlindən, 

Xeyir xəbər eşitməzsən dilindən, 

Ayrı salar bülbülləri gülündən, 

Edər xəyanəti hey yavaş-yavaş.    
 

Namərd adam yaxşılığı unudar, 

İlqarında tapa bilməz o qərar, 

Üzü dönər, quduzlaşar, qudurar, 

Gəzər əyaləti hey yavaş-yavaş. 
 

Namərdlərin qalmayaydı biri də, 

Cavanı da, qocası da, “piri” də, 

Uşağı da, arvadı da, əri də, 

Çəkə zəlaləti, hey yavaş-yavaş.     

                 Cəmil Əkbər  1964 
 

 171. CAN SÖZÜ 
 

Hərkəsin arzusu, öz niyyəti var, 

Öz işi, vərdişi, öz sənəti var.                              

Yaradan bəxş etdi, çıxdım gündüzə,   

Atam-anam ilə gəldim üz-üzə,                      

Anadan olarkən şükür dedilər,                           

Bizə daha yaddır, zikr dedilər, 

Mayamı tutdular halaldan-halal, 

Mənimlə tapdılar sanki bil cəlal, 

Canını yolumda fəda etdilər, 

Qohuma, qonşuya əda etdilər. 

Bir yüyrək düzəldib qoydular məni, 

Gecəli-günüzlü duydular məni. 

Ötüşüb keçdikcə nə qədər zaman,                      

Eşidib duymadım heçnəyi bir an, 

İlk dəfə eşitdim can kəlməsini, 

Anamın çox gözəl məftun səsini, 

Nə qədər eşitdim, hər gün bu sözü,     
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Mənasın bilmədim doğrusu-düzü. 

Bilmədim nədirki bunun mənası? 

Nədir bu körpədən hey təmənnası? 

Eləki böyüdüm, mən yaşa doldum, 

İnsan övladilə dost-tanış oldum, 

Yenə də bilmədim nədir can sözü, 

Nə imiş mənası, doğrusu-düzü.            

Nəhayət özümün oldu övladı, 

Eləbil üzümə zəmanə güldü. 

Böyüdü-böyüdü yaşlara doldu. 

Fikirim, xəyalım onda anladı.                 

Övladım ağlayıb zarıyan zaman, 

Can sözü yadıma düşdü ay aman?           

Anladım o sözü, anladım düzü, 

Nə imiş övlada demək can sözü. 
 

                                 Cəmil Əkbər 

 

 172. CİBDƏDİR 

 

Axtarma dağ-daşı deyim yerini, 

Ədalət də, həqiqət də cibdədir. 

Çox düşünüb əldən salma sərini,  

İnsanlıq da, ləyaqət də cibdədir. 

 

Taleyindən gileylənib incimə, 

Heçkimsəyə nə yalvarma, yoncuma, 

Ora-bura çabalama, soncuma, 

Sədaqət də, səxavət də cibdədir.  

 

Ona bağlı ünsiyyətin əsası, 

Əzəl gündən bünövrəsi, binası,  

Hər məzmunu, hər mətləbi qısası,  

İnsaf-mürvət, kəramət də cibdədir. 

 

Pulun yoxsa birdəfəlik öl qurtar,  

Öz dərdinə özün ağla, gül qurtar,  

Oxu, öyrən, birdəfəlik bil qurtar, 

Ülvi-istək, məhəbbət də cibdədir. 
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Nəzir-niyaz onun ilə çıxılır, 

Mərd igidlər onun ilə yıxılır, 

Dağ ürəklər onun ilə sıxılır, 

İbadət də, ziyarət də cibdədir. 
 

Əfəllərdə dövlət olmur, var olmur, 

Hər tərəfdə qohum-qardaş yar olmur, 

Adı-sanı el obada car olmur, 

Bacarıq da, məharət də cibdədir. 
 

Odur qardaş, yer üzünün məhvəri, 

Ürəklərin, diləklərin təpəri, 

Damaqlara dad gətirən şəkəri, 

Eyş-işrət də, səadət də cibdədir. 
 

Güvənməynən kamalına gəl indi, 

Əqidənə, amalına gəl indi.  

El-obana, mahalına gəl indi, 

İxtiyar da, sədarət də cibdədir. 
 

Pulun varsa tanınarsan hər yerdə, 

Sayılarsan, seçilərsən hər yerdə,  

İmtahanda sınanarsan hər yerdə,  

Şan-şöhrət də, şərafət də cibdədir. 
 

Heçkimsədən sovqat umma, pay umma, 

Süfrə umma, çörək umma, çay umma,  

Zaman keçir, gözlərini gəl yumma, 

Dözüm-durum dəyanət də, cibdədir. 
 

İnsanoğlu ümid oldu kamala, 

Vicdan, məslək, əqidəyə, amala, 

Nəzər saldı el-obaya, mahala, 

Əvvəl-axır nihayət də cibdədir. 
 

Cəmil Əkbər çox aldanıb əzəldən, 

Kam almayıb hər yetirən gözəldən, 

Belə qərar verib özü düzəldən, 

Əmir, fərman, bəyanət də, cibdədir. 
                     
 

                                                                                                                          Cəmil Əkbər  14-15. 09 – 1989 
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 173. AY DİNAR 
 

Çoxlarını gəda ikən nər etdin, 

Səndən yaman incimişəm ay dinar. 

Üst-başını bəzəndirib zər etdin, 

Səndən yaman incimişəm ay dinar. 
 

Dost-tanış da gedib gəzir aralı, 

Eləbilki olub qəlbi qaralı, 

Mən vurmuşam, o olubdur yaralı, 

Səndən yaman incimişəm ay dinar. 
 

Arvad da, uşaq da baxmır sözümə, 

Baxmır yolağıma, çıxmır izimə, 

Töküb qaşqabağı baxmır üzümə, 

Səndən yaman incimişəm ay dinar. 
 

Səndən ayrı məni sayan olmadı, 

Bir insan yerinə qoyan olmadı, 

Nə yatmısan qafil, oyan olmadı?! 

Səndən yaman incimişəm ay dinar. 
 

Sənsiz məni yada salan olmadı, 

Duzu səpib dada salan olmadı, 

İşə-gücə, xoda salan olmadı, 

Səndən yaman incimişəm ay dinar. 
 

Səndən ayrı ürəyimdə közüm yox, 

Bir tutarım, nə tabım yox, dözüm yox, 

Xeyrə-şərə çıxmaq üçün üzüm yox, 

Səndən yaman incimişəm ay dinar. 
 

Səndən ayrı de nəkarə, nəçiyəm? 

Qoyun nədi, quzu nədi, keçiyəm, 

Yolnan ötən, adi adam, suçuyam, 

Səndən yaman incimişəm ay dinar. 
 

Məni eldə xar etmisən a zalım,  

Gen dünyamı dar etmisən a zalım, 

Tərlan ikən sar etmisən a zalım, 

Səndən yaman incimişəm ay dinar. 
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Sənsiz mən də hörmətimi itirdim, 

Abırımı, ismətimi itirdim, 

Dədə-baba xislətimi itirdim,  

Səndən yaman incimişəm ay dinar. 

 

Sənsiz yoxdur nə ünsiyyət, nə ülfət, 

Eşidilmir nə təvəqqə, nə minnət, 

Üzə baxmır qohum, qardaş, nə külfət, 

Səndən yaman incimişəm ay dinar. 

 

Deyirlərki sənsiz kimə gərəyəm? 

Nə qaş-gözə, nə him-cimə gərəyəm? 

Nə həmkara, nə həmdəmə gərəyəm? 

Səndən yaman incimişəm ay dinar. 

 

Dəfələrlə ürəyimi qırmısan, 

Arzu-istək, diləyimi qırmısan, 

Qanadımı, lələyimi vurmusan, 

Səndən yaman incimişəm ay dinar. 

 

Sənsiz məni nə satan var, nə alan, 

Nə dövlətli, nə varlı var, nə kalan, 

Nə toy-düyün, nə kef-damaq, nə çalan, 

Səndən yaman incimişəm ay dinar. 

 

Söndürmüsən həvəsimi, eşqimi, 

Qurub tikmək, gedib-gəlmək məşqimi, 

Mən necə ucaldım saray, köşkümü? 

Səndən yaman incimişəm ay dinar. 

 

Cəmil Əkbər nə danışsın, nə dinsin? 

Nə utansın, nə qısqansın, nə sinsin? 

Nə od alsın, nə alışsın, nə sönsün? 

Səndən yaman incimişəm ay dinar. 
 

                                                             Cəmil Əkbər  17-28. 04 – 1988 
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174. GÖRÜNMƏSİN 

 

Budur təbiətdən arzu-diləyim,  

Tərlan oylağında sar görünməsin. 

Yanmasın qüssədən, qəmdən ürəyim, 

Güllü bağçamızda xar görünməsin.            

 

Elimdə, obamda, iş otağımda, 

İsti aranımda, sərin dağımda, 

Məhəbbət məkanı, könül bağımda, 

Nə tufan, nə boran, qar görünməsin. 

 

Atadan, anadan halaldı mayam, 

Üfunət bilməyən axar bir çayam, 

Nütfəsi düz kimsələrə arxayam, 

Varlığım dünyaya dar görünməsin. 

               

Cəmiləm gəzmişəm eşq-həvəslə,  

Yaşadım, yaratdım min bir həvəslə,        

Dözmüşəm cəfaya sidq-nəfəslə,               

Görkəmim gözlərə mar görünməsin. 

 

                                        Cəmil Əkbər 

 

175. YERİNDƏ 
 

Miskinli şair Vəli ilə Cəmil Əkbərin deyişməsi 

  Şair Vəli            Uşaqlar pozular, ana süd verməz,  

        Qayğısı olmasa ata yerində.            

        Qurd qoyunu qırar, çobanı görməz,  

        Hər gecə baş verər xəta yerində.  

 

 Cəmil Əkbər       Ay Vəli, ananın özü də olmaz,  

                             Olmasa məhəbbət, əta yerində.  

                             Yolağı, cığırı, izi də olmaz,    

                             Oğullar durmasa ata yerində.  
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Şair Vəli             Çobanla köpəyin olmasa rəyi,   

                             Bacararmı qurd, qoyuna gəlməyi? 

                             Gözətçi gərəkdir eyləyə səyi, 

                             Gülləni gözünə ata yerində.    
 

Cəmil Əkbər        Düzgün işləsəydi hərkəsin başı,  

                             İncidən olmazdı dostu, yoldaşı,  

                             Düz çəkər vicdanda tərəzi daşı,  

                             Heç kimə yetməzdi xəta yerində.   
 

 Şair Vəli             Çoban köpək qurda versə köməyi, 

                             Qurd onlara hazır etsə yeməyi, 

                             Qoyun becərənin itər əməyi, 

                             Qorxu var sürüsü bata yerində.    
 

Cəmil Əkbər        Heçkimsə qəflətdə yatıb qalmaya, 

                             Üfunət gölünə batıb qalmaya,   

                             Vicdanı, məsləki satıb qalmaya, 

                             Hamı arzusuna çata yerində.    
 

Şair Vəli              Dövlətin buraxma qalsa hər yanı, 

                            Tülkü qazı qırar, ayı dananı, 

                             İncidib bezdirər insan-insanı, 

                             Pələng pəncə vurar ata yerində. 
 

Cəmil Əkbər        Hərkəs bu həyatda tapa yerini,    

                             Tökə torpaqlara alın tərini,        

                              Seyredib dayazı, görə dərini, 

                              Əkilən hər toxum bitə yerində.     

         

Şair Vəli                Xainlər dadansa erkəc ətinə, 

                               Hiyləgərlər işi salar çətinə, 

                               Heç bir şey tapılmaz öz qiymətinə, 

                               Alan-ala, satan-sata yerində.    
 

Cəmil Əkbər          Heçkəs meyl etməyə haram tikəyə, 

                               Yoğurub yapmamış yağlı kökəyə, 

                               Hamı nifrət edə sümsük köpəyə,                                 

                               Kötəklər vurula itə yerində.    
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Şair Vəli                 Gözətçi buraxsa malı pambığa, 

                                Düz xəbər gətirməz saqqaldan bığa, 

                                Qurd qaranlıq sevər, baxmaz işığa, 

                                Yırtıcı istəməz yata yerində.    
 

Cəmil Əkbər            Heçkimsə vaxtını itirməyəydi,    

                                 Möhnəti boynuna götürməyəydi,  

                                 Sulayıb kol-koslar bitirməyəydi, 

                                 Çıxarıb mətahın sata yerində.    
 

Şair Vəli                   İnsan dağ üstünə qaldırar dağı, 

                                  İstəməz cərgədən geri qalmağı, 

                                  Köpəyin qurd ilə yoldaş olmağı, 

                                  Qoyar görənləri matı yerində.    
 

Cəmil Əkbər             Namərdlər mərdlərə tələ qurmaya,  

                                  Kimisə tutmağa cələ qurmaya, 

                                  Pusqusunda marıtlayıb durmaya, 

                                  Oyana yerində, yata yerində.    
 

Şair Vəli                    Adam gərək diqqət verə bu hala, 

                                   Çobanla köpəyi basa badvala, 

                                   Qurddan, quduzlardan intiqam ala, 

                                   Hərkəs öz haqqına çata yerində.    
 

Cəmil Əkbər              Nəola yaxşıya pis deyilməyə, 

                                   Qızıla, gümüşə mis deyilməyə,  

                                   Xeyirxah bəndəyə nəs deyilməyə,  

                                   Hərkəs tez oyana, yata yerində.       
 

 Şair Vəli                  Misginli Vəliyəm dillər əzbəri,  

                                  Ellərin xeyrinə yazdım əsəri, 

                                  Xainlər istəyir acı-zəhəri, 

                                  Şirin nemətlərə qata yerində.    
 

Cəmil Əkbər             Mən Cəmil Əkbərin eldə adı var,  

                                  Qonub çəmənzara güldə adı var,  

                                  Muğanda, Şirvanda, Mildə adı var,  

                                  Hamı əziz bilib, tuta yerində.    
 

                                         11. 08 -1992 
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 176. YERİNDƏ 

        Miskinli şair Vəliyə cavab 

                                          I variant 

Ana varlığının özü də olmaz,  

Olmasa məhəbbət əta yerində. 

Yolları silinər, izi də qalmaz,  

Oğullar durmasa ata yerində.  

 

Düzgün işləsəydi hərkəsin başı, 

İncidə bilərmi qardaş-qardaşı? 

Tökülüb qabağı, çatılmaz qaşı, 

Olmasa qal-qovğa, xəta yerində.  

 

Sözlərim, söhbətim əsər eyləyə,  

Bir fayda yetirə, səmər eyləyə,    

Ovxara gətirib, kəsər eyləyə,  

Qulağa sırğatək bata yerində.     

 

Kənddən qaçmayalar şəhərə sarı,      

Uzaqdan baxmaya kəhərə sarı,    

Halal nemətlərə, bəhərə sarı,  

Baxalar köhlənə, ata, yerində. 

 

Biləydi həyatda yerini insan,       

İşlədə kamalı, sərini insan,          

Tökə torpaqlara tərini insan,       

Oyana yerində, yata yerində.  

 

Vətən övladları ərinməyəydi,  

Arada boş-bikar görünməyəydi, 

Əllərdə, ayaqda sürünməyəydi, 

Gecəni-gündüzə qata, yerində. 

 

İnsan birbirinə tələ qurmaya,  

Marıtlayıb pusqusunda durmaya, 

Ümidini, diləyini qırmaya,  

Hamı arzusuna çata, yerində. 
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Hərkəs öz işini görə biləydi, 

Saldığı bağları dərə biləydi, 

Aldığı borcları verə biləydi, 

Səpilən hər toxum bitə, yerində. 
 

Kimki meyl eyləyir haram tikəyə, 

Yoğurub yapmamış yağlı kökəyə, 

Vuranda kötəyi sümsük köpəyə, 

Yox olub gözlərdən itə, yerində. 
 

Kiminki qəlbində məhəbbəti yox, 

Eşqi yox, andı yox, sədaqəti yox,  

İnsanlıq naminə ləyaqəti yox,  

Qoşasan kotana, cütə, yerində. 
 

Vicdanı, məsləki itirənlərin, 

Möhnəti üstünə götürənlərin, 

Bağında kol-koslar bitirənlərin, 

Zəhməti, xidməti bata yerində. 
 

Kiminki üzündə həyası yoxdur,  

Əqidə, məsləki, qayəsi yoxdur, 

Təlimi düz verən dayəsi yoxdur, 

Layiqdir üzünə fitə, yerində.  
 

Bəşər övladları düşünüb, qana, 

Qənim kəsilməyə insan-insana, 

Səadət bəxş ola küllü cahana,  

Verməyə fürsəti fota, yerində. 
 

Nəola yaxşıya pis deyilməyə, 

Qızıla, gümüşə mis deyilməyə, 

Xeyirxah bəndəyə nəs deyilməyə, 

Pisləri pislərə qata, yerində. 
 

Mən Cəmil Əkbərin eldə adı var,                                                

Dəhanda, dodaqda dildə adı var, 

Şirvanda, Muğanda, Mildə adı var,                                                 

Hamı əziz bilib tuta yerində. 

 

                          Cəmil Əkbər    11.08 -1992 
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177. YERİNDƏ 

        Miskinli şair Vəliyə cavab 

                                           II variant 
 

Ana varlığının özü də olmaz,  

Olmasa məhəbbət əta yerində. 

Nəvə-nəticənin izi də olmaz.   

Oğullar durmasa ata yerində.  

 

Dürüst işləsəydi hərkəsin başı, 

İncidə bilərmi qardaş-qardaşı? 

Tökülüb qabağı, çatılmaz qaşı, 

Olarmı qal-qovğa, xəta yerində?  

 

Sözlərim, söhbətim əsər eyləyə,    

Faydanı göstərib, səmər eyləyə,   

Ovxara gətirib, kəsər eyləyə,  

Çatıb qulaqlara bata yerində.   

 

Cavanlar qaçmaya şəhərə sarı, 

Uzaqdan baxmaya kəhərə sarı,   

Halal nemətlərə, bəhərə sarı,  

Baxalar köhlənə, ata yerində. 

 

Hamı öz işini görə vaxtında,          

Saldığı bağları dərə vaxtında,         

Tökə torpaqlara təri vaxtında,       

Səpilən hər toxum bitə yerində   

 

İgidəm deyənlər ərinməyəydi, 

İlantək torpaqda sürünməyəydi, 

Arada avara görünməyəydi,  

Gecəni-gündüzə qata yerində. 

 

İnsan birbirinə yara vurmaya,  

Şər-böhtan danışıb ara vurmaya,  

Kaş ləkə yaxmaya, qara vurmaya, 

Hamı arzusuna çata yerində. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD | 302 

 

Heçkimsə kimsəyə tələ qurmaya, 

Ələ keçirməyə cələ qurmaya,     

Deyib arxasınca zərbə vurmaya, 

Hamı muradına çata yerində.   

            

Oturub duranda yerini bilə,  

Xeyrini anlaya, şərini bilə, 

Dayazı dərk edib dərini bilə,      

Oyana yerində, yata yerində. 

 

Kimki insanlığın bədinə gedir, 

Qarnını otarır, cibini güdür,  

Xalqına, millətə xəyanət edir,  

Qoşasan kotana, cütə, yerində. 

 

Vicdanı, məsləki atan kəslərin, 

Mərdləri namərdə satan kəslərin, 

Naxələf işləri tutan kəslərin, 

Tutasan üzünə fitə, yerində.         

 

Mən Cəmil Əkbərin öz dünyası var, 

Ürəkdə çağlayan, söz dünyası var, 

Ədalət naminə düz dünyası var, 

Hamı əziz bilib tuta, yerində. 
 

                           Cəmil Əkbər  11.08 -1992     

 

                               

 178. SORUŞ 
 

I variant 
 

Birindən soruşdum, nə tez qocaldın?   

Dedi: mən bilmirəm, taytuşdan soruş.   

Necə zəfər çaldın, necə ucaldın?  

Dedi: get kamallı o başdan soruş.  

 

Dedim: necə keçdi ötən günlərin?     

Arzuya, istəyə yetən günlərin?          

Arada-bərədə itən günlərin? 

Dedi: get alnımda qırışdan soruş.       
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Dedimki hərkəsə uya bildinmi?    

Əlini-üzünü yuya bildinmi?          

Buraxıb yaxına qoya bildinmi?          

Dedi: get gözümdə baxışdan soruş. 

                                                                                                                                                                     

Dedimki dünyada nə gün görmüsən?                                                                                                                                                               

Nə duman görmüsən, nə çən görmüsən?                                                                                                                                                                        

Nə söz eşitmisən, nə ün görmüsən?                                 

Dedi: ruhumdakı naxışdan soruş. 

 

Soruşdum xəyala dalmısan niyə?    

Saralıb gül kimi solmusan niyə?     

Buludtək tutulub dolmusan niyə?   

Dedi: get çatılmış o qaşdan soruş. 

 

Soruşdum çəkdiyin qovğa-qal nədir? 

Bu qüssə, dərd - kədər, bu məlal nədir? 

Bu fikir, düşüncə, bu xəyal nədir?  

Dedi: get xəyalı çaşbaşdan soruş. 

 

Dedimki nə üçün bəs dala qaldın?                 

Düşüb pis günlərə, zavala qaldın?                   

Üzülüb qatardan nə hala qaldın?                     

Dedi: get, əhli-kef, meyxoşdan soruş.    

    

Soruşdum: de nədən qaralıb qanın?   

Çəkilib zülalın, qalmayıb şanın?          

Əlindən gedibdir külli-ixtiyarın? 

Dedi: get, xaindən, şərxoşdan, soruş. 

 

Dedimki bu nəşə, kef- damaq nədir?                

Zurnasız, qavalsız oynamaq nədir?                

Gedib küllüklərdə ağnamaq nədir?                

Dediki onu da sərxoşdan soruş.                   
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Dedimki görəsən məhəbbət nədir?     

Ünsiyyət-ülfətdə sədaqət nədir?           

Səmimiyyət nədir, mərifət nədir?         

Dedi: get bacıdan, qardaşdan soruş. 
 

Dedimki qədrini bilməyən varmı? 

Şəninə sevinib gülməyən varmı?  

Utanıb, qızarıb ölməyən varmı? 

Dedi: get ürəyi o daşdan soruş. 
 

Dedimki de nədən güc ala bildin? 

Zəfərlər çalaraq bac ala bildin? 

Hörmələ-izzətlə qocala bildin? 

Dedi: get hafizə, yaddaşdan soruş. 
 

Soruşub dedimki kefin nədəndir?   

Gəlirin, çıxarın, nəfin nədəndir?     

Yeməyin, içməyin, müfün nədəndir?    

Dedi: get altundan, daş-qaşdan soruş. 
 

Dedimki bəşəri pozan bəs nədir?         

Doğrunu əyriyə yozan səs nədir?              

Böhtan danışdıran, yazankəs nədir?       

Dedi: get rüşvətdən, daş-başdan soruş.                                                                                          
 

Dedimki arzundan qalan nə oldu?     

Açılan nə oldu, solan nə oldu?            

Boşalan nə oldu, dolan nə oldu?         

Dediki get onu sirdaşdan soruş.        
 

Dedimki sözlərim əsər etdimi?  

Bir fayda verdimi, səmər etdimi? 

Duyğusuna görən səfər etdimi? 

Dedi: get, dərisi badoşdan soruş. 
 

Dedimki gözlərin nədən kor qalıb?    

Eşitmir qulağın, nədən kar qalıb?   

Gen dünya başına nədən dar qalıb? 

Dedi: kor yapalaq, bayquşdan soruş.     
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Dedimki səni heç tanıyan varmi? 

Enişdə, yoxuşda sınayan varmı? 

Yadına salaraq unayan varmı? 

Dedi: get onu da tay-tuşdan soruş. 

 

Dedimki bəşəri qıran nə oldu?                 

Dağı sinəsinə vuran kim oldu?                   

Özü məhv olmayıb, qalan kim oldu?         

Dedi: get davadan, dalaşdan soruş. 

 

Dedimki ürəyə xalı nə qoydu?                  

Qovğanı kim saldı, qalı nə nə qoydu?        

Dəymiş dura-dura, kalı nə qoydu?              

Dedi: get həyəcan, təlaşdan soruş.              

 

Dedimki birkəsə kara yetdinmi?                    

Dost-qardaşa, yaxşılığı etdinmi?                   

Dağlar quzeyində qara getdinmi?                    

Dedi: get xəstədən, naxoşdan soruş.  

 

Dedim: çox şükürki çatmısan yüzə,                      

Eynək də taxmırsan doxsanda gözə,                   

Enişdən, yoxuşdan çıxmısan düzə,         

Dedi, get vəfalı yoldaşdan soruş. 

              

Dedimki bəs səni sən edən nədir? 

Soyuq müqəvvadan gen edən nədir? 

Səni məmnun edən, şən edən nədir? 

Dedi: qəlbindəki günəşdən soruş. 

 

Cəmil Əkbər nədən ilham alırsan? 

Fikir çəkib xəyallara dalırsan? 

Nə havadır, nə avazdır çalırsan? 

Dedi: könlümdəki atəşdən soruş. 
 

                      Cəmil Əkbər 25.09 – 1996 
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179. SORUŞ 
 

                                                 II variant 
 

Məndən soruşdular, nə tez qocaldın?                             

Dedim: get ürəyi o daşdan soruş. 

Necə zəfər çaldın, necə bac aldın? 

Dedim: get zəkalı o başdan soruş. 

 

Dedi: necə keçdi ötən günlərin?     

Arzuya, məqsədə yetən günlərin?    

Arada-bərədə itən günlərin? 

Dedim: get üzümdə qırışdan soruş. 

 

Dediki qəlbinə dəyən kim oldu? 

Vurub qamətini əyən kim oldu? 

Haqqını-sayını, yeyən kim oldu? 

Dedim: get naxələf yoldaşdan soruş.      

 

Soruşdu, nə üçün qaralıb qanın?   

Üzülüb, qalmayıb bir sağlam canın,     

Gəlməyir səs-küyün, şöhrətin, şanın, 

Dedim: get içməmiş sərxoşdan, soruş.         

 

Dediki acgözlük, hərislik nədir?     

Bu qədər xainlik, xəbislik nədir?                                                                                                                   

Zalımlıq, qəddarlıq, o pislik nədir?    

Dedim: get alverdən, daş-başdan soruş.  

 

Dediki sözlərim əsər etdimi?      

Bir fayda verdimi, səmər etdimi?     

Ovxara gətirib, kəsər etdimi?            

Dedim: get dərisi badoşdan soruş.    

 

Dediki gözlərin niyə kor olub? 

Eşitmir qulağın, niyə kar olub?   

Gen dünya başına niyə dar olub?  

Dedim: get onu da bayquşdan soruş. 
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Dediki nə qədər incidin, bezdin?      

Səbr edib, tablaşıb, nə qədər dözdün?   

Canı haldan salıb, nə qədər üzdün?                

Dedim: get enişdən, yoxuşdan soruş.                

 

Dedi: ürəklərə xal nədən düşdü?            

Qovğa nədən düşdü, qal nədən düşdü?    

Əyildi qamətlər, val nədən düşdü?          

Dedim: get davadan, dalaşdan soruş.      

 

Dediki nə yaxşı çatmısan yüzə,                      

Qırış da düşməyib alına, üzə, 

Eynək də taxmırsan bu yaşda gözə, 

Dedim: get vəfalı yoldaşdan soruş.                        

 

Dedimki görəsən məhəbbət nədir? 

Sədaqət, səxavət, kəramət nədir?  

İnsanlıq naminə ləyaqət nədir?    

Dedim: get qəlbimdə atəşdən soruş.            

 

Dediki ay Cəmil coşursan niyə? 

Bu qədər söz yazıb, qoşursan niyə? 

Qaynayıb aşırsan, daşırsan niyə? 

Dedim: könlümdəki atəşdən soruş.                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                      Cəmil Əkbər  3. 04 – 1991      

 

 180. SORUŞ 
 

III variant 
 

Soruşdum insandan, nə tez qocaldın? 

Dedi: get ürəyi o daşdan soruş.        

Sən nədən saraldın, nədən sozaldın? 

Dediki xəyalı o çaşdan soruş. 
 

Soruşdum ömürdən ötən günləri? 

Arzu-məqsədinə yetən günləri?   

Cücərən günləri, bitən günləri? 

Dedi: yanağımda qırışdan soruş. 
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Dedimki isməti bildinmi sən də?      

Yanına getdinmi, gəldinmi sən də?      

Loxmanı paylayıb, böldünmü sən də?      

Dedi: gözümdəki baxışdan soruş. 

 

Soruşdum əhvalın, halın necədir? 

Dəymişin, lalığın, kalın necədir? 

Qəlbində inləyən valın necədir? 

Dedi: qəlbi-qara yoldaşdan soruş. 

Dedimki inciyib bezmisən niyə, 

Əzab-əziyyətə dözmüsən niyə? 

Canını bu yolda üzmüsən niyə? 

Dedi: get enişdən, yoxuşdan soruş.      

 

Dedimki bəşəri qıran nədir nə?   

Dağı sinəsinə vuran nədir nə?   

İncidib bezdirən, yoran nədir nə?    

Dediki davadan, dalaşdan soruş. 

 

Dedim: ürəyində xal nədən oldu? 

İnləyən, sızlayan val nədən oldu? 

Əyildi qamətin, dal nədən oldu? 

Dedi: get həyəcan, təlaşdan soruş.      

 

Dedimki insafın, mürvətin varmı? 

Yazıqla, məzlumla ülfətin varmı? 

Yetim-yesir ilə söhbətin varmı? 

Dedi: get xəstədən, naxoşdan soruş. 

 

Ay Cəmil, qayğına qalan kim oldu? 

Axtarıb yadına salan kim oldu? 

Gözləri yollarda qalan kim oldu? 

Dedi: doğma bacı, qardaşdan soruş. 
 

                                   Cəmil Əkbər  2.03  – 1991      
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181. SORUŞ 
 

IV variant 
 

Soruşdum insandan, nə tez qocaldın? 

Dedi: mən bilmirəm, tanışdan soruş.  

Necə zəfər çaldın, necə bac aldın?  

Dedi: get zəkalı o başdan soruş.  

 

Necə keçirmisən ötən günləri?     

Arzuya,məqsədə yetən günləri?           

Arada-bərədə itən günlərin? 

Dedi: get üzümdə qırışdan soruş.  

 

Olubmu qəlbində məhəbbət sənin?  

Sədaqət, səxavət, kəramət sənin,      

İnsanlıq naminə ləyaqət sənin,        

Dedi ki, gözümdə baxışdan soruş.   

 

Soruşdum: nə üçün dolmusan belə? 

Saralıb gül kimi solmusan belə? 

Fikr-xəyallara dalmısan belə? 

Dedi: get kamalsız o başdan soruş. 

 

Dedimki çəkdiyin nə qovğa, qaldır? 

Haradan törəyən qüssə-məlaldır?         

Düşmüsən əzaba, nəyaman haldır?    

Dedi: get nanıkor yoldaşdan soruş. 

 

Soruşdum: bihalsan, qəmginsən niyə? 

Pərişansan niyə, bədbinsən niyə? 

Ahuzar çəkirsən, nisgilsən niyə? 

Dedi: get nadürüst çağdaşdan soruş. 

 

Dedimki görəsən məhəbbət nədir?     

Sədaqət, səxavət, kəramət nədir? 

Xətir-hörmət nədir, mərhəmət nədir? 

Dedi: get bacıdan, qardaşdan soruş. 
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Dedimki acgözlük, hərislik nədir? 

Paxıllıq, xainlik, xəsislik nədir?        

Qəddarlıq, zalımlıq, naqislik nədir?    

Dediki onu da daş-qaşdan soruş. 

 

Dedimki bu dükan, bu bazar nədir? 

Tutubdur dünyanı, bu azar nədir? 

Böylə səfər nədir, bu güzar nədir? 

Dediki alverdən, daş-başdan soruş.       

 

Dedimki haçandan belə doğuldun? 

Mehriban, səmimi, pilə doğuldun? 

Vicdana, məsləkə kölə doğuldun? 

Dedi: get mehriban sirdaşdan soruş. 

 

Dedimki sən nədən incidin, bezdin?     

Qaraldıb qanını, canını üzdün?       

Nə qədər səbr edib, tablaşıb dözdün?   

Dediki enişdən, yoxuşdan soruş.     

 

Dedimki ay Cəmil coşursan niyə? 

Ocaqsız qaynayıb daşırsan niyə?  

Şeirlər yazırsan, qoşursan niyə?     

Dedi: get qəlbimdə atəşdən soruş.      
 

                             Cəmil Əkbər  10.02 1991    

 

 182. HARDA? 

 
Harda üzü gülən gördüm? 

O yerlərdə gülər oldum. 

Vaxt-vədəsiz ölən gördüm, 

O yerlərdə ölər oldum. 

 

Harda dərdli-qəmli gördüm? 

Sazı-tarı bəmli gördüm? 

Gözlərini nəmli gördüm? 

O yerlərdə qəhərləndim.  
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Harda gördüm yıxılan var? 

Əzilən var, sıxılan var? 

Axırına çıxılan var? 

O yerlərdə kədərləndim. 
 

Harda gördüm ucalan var? 

Zəfər çalıb, bac alan var? 

Üzü nurlu qocalan var? 

O yerlərdə fərəhləndim. 
 

Harda oldu hünər əhli? 

Ürəyində təpər əhli? 

Səadətə səfər əhli? 

O yerlərdə hünərləndim. 
 

Harda gördüm ədalət var? 

Doğruluq var, həqiqət var? 

İnsanlıq var, ləyaqət var? 

O yerlərdə şərəfləndim. 
 

Harda gördüm fərasət var? 

Hünər dolu cəsarət var? 

Ürəklərdə hərarət var? 

O yerlərdə cürətləndim. 
 

Harda gördüm zəhmətkeşi? 

Qayğı çəkən xidmətkeşi? 

Həyat boyu cəfakeşi? 

O yerlərdə hörmətləndim. 
 

Harda gördüm ağsaqqalı? 

Dərdbiləni, əhli-halı? 

Dünya görmüş pürkamalı? 

O yerlərdə qeyrətləndim. 
 

Harda gördüm sədaqəti? 

Hatəm kimi səxavəti? 

Ədəb-ərkan, nəzakəti? 

O yerlərdə mürvətləndim. 
 

             Cəmil Əkbər        10. 10– 1996 
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 183. DİLƏYİRLƏR 

 

İnsanoğlu sizdən, bizdən, 

Abır-ismət diləyirlər. 

Dərinə var, getmə üzdən, 

Təmiz ülfət diləyirlər. 

 

Düşmə hər gün min xəyala,    

Gəl sussama cah-cəlala, 

Başı salma qilü-qala,         

Xətir-hörmət diləyirlər. 

 

Ləyaqaətdən gendə durma, 

Ünsiyyətə xələl vurma, 

Ona-buna kələk qurma,  

İnsaf-mürvət diləyirlər. 

 

At qəlbindən xəyanəti, 

Kin-küdurət, ədavəti, 

Avamlığı, qəbahəti, 

Ülvi-niyyət diləyirlər. 

 

Yeni aləm, təzə dünya,  

Bəxş eyləyib bizə dünya,   

Şirin həyat, məzə dünya, 

Saf-məhəbbət diləyirlər. 

 

Qəflətlərdə yatıb qalma,      

Ünsiyyətdə batıb qalma,     

Aralığı qatıb qalma,             

Şərəf-şöhrət diləyirlər. 

 

Məna gəzib söz axtaran,   

Yol-ərkanı düz axtaran,    

Uzaqgörən göz axtaran,   

Sözdə hikmət diləyirlər. 
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Keçirməyin vaxtı hədər, 

Ötər gün, tez gəlib-gedər, 

Boş-bikarlıq qəlbi didər, 

Bizdən zəhmət diləyirlər. 

 

Nə bacarsan elə yara, 

Tapıb dərdə eylə çara, 

Boş dayanmaq, insan hara? 

Bizdən xidmət diləyirlər. 

 

Vaxtını vermə hədərə, 

Düşməynən qəmə, kədərə, 

Nəzər sal Cəmil Əkbərə, 

Məna, hikmət diləyirlər. 

 

                            Cəmil Əkbər   9. 12 – 1985 

 

 184. BELƏ YAŞAYASAN, YAŞAYANDADA 

 

Şeyx Nizami Gəncəviyə xitabən 
 

I variant 
 

Əsrlər keçsədə çəkilə adın, 

Belə yaşayasan, yaşayandada, 

Gül aça həryanda arzu, muradın, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Kainat baş əyə ləyaqətinə, 

Fəhm-fərasətin, məharətinə, 

Məclislər düzələ şərafətinə, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Kamalından bəşər oğlu güc ala, 

Avamlığa, cəhalətə kəc ola, 

Haqsızlığa inad ola, öc ola, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
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Yayıla həryandan sorağın gələ, 

Çəkicin, zindanın, orağın gələ,  

Eşqin, məhəbbətin, marağın gələ, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Adına, sanına dastan yazıla, 

“Gülüstan” yazıla, “Büstan” yazıla,  

Qərəzsiz yazıla, şəsdən yazıla, 

Belə yaşayasan, yaşayandada, 
 

Hörmətin, izzətin ellərdə gəzə, 

Car ola dodaqda, dillərdə gəzə, 

Əsrlərdə gəzə, illərdə gəzə, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Övladı-bəşərə gərək olasan, 

Qəlbində döyünən ürək olasan,  

Süfrələr başında çörək olasan,  

Belə yaşayasan, yaşayandada, 
 

Min tufan qopsada əyilməyəsən, 

Vicdan zindanında döyülməyəsən, 

Nifrətlə yad olub söyülməyəsən,     

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Parlaya günəştək kamalın sənin, 

Əqidən, məsləkin, amalın sənin,  

Görünə mübarək camalın sənin, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Sözünü tərsinə yozan olmaya, 

Adi kəlməsini pozan olmaya, 

Ayağın altından qazan olmaya,  

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Nə külək, nə tufan qopara bilə, 

Qanırıb kökündən çıxara bilə, 

Qatıb qabağına apara bilə, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
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Alimdi, loğmandı, zərdi deyərlər, 

Müqəddəs insandı, pirdi deyərlər,  

Nəhəngdi deyirlər, nərdi deyərlər, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

                       Cəmil Əkbər       22. 05 – 1988 
 

 185. BELƏ YAŞAYASAN, YAŞAYANDADA 
 

II variant 
 

Taleyin yar ola, gətirə bəxtin, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

Tac başına qona, qurula təxtin, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Uzağı, yaxını görə biləsən, 

Saldığın bağları dərə biləsən,  

Aldığın borcları verə biləsən, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Başında cəm ola kamalın sənin,  

Əqidə, məsləkin, amalın sənin,  

El-oban, yurd-yuvan, mahalın sənin,  

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Qədəmi uğurlu, nurlu olasan, 

Hamıdan tutarlı, girli olasan, 

Cəsarətli, iqtidarlı olasan, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Qədrini bilələr qohum-qardaşın, 

Vəfalı dost-tanış, yaxın sirdaşın, 

Yetişə karına dostun, yoldaşın, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Yarada biləsən, qura biləsən, 

Xalqın xidmətində dura biləsən,  

Özünü bu yolda yora biləsən, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
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Düşməni yandırıb-yaxa biləsən, 

Onun axırına çıxa biləsən, 

Zəfərlər əlini sıxa biləsən, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Nə ölən, nə qalan vecinə gələ, 

Nə satan, nə alan vecinə gələ, 

Nə açan, nə solan vecinə gələ, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Dövlətin, sərvətin, malın bol ola, 

Şərəfin, şöhrətin, pulun bol ola,  

Var-dövlətin, daş-qaş, ləlin bol ola, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Ötüşə dövranın, zaman xoş keçə, 

Güzəran xoş keçə, sədan xoş keçə, 

Kainat xoş ola, cahan xoş keçə, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Ay Cəmil, qəlbində kinin olmaya, 

Başında şeytanın, cinin olmaya,  

Qocalmış, qarımış, sinnin olmaya, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 
 

                                  Cəmil Əkbər  2.09 – 1993 
 

186. BELƏ YAŞAYASAN, YAŞAYANDADA 
 

III variant                                        

El - oba, mahalda hörmətin ola,     

Belə yaşayasan, yaşayandada.  

Tükənmək bilməyən hörmətin ola. 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Olandada banilərdən olasan,            

Nəhənglərdən, dahilərdən olasan,            

Koğuş nədir, kahalardan olasan?      

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
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Qələmindən dür tökülə kağıza, 

İnci, sədəf, zər tökülə kağıza, 

Min bir məna, sir tökülə kağıza, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Sorağın yayılıb həryandan gələ,     

Dehlidən, Misirdən, Yəməndən gələ,  

Parisdən, Nyu-Yorkdan, Londondan gələ,       

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Olasan dünyanın ən müqəddəsi,    

Fikir, xəyalların mücəssəməsi,     

Əsası, özülü, müqəddiməsi,        

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Heçkimsə xətrinə dəyə bilməyə,   

Çəkib budağını əyə bilməyə, 

Arada haqqını yeyə bilməyə, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Özün köç etsən də, sözün qalaydı,    

Alovun sönsə də, közün qalaydı,      

Könüllər mülkündə izin qalaydı,     

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Haqqın dərgahında yana çırağın,        

Hərbir məmləkətdən gələ sorağın,    

Xoş keçə dövranın, ola növrağın,       

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Qılınctək ovxarın, kəsərin ola, 

Təsirin, nüfuzun, əsərin ola,       

Bəşər övladına səmərin ola,        

Belə yaşayasan, yaşayandada 
 

Ulğun ağacıtək əyilməyəsən, 

Tapdanıb, əzilib, döyülməyəsən,  

Nifrətlə yad olub söyülməyəsən, 

Belə yaşayasan, yaşayandada.             
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Bu bəşər övladı sözünlə gedə, 

Yoluna inanıb, izinlə gedə, 

Həmfikir olaraq özünlə gedə. 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Baxıb hünərinə el əhsən deyə, 

Ürək nəğmə yaza, dil əhsən deyə,   

Dağlar vəcdə gələ, çöl əhsən deyə, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Xəyal aləminə, dalıb gedəsən, 

Könüldə iz salıb, qalıb gedəsən,   

Zəfərlər təblini çalıb gedəsən,       

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Etməyə heçkəsə qəsdi-qərəzi,        

Qəlbində düz çəkə mizan tərəzi, 

Verməyə qəm-qüssə, dərdi, mərəzi,     

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

    

Görüb bilməyəsən hərislik nədir? 

Paxıllıq, xainlik, xəbislik nədir? 

Bədniyyət, bədxahlıq, naqislik nədir? 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Ellərin içində üzün ağ ola, 

Fikirin, düşüncən, sözün sağ ola,   

Hər işin sahmanda cağbacağ ola, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Cəhalət zülmünü boğa biləsən, 

Günəştək zühur edib doğa biləsən, 

Yanan ürəklərə yağa biləsən, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Kölgədə yaşayıb saralmayasan,  

Enişdə, yoxuşda darılmayasan, 

Oyana-buyana burulmayasan, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
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Eşidib bilənlər deyələr bəli, 

Ayırıb seçələr gövhəri, ləli, 

Kamal dünyasında olasan vali,        

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Saf arzu, istəyin, niyyətin ola,    

Fəhmin-fərasətin, qüdrətin ola, 

Sərraflar yanında qiymətin ola,  

Belə yaşayasan, yaşayandada.        
 

Əsərindən ellər ala ilhamı, 

Misalı Ələsgər, Vaqif, Nizami, 

Sürələr dövranı, götürə kamı, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Səadət naminə səfərin ola, 

Bu yolda qələbən, zəfərin ola, 

Qüvvətin, qüdrətin, hünərin ola, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Düşməyə kəsərdən söz incilərin, 

Ədalət, həqiqət, düz incilərin,       

Dərin incilərin, üz incilərin,       

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Eşidib bilənlər kam ala səndən, 

Nurlu  gələcəyə şam ala səndən, 

Ən ülvi, mötəbər nam ala səndən,  

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Bütün fəsillərdə aça biləsən, 

Ətiri-gülüstan saça biləsən, 

Xəzan pəncəsindən qaça biləsən,    

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Dünyadan kamını alıb gedəsən, 

Öləndə diritək qalıb gedəsən, 

Könül rübabında çalıb gedəsən, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 
 

                                                                         Cəmil Əkbər             28. 09 – 1986.  
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 187. BELƏ YAŞAYASAN, YAŞAYANDADA 
 

IV variant 
 

Dünyaya sığmayan şöhrətin ola,         

Belə yaşayasan, yaşayandada.  

Qəlbində insafın, mürvətin ola,    

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 

İdrakından nur saçıla ellərə,  

Bəzək verib, ətir saça güllərə,   

Xəbər çatıb müjdə gələ yerlərə,  

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Olandada belə dahi olasan,                       

Dəyərdə, vəzndə baha olasan,                  

Daxma yox, bir böyük kaha olasan,      

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Danışanda dür tökülə dilindən,       

Nur ələnə, zər tökülə dilindən,   

Min mənalı, sir tökülə dilindən,    

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

    

Şərəfin, şöhrətin həryandan gələ,          

Talışdan, Muğandan, Səlyandan gələ,    

Qazaxdan, Şəkidən, Şirvandan gələ,       

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Olasan insanın ən müqəddəsi,        

Könül dünyasının bir sərkərdəsi,    

Fikir-xəyalların mücəssəməsi,        

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Bir kimsə xətrinə dəyə bilməyə,   

Vurub qamətini əyə bilməyə,       

Ünvanın dalınca söyə bilməyə,    

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
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Köçedib getsən də, sözlərin qala,  

Silinib getməyə izlərin qala,  

Hənirin, alovun, közlərin qala,  

Belə yaşayasan, yaşayandada 
 

Həryana nur saça kamal çırağın,        

Qürur, iftixarla gələ sorağın,                 

Xoş keçə günlərin, gözəl növrağın,       

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Sözlərin qılınctək kəsəri ola,      

Xalqa fayda verə, səmərli ola,         

Məzmunlu, mənalı, əsərli ola,          

Belə yaşayasan, yaşayandada 
 

Qopsada tufanlar heç qoparmaya, 

Qanırıb kökündən heç çıxarmaya, 

Qatıb qabağına heç aparmaya, 

Belə yaşayasan, yaşayandada.             
 

Gül-çiçək dərələr sənət bağından, 

Xəyal dünyasılnın barlı bağından,  

Baxıb həzz alasan el yığnağından, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Qana bilməyəsən yaltaqlıq nədir?      

Təlxəklik eyləmək, şıltaqlıq nədir?    

Həyasızlıq nədir, sırtıqlıq nədir?  

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Ayıra biləsən yaxşını-pisdən,  

Xaini xəbisdən, bədxahı nəsdən,  

İnadı naqqazdan, höcəti tərsdən,    

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Bu bəşər övladı sözünə baxa,       

Yoluna inana, izinə baxa,             

Enişinə baxa, düzünə baxa,          

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
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Verəsən hökmünü, öz qərarını,    

Ədalət naminə düz qərarını,  

Məqamı yetişən tez qərarını, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Çörəyi yeyəsən alın tərinlə,  

Qüvvətin, qüdrətin, öz hünərinlə,  

İstəyin, həvəsin öz təpərinlə, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Zaman ötüşdükcə düşəsən yada, 

Yetəsən haraya, dada, imdada, 

Getməyə zəhmətin havayı bada, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Söhbətin düşəndə el əhsən deyə,          

Dodaq əhsən deyə, dil əhsən deyə,       

Əsrlər, qərinə, il əhsən deyə,   

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Ülvi-məhəbbətlə dolub gedəsən, 

Könüllər mülkündə qalıb gedəsən,    

Qələbə marşını çalıb gedəsən,          

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Abırlı, ismətli yoldaşın ola,  

Həmkarın, həmdəmin, sirdaşın ola, 

Arxanda dağ kimi qardaşın ola, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Atasan kənara qəsdi-qərəzi,          

Düz çəkə qəlbində mizan tərəzi,      

Birkimsə qalmaya səndən narazı,      

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Yad ola qəlbinə hərislik sənin,  

Paxıllıq, xainlik, xəbislik sənin, 

Zalımlıq, qəddarlıq, naqislik sənin, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 



323 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD 

 

Ötüşə günlərin məhəbbət ilə, 

Sədaqət, səxavət, kəramət ilə, 

Ədəblə, ərkanla, mərifət ilə,  

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Fəxr edə el-oban, Vətənin sənin, 

Hər yolnan keçənin, ötənin sənin, 

Yeni doğulanın, bitənin sənin, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Görüm el içində üzün ağ ola, 

Ülfət-ünsiyyətdə sözün sağ ola,    

Çalmağa sədəfli sazın sağ ola 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Tamahı, nəfisi boğa biləsən,            

Günəştək üfüqdən doğa biləsən,    

Yanan səhralara yağa biləsən,          

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Dərin xəyallara dala biləsən, 

Əqillə, kamalla dola biləsən, 

Zəfərlər təblini çala biləsən, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Zamanın hökmünə darılmayasan,   

Hirs çəkib içindən qırılmayasan,    

Hünər meydanında yorulmayasan,   

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Eşidib bilənlər deyələr bəli,  

Tanıyıb seçələr gövhəri, ləli,  

Məhəmməd Peyğəmbər, Həzrəti Əli, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Bu dünya durduqca qiymətin ola,  

Bəzəyin, düzəyin, zinətin ola,      

Fəhmin-fərasətin, diqqətin ola,     

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
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Yeyəsən çörəyi alın tərinlə, 

Xidmətin, zəhmətin öz hünərinlə, 

Öz eşqin, həvəsin, öz təpərinlə, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Cahanda heçkəsə yük olmayasan, 

Gözlərə sancılan tük olmayasan, 

Nə lovğa, ədəbaz, dik olmayasan, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Elin hüzurunda utanmayasan, 

Çəkilib bir küncə qısqanmayasan, 

Xəcalət tərinə boyanmayasan, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Yaxın da, uzaq da, baş əyə sənə, 

Dura hüzurunda döş əyə sənə, 

Kipriyin düzəldə, qaş əyə sənə, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Çıxarıb verəsən öz qərarını, 

Sərrast qərarını, düz qərarını,  

Məqamı yetişən tez qərarını,  

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Ömrünü ismətlə vurasan başa, 

Yatasan könülə, gələsən xoşa,  

Ay ilə, günəşlə durasan qoşa, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Paylayıb səxandan əf eyləyəsən, 

Halal zəhmətinlə nəf eyləyəsən,  

Yeyəsən, içəsən, püf eyləyəsən, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Adına sanına dastan yazıla,        

Vəfalı, ilqarlı dostan yazıla,              

“Gülüstan” yazıla, “Büstan” yazıla,    

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
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Yerin ola milyon-milyon ürəkdə, 

Neçə arzularda, neçə diləkdə, 

Apara bilməyə, qopsa külək də,  

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Ellər təzim edə uca adına, 

O müdrik adına, qoca adına, 

Ağız büzməyələr xoca adına, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Əməlin sözünlə tənbətən gələ, 

Astarın üzünlə tənbətən gələ,  

Vətənin özünlə tənbətən gələ, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Həyatdan silinib pozulmayasan, 

Çevrilib tərsinə yozulmayasan,   

Sağınıb qatardan üzülməyəsən, 

Belə yaşayasan, yaşayandada 
 

Şöhrətin ellərdən ellərə keçə, 

Düşə dodaqlara, dillərə keçə, 

İllərdən adlayıb, illərə keçə, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Haqqı, həqiqəti görə biləsən, 

Xalqına borcunu verə biləsən, 

Bağ salıb barını dərə biləsən,    

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Vətən qüdrətinlə öyünə bilə,  

Baxıb hünərinə sevinə bilə,       

Qəlbin iftixarla döyünə bilə, 

Belə yaşayasan, yaşayandada 
 

İstərsən alim ol, istərsən fəhlə,  

Bezdirib insanı tökməynən zəhlə,      

Dolan zəhmətinlə, hünərlə, səylə, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
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Dünyadan kamını alıb gedəsən, 

Ölsəndə diritək qalıb gedəsən, 

Könül rübabında çalıb gedəsən, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Enişdə yoxuşda yorulmayasan, 

Hünər meydanında darılmayasan,  

Haqq yolda sağ-sola burulmayasan,  

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Vətənə, xalqına ilqarın ola, 

Əyilmək bilməyən vüqarın ola, 

Dözümün, durumun, tutarın ola, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Bəşər övladları sözünlə gedə, 

Düşə cığırına, izinlə gedə,  

Fikrinlə dolana, özünlə gedə, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Əsərindən min bir hikmət götürə,       

Estsfeti əldən-ələ ötürə,                     

Gələcəyə xoş müjdələr yetirə,                  

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

İşlədikcə korlaşmaya əsərin, 

Soydan düşüb kütləşməyə kəsərin, 

Ola hər an üstümüzdə nəzərin, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Küsənib heçkəsə darılmayasan, 

Yük olub boynuna sarılmayasan, 

İrzikib, bezikib yorulmayasan, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Kamal dünyasından sərvətin ola, 

Bəzəyin, düzəyin, zinətin ola, 

Sərrafdan aldığın qiymətin ola, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
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Hər gələn nəsillər baş əyə sənə, 

Təzim eyləyərək döş əyə sənə, 

Etiraf eyləyə, kaş əyə sənə, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Əsrdən-əsirə səfərin ola,  

Yenilməz qüvvətin, hünərin ola,  

Səadət naminə zəfərin ola,          

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Qəlbə hakim ola söz incilərin,   

Əsl incilərin, düz incilərin,       

Milyon incilərin, yüz incilərin,  

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Bütün fəsillərdə açıla gülün,         

Qönçədə oxuya şeyda bülbülün,   

Yetişə zəmidə barlı sümbülün,     

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Aça çiçəklərin, aça güllərin,                                                               

Ətiri-kainat saça güllərin,                                                                    

Xarın pəncəsindən qaça güllərin,  

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Eşidib bilənlər kam ala səndən, 

Həyat yollarında şam ala səndən,    

Gözəl gələcəyə nam ala səndən,    

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Kamal dünyasında varlı olasan,  

Tutarlı, samballı, karlı olasan,  

İsmətli, iffətli, arlı olasan, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Ay Cəmil, dünyadan kam alıb get sən, 

Öləndə diritək sən qalıb get getsən, 

Könül diyarını sən çalıb get sən, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

              Cəmil Əkbər         28. 09  – 1986 
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188. BELƏ YAŞAYASAN 

 

                                      Prof. B.Ş.Quliyevin 65 illiyinə 

 

Xalqımın içində hörmətin ola,     

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

Bu böyük dahitək xidmətin ola,   

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Hər sözün-söhbətin ellərə düşə, 

Çəmənə, çiçəyə, çöllərə düşə,  

Dəhana, dodağa, dillərə düşə, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Müqəddəs varlığın, xislətin ola,       

Saf arzu istəyin, niyətin ola,         

Ellərdən aldığın qiymətin ola, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Vurub zirvələrdən endirmiyələr, 

Yanan çırağını söndürmüyələr, 

Yolundan-izindən döndərmiyələr, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Dünyadan kamını alıb gedəsən, 

Ölsəndə diritək qalıb gedəsən, 

Dəryatək çalxanıb, dolub gedəsən, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Etibar, etiqad, ilqarın ola,  

Dözümün, durumun, tutarın ola, 

Əyilməz qamətin, vüqarın ola,  

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Başın uca ola, üzün ağ ola, 

İşlərin yerbəyer, cağbacağ ola,  

Yüz yaşda da canın-başın sağ ola,  

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
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Uzağı, yaxını görə biləsən, 

Aldığın borcları verə biləsən, 

Saldığın bağından dərə biləsən, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Zirvədə dayanıb, dura biləsən, 

Yaşayıb, yaradıb, qura biləsən,  

El üçün özünü yora biləsən, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Bütün fəsillərdə aça biləsən,  

Xəzan pəncəsindən qaça biləsən,  

Elmindən ziyanı saça biləsən, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Olasan adının öz sərkərdəsi, 

Doğru yolgöstərən düz sərkərdəsi,  

Sənət sərkərdəsi, söz sərkərdəsi, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Heçkimsə xətrinə dəyə bilməyə, 

Qəddi-qamətini əyə bilməyə, 

Haqqını batırıb yeyə bilməyə,       

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Bir insanoğluna sataşmayasan, 

Qapı, bacasına daş atmayasan, 

Qəlbində üfunət yaşatmayasan, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Qələmindən dür tökülə kağıza, 

Qətrə-qətrə zər tökülə kağıza, 

Min bir məna, sir tökülə kağıza, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Ellər təzim edə uca adına, 

Ağsaqqal, pirani, qoca adına,  

Ağız büzməyələr xoca adına, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
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Zaman ötüşdükcə düşəsən yada,  

Çatasan haraya, yetəsən dada,  

Çəkdiyin zəhmətin getməyə bada,       

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Hər işdə hamıdan olasan üstün, 

Gözləri tökməyə qarsıxmış tüstün, 

Ürəkdə qoyula əbədi büstün, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

      Cəmil Əkbər          25. 06 – 1997 
                            

               

 189. KƏNDDƏ YAŞAYASAN 
 

Naz-neməti satın alıb yeyincə,  

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 

Uzaqlardan gözlərini döyüncə,                                 

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Torpaq burda, hava burda, yer burda,  

Açılmamış neçə-neçə sir burda, 

Tapmaq üçün inci burda, zər burda, 

Kənddə yaşayasan, yaşayandada.  

 

Dövlət burda, sərvət burda, var burda,                   

Alma burda, heyva burda, nar burda,                                            

Abır, iffət, həya burda, ar burda, 

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Təbiətin səfasını sür burda, 

Zəhmətinin nübarını dər burda, 

Xalqın üçün qazan burda, ver burda, 

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Halal zəhmət, halal çörək burdadır,  

Sağlam fikir, təmiz ürək burdadır, 

Əsl qayğı, yardım, kömək burdadır, 

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 
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Qoyun burda, quzu burda, mal burda,  

Bəhməz burda, qaymaq burda, bal burda, 

Binə qurub, məskən salıb qal burda, 

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Tarla burda, bostan burda, bağ burda,  

Nəhrə burda, qatıq burda, yağ burda,  

Səksən, doxsan, yüz yaşında sağ burda,                  

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Gedəsən, gələsən dağlara sarı, 

Şamama yetirən tağlara sarı,  

Barlı-bərəkətli bağlara sarı, 

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Qoy könlün sevinsin, baxıb səndə gül, 

Seyrə çıxıb yaylaqlara vəcdə gəl, 

Hünər göstər, el-obadan müjdə al,  

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Deməki kəndinə, kəsəyinə bax, 

Oduna-közünə, kösöyünə bax, 

Gərmə qalağına, təzəyinə bax, 

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 

                                                                                         

Öz əlinlə yaradasan cənnəti, 

Heçkimsəyə çəkməyəsən minnəti, 

Götürməynən qəm-qüssəni, möhnəti, 

Kənddə yaşayasan, yaşayandada.                                                                              
 

Görməyəsən nə alanı, satanı, 

Dayıların kölgəsində yatanı, 

Namərdliklə məqsədinə çatanı, 

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Özgənin malında gözün olmaya, 

Söhbətin olmaya, sözün olmaya,  

Ənlikli, kirşanlı üzün olmaya, 

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 
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İçəsən çayını gülün çəmənin,  

Kəkotu, quşburnu, moruq, cökənin, 

Dolanıb başına ana Vətənin,  

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Dövran sürüb qocalasan bu yerdə,  

Zəfər çalıb, bac alasan bu yerdə,                            

Şərafətlə ucalasan bu yerdə, 

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Düşməyəsən bu yerlərdən aralı, 

İtirməynən dağda-daşda maralı, 

Qardaş gəzmə, qəlbi xoflu, qaralı, 

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Meylini salasan saza, söhbətə,  

Doğruluq, düzlüyə, haqq-ədalətə,                                    

Saf arzu-istəyə, pak məhəbətə, 

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Nə dəllal, nə baqqal tanıya səni, 

Nə boşboğaz, naqqal qınaya səni, 

Nə nazir, nə hambal sınaya səni, 

Kənddə yaşayasan, yaşayandada.  
 

Nə dükan tanıya, nə bazar səni,                                      

Nə təbib, nə loğman, nə azar səni,                                

Nə ah-nalə səni, nə məzar səni,   

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Oturub-durasan ər kişilərlə, 

İgid kişilərlə, nər kişilərlə, 

Babamtək, atamtək zor kişilərlə, 

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Nə hiylə, fırıldaq, kələk görəsən, 

Dələduz, cüvəllaq, tülək görəsən, 

Dadamal, tamarzı, ləlik görəsən,     

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 
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Nə kasıb, nə yoxsul, kalan görəsən,  

Sözlərdə, söhbətdə yalan görəsən,  

Nə döngə tanıyıb, dalan görəsən,  

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Yaşın çata səksən, doxsan, yüzə də, 

Ayaq gedə dağa-daşa, düzə də, 

Kabab çəkib şiş düzəsən közə də, 

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Yeməyin-içməyin təzəsi orda, 

Dadlısı, tamlısı, məzəsi orda, 

Lilparın yarpaqdan dolçası orda, 

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Şəhərlini görüb darılmayasan, 

Çatdayıb içindən qırılmayasan,                                   

Saxta gözəlinə vurulmayasan,                                     

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Torpağa can verə alnının təri, 

Əkəndə, səpəndə, biçəndə yeri, 

Gözünlə görəsən xeyiri, şəri, 

Kənddə yaşayasan, yaşayandada. 

                        

Eşidin biranlıq Cəmil Əkbəri, 

                                 Kamalı başında sinədəftəri, 

                                 Qəlbi nisgillini, bu mükəddəri, 

Kənddə yaşayasan, yaşayandada.                                                                                                                                                                                                          

 
 

                                                                                                                    Cəmil Əkbər  15. 07 -1997 

 

190. YAŞAYANDADA 

Düşüncə, idrakı, kamalı dərin, 

Əqidə, məsləki, amalı dərin, 

Tutarı çəkisi, sambalı dərin, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
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Əsrlər keçsədə danılmayasan,  

Dolaşıb fikirdə yanılmayasan, 

Xalqına yaramaz, sanılmayasan, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Yolunla, izinlə gedib gələlər, 

Oxuyalar, yazdığını bilələr, 

Ayılalar, gözlərini silələr, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Eşidib bilənlər getməyə gendən, 

Nə küncdən, bucaqdan, dalandan, tindən, 

Böyürdən, yançaqdan, arxadan, öndən, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Gələcək nəsilə ibrət olasan, 

Tükənməz xəzinə, sərvət olasan, 

Zəmanə, dövrana şöhrət olasan, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Adınla, sanınla fəxr eyləyəsən, 

Şərəfin, şanınla fəxr eyləyəsən, 

Hər keçən anınla fəxr eyləyəsən, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Ellərdən-ellərə sorağın gəlsin, 

Eşqin, məhəbbətin, marağın gəlsin, 

Yayıla işığın, çırağın gəlsin, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Könüllər mülkündə izin qalaydı, 

Söhbətin qalaydı, sözün qalaydı,  

Ocağın yanaydı, közün qalaydı,  

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
 

Gələlər səcdənə diyarbadiyar, 

Həm körpə, həm cavan, həm də ixtiyar, 

Yaşayıb öləsən belə bəxtiyar, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 
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Həyatdan biryolluq silinməyəsən, 

İlantək torpaqda sürünməyəsən, 

Qaralar bağlayıb, bürünməyəsən, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Dünyaya sığmayan şöhrətin ola 

Günəş qüdrətitək, qüdrətin ola, 

Bu böyük dahitək xidmətin ola, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Kamal dünyasının ləli olasan, 

Çeşməsi, çayları, seli olasan,  

Nəhəngi olasan, fili olasan, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Şahintək səmaya uça biləsən, 

Ziyanı hər yana saça biləsən,  

Yüyürə biləsən, qaça biləsən,  

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Danışa biləsən, lal olmayasan, 

Əbədi, ömürlük kal olmayasan,  

Hər üzdə, yanaxda xal olmayasan, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Hər fəsil, hər ildə ötə biləsən, 

Hər oba, hər eldə ötə biləsən, 

Hər mahal, hər dildə ötə biləsən, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 

Sönməyə əbədi, hənirin gələ,  

Balatın tutula, xəmirin gələ, 

Səsin, sədan gələ, səmirin gələ, 

Belə yaşayasan, yaşayandada. 

 

                                     Cəmil Əkbər 
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191. ATA NƏSİHƏTİ 
 

Ey oğlum, axtarıb özünə tay seç, 

Qoy hər babətində yar olsun sənə. 

Dediyim sözləri anlayın bir-bir, 

Çünki hər kəlmədə məna var min bir. 

 

Gəncliyin gözünü həyatın nuru, 

Odludur bilin ki, tez qamaşdırır, 

Oğlum cahil ikən ailə qurma, 

Özünü pərvanətək odlara vurma. 

 

Səbr eylə otuza qoy çatsın yaşın, 

Elm oxu yetişsin ucalsın başın, 

Səninlə fəxr etsin qohum-qardaşın, 

Ata nəsihəti faydasız olmaz. 

 

Həyat acısını atan görübdür, 

Yaxşını-yamanı yola veribdir, 

Elmsiz insanlar zaya gedibdir, 

Eşit nəsihətim sən əməl eylə. 

 

Mən gənclik qüvvəmi vurmuşam oda, 

Atana qulaq as, oğlum sənsada, 

Vaxtı boş keçməsin özünə aç yol, 

Qoy səni tanısın hər oba, hər el. 
 

                             Cəmil Əkbər         1976 
                           

192. UZAQ OL 
 

Yar seçəndə kamalına ver nəzər, 

Yelbeyindən, başıboşdan uzaq ol. 

Yar qəhrinə eysüd əmmiş yar dözər, 

Əhli-kefdən, ya sərxoşdan uzaq ol. 

 

Üzündə, gözündə ola isməti, 

El içində adı-sanı, hörməti, 

Sədaqəti, səxavəti, mürvəti, 

Ürəyi buz, qəlbi daşdan uzaq ol. 
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Fərqi yoxdur qohum ola, yad ola, 

Sənə həmdəm ola, bir imdad ola, 

Əməli xoş, könül mülkü şad ola, 

Bədəməldən, gözüyaşdan uzaq ol.     

 

O uymaya nə fitnəyə, nə şərə, 

Düz oturub, düz dolanıb, düz dura, 

Düz eşidib, düz anlayıb, düz görə, 

Əyri vicdan, qəlbi çaşdan uzaq ol. 

 

Məhəbbət bağına qonan olmasa,               

Eşqin atəşinə yanan olmasa,                       

Özünə deməmiş qanan olmasa,                  

Söz-söhbətdən, zordan-xoşdan uzaq ol.     

 

Kim xoşlayar gül-çiçəksiz fəsili? 

Nalayiqsə nəcabəti, nəsili, 

Bar verməyən bir ağacsa əsili, 

Gülyanaqdan, çatmaqaşdan uzaq ol. 

 

Yaxşı eşit, anlaginən Cəmili,     

Əsər etsin nəsihəti, dəlili,   

Olmamışdan məhəbbətin zəlili, 

Sondan-sona, kaşki-kaşdan uzaq ol. 
 

                      Cəmil Əkbər  26-30. 12 - 1970 

                                                                                

193. UZAQ OL 
 

İstəsənki səadətə çatasan, 

Nadanlıqdan, cəhalətdən uzaq ol. 

İnsanlığa, ləyaqətə çatasan, 

Paxıllıqdan, xəyanətdən uzaq ol. 

 

Ömürboyu kamalını itirmə, 

Ad-sanına qara ləkə gətirmə, 

Ünsiyyətdə kolu-kosu bitirmə, 

Xəta-bəla, qəbahətdən uzaq ol. 
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Meylini yetirmə yalanasarı, 

Əqrəbə, iblisə, ilanasarı, 

Yetəni-yetməzi çalanasarı, 

Pis vərdişdən, nəs adətdən uzaq ol. 

 

Hər yetənlə ülfət etmə amandır, 

Ülfət edənlərin halı yamandır, 

El görübdür, nə müddətdir, zamandır, 

Saxta, yalan ünsiyyətdən uzaq ol. 

 

Zəhlə töküb al qanları qaraltma, 

Gül yanağa ləkə salıb saraltma,  

Gen dünyanı başımıza daraltma, 

Şər işlərdən, xasiyyətdən uzaq ol. 

 

Görənlər bilənlər əhli-hal desin, 

Dərin düşüncəli pürkamal desin,  

Nəinki şərxəta, qilü-qal desin, 

Giley-güzar, şikayətdən uzaq ol. 

 

Eşidib qulaq as, Cəmil Əkbərə, 

On dəfə, yüz dəfə, bəlkə min kərə, 

Qiymət ver inciyə, sədəfə, zərə, 

Bədxahlıqdan, cinayətdən uzaq ol. 
 

                      Cəmil Əkbər        19. 05 – 1989 

                                          

194. VERƏRDİM 
 

Olsaydı əyərki gücüm, qüdrətim, 

Yorulan qollara qüvvət verərdim. 

Məni eşitsəydi bəşəriyyətim, 

Aciz insanlara cürət verərdim. 

 

Qoymazdım əzəydi insan-insanı,  

Korlayıb əsəbi, qaralda qanı, 

Qoymazdım heçkəsə atsın vicdanı,  

İnsafsız qəlblərə mürvət verərdim.                
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Qoymazdım heçkəsi bataydı yasa, 

Vədəsiz saralıb, sola bir busə,   

Qoymazdım bir könül inciyib küsə, 

Yoxsula, üryana sərvət verərdim. 

 

Becərib məhsulu varı əlimlə, 

Dərərdim heyvanı, narı əlimlə, 

Yedirib, içirib yarı əlimlə, 

Qanımı yolunda şərbət verərdim. 

 

Bir çarə qılardım daş ürəklərə, 

Xain ürəklərə, çaş ürəklərə,  

Kasad ürəklərə, boş ürəklərə, 

Ar-namus paylayıb, qeyrət verərdim. 

 

Cəmiləm, qəlbimin təmiz qanından, 

Mehriban, səmimi, əziz qanından,  

Halal mayasından, ləziz qanından, 

Könül dünyasına zinət verərdim. 
  
                                            Cəmil Əkbər   1974 

 

195. NƏVECİNƏ 
 

Eşşəklərin nəvecinə,  

Ağnasada, anqırsada. 

Nə işinə, nə gücünə, 

Zildən-zilə bağırsada. 
 

Arpasını bol eylə sən, 

Axuruna yol eylə sən, 

Örüşünü kol eylə sən, 

Ələngəsi yağırsada. 
 

Cilovunu yeyin elə,  

Noxtasını vermə ələ, 

“Otxodunu” peyin elə, 

Daşımağı ağırsada. 
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Toş-toş eylə, bizini sox, 

İtiləyib düzünü sox, 

Əllisini, yüzünü sox, 

Dayısını çağırsada. 
 

 

Qapazlayıb haqqını ye, 

Ünvanına bədini de, 

And-aman et, günahı yu, 

Məzlumsada, fağırsada.       

                 Cəmil Əkbər    22.10 -1985 
 

 196. NƏVECİNƏDİR? 
 

Fərəhin bir anbar, kefin bir anbar, 

Qazancın bir anbar, nəfin bir anbar, 

Qələtin bir anbar, səhvin bir anbar,  

Qavalın bir anbar, dəfin bir anbar, 

Bu dünya dağılsa nəvecinədir? 

Qapısı bağlansa nəvecinədir? 
                                                                        

Daş-qaşın bir anbar, pulun bir anbar, 

Bakirən bir anbar, dulun bir anbar, 

Almazın, yaqutun, ləlin bir anbar, 

Fəsadın bir anbar, felin bir anbar, 

Bu dünya pozulsa nəvecinədir? 

Tərsinə yozulsa nəvecinədir? 
 

Çapıb talamısan soymusan xalqı, 

Gətirib pis günə qoymusan xalqı, 

Danlayıb, dalaşıb, söymüsən xalqı, 

Yolundan çıxarıb, əymisən xalqı, 

Bu dünya azalsa nəvecinədir?                       

Saralıb, sozalsa nəvecinədir? 
 

Var-halın nəçoxdur, dövlət nəçoxdur? 

Cah-cəlal nəçoxdur, sərvət nəçoxdur?  

Qolunda, qılıncda qüvvət  nəçoxdur?   

Almısan ellərdən möhnət nəçoxdur? 

Sonuna çıxılsa nəvecinədir?  

Qanına bulansa nəvecinədir?                                           
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Nəsil-nəcabətin karına çatdın,  

İmdadına çatdın, dadına çatdın,  

Namusuna çatdın, arına çatdın, 

Yoldaşına çatdın, yarına çatdın,  

Bu dünya puç olsa nəvecinədir? 

Yanüstə yıxılsa nəvecinədir? 
 

Sandınkı ay yazıq hər şey sənindir, 

Qismət, nəsib sənin, məndən gendədir, 

Var-hala dolmusan, cah-cəlallısan, 

Yaman tutarlısan çox samballısan,                               

Bu dünya heç olsa nəvecinədir?                           

Bu dövran kəc olsa nəvecinədir?        
 

Zəmanə səni də söndürəcəkdir,  

Qalxan nərdivandan endirəcəkdir, 

Hakim divanında dindirəcəkdir, 

Sənin mənliyini bildirəcəkdir, 

Məhbəsə basılsan nəvecinədir? 

Tutulub asılsan nəvecinədir? 
                                                                                                                          
Ölsən də arvadın dolanacaqdır, 

Yeyəcək, içəcək, sulanacaqdır, 

Sənli də, sənsiz də yaşayacaqdır, 

Dərdini-qəmini daşıyacaqdır, 

Tələyə düşsən də nəvecinədir? 

Cələyə düşsən də nəvecinədir? 
    

                    Cəmil Əkbər     13. 05 - 1988 
 

197.  NƏVECİNƏDİR? 
 

Qorxma güzəranın pis ola bilməz, 

Böyləki yaltaqsan, nəvecinədir? 

Dövranın xoş keçər, nəs ola bilməz, 

Təlxəksən, şıltaqsan, nəvecinədir? 
 

Məqamı gələndə qula dönürsən, 

İpəyə dönürsən, pilə dönürsən, 

Zibilə dönürsən, külə dönürsən, 

Qazanca ortaqsan, nəvecinədir? 
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Üzündə-gözündə görünmür həyan, 

Qarışıb harama, halala mayan, 

Görünür dərs verib, öyrədib dayən, 

Arsızsan, sırtıqsan nəvecinədir? 

 

İnsanlıq elmində payın ha yoxdur, 

Hanı bərabərin, tayın ha yoxdur, 

Bir adam yerinə qoyan ha yoxdur, 

Görünür artıqsan nəvecinədir? 

 

Damaqdan düşmüsən, daddan düşmüsən,  

Nəzərdən çıxmısan, yaddan düşmüsən, 

Sürətdən düşmüsən, xoddan düşmüsən, 

Deşiksən, yırtıqsan nəvecinədir? 
 

                                 Cəmil Əkbər                                                                                  

                                               

198. NƏVECİNƏDİR? 

 

Gül-çiçək nə qədər açırha-açsın,  

Sağsağan, qarğanın nəvecinədir?  

Turaclar, kəkliklər uçurha-uçsun,     

Çalağan, qırğının nəvecinədir?  

 

Əzilən əzilsin, əzənlər-əzsin,    

İnciyən incisın, bezənlər-bezsin,                 

Səbr edib tablaşıb dözənlər-dözsün,    

Kovxanın, darğanın nəvecinədir?  

 

Bağbanın barının barı olsada,      

Alması, heyvası, narı olsada,       

Dövləti, sərvəti, varı olsada,        

Söyüdün, ulğunun nəvecinədir? 

 

Sel suya qarışıb daşarsa-daşsın, 

Bəndi-bərəsini aşarsa-aşsın, 

Kükrəyib qəzəbi çoşarsa-coşsun,   

Dərənin, yarğanın nəvecinədir?  
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Üzənlər-üzəcək, batan-batacaq, 

Arzuya, məqsədə çatan-çatacaq,        

Oyanan-oyanıb yatan-yatacaq, 

Yastığın, yorğanın nəvecinədir?  
 

Yüyürən-yüyürsün, yortanlar-yortsun, 

Yeriyən-yersin, çortanlar-çortsun, 

Özünü çəkənlər, dartanlar-dartsın, 

Köhlənin-yorğanın nəvecinədir? 
 

Tutulan qabaqdır, çatılan qaşdır,       

İnləyən ürəkdir, ağrıyan başdır,        

Gödələn ömürdür, kəsilən yaşdır,     

Daş-qaşın, sırğanın nəvecinədir?  
 

Döşürüb yeyənlər, şişən-şişəcək,        

Qaralıb qarsıxıb, bişən-bişəcək,          

Aldanıb hiyləyə düşən-düşəcək,   

Tələnin, qurğunun nəvecinədir?  
 

Eşidən-eşidir, bilənlər-bilir,             

Ağlayan-ağlayır, gülənlər-gülür,     

Yaşayan yaşayır, ölənlər ölür,          

Dövranın-qurğunun nəvecinədir?       

        

Oğul odur cavabını düz verə,             

Düz eşidib, düz anlayıb, düz görə,      

Gecikməyə, məqamında tez verə,      

Sualın-sorğunun nəvecinədir?          
         
Oğrunu-əyrini qınayar zaman, 

Baxıb gözlərinə tanıyar zaman, 

Enişdə-yoxuyşda sınayar zaman, 

Düzgünün, doğrunun nəvecinədir?  
 

Oğlum çox çalışsan hünər sənindir,         

Qələbə sənindir, zəfər sənindir, 

Nurlu gələcəyə səfər sənindir, 

Düşgünün, yorğunun nəvecinədir? 
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Cücərən-cücərir, bitənlər-bitir, 

Kiriyən-kiriyir, ötənlər-ötür, 

Tapılan-tapılır, itənlər-itir, 

Nizami, Vurğunun nəvecinədir? 
 

Ay Cəmil, sözünün hamısı düzdür,                                                              

Kababı bişirən ocaqdır, közdür,                                           

Mətləbin dəyəri hikmətli sözdür,                      

İşarə, durğunun nəvecinədir? 
 

                     Cəmil Əkbər    4-5.,18 -19.  04 -1990                                                

 199. AY ELOĞLU 
 

Haqqı-sayın boynumdadır, 

Unutmanam ay eloğlu, 

Məhəbbətin qoynumdadır, 

Soyutmanam ay eloğlu. 

 

Dağ başını dumanlara, 

Könülləri gümanlara, 

Yaxşıları yamanlara, 

Mən qatmanam ay eloğlu. 

 

Qəlbi yanar köz olanı, 

El-obaya göz olanı, 

İlqarına düz olanı, 

Mən atmanam ay eloğlu. 

 

Hər insanın beşiyində, 

Könüllərin eşiyində, 

Məhəbbətin keşiyində, 

Mən yatmanam ay eloğlu. 

 

Cəmiləm, düşsəm dərinə, 

Qurbanam mərdin sərinə, 

Namərdləri mərd yerinə, 

Mən tutmanam ay eloğlu. 
 

                  Cəmil Əkbər    1964 
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200. ELOĞLU? 

 

İnciyən xalqındır, bezən xalqındır, 

Bu nə karlıq, nə korluqdur eloğlu? 

Səbr edib tablaşan, dözən xalqındır,  

Bu nə karlıq, nə korluqdur eloğlu? 

 

Əllərdə, ayaqda qalan xalqındır, 

Saralan xalqındır, solan xalqındır,  

Fikir-xəyallara dalan xalqındır,  

Bu nə karlıq, nə korluqdur eloğlu? 

 

Əcəlsiz-macalsız ölən bu xalqdır, 

Bağrının başını dələn bu xalqdır,  

Gözünün yaşını silən bu xalqdır, 

Bu nə karlıq, nə korluqdur eloğlu? 

 

Çatılıb qabağı-qaşı bu xalqın, 

Ağarıb saqqalı, başı bu xalqın,  

Çox ağır olubdur daşı bu xalqın, 

Bu nə karlıq, nə korluqdur eloğlu? 

 

Görmürsənmi ədalətdən xəbər yox? 

Doğruluqdan, həqiqətdən xəbər yox? 

İnsanlıqdan, ləyaqətdən səmər yox? 

Bu nə karlıq, nə korluqdur eloğlu? 

 

Görmürsənmi vətən oğlu nə çəkir? 

Nə şumlayıb, nə becərir, nə əkir? 

Nə dağıdıb, nə talayıb, nə sökür? 

Bu nə karlıq, nə korluqdur eloğlu? 

 

Bu səs-küyü eşitmirmi qulağın? 

Nə qızarıb pazı kimi yanağın? 

Gecə-gündüz gəlib-gedir qonağın, 

Bu nə karlıq, nə korluqdur eloğlu? 
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El-oba çəkdiyi dərddir, qəhərdir, 

Pozulub kef-halı min bir təhərdir, 

Yediyi-içdiyi ağı, zəhərdir. 

Bu nə karlıq, nə korluqdur eloğlu? 

 

Buminvalla sağalan döy yaramız, 

Ha axtarsaq tapılan döy çaramız, 

Tükənəcək var-halımız paramız, 

Bu nə karlıq, nə korluqdur eloğlu? 
 

                                 Cəmil Əkbər   19. 04 – 1994 
                                                    

201. ŞAİR OLMAQ 

                

Şair olmaq çətindən də çətindir, 

Dəyanətli, mətindən də mətindir,   

Dərinlikdə dəryalardan dərindir, 

Sərinlikdə yaylaqlardan sərindir. 

 

Şair olmaq şərafətli olmaqdır, 

Təravətli, lətafətli olmaqdır, 

Şair olmaq dünyaları bilməkdir. 

Yaşamaqdır, yaşatmaqdır, ölməkdir.             

    

Şair olmaq alışmaqdır, yanmaqdır, 

Hiss etməkdir, dərk etməkdir, qanmaqdır, 

Məzlumları, yazıqları görməkdir.                 

Xalqı üçün öz borcunu verməkdir.                                                                      

 

Şair olmaq xəyallara dalmaqdır,                

Könüllərdə həzin hava çalmaqdır, 

Əsrlərdən-əsrlərə qalmaqdır, 

Nəsillərdən-nəsillərə qalmaqdır. 

 

Şair olmaq günəş olmaq deməkdir,  

İdrakından ziya salmaq deməkdir. 

Ədaləti, həqiqəti görməkdir,  

Xoş arzunu, saf niyyəti görməkdir. 
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Şair olmaq təbiəti görməkdir, 

Bu bəşəri, cəmiyyəti görməkdir. 

Avamlığı, cəhaləti görməkdir, 

Əvvəl-axır, nihayəti görməkdir. 

 

Şair olan fikir çəkir, qəm yeyir,  

Zil ötməsə kökdən düşüb bəm yeyir. 

Söz-söhbəti yaşadıqca yaşayır, 

Özü gedir, sözü qalır yaşayır. 

 

Şair olan ürəklərdə yaşayır,                       

Neçə arzu, diləklərdə yaşayır,                   

Hər obada, hər ellərdə yaşayır,                 

Hər millətdə, hər dillərdə yaşayır.             

 

Zəkadı, idrakdı, kamaldı şair, 

Vicdandı, məsləkdi, amaldı şair, 

Hünərdi, təpərdi, qeyrətdi şair,  

Dəyanət, cəsarət, cürətdi şair,    

 

Xalqını bürüsə qüssə-qəm, kədər,  

Sızlayan nalədir, kamandır şair. 

Vaxtını boşuna keçirməz hədər, 

Düşmənə gözdağı, yamandır şair. 

 

Bəşərə hörmətdi, izzətdi şair,                  

Zamana şərəfdi, şöhrətdi şair,  

Məzmundu, mənadı, hikmətdi şair, 

Vətənə, xalqına ziynətdir şair.  
 

                Cəmil Əkbər 11.02 – 1979 

 

202. ŞAİR OLANMAZ 
 

Ürəkdən alışıb, yanmayan insan, 

Yüz şeir yazsada şair olanmaz, 

Düşünüb, dərk edib qanmayan insan, 

Ha yazıb-pozsada şair olanmaz. 
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İlhamı qaynayıb daşa bilməyən, 

Hissi-həyəcanı coşa bilməyən, 

Cümləni dal-dala qoşa bilməyən, 

Yüz plan cızsada şair olanmaz. 

 

Kim sevə bilməsə öz oylağını, 

Öz eli, mahalı, yurd, yaylağını, 

Əridib, dağ edib ürək yağını, 

Axıdıb süzsədə şair olanmaz. 

 

Yaxşını-uzağı görə bilməyən, 

Məhəbbət gülünü dərə bilməyən,  

Aldığı borcları verə bilməyən, 

Nə qədər qızsada şair olanmaz. 
 

                                    Cəmil Əkbər 1979 
 

203. ŞAİR 

Miskinli Şair Vəliyə ithaf. 
 

Hər sözü söhbəti ellərdə gəzir, 

Şeiri, dastanı əllərdə gəzir. 

Keçir qərinələr, əsrlər gəzir. 

Elin cəfasına dözəndi şair. 
 

Onun dili odlu, sözü odludur, 

Ürəyi odludur, gözü odludur, 

Könüldə saldığıl izi odludur, 

Meydanda nər kimi qızandı şair. 
 

Vətən vurğunudur, el vurğunudur,  

Çəmən vurğunudur, gül vurğunudur,  

Kaman inlədikcə tel vurğunudur, 

Xəyal gəmisində üzəndi şair. 
 

Şərəfin şöhrətin dürdanəsidir, 

Cəhalət, nadanlıq biganəsidir, 

Məhəbbət bağının  divanəsidir, 

Onun güllərini üzəndi şair. 
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Yaxşını-yamanı tanıyıb seçir, 

Ədalət yolunda canından keçir, 

Mərdlərin əlindən zəhər də içir, 

Namərdlər əlindən bezəndi şair. 
 

Halaldı mayası, halaldı qanı, 

Halaldı süfrəsi, halaldı nanı, 

Pakdı əqidəsi, safdı vicdanı, 

Həssas düşünəndi, sezəndi şair. 
 

Sənət aləmində  aşiyandır o, 

Nəcib hissiləri daşıyandır o, 

Zamandan-zamana yaşayandır o, 

Əsrdən-əsrə uzandı şair. 

 

Bir insanoğluna üz versə kədər, 

Qaraldıb qanını, bağrını didər, 

Görünməz gözlərə şad-xürrəm təhər, 

Dönüb nəşəsini pozandı şair. 

 

Onun zəhmətini görən olmasa, 

Bağını, barını dərən olmasa,  

Haqqını qaytarıb verən olmasa, 

Saralan yarpaqdı, xəzandı şair. 

 

Emirli balası, Misginli Vəli, 

Dərk etdi kamalı, yaratdı əli, 

Şeiri qızıldı, ölməzdi ləli, 

Əbədi şöhrəti qazandı şair. 

 

Zülmətdə olanda elin dünyası, 

Qurutdu qəlbini, hicranın yası, 

Keçmişdə geyindi köhnə libası, 

Bizim zəmanədə bəzəndi şair. 

 

                   Cəmil Əkbər           30. 12 – 1974 
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204. OLMASAYDI 

 

İnsan bir-birini anardımı heç?  

Düşüncə, dərrakə bil olmasaydı.                                     

Könüldən keçəni qanardımı heç?  

Ünsiyyət yaradan dil olmasaydı. 

                                      

Kimsə fərəhlənib sevinərdimi?  

Baxıb qüvvətinə öyünərdimi? 

Qolunun gücünə güvənərdimi? 

Bu Vətən, bu oba, el olmasaydı. 

 

İnsan birbirinə can deyərdimi? 

Düşünüb dərk eylə, qan deyərdimi?  

Dostları arayıb, an deyərdimi? 

Könüldən-könülə tel olmasaydı. 

 

Arı şan çəkərək toxuyardımı?                               

Bülbül cəh-cəh vurub oxuyardımı?                       

Müşk-ənbər havada qoxuyardımı?        

Baharda açılan gül olmasaydı.                            

 

Cəmil həsrətinə dözə bilərmi?  

Dünyada tək-tənha gəzə bilərmi? 

Yaşılbaş sonalar üzə bilərmi?            

Toplanan sulardan göl olmasaydı.     
 

                                 Cəmil Əkbər 
 

205. BOĞUR 
 

Gözəllik eşqilə vuran ürəyi,    

Hayıf ki, kin boğur, küdurət boğur.              

Yaşadıb-yaradan quran ürəyi,                        

Hayıf ki, nadanlıq, cəhalət boğur.  

 

El-obanı məhəbbətlə sevəni, 

Sədaqətlə, səxavətlə sevəni, 

Yanar ürək, hərarətlə sevəni,  

Hayıf ki, paxıllıq, xəyanət boğur.   
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Düşüncə, dərrakə, kamal əhlini,  

Əqidə əhlini, amal əhlini,  

Mənəvi gözəllik, camal əhlini, 

Hayıf ki, bədxahlıq, ədavət boğur.    

 

Tərtökəni, zəhmət qədri biləni,   

Qayğıçəkən, xidmət qədri biləni,      

İnsaf, vicdan, mürvət qədri biləni, 

Hayıf ki, yoxsulluq, zəlalət boğur. 

 

Səbəb nədir kim qatlanır əməyə?      

Çatan yoxdur harayına, köməyə,      

Adam tapmır sözlərini deməyə,  

Müsibət haqlayır, fəlakət boğur. 

 

Zamanın hökmünə  nə demək olar?              

Nə yardım göstərmək, nə kömək olar.         

Kim deyər gedəni əyləmək olar?                   

Hayıf ki, hamını cinayət boğur.                    

 

Kəsməyir didişmə, verməyir ara, 

Qövredib simləyir, sağalmır yara, 

Cəmil ümid olub Pərvərdigara, 

Xalqı giley-güzar, şikayət boğur.  
 

                               Cəmil Əkbər  4. 04 – 1991 

 

206. O BOĞUR 
 

Əzəl gündən güc verilib dinara,         

Ədaləti-həqiqəti o boğur. 

Bizi atır insanlıqdan kənara,              

Sədaqəti, səxavəti o boğur. 

 

Doğrunu düz, düzü əyri yozaraq,     

Ünsiyyəti-ülfətləri pozaraq,               

Ayaqaltdan dərin quyu qazaraq,       

Ədəb-ərkan, mərifəti o boğur. 
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Səni mənə, məni sənə kəc edib,         

Qızışdırıb, acışdırıb öc edib,              

Höcət edib, inad edib, ləc edib,          

İnsaf-mürvət, kəraməti o boğur. 
 

Dərin-dərin kamalları key edən, 

Alıb əldən, sərsəm edən, səy edən, 

Acgöz edən, xəsis edən, göy edən, 

Rəhm etməyi, mərhəməti o boğur. 
 

İnsanların iliyini soraraq, 

Ümidini, inamını qıraraq, 

Qanadını, lələyini yolaraq, 

İxtiyarı, sədarəti o boğur. 
 

Kimdə yoxsa adı-sanı çəkilmir, 

Bostanında qovun-qarpız əkilmir, 

Şumlanaraq, toxumları səpilmir, 

Dözüm-durum, dəyanəti oboğur. 
 

Qənim çıxıb şərafətə, şöhrətə, 

İgidliyə, ar-namusa, qeyrətə, 

Bais olub, qəm-qüssəyə, möhnətə,  

Mehri-ülfət, fəziləti o boğur. 
 

Onun hökmü dağları da sarsıdır, 

Bostanları, tağları da sarsıdır, 

Gül-çiçəkli bağları da sarsıdır, 

Şəxs nədir ki, cəmiyyəti o boğur. 
 

Odur kəsən xeyiri də, şəri də, 

Xar eyləyən igidləri, nəri də, 

Xəcil edən arvadı da, əri də, 

Giley-güzar, şikayəti o boğur. 
 

Hər qələbə, hərbir zəfər onundur, 

Adlı-sanlı, hərbir nəfər onundur, 

Gələcəyə nurlu səfər onundur, 

Ən müqəddəs ləyaqəti o boğur. 
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Gəlib-çıxıb girən kimi araya, 

Loğman kimi məlhəm qoyur yaraya, 

Bilə-bilə ağ deyilir qaraya,                

Xəta-bəla cinayəti o boğur. 

 

Çox olanda kef-damaqlar çağ olur, 

Dost yanında üz də, göz də ağ olur, 

Daşdan keçib, söz-söhbət də dağ olur, 

Zülmətləri, cəhaləti o boğur. 

 

Meydan açır böhtanlara, yalana, 

Söz verilir varlılara, kalana, 

Fənd işlədib min bir hava çalana, 

Hər nöqsanı, qəbahəti o boğur. 

 

Pul ki, gəlib aralığa girişir, 

Dağarcığa, urvalığa girişir, 

Qohumluğa, kirvəliyə girişir, 

Min bir illik ədaləti o boğur. 

 

Pul çox olsa, kef-damaqlar durulur, 

Qüssə-kədər əldən düşüb yorulur, 

Düz yerində əyriliklər qurulur, 

Şan-şöhrəti şərafəti o boğur. 
 

                           Cəmil Əkbər      9. 12 – 1988 
 

207. YAŞASIN 
 

Akademik M.İ. Cəfərovun 60 illiyinə həsr olunur 
 

Harda varsa hər diyarda, var olsun,  

İnsaf əhli, mürvət əhli yaşasın. 

Parlasın ulduzu, bəxtiyar olsun, 

Zəhmət əhli, xidmət əhli yaşasın. 

 

Qarşı gəlsin, görə bilək üzünü, 

Xoşbəxt görək hər oğlunu, qızını, 

Ünsiyyətdə, ülfətlərdə yüzünü, 

Şərəf əhli, şöhrət əhli yaşasın. 
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Azalmasın üz-gözündən həyası, 

Vicdan, məslək, əqidəsi, qayəsi, 

Kəsilməsin üstümüzdən sayəsi, 

Abır əhli, ismət əhli yaşasın.           
 

El içində qürur ilə dolansın,  

Məhəbbəti eldən-elə calansın, 

Zəmiləri Haqq təladan sulansın,  

Xətir əhli, hörmət əhli yaşasın.                         
 

Qoy var olsun el-obada sədaqət, 

Xeyirxahlıq, mehribanlıq, fəzilət, 

Hər ürəkdə qoy bol olsun səxavət, 

Bu mənəvi nemət əhli yaşasın.  
 

Gündən-günə zirvələrə ucalsın, 

Bu ellərdən obalardan güc alsın,   

Hünərlərdən, zəfərlərdən bac alsın, 

Məna əhli, hikmət əhli yaşasın. 
 

Diyar-diyar danışılsın sözləri, 

Könüllərdən silinməsin izləri, 

Heçbir zaman bükülməsin dizləri,  

Nəzər əhli, diqqət əhli yaşasın. 
 

İlqarından, imanından dönməsin, 

Mövqeyindən bir an belə enməsin, 

Qaralmasın, qarsıxmasın, sönməsin, 

Nicat əhli, nüsrət əhli yaşasın.     
 

Fürsət verilməsin bicoğlu-bicə, 

İlqara-imana kəcoğlu-kəcə, 

Qanuna-qaydaya öcoğlu-öcə, 

Eysüd əmmiş xislət əhli yaşasın. 
 

Yüz il yaşasada pis gün görməsin,  

Taleyi bəd gəlib, nəs gün görməsin,  

Qəzaya uğrayıb, tərs gün görməsin,  

Namus əhli, qeyrət əhli yaşasın.  
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Hiyləgərlər, dələduzlar olmasın,  

Qanısoyuq, qəlbi buzlar olmasın, 

Saxta baxış, saxta gözlər olmasın, 

Dəyər əhli, qiymət əhli yaşasın. 
 

Üzünü görməyək pis adamların,       

Haqqa-nahaq deyən nəs adamların,                                              

Höcət adamların, tərs adamların, 

Sağlam fikir, niyyət əhli yaşasın. 
 

Azalaydı karsızları insanın, 

Ulğun kimi barsızları insanın, 

Həyasızı, arsızları insanın,  

Dəyər əhli, qiymət əhli yaşasın.                                                 
 

Qoy qalmasın qəbahəti törədən,  

Nadanlığı, cəhaləti törədən,  

Kin-küdurət, ədavəti törədən, 

Pak arzular, niyyət əhli yaşasın. 
                            

Tapılmaya divanələr arada, 

Laqeyidlər, biganələr arada, 

Kəsiləydi hənganələr arada,  

Təpər əhli, riqqət əhli yaşasın. 
 

Qoy olmasın hərzə-hərzə danışan, 

Yerli-yersiz hər işlərə qarışan, 

Qansızlıqda yezitlərlə yarışan, 

Dadlı-duzlu söhbət əhli yaşasın. 
 

Cəmiyyətdə kaş nadanlar olmaya, 

Haqqı-sayı tez udanlar olmaya,  

Yolu-izi tərs adanlar olmaya,  

Kamil peşə, sənət əhli yaşasın. 
 

Cəmil Əkbər təmiz olsun ürəyin, 

Qail olsun arzuların, diləyin, 

Yorulmasın qoy yazmaqdan biləyin,  

Qoy cəsarət, cürət əhli yaşasın.          
        

         Cəmil Əkbər   21. 12 – 1995 //  26. 02 – 1996,                                      

// 11.  06 – 1996, // 5.09 - 1996 //                       
                                



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD | 356 

 

208. YAŞASIN 
 

İnsanlıqda haqqı-sayı olanlar, 

Hörmət əhli, izzət əhli yaşasın. 

Məhəbbətdən dürlü payı olanlar, 

Kərəm əhli, mürvət əhli yaşasın. 
 

Bəşəroğlu qoy saxlasın həyanı, 

Bəsləsinlər əqidəni, qayəni, 

Uca tutsun kamil ustad, dayəni, 

Abır əhli, ismət əhli yaşasın. 
 

Görüb-götürməklə ucalsın hamı, 

Yaşasın, yaratsın, qocalsın hamı, 

Zəfər dünyasından bac alsın hamı, 

Sağlam fikir, niyyət əhli yaşasın. 
 

Xoş arzu, istəyə, murada çatan, 

Şərəfli-şöhrətli bir ada çatan,  

Haraya yetişən, imdada çatan, 

Namus əhli, qeyrət əhli yaşasın. 
 

Ünsiyyətdə nəzakəti gözləyən, 

Ədəb-ərkan, mərifəti gözləyən, 

Sədaqəti, səxavəti gözləyən, 

Nəzər əhli, diqqət əhli yaşasın. 
 

Övladı-bəşərin varı çoxalsın, 

Alması, heyvası, narı çoxalsın,  

Xeyiri çoxalsın, karı çoxalsın,  

Zəhmət əhli, xidmət əhli yaşasın. 
 

Cəmil Əkbər bu dünyaya uyubdur, 

Gözəl fikrə, xoş xülyaya uyubdur,  

Sehri aləm, bu röyaya uyubdur,  

Məna-məzmun, hikmət əhli yaşasın. 
 

                           Cəmil Əkbər  7. 12 -1992 
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209. YAŞASIN 

 

Hamı doğulsa da, hamı ölsə də, 

Ar-namus yaşasın, qeyrət yaşasın.  

Kimlər ağlasa da, kimlər gülsə də, 

Şərafət yaşasın, şöhrət yaşasın. 

 

Hamının ünvanı, adı bilinsin, 

Qohumu, qardaşı, yadı bilinsin,  

Tanınmayan el-obadan silinsin, 

Cəsarət yaşasın, cürət yaşasın. 

 

Qəlblərdə xəyanət yuva salmasın, 

Salıbsa dayansın, diri qalmasın, 

Murada çatmasın, yaşa dolmasın, 

Kəramət yaşasın, mürvət yaşasın. 

 

Aralığı qatanlara ar olsun,  

El içində bədnam olsun, xar olsun, 

Gen dünyası öz başına dar olsun, 

Hünərlər yaşasın, zəhmət yaşasın. 

     

Haqqısay itirən kama çatmasın, 

Heçkəsin zəhməti itib-batmasın, 

Dövlətə, sərvətə, vara çatmasın, 

Dəyərlər yaşasın, qiymət yaşasın. 

 

Meydan verilməsin başıboşlara, 

Vicdanı kəmlərə, qəlbi daşlara, 

Filə hücum çəkən alabaşlara,             

Qoy nicat yaşasın, nüsrət yaşasın. 

 

Arada-bərədə xəbis olmasın, 

Nanəcib, namərdlər, naqis olmasın, 

Hər yetən gədədən varis olmasın, 

Saf arzu yaşasın, niyyət yaşasın. 
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Heçkəs düz yolundan dönüb getməsin, 

Qaralıb, qarsıxıb, sönüb getməsin, 

Zirvədən aşağı enib getməsin, 

Qoy qüdrət yaşasın, qüvvət yaşasın. 

 

Ay Cəmil, dünyada həyalı dolan, 

Vicdanlı, məszləkli, qayəli dolan, 

Qədəmi uğurlu, sayəli dolan, 

Qoy həya yaşasın, ismət yaşasın. 
 

                             Cəmil Əkbər     21. 05 -1994 

 

210. YAŞASIN 

 

İnsanın-insana ehtiyacı var, 

Bu ünsiyyət, bu ülfətlər yaşasın. 

İstəyi, arzusu, məhəbbəti var, 

Bu ülviyyət, məhəbbətlər yaşasın. 

 

İşi var, gücü var, xidməti vardır, 

Köməyi, qayğısı, zəhməti vardır, 

Xətiri, hörməti, izzəti vardır, 

Bu qayğılar, bu zəhmətlər yaşasın. 
 

İnsanın-insana ənaəti var, 

Etibar, etiqad, zəmanəti var, 

Gözəl ənənəsi, xoş adəti var, 

Bu ənənə, bu adətlər yaşasın. 
 

Keçmişdən indiyə haqqı-sayı var, 

Gözəl sovqatı var, dürlü payı var, 

Yeməyə çörəyi, dadlı çayı var, 

Bu yaddaşlar, xatiratlar yaşasın. 
 

İnsanın xoş anı, xatiratı var, 

Toyu, büsatı var, çox baratı var, 

Tükənib bitməyən podaratı var, 

Bu qurğular, bu baratlar yaşasın. 
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İnsanın-insanda söz-söhbəti var, 

Haqqı-həqiqəti, ədaləti var, 

Alimlik naminə ləyaqəti var, 

Bu ülvilik, ləyaqətlər yaşasın. 
 

İnsanın-insanda sözləri qalır, 

Könüldə saldığı izləri qalır,  

Əyrisi məhv olur, düzləri qalır, 

Bu bəxşeyiş, əmanətlər  yaşasın. 

 

İnsanın-insana etibarı var, 

Əhdi-peymanı var, düz ilqarı var, 

Tükənmək bilməyən bir nübarı var, 

Bu qüvvətlər, bu qüdrətlər yaşasın. 

 

İnsanın-insanda təbəssümü var,  

Eşqi, həvəsi var, təcəssümü var,  

Adı var, sanı var, təxəllüsü var,  

Bu mənalar, məziyyətlər yaşasın. 

 

İnsanın-insana dahiləri var, 

Alimi, loğmanı, baniləri var,  

Dərkedib anlasan, görənləri var, 

Bu dəyərlər, bu qiymətlər yaşasın. 
 

                                      Cəmil Əkbər 

211. VİCDAN İŞƏ QARIŞMASA 

 

Düzələn döy bu cəmiyyət, 

Vicdan işə qarışmasa. 

Hələ çox çəkər əziyyət, 

Vicdan işə qarışmasa. 

 

Düzələrmi bu kənd, şəhər? 

Azalarmı qüssə-qəhər?       

Xoş gələrmi axşam, səhər?  

Vicdan işə qarışmasa. 
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Gələn olmaz doğru yola, 

Azıb gedər sağa-sola, 

İlişəcək kosa-kola,  

Vicdan işə qarışmasa. 

 

İnsanoğlu azğınlaşar, 

Günü-gündən pozğunlaşar, 

Vəhşiləşər, quzğunlaşar, 

Vicdan işə qarışmasa. 

                                                   

Gözdən düşər ədalət də, 

Doğrulluq da, həqiqət də, 

İnsanlıqda ləyaqət də, 

Vicdan işə qarışmasa. 
 

Ha danışsan əsər etməz,         

Soya gəlib, kəsər etməz, 

Fayda verib, səmər etməz, 

Vicdan işə qarışmasa. 
 

Zəhmətimiz verməz bəhər, 

Ha çalışsan axşam-səhər, 

Bizi boğar qüssə-qəhər, 

Vicdan işə qarışmasa. 
 

Böyük-kiçik seçilərmi? 

Boya xələt biçilərmi? 

Eniş-yoxuş keçilərmi? 

Vicdan işə qarışmasa. 
 

İtib-batar xətir-hörmət,        

Kara yetməz insaf, mürvət,  

Daşa dəyər saf məhəbbət,    

Vicdan işə qarışmasa. 
 

Unudular haqqısay da, 

Pozulacaq qanun-qayda, 

Ondan bizə olmaz fayda, 

Vicdan işə qarışmasa. 
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Xələl gələr ünsiyyətə, 

Pak arzuya, saf niyyətə, 

Bəşər oğlu cəmiyyətə, 

Vicdan işə qarışmasa. 

 

İnsanoğlu dərk edənməz,     

Birbirinə ərk edənməz,        

Avamlığı tərk edənməz,        

Vicdan işə qarışmasa. 
 

Qəhətləşər nazı-nemət,         

Bahalaşar hərbir qiymət,     

Hamı çəkər çox məşəqqət,   

Vicdan işə qarışmasa. 
 

Görən gözlər kor olacaq,     

Dünya bizə dar olacaq,        

Məzlumlara zor olacaq,     

Vicdan işə qarışmasa. 
 

Loğman da gözdən düşəcək,   

Söhbətdən, sözdən düşəcək,  

Gecikməz, tezdən düşəcək,     

Vicdan işə qarışmasa. 
 

Qardaş-qardaşı unudar, 

Yoldaş-yoldaşı unudar,  

Çağdaş-çağdaşı unudar, 

Vicdan işə qarışmasa. 
 

Namərd-mərdi tərlədəcək, 

Böhtan deyib şərlədəcək, 

Dağı-daşı hərlədəcək, 

Vicdan işə qarışmasa. 
 

Düz işləməz əqli-kamal, 

Nə əqidə, nə də amal, 

Nə cavanlar, nə də ahal, 

Vicdan işə qarışmasa. 
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Ayaqaltdan qazılacaq, 

Doğru tərsə yozulacaq, 

Ünsiyyətlər pozulacaq, 

Vicdan işə qarışmasa. 

 

Qurtarmarıq cəhalətdən, 

Kin-küdurət, ədavətdən, 

Bədxahlıqdan, qəbahətdən, 

Vicdan işə qarışmasa. 
 

Göydə günəş də sönəcək, 

Yunan, Həbəş də dönəcək, 

Qəlbdə atəş də sönəcək, 

Vicdan işə qarışmasa.                     

                 

Aralığa düşər dava, 

Korlanacaq təmiz hava, 

Deyən olmaz tova13, tova 

Vicdan işə qarışmasa. 

 

Əql kəsməz, göz görənməz, 

Çəhlim açıb, iz görənməz, 

Doğru yolu düz görənməz, 

Vicdan işə qarışmasa. 

 

Hamı bir-birindən küsər, 

Ülfət-ünsiyyəti kəsər, 

Ha desən də etməz əsər, 

Vicdan işə qarışmasa. 

 

Gədələr bəylik edəcək,  

Alim də “keylik” edəcək,     

Hatəmlər “göylük” edəcək,  

Vicdan işə qarışmasa. 

 

 
13 Tova –tövbə etmək, tövbə mənasında. 
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Nikbin olmaz Cəmil Əkbər,    

Ömürboyu çəkər qəhər,          

Gecə-gündüz, axşam, səhər,    

Vicdan işə qarışmasa. 
 

  Cəmil Əkbər  17. 12. – 1990  // 10. 01 – 1991 

 

212. GÖRÜNÜR 

        Təyyar müəllimə  

Nütfəsi anadan düz olanlara, 

Seyredib baxdıqca hər yan görünür, 

Ellərə-obaya göz olanlara, 

Kainat, asiman, cahan görünür. 

 

İnsan birbirinə ürəklə baxsa, 

Xoş arzu-istəklə, diləklə baxsa, 

Qəlbinin gözündə eynəklə baxsa, 

Qalmayır batildə, nihan görünür. 

 

Dərk edib, düşünüb, diqqət verənə, 

Ləyaqət naminə hörmət edənə, 

Düz ölçüb-biçənə, qiymət verənə, 

Sirrilər kəşf olub, pünhan görünür. 

 

Qış ötüb, yaz gəlib yaya çatanda, 

Baharın nəfəsi maya çatanda,  

Buludlar kişnəyib, şimşək çaxanda, 

Yön alır nəhrlər, ümman görünür. 

 

Hökmetsə arada xainlik, biclik, 

Cahillik, nadanlıq, avamlıq, giclik, 

Nanəcib, namərdlik, naqislik öclük, 

Könüllər mülkündə duman görünür. 

 

Ayıra bilməsək yaxşını-pisdən, 

Qalayı gümüşdən, qızılı misdən, 

Xeyirxah kəsləri, bədxahdan, nəsdən, 

Ah-nalə yüksəlir, aman görünür. 
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Zaman çalxadıqca öz nəhrəsini, 

Ağac da qaldırır öz pöhrəsini, 

Gül-çiçək göstərir öz çöhrəsini, 

Yaxşılar seçilir, yaman görünür. 

 

İnsafı-vicdanı atmasaq Təyyar, 

Qəflət yuxusunda yatmasaq Təyyar, 

Yaxşını pislərə qatmasaq Təyyar, 

Nə qədər Cəmiltək insan görünür. 
 

           Cəmil Əkbər           30. 10 – 1979 
 

213. İNSANDIR! 

 

Fələkdən inciyib, taledən küsmə, 

Səni bugünlərə qoyan insandır! 

Ülvi-ünsiyyəti insandan kəsmə,  

Səni xoş günə də qoyan insandır! 

 

Buludtək qaralıb, şimşəktək çaxan,               

Əsəblər korlayıb, ürəklər sıxan,                       

Qanları qaraldıb, evləri yıxan, 

Könüllər mülkünü oyan, insandır! 

 

Şahlar qəzəblənib adamlar asıb, 

Hökmlər çıxarıb, qalaya basıb, 

Bizi varlı edən, yoxsul, ya kasıb,      

Qoyuntək dərini soyan, insandır! 

 

Bütün süfrələri çörəkli, aşlı, 

Məzlumu, fəqiri, başları daşlı, 

Yazıq anaları gözləri yaşlı, 

Əlləri qoynunda qoyan, insandır! 

 

Aldanıb nəfsinə, tamah eyləyən, 

Gündə min bir dəfə günah eyləyən, 

Enib-alçalanda ah-vay eyləyən, 

Dünyanın malına uyan, insandır! 
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Əcəl yetişəndə bağrıdaş gedən, 

Ağlayıb, sızlayıb, gözüyaş gedən,  

Kəfənə bürünüb, əliboş gedən,  

Gözləri torpaqdan “doyan” insandır! 

 

Dolanıb dünyanı diyarbadiyar, 

Qazanır vəzifə, hüquq, ixtiyar, 

Bizim haqqımızda yaxşı-pis nəvar? 

Car edib ellərə yayan, insandır! 

 

Ey namərd, mərdlərlə durub oturma, 

Mərd igid sayılımır hər bığıburma, 

Bəzəklə, düzəklə özünü yorma, 

Yaxşını, yamanı duyan, insandır! 

 

Başına qoyanda vəzifə tacı, 

Kömək et xalqına, yoxsa əlacı, 

Bəşəri-aləmə baxma qiyqacı,  

Onun xidmətində dayan, insandır! 

 

Gəlin insanların qədrini bilək,            

Dərddə bir ağlayıb, kefdə bir gülək,   

Mənalı yaşayıb, mənalı ölək, 

İnsana hər zaman həyan, insandır! 

 

Dərdini, sərini, qanan kimdiki? 

Acıyıb halına yanan kimdiki?  

Axtarıb arayan, anan kimdiki? 

Dərk edib, anlayan, duyan, insandır! 

 

Ey Cəmil, göylərdə fələk axtarma, 

Nə huri, nə qılman, mələk axtarma, 

Ələyən axtarma, ələk axtarma, 

Günahı, savabı yuyan insandır! 
 

               Cəmil Əkbər      10. 01 - 1971 
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214. İNSANINKIDIR 

 

Hərkəs gərək bu hikməti anlasın, 

Hörmət də, izzət də insanınkıdır. 

Səhvi varsa öz-özünü danlasın, 

Namus da, qeyrət də insanınkıdır. 

 

Hərkəs gərək gündən-günə ucala, 

Zəfər çalıb bu dünyadan bac ala, 

El-obadan ömürboyu güc ala, 

Şərəf də, şöhrət də insanınkıdır. 
 

Hamı gərək ürək ilə dolana, 

Halal süfrə, çörək ilə dolana,  

Birbirinə kömək ilə dolana, 

Zəhmət də, xidmət də insanınkıdır. 
 

Şər danışıb aralığı qatmaya, 

Pisə yaxşı, yaxşıya pis qatmaya, 

Zəhlə töküb qaşqabağı çatmaya, 

İnsaf da, mürvət də insanınkıdır. 
  

Gəşt eyləyib, seyr eyləyə dərini, 

Yaxşı bilə bu həyatda yerini, 

El xeyrinə tökə bilə tərini, 

Nicat da, nüsrət də insanınkıdır. 
 

Düşüncəylə, kamaliylə dolana, 

Məhəbbəti eldən-elə calana, 

Uymayalar saxtalığa, yalana, 

Cəsarət, cürət də insanınkıdır. 
 

Heçkəs gərək yorulmasın həyatda, 

Sağa-sola burulmasın həyatda,  

Ona-buna darılmasın həyatda, 

Qüvət də, qüdrət də insanınkıdır. 
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Ömürboyu öz yolunu azmaya, 

Ünsiyyəti, ülfətləri pozmaya, 

Şər danışıb fitnə-fəsad yazmaya, 

Pak arzu-niyyət də insanınkıdır. 
 

Birdəfəlik əl götürək kələkdən, 

Daldalanaq qasırğadan, küləkdən, 

Xəlbirlənə şadaradan, ələkdən, 

Ülvi-məhəbbət də insanınkıdır. 

 

İnsan bir-birindən aralanmasın, 

Hayküyə düşərək qaralanmasın, 

Bostantək dərilib uralanmasın, 

Xeyir-fəzilət də insanınkıdır. 
 

Heçkəs deməsinki biləndərəm mən, 

Sərrafam, xərratam, çilingərəm mən, 

İşimdə, gücümdə ələmdaram mən, 

Öyüd, nəsihət də insanınkıdır. 
 

Hərkəs gərək öz halına qalmasın, 

Var-halına, cəlalına qalmasın, 

Dərdi-səri, məlalına qalmasın, 

El də, cəmiyyət də insanınkıdır. 
 

Cəmil Əkbər kimə lazım bəşərsiz? 

Ölüb getsin bu dünyadan xəbərsiz. 

Butaqları qalmayaydı bəhərsiz, 

Dəyər də, qiymət də insanınkıdır. 
 

               Cəmil Əkbər      30. 07 - 1998            

                    

215. ÖZBƏKLƏR 
 

Özbək xalqına ithaf edirəm 
 

Zəhmətilə bəzək verir cahana,   

Şərəflidir, şöhrətlidir özbəklər.  

Sərraf kimi qiymət verir insana, 

Təmizqanlı, ürəklidir özbəklər.    
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İbn-i Sina, Birunilər yetirib, 

Uluqbəylər, Fərabilər yetirib, 

Vətən üçün fədailər yetirib, 

Dərrakəli, kamallıdır özbəklər.                     

 

Onlar baxır Nəvainin gözüylə, 

Danışırlar ləhcəsilə sözüylə,  

Addımlayıb yeriyirlər iziylə, 

Mənalıdır, hikmətlidir özbəklər.          

 

Yola salıb əsrlərin onunu, 

Müqəddəsdir ata-baba qanunu, 

Atmamışdır libasını, donunu, 

Nəcabətli, xislətlidir özbəklər. 

 

Ən müqəddəs nemətinə “Nan”14 deyir, 

Bilməyənə öyrən deyir, qan deyir,        

Birbirinə “əkə” deyir, “can” deyir,    

Abırlıdır, ismətlidir özbəklər.               

 

Nə doğmadır ləhcələri, dilləri,           

Hər fəsildə ətir saçır gülləri,              

Yaradandı, yaşadandı əlləri, 

Yorulmayan biləklidir özbəklər.  
 

Yayılıbdır eldən-elə şöhrəti, 

Yenilməzdir, tükənməzdir qüdrəti,              

Zəhmətkeşdir, yox özgəyə minnəti,      

Hünərlidir, qeyrətlidir özbəklər.             

 

Yer üzündə yaradırlar cənnəti, 

Səadətdir, həmrəylikdir niyyəti,          

Ləğv edirlər hər qəzəbi, hiddəti, 

Nəzakətli, diqqətlidir özbəklər.    
 

 
14 Nan (farsca) – çörək, əkmək 



369 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD 

 

Mehribanlıq kök salıbdır qanında,  

Qədirbilən dost ellərin yanında,  

Rəhmdillik xisləti var canında,   

İnsaflıdır, mürvətlidir özbəklər.  

 

Daşkəndini, Buxaranı gəzmişəm,  

Kaşqadərya, Əndicanı gəzmişəm,  

Səmərqəndi, Namanqanı gəzmişəm,  

Pambıqlıdır, ipəklidir özbəklər. 

 

İlham alır haqq-ədalət yolundan, 

İxrac edir ölkələrə malından, 

Atlasından, paxtasından15, gülündən, 

Tükənməyən sərvətlidir özbəklər.  

 

Əkən-biçən gəlsin bundan dərs alsın, 

Qurub tikən, gəlsin bundan dərs alsın, 

Zəhmət çəkən gəlsin bundan dərs alsın,  

Öyrənməyə layiqlidir özbəklər.             

 

Baş əyirəm hüzurunda, önündə, 

İstər qarlı, istər günlü günündə, 

Mən dururam, duracağam yanında,  

Dostlarına vəfalıdır özbəklər.  

              

Nələr deyir, abidənin hərəsi? 

Səmərqəndi, Buxarası, Xivəsi,  

Ad qazanıb Uluqbəylər nəvəsi, 

Ta qədimdən qüdrətlidir özbəklər.      

 

Zəhmət çəkib çalışmaqdan yorulmur,     

Xeyir-şərə qarışmaqdan yorulmur,          

Bolluq üçün yarışmaqdan yorulmur,       

Dəstərxanı çörəklidir özbəklər. 

 

 
15 Özbək türkləri pambığa “paxta” deyirlər. 
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Dürr yetirir torpağı da, daşı da,  

Gül-çiçəkdir baharı da, qışı da, 

Ləzzətlidir “Loğman”ı16 da, aşı17 da, 

Löyün-löyün yeməklidir özbəklər. 

 

Can deməkdir, eşitməkdir peşəsi,  

Nə təmizdir, qəlb evinin şüşəsi,          

Gəl gördeyir hər diyarı, guşəsi, 

Bəzəyi çox zinətlidir özbəklər.          

 

İzhar etdim sözlərimi müxtəsər, 

Birbirinə verməyirlər dərdi-sər,  

Ehtiram var böyüyünə sərbəsər,  

Mərhəmətli, istəklidir özbəklər.  
 

                                Cəmil Əkbər      1976  

 

 216. ÖZBƏKLƏR 

        Özbək dostlara 

 

Tanınıbdır hər mahalda, ellərdə, 

Hünər-zəfər çələnglidir özbəklər. 

Adı-sanı əzbər olub dillərdə, 

Səxavətli ürəklidir özbəklər. 

 

Nə gözəldir ləhcələri, dilləri, 

Bərəkətli tarlaları, çölləri, 

Əlvan geyir mahalları, elləri, 

Laləlidir, çiçəklidir özbəklər. 

 

Sevmişəm onları öz anam kimi, 

Öz varlığım kimi, öz canım kimi, 

Öz doğma diyarım, məkanım kimi, 

Dostlarına gərəklidir özbəklər. 

 
16 “Loğman” – Özbəklərin milli yemklərindən birinin adı. 
17 Aş- Özbəklərin məşhur yemklərindən olan Özbək plovu nəzərdə tutulur. 
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Qarış-qarış hər yerini gəzmişəm, 

Hər nazına, hər ərkinə dözmüşəm, 

Seyrə çıxıb hər bərəni gəzmişəm, 

Pambıqlıdır, ipəklidir özbəklər. 

 

Dür yetirir torpağı da, daşı da, 

Gül-çiçəkdir baharı da, qışı da, 

Nə dadlıdır “mantı”sı da, “aşı” da, 

Bol süfrəli çörəklidir özbəklər. 

 

Can deməkdir, eşitməkdir peşəsi, 

Ləkəsizdir dost qəlbinin şüşəsi, 

Gəl gör deyir, hər diyarı, guşəsi, 

Saf əməlli, diləklidir özbəklər. 

 

Dolanır il keçir, ötür fəsillər, 

Burda məskən salıb neçə nəsillər, 

Yaradıb qururlar yaşadan əllər, 

Yorulmayan biləklidir özbəklər. 

 

Hərbirində mən insanlıq görmüşəm, 

Hörmət, izzət, istiqanlıq görmüşəm, 

Səmimiyyət, xeyirxahlıq görmüşəm, 

Çox əzizdir, istəklidir özbəklər. 

 

Əkən-biçən gəlsin bundan dərs alsın, 

Tikib quran gəlsin bundan dərs alsın, 

Zəhmət çəkən gəlsin bundan dərs alsın, 

Öyrəşməyə layiqlidir özbəklər. 

 

Moskvadır bu hikmətin əsası, 

Səadətin, həmrəyliyin binası, 

Sözlərimin budur cəmi, qısası, 

Arxalıdır, köməklidir özbəklər. 

                                                                                              

Cəmil Əkbər 1976                                                                        
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217. ARALANMASIN 

 

A dostlar, ayrılıq yaman olurmuş, 

Daşlar da dağlardan aralanmasın, 

Gözlər də tutulub duman olurmuş, 

Bülbüllər bağlardan aralanmasın. 

 

Məkanın öz yeri, yolun öz yeri,  

Ayağın öz yeri, qolun öz yeri, 

Sağ əlin öz yeri, solun öz yeri,  

Sollar da, sağlardan aralanmasın. 

 

Günəş də səmadan nur saça bilməz, 

İsidib havanı gur saça bilməz, 

Quşlar da qanadsız heç uça bilməz, 

Piltə də yağlardan aralanmasın. 

 

İnsan düşüncədən, arzu-diləkdən, 

Ayaq yeriməkdən, əl işləməkdən, 

Gözəl sevilməkdən, aşiq sevməkdən, 

Ürək məhəbbətdən aralanmasın. 

 

Ürəkdə həmişə səxavət olsun, 

İnsanlıq naminə ləyaqət olsun, 

Xoş arzu, xoş əməl, xoş niyyət olsun, 

Dostlar sədaqətdən aralanmasın. 

 

Elləri, obanı axtarsın gözüm, 

Gəzsin dildən-dilə, söylənsin sözüm, 

Nəqş olsun qəlblərdə, yaşasın izim, 

Cəmil ləyaqətdən aralanmasın. 
 

                        Cəmil Əkbər 
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218. HAKİM 

 ( Xalq iclascısı olarkən) 
 

Elə et ki, cinayətlər açılsın,  

Ürəklər udmasın dərd-qəmi hakim. 

Hökmündən həyata işıq saçılsın,  

Artsın qərarının qüdrəti hakim.   

              

Səbəbsiz deyildir hərbir cinayət, 

Baş verən bədəməl, qəsdlər, xəyanət,  

Elə qərar çıxart, verin bəyanət,                                     

Kəssin qəzəbləri, hiddəti hakim. 

 

Dərin düşüncəli, açıq gözlü ol,  

Tutarlı məntiqli, kəsgin sözlü ol, 

Qorxmaz ürəkli ol, möhkəm dizli ol. 

Hökmün təmsil edir dövləti, hakim. 

 

Düz yol göstər yollarını azana,            

Cəza verək şər danışıb yazana,  

Söz olmasın sən verdiyin cəzana, 

Götürək aradan möhnəti hakim.       

 

Qoymayın yalanlar göyərib bitsin,  

Ədalət, haq-divan yox olub getsin,          

Cinayət yolunun izləri itsin,              

Artıraq caniyə nifrəti, hakim.             

 

Tez görə bilməsən yayınar quldur,   

Deyərlər arada göz yuman puldur, 

Dövlətin qanunu, ən şahrah yoldur, 

Qoruyaq şərəfi, şöhrəti hakim.         

 

Cəmili yaşadan eşq-həvəsdir,  

Ədalət naminə deyilən səsdir,    

Əsl cani, əsl qatil o kəsdir, 

İncidir xalqını, milləti hakim. 

 

                                 Cəmil Əkbər     1973 
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219. DEYİŞMƏ 
 

                                           (Qazaxlı alim Fəlsəfə elmləri namizədi,                                        

dosent Mithət Qurbanəliyevlə                                                                    

İqtisad elmləri namizədi, dosent Cəmil Əkbərin deyişməsi) 
 

Şair Midhət Qurbanəliyev:  Dostum Cəmil könlüm səni istəyir, 

                                               Nəolarki uzadasan əl barı, 

  Niyə çox vaxt qaşqabağın tökülür, 

  Hərdənbir də danış barı, gül barı. 
 

Şair Cəmil Əkbər:               Qəlbimdə nəqədər var intizarım, 

Ruhumu oxşayan hanı dildarım? 

Məhəbbət məkanı, könül diyarım, 

Ürək şad olarsa gülərəm, dostum. 
 

Şair Midhət Qurbanəliyev: Ötən aylar uzaqlaşır, yad olur, 

Bu dünyada qalan yalnız ad olur, 

Xoş günlərdə ürəyimiz şad olur, 

Bu günlərin bir qədrini bil barı. 
 

Şair Cəmil Əkbər:              Dünyada qalanlar ad olur dedin, 

Hər ötən aylara yad olur dedin, 

Xoş gündə könüllər şad olur dedin, 

Bunları anlayıb, bilirəm dostum. 
 

Şair Midhət Qurbanəliyev: Vurulmuşam çiçəyə mən, gülə mən, 

Çəmənzarda gələrəmmi dilə mən? 

Nə çəkirəm o vəfasız bilə, mən, 

Ürəyimin kədərini sil barı. 
 

Şair Cəmil Əkbər: 18           Gül kimi açılıb, solan insanın, 

Əhdinə vəfalı qalan insanın, 

Mənə məhəbbəti olan insanın, 

Yolunda can verib ölərəm dostum. 

 
18 Atadan-anadan halaldı mayam, 

Üfunət bilməyən axar bir çayam, 

Lütvəsi düz əhli-hala arxayam, 

Onlara səadət dilərəm dostum. 
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Şair Midhət Qurbanəliyev: Eybi yoxdur səsin gəlsin uzaqdan, 

                                              Ayağına daş dəyməsin nahaqdan, 

                                              Yolun düşsə əgər bizim Qazaxdan, 

                                              Yad eyləyib bizlərə də gəl barı.     
 

Şair Cəmil Əkbər:              Yorulma dünyada, çəksən də cəfa,   

Eşit sözlərimi sən gəl insafa,            

Səndə vəfa görsəm, elində vəfa, 

Qazağa bir qonaq gələrəm dostum. 
 

                                        1957  Dekabr    
 

220. DOSTLAR 
 

             I variant                                                                                 
 

Nə müddətdir sizdən ayrı dolanıb,     

Vətəni gəzməyə gəlmişəm dostlar.  

Eləbil, ürəyim sizə calanıb,   

Möhübü düzməyə gəlmişəm dostlar. 
 

Qoy aşıqlar zilə çəksin sazını, 

Sevirəm onların xoş avazını, 

Çəkənmirəm hər insanın nazını,   

Nazına dözməyə gəlmişəm dostlar. 
 

Sevirəm çayını gülün, çəmənin,  

Kəkotu, quşburnu, moruq, cökənin,  

Doğma balasıtək ana Vətənin,  

Gülünü üzməyə gəlmişəm dostlar.  
 

Fəqiri, yoxsulu döyüb-söyənin, . 

Üzə gülüb arxalardan deyənin,  

Xalqı soyub, al qumaşlar geyənin,  

Əngini əzməyə gəlmişəm dostlar. 
 

Cəmilin oylağı, yuvası sənsən,  

Dərdinin dərmanı, dəvası sənsən,  

Loğmanı, şəfası, havası sənsən,  

Duymağa, sezməyə gəlmişəm dostlar. 
 

                                 Cəmil Əkbər   1958 
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221. DOSTLAR 
 

                                           II variant 
 

Nə müddətdir qərib yerdə dolanıb,  

Seyrinə gəzməyə gəlmişəm dostlar. 

Əzəl gündən qəlbim sizə calanıb, 

Möhübü düzməyə gəlmişəm dostlar. 
 

Aşıqlarım zilə çəksin sazını, 

Sevirəm onların xoş avazını, 

Çəkənmirəm hər yetənin nazını, 

Nazına dözməyə gəlmişəm dostlar. 
 

Sevirəm çayını gülün, çəmənin,  

Kəkotu, quşburnu, moruq, cökənin,  

Doğma balasıtək ana Vətənin,  

Gülünü üzməyə gəlmişəm dostlar. 
 

Xalqı soyub, al qumaşlar geyənin,  

Düşgünü, fəqiri döyüb söyənin, 

Üzə gülüb, arxalardan deyənin, 

Adını qəlbimdən silmişəm dostlar. 
 

Cəmilin oylağı, yuvası sənsən,  

Dərdinin dərmanı, dəvası sənsən,  

Loğmanı, şəfası, havası sənsən,  

Duymağa, sezməyə gəlmişəm dostlar. 
 

                                 Cəmil Əkbər   1958 
 

 

222. DOSTUM 
 

Sənintəki estetikə, 

Mən nə deyim qan, a dostum. 

Məhəbbət bağlıdır tükə, 

Elə etmə sına dostum. 
 

Seçmirsənsə yaxşı-yaman, 

Dağ başında çisgə-duman, 

Döşürüb ye arpa-saman, 

Yaxşı saxla can, a dostum. 
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Əhli-hala çəkmə cəfa, 

Xidmət eylə nəinsafa, 

Nə lazımdır dosta vəfa? 

Yeri gəlsə dan, a dostum. 

 

Göydə ulduz, ay ha deyil, 

Payız, bahar, yay ha deyil, 

Milçək, arı tay ha deyil, 

Çəkə zülal şan, a dostum. 
 

Gül yerinə əkmə xəzan,  

Sızıldayar cəmi əzan,        

Artıq olar sənin cəzan,   

Eşidərsən “von”, a dostum. 
 

Məhəbbəti sönər olsan, 

Qeyrəti kəm hünər olsan,        

İlqarından dönər olsan,            

Öz oduna yan, a dostum.         

 

Dost-dostunu salsa dara,                             

Tərlan könül dönər sara,   

Var-gəl etmə ora-bura,     

Düşmə dondan-dona dostum. 
 

Həm şairsən, həm nasirsən,         

Gah asırsan, gah kəsirsən,         

Arabanı yan çəkirsən,  

Ora-bura yana dostum. 
 

Yaşın “gəncdir” hələ qanma,      

Nə qızarma, nə utanma,              

Onu-bunu qoyun sanma,             

Bürünübsən yuna dostum.    

       

Anlamasan başa sallam, 

Küsdürərəm, könlün allam, 

Dost yolunda əsir ollam, 

Çək üzünə cuna dostum. 
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Dost dostunu ucuz tutmaz,               

Haqqı-sayı heç unutmaz,       

Ha yüksəlsə əli çatmaz,                      

Nə süfrəyə, nana dostum.  
 

Vaxtsız qocalma, qarıma, 

Sızıldama, nə zarıma,  

Gəl dost-tanışı sarıma, 

Bizi doğub ana dostum. 
 

Bir az oldum xəstə təhər, 

Yol gözlədim axşam səhər, 

Dost-dostuna versə qəhər, 

O tez çatar sona dostum. 
 

Xeyli yatdım gələn-gəldi, 

Qədirimi bilən gəldi,  

Sənki gəlmədin, el gəldi, 

Nə deyərlər buna dostum? 
 

Sevindinmi xəstə yatam? 

Dərd-qəm çəkə qoca atam? 

Hesab etdin Kürdəm, Tatam, 

Qiymət verdin mənə dostum.  
 

Bir demədin hardayam mən? 

Genişdəyəm, dardayam mən, 

Yorğan-döşək, gordayam mən, 

Gedib girdin qına dostum. 
 

İlqarından dönən olma, 

Mövqeyindən enən olma, 

Orda-burda sinən olma, 

Dərk eyləyib qan, a dostum.    
 

Çəkdiyimiz namus ardır, 

Sadiq dosta düz ilqardır, 

Cəmil kimi dostun vardır, 

Çək əlinə xına dostum.                              

 

                                                                                                                     Cəmil Əkbər  1963 
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223. “DOSTUM” 

                               (Bu şeir, sözünə, ilqarına, imanına düz 

çıxmayan, addımbaşı mövqeyini dəyişənlərə həsr olunur.) 

                                    

                                             I  variant 
 

Nə qədər sifətin, üzün var imiş? 

Gah nala vurursan, gah mıxa “dostum”. 

Yolağın, cığırın, izin var imiş? 

Vicdanın qəlbini bir sıxa “dostum”. 
 

Addımbaşı dondan-dona düşürsən, 

Düz getmirsən, yandan-yana düşürsən, 

Gözləmirsən andan-ana düşürsən, 

Kələyin sonuna tez çıxa “dostum”.   
 

Orda-burda meydanlarda göründün, 

İlan kimi cərgələrdə süründün, 

Tirməyə, qumaşa, şala büründün, 

Gah əba geyindin, gah çuxa “dostum”. 
 

Atlını atından düşürə bildin, 

Saldığın haraya, həşirə güldün,   

Nə utandın, nə qızardın nə öldün, 

Gah “kökə” döşürdün, gah “yuxa”, “dostum”. 
 

Baxıb əməlinə ədalanırsan, 

İtirib əqlini gədalanırsan, 

Pis adla tanınıb sədalanırsan, 

Gah nökər olursan, gah kovxa “dostum”. 
 

Eşidib biləni qəhərləyirsən, 

Qaraldıb qanını zəhərləyirsən, 

Haldan-hala salıb təhərləyirsən, 

Nə aca baxırsan, nə toxa “dostum”. 
 

Əlinə keçəni cızıb pozursan, 

Haqqı-ədaləti tərsə yozursan, 

Sağa-sola yol-izini azırsan,  

Salırsan araya qal-qovğa “dostum”. 
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Nə ola, ay Cəmil ədalət ilə, 

Doğruluq, düzgünlük, həqiqət ilə, 

İlqara, imana sədaqət ilə, 

Boylanıb özünə bir baxa “dostum”. 
 

                Cəmil Əkbə r  31. 05 – 1994 
 

224. “DOSTUM” 
 

                                             II variant 
 

Gəzmisən aləmin hərbir yerini, 

Çəkirsən dünyanın kefini “dostum”. 

Görmürsən ellərin xeyir-şərini, 

Özgənin özünün səfini “dostum”. 

 

Üzə gülüb arxanızdan deyirlər, 

Çalıb-çapıb oğurlayıb yeyirlər, 

Atlasdan, qumaşdan əlvan geyirlər, 

Çalırsan zamanın dəfini “dostum”. 

 

Pisə hörmət etdin, yaxşıya nifrət, 

Məzluma zor etdin, zalıma mürvət, 

Pula-pul demirsən, sərvətə-sərvət, 

Güdürsən özünün nəfini “dostum”. 

 

Alarlar əlindən bu növrağını, 

Xərabə qoyarlar güllü bağını, 

Əridib süzərlər ürək yağını, 

Özünə verərlər kəfini “dostum”. 

 

Parladı ulduzun, quruldu təxtin, 

Kəskindi taleyin, yaxşıdı bəxdin, 

Səmtsiz külək kimi hər yana axdın, 

Kim gördü xeyrini, nəfini “dostum”? 
 

                                     Cəmil Əkbər 
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225. XİSLƏTİMDƏDİR 

 

Sən məni hər işdə biganə sanma, 

Həssaslıq huşumda, diqqətimdədir. 

Sərsəri anlama, divanə sanma, 

Həssaslıq qəlbimdə, riqqətimdədir. 

 

Sən mənə nə belə, nə elə demə, 

Nə ağa, nə sayıl, nə kölə demə,  

Nə qəddar, nə zalım, nə pilə demə, 

Olanım, qalanım hikmətimdədir.               

 

Haqqımda nə çoxlu, nə az danışma, 

Nə zurna, nə qaval, nə saz danışma, 

Nə dərin, nə dayaz, nə üz danışma, 

Nə varsa qanımda, xislətimdədir. 

 

Demirəm zirvəyəm, ucayam, başam, 

Hamıdan qiymətli, inciyəm, daşam, 

Laçınam, tərlanam, alıcı quşam, 

Yaxşılıq, yamanlıq ismətimdədir. 

 

İgidlik nişanı bir şeyim varsa? 

Çalmağa kamanım, bir neyim varsa? 

Deməyə bir sözüm, bir deyim varsa? 

Səbəb, nəticəsi hiddətimdədir. 

 

Mənim mənliyim də, ləyaqətim də, 

Eşqim də, andım da, sədaqətim də, 

İnsafım-mürvətim, kəramətim də, 

Elimə-obama hörmətimdədir. 

 

Mənim sözlərimin xəmir, mayasi, 

Məsləki, amalı, ülvi-qayəsi, 

Hərbir cümləsində olan ayəsi, 

Öyüd-nəsihətdə, minnətimdədir. 
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Oxuyub-öyrənin Cəmil Əkbəri, 

Tanıyın xeyirxah insanpərvəri, 

İşlədin kamalı, yetirin səri, 

Xətası, bəlası hillətindədir. 
 

        Cəmil Əkbər         22. 09 – 1987 

 

 226. DOSTLARIM 

 

Danışmağa söz-söhbətin var isə, 

Gəl danışaq şirin-şirin dostlarım. 

Barışmağa mərifətin var isə, 

Görüşməyək sərin-sərin dostlarım. 

 

İgid olan bərkdə-boşda sınanır, 

Ya o üzlük, ya bu üzlük tanınır, 

Ya məzəmmət olur, ya da qınanır, 

Üzə çıxır karın-karın dostlarım. 

 

Dost olan könüldən görüşər hər gün, 

Çəkilməz uzağa, düşməz didərgin, 

Atılmaz kənara, edilməz sürgün, 

Olar buna fərin-fərin dostlarım. 

 

Axtarıb arayıb yada salmasan, 

Xatırlayıb qayğısına qalmasan, 

Küsdürəndə tez qəlbini almasan, 

İlan kimi sürün, sürün dostlarım. 

 

İnsaf olsun vücudunda, qanında, 

Təpər olsun deyilməmiş canında, 

Keşikçi ol dost-tanışın yanında, 

Xeyir-şərdə görün-görün dostlarım. 

 

Tamah salma bu dünyanın varına, 

Xələl vurma namusuna, arına, 

Aldanma dünyanın beh-bazarına, 

Dolanmaynan harın-harın dostlarım. 



383 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD 

 

Hər nə desən tullamayın peysərə, 

Çəkilərsən dar ayaqda mənşərə, 

Pis görünər, pis alınar mənzərə, 

Yoğnutmayın qarın, qarın dostlarım. 

 

Bir az xəsdə oldum gözləri yolda, 

Azaldı qüvvətim qılçada, qolda, 

Soruşdu ilhamım min bir xəyalda, 

Harda qaldı oğrun-oğrun dostlarım? 

 

Yaxşı öyrən sözlərimin mənasın, 

Tez-tez qırma könüllərin aynasın, 

Məhəbbətin təlatümlə qaynasın, 

Dərya kimi dərin, dərin dostlarım. 

 

Yayınmasın göz önümdən gözlərin, 

Dəhanımdan uzaşmasın sözlərin, 

Silinməsin ünsiyyətdən izlərin, 

Hey görünsün sərin-sərin dostlarım. 

 

Könülə yat ürək açan söz kimi, 

Dadlı, tamlı, şərbət kimi, duz kimi, 

Saxlamayaq qəlbimizi buz kimi, 

Alovlanaq korun-korun dostlarım. 

 

Dönməsin taleyin, yatmasın bəxtin, 

Parlasın ulduzun, qurulsun təxtin, 

Süzülüb qəlbimə nur kimi axdın, 

Şeş-beş düşsün, zərin-zərin dostlarım. 

 

Cəmil istər dost, qəlbimiz şad olsun, 

Qəm-qüssələr bizdən uzaq yad olsun,  

Qazancımız ləyaqətli ad olsun,  

Uzaq olsun şərin-şərin dostlarım.                    

 
 

                                                                                                                     Cəmil Əkbər    29. 10 – 1974 
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227. ÇİNAR 
 

Seyredib hüsnünü, xəyala daldım, 

Göylərə baş çəkib ucalan çinar. 

Könül rübabımı köklədim çaldım, 

Əsrlər keçirib qocalan çinar. 

 

Qamətin, vüqarın elə bəllidir, 

Tufana, borana, yelə bəllidir,  

Nə qədər daşqına, selə bəllidir, 

Zəfər dünyasından bac alan çinar. 

 

Sənin öz adın var, öz hünərin var, 

Öz yolun, öz izin, öz səfərin var, 

Öz kitab qələmin, öz dəftərin var, 

Zirvələr fəth edən, tac alan çinar.   

 

Göylərə ucalmaq amalın olub, 

Sərinlik gətirmək kamalın olub, 

O sərvi-qamətin camalın olub, 

Torpaqdan özünə güc alan çinar. 

 

Sənin şöhrətinə darılan da var, 

İçindən çürüyüb, qırılan da var, 

Çartlayıb, partlayıb, cırılan da var,  

Kətəyən, ulğunla öc olan çinar. 

 

Quruyub budağın buynuza dönüb, 

Döyünən ürəyin sal buza dönüb, 

Təklənib nə yaman yalqıza dönüb? 

Sarsıyıb varlığı pozulan çinar. 

 

Çətirli yarpağın töküldü getdi, 

Kölgəndə yatanlar əkildi getdi, 

Dağıldı, uzaşdı, çəkildi getdi, 

Qalıb intizarda, sozalan çinar. 
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De nədən qurudu qolun, budağın? 

Viranə çevrildi eyvan, otağın, 

İtibmi, batıbmı, yoxsa sorağın? 

Haqqı tapdalanıb, yozulan çinar. 

 

Özün qocalsan da, əslin bəllidir, 

Öz növün bəllidir, fəslin bəllidir, 

Öz kökün-köməncin, nəslin bəllidir,  

Quruyub bədəndə qan olan çinar. 

 

Cəmilin gözündə hörmətin vardır, 

Boynumda haqqı-say, xidmətin vardır, 

Məzmunun, dəyərin, qiymətin vardır, 

Sultanlar, xaqanlar, xan olan çinar. 
 

                                   Cəmil Əkbər 

 

228. SƏN NİYƏ QOCALDIN, AY XAN ÇİNARIM? 

 

Deyirlər insanı dərdi-qəm əyir, 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 

Nadanlar, cahillər xətrinə dəyir, 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 

 

De hansı namərddən zədə almısan? 

Yersiz söz eşidib, hədə almısan?  

Kötəklər yemisən, pedə almısan? 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 

 

De hansı cahillər xətrinə dəydi? 

Əyilməz qamətin, çətrinə dəydi? 

Dağlar havasıtək ətrinə dəydi? 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 

 

Səndəmi şəbədə, lağa qoyuldun, 

Çəkildi cızdağın, dağa qoyuldun, 

Bükülüb kəfənə, ağa qoyuldun, 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 
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Yoxsa sənindəmi haqqın danıldı?  

Dostun yadırğadı, düşmən yanıldı?  

Gədalar başına darğa sanıldı?  

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 
 

Yoxsa sənədəmi ağız büzdülər? 

Özgəsinin möhübünü düzdülər? 

Əllərini əllərindən üzdülər? 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 

 

Qədrin bilinmədi yoxsa mənimtək, 

Od aldı, alışdı sinən sinəmtək? 

Dağıldı, söküldü binən binəmtək, 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 

 

De kimin əlindən bu günə qaldın? 

Kələfin dolaşdı düyünə qaldın?  

Düşmənlər sevinə-sevinə qaldı? 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 
 

Kol-koslar baxaraq  lovğalanmasın, 

Yerində-yurdunda darğalanmasın, 

Qarıltı salaraq qarğalanmasın, 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 
 

De hansı namərddən yaralanmısan?  

Bədgüman olmusan qaralanmısan? 

Qəlbinin başından paralanmısan?        

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 
 

Səndəmi görmüsən xəbislikləri? 

Acgözlük, simiclik, hərislikləri? 

Yamanlıq, qəddarlıq, o pislikləri? 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 

 

Səndəmi görmüsən gic olanları?  

Hiyləgər, dələduz, bic olanları?   

Haqqa, ədalətə öc olanları?          

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım?  
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Sinəndə iz salan yara nədəndir? 

O çatlar, cadarlar, para nədəndir? 

Tapılmır dərdinə çara nədəndir? 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 
 

Səndəmi ay yazıq yetim olmusan? 

Analıq əlindən sitəm almısan? 

Səxasız kəslərə hatəm olmusan? 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 
 

Səndəmi sevdadan uzağa düşdün? 

Qarğatək aldanıb duzağa düşdün?  

Tufan, qasırğaya, sazağa düşdün? 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 
 

Sənki Vətənimin iftixarısan, 

Əzəmət simvolu, dağ vüqarlısan, 

Atalar, babalar yadigarısan, 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 
 

Səndəmi eşitdin giley-güzarı?  

Çəkdin mənimtəki ağrı-azarı?  

Görmədin dünyada behi-bazarı? 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 

 

Səndəmi görmüsən saxta ərləri? 

Dayı kölgəsində yatan “nərləri”? 

İrəli çəkilən “simuzərləri”? 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 
 

Dostların, tanışın arsızmı çıxdı? 

Səmərsiz, haraysız, karsızmı çıxdı? 

Söyüd ağacıtək barsızmı çıxdı? 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 

 

Səndəmi qalmısan pulsuz-parasız? 

Tapmadın dərdinə, qaldın çarasız? 

Saraldın qorasız, qaldın urasız? 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 
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Səndəmi görmüsən dələduzları? 

Eşqi, məhəbbəti sönük buzları? 

Həyadan, abırdan xəbərsizləri? 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 
 

Səndəmi vicdanı atanı gördün? 

Gedib qəflətlərdə yatanı gördün?  

İnsafı-mürvəti satanı gördün? 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 
 

Səndəmi görmüsən yolazanları? 

Ayaqlar altından de qazanları? 

Əhdini-ilqarı de pozanları? 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 
 

Səndəmi görmüsən yaltaq kəsləri? 

Təlxəklik eyləyən şıltaq kəsləri?  

İgidlər ömrünə ortaq kəsləri? 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 
 

Səndəmi görmüsən gədə bəyləri? 

Şaqqulusayağı dədə bəyləri?  

Fikiri-zikiri zədə bəyləri? 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 
 

Deyirlər kölgəndə yatan çox olub, 

Asıb-kəsən, vurub-tutan çox olub, 

Günaha-savaba batan çox olub, 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 
 

Faydandan yaxşı da, pis də götürdü, 

Xeyirxah olan da, nəs də götürdü,  

Mülayim, qəddar da, tərs də götürdü, 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 
 

Sənə sataşana qoy fələk dəysin, 

Hurilər, pərilər, o mələk dəysin,  

Çovğuna qərq olsun, qoy külək dəysin, 

Sən niyə qocaldın ay xan çinarım? 
 

                Cəmil Əkbər   29.06 – 1986                         
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229. HALALLAŞAQ 
 

 (Anam Həcərin vəfatı münasibətilə) 
 

Gəldim görüşünə əzizim ana, 

Ayrılıq günüdür, gəl halallaşaq, 

Yaranmış borcludur bir şirin cana, 

Son dəfə üzümə gül, halallaşaq. 
 

Əbədi ayrılıq düşdü araya, 

Təbib açız, çarə etsin yaraya,                                                                                                                 

Dost-tanışlar yetişdilər haraya,      

Halı ol, əhval tut, bil, halallaşaq.    
 

Qəlbim düçar oldu od, hərarətə, 

Qaldı görüşümüz ol qiyamətə,       

Gələcəm qəbrinə bil ziyarətə, 

İnləyir qəlbimdə tel, halallaşaq. 
 

Dərdinlə sinəmi dağlayıram mən,  

Başıma qaralar bağlayıram mən,  

Cənazən yanında ağlayıram mən, 

Mübarək əlinlə sil, halallaşaq. 
 

Yandırıb bağrımı közə döndərdin, 

Məhəbbət dağımı düzə döndərdin, 

Cəmiləm, dərdimi yüzə döndərdin,  

Axıtdın gözümdən sel, halallaşaq. 
 

       Cəmil Əkbər      21 - 27. 06 -1966         
                                

230. AY ANA19 
 

Göz gəzdirdim yaşadığın yaylağa,                     

Görünmədin gözlərimə, ay ana. 

Səcdə qıldım su içdiyin bulağa,                         

Su vurmadım üzlərimə, ay ana. 

 
19 Cəmil Əkbərin “Ay ana” rədifli qoşması Türkiyədə nəşr olunan “Hece Taşları” 

aylıq şeir dərgisinin  15 iyul 2021 tarixli 0 , 7-ci il, 77-ci sayında səhifə 13-də 

yayınlanmışdır.  
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Ha boylandım qadınların dəsinə, 

Könül istər nəfəsinlə isinə, 

Qulaq asdım anaların səsinə, 

Eşitmədim sözlərini, ay ana. 

 

Soraq saldım obalara, ellərə,    

Nəzər saldım sən gəzdiyin çöllərə,                 

Ha baxdımsa cığırlara, yollara,                      

Tapammadım izlərini, ay ana.  

 

Sənin kimi tutan yoxdu dəstimdən,  

Duman qalxar, başdan qalxan tüstümdən,         

Əllərini çəkən zaman üstümdən,  

Gücsüz sandım dizlərimi, ay ana. 
 

                           Cəmil Əkbər   27. 08-1970 
 

 

231. ANA MƏHƏBBƏTİ, ATA QAYĞISI 

 

Övladı-bəşərin səadətidir, 

Ana məhəbbəti, ata qayğısı, 

Olmasa başının qiyamətidir, 

Ana məhəbbəti, ata qayğısı, 

 

Pakdı vicdanımız, safdı qəlbimiz, 

Çeşmələr suyutək təmizdir-təmiz, 

Dünyada hərşeydən əzizdir-əziz,  

Ana məhəbbəti, ata qayğısı. 

 

Hamıdan vəfalı, sədaqətlidir, 

İnsaflı, mürvətli, kəramətlidir, 

Odludur, istidir, hərarətlidir, 

Ana məhəbbəti, ata qayğısı, 

 

Əksilən, tükənən, azalan deyil, 

İnləyən, sızlayan, sozalan deyil, 

Büdrəyən, sarsılan, pozulan deyil, 

Ana məhəbbəti, ata qayğısı, 
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Çalışır, vuruşur, yaradır, qurur, 

Hamıdan gec yatır, çox erkən durur, 

Övladın yolunda özünü yorur, 

Ana məhəbbəti, ata qayğısı, 

 

Əzəldən sevdiyim sözdür, qəzəldir, 

Onu fikirləşib kimsə düzəldir,          

Kim deyir bu pisdir, o da gözəldir? 

Ana məhəbbəti, ata qayğısı, 

        

Ruhumu oxşayan ana baxışıdır, 

Könüllər mülkünün yaraşığıdır, 

Ayırmaq olarmı hansı yaxşıdır? 

Ana məhəbbəti, ata qayğısı, 

 

Kim ayırsa ataları anadan? 

Düz danışmır sözlərini binadan, 

Övladı bəxş etdi könül-xanadan, 

Ana məhəbbəti, ata qayğısı, 

 

Onlardan öyrəndik ədəb, hörməti, 

Zəhməti, şərəfi, şanı, şöhrəti, 

Cəmilə verdilər qolu, qüvvəti, 

Ana məhəbbəti, ata qayğısı, 

 

                Cəmil Əkbər         7. 10 -1989 

                      

232. NƏYAXŞIKİ SİZ VARSINIZ BABALAR 

                                                                                                                    

Yaşadınız, yaratdınız, qurdunuz,            

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 

Xoş gün üçün özünüzü yordunuz, 

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 

 

Sizi görcək yada düşür babalar,  

İftixarla sevinirlər obalar,                                

İsinirlər, qızınırlar yuvalar,                              

Nəyaxşıki siz varsınız babalar.  
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Sizə baxıb keçmişləri anıram,                         

Tarixləri, dönüşləri anıram,                             

Yoxuşları, enişləri anıram,                              

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 
 

Sizlərdən dərs alıb, söz öyrənmişəm, 

Cığırlar, keçidlər, iz öyrənmişəm, 

Mənalar kəsb edib düz öyrənmişəm, 

Nəyaxşıki siz varsınız babalar.  
 

Bərkdə boşda sinənizi gərdiniz, 

Vətən üçün borcunuzu verdiniz, 

Hər əzabı, əziyyəti gördünüz, 

Nəyaxşıki siz varsınız babalar.  
 

Cəfa çəkib canınızdan keçdiniz, 

Yeri gəlsə qanınızdan keçdiniz, 

Şöhrətiniz, şanınızdan keçdiniz, 

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 
 

Vətənimin zəfərində payın var, 

Cəsarəti, cürətində payın var,  

Al şəfəqli səhərində payın var,  

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 
 

Heyran oldum üzünüzdə ismətə, 

Yediyiniz halal nemət, qismətə, 

Qoyduğunuz haqqı-saya, hörmətə, 

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 
 

İnsanlığa ləyaqəti verdiniz, 

Hər dözümü, dəyanəti verdiniz, 

Sədaqəti, səxavəti verdiniz,  

Nəyaxşıki siz varsınız babalar.  
 

Sizdə yalnız bir sifəti görmüşəm, 

Saf ünsiyyət, saf ülfəti görmüşəm, 

Saf məişət, saf külfəti görmüşəm. 

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 
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Doğru söz də, düz ilqar da sizdədir, 

Etiqad da, etibar da sizdədir, 

Açıq alın, şah vüqar da sizdədir,        

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 
 

Hərbiriniz bir mükəmməl məktəbdir,   

Tərbiyədir, nəsihətdir, mətləbdir,                             

Məna dolu, məzmun dolu hikmətdir, 

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 
 

Sizi görüb uzaqları duyuram,                                    

Çovğunları, sazaqları duyuram,                                 

Məzlumları, yazıqları duyuram,                                 

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 

 

Sizin sözünüzlə oturdum, durdum, 

Halal zəhmətimlə yaratdım, qurdum,  

Çalışıb, incidib, özümü yordum, 

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 

 

Mən sizdən öyrəndim cəsarəti də,                              

Dözümü, durumu, dəyanəti də, 

Fəhmi-fərasəti, məharəti də, 

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 
 

Öyrəndik dostluqda sədaqəti də, 

İnsanlıq naminə kəraməti də, 

Xeyirxah olmğı, səxavəti də,  

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 

                                                                                                         

Biz sizdən öyrəndik qarımağı da, 

Oğlundan, qızından yarımağı da, 

Sınan könülləri sarımağı da, 

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 
 

Biz sizdən öyrəndik qocalmağı da, 

Zirvədən-zirvəyə ucalmağı da, 

Zəfərlər çalaraq tac almağı da,                                                                               

Nəyaxşıki siz varsınız babalar.  
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Öyrəndik kişitək yaşamağı da, 

Həyatın yükünü daşımağı da, 

Güzəştə getməyi başlamağı da, 

Nəyaxşıki siz varsınız babalar.  

                                                  

Mən sizdən öyrəndim süfrəni, nanı, 

Kəşfedib açıram, gövhəri-kanı, 

Ədəbi, ərkanı, əhdi-peymanı, 

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 
 

Abır sizdə, həya sizdə, ar sizdə,  

Halal nemət, halal süfrə, var sizdə, 

Ən abırlı, ən ismətli yar sizdə,  

Nəyaxşıki siz varsınız babalar.        

       

Sən olmasan nəvələrin çaşarlar, 

Öz həddini, hüdudunu, aşarlar,   

Tez çalxanıb, tez sellənib daşarlar, 

 Nəyaxşıki siz varsınız babalar.              

 

Hər yaranan kökü üstə ucalır,    

Ad qazanıb zəfər çalır, bac alır, 

İgid olub çələng alır, tac alır,                          

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 
 

Baş əyirik hüzurunda, önündə, 

Nəticəli, kötücəli günündə , 

Babalıqda payım olsun mənim də,  

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 
 

Nə doğmadır o mehriban baxışın,                                             

Ağ saçlardan vurulubdur naxışın,                                              

Yadigardır hər söhbətin, çıxışın,        

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 
 

Biz heyranıq dadlı-duzlu sözünə, 

Baxışına, nəzərinə, gözünə, 

Sən getdiyin yollarına, izinə, 

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 
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Sizdən ayrı yolumuzu azarıq, 

Düzü əyri, əyrini düz yazarıq, 

Ayaq altdan dərin quyu qazarıq, 

Nəyaxşıki siz varsınız babalar.                                
 

İnangınan sənsiz artar günahım,                                                                                     

Həm dünənim, həm bu günüm, sabahım,  

De kim olar dar ayaqda pənahım?                                                                                  

Nəyaxşıki siz varsınız babalar.   
 

Hərkəsdənin öz əsli var, nəsli var, 

Öz günü var, öz ayı var, ili var, 

Öz nitqi var, danışığı, dili var, 

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 

 

Bu gəncliyə acıyıram, gülürəm, 

Vərəqləyib tarixlərdən bilirəm, 

Sizi görüb öz-özümə gəlirəm, 

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 
 

Müdriklərə baş əyirəm min kərə, 

Hökm oxuyan qiyamətə, mənşərə, 

Mənim üçün siz ən gözəl mənzərə, 

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 
 

Ey mənim təsəllim, ey qibləgahım,  

Çətində, dar gündə arxam, pənahım, 

Açılan səhərim, gələn baharım, 

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 
 

Sizin sözlər qanadımdır, qolumdur,                                

Düz göstərən əbədilik yolumdur, 

Dövlətimdi, sərvətimdi, pulumdur,                              

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 

 

Ustadlar olmasa şagird xam olar,  

Dostların ağlayar, düşmən kam alar, 

Cəllad da damardan sorub qan alar,                               

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 
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Ey mənim ümidim, səbri-qərarım,   

Dizimdə taqətim, gücüm fərarım.    

Kəhkəşan ulduzum, yanar fənarım,  

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 
 

Anlayan gözündə uca dağsınız,  

Barlı-bərəkətli qoca bağsınız, 

Alınmamış qala, bürcü-tağsınız,          

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 
 

Bina olmaz bünövrəsiz, təməlsiz, 

Dahi olmaz siyasətsiz, əməlsiz, 

Sanıram ki, hərbiriniz Cəmilsiz, 

Nəyaxşıki siz varsınız babalar. 

 

 

                          Cəmil Əkbər     1988 

                                                               
233. NƏYAXŞIKİ SİZ VARSINIZ ANALAR 

 

Məhəbbət mülkünün soltanısız,  

Nəyaxşıki siz varsınız analar. 

Mehvəri, lövbəri, sükanısınız, 

Nəyaxşıki siz varsınız analar. 

 

Sizsiz eşqimizin ocağı sönər,   

Bəxtimiz gətirməz, yığval da dönər,   

Taleyin təkəri geriyə dönər,   

Nəyaxşıki siz varsınız analar. 

 

Nə ülvisən, necə paksan əzizim, 

Nə müqəddəs, necə safsan əzizim,  

Nə zərifsən, nə həssassan əzizim, 

Nəyaxşıki siz varsınız analar. 

 

Olardımı varlığımız, canımız?   

Damarlarda cövlan edən qanımız, 

Üzə çıxmaz gövhərimiz kanımız, 

Nəyaxşıki siz varsınız analar.    
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Hörmətinə, izzətinə  qurbanam, 

İnsafına, mürvətinə  qurbanam, 

Zəhmətinə, xidmətinə qurbanam, 

Nəyaxşıki siz varsınız analar. 

 

Gözümüzə nur haradan gələrdi? 

Qəlbimizə qor haradan gələrdi? 

Dizimizə gir haradan gələrdi? 

Nəyaxşıki siz varsınız analar. 

 

Məlahətli gözlərinə heyranam,  

Şirin-şəkər sözlərinə heyranam,  

Yollarına, izlərinə heyranam,     

Nəyaxşıki siz varsınız analar. 
 

Kim çəkərdi körpələrin nazını? 

Kökləyərdi könüllərin sazını?      

Qurban verər payızını, yazını, 

Nəyaxşıki siz varsınız analar. 
 

Kim bəsləyər, məhəbbətin bağını? 

Bu istəyin, bu sevincin tağını,      

Əridərdi ürəyinin yağını, 

Nəyaxşıki siz varsınız analar. 
 

Kim doğardı igidləri, nərləri? 

Bəsləyərdi, yetirərdi mərdləri,  

Zülmətləri boğa bilən ərləri,     

Nəyaxşıki siz varsınız analar. 
 

Tükənər qüvvəmiz, qüdrətimiz də,  

Nəciblik naminə xislətimiz də,   

Məzmun da, məna da, hikmətimiz də,  

Nəyaxşıki siz varsınız analar. 
 

Balanı axtarıb anan kim olar?    

Dərdini-sərini qanan kim olar?  

Alışıb oduna yanan kim olar? 

Nəyaxşıki siz varsınız analar. 
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Gözlər yolda qalar, qulaqlar səsdə, 

Qəlbimin telləri inləyər pəsdə,  

Hey yada düşürsən sən son nəfəsdə,   

Nəyaxşıki siz varsınız analar. 

 

Könüllər bağını xar alıb gedər, 

Gülləri, çiçəyi saralıb gedər, 

Kainat gözündə qaralıb gedər, 

Nəyaxşıki siz varsınız analar.   

 

Tutular qabağım, çatılar qaşım,  

Sıxılıb ürəyim, ağrıyar başım,     

Gecikər baharım, sərt keçər qışım,  

Nəyaxşıki siz varsınız analar. 

 

İnsafı, mürvəti sizdən öyrəndik, 

Abırı, isməti sizdən öyrəndik, 

Hər nəcib xisləti sizdən öyrəndik, 

Nəyaxşıki siz varsınız analar.  

 

Cəmil kimi əhli-hallar olmazdı,      

Elsevərlər, xeyirxahlar olmazdı,    

Düşüncəli, pürkamallar olmazdı,   

Nəyaxşıki siz varsınız analar.      
 

                                     Cəmil Əkbər 
 

234. ANALAR 
  

I variant 
 

Analara nədən yazım, ondan gözəl ad olarmı? 

Bundan qədim, ta ibtida, bundan əzəl ad olarmı? 

Hey düşündüm necə yazım, nəcib varlığa yaraşsın, 

Bəşəryətə can-qan verən, həssas varlığa yaraşsın. 

Nədən yazım, mən sözümlə xislətini bildirim? 

Xidmətini izhar edim, ülfətini bildirim. 

İllərboyusərf etdiyi zəhmətini bildirim. 

İstəyini, sevincini, riqqətni bildirim. 

Belə gözəl bir varlıqdan, həqiqətdən nə yazım? 
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Zəriflikdən, məlahətdən, lətafətdən nə yazım? 

Məhəbbətə qüvvət verən, bu hikmətdən nə yazım? 

Onun qədər bu dünyada əziz olan kimdiki? 

Belə ülvi, pak-müqəddəs, təmiz olan kimdiki? 

Övlad üçün fəda gedən, kəniz olan kimdiki? 

Ümman olub çalxalanan, dəniz olan kimdiki? 

Ən müqəddəs arzu-istək, məhəbbətin tacıdır,  

Etibarın, düz ilqarın, sədaqətin tacıdır,  

Ürəklərin təpəridir, cəsarətin tacıdır, 

Ülfətlərin təməlidir, ünsiyyətin tacıdır,  

Şərəfimiz, şöhrətimiz, hamsı ona bağlıdır, 

Damarlarda al qanımız, hamsı ona bağlıdır,  

Namusumuz, qeyrətimiz hamsı ona bağlıdır, 

Abırımız, ismətimiz hamsı ona bağlıdır. 

Onlar tikən ev-eşiyi fələk yıxa bilməmiş, 

Tufan əsər eyləməmiş, külək yıxa bilməmiş,  

Fitnə-fəsad, nə şər-böhtan, kələk yıxa bilməmiş,  

Top dağıda bilməmişdir, bilək yıxa bilməmiş. 

O sevməyən bir varlığı, xaliq özü sevməmiş, 

O etməyən nəvazişi, xaliq özü etməmiş, 

O dağıdan evləri də xaliq tikə bilməmiş, 

Onun kimi tar-mar edib, xaliq səpə bilməmiş. 

Şərəfinə nədən yazım, dəftər, qələm acizdir? 

Ha doldurub, ha içsəm də, mey, piyaləm acizdir,  

Həsrətindən ha ağlasam, ahu-naləm acizdir, 

Hüzurunda təzim edir, cümlə aləm acizdir. 

Bu möhtəşəm bir varlığa, ülviyyətə borcluyuq, 

Ən müqəddəs, toxunulmaz, şəxsiyyətə borcluyuq, 

Əbədilik sonsuzluğa, məhəbbətə borcluyuq, 

Bu qürura, bu vüqara, əzəmətə borcluyuq. 
 

                                             Cəmil Əkbər 
 

235. ANALAR 
  

                                                 II variant 
 

Analara nədən yazım, ondan gözəl ad olarmı? 

Bundan qədim, ta ibtida, bundan əzəl ad olarmı? 

Nə düşünüm, necə yazım, bu varlığa yaraşsın? 
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Bəşəryətə can-qan verən, bu varlığa yaraşsın? 

Nədən yazım, mən sözümlə xislətini bildirim? 

Xidmətini izhar edim, ülfətini bildirim? 

İstəyini, sevincini, riqqətini bildirim? 

Belə gözəl bir varlıqdan, həqiqətdən nə yazım? 

Zəriflikdən, məlahətdən, lətafətdən nə yazım? 

Onun qədər bu dünyada əziz olan kimdiki? 

Belə ülvi, pak müqəddəs, təmiz olan kimdiki?  

Övlad üçün fəda gedən, kəniz olan kimdiki? 

Ümman olub çalxalanan, dəniz olan kimdiki?  

Ən müqəddəs arzu-istək, məhəbbətin tacıdır, 

Etibarın, düz ilqarın, sədaqətin tacıdır,  

Ürəklərin təpəridir, cəsarətin tacıdır,  

Ülfətlərin təməlidir, ünsiyyətin tacıdır. 

Şərəfimiz, şöhrətimiz, hamsı ona bağlıdır, 

Damarlarda al qanımız, hamsı ona bağlıdır,  

Namusumuz, qeyrətimiz hamsı ona bağlıdır, 

Abırımız, ismətimiz hamsı ona bağlıdır. 

Onlar tikən ev-eşiyi, fələk yıxa bilməmiş, 

Tufan əsər eyləməmiş, külək yıxa bilməmiş, 

Fitnə-fəsad, nə şər-böhtan, kələk yıxa bilməmiş, 

Top dağıda bilməmişdir, bilək yıxa bilməmiş. 

O sevməyən bir varlığı, xaliq özü sevməmiş, 

O etməyən nəvazişi, xaliq özü etməmiş, 

O dağıdan evləri də, xaliq tikə bilməmiş,  

Onun kimi tar-mar edib, xaliq sökə bilməmiş. 

Şərəfinə nədən yazım, dəftər-qələm acizdir, 

Ha doldurub, ha içsəm də, mey piyaləm acizdir, 

Həsrətindən ha ağlasam, ahı-naləm acizdir, 

Hüzurunda təzim edir, cəmi aləm acizdir. 

Bu möhtəşəm bir varlığa, ülviyyətə borcluyuq, 

Əbədilik sonsuzluğa, məhəbbətə borcluyuq,  

Bu qürura, bu vüqara, əzəmətə borcluyuq. 

 

                                                          Cəmil Əkbər            
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236. VƏTƏN 

 

Mən səndə böyüyüb başa çatmışam, 

Haqqını, sanını ananam, Vətən. 

Əqilə, kamala başa çatmışam, 

Hörməti, izzəti qananam, Vətən. 

 

Ariflər tanıyır gövhəri-kanı, 

Ayırıb seçirlər yaxşı-yamanı, 

Mən səndən öyrəndim ədəb-ərkanı, 

Böyüyü-kiçiyi sananam, Vətən. 

 

Əzəldən aşiqəm məhəbbətinə, 

Etibar, etiqad, sədaqətinə, 

Ülvilik, doğmalıq, ləyaqətinə, 

Mehri-ülfətinə qonanam, Vətən. 

 

Üz tutub hayana getsəm də inan,     

Oxuyub bülbültək ötsəm də inan,     

Köçedib dünyadan itsəm də inan,     

Mən sənin yolunda Sənanam, Vətən.  

 

Cahillərin, nadanların əlindən, 

Yersiz söhbətindən, acı dilindən, 

İblislərin, şeytanların felindən, 

Toxunub dəyməmiş sınanam, Vətən. 

 

Bədxah niyətlərdən, soyuq diləkdən,  

Sərin ünsiyyətdən, soyuq ürəkdən,   

Soyuq süfrələrdən, soyuq çörəkdən,  

Üşüyüb, buz kimi donanam, Vətən. 

 

Sən Cəmil Əkbəri biganə sanma,     

Sərsəri anlama, divanə sanma,        

Hər şama qalanan pərvanə sanma,  

Mən sənin oduna yananam, Vətən. 
 

                                     Cəmil Əkbər 
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237. VƏTƏNİN SÖZÜ 
 

Hərşeydən dadlıdır, lətafətlidir, 

Vətənin çörəyi, Vətənin duzu. 

Hamıdan ismətli, məlahətlidir, 

Vətənin gəlini, Vətənin qızı. 

 

Hər güldən, çiçəkdən təravətlidir, 

Hatəm səxalıdır, səxavətlidir, 

Ana qucağıtək, hərarətlidir, 

Vətənin baharı, Vətənin yazı. 

 

Şair xəyalımın seyrəngahıdır, 

Ümidi, inamı, qibləgahıdır, 

Arxası, köməyi ol pənahıdır, 

Vətənin torpağı, Vətənin özü. 

 

Ruhuma doğmadır əzəldən bəri, 

Keçən qərinədən, yüz ildən bəri, 

Salıbdır sinəmə köz ildən bəri, 

Vətənin kamanı, Vətənin sazı. 

 

Cəmilin huşundan çıxan ha deyil, 

Özgə diyarlara baxan ha deyil, 

Qəlbimi incidib sıxan ha deyil, 

Vətənin söhbəti, Vətənin sözü. 
 

                             Cəmil Əkbər 

 

238. DÜZ OLSA YAXŞI 
 

Ünsiyyət-ülfətdə belədir qayda,  

Hörmət də, hörmətə düz olsa yaxşı. 

Düzgünlük olmasa olarmı fayda?              

Xidmət də xidmətə, düz olsa yaxşı.              

 

Danışıb deyiblər bunu min kərə,  

Oxuyun, öyrənin, alın nəzərə, 

Təsir bərabərdir əks-təsirə,  

Mürvət də,  mürvətə düz olsa yaxşı. 
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Fikirlər-fikirə bərabər gərək, 

Gecə də, gündüz də sərasər gərək,  

Nə deyim, danışım, müxtəsər gərək? 

Söhbət də söhbətə düz olsa yaxşı. 
 

Qiymət də dəyərdən uzaqlaşmaya,  

Satanlar-alanlar bozalaşmaya,          

Havalar soyuyub sazaqlaşmaya,  

Dəyər də, qiymətlə düz olsa yaxşı. 
 

Biri kasıb, biri varlı olmaya, 

Biri karsız, biri karlı olmaya,  

Biri barsız, biri barlı olmaya, 

Hər nazı-nemət də düz olsa yaxşı. 
 

Hər yetəni çəkməyələr irəli, 

Deməyələr pələng əli, şir əli, 

Nə ağsaqqal, nə nurani, pir Əli, 

Xahiş də, minnət də düz olsa yaxşı. 

 

Nəola yaxşıya pis deyilməyə,  

Höcət deyilməyə, tərs deyilməyə,                  

Fəzilət əhlinə nəs deyilməyə,                         

Cəza da, töhmət də düz olsa yaxşı. 

 

Məhəbbət əhlinə qəm verilməyə,  

Fərəhi, sevinci kəm verilməyə, 

Rübabı köklənib bəm verilməyə,                   

Kədər də, möhnət də düz olsa yaxşı.  

 

Hər yetən dırmaşıb başa çıxmaya,                                                          

Yön alıb zirvəyə, döşə çıxmaya,     

Qolunu çırmayıb işə çıxmaya,                      

Şərəf də, şöhrət də, düz olsa yaxşı. 

 

Ürəklərdə kök salmaya xəbislik, 

Nə paxıllıq, nə xainlik, naqislik,     

Nə acgözlük, tamahkarlıq, hərislik,    

Arzu da, niyyət də, düz olsa yaxşı. 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD | 404 

 

Ay Cəmil, dünyada kəc olmayaydı, 

Sərsəri, kəmağıl, gic olmayayaydı,                      

Haqqa, ədalətə öc olmayayaydı, 

Üz də, sir-sifət də düz olsa yaxşı.                   

 

                        Cəmil Əkbər   4.10 – 1991. 

 

239. YAXŞIDIR 

 

Saxta oturmağı, saxta durmağı, 

Çıxarıb aradan qovsaq yaxşıdır. 

Saxta yoldaşlığı, saxta dostluğu, 

Aparıb məzara qoysaq yaxşıdır. 

 

Saxta danışığı, saxta sözləri, 

Saxta astarları, saxta üzləri, 

Saxta baxışları, saxta gözləri, 

Çıxarıb kökündən oysaq yaxşıdır. 

 

Saxta məhəbbətdən, saxta hörmətdən, 

Saxta kəramətdən, saxta mürvətdən, 

Saxta vəzifədən, saxta şöhrətdən, 

Biryolluq əl çəkib doysaq yaxşıdır. 

 

                        Cəmil Əkbər       29. 12 - 1970 

 

240. YAXŞIDIR 

 

Ölən-öləcəkdir, qalan qalacaq,  

Qalan da hörmətlə qalsa yaxşıdır.              

Açılan açacaq, solan solacaq,                    

Solan da qeyrətlə solsa yaxşıdır. 

 

Asan asacaqdır, kəsən kəsəcək, 

İnciyən inciyər, küsən küsəcək, 

Qorxanlar qorxacaq, əsən əsəcək, 

Əsən də cürətlə əssə yaxşıdır. 
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Eşidən eşidər, bilən biləcək, 

Gedənlər gedəcək, gələn gələcək, 

Ağlayan ağlayar, gülən güləcək, 

Gülən də nüsrətlə gülsə yaxşıdır. 
 

Qalxanlar qalxacaq, enən enəcək, 

Yananlar yanacaq, sönən sönəcək, 

Susanlar susacaq, dinən dinəcək, 

Dinən də hikmətlə dinsə yaxşıdır. 
 

Yatanlar yatacaq, duran duracaq, 

Dağıdan dağıdar, quran quracaq, 

Vurulan dözəcək, vuran vuracaq, 

Vuran xoş niyyətlə vursa yaxşıdır. 
 

Yazan yazacaqdır, pozan pozacaq, 

Düz gedən, düz gedər, azan azacaq, 

Anlayan anlayar, yozan yozacaq, 

Yozan da mürvətlə yozsa yaxşıdır. 
 

Qırılan-qırılar, sınan sınacaq, 

Anmayan anmasa, anan anacaq, 

Təcrübəsi olan yonan yonacaq,  

Yonan da mərfətlə yonsa yaxşıdır. 
 

Düşünən düşünər, dalan dalacaq, 

Boşalan boşalar, dolan dolacaq, 

Oxuyan oxuyar, çalan çalacaq, 

Çalan da riqqətlə çalsa yaxşıdır. 
 

Eşidən eşidər, deyənlər deyər, 

Qazanan qazanar, yeyənlər yeyər, 

Düzəldən düzəldər, əyənlər əyər, 

Əyən də eyhamla əysə yaxşıdır. 

 

Üşüyən üşüyər, donan-donacaq, 

Alışan-alışar, yanan yanacaq, 

Dərk edən edəcək, qanan qanacaq, 

Qanan da sürətlə qansa yaxşıdır. 
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Deyirlər axtarıb arayan tapar, 

Gizlənən gizlənər, yayınan sapar, 

Quruyan quruyar, hopan da hopar, 

Hopan da ismətlə hopsa yaxşıdır. 

 

Az giley-güzar et, ay Cəmil Əkbər, 

Olmaynan bu qədər sadə mükəddər, 

Hörmətlə yaşayan, hörmətlə gedər, 

Ad-sanın şöhrətlə qalsa yaxşıdır. 

 

                   Cəmil Əkbər       11. 05 – 1988 

 

241. YAXŞIDIR 

 

Atanı, ananı xar edən övlad, 

Olduğundan olmadığı yaxşıdır. 

Niyə yaranırmış bu evi bərbad? 

Qaldığından qalmadığı yaxşıdır. 

 

Nə lazım, beləsi yaşına dola, 

Xəyalına dola, huşuna dola, 

Yetişib payıza, qışına dola, 

Dolduğundan dolmadığı yaxşıdır. 

 

Nə olsun sazını kökləyib çalır, 

Olandan, qalandan yadına salır, 

Sanki ruh oxşayıb, könlünü  alır, 

Çaldığından çalmadığı yaxşıdır. 

 

Cəmil, heç inanma nəmər alacaq, 

Halına yanacaq, şərik olacaq, 

Anlayacaq, xəyallara dalacaq, 

Daldığından dalmadığı yaxşıdır. 
 

                     Cəmil Əkbər       18. 03 - 1993 
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 242. ADAM VARKİ… 

 

Adam varki, xoş gəlibdir cahana,  

Adam da var gəlməsəydi yaxşıdır. 

Kamal dolu baş gəlibdir cahana,  

Adam da var gəlməsəydi yaxşıdır. 

 

Adam varki, şərafətdi elinə, 

Xoşbəxtlikdi, səadətdi elinə, 

Saf arzudu, pak niyyətdi elinə, 

Əsrlərlə ölməsəydi yaxşıdır. 

 

Adam varki, yaşamağı hədərdi, 

İztirabdı, qəm-qüssədi, qəhərdi, 

İşgəncədi, müsibətdi, zəhərdi, 

Ömürboyu gülməsəydi yaxşıdır. 

 

Adam varki, kələk üçün doğulub, 

Tufan üçün, külək üçün doğulub, 

Adam da var, bilmək üçün doğulub, 

Adam da var, bilməsəydi yaxşıdır. 

 

Adam varki, müqəvvatək büt olub, 

Dərrakədən, hafizədən qıt olub,  

Neyləsin ki, anasından küt olub, 

Gözyaşını silməsəydi yaxşıdır. 

 

Adam var ki, fikirləri çaş gəlib, 

Sinəsində bir qaraca daş gəlib, 

Eləbilki sırsıralı qış gəlib,  

Gəldiyindən gəlməsəydi yaxşıdır. 

 

                             Cəmil Əkbər      2. 07 -1994 
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243. YAXŞIDIR 

 

Hərə öz çayını, öz çörəyini, 

Qaznıb halalca yesə yaxşıdır. 

Öz arzu-istəyi, öz diləyini, 

Məqamı gələndə desə yaxşıdır. 

 

Oturub-duranda yerini bilə, 

Seyredib dayazı, dərini bilə, 

Xeyrini anlayıb, şərini bilə, 

Gedib tay olmaya pisə, yaxşıdır. 

 

Hərkəs hünərilə yaşayaydı kaş, 

Hökmü, təpəriylə yaşayaydı kaş, 

Qələbə, zəfərlə yaşayaydı kaş,  

Düşməyə hayküyə, səsə yaxşıdır. 

 

Qalmaya qatardan, dəstədən geri, 

Hərkəsin həyatda düz ola yeri, 

İşləyə mətahı, alına zəri, 

Düşə bilə bəhsə-bəhsə yaxşıdır. 

 

Aldanmaya fitnəsinə, felinə, 

Qoruq verə, dayaq verə dilinə, 

Nəzər salıb hörmət edə elinə, 

Danışıb dinməyə, susa yaxşıdır. 

 

El varını talan edib yeyənlər, 

Fəqirləri, məzlumları döyənlər, 

İşimizi tərsəməssəb əyənlər, 

Sinirə bilməyə, qussa yaxşıdır. 

 

Cəmil Əkbər, saf diləyin var olsun, 

Xoş arzulu pak ürəyin var olsun, 

Halal süfrən, duz-çörəyin var olsun, 

Xalq üçün yaz-yarat nəsə, yaxşıdır. 

 

                          Cəmil Əkbər     24. 03 – 1991                                   



409 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD 

 

244. YAXŞIDIR 

 

Dünyada neçəki mövcuduq, varıq, 

Xətiri, hörməti görsək yaxşıdır. 

Münasibətlərdə yoldaşıq, yarıq, 

İnsafı, mürvəti görsək yaxşıdır.  

 

Gözləyək hər yanda abır, həyanı, 

Vicdanı, məsləki, sağlam qayəni, 

Pak, təmiz nütfəni, halal mayanı, 

Abırı, isməti görsək yaxşıdır.  

 

Gəlin unutmayaq biz haqqı-sayı, 

Haqqın qüdrətindən verilən payı, 

Qaynar samovarda dəmlənən çayı, 

Zəhməti, xidməti görsək yaxşıdır.  

 

İnsafı, mürvəti atıb getməyək, 

Yaxşını, yamana qatıb getməyək,  

Dəyər-dəyməzinə satıb getməyək, 

Dəyəri, qiyməti görsək yaxşıdır.  

 

Gəlin qapılmayaq mənasızlığa, 

Abırsız, ismətsiz həyasızlığa, 

Vicdansız, məsləksiz qayəsizliyə, 

Məzmunu, hikməti görsək yaxşıdır.  

 

Gəlin unutmayaq adı, sanı biz, 

Düşüncə, idrakı, təmiz qanı biz, 

Zülalı, şəkəri, balı, şanı biz, 

Şərəfi, şöhrəti görsək yaxşıdır.  

 

Gəlin bu bəşərdən aralanmayaq, 

Şəklənib kimsədən qaralanmayaq, 

Dərilib bostantək uralanmayaq, 

Ünsiyyət-ülfəti görsək yaxşıdır.  

 

                  Cəmil Əkbər         23. 03 – 1992 
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245. YAXŞIDIR 

 

İnsanoğlu daha bəsdir, ayılın, 

Yol verməsək xəyanətə yaxşıdır. 

Xoş sədayla el-obada yayılın, 

Sonu qoysaq qəbahətə yaxşıdır. 

 

Meydan açıb dəli, səfik, gicbəsər, 

Nadanlıqdan dəm vurublar sərbəsər, 

Boğuluruq, sıxılırıq sərasər, 

Zərbə vursaq cəhalətə yaxşıdır. 

 

Qəddarlıqdan, zalımlıqdan nə çıxar? 

Bədxahlıqdan, yamanlıqdan nə çıxar?  

Cəhalətdən, avamlıqdan nə çıxar? 

Yolu versək ləyaqətə yaxşıdır. 

 

Fitnə-fəsad, şər-böhtana son qoyaq, 

İblis, əqrəb, hər şeytana son qoyaq, 

Kef çəkənə, dəmtutana son qoyaq, 

Qulluq etsək həqiqətə yaxşıdır. 

 

Saxtalıqdan, dönüklükdən əl çəkək, 

Bər-bəzəkdən, sünilikdən əl çəkək,  

Hər məzhəbə yönüklükdən əl çəkək, 

Qulluq etsək sədaqətə yaxşıdır. 

 

Qoy məhəbbət, səmimiyyət var olsun, 

Bu səadət, bu saf niyyət var olsun,  

Bu gen dünya, bu cəmiyyət var olsun, 

Sahib olsaq xoş adətə yaxşıdır. 

 

Cəmil Əkbər ülvi saxla hörməti, 

Sədaqəti, səxavəti, mürvəti, 

Bu məramla daim göstər xidməti, 

Xidmət etsək cəmaətə yaxşıdır. 

 

                       Cəmil Əkbər  17.10 – 1989 
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246. YAXŞIDIR 

 

Kərəmsiz, səxasız, mürvətsiz insan, 

Düşüb dar məzara yatsa yaxşıdır. 

Vicdansız, məsləksiz, qeyrətsiz insan, 

Düşüb bir azara yatsa yaxşıdır. 

 

Qarnını güdənin, pul güdənlərin, 

Artırıb sərvəti mal güdənlərin, 

Sətin bəyənməyib, şal güdənlərin, 

Haqqı aralıqda itsə yaxşıdır. 

 

Məzluma, fəqirə zülm edənlərin, 

Əsəblər korlayıb, can didənlərin, 

Düzü tərk eyləyib, tərs gedənlərin, 

Axır dəqiqəsi çatsa yaxşıdır. 

 

Əyri ayaqların, əyri əllərin, 

Fırıldaq, kələkbaz, fitnə-fellərin, 

Bəd sözün, bəd işin, bədəməllərin, 

Fələk tez daşını atsa yaxşıdır. 

 

                          Cəmil Əkbər     1976 

                       

247. ÖLMƏYİM EYDİR 

 

Niyə yaşayıram mən arsız görən? 

Hörmətsiz olunca ölməyim eydir.  

Söyüd ağacıtək mən barsız görən? 

Nemətsiz olunca ölməyim eydir. 

 

Üzümün, gözümün həyası yoxsa, 

Əqidə, məsləyi, qayəsi yoxsa, 

Təlimi düz verən dayəsi yoxsa, 

İsmətsiz olunca ölməyim eydir. 
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Heçkimsə düşməsin el nəzərindən, 

Çəmən nəzərindən, çöl nəzərindən,  

Kaman nəzərindən, tel nəzərindən, 

Diqqətsiz olunca ölməyim eydir. 

 

De kimə lazımdır keyoğlu keylər? 

Əqildən kəmağıl, səyoğlu səylər? 

Xəsis oğlu xəsis, göyoğlu göylər, 

Xidmətsiz olunca ölməyim eydir. 

 

Ağac da butaqlı, barlı gözəldir, 

Almalı, heyvalı, narlı gözəldir, 

Gözəl də abırlı, arlı gözəldir, 

Zəhmətsiz olunca ölməyim eydir. 

 

İnsanam deyəndə səxavət gərək, 

Ehtiram, etibar, nəzakət gərək,  

Xeyirxahlıq gərək, fəzilət gərək, 

Mürvətsiz olunca ölməyim eydir. 

 

Cəmil istər hər an kara yetişə, 

İxtiyara, iqtidara yetişə, 

Fərəh dolu iftixara yetişə, 

Nüsrətsiz olunca ölməyim eydir. 
 

                                Cəmil Əkbər 1998 

 

248. HƏR YETƏN 

 

Amandır hər yetən şeir yazmasın, 

İlhamı qaynayıb, sellənməyirsə. 

Hayıfdı kağızı cızıb pozmasın, 

Hissi-həyəcanı dillənməyirsə. 

 

Döyüb sinəsinə şeşələnməsin,      

Sənət meydanında kişilənməsin,       

Əli boşa çıxsa pöşələnməsin,        

Ruhu coşub-daşıb sellənməyirsə.    
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Ayıbdır yaymasın elə sözünü, 

Nə özgəni yorsun, nə də özünü, 

Bu sənət mülkündən çəksin gözünü, 

Məhəbbət pərisi tellənməyirsə. 

 

Kərəm olub Əsli deyə yanmasın,     

Fərhad olub qayaları çapmasın,             

Dilqəm deyib yar adını anmasın, 

Qəlbində qığılcım yellənməyirsə. 

 

Hər ağacda alma, heyva nar olmur, 

Ha bəslənsə, ha böyüsə bar olmur, 

Nazı-nemət yetişərək var olmur, 

Qönçəsi açılıb güllənməyirsə. 

 

Hər yetən yalandan calaq etməsin, 

Eybəcər eyləyib, çolaq etməsin, 

Bülbüllər yerində qarğa ötməsin, 

Çeşməsi dağlardan hellənməyirsə. 

 

Hər yetən dəyərli söz yaza bilməz, 

Fikirdən keçəni düz yaza bilməz, 

Məqamı çatanda tez yaza bilməz, 

Qəlbi el dərdindən lillənməyirsə. 

 

Hər deyilən şeyir ürəkdə qalmır, 

Arzuda, istəkdə, diləkdə qalmır,  

Şadara, xəlbirdə, ələkdə qalmır, 

Sərraf meydanında ələnməyirsə. 

 

Hər yanan ocağın istisi çıxmaz, 

Evləri isitməz, tüstüsü çıxmaz,         

Cəmiltək dərindən nəfəsi çıxmaz,         

Xalqın dərd-sərindən göllənməyirsə.       

 

                       Cəmil Əkbər      15.08 - 1977 
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249. PULDAN ÖTƏRİ 

 

İnsan bir-birinin qanını sorur, 

Altundan, daş-qaşdan, puldan ötəri. 

Zülalını çəkir, şanını sorur, 

Altundan, daş-qaşdan, puldan ötəri. 

 

Biri-birisini ələ də salır, 

Fitnəyə-fəsada, felə də salır, 

Şər-böhtan danışıb, dilə də salır, 

Altundan, daş-qaşdan, puldan ötəri. 

 

Hamı biri-birinin qəlbinə dəyir, 

Vurub qamətini, qəddini əyir, 

Bədinə danışıb, haqqını yeyir, 

Altundan, daş-qaşdan, puldan ötəri. 

 

İnsan bir-birini nə günə qoydu, 

Qardaş da qardaşın gözünü oydu, 

Qoyun dərisitək soyduha-soydu, 

Altundan, daş-qaşdan, puldan ötəri. 

 

Abır, həya, ismətini satdılar, 

Bilə-bilə min günaha batdılar, 

Şər danışıb aralığı qatdılar, 

Altundan, daş-qaşdan, puldan ötəri. 

 

Yoldaş da yoldaşa xəyanət etdi, 

Xətalar törədib cinayət etdi, 

Bəşər bir-birindən şikayət etdi, 

Altundan, daş-qaşdan, puldan ötəri. 

 

Kişi kişilikdən döndü bir anda, 

Zirvədən aşağı endi bir anda, 

Yanan çıraqları söndü bir anda, 

Altundan, daş-qaşdan, puldan ötəri. 
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Qabaqlar tutuldu, qaşlar çatıldı, 

Mərd igidlər ucuz, baha satıldı, 

Yaxşı-pisə, pis-yaxşıya qatıldı, 

Altundan, daş-qaşdan, puldan ötəri. 

 

İnsan bir-birindən bezdi dünyada, 

Əzab-əziyyətə dözdü dünyada,  

Əlini-əlindən üzdü dünyada, 

Altundan, daş-qaşdan, puldan ötəri. 

 

İnsan üzündəki həyanı atıb, 

Əqidə, məsləki, qayəni atıb, 

Təlimi düz verən dayəni atıb, 

Altundan, daş-qaşdan, puldan ötəri. 

 

Qəlbindən insafı, mürvəti atıb,  

Şərəfi tapdayıb, şöhrəti atıb,  

Mərdlik, mərdanəlik, qeyrəti atıb, 

Altundan, daş-qaşdan, puldan ötəri. 

 

Nə qədər insanlar pozuldu getdi, 

İnlədi, sızladı, sozaldı getdi,  

Var ikən yox oldu,  azaldı getdi, 

Altundan, daş-qaşdan, puldan ötəri. 

 

Çoxunun ürəyi yara bağladı, 

Sağalmaz dərd-azar, xora bağladı, 

Tapmadı dərdinə çara, bağladı, 

Altundan, daş-qaşdan, puldan ötəri. 

 

                          Cəmil Əkbər       27. 09 – 1993 

 

250. ÖTƏRİ 

 

Könül istər dost bağını dolansın, 

Almadan, heyvadan, nardan ötəri, 

Bağban istər bağa peyvənd calasın, 

Dadlı meyvələrdən, bardan ötəri. 
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Qaralara bürünməzdim heç zaman,       

İlan kimi sürünməzdim heç zaman,      

Yorulmazdım, ərinnməzdim heç zaman,  

Abırlı, ismətli yardan ötəri. 
 

Uymaram tamaha, şöhrətə vara,  

Çəksələr mənşərə, çarmıxa, dara, 

Çataram haraya, yetərəm kara, 

El içində etibardan ötəri. 
 

Ağlayıb sızlama, ahuzar etmə, 

Təmiz adı ləkələyib xar etmə,                

Aqibətdə utanaraq ar etmə,  

Dünyanın malından, vardan ötəri. 
 

Hər yetənə qaraltmaynan qanını, 

Qurban eylə mərd yolunda canını, 

Əsirgəmə gövhərini, kanını, 

Doğru sözdən, düz ilqardan ötəri. 
 

Yolunu azana düzəl demişəm,  

Qəlbə iz salana gözəl demişəm,  

Şeir də yazmışam, qəzəl demişəm,  

Sazdan, kamançadan, tardan ötəri. 
 

Ey Cəmil yorulma, gəz bu dünyada,    

Səni də yaşadar söz, bu dünyada,          

Bərkə də, boşa da döz bu dünyada,      

Namusdan, qeyrətdən, ardan ötəri. 
 

                      Cəmil Əkbər    16. 11 – 1966 
 

 

251. QORUYUN 
 

Pis yaxşını, yaxşı pisi bəyənmir,   

Hikmətlini hikmətsizdən qoruyun.   

Namərd mərdi, mərd namərdi bəyənmir,   

Qeyrətlini qeyrətsizdən qoruyun.  
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Şal tirməni, tirmə şalı bəyənmir,             

Bal zəhəri, zəhər balı bəyənmir,              

Kal dəymişi, dəymiş kalı bəyənmir,        

Ləzzətlini ləzzətsizdən qoruyun. 
 

Qoymayın həyalı həyasız olsun,                                                                       

Arxasız, köməksiz, sayəsiz olsun,     

Məsləksiz, amalsız, qayəsiz olsun,    

İsmətlini ismətsizdən qoruyun.  
 

Cəhalət, avamlıq boğmasın bizi,        

Bükməsin qolları, qırmasın dizi,        

Kəsməsin yolları, silməsin izi,           

Şöhrətlini şöhrətsizdən qoruyun. 
 

Qoymayın zəlilər sorsun qanları,  

Sözaldıb məhv etsin yazıq canları,  

Tanıyın zalımı, mehribanları,           

Mürvətlini mürvətsizdən qoruyun.                                                                                        
 

Qoymayın zəhməti arada itsin, 

Peyvəndlər yerində kol-koslar bitsin, 

Abad ölkəmizdə bayquşlar ötsün, 

Nüsrətlini nüsrətsizdən qoruyun. 
 

Məsləksizlər məsləklini bəyənmir, 

Vicdanlılar vicdansızı bəyənmir, 

Ürəklilər ürəksizi bəyənmir, 

Cürətlini-cürətsizdən qoruyun. 
 

Xeyirxahlar bədxahları bəyənmir, 

Aqil kəslər axmaqları bəyənmir, 

Kamallılar kamalsızı bəyənmir, 

Kamallını kamalsızdan qoruyun. 
 

Qoymayın nadanlar çəkilsin başa,   

Çəkilsə zülm edər qardaş-qardaşa,   

Bəşərin taleyi toxunar daşa,           

Əhli-halı nadanlardan qoruyun.         
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Paxıllıq, xainlik boğmasın bizi, 

Qanırıb qolları, qırmasın dizi, 

Tərsinə çevirib yozmasın sözü, 

Hörmətlini hörmətsizdən qoruyun. 

 

Meydanı verməyin amalsızlara, 

Əqidə düşgünü kamalsızlara, 

Mənəvi çəkidə sambalsızlara, 

Mərfətlini mərfətsizdən qoruyun. 

 

Qoymayın qulaqlar kar olub getsin,      

Gözlər görə-görə kor olub getsin,      

Mərd igid harda var, xar olub getsin,       

Diqqətlini diqqətsizdən qoruyun.  

 

Qoymayın fillərə hürsün alabaş,     

Göstərsin özünü   müdrik, diribaş, 

Sonradan sonraya deməyək ay, kaş,    

Xidmətlini xidmətsizdən qoruyun. 

 

Qoymayın qəsd olsun kamala aman, 

Əqidə, məsləkə, amala aman, 

Mənəvi gözəllik, camala aman, 

Samballını, sambalsızdan qoruyun. 
 

Ay Cəmil alimə, küt deyilməsin, 

Müqəvvasayağı büt deyilməsin,  

Aciz sanılmasın, lüt deyilməsin, 

Riqqətlini riqqətsizdən qoruyun. 

 

                                Cəmil Əkbər  1977,  30. 11 – 1995, 28. 12. – 1996 

                   

252. QORUYUN 

 

İnsanoğlu rəhmə gəlin, amandır, 

Ədaləti, həqiqəti qoruyun. 

Bu olmasa zəmanəmiz yamandır, 

Harda varsa ləyaqəti qoruyun. 
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Qoymayın cəhalət baş alıb getsin, 

Cücərib, göyərib hər yanda bitsin, 

Bacarıq, məharət nə varsa itsin, 

Şan-şöhrəti, şərafəti qoruyun. 
 

Çalıb-çapıb “cibiştanı” doldurma, 

Xəzan olub gülüstanı soldurma, 

Məzlum xalqı gəl ayağa qaldırma, 

Məxluqatı, cəmiyyəti qoruyun. 
 

Qoymayın paxıllıq, xəyanət artsın, 

Küdurət çoxalıb, ədalət artsın,  

Gileylər, güzarlar, şikayət artsın, 

Saf arzunu, pak niyyəti qoruyun. 
 

Qoymayın hər yetən çəkilsin başa, 

Yalandan, gerçəkdən gəlsinlər xoşa, 

Bəşərin taleyi toxunsun daşa, 

Fərasəti, cəsarəti qoruyun. 
 

Ünsiyyət-ülfətdə kəramət gərək, 

Ülvü istək gərək, məhəbbət gərək, 

Ədəb-ərkan gərək, nəzakət gərək,  

Səxavəti, sədaqəti qoruyun. 
 

Qoymayın nadanlıq, cəhalət artsın, 

Nöqsanlar çoxalsın, qəbahət artsın, 

Müsibət törəyib, fəlakət artsın, 

Nəcibliyi, məlahəti qoruyun. 
 

Basmasın tarlanı alaq otları, 

Gicitkansayağı dalaq otları,  

Tikanlar, qanqallar ulaq otları, 

Ətri-ənbər, təravəti qoruyun. 
 

İnsanam deyəndə mərhəmət olsun, 

Xeyirxahlıq olsun, fəzilət olsun,  

İncəlik, zəriflik, məlahət olsun,  

Bu dövləti, bu sərvəti qoruyun. 

 

 

                Cəmil Əkbər     20. 07 – 1994 
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253. BİLƏYDİM 

 

Hərşeydən ucadır əqidə məncə, 

Onun zirvəsində dura biləydim. 

Hərşeydən ülvidir əqil, düşüncə, 

Mən onun hökmüylə qura biləydim. 

 

Çalışım son qoyam cəhalətlərə, 

Nadanlıq, kobudluq, qəbahətlərə, 

Sönüklük, durğunluq, ətalətlərə, 

Qanırıb qolunu qıra biləydim. 

 

Hünər meydanında çıxam finişə, 

Girəm döyüşlərə, gedəm yürüşə, 

Zəfərlər təblini çalam həmişə, 

Bığımı kişitək bura biləydim. 

 

Zirvədən aşağı hellənməyəydim, 

Dayanıb bir yerdə lillənməyəydim, 

Çamırlıq yerlərdə göllənməyəydim, 

Daşqın şəlaləni yora biləydim. 

 

Tanıda biləydim öz Vətənimi, 

Öldürə biləydim öz qənimimi, 

Mən sevə biləydim öz Şirinimi, 

Uğrunda qayalar yara biləydim. 

 

Unuda bilmərəm haqqı-sayları, 

Nə sovqat, hədiyyə, dürlü payları, 

Hər ötən illəri, nə də ayları, 

Axtarıb, arayıb sora biləydim. 

 

Girib öz qınımda qalan olmayam, 

Öz qönçə gülümdə solan olmayam, 

Qərq olub qəflətdə dalan olmayam, 

Yaxını, uzağı görə biləydim. 
 

                                 Cəmil Əkbər 
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254. BİLƏYDİM 
 

Təmənna edirəm yaradan kəsdən,                                                           

Dünyalar durduqca qala biləydim. 

Salmaya qəlbimi eşq-həvəsdən,  

Könül rübabını çala biləydim.  
 

Qoymayım bəşəri bataydı yasa, 

Gül kimi saralıb sola bir busə,  

Bir insanoğlunu inciyib küsə,  

İncik könülləri ala biləydim. 
 

Könül diyarında izim olaydı, 

Uzağı seyr edən gözüm olaydı, 

Dillərdə yaşayan sözüm olaydı, 

Dərin xəyallara dala biləydim. 
 

Çürüyüb torpağa qarışsamda mən, 

Döyünən ürəyi daş olsamda mən, 

Kəfənim çürüyüb yaş olsam da mən,  

Bir yandan ümmantək dola biləydim. 
 

Dünyanın layiqli insanı olub,  

Dərdləri sağaldan loğmanı olub, 

Könül bağçasının bağbanı olub,  

Həsəd alağını yola biləydim.  
 

Qoymayam yaxşılar yaman görünə, 

Cahillər, nadanlar qanan görünə, 

Ah-nalə yüksəlib aman görünə, 

Hər işi sahmana sala biləydim. 
 

İlqardan, imandan dönüb getməyim, 

Həyat mövqeyimdən enib getməyim, 

Bir anlıq közərib, sönüb getməyim,  

Günəş qürubutək sola biləydim. 
 

Düşməyəm xalqımın gözündən iraq, 

Çıxmayam yolundan, izindən iraq, 

Cəmiləm dilindən, sözündən iraq,  

Əbədi mehmanı ola biləydim. 

                                               Cəmil Əkbər 
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255. PİSDİR 
 

Həyatın qəribə gərdişləri var, 

Verəndə gözəldir, alanda pisdir. 

Hər gülün, çiçəyin ətirləri var, 

Açanda gözəldir, solanda pisdir. 
 

Gözəldir insanın cavanlıq çağı, 

Qazanıb gətirir əli, ayağı, 

Eləbil açılıb cənnətin bağı, 

Qocalıb yaşlara dolanda pisdir. 
 

Bəşərin övladı istəyir gülsün, 

Seyredib dünyanı dolşıb gəlsin, 

Oxusun, öyrənsin, dərindən bilsin, 

Nadanlar əlində qalanda pisdir. 
 

Çalmağa zurna da, dəf də yaxşıdır, 

Çəkməyə ləzzət də, kef də yaxşıdır,  

Halal zəhmət ilə nəf də yaxşıdır, 

Xalqını qaz kimi yolanda pisdir.  
 

Becərməmiş el bağına girəndə,        

Bəsləməmiş nübarını dərəndə,         

Dağıdıb, talayıb dövran sürəndə,     

Zindanda çürüyüb qalanda pisdir.   
 

Çalışın həyatda ləzzətlər görün, 

Bəzənin, düzənin, zinətlər görün,  

Duz-çörəklər kəsin, qismətlər görün,  

Nanəcib, nanıkor olanda pisdir. 
 

Yaxşıki dünyada biryerdəyik biz, 

Kənddə, qəsəbədə, şəhərdəyik biz, 

Sağikən nə üçün qəhərdəyik biz? 

Ayrılıq təblini çalanda pisdir. 
 

Demirəm insanlar qəm yeyib ölsün, 

Hicran qapısını tanıyıb, bilsin, 

İstərdim hamını şənlənib gülsün, 

Gözləri nəm çəkib dolanda pisdir.  
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Dünyaya gələnlər köçəsidir bil, 

Əcəl şərbətini içəsidir bil, 

Sirat körpüsündən keçəsidir bil, 

Analar saçını yolanda pisdir. 

 

Cəmiləm, istərəm qardaş çoxalsın, 

Vəfalı dost-tanış, yoldaş çoxalsın,  

Həmfikir, həmdəmlər, sirdaş çoxalsın,    

Dünyada tək –tənha qalanda pisdir. 
 

                     Cəmil Əkbər  28. 09 – 1990 

 

256. BİL 

 

Ağır ağrı çəkmək, gözyaşı tökmək, 

Yolunu, izini azanındı bil. 

Yalvarmaq, yaxarmaq, qəddini bükmək, 

İlqarı, imanı pozanındı bil. 

 

Vətəndən ayrılmaq, qürbətə düşmək,          

Əzab-əziyyətə, zillətə düşmək, 

Sağalmaz dərdlərə, hillətə düşmək,  

Ayaqlar altından qazanındı bil. 

 

Bəşərin əsəbi, qəzəb hiddəti, 

Qəlbinin acısı, kini-küdrəti, 

Sonsuz ədavəti, sonsuz nifrəti, 

Böhtanlar danışıb, yazanındı bil. 
 

Dünyanın acısı, ağı, zəhəri, 

Həyatın zülməti, dərdi, qəhəri,  

Hicranı, qüssəsi, qəmi, kədəri, 

Doğrunu tərsinə yozanındı bil. 
 

                    Cəmil Əkbər    21. 06 – 1975 
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257. BİL 

 

İnsana söz demək əzəl günümdən,         

İşimdi, peşəmdi, sənətimdi bil. 

Gənclik çağlarımdan gözəl günümdən,  

Yol açıb, iz demək, hörmətimdi bil. 

 

Dünyada olsa da hərcür müsafir, 

Ya gözəl, ya çirkin, yadakı kifir, 

Dərd çəkib özünə eyləmə fikir,  

Səbr edib döz demək, adətimdi bil. 

 

Neyləyək, çoxları eşitmir, qanmır, 

Dünya alışsa da, bir tükü yanmır, 

Böyükdən utanmır, kiçiyi sanmır, 

Düşünüb söz demək xislətimdi bil.  

 

Doğru yol gedənin ağrımaz başı,        

Tutulmaz qabağı çatılmaz qaşı,           

Ağlamaz anası, bacı, qardaşı,              

Düz görüb, düz demək hikmətimdi bil.           

 

Şöhrətin dalınca kim qaçır-qaçsın,  

Qayadan, qıbçıqdan uçursa-uçsun,  

Əcəl şərbətini içirsə-içsin,                

Oxuyub yaz demək, xidmətimdi bil. 

 

Eşitdim dünyada çox məzəmməti,    

Çəkmişəm dərdi-sər, yersiz möhnəti,    

Sanmışam çoxunu mən müvəqqəti,    

Çox bilib az demək zinyətimdi bil. 
 

Mən Cəmil Əkbərəm söz sərrafıyam, 

Fəhmin-fərasətin öz sərrafıyam, 

Dərin sərrafıyam, düz sərrafıyam, 

Düşünüb tez demək hikmətimdi bil. 
 

                    Cəmil Əkbər         9. 09 – 1981 
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258. BİL 
 

İstər səksən yaşa, istər yüz yaşa, 

Bir gün bu dünyadan köçməlisən bil. 

Naz ilə, qəmzəylə üzbəüz yaşa,  

Əcəl şərbətini içməlisən bil. 
 

İtirib əqlini divanə olma, 

Hər oda qərq olan pərvanə olma, 

Göz yumub həyata biganə olma,      

Yaxşını yamandan seçməlisən bil. 
 

Xidmətin olmadan al-qumaş geysən,   

Zəhmət çəkənlərin qəlbinə dəysən, 

Ağıl sarayının himini əysən, 

Sarsıyıb, laxlayıb uçmalısan bil. 
 

Yaşaya bilməsən şöhrətinlə sən,               

Vicdanın, məsləkin, qeyrətinlə sən,          

Abırın, həyanla, ismətinlə sən,                  

Başını götürüb qaçmalısan bil. 
 

Ey Cəmil cahanda tanınmaq üçün, 

Sayılıb, seçilib, unanmaq üçün, 

Kamal dünyasında sınanmaq üçün, 

İdrakdan ziyanı saçmalısan bil. 

 

 
 

          Cəmil Əkbər            26. 07 – 1986                 

                         

259. QƏLBİMİZİN FƏRQİ 
 

Mənim qəlbimdəki məhəbbətdisə, 

Sənin qəlbindəki küdurətdi bil. 

Mənim qəlbimdəki sədaqətdisə, 

Sənin qəlbindəki xəyanətdi bil. 

 

Mənim qəlbimdəki ədalətdisə, 

Doğruluq, düzgünlük həqiqətdisə, 

İnsanlıq naminə ləyaqətdisə, 

Sənin qəlbindəki zərafətdi bil. 
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Mənim qəlbimdəki nəzakətdisə, 

Zəriflik, incəlik, məlahətdisə, 

Nəcib arzu-istək, xoş niyyətdisə, 

Sənin qəlbindəki cəhalətdi bil. 

 

Mənim qəlbimdəki gülsə, çiçəksə, 

Açılmış qönçədən ləçək-ləçəksə, 

Hamsı bir-birindən gözəl-göyçəksə, 

Sənin qəlbindəki üfunətdi bil. 

 

Mənim qəlbimdəki bar ağacıdır, 

Namus ağacıdır, ar ağacıdır, 

Yaşamaq, yaratmaq, var ağacıdır, 

Sənin qəlbindəki xəsarətdi bil. 

 

Mənim qəlbimdəki ənaətdisə, 

Xudadan bəxş olan əmanətdisə, 

Etiram, etiqat zəmanətdisə, 

Sənin qəlbindəki kəsafətdi bil. 

 

Mənim qəlbimdəki kəramətdisə, 

Ədəbsə, ərkansa, mərifətdisə, 

Ünsiyyət-ülfətdə hərarətdisə, 

Sənin qəlbindəki ədavətdi bil. 

 

Mənim qəlbimdəki fəzilətdisə, 

İnsansa, bəşərsə, cəmiyyətdisə, 

Ülviyyət, qüdsiyyət, keyfiyyətdisə, 

Sənin qəlbindəki pis adətdi bil. 
 

                Cəmil Əkbər         16. 06 -1992 

                                       

260. GÖRƏN? 

 

Bir təbrikə yüz təşəkkür eylədim, 

Gedib guşinizə çatdımı görən? 

Məni yad etdiniz, qəlbim sevindi, 

Sizi al qanına qatdımı görən? 
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Bir xəbər almadım bir parasından,  

Nəqabil, naqisin avarasından,         

Qulağım tutuldu nağarasından, 

Gedib qəflətlərdə yatdımı görən? 

 

Cəmil Əkbər, ha bəslədim xaini,  

İlqarında dayanmadı daimi,    

Qaytara bilmədi haqqı-sayımı,     

İtib aralıqda batdımı görən? 
 

                                       Cəmil Əkbər  1964 

 

261. SOLDURUR GÖRƏN? 

 

Gözəllik eşqilə vuran ürəyi, 

Bəs niyə çirkinlik soldurur görən? 

Oyanan ürəyi, duran ürəyi, 

Bəs niyə bədbinlik soldurur görən? 

 

Sadəlik eşqilə söyünənləri, 

İftixar, qürurla sevinənləri, 

Qəlbi məhəbbətlə döyünənləri, 

Bəs niyə xudbinlik soldurur görən? 

 

Zəhmətlə, hünərlə ucalanları, 

Hər addımbaşında bac alanları, 

Zəfərlər çalanı, tac alanları, 

Bəs niyə tənbəllik soldurur görən? 
 

Sülhün keşiyində dayananları, 

Səadət nuruyla oyananları, 

Xətadan, bəladan yayınanları, 

Bəs niyə cəncəllik soldurur görən? 

                                 

                       Cəmil Əkbər 
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262. ÇOX HEYİFKİ ALDANMIŞAM  
 

İnanaraq yağlı sözə, 

Çox heyifki aldanmışam. 

Saxta baxış, saxta gözə, 

Çox heyifki aldanmışam. 
 

Namərdləri mərd bilmişəm, 

Özümə həmdərd bilmişəm, 

Xoryadı comərd bilmişəm, 

Çox heyifki aldanmışam. 
 

Gör kimlərə inanmışam? 

Dingəsinə sığınmışam, 

Ətrafına yığınmışam, 

Çox heyifki aldanmışam. 
 

Yolu saldım dağa-daşa, 

Eniş-yoxuş aşa-aşa, 

Qəsd eylədim ömrə, yaşa, 

Çox heyifki aldanmışam. 
 

Elə bildim hamı düzdür, 

Dadı şirin, tamı duzdur, 

Sən deməynən qəlbi buzdur, 

Çox heyifki aldanmışam. 
 

Hamını insan bilmişəm, 

Düşünən, qanan bilmişəm,  

Dərdimə yanan bilmişəm, 

Çox heyifki aldanmışam. 
 

Hər yetənə can demişəm, 

Düşün, dərk et, qan demişəm, 

Axtar, ara, an demişəm, 

Çox heyifki aldanmışam. 
 

Hər yetənə dedim bəli, 

Ülfət edib verdim əli, 

Nadanlara kəsdim kəli, 

Çox heyifki aldanmışam. 
 

                         Cəmil Əkbər        6. 02 – 1993 
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263. HƏSRƏTLİYƏM 
                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                        I variant 

Azad Vətənimdə, öz oylağımda,     

Ehtiyac duyuram, var həsrətliyəm.       

Öz bağım, öz bağçam, öz budağımda,   

Görəsən nə üçün bar həsrətliyəm?        
 

Naşı bir ovçudan yaralanmışam,          

Qəlbimin başından paralanmışam,  

Səfalı dağlardan aralanmışam,             

Görünmür gözümə qar, həsrətliyəm.    
 

Həyasızlar zəhərləyir havanı,             

Yerli-yersiz törədirlər davanı,            

Baxdıqca qaralır insanın qanı,            

Qeyrət həsrətliyəm, ar həsrətliyəm.    
 

Yazıblar, nə çoxdur elin qəzəli,            

Söhbəti, sözləri duzlu, məzəli,           

Abırlı, ismətli nazlı gözəli, 

Məcnun sevdalıyam, yar həsrətliyəm. 
 

Ruhumu oxşayır, xoş avaz mənim,        

Bülbüllü, cəhcəhli güllü yaz mənim,     

Qəlbimdə hakimdir telli saz mənim,      

Muğam dəstgahında tar həsrətliyəm.     
 

Ey Cəmil, dərdini etsən də bəyan,           

Səbr edib, sinə gər, biraz döz, dayan,     

Hərşeydən ülvidir, abırın, həyan,  

Deməki ölürəm, nar həsrətliyəm.  
           

                    Cəmil Əkbər   17. 02 – 1979 
                             

 264. HƏSRƏTLİYƏM 

II variant 

Gözəl Vətənimdə, azad elimdə, 

Görəsən nə üçün var həsrətliyəm? 

Əlimlə bəslənən qönçə gülümdə,                 

Nədəndir dərmirəm bar həsrətliyəm?  
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Həyasızlar korlayırlar cahanı, 

Baxdıqca insanın qaralır qanı, 

İsmətli gözəllər görünmür, hanı? 

Heyif tapanmıram, ar həsrətliyəm.     
 

Ovçum naşı olub, yaralanmışam, 

Qəlbimin başından paralanmışam, 

Səfalı dağlardan aralanmışam,  

Gətirin yeməyə qar həsrətliyəm.                    

 

Nə qədər çoxsa da elin gözəli,                

Sözləri, söhbəti duzlu, məzəli,  

Fəqət daşa dəydi eşqin əzəli,                  

Kərəm sevdalıyam, yar həsrətliyəm. 

 

Ruhuma doğmadır telli saz mənim,  

Gözəl el havası, xoş avaz mənim,  

Qırıbdır qəlbimi ağlı az mənim,          

“Yetim Segah” üstə tar həsrətliyəm. 
 

Ey Cəmil, dərdini az eylə bəyan,   

Biraz səbrli ol, tablaşıb dayan,                

Ən ülvi, ən gözəl abırın, həyan,                   

Deməki, sinədə nar həsrətliyəm.    
 

                    Cəmil Əkbər   17. 02 – 1979 
 

265. MƏNƏ XOŞ GƏLİR 

 

Özgə obasından, özgə elindən, 

Özümün obası mənə xoş gəlir, 

Özgə bülbülündən, özgə gülündən, 

Özümün sonası mənə xoş gəlir. 

 

Özgə musiqisi, simfonyasından, 

Fleyta, saqsafon, gitarasından, 

Şeypuru, royalı, pianosundan, 

Xalqımın zurnası mənə xoş gəlir. 
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Xalqımın meyilə, sədəfli sazı, 

Muğamı, Segahı, Kürdü-Şahnazı, 

Aşıq dostlarımın gözəl avazı, 

Oxuyub çalması mənə xoş gəlir. 

 

Özgə sərvətindən, özgə malından, 

Yehaye, içhaiç, cah-cəlalından, 

Zərli atlasından, tirmə şalından, 

Özümün cunası mənə xoş gəlir. 

 

Məni aldatmayıb özgə tikəsi, 

Nə kiçik, nə böyük, nə də yekəsi, 

Özgə ərazisi, özgə qitəsi, 

Özümün dünyası mənə xoş gəlir. 

 

Gəzmişəm Vətəni, eli, mahalı, 

Qədəmi uğurlu, üzü sayalı, 

Məni çaşdırmayıb özgə xəyalı, 

Özümün xülyası mənə xoş gəlir. 

 

Çəkib qayğısını lütün, yoxsulun, 

Doğru düşüncənin, hər düzgün yolun, 

Zəhmətlə yaranan hərbir məhsulun, 

Ucuzu, bahası mənə xoş gəlir. 

 

Cəmiləm insafı atmamışam mən, 

Yaxşını yamana qatmamışam mən, 

Özgə laylalara yatmamışam mən, 

Anamın laylası mənə xoş gəlir. 

 

                                 Cəmil Əkbər 
 

266. LAZIM 
 

Haqdan həqiqətdən uzaq düşənin, 

Nə biri lazımdır, nə beşi lazım. 

Sağlam bir niyyətdən uzaq düşənin, 

Nə ayağı lazım, nə başı lazım. 
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Xətiri-hörməti qanmayanların, 

Axtarıb, arayıb anmayanların,  

Böyüyü-kiçiyi sanmayanların, 

Nə gözü lazımdır, nə qaşı lazım. 

 

Lovğa, yekəxana, ədəbazların, 

Hiyləgər, dələduz, kələkbazların, 

Dondan-dona düşən modabazların, 

Nə yazı lazımdır, nə qışı lazım. 

 

Gedib qəflətlərdə yatan kəslərin, 

Mərdləri namərdə satan kəslərin, 

Dünyanı on əllə tutan kəslərin, 

Nə közü, kababı, nə şişi lazım. 

 

Çörəyi dizində olan kəslərin, 

Saxta təbiətli yalan kəslərin,  

Zəhmətsiz, xidmətsiz kalan kəslərin, 

Nə bozbaşı lazım, nə aşı lazım. 
 

Vicdanı, məsləki daş olanların, 

Fikri, düşüncəsi çaş olanların, 

Ayaqkən hamıdan baş olanların, 

Nə xəyalı lazım, nə huşu lazım. 
 

Söyüd ağacıtək barsız olanın, 

Gərəksiz olanın, karsız olanın,  

Abırsız, ismətsiz, arsız olanın, 

Nə dirisi lazım, nə leşi lazım. 
 

Kiminki üzündə həyası yoxdur, 

Əqidə, məsləki, qayəsi yoxdur,  

Tutarlı, samballı dayəsi yoxdur, 

Nə ömürü lazım, nə yaşı lazım. 
 

Vətən qeyrətini çəkməyənlərin, 

Uğrunda qanını tökməyənlərin, 

Ona təzim edib çökməyənlərin, 

Nə torpağı lazım, nə daşı lazım. 
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Eşidə-eşidə kar olanların, 

Düşüb el gözündən xar olanların, 

Adı lənət ilə car olanların, 

Nə yamacı lazım, nə döşü lazım. 

 

Əhdinə, ilqara dönük çıxanın, 

Eşqi-məhəbbəti sönük çıxanın, 

Xalqın nemətinə ənik çıxanın, 

Nə sözü lazımdır, nə işi lazım. 

 

Kimin mərifətdən yoxdur xəbəri, 

Düşdü səhralara, gəzdi sərsəri, 

Sədası gəlməyir haçandan bəri, 

Nə zoru lazımdır, nə xoşu lazım. 

 

Toxunub qəlbimə dəyən namərdin, 

Haqqımı-sayımı yeyən namərdin, 

Vurub qamətimi əyən namərdin, 

Nə kotanı lazım, nə xışı lazım. 

 

Zəhmətsiz, xidmətsiz müftəxorların, 

Həşəratsayağı haramxorların, 

Haqqısay itirən nanıkorların, 

Nə çənəsi lazım, nə dişi lazım. 
 

                             Cəmil Əkbər  7. 10 - 1991 
 

267. ƏDALANMAQ NƏ LAZIM? 

 

Səndən də, məndən də gözəllər çoxdur, 

Lovğalanmaq, ədalanmaq nə lazım? 

Keçmişdə, indidə, əvvəllər çoxdur, 

Lovğalanmaq, ədalanmaq nə lazım? 

 

Səndən də, məndən də təmizlər çoxdur, 

Xalis, xəlitələr, qəlizlər çoxdur,       

Mehriban, istəkli, əzizlər çoxdur,    

Lovğalanmaq, ədalanmaq nə lazım? 
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Səndən də, məndən də dəyanətli var, 

Çox bilən ariflər, bəyanətli var, 

İnsaflı, mürvətli, səxavətli var, 

Lovğalanmaq, ədalanmaq nə lazım? 

 

Səndən də, məndən də kamallılar var, 

Məsləkli, vicdanlı amallılar var, 

Yöndəmli, görkəmli, camallılar var,  

Lovğalanmaq, ədalanmaq nə lazım? 

 

Varlılar, hallılar, dövlətlilər var, 

Qızıllı, gümüşlü, sərvətlilər var, 

Adlılar, sanlılar, şöhrətlilər var,   

Lovğalanmaq, ədalanmaq nə lazım? 

 

Səndən də, məndən də xidmətlilər var, 

Tutarlı, dəyərli, qiymətlilər var,  

Mənalı, məzmunlu, hikmətlilər var,  

Lovğalanmaq, ədalanmaq nə lazım? 
 

Səndən də, məndən də hünərlilər var, 

Ürəkli, ciyərli təpərlilər var,  

Dağılmaz qalatək sipərlilər var, 

Lovğalanmaq, ədalanmaq nə lazım? 
 

Səndən də, məndən də uzaqgörən var,  

Tufanlar, dumanlar, sazaq görən var,  

Məzlumluq edən var, yazıq görən var,  

Lovğalanmaq, ədalanmaq nə lazım? 
 

Səndən də, məndən də diləklilər var, 

Xeyirxah niyyətli, ürəklilər var, 

Geniş süfrəlilər, çörəklilər var,  

Lovğalanmaq, ədalanmaq nə lazım? 
 

Gəşt edib dünyanı gəzənlər çoxdur, 

Çətinə, dar günə dözənlər çoxdur, 

Hünər bəhrəsini üzənlər çoxdur,  

Lovğalanmaq, ədalanmaq nə lazım? 
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Səndən də, məndən də adlı, sanlı var, 

Vicdanlı, məsləkli, təmiz qanlı var, 

Eşqili, həvəsli, həyəcanlı var, 

Lovğalanmaq, ədalanmaq nə lazım? 
 

Səndən də, məndən də sədaqətli var, 

Odlu ürəkli var, hərarətli var,  

İnsaflı, mürvətli, kəramətli var, 

Lovğalanmaq, ədalanmaq nə lazım? 
 

Amandır çıxartma pis ad, pis səda, 

Görənlər, bilənlər deməsin gəda, 

Ey Cəmil, eyləmə gəl yersiz əda, 

Lovğalanmaq, ədalanmaq nə lazım? 

                          Cəmil Əkbər      8. 04 – 1983 

 

268. NƏ LAZIM? 

 

Əqil kəsib, göz görərsə, 

Könülə güman nə lazım? 

Yağış yağıb, meh əsərsə, 

Dağlara duman nə lazım? 

 

El-obada sərvət olsa,   

Könüllərdə mürvət olsa,  

Qol-qılçada qüvvət olsa, 

Kimsəyə loğman nə lazım? 

 

Fikrə, xəyala dalana, 

Elin dərdinə qalana, 

Eşqə giriftar olana, 

Üzməyə ümman nə lazım? 

 

Nəinsafa, nadanlara,  

Vicdanını satanlara,         

Aralığı qatanlara,             

Ölsədə dərman nə lazım? 
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Dərdə düçar olanlara, 

Gül yanağı solanlara, 

Əl-ayaqda qalanlara, 

Verməyə fərman nə lazım? 
 

                        Cəmil Əkbər          1967 
 

269. ZAMAN 
 

Bülbül nalə çəkib sızıldamazmı?                                 

Açılan gül-çiçək saralan zaman. 

Yaram qövr eyləyib gizildəməzmi?      

Dağların başını qar alan zaman. 
 

Könül fərəhlənib sevinməzmi bəs? 

Hünərlə danışıb öyünməzmi bəs? 

Fəxr edib gücünə güvənməzmi bəs? 

Dövləti, sərvəti var olan zaman. 

 

İnsan vicdanını atarsa əgər,                            

Dəyər-dəyməzinə satarsa əgər,                      

Siz deyin qiyməti neçəyə dəyər?  

Adı el içində xar olan zaman. 
 

İnsan qocalanda qarımazmı bəs?  

Yaralı könüllər zarımazmı bəs?   

Mərd igid həyatda yarımazmı bəs?   

Bir əhli-hal ilə yar olan zaman. 
 

Başına dolanım səfalı dağlar,           

Durnagözlü, sərin sulu bulaqlar,      

Nə gözəl görünür meyvəli bağlar,   

Alması, heyvası, nar olan zaman. 
 

Mən Cəmil Əkbərin qanı qaralır, 

Ürəyi sıxılır, qəlbi daralır, 

Qabağı tutulur, rəngi saralır, 

Eşidən qulaqlar, kar olan zaman. 
 

 
 

                     Cəmil Əkbər          17.09-1959     
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270. VƏTƏNİN ÖVLADI 

 

Hayıf o yerlərə, o torpağa ki, 

Vətənin övladı cəhalətdədir. 

O dövrü-zamana, o növrağa ki, 

Vətənin övladı qəbahətdədir. 
 

Hayıf o ellərə, obalara ki,  

Qurulan, tikilən yuvalara ki,  

O yanan ocağa, sobalara ki,       

Vətənin övladı ədavətdədir. 
 

Hayıf o yaylağa, o dağlara ki,  

Yetişib bar verən, o bağlara ki,  

O kefə, damağa, o çağlara ki, 

Vətənin övladı xəyanətdədir.           
 

Hayıf o şəhərə, o kəndlərə ki,  

O məkr, hiyləyə, o bəndlərə ki,  

O fəhm, diqqətə, o zəndlərə ki,  

Vətənin övladı cinayətdədir. 
 

Hayıf o igidə, o nərlərə ki,  

Mərdi-mərdanəyə, o ərlərə ki, 

O gövhər, o kana, o zərlərə ki,  

Vətənin övladı şikayətdədir. 
 

Hayıf o ataya, o analara,  

Gözəl, yaraşıqlı o sonalara,  

Abırlı, ismətli o cananlara,  

Vətənin övladı fəlakətdədir. 
 

Hayıf o şərəfə, o şöhrətə ki, 

O fürsət, məqama, o möhlətə ki, 

İxtiyar, iqtidar, o qüdrətə ki, 

Vətənin övladı əziyyətdədir. 
 

Nə deyim, danışım böylə millətə?  

Salır bir-birini zülmə, zillətə,   

Düşür müsibətə, dərdə, hillətə, 

Vətənin övladı nə halətdədir. 
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Cəmilin haçandan üzü gülməyir,  

Söhbəti qəmlidir, sözü gülməyir,  

Tanıyıb xalqını yaxşı bilməyir,  

Vətənin övladı nə niyyətdədir. 
 

                Cəmil Əkbər            24. 05 – 1993 
 

271. HAYIF 

  

Hayıf o dövlətə, o cəmiyyətə, 

Dadını, tamını qanmayandadır. 

O mehri-ülfətə, səmimiyyətə, 

Götürüb kamını almayandadır. 

 

Hayıf o ixtiyar, o sədarətə, 

Bilik-bacarığa, o məharətə, 

O kitab-dəftərə, o qiraətə, 

İxtiyar, sədarət qanmayandadır. 
 

Hayıf o ellərə, o məmləkətə, 

O taca, o təxtə, o səltənətə, 

O abı-havaya, o təbiətə, 

Ondan ilhamını almayandadır. 
 

Hayıf o mənaya, o məziyyətə, 

Çəkilən qayğıya, o əziyyətə, 

Baxan yox yaranan bu məziyyətə, 

Mərifət camını dadmayandadır. 
 

Hayıf o peşəyə, o sənətə ki, 

Verilən zəmanət o sənətə ki, 

O işə, o gücə, məharətə ki, 

Düşünüb hamını qanmayandadır. 
 

Hayıf o mövqeyə, o yerlərə ki, 

O inci, sədəfə, o zərlərə ki, 

Verilən hədiyyə, nəmərlərə ki, 

Zəfər kəlamını dadmayandadır. 
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Xalqın ixtiyarı, hüququ nədən? 

İrəli çəkilir hər gəlib-gedən, 

Cibini dolduran, qarnını güdən, 

Könül rübabını çalmayandadır. 

 

Dünyanın ləzzəti, nəşəsi, kefi, 

Zurnası, qavalı, nağara, dəfi, 

Gəliri, çıxarı, nə varsa nəfi, 

Təlimdən mükəmməl dadmayandadır. 

 

Vəzifənin harda varsa yağlısı, 

Sürülərin əmlikləri, toğlusu, 

Yüzlüklərin, minliklərin zağlısı, 

Yolunu düzünə admayandadır. 

 

Hayıf nəzakətə, mədəniyyətə, 

Ehtiram, etiqat, o sədaqətə,  

Yardıma, qayğıya, o səxavətə, 

Fikirə, xəyala dalmayandadır. 
 

                         Cəmil Əkbər          13. 08 – 1992 

 

272. HAYIF 

 

Eşidin sözümü ellər, obalar,  

Nadan qiymət vermir qanana, hayıf. 

Belə  söyləmişdir ulu babalar,  

Düşüb el dərdinə yanana, hayıf.  

 

Ağır zəhmət çəkib canından keçən, 

Eşqin şərbətindən bir qətrə içən,                   

Bu fani dünyadan nakamca köçən,   

Kərəmə, Məcnuna, Sənana hayıf. 

 

Məhəbbət bağında barı olmayan, 

Alması, heyvası, narı olmayan, 

Özünə münasib yarı olmayan, 

Aşiqə, məşuqa, canana hayıf. 
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Ellərdə, obada gözü olmayan, 

Söhbəti olmayan, sözü olmayan, 

Qəlbin atəşində közü olmayan, 

Qanı laxtalanıb donana, hayıf. 

 

Haqqısay itirən qədir bilməzi, 

Ləyaqət naminə üzü gülməzi, 

Utanmazı, qızarmazı, ölməzi, 

Hörmətlər eyləyib, anana hayıf. 

 

Çəkdiyi zəhməti hədərə gedən,  

Etdiyi xidməti hədərə gedən,  

Dəyəri, qiyməti hədərə gedən, 

Qozbeli havayı yonana hayıf. 

 

Müqəddəs insana kəc baxanlara, 

Hiylə, məkr işlədib bic baxanlara, 

Bədxahlıq eyləyib öc baxanlara, 

Vicdanı, məsləki danana hayıf. 

 

Bir zaman sözləri elə çatanda, 

Düşüb dodaqlara, dilə çatanda, 

Ümmana qarışıb gölə çatanda, 

Deyərlər Cəmiltək insana hayıf. 

 

                                              Cəmil Əkbər                                               

 273. HAYIF Kİ 

 

Baş ağridıb, ürəkləri sıxanlar, 

Utanıb, qızarıb ölmür hayıf ki. 

Sütun əyib, dirəkləri sıxanlar, 

Utanıb, qızarıb ölmür hayıf ki. 

 

El dərdinə qoşulmayan, çəkməyən, 

Qamətini az da olsa bükməyən, 

Turşudaraq qaş-qabağı tökməyən, 

Utanıb, qızarıb ölmür hayıf ki. 
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Hiyləgərlik, dələduzluq eyləyən, 

Qanısoyuq, qəlbibuzluq eyləyən, 

Vicdanı, məsləki azlıq eyləyən, 

Utanıb, qızarıb, ölmür hayıf ki. 

 

El içində qiymətini itirən, 

Məzmununu, hikmətini itirən, 

Gül yerinə kol-kosları bitirən, 

Utanıb, qızarıb ölmür hayıf ki. 
 

                     Cəmil Əkbər        26. 07 – 1999 
 

274. HAYIF OLAR 
 

(Aşıq Şəmşirin “Hayıf oldu” şeirinə cavab) 
 

Keçirmə günləri səfil, avarə, 

Toplaşıb biryerə il hayıf olar. 

Axtarsan dərdinə tapılmaz çarə, 

Əzalar süstləşib, əl hayıf olar. 

 

Danışanda diqqət yetir dilinə, 

Hörmət qoyub bir nəzər sal elinə, 

Gövhər düşər olsa nadan əlinə, 

Xiridar tapılmaz, ləl hayıf olar. 

 

Çalış ləkə salma təmiz adına, 

Nə cavab verərsən qohum, yadına? 

De çatan olarmı haray dadına? 

Oba gözdən düşər, el hayıf olar. 

 

Eşit sözlərimi al nəsihəti, 

Zəhmətsiz axtarma, güllü cənnəti, 

Haqqısay qoymamış, etmə minnəti, 

Sözün yerə düşər, dil hayıf olar. 

 

Deyilən sözlərə əməl etməsən, 

Haqqın yollarıyla gəlib getməsən, 

Çəkdiyin zəhmətlə kara yetməsən, 

Varlığın puç olub, bil hayıf olar. 
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Cəmil ələ keçir söz həmdəmini, 

Olmasa çəkərsən dünya qəmini, 

Yaxşı becərməsən könül zəmini, 

Üzülüb qırılar, tel hayıf olar. 
 

                          Cəmil Əkbər   1963 

                                 

 275. HAYIFDIR 
 

Yedirmə çörəyi nanıkorlara,   

Xörək də hayıfdır, aş da hayıfdır.           

Nütfədən zay olan ziyankarlara,                   

Xəyal da hayıfdır, huş da hayıfdır.    

 

Hər yetən gədəylə ülfət eyləmə, 

Bir kəlmə danışma, söhbət eyləmə, 

Nə umu, nə küsü, qeybət eyləmə, 

Bahar nə, yay nədir, qış da hayıfdır.    

 

Canfəşanlıq edib özünü yorma, 

Gedib xidmətində qul kimi durma, 

Kişi ha deyildir hər bığıburma,       

Ayaq da hayıfdır, baş da hayıfdır.    

 

Dost bilib özünə təam eyləmə, 

Dərdi-dərdbilməzə bəyan eyləmə, 

Ona arxalanıb həyan eyləmə,  

Sirkə də hayıfdır, xaş da hayıfdır.    

 

Sürmə kotanını hər yetən yerə, 

İnanma o yerlər bərəkət verə, 

Axıdıb töksən də təri min kərə, 

Kotan da hayıfdır, xış da hayıfdır.    

 

Cahilə, nadana Vətən neyləsin? 

Yolla gəl-get edən, ötən neyləsin? 

Haraya-həşirə yetən neyləsin?    

Torpaq da hayıfdır, daş da hayıfdır.    
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Hər yetən kəslərlə oturma, durma, 

Axtarıb, arayıb halını sorma, 

Şənliklər düzəldib, məclislər qurma, 

Ömür də hayıfdır, yaş da hayıfdır.    

 

Qəlbini duymamış sözünü demə, 

Astarını demə, üzünü demə,     

Yolunu tanıdıb, izini demə, 

Sinə də hayıfdır, döş də hayıfdır.    

 

Hədərdir hərkəsə çəkmə zəhməti, 

Bilərmi, qanarmı, xətir-hörməti? 

Deyirəm sözümü qətidir, qəti,  

İki də hayıfdır, beş də hayıfdır.    

 

Hər yetən kəslərlə oynama nərdi, 

Salar qalmaqalı, artırar dərdi, 

Uduzsa deyəcək, günahkar zərdi,   

Cahar da hayıfdı, şeş də hayıfdır.    

 

Cəmil çatma qabağını, qaşını, 

Ağartmaynan saqqalını, başını, 

Sarsıtmaynan kamalını, huşunu, 

Qabaq da hayıfdır, qaş da hayıfdır.    
 

                       Cəmil Əkbər       12. 08 – 1989 

                                                                                       

276. HAYIFDI 

 

Vermə çörəyini nanıkorlara,                       

Çörək də hayıfdı, duz da hayıfdı.                

Həşəratsayağı ziyankarlara,                        

Kabab da hayıfdı, köz də hayıfdı.               

 

Danışma sözünü hər yetənlərə, 

Hər yoldan keçənə, hər ötənlərə, 

Hərcürə cücərib, hər bitənlərə, 

Mətləb də hayıfdı, söz də hayıfdı. 
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Bildirmə sirrini qəlbi kəclərə, 

Hiyləgər, dələduz, nə də biclərə, 

Haqqa-ədalətə qənim öclərə, 

Astar da hayıfdı, üz də hayıfdı. 

 

Sərrafsansa hər yetənə ləl demə, 

Dərya demə, dəniz demə, göl demə, 

Oxu demə, öyrən demə, bil demə, 

Doğru da hayıfdı, düz də hayıfdı. 
 

Namərdlə, nakəslə ünsiyyət etmə, 

Öyüd sənə verib, nəsihət etmə, 

Can verib ölsən də, vəsiyyət etmə, 

Ərkin də hayıfdı, naz da hayıfdı. 
 

Hər oxuyan olmaz axund, nə qazı, 

Heç qane olmaz ha, ötsəndə razı, 

Olacaqsan öz arzunda tamarzı, 

Avaz da hayıfdı, saz da hayıfdı. 
 

Hər yetənlə ülfət etmək əbəsdir, 

Salam verib, söhbət etmək əbəsdir,  

Giley-güzar, qeybət etmək əbəsdir, 

Dərin də hayıfdı, üz də hayıfdı. 
 

Hər yetənə yol göstərmək nə lazım? 

Sağ tanıtmaq, sol göstərmək nə lazım? 

Bağ tanıtmaq, kol göstərmək nə lazım? 

Cığır da hayıfdı, iz də hayıfdı. 

 

Hərbirkəsi xəlbirləyib üzdəmə, 

Yumağını, kələfini çözdəmə, 

Yançağını mahmızdama, bizdəmə, 

Kötək də hayıfdı, biz də hayıfdı. 

 

Əyninə geyməyə bezi də qıyma, 

Astarı çəkməyə üzü də qıyma, 

Səksən nə, doxsan nə, yüzü də qıyma, 

Qədək də hayıfdı, bez də hayıfdı. 
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Nanəcibə hörmətini bildirmə, 

İnsafını, mürvətini bildirmə, 

İti-qurdu gəl özünə güldürmə, 

Ördək də hayıfdı, qaz da hayıfdı. 

 

Cəmil Əkbər hər yetənə söz demə, 

Sinə gərib, səbr eyləyib döz demə, 

Zəhmət çəkib oğul demə, qız demə, 

Oğul da hayıfdı, qız da hayıfdı. 
 

                   Cəmil Əkbər            4.09 -1990 

 

277. BALA 

 

Eşit bala mən gəlirəm uzaqdan, 

Fikir etmə, qüssə çəkmə nahaqdan. 

Görüşərik sənin ilə sabahdan, 

Mən gələndə qollarını aç bala, 

Qabağıma yüyür bala, qaç bala. 

            

Ağrın alım, mərd igidə tay ol sən, 

Göy səmada bədirlənmiş ay ol sən, 

Al kamını, bu dünyada bay ol sən, 

Mən gələndə qollarını aç bala, 

Qabağıma yüyür bala, qaç bala. 

 

Mənim ilə şirin-şirin danış sən, 

Taytuşlarla dalaşmaynan, barış sən, 

Hər zəhmətə, hər sənətə alış sən, 

Mən gələndə qollarını aç bala, 

Qabağıma yüyür bala, qaç bala. 

 

Hünər göstər, qazandığın ad olsun, 

Yaman günlər üzaqlaşsın, yad olsun, 

Gəl öpüşək, ürəyimiz şad olsun, 

Mən gələndə qollarını aç bala, 

Qabağıma yüyür bala, qaç bala. 
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Könlün intizarda, gözün yoldadır,  

Eləbil balalar beçəbal dadır, 

Günün-güzəranın necə haldadır? 

Mən gələndə qollarını aç bala, 

Qabağıma yüyür bala, qaç bala. 

 

İrəli gəl, çoxlu baxım gözünə, 

Nurtək saçan camalına, üzünə,  

Höcət olma, bax kamallı sözünə,  

Mən gələndə qollarını aç bala, 

Qabağıma yüyür bala, qaç bala. 
 

                     Cəmil Əkbər           1958 

 

278. BALAM 
 

Çoxalıbdır oğru-əyri, hərbir yanda saxta, yalan, 

Karvan keçir, köç dayanmır, gələn gedir, hanı qalan? 

Susan-susur, dinən-dinir, küsən-küsür, pusan-pusur, 

Yeyən-yeyir, içən-içir, orda-burda qusan-qusur. 

Müftəxorlar, həşəratlar, yeyir-içir, məzələnir, 

Çalıb-çapır, var-hal tapır, altdan-üstən təzələnir. 

Bu dünyada o qədərdir, vicdanını pula satan, 

Şər danışıb, ara vuran, addımbaşı böhtan atan. 

Əl-ayaqda tapdalanan, ölən-qalan nəvecinə, 

Qərq olaraq qəm-qüssəyə, fikrə dalan nəvecinə. 

Nə sədaqət, nə səxavət, bilən yoxdu harda qalıb? 

Bilən yoxdu hara gedib, çətindədi, darda qalıb. 

Bacarıq nə, hünər nədir, qoçaqlıq nə, cəsarət nə. 

İgidlik nə, zirəklik nə, fəhim nədir, fərasət nə. 

Nə təfəkkür, nədir kamal, hamısı boş sözdü balam, 

Nə əqidə, nədir amal, hamsı sözdü-sözdü balam. 

Alan-alır, satan-satır, bir ha deyil, yüzdü balam, 

Üzən-üzür, batan-batır, bu da yüzdü-yüzdü balam. 

Əzaba bax, zülmətə bax, zillətə bax, millətə bax, 

Düşdükləri müsibətə, dərd-azara, hillətə bax. 

Ha desək də, danışsaq da, hamı üzdü-üzdü balam. 

Nadanlıqdan, cəhalətdən, hamı bezdi-bezdi balam. 

Oğru-əyri, quldurbaşı, nə usandı, nə də bezdi, 
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Nə dərk etdi, nə anladı, nə düşündü, nə də sezdi. 

Nə ədalət, nə həqiqət, hamsı sözdü-sözdü balam, 

İnsanlıq da, ləyaqət də, hamsı düzdü-düzdü balam. 
 

                                          Cəmil Əkbər 15. 03 – 1994   

                                                                                                         

279. AY BALAM 
 

Gəl qucuma ay balam, 

Ulduzlara tay balam. 

Şirin balam ay balam, 

Şəkər balam ay balam, 

Qəşəng balam ay balam, 

Gözəl balam ay balam. 

 

Gəl ay balam, yanıma, 

Qolunu sal boynuma, 

Qadan-bəlan canıma, 

Gəl öpüşək ay balam, 

Gəl görüşək ay balam, 

A şux balam, nay balam, 

Məhəbbətdən pay balam. 
 

Gəl qucuma ay balam, 

Zərif balam ay balam, 

Həssas balam ay balam, 

Kövrək balam ay balam, 

Dəcəl balam ay balam, 

Çeşmə balam, çay balam, 

Ulduzlara tay balam. 
 

Gəl öpüşək ay balam, 

Gəl görüşək ay balam, 

Telli balam ay balam, 

Güllü balam ay balam, 

Ballı balam ay balam, 

Xallı balam ay balam, 

A şux balam, nay balam, 

Çeşmə balam, çay balam, 
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Gəl gözündən öpüm mən, 

Gəl üzündən öpüm mən, 

Şəhla gözlüm ay balam, 

Şirin sözlüm ay balam, 

Kövrək balam ay balam, 

Zirək balam ay balam, 

Gəl qucuma ay balam 

Məhəbbətdən pay balam. 

 

      Cəmil Əkbər 15. 09  – 1983 
 

 

280. A BALAM 

 

Ağartma saçını, nə də saqqalı, 

Hələ tezdi, hələ tezdi a balam. 

Gəl eşit atanı, mən əhli-halı, 

Hələ tezdi, hələ tezdi a balam. 

 

İgid olan həyatından bezərmi? 

Dərd-qəm çəkib, ürəyini üzərmi? 

Sərsərinin hər nazına dözərmi? 

Hələ tezdi, hələ tezdi a balam. 

 

Qış fəslində dağ başını qar alar, 

Tağ pozulub şamamalar saralar, 

Gül-çiçəyi, çəmənzarı xar alar, 

Hələ tezdi, hələ tezdi a balam. 

 

Qəm salmayın məhəbbətin bağına, 

Bostanının bar gətirən tağına, 

Atan qurban saçlarının ağına, 

Hələ tezdi, hələ tezdi a balam. 

 

Uca saxla qamətini, əyilmə, 

Ad-san qazan, əlayaqda döyülmə, 

El yanında gözdən düşüb söyülmə, 

Hələ tezdi, hələ tezdi a balam. 
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Oğul böyüt, gəlin gətir, qız köçür, 

Gecikməynən, doğru yol seç, tez köçür, 

Səksən yaşa, doxsan ötür, yüz keçir,  

Hələ tezdi, hələ tezdi a balam. 

 

Qocalmağa, qarımağa tələsmə, 

İnildəyib zarımağa tələsmə,  

Baş-gözünü sarımağa tələsmə, 

Hələ tezdi, hələ tezdi a balam. 

 

Eldən gəlsin adın-sanın sorağın, 

Gündən-günə aşıb-daşsın marağın, 

Pozulmasın dəmdəstgahın, növrağın, 

Hələ tezdi, hələ tezdi a balam. 

 

Cəmiltək atadan dərs almısansa, 

Düşünüb xəyala sən dalmısansa, 

Sözündən, izindən hal olmusansa, 

Hələ tezdi, hələ tezdi a balam. 
 

                    Cəmil Əkbər 1.10 – 1982 
                                                                                                    

281. KƏNAR DUR 
 

Oğul, al sözümü əmanət verim, 

Cahillərdən, nadanlardan kənar dur. 

Nə qədər istəsən zəmanət verim, 

El varını udanlardan kənar dur. 

 

Öz əqlin-huşunla, sərinlə dolan, 

Gövhər mədəninlə, zərinlə dolan, 

Halal zəhmət çəkib tərinlə dolan, 

Haram tikə dadanlardan kənar dur. 

 

Pozmaynan ilqarı, əhdi-peymanı, 

İtirmə heç zaman dini-imanı, 

Doğru get həyatda yolu, ərkanı, 

Tərsəməssəb adanlardan kənar dur. 
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Yoldaş olma xainlərə, xəbisə, 

Namərdlərə, nanəcibə, nə pisə, 

Tamahkirə, acgözlərə, hərisə, 

Dənliyini güdənlərdən kənar dur. 

 

Yaşayıb gün keçir ədalət ilə, 

Xoş arzu-istəklə, məhəbbət ilə, 

Ölmə bədəməldən xəcalət ilə, 

Qəbahəti edənlərdən kənar dur. 
 

Abırla yaşayıb, ismətlə dolan, 

Mənayla, məzmunla, hikmətlə dolan,  

Namusla, vicdanla, qeyrətlə dolan, 

Onu-bunu didənlərdən kənar dur. 
 

Cəmiləm çox gördüm yaxşını, pisi, 

Xeyirxah olanı, bədxahı, nəsi, 

Saxladım qəlbimdə çox umuküsü, 

Yolu azıb gedənlərdən kənar dur. 
 

                  Cəmil Əkbər         23. 08 – 1983 

                                      

282. QADIN ƏSL OLMASA 
 

Qadın əsl olmasa, ürəyini sıxacaq, 

Sütununu əyəcək, dirəyini yıxacaq. 

Dərdləyəcək ürəklər, ağaracaq başımız, 

Tutulacaq qabaqlar, çatılacaq qaşımız. 

Çaşbaş qalar fikirlər, dağılacaq huşumuz, 

Gödələcək ömür də, qısalacaq yaşımız. 
 

Qadın əsl olmasa, zəhləmizi tökəcək, 

Dərdi-səri artırıb, qəddimizi bükəcək, 

Ünsiyyətdə, ülfətdə aralığı vuracaq, 

Əsəbləri korlayıb, qəsdimizdə duracaq. 
 

Qadın əsl olmasa, vay halına kişinin, 

Dərdə əlac tapılmaz, zay halına kişinin, 

El-obanın içində ad da, san da batacaq, 

Nə utanıb qızarar, nə iş desən tutacaq. 
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Qadın əsl olmasa, şərafətdən əl çəkin, 

Ədəb-ərkan gözləmə, nəzakətdən əl çəkin, 

Saf arzudan, istəkdən, pak niyyətdən əl çəkin, 

Yol gözləmə heç kəsdən, ləyaqətdən əl çəkin. 

 

Qadın əsl olmasa, başa bəla gələcək, 

Üzüklər də korlanıb qaşa bəla gələcək, 

Yazı-yayı çaşdırıb qışa bəla gələcək, 

Dağıdacaq xəyalı, huşa bəla gələcək. 
 

Qadın əsl olmasa, zəhmət hədər gedəcək, 

Qayğı puça çıxacaq, xidmət hədər gedəcək, 

İnsaf hədər gedəcək, mürvət hədər gedəcək, 

Namus itib batacaq, qeyrət hədər gedəcək, 
 

Qadın əsl olmasa, kişi canlı meyitdir, 

Ha əssə də, coşsa da, həyəcanlı meyitdir, 

Ha çalışıb vuruşsa, dövrü-zaman heç nədir, 

Yer də, göy də, səma da, külli-cahan heç nədir. 
 

Qadın əsl olmasa, infarkt bizi tutacaq, 

Şəkər nağdı olacaq, vərəm bizi tutacaq, 

Sağalan döy bu bəşər, azar bizi tutacaq, 

Vaxt-vədəsiz qazılıb, məzar bizi udacaq. 
 

Qadın əsl olmasa, məhəbbət də yalandır, 

Sədaqət də heç nədir, səxavət də yalandır, 

Ehtiram da, mürvət də, mərhəmət də yalandır, 

El-oba da heç nədir, məmləkət də yalandır. 

 

Qadın əsl olmasa, anaya da inam yox, 

Məhəbbətdən qurulan, binaya da inam yox, 

Xalaya da inam yox, bibiyə də inam yox, 

Nənəyə də inam yox, ciciyə də inam yox, 
 

Qadın əsl olmasa, məlahət də heç nədir, 

Zəriflik də heç nədir, təravət də heç nədir, 

Nəciblik də heç nədir, gözəllik də heç nədir, 

Bər-bəzək də heç nədir, incəlik də heç nədir, 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD | 452 

 

Qadın əsl olmasa, hamı gözdən düşəcək, 

Hamı yolu azacaq, hamı izdən düşəcək, 

Karvan başa çatanmaz, hamı tezdən düşəcək,  

Abır-həya məhv olub, o da üzdən düşəcək. 

 

Qadın əsl olmasa, əsl olmaz balalar, 

Əsl olmaz bibilər, əsl olmaz xalalar, 

Əsl olmaz gəlinlər, əsl olmaz qızımız,  

Pozulacaq nəsil də, əsl olmaz hamımız. 

 

                      Cəmil Əkbər      18. 04 – 1999 

 

283. QADIN ƏSL QADIN OLSA 

 

Qadın əsl qadın olsa, alın açıq üz ağ olar, 

Məhəbbətin dünyasında könül yüz min butaq olar.                                                                                         

Xidmətində yaxşı dursa, kişi igid, ər olmazmı?         

Hörmət-izzət gözləsəydi, kişi şiri-nər olmazmı?       

 

Qadın əsl qadın olsa, evdə dava olardımı? 

Böyütdüyü, bəslədiyi uşaq yava olardımı? 

Yaratmağa, yaşatmağa, qüvvəti var, qüdrəti var,                                                                                          

O özünü düşünərsə, ana kimi şöhrəti var.                

 

Qadın əsl qadın olsa, qəlbə dayaq olardı o,        

Bu həyatın yollarında, parlaq mayaq olardı o.     

O yıxmayan dirəkləri, kimsə yıxa bilərdimi?      

O sıxmayan ürəkləri, kimsə sıxa bilərdimi?  

 

Qadın əsl qadın olsa, kişisini xar edərmi? 

Yar əlindən bezikərək, ahu-fəqan, zar edərmi? 

Dava-dalaş salmasaydı evdə zimistan olarmı? 

Qadınsız da şeir, sənət, dillərdə dastan olarmı? 

 

Qadın əsl qadın olsa, igid doğub yetirərdi, 

Bağban kimi bağ becərib, könüldə gül bitirərdi,  

Qızıl kimi pas tutmazdı, heç bir ləkə götürməzdi, 

Abırını gözləyərdi, ismətini itirməzdi. 
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Qadın əsl qadın olsa, ağıl başdan azalarmı?         

Könül mülkü talanaraq, cah-cəlallar pozularmı?  

Başdan-başa gözəllikdir, ev-eşiyə yaraşıqdır,        

Ünsiyyətə nur ələyən, günəş kimi bir işıqdır. 
 

Qadın əsl qadın olsa, könül odsuz yanardımı? 

İnsafını, vicdanını, öz əhdini danardımı?     

Bu dünyada nəki xalq var, bütün bəşər şad olardı,  

Hər nə yesən, hər nə içsən, ağızlarda dad olardı. 
 

Qadın əsl qadın olsa, inan hamı xoşbəxt olar,    

Şan-şöhrəti qazanaraq, kişilər taci-təxt olar,    

Öz yanından qana bilsə, evdə kədər də az olar, 

Şahin kimi qanad açıb, balalarda pərvaz olar.    
 

Qadın əsl qadın olsa, öz ərini alar ələ, 

Yayındırar xətalardan, başını salmaz cəncələ, 

Həyatının günəşinə, öz ərinə qəsd edərmi? 

Yedirməmiş, içirməmiş, onu lalü-məsd edərmi? 
 

Qadın əsl qadın olsa, şan-şöhrətə uyarmı o? 

Körpəsini böyütməmiş, yarı yolda qoyarmı o? 

Həyatının mənasını, taleyini ərdə görər, 

Torpaqlara basırmamış, onu bir az bərdə görər. 
 

Qadın əsl qadın olsa, onun özü gözəllikdir, 

Nə lazımdır ənlik-kirşan, qadın üçün bədbəxtlikdir, 

Gözəlliyi qadınların əməlində görürəm mən, 

Arzusunda, əməyində, diləyində görürəm mən. 
 

Qadın əsl qadın olsa, Əsli-Kərəm çox olardı, 

Azalardı xəstəliklər, xərçəng, vərəm yox olardı, 

Sözlərimi qana bilsə, ürəklərdə kədər olmaz, 

Onun ilə keçən günlər, aylar, illər, hədər olmaz. 
 

Qoy qadınlar düz anlasın, qadınlığın mənasını, 

Sındırmasın könüllərdə, məhəbbətin aynasını, 

Qüvvət versin qol-qılçaya, fərəh versin ürəklərə, 

Arzulara, əməllərə, neçə-neçə diləklərə. 
 

                                                            Cəmil Əkbər    1960 
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284. İNNƏN BELƏ 
 

I variant  
 

                                   (1955-cü ildə xanımımla boşanmaq istərkən) 
 

Mənə qarğamaynan, dilin tutular,                  

Təqsir məndə deyil, ey vəfasız yar.               

Özün eyləmisən evin tarı-mar,                      

Zəhmət çək tablaşıb döz, innən belə.             
 

Yalvardım, yaxardım qana bilmədim, 

Cəhd etdim güldürəm sən heç gülmədin, 

Mənimtək aşiqə sadiq qalmadın, 

Get axtar tayını gəz, innən belə. 
 

Nə qədər tənəli sözlərin alsam,              

Coşub dərya kimi, ümmana gəlsəm,                      

Bil ki, bu həsrətdən bir gün mən ölsəm,    

Təsir eyləməyir söz, innən belə. 

 

Təqsir məndədirmi söyləynən məgər?  

Aşiq öz sözünü doğru söyləyər,   

Mənə məhəbbətin vardırsa əgər,  

Yaxşısı budurki poz, innən belə. 
 

Deyirsən məhəbbət ürəkdən getməz, 

Gülsüz bağçalarda bülbüllər ötməz, 

Cismimi odladın sən a dilbilməz, 

Söndürmür alovun buz, innən belə. 
 

Nə oyun açmadın mənim başıma? 

Məni gülünc etdin öz qardaşıma, 

Zəhəri qatmısan bil ki, aşıma,      

Dada gətirərmi duz, innən belə?  
 

Əfsanəyə döndü mənim şikarım, 

Zəhərimara döndü şamım, naharım, 

Zimistana döndü güllü baharım, 

Üzünə gəlməsin yaz, innən belə. 
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Çox dedim ismətli ol sən, ay gəlin, 

Qarşımda canlansın qoy xoş əməlin,      

Canıma od qoydu zəhərli dilin, 

Yandırmır sinəmi köz, innən belə. 
 

Görmədim ay zalım düz ilqarını, 

İllərboyu çəkdim ahuzarını, 

Sındırdın qəlbimin simli tarını, 

Açarmı nəşəmi saz, innən belə? 
 

Axan gözyaşımı gəlmə silməyə, 

Ürəyimin gizli sirrin bilməyə, 

Bəxtimin şöləsi gedir ölməyə, 

Gəlsə də ala göz qız, innən belə. 
 

Bilirəm ayrılıq yamandır, yaman, 

İnsana yoldaşdır o xeyli zaman, 

Mən cahil deyiləm, eyləmə güman, 

Sən nəyə sanırsan san, innən belə. 
 

Çox dözdüm nazına a vəfasız yar, 

Zimistan yazına a səfasız yar, 

Bahar ayında da yağdırmısan qar,  

Daha heç eyləmə naz, innən belə. 

 

Aləmi görürəm göz qarasilə, 

Aldandım dünyanın pul-parasilə, 

Qoşa yaşayasan qəm dəryasilə, 

Namərd gəmisində üz, innən belə. 
 

Əməyim itirdin, əməyin itsin, 

Sənin də zəhmətin hədərə getsin, 

Bağında, bağçanda tikənlər bitsin, 

Üzünə gülməsin üz, innən belə. 
 

Billur qəlbim, hər gözələ uymayır,  

Hər gözəldən təsəllini almayır, 

İki övladımdan gözüm doymayır, 

Nəyimə gərəkdir qız, innən belə? 
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Görüm ev-eşiyin dar məzar olsun, 

Hər günün, saatın, bir azar olsun, 

Yüksələn avazın ahuzar olsun,  

İşin gətirməsin düz, innən belə. 
 

Qarğamazdım sənə, yarım olubsan, 

Xeyli vaxtdır həm şikarım olubsan, 

Pis də olsa, ol nigarım olubsan, 

Görüm düz yolunu az, innən belə. 
 

Məcbur edib ah-naləmi tökdürdün, 

Cavan ikən qəd-qamətim bükdürdün, 

Hər nə dedim, şeytan kimi dik durdun, 

Etdiyin əməli yoz, innən belə. 
 

Bilmədin Cəmilin sən heç qədrini,      

Soruşub bilmədin onun dərdini,      

Get axirət evin, axtar qəbrini,      

Özünün əlinlə qaz, innən belə. 
 

                       Cəmil Əkbər         1955 
 

285. İNNƏN BELƏ 
 

II variant  
 

Mənə qarğamaynan, dilin tutulsun,  

Zəhmət çək həsrətə döz, indən belə,    

Gəl səni boşayım canım qurtulsun, 

Get axtar tayını gəz, innən belə. 
 

Nə qədər qüssəli sözünü alsam? 

Düşünüb fikirə, xəyala dalsam? 

Dünyada əbədi tək-tənha qalsam? 

Daha təsir etmir söz innən belə. 
 

Təqsir məndədirmi, söyləynən məgər? 

Aşiq öz sözünü doğru söyləyər, 

Hələ az-çox eşqin var isə əgər,            

Yaxşısı budurki poz, innən belə. 
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Nə oyun açmadın mənim başıma? 

Məni gülünc etdin öz qardaşıma, 

Nədən zəhər qatdın niyə, aşıma? 

Tama gətirərmi duz, indən belə?  
 

Dedimki abırlı, ismətli ol sən,             

Xeyirxah niyyətli, xislətli ol sən,   

Məzmunlu, mənalı, hikmətli ol sən,   

Yandırmır sinəmi köz, innən belə. 
 

Saymadın, sezmədin sən öz yarını, 

Çəkdim illərboyu ahuzarını,          

Sındırdın qəlbimin simli tarını, 

Açarmı nəşəmi saz, innən belə? 
 

Aləmi görmədim göz qarasilə,         

Sinəmi dağladın söz yarasilə, 

Qoşa yaşayasan qəm dəryasilə, 

Namərd gəmisində üz, innən belə. 
 

Əməyim itirdin, əməyin itsin, 

Sənin də əməyin hədərə getsin, 

Qəlbinin bağında tikanlar bitsin,          

Üzünə gülməsin üz innən belə. 
 

Görüm ev-eşiyin tez məzar olsun,                       

Hər xoş günlərin də, bir azar olsun,       

Yüksələn avazın ahuzar olsun,   

Bəxtin sarımasın düz, innən belə. 
 

De neyçün bilmədin, zalım dərdimi? 

Qırdın vüqarımı, əydin qəddimi? 

Get gorgah evini, məzar qəbrini, 

Özün öz əlinlə qaz, innən belə. 
 

Çox dözdüm nazına a vəfasız yar, 

Zimistan yazına a səfasız yar, 

İsti yay fəslində yağdırmısan qar, 

Eyləmə Cəmilə naz, innən belə. 
 

                                          Cəmil Əkbər 1955 
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286. EY YAR20 
 

Sağikən min dəfə qəlbimə dəydin, 

Öləndə bir dəfə alarsan, ey yar. 

Artırıb dərdimi, qəddimi əydin, 

Nə zaman anlayıb bilərsən, ey yar? 
 

Yar nadan olanda, yar çəkməz məzə, 

Yaxşı pis görünər qədirbilməzə, 

Məni göndərəndə gedər-gəlməzə,  

Əllərin qoynunda qalarsan, ey yar. 
 

Qəlbində görmədim istək tacını, 

Yedim dəhanından müdam acını, 

Üzünə tökərək qara saçını, 

Məzarım üstündə yolarsan, ey yar. 
 

Dən düşər saçına ağarar başın, 

Tökülər üzünə axar gözyaşın, 

Səndən uzaq olar qohum-qardaşın, 

Saralıb gül kimi solarsan, ey yar.     
 

Duyub anlamırsan sən öz yarını, 

Artırdın dərdini ahuzarını,           

Qopardıb sındırdın simli tarını,   

Onun qırığını çalarsan ey yar. 
 

Yandırdı sinəmi hər yesiz sözün,  

Mənsiz çətinliyə dözərsən özün, 

Yollara baxmaqdan yorular gözün,  

Qara bulud kimi dolarsan, ey yar. 
 

Yalvardın sevgilim gəl bir insafa,            

Könül bağımızda bitirək vəfa, 

Cəmiləm nə qədər çəkmişəm cəfa?          

Yad edib bir zaman bularsan, ey yar.                        
 

 

                                                                                                     Cəmil Əkbər 1960-1966-1978 

 
20 “Ey yar” rədifli şeir “Ağlama” adlı qoşma ilə əsasən eynidir. 
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287. AĞLAMA!21 

 

Sağikən min dəfə qəlbimə dəydin, 

Öləndə könlümü alıb, ağlama! 

Artırıb dərdimi, qəddimi əydin, 

Dərdimi dərdinlə bölüb, ağlama! 

 

Çəkdirdin cəfanı, vermədin məzə, 

Qaytarıb sözümü, gəldin üz-üzə, 

Məni göndərəndə gedər-gəlməzə, 

Əllərin qoynunda qalıb, ağlama! 

 

Qəlbində görmədim istək tacını, 

Yedirdin, içirdin zəhər, acını, 

Üzünə tökərək qara saçını, 

Məzarım üstündə yolub, ağlama! 

 

Dən düşüb saçına, ağarsa başın, 

Tökülsə üzünə, axsa gözyaşın, 

Səndən uzaq olsa doğma qardaşın, 

Xəzan vurmuş kimi solub, ağlama! 

 

Yandırdı sinəmi hər yersiz sözün, 

Hər yersiz alovun, hər yersiz közün, 

Yollarda qalsa da sevgilim gözün, 

Qara bulud kimi dolub, ağlama! 

 

Duyub anlamadın sən öz yarını, 

Artırdın Cəmilin ahuzarını, 

Sındırdın könlümün simli tarını,  

Onun qırığını çalıb ağlama! 

 

                   Cəmil Əkbər       31. 11 – 1983 

 

                         

 
21 “Ağlama” rədifli şeir “Ey yar” isimli qoşma ilə əsasən eynidir. 
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288. OLAR 
 

 (zarafatyana) 
 

Arvad, evə salma dava,   

Eşidənlər, bilən olar.      

Zəhərlənər təmiz hava,  

İstəyimiz yalan olar.            

 

Bu səs-küyə el nə deyər? 

Dəhan, dodaq, dil nə deyər? 

Oba-oymaq, çöl nə deyər? 

Tez yerinə gələn olar. 

 

Nə lazımdı dava-dalaş? 

Ya həyəcan, ya da təlaş, 

Bu vurhavur, belə savaş,   

Məhəbbətim talan olar. 
         

İstəyimiz dəyər daşa, 

Min bir bəla gələr başa, 

Gəl mənimlə doğru yaşa, 

Ülfətimiz yalan olar. 

 

Dözən olmaz bu həsrətə,  

Bu kədərə, bu möhnətə,  

Ah-naləyə, müsibətə,  

Dərd əlindən solan olar. 
 

Qəlbimizdə qəm çoxalar, 

Zil yerinə bəm çoxalar,            

Gözümüzdə nəm çoxalar  

Bulud kimi dolan olar. 
 

Vaxt-vədəsiz qocalarıq,  

Dərdi-qəmdən bac alarıq. 

Yarpaq kimi saralarıq, 

Xəyallara dalan olar.  
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Bu hicrana dözənmərik,  

Möhübləri düzənmərik,  

Fərəhlənib gəzənmərik,  

Matəmlərdə qalan olar.  
 

Gendən baxıb qınayarlar,   

Mürvətsizi tanıyarlar,   

Arxamızdan yanıyarlar,     

Gözümüzü dələn olar. 

 

Vüqarını əyən olar,            

Dizlərinə döyən olar,        

Taleyinə söyən olar,         

Saçlarını yolan olar. 
 

Gün-güzəran yamanlaşar, 

Qədd əyilib kamanlaşar, 

Gözlərimiz dumanlaşar, 

Gendən baxıb gülən olar. 
 

Xələl gələr ada-sana,  

Qəsd olunar şirin cana,       

Gəl batmayaq nahaq qana,  

Vaxt-vədəsiz ölən olar. 

 

Ala bilməsən dəlili,   

Çəkərəm səndən əlimi, 

Qınamaynan gəl Cəmili,        

Qəm sazını çalan olar. 

 

 Cəmil Əkbər    1.12-1980  //   12. 02 - 1981 
 

289. SƏN MƏNƏ, MƏN SƏNƏ 
 

                                          (zarafatyana) 
 

Dolanım başına gülüzlü yarım,  

Sən mənə həmdəm ol, mən də tay sənə.    

Ömür-gün yoldaşım, ey vəfadarım,  

Sən mənə töhfə ver, mən də pay sənə.      
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Mən səni saxlayım, sən məni bəslə,          

Ülvi-məhəbbətlə, eşq-həvəslə, 

Tay-tuşla, yoldaşla, hey bəhsə-bəhslə, 

Sən mənə bahar ol, mən də yay sənə.  
 

Qəlbini düz saxla həmişə haxla,  

Xətiri, hörməti yadında saxla,      

Mən səni sınayım, sən məni yoxla,  

Sən mənə günəş ol, mən də ay sənə. 
 

Vaxt ötür, il keçir daban-dabanla,           

Yaşayaq, yaradaq gəl canha-canla,         

Eşit sözlərimi gəl məni anla,                   

Sən mənə həftə ver, mən də ay sənə. 
 

Heç dəyməsin, vurulmasın aramız,  

Sızıldayıb, qövr etməsin yaramız,  

Güllər açsın sussuz qalan səhramız,     

Sən mənə çeşmə ol, mən də çay sənə.  
 

Haqqısay saxlayaq, hörmət gözləyək, 

Etibar qazanaq, mürvət gözləyək, 

Ar-namus bəsləyək, qeyrət gözləyək,    

Sən mənə məhək ol, mən də göy sənə. 
 

Nə mən səni, nə sən məni qəhərlə,    

Nə mən səni, nə sən məni zəhərlə,    

Nə mən səni, nə sən məni yəhərlə,   

Sən mənə ox atma, mən də yay sənə. 

                

Sən mənə dərd vermə, mən sənə kədər,  

Sən mənə noğul ol, mən sənə şəkər,  

Sən mənim yolçum ol, mən sənə ülkər, 

Sən mənə xanım ol, mən də bəy sənə. 
 

Nə sən məni, nə mən səni bezdirim,  

Nə sən məni, nə mən səni dözdürüm,  

Nə sən məni, nə mən səni üzdürüm, 

Sən mənə key demə, mən də səy sənə.   
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Hər nə olsa gəl verməyək peysərə, 

Bilə-bilə, dönə-dönə, min kərə,            

Hayküyümüz  yüksəlməsin məhşərə,  

Sən zurnanı çalma, mən də züy sənə.  
 

Mən sənin aşiqin, sən mələyimsən,  

Mən sənin evinəm, sən dirəyimsən, 

Mən sənin sahibin, sən gərəyimsən, 

Sən mənə pis demə, mən də zay sənə. 
 

Mən hədyan danışsam gəl məni qına, 

Hər addımbaşında yoxlayıb, sına, 

Danışıb sözümü yetirdim sona, 

Sən divan tutma ki, mən də doy sənə. 
 

Oturaq mehriban, duraq mehriban, 

Yaradaq mehriban, quraq mehriban,  

Ömür-günü başa vuraq mehriban,  

Sən mey-məzə gətir, mən də çay sənə.  
 

Desinlər nəyaman canhacandılar, 

Ömrün son günündə deyən qandılar, 

Əsli-Kərəm sevdasına yandılar,  

Sən mənə qurbağa, mən də döy22 sənə.  
 

Cəmiləm, sözümün budur qısası,    

Məzmunu, mətləbi, kökü, əsası,  

Övlad atasıyam, nəvə babası,  

Sən mənə toy tutma, mən də vay sənə.  
 

                Cəmil Əkbər   7. 10-1980 

 

 

 

290. ARVADA 
 

Qazancım şirindir, yeməyim acı, 

Məhlə yoldaşıma, bizim arvada. 

Susmağım şirindir, deməyim acı, 

Ürək sirdaşıma bizim arvada. 

 
22 Döy - dev 
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Tvist həvəslidir, caz ürəklidir, 

Ördək düşüncəli, qaz ürəklidir, 

İlan xislətlidir, buz ürəklidir, 

Amandır dəyməsin gözüm arvada. 
 

Gileyim çıxsa da ərşə-məhşərə, 

Çəkdiyim ağrını almır nəzərə, 

Bəyan eyləsəmdə onu min kərə, 

Əsər eyləməyir sözüm arvada. 
 

Məhəbbət bağımda ilk nübarımdır, 

Olubdur məhbubəm, ol nigarımdır, 

Məni qul eyləyən övladlarımdır, 

Kəsilsin qurbanım, quzum arvada. 
 

Dinib-danışdıqca xətrinə dəyir, 

Çatıb qaşlarını, qəddini əyir, 

Oturub-durduqca bəxtinə söyür, 

Nə deyim, danışım, yozum arvada? 
 

Fikirim dolaşır, xəyalım çaşır, 

Hissim tüğyan edib həddini aşır, 

Qəzəbim kükrəyib, sellənib daşır, 

Xoşa gəlmədikcə nazım arvada. 
 

Övlad anasıdır, nəvə nənəsi, 

Yersiz-yersiz qızışsa da çənəsi, 

Əzəldən qoyulub böylə binəsi, 

Necə ülfətimi pozum arvada? 
 

Deyirsən dərdini, eldən ayıbdır, 

Bülbüldən, çiçəkdən, güldən ayıbdır, 

Qorxursan düşəsən dildən ayıbdır, 

Əlacım budur ki, dözüm arvada. 
 

Övladların anasıdır neyləyim?  

Nəvələrin sonasıdır neyləyim? 

Hicranına yanasıdır neyləyim? 

Qıymaram məzarı qazım arvada. 
 

                                     Cəmil Əkbər                                             
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291. BİZİM ARVAD 
 

I variant 
 

Daha mən nə deyim yaman qonşular?  

Sizlə bəhsə girdi hey, bizim arvad.  

Sizi görüb olan əqlin itirdi,             

Etdi əməyimi zay, bizim arvad. 
 

Baxır qonşularda əyri-oğruya,  

Qiymət vermir haq-ədalət, doğruya,  

Çəkir məni hər suala, sorğuya,           

Tuşlayır sinəmə yay, bizim arvad.     
 

Birindən öyrəndi ərə söyməyi,  

Digərindən hədyan-hədyan deməyi,   

Xoşlayır həmişə özün öyməyi,  

Olubdur onlara tay, bizim arvad. 
 

Dindirəndə hədələyir, yanıyır,                                    

Qonum-qonşu hamı onu tanıyır, 

Dərdini deyirsən ellər qınayır,  

Nəyaman olubdur key, bizim arvad?                           
 

Mən düzünə çəkdim, o da tərsinə, 

Hər nə dedim dəydi onun hirsinə,        

Tərs gəzəni qismət ola tərsinə,          

Nəyaman olubdur səy, bizim arvad? 
 

Bir də gördün uşaqları dalayır,                                                             

Bu misgin canımda odu qalayır,                                                             

Dindirəndə barıt kimi partlayır,   

Deyib deyingəndir hey, bizim arvad.  
 

Vətənin sorsanız Bağban ellidir, 

Qəlbində kini var, daş könüllüdür, 

Başında əqli yox, zəhər dillidir, 

Evin şahmarıdır, şöy bizim arvad. 
 

Məcbur qalıb boşamalı olmuşam, 

Ondan ayrı yaşamalı olmuşam,  

Qəm yükünü daşımalı olmuşam,     

Çəksə də axırda vay, bizim arvad.    
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Qınamayın məni a dostlar gəlin, 

Dinləmir sözünü bilin Cəmilin, 

Əlinə düşmüşəm bir keçəməlin, 

Görüm yox olasan, ay bizim arvad. 

 

                                Cəmil Əkbər  1- 09 -1955        

                 

292. BİZİM ARVAD 
 

II variant 
 

Bir əqrəb olubdur, düşüb canıma,        

Eləbil sussayıb mənim qanıma, 

Görən yanan varmı mənim halıma? 

Edib əməyimi zay, bizim arvad. 
 

Baxır qonşularda əyri-oğruya, 

Qiymət verə bilmir düzə, doğruya, 

Fikir vermir nə suala, sorğuya,         

Nə payız, nə qışda, yay, bizim arvad.  
 

Birindən öyrəndi ərə söyməyi, 

Digərindən hədə-hədyan deməyi, 

Hərzaman xoşlayır özün öyməyi,  

Olubdur onlara tay, bizim arvad. 
 

Dindirəndə öldürməklə yanıyır, 

Qohum, qonşu onu yaxşı tanıyır,     

Görüb bilməyənlər məni qınayır,             

Olub qalın qafa, key, bizim arvad. 
 

Hər nədesəm dəyir onun hirsinə,     

Əsəbinə, yağırına, kirsinə. 

Mən düzünə çəkdim, o da tərsinə,  

Heç sözə baxmırki səy, bizim arvad. 
 

Qonşular geyinir tirmədən, şaldan, 

Bahalı ipəkdən, atlas, qumşdan. 

Baş aça bilmirəm heç qilü-qaldan, 

Bəhs edir qonşuyla hey, bizim arvad.         
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Cəmiləm, tapmadım özümə tay-tuş, 

Əqli başda fəhim, kamal, guşi-huş, 

Seçdim özüm üçün ətlik bir comuş, 

İtirdi haqqımı-say, bizim arvad. 
 

                                    Cəmil Əkbər  1- 09 -1955 
 

293. NƏİNSAF 
 

A nəinsaf, a bimürvət, a zalım, 

Qəlbimi odlara yandırtmadınmı? 

Artırdın dərdimi, pozuldu halım, 

Əhdimi, vəfamı dandırtmadınmı? 
 

Axşam-səhər hey qaraldıb qanımı, 

Niyə üzüb əldən saldın canımı?            

Var ikən yox etdin gövhər-kanımı, 

Məni bir tifilə andırtmadınmı? 
 

Qəlbimdən keçəni niyə qanmadın?  

Eşq-məhəbbətlə niyə anmadın?                                                                

Alışıb oduma niyə yanmadın?                                                                  

Məni haldan-hala saldırtmadınmı? 
 

Qəlbimi şam kimi əridərək sən, 

Gündə min bir fikir yürüdərək sən, 

Ömrümü-günümü çürüdərək sən, 

Könül çırağımı söndürtmədinmi? 
 

                                            Cəmil Əkbər 1954 
 

294. SEVGİLİM 
 

Gözüm gördü, könlüm məndən ayrıldı, 

Bu azğın könlümə çarə, sevgilim. 

Nə müddətdir həsrətini çəkirəm, 

Edirsən qəlbimi parə, sevgilim. 
 

Bu xəstə könlümü ayırma məndən, 

Öldürsən yəqin et, küsmərəm səndən, 

Ayırma bülbülü sən öz gülündən, 

Etməynən günümü qara, sevgilim. 
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Camalın gördükcə xəyalım çaşır, 

Danışa bilmirəm dilim dolaşır, 

Yata bilməyirəm yuxum qarışır, 

Məni həsrət qoyma nara, sevgilim. 

 

Sənsiz həyat nədir ey sevgili yar, 

Səndədir hər varım, taki ixtiyar. 

İtirmə məşuqun diyarbadiyar,  

Etməynən bağrımı yara sevgilim. 

 

Müştaq oldum ay qız ala gözünə, 

Məftun oldum şirin-şəkər sözünə, 

Unutma sözünü, deynən düzünə, 

Gülü qismət etmə xara sevgilim. 

 

Hər dərdin özünün dərmanı vardır, 

Məni Məcnun edən gülüzlü yardır, 

Cəmil səndən ötrü çox intizardır, 

Məni qoyma intizara, sevgilim. 
 

                             Cəmil Əkbər      1951 

 

295. A SEVGİLİM 

 

Tükənmişsə ürəyində məhəbbət, 

Biryolluq hökmünü ver, a sevgilim. 

Niyə çəkdirirsən bizə məşəqqət? 

Qoy dərdsiz yaşasın sər, a sevgilim. 

 

Sahibi var nökərin də, qulun da, 

Övladım var həm sağında, solunda, 

Zəhmət çəkib can qoymuşam yolunda, 

Haqqımı-sayımı ver, a sevgilim. 

 

Bülbül susar gül-çiçəklər solanda, 

Könül ağlar dərdi-qəmlə dolanda,  

Mənim ilə sən küsülü olanda, 

Dolanır başıma yer, a sevgilim. 



469 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD 

 

Çatma qabağını, tökmə üzünü, 

Yreli-yersiz danışmaynan sözünü, 

İtirmə ağlını, yumma gözünü, 

Yarı, yar gözündə gör, a sevgilim. 

 

Günəş yanmaq ilə hisə çevrilməz, 

Yaxşı yaman olub pisə çevrilməz, 

Nə qızıl, nə gümüş misə çevrilməz, 

Sərrafın əlində zər a sevgilim. 

 

Gəzib dolananda bizim yaylağı, 

Unutma Cəmiltək əziz qonağı, 

Yadında saxlasın zənən xeylağı, 

Qadına lazımdı ər, a sevgilim. 

 

                          Cəmil Əkbər      25. 12-1969 

 

296. CƏMİLƏ 

 

Gəlib burda kabab yedik, 

Ay Cəmilə, ay Cəmilə. 

Neçə-neçə sağlıq dedik. 

Ay Cəmilə, ay Cəmilə. 

 

Qonaq olduq Qarabağa, 

Görən bizə dedi qağa, 

Sən xanım ol, mən də ağa, 

Ay Cəmilə, ay Cəmilə. 

 

Ovçu olub çıxam düzə, 

Qarabağı gəzə-gəzə, 

Axır gəlib çıxam sizə, 

Ay Cəmilə, ay Cəmilə. 

 

Əgər bizi salsan razı, 

Açılar könlümün yazı, 

Nə lazımdır molla, qazı? 

Ay Cəmilə, ay Cəmilə. 
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Bir ox atdın bu Rüstəmə, 

Qəlbi düşdü qəmdən-qəmə, 

Tarı çəkdi zildən-bəmə,  

Ay Cəmilə, ay Cəmilə. 

 

Bir nəzər sal bu Şükürə, 

Gör necə qalıb fikirə? 

Arvad alıb yeddi kərə,   

Ay Cəmilə, ay Cəmilə. 

 

Qəlbindəki söylə nədir? 

Demə Cəmil divanədir, 

Oda yanan pərvanədir, 

Ay Cəmilə, ay Cəmilə. 

 

                    Cəmil Əkbər        1972 

 

297. PƏRİM 

 

İstərdim hərzaman yanında qalım,      

Ey gözəl dildarım, ay gözəl pərim. 

Qonub zülalına, şanında qalım.           

Ey gözəl dildarım, ay gözəl pərim.  

 

Mehri-nəvazişlə üzümə baxdın, 

Əriyib şam kimi qəlbimə axdın, 

İşvənin oxunu sinəmə taxdın, 

Ey gözəl dildarım, ay gözəl pərim. 
 

Eşqin, məhəbbətin ünümdə gəlir, 

Ayımda, ilimdə, günümdə gəlir,  

Yurd salıb dövrəmdə, önümdə gəlir, 

Ey gözəl dildarım, ay gözəl pərim. 
 

Fikirim, xəyalım səninlə getdi,  

Səs-səmir, hayküyün, ününlə getdi,      

Görkəmin, yöndəmin, yönünlə getdi,  

Ey gözəl dildarım, ay gözəl pərim. 
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Camalın bir yana, ay bir yanadır,  

Çeşmə bir yanadır, çay bir yanadır,                   

Xudam bəxş etdiyi pay bir yanadır,  

Ey gözəl dildarım, ay gözəl pərim. 

 

Eşqin, məhəbbətin mehvəri sənsən,  

Ülvi ülfətimin cövhəri sənsən,      

Ahəstə könlümün şahpəri sənsən,     

Ey gözəl dildarım, ay gözəl pərim. 

 

Hayana getsən də güzarımdasan,  

Fikirim, xəyalım, nəzərimdəsən,  

Arazım, Kürümdə, Xəzərimdəsən,  

Ey gözəl dildarım, ay gözəl pərim. 
 

Billur məhəbbətlə üzümə baxdın,     

Əriyib şam kimi qəlbimə axdın, 

Yandırıb sinəmi, gör necə yaxdın? 

Ey gözəl dildarım, ay gözəl pərim. 
 

Səni dəyişmərəm hər yetənlərə, 

Hərcür boy atana, hər bitənlərə, 

Hər yoldan keçənə, hər ötənlərə, 

Ey gözəl dildarım, ay gözəl pərim. 

 

Özüm də bilmirəm bu nə hikmətdir? 

Həsrətin başıma nə qiyamətdir? 

Qoymusan boynumda bu nə möhnətdir? 

Ey gözəl dildarım, ay gözəl pərim. 

 

Yarsalar Cəmilin ürəyindəsən, 

Arzu-istəyində, diləyindəsən, 

Göylərdə dolanan mələyindəsən, 

Ey gözəl dildarım, ay gözəl pərim. 

 

                Cəmil Əkbər          26. 05 – 1983 
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298. ƏVƏZİNDƏ 
 

Görəsən nə üçün belədir, belə? 

Cırtdan hökm eyləyir fil əvəzində. 

Bu bəşər övladı gəlmir əmələ, 

Danalar qoşulur kəl əvəzində. 
 

Yaxşıya, yamana baxan olaydı, 

Barmağı gözünə soxan olaydı, 

Məzəmmət eyləyib, qaxan olaydı, 

Verilə zəhmətə ləl əvəzində. 
 

Buludlar toqquşa, açıla sellər, 

Ay Cəmil, çalxanıb dolalar göllər, 

Yaşaya, yarada, quralar ellər, 

Açıla səhrada gül əvəzində. 
 

                      Cəmil Əkbər 

                                                                        

299. ƏVƏZİNDƏ 
 

Görəsən nə üçün belədir belə? 

Arvad hökm eyləyir ər əvəzində. 

Bu bəşər övladı gəlmir əmələ, 

Xeyir götürənmir, şər əvəzində. 
 

İnsanam deyəndə mürvət qalmayıb, 

Ar-namus qalmayıb, qeyrət qalmayıb, 

Nə nəzir, nə niyaz,  xeyrət qalmayıb,  

Mis də moda düşüb, zər əvəzində. 
 

Eşşəyin xətrinə dəyən ha yoxdur, 

Döndərib yolundan əyən ha yoxdur, 

Dartıb noxtasını söyən ha yoxdur, 

Dəvə dingə gedir, xər əvəzində. 
  
Ey Cəmil qəlbindən insafı atma, 

Ölüncə yaxşını yamana qatma, 

Ev yıxıb, qan töküb günaha batma, 

Kişi ol, meydan aç nər əvəzində.                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                     Cəmil Əkbər 
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300. ƏVƏZİNDƏ 
 

Məhəbbət olanda qaydadır belə, 

Misi də tutarlar ləl əvəzində. 

Hər sözü-söhbəti almazlar dilə, 

Şoru da yeyərlər bal əvəzində.  
 

Arada-bərədə söz-söhbət olmaz,   

Nə giley, nə güzar, nə qeybət olmaz,  

Məhəbbət bağının gülləri solmaz,  

Görünməz gözlərə kol əvəzində.  
 

Səni sevən gözəl qəddini əyməz,     

Toxunub qəlbinə, xətrinə dəyməz, 

Taledən inciyib, bəxtinə söyməz, 

Bezin də görünər, şal əvəzində.  
 

İnsan arasında ünsiyyət olar,  

Xoş arzu, xoş istək, xoş niyyət olar, 

Sədaqət, səxavət, mərhəmət olar,     

Qətrələr görünər göl əvəzində.  
 

Ayrılıq həsrəti qəlbləri sıxar,         

Qulaq səsdə qalar, göz yola baxar,           

Göz görməsə dəli könül darıxar,          

Dəqiqə görünər il əvəzində. 
 

Ey Cəmil, xalqına məhəbbətli ol,  

İnsaflı, mürvətli, ləyaqətli ol,         

Nəcib ol, gözəl ol, məlahətli ol,       

Elin qiymətini al əvəzində.     

 
 

                       Cəmil Əkbər     25. 12 -197    

            

301. EŞQİNƏ 
 

Könül bir namə yaz, dillərə düşsün, 

Cəmiyyət eşqinə, xilqət eşqinə. 

Dolansın ellərdə, əllərə düşsün, 

Kəramət eşqinə, mürvət eşqinə. 
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Qonsun qönçələrə, güllərdə qalsın, 

Bitsin çəmənlərdə, çöllərdə qalsın, 

Sonatək çalxansın, göllərdə qalsın, 

İnsanlıq eşqinə, hörmət eşqinə. 

 

Əsrlər keçsədə yaddaşda qalsın, 

Taytuş da, çağdaş da, yoldaş da qalsın, 

Həmkar da, həmdəm də, sirdaş da qalsın, 

Ar-namus eşqinə, qeyrət eşqinə. 

 

Eşitsin, oxusun, öyrənsin hamı, 

Ətiri-gülüstan qoxusun hamı,  

Məhəbbət çələngi toxusun hamı, 

Şərafət eşqinə, şöhrət eşqinə. 

 

Könül bir namə yaz, cahi-cəlaldan, 

Sağlam fikirlərdən, ülvi-xəyaldan, 

Qurtar bu aləmi dərddən, məlaldan, 

Sədaqət eşqinə, ülfət eşqinə. 

 

Düşməsin sovundan, kəsəri olsun, 

İşləsin beyinə, əsəri olsun,  

Nə qədər həyat var, səməri olsun, 

Cəsarət eşqinə, cürət eşqinə. 

 

Eşidib bilənlər əhsən desinlər, 

Oturub bağından meyvə yesinlər, 

Saysınlar, seçsinlər, diksinməsinlər, 

Bir sağlam ünsiyyət, niyyrət eşqinə. 
 

 

                               Cəmil Əkbər     

                                

302. EŞQİNƏ 
 

Gəl badə qaldırıb, sağlıqlar deyək, 

Saf istəyin, məhəbbətin eşqinə, 

Süfrəyə qoyulan nemətdən yeyək, 

Təmiz ülfət, ünsiyyətin eşqinə. 
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Deməyək təpəyik, yadakı dağıq, 

Böyürtkən koluyuq, yoxsakı bağıq, 

Yaşayaq insantək nə qədər sağıq, 

Saf arzunun, pak niyyətin eşqinə. 

 

Çaşmayaq yolları azmayaq izi, 

Əyməyək doğrunu, yozmayaq düzü, 

Artıraq əllini, pozmayaq yüzü,   

Xoş günlərin, səadətin eşqinə. 

 

Yaradaq mehriban, quraq mehriban, 

Oturaq mehriban, duraq mehriban, 

Ömür-günü başa vuraq mehriban,  

Ədəb-ərkan nəzakətin eşqinə. 

 

İnsafı-mürvəti atıb getməyək,  

Vicdanı, məsləki satıb getməyək,   

Yaxşını-yamana qatıb getməyək,  

Yol-ərkanın, həqiqətin eşqinə.    

 

Hamıya dost deyib, qardaş bilək biz,  

Ən əziz mehriban sirdaş bilək biz,        

Əhdinə vəfalı yoldaş bilək biz,  

Xeyirxahlıq, fəzilətin eşqinə. 

 

Cəmiləm, kölgeydə daldanmamışam,    

Fitnəyə, fəsada aldanmamışam,            

Üz tutub hər səmtə yollanmamışam,     

Təmiz adın, bu hikmətin eşqinə.           
 

                 Cəmil Əkbər        23. 09 – 1983 

 

303. EŞQİNƏ 
 

Könül bir namə yaz oxusun hamı, 

Səadət gətirən illər eşqinə. 

Sürüb dövranını götürsün kamı, 

Obalar, oymaqlar, ellər eşqinə. 
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Mövsümdən adlayıb fəsilə keçsin, 

Nəsildən adlayıb nəsilə keçsin, 

Xoş avaz, ehzazla səsiylə keçsin, 

Dəhanlar, dodaqlar, dillər eşqinə. 

 

Təzə kök üstündə köklənsin saz da, 

Köklənsin avaz da, köklənsin söz də, 

Köklənsin işvə də, qəmzə də, naz da, 

Sevincim üstündə tellər eşqinə. 

 

Sözlərim, söhbətim ümmana çata, 

Buluda qarışıb, dumana çata,  

Qərinələr keçib, zamana çata,  

Dəryalar, dənizlər, göllər eşqinə. 

 

Sədası yayılıb dağlara düşsün, 

Ətiri-ənbəri bağlara düşsün, 

Qədəmi uğurlu çağlara düşsün, 

Bülbüllər eşqinə, güllər eşqinə. 

 

Görənlər, bilənlər ağız büzməsin, 

Ürək sıxılmasın, səbr dözməsin, 

Beyin yorulmasın, qulaq bezməsin, 

İncilər, sədəflər, ləllər eşqinə. 

 

Cəmil Əkbər, elə yaz ki sözünü, 

Eşidən anlasın, duysun düzünü, 

Oxuyub bilənlər görsün izini, 

Biləklər eşqinə, əllər eşqinə. 
 

                         Cəmil Əkbər      23. 03 -1991   

                                                               

304. DƏLİ KÖNÜL 
 

Dəli könül kədərlənib qəm yemə, 

Solan-solur, solmayan da solacaq. 

Zildən düşüb pəs içində bəm yemə, 

Olan olur, olmayan da olacaq. 
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Bu dünya əzəldən heç kimə qalmır, 

Qəlbini sındırır, könlünü almır, 

Əvvəli-axırı yadına salmır, 

Dolan-dolur, dolmayan da dolacaq. 

 

Çalış görməyəsən ağrı-acını, 

Saxlaynan əlində zəfər tacını, 

Tökərək üzünə qara saçını, 

Yolan-yolur, yolmayan da yolacaq. 

 

Aldanma kimsənin fitnə-felinə, 

Saxta sözlərinə, yağlı dilinə, 

Güc ver ayağına, güc ver əlinə, 

Qalan-qalır, qalmayan da qalacaq. 

 

Şərəf də, şöhrət də məharətindir, 

Fəhmin-fərasətin, cəsarəindir, 

Dözümün-durumun, dəyanətindir, 

Çalan-çalır, çalmayan da çalacaq. 

 

Bu dünya əzəldən söz dünyasıdır, 

Ədalət, həqiqət, düz dünyasıdır, 

Səbr edib, tablaşıb, döz dünyasıdır, 

Alan-alır, almayan da alacaq. 
 

                            Cəmil Əkbər  6.05- 1993 

                                

305. KÖNÜL 
 

          I variant 
 

Sənin qüdrətindir eşq-məhəbbət, 

Qoru əmanəti, itirmə könül. 

Suvarıb qanqalı, alaq otunu, 

Bəsləyib, becərib, bitirmə könül. 

 

Hər işi çalışıb gör vədəsində, 

Bağ salıb meyvəsin dər vədəsində,  

Dərib pünhan yerə sər vədəsində, 

Vaxtını-vədəni itirmə könül. 
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Zəhmətsiz, xidmətsiz çörək yeyəni, 

Qan qaraldıb könüllərə dəyəni, 

Yerli-yersiz öz-özünü öyəni,  

Ağzına, dilinə gətirmə könül. 

 

Səadət nədirsə zəhmətdə görün, 

Qayğıya, yardıma xidmətdə görün,  

Məzmunda, mənada, hikmətdə görün, 

Möhnəti boynuna götürmə könül.  
   
                          Cəmil Əkbər       1958 

                                  

306. KÖNÜL 
 

                                         II variant 
 

Sənin ziynətindir eşq, məhəbbət, 

Bunları ömürlük itirmə, könül. 

Suvarıb qanqalı, alaq otunu, 

Bəsləyib, cücərdib bitirmə könül. 

 

Almanı, heyvanı dər vədəsində, 

Dərdiyin gülləri sər vədəsində,  

Hər işi çalışıb gör vədəsində, 

Xoryadın sözünü götürmə könül. 

 

Qürrələnib öz-özünü öyəni, 

Fəqiri, düşgünü döyüb-söyəni, 

Üzə gülüb arxalardan deyəni, 

Ağzına-dilinə gətirmə könül. 

                                                                                  

                        Cəmil Əkbər 1958 
 

307. KÖNÜL? 
 

Dünyanın o qədər gözəlləri var, 

Bilməyir hansına vurulsun könül? 

Yazılmış dastanı, qəzəlləri var,     

Hansına küsənsin, darılsın könül? 
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Sirrini bilmədi ala gözlərin, 

Mehriban, səmimi, şirin sözlərin, 

Qaymaq dodaqların, lalə üzlərin, 

Hansına çatdasın, yarılsın könül? 
 

Ülvi məhəbbəti kimə bildirsin? 

Axan gözyaşını kimə sildirsin? 

Kimi sevindirsin, kimə güldürsün? 

Hansının boynuna sarılsın könül? 
 

Bir deyil, beş deyil zəmanəmizdə, 

Odlara qərq olan pərvanəmizdə, 

Leylilər, Şirinlər salnaməmizdə, 

Hansından əl çəksin, qırılsın könül? 
 

Kimdən uzaqlaşsın, gendə dolansın? 

Dölmədə, dalanda, tində dolansın? 

Dumanda, çisgində, çəndə dolansın? 

Hansına bulansın, durulsun könül? 
 

Tanımaq mümkünmü sədaqətlini? 

İnsaflı, mürvətli, kəramətlini? 

İnsanlıq naminə ləyaqətlini? 

Hansının yolunda yorulsun könül? 
 
 

 

                 Cəmil Əkbər            5. 07 – 1997 

 

308. KÖNÜL 

 

Yenə nə qüssədir, qəmdir, kədərdir? 

Tökülüb üstünə çəkirsən könül? 

Həyatın sonluğu heçdir, hədərdir, 

Deyərək gözyaşı tökürsən könül. 

 

Seyrə çıxıb el-obanı gəzmirsən,  

Ətir saçan güllərindən üzmürsən, 

Yaman günə sinə gərib dözmürsən,  

Dərdi-qəm əlində çökürsən könül.           
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Bir zamanlar tərlan kimi uçardın,  

Baş götürüb ceyran kimi qaçardın, 

Diyar-diyar, eldən-elə keçərdin,                                   

İndi də büdrəyib, səkirsən könül.                               

 

Niyə qəm-qüssəyə batıb durmusan? 

Sağlam bədənimə yara vurmusan?  

Sən ki, məhəbbətdən saray qurmusan?  

İndi də uçurub sökürsən könül. 

 

Nanəciblər sənə xain baxanda,        

İlqarına etibarsız çıxanda,               

Sevincini alt-üst edib yıxanda,        

Yay kimi qəddini bükürsən könül. 

 

Hal-əhval tutmursan, hər gələn kəsdən, 

Doymusan sevgidən, eşq-həvəsdən,  

Nə çıxar, deyərək quru nəfəsdən, 

Əlini dünyadan çəkirsən könül. 

 

Gülüb oynamadın bahar çağında,  

Fiyziyab almadın kef yığnağında,  

İndi də qalmısan dar ayağında, 

Gözünü göylərə dikirsən könül. 

 

Sinəmdə sağalmaz dil yarası var,  

Kaman yarası var, tel yarası var,  

Ay-gün yarası var, il yarası var,  

Məni də başından əkirsən könül. 
 

                           Cəmil Əkbər         1958            

 

309. KÖNÜL QUŞUM 
 

Səni görcək könül quşum, 

Eşqə düşdü yana-yana. 

Əldən getdi əqlim, huşum, 

Bilə-bilə, qana-qana. 
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Eşqin oduna yanmışam, 

Qüdrətinə inanmışam, 

Gözəl, sənsiz usanmışam, 

Qəsd edirsən cana-cana. 
 

Sənsiz oldum divanətək, 

Öz-özümə biganətək, 

Qoy başına pərvanətək, 

Mən dolanım dönə-dönə. 

 

Deməynənki ucalmısan, 

Gözəllərdən bac almısan, 

Vaxtın keçib qocalmısan, 

Rəhmin gəlsin mənə, mənə. 
 

Könül quşum yorulmayıb, 

Hər yetənə vurulmayıb, 

Qol-qanadı qırılmayıb, 

Pərvaz eylər yenə-yenə, 
 

Gəl könlümü al, yazlğam, 

Nitqim olub lal, yazlğam,  

Bir qayğıma qal, yazlğam,  

Eşq əhlini ana-ana. 
 

Hər yetənə sən aldanma, 

Sözlərinə tez inanma,  

Kölgəsində daldalanma,  

Könül vermə ona-buna. 
 

Gülüm uyma fitnə-felə,     

Dərd bilənə dərdi söylə,   

Bir məsləkə qulluq eylə,  

Düşmə dondan dona, dona.    
 

Qaş-gözünü süzüb baxma, 

Öz yarına xain çıxma,  

Qan qaraldıb, evlər yıxma, 

Dağıtmaynan xana-xana. 
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Bu dünyanı gəz başa düş, 

Mətləb anla, söz başa düş, 

Yol-ərkanı düz başa düş, 

Getmə onu yana-yana. 

 

Dünya güldür, sən ol bülbül,  

Can sağ ikən qədrini bil,  

Dövran geri dönən deyil,  

Ömür gedir sona-sona. 
 

Nə vaxtacan gəzəcəksən? 

Qəlbimizi üzəcəksən? 

Səbr eyləyib dözəcəksən? 

İstəyini dana-dana. 

 

Cəmil sənsiz gəzə bilmir,  

Özgə gülün üzə bilmir, 

Həsrətinə dözə bilmir,   

Rəhmin gəlsin ona-ona.    

 

               Cəmil Əkbər     1975-1976 

 

310. NAZLI QIZ 

 

Özü gözəl, sözü gözəl,  

A nazlı-nazlı, nazlı qız. 

Maral kimi gözü gözəl, 

A nazlı-nazlı, nazlı qız. 

 

Sərvi kimi boyun vardır, 

Gülüşlərin ilk bahardır, 

Ən gözəl yer bu diyardır, 

A nazlı-nazlı, nazlı qız. 
 

Sənsiz bil ki, gəzənmirəm, 

Həsrətinə dözənmirəm, 

Özgə gülün üzənmirəm, 

A nazlı, nazlı, nazlı qız. 
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Ala gözün süzüb baxır,      

Qələm qaşın enib qalxır,   

Eləbil şişməkdi çaxır,       

A nazlı-nazlı, nazlı qız.  
 

Sənin işin qilü-qaldır, 

Gül yanaqda qoşa xaldır, 

Dodaq qaymaq, dilin baldır, 

A nazlı-nazlı, nazlı qız. 
 

Göy səmanın ulduzusan, 

Qarlı dağların buzusan, 

Gözəllərin lap gözüsən, 

A nazlı-nazlı, nazlı qız. 
 

Gözəllik sənə yaraşıb, 

Zülfün boynunda dolaşıb, 

Gözüm görüb, əqlim çaşıb, 

A nazlı-nazlı, nazlı qız. 
 

Sənsiz çiçək, bağ nə lazım? 

Şamamasız tağ nə lazım? 

El-obasız dağ nə lazım? 

A nazlı-nazlı, nazlı qız. 
 

Tək yaşayıb gəzmək olmaz, 

Dərdi-qəmə dözmək olmaz, 

Yar könlünü üzmək olmaz, 

A nazlı-nazlı, nazlı qız. 
 

Sərin olmaz buz bu qədər, 

Gəl etməynən naz bu qədər, 

Kifayətdir söz bu qədər, 

A nazlı, nazlı, nazlı qız. 
 

Hər çiçəkdən ətirlisən, 

Hər gözəldən xətirlisən, 

Vaxtın çatıb, yetirmisən,  

A nazlı, nazlı, nazlı qız. 
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Doymamışam məhəbbətdən, 

Şirin-şəkər söz-söhbətdən, 

Məni qurtar bu möhnətdən,  

A nazlı-nazlı, nazlı qız. 
 

Qönçə kimi açılmısan, 

Niyə sən fikrə dalmısan?  

Cəmilsiz təkmi qalmısan? 

A nazlı-nazlı, nazlı qız. 
 

                   Cəmil Əkbər      1956 

                         

311. İNCİMƏSİN 
 

Mən sənə gül deyim, yoxsa laləmi? 

Vəsfinə dediyim söz inciməsin. 

Qələm-qaş altında var piyaləmi? 

Deyərkən can alan göz inciməsin. 

 

Camalına bədirlənmiş ay deyim, 

Qızıl, gümüş, brilyanta tay deyim, 

Qaşlarına kaman deyim, yay deyim? 

Dəhan vəcdə gəlib üz inciməsin. 

 

Yaxşını, yamanı qanıram inan, 

Hüsnünü müqəddəs sanıram inan, 

Eşqin alovuna yanıram inan,  

Atəş kədərlənib, köz inciməsin. 

 

Günəş kimi şölə saçır yanağın, 

Qızılgültək ətirlidir buxağın, 

Nə dadlıdır söyləyərkən dodağın? 

Şərbət gileylənib, duz inciməsin. 

 

Ey Cəmil, qəlbini döndərmə daşa,   

Hörmət et anaya, bacı, qardaşa,               

Abırlı, ismətli, həyalı yaşa,  

Qarı gileylənib, qız inciməsin. 
 

                                   Cəmil Əkbər 
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312. KİMİ 
             

Hayıf o günlərə, o saatlara, 

Qədrini bilmədim, bilənlər kimi. 

Uymadım toy-düyün, o büsatlara, 

Demədim, gülmədim, gülənlər kimi. 
 

Girləndi birtəhər ötən günlərim, 

Özgə diyarlarda bitən günlərim, 

Arada-bərədə itən günlərim, 

Getmədim, gəlmədim, gələnlər kimi. 
 

İnsafımı, mürvətimi gözlədim, 

Abırımı, ismətimi gözlədim, 

Xətirimi, hörmətimi gözlədim, 

Dağıdıb deşmədim dələnlər kimi. 
 

Gözlərim nə qədər yamanlar gördü, 

Dağların başında dumanlar gördü, 

Ah-nalələr gördü, amanlar gördü, 

Ölmədim vaxtında, ölənlər kimi. 
 

Dolandım, yaşadım, səssiz-səmirsiz, 

Qaraldım, qarsıxdım, odsuz, hənirsiz, 

Hökmsüz, qərarsız, aktsız, əmirsiz, 

Qalmadım qəlblərdə qalanlar kimi 
 

Düşmədi dillərə sözüm-söhbətim, 

Zəhmətim, xidmətim, şanım, şöhrətim, 

Çatmadı, yetmədi, gücüm, qüdrətim, 

Zəfərlər çalmadım, çalanlar kimi. 
 

Heçkəsə nə xain, xəbis olmadım, 

Yamanlıq eyləyib naqis olmadım, 

Ellərin varına həris olmadım, 

Gözənib dolmadım, dolanlar kimi. 
 

Qaydadır əzəldən boşalan dolur, 

Solanlar açılır, açılan solur, 

Ölənlər ölürlər, qalanlar qalır, 

Solmaq istəmədim, solanlar kimi. 
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Qorumaq istədim pak vicdanımı, 

Təmiz əqidəmi, təmiz qanımı, 

Öz halal süfrəmi, halal namımı, 

Dağıdıb bölmədim, bölənlər kimi. 
 

                    Cəmil Əkbər           18. 03 -1990 

                                       

313. KİMİ 
 

Bir zaman mənə də nəvə dedidilər, 

İndiki gülüzlü nəvələr kimi. 

Uşaq, tifil, körpə, bəbə dedilər, 

İndiki körpələr, bəbələr kimi. 

 

Baldan da şirinsən, bala dedilər, 

Ümidim, pənahım ola, dedilər,  

Dağların döşündə lala dedilər, 

Çəməndə qızaran lalalar kimi. 

 

Dedilər ay körpəm, ay ciyərparam, 

Biz sənin mayana qatmarıq haram, 

Nə qədər sən varsan, bil ki, mən varam, 

Alınmaz qəsrlər, qalalar kimi. 

 

“Ey canım, ciyərim oğul” dedilər, 

“Ey şəhdi-şəkərim, noğul” dedilər, 

Kamalı başında mağıl dedilər,  

Namuslu, qeyrətli balalar kimi. 

 

Atam da, əmim də, dayım da olub, 

Qohumum, qardaşım, yadım da olub,  

Yoldaşım, çağdaşım, tayım da olub, 

İndiki yoldaşlar, taytuşlar kimi. 

 

Vaxt olub dünyaya boylandım, baxdım, 

Dırmaşa-dırmaşa zirvəyə qalxdım, 

Çalxanıb, silkinib, selləndim, axdım, 

İndiki çeşmələr, o çaylar kimi. 
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Göründüm gözlərə təzə gül kimi, 

Yayıldım ellərə, düzə gül kimi,  

Ən nəcib, ən ləziz, məzə gül kimi, 

Ətiri-gülüstan, o güllər kimi. 

 

Əqilli, kamallı cavan dedilər, 

Hər işi, hər gücü rəvan dedilər,  

Cahanın içində cahan dedilər, 

İndiki şöhrətli cavanlar kimi. 

 

Hər kəlməm başında bəli dedilər, 

Fikirin, xəyalın ləli dedilər,  

Eşqin, məhəbbətin gölü dedilər, 

İndiki ümmanlar, o göllər kimi. 

 

Cəmiləm, yayıldı sorağım, səsim, 

Baxdıqca, gördükcə gəldi həvəsim, 

Düşdü məclislərdə çox bəhsə-bəhsim, 

İndiki istəklər, həvəslər kimi. 

 

                    Cəmil Əkbər         20. 07 -1986 

                                                         

314. KİMİ 
 

Könül quşum qoy başına dolansın, 

Qayıdıb yanıma gələnə kimi. 

Dərman eylə yaralarım sağalsın, 

Bağrımın başını dələnə kimi. 

 

İnsafı, mürvəti atandan olma,              

Yaxşını yamana qatandan olma, 

Mərdləri namərdə satandan olma,  

Köçedib dünyadan ölənə kimi. 

 

Əyib vüqarımı bükmək nə lazım? 

Könlümün mülkünü sökmək nə lazım?  

Vurub gözyaşımı tökmək nə lazım? 

Sonradan vurhavur silənə kimi. 
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Dağlardan gül-çiçək dərginən mənə, 

Dərib dəstə tutub sərginən mənə, 

İlk məhəbbətini verginən mənə, 

Onu yüz yerindən bölənə kimi. 
 

Hər yetənə igid demə, nər demə, 

Sərraf demə, zərgər demə, zər demə, 

Ona-buna böhtan demə, şər demə, 

Öyrənib halını bilənə kimi. 
 

Yanımda durmayıb getsən yaxşıdır, 

Özgə bir diyarda ötsən yaxşıdır,  

Cəmilin gözündən itsən yaxşıdır,  

Yalandan üzümə gülənə kimi. 
 

                             Cəmil Əkbər         1962 

 

315. KİMİ 
 

 Şair Kərəm Kürqıraqlıya 
 

Əziz Kərəm könlüm səni istəyir, 

Muğanın, Şirvanın balası kimi. 

Pak arzunu, məhəbbəti bəsləyir, 

Dağların tər-təmiz havası kimi. 
 

Gör haçandan görünmürsən gözümə, 

İsinmirsən ocağıma, közümə, 

Ayağını basmayırsan izimə, 

Hardasan, dərdimin dəvası kimi?  
 

İstərəm hərzaman ucalmağını, 

Səksənə, doxsana qocalmağını, 

Sənət dünyasından bac almağını, 

Nizami, Xəqani dühası kimi. 
 

Biri-birimizi görsək yaxşıdır, 

Salamdan, kəlamdan versək yaxşıdır,  

Məhəbbət bağından dərsək yaxşıdır, 

Körpə balaların anası kimi. 
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Mehri-ülfətimiz qoy pozulmasın, 

Çevrilib tərsinə o yozulmasın, 

Əsrlər keçsədə qoy azalmasın, 

Ad alsın Koroğlu qalası kimi. 
              

                    Cəmil Əkbər  19. 01 – 1996 

 

316. KİMİ 
 

Çoxları dünyanı viranə qoydu, 

Ad qoydu yunanlı İsgəndər kimi. 

Dağıtdı, taladı, viranə qoydu, 

Adolf Hitler kimi, Şah Qacar kimi. 

 

Dünyada sərraf da, zərgər də oldu, 

Döyüş meydanında sərkərdə oldu,  

İşində-gücündə pərgarda oldu, 

Əliağa23 kimi, Mehmandar24 kimi. 

 

Tanınan olubdur öz nəfəsilə, 

Öz eşqi, öz məşqi, öz həvəsilə, 

Şirin, xoş avazı, zənguləsilə, 

Bülbül, Xan25 dayıtək, Lütfiyar26 kimi. 

 

Çoxunun adları ellərdə qaldı, 

Düşdü əsrlərə, illərdə qaldı, 

Gəzdi dodaqlarda, dllərdə qaldı, 

Dövrü-zəmanədə Bəxtiyar27 kimi. 

 

Dünyada iz salıb qalanlar oldu,  

Ellərdən ilhamı alanlar oldu,  

Zəfərlər təblini çalanlar oldu, 

Yaşadı-yaratdı sahibkar kimi. 

 
23 General Əliağa Şıxlinski nəzərdə tutulur. 
24 General Səməd bəy Mehmandarov nəzərdə tutulur. 
25 Azərbaycanın görkəmli xanəndəsi Xan Şuşinski nəzərdə tutulur. 
26 SSRİ Xalq Artisti Lütfiyar İmanov nəzərdə tutulur. 
27 Azərbaycanın xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə nəzərdə tutulur. 
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Dərk edib dünyanı duya da bildi, 

Olan günahını yuya da bildi,  

İşləri sahmana qoya da bildi, 

Tanındı hərzaman xilaskar kimi. 
 

Hünər meydanında mərdin balası, 

Eləbil dayanıb Qarsın qalası, 

Düşməndən qisası oldu alası, 

Babək, Koroğlutək, Cavanşir kimi. 
 

Çoxları gözlədi namusu, arı, 

Yaşadı qəlbində qeyrətin barı, 

Şan-şöhrət olubdu dövləti, varı, 

Tanındı, bilindi bəxtəvər kimi. 
 

Cahan dünyasında keylər də oldu, 

Ağlını itirən səylər də oldu,  

Gədadan böyüyən bəylər də oldu, 

Gəldilər, getdilər bixəbər kimi. 
 

Könül diyarında qalmayan da var, 

Ellərdən ilhamı almayan da var,  

Xətiri, hörməti olmayan da var, 

Dərdlətdi ürəyi qəm-kədər kimi. 
 

Ha çalışdı qəbahətdən çıxmadı, 

Kin-küdurət, ədavətdən çıxmadı,  

Addımbaşı xəyanətdən çıxmadı, 

Peysəri qaşıdı günahkar kimi. 
 

Zəmanə bəd gəldi, qaçqın çoxaldı, 

Özgə diyarlara köçgün çoxaldı, 

Taleyi nəs gələn, küsgün çoxaldı, 

Düşdü Vətənindən dərbədər kimi. 
 

Cəmil Əkbər, beləsini gördükcə, 

Vicdanının köləsini gördükcə,  

Yükü ağır şələsini gördükcə, 

Alışdı odlara Səməndər kimi. 
 

                            Cəmil Əkbər    31. 07 – 199 
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317. KİMİ 
 

Qurd qoyunu qırır, divan tutulmur, 

Gəzib dolanırlar iqtidar kimi. 

Köpəklər qınanmır, çoban tutulmur, 

Yeyirlər, içirlər sahibkar kimi. 
 

Onu-bunu barmağına dolayır, 

Barmağını yalayanlar yalayır, 

El varını talayanlar talayır, 

Göstərir özünü hünərvər kimi. 
 

Dəyişib səmtini, zəmanə dönüb, 

Alim də, loğman da divanə dönüb,  

Kişilər dəyişib zənənə dönüb, 

Şər xeyir görünür, xeyir şər kimi. 
 

Səsimiz, ünümüz nə vaxtdan gəlir, 

Ünsiyyət sərtləşib sazaxdan gəlir, 

Unumuz, dənimiz uzaxdan gəlir, 

Bahadır naz-nemət, simuzər kimi. 
 

İnsanın-insana zülməti artıb, 

Dəhşəti çoxalıb, heyrəti artıb,  

Gileyi, güzarı, qeybəti artıb, 

Əzilir, tapdanır, insan yer kimi. 
 

Qərq olub qəflətdə yatanlar yatır, 

Bədəməl törədib günaha batır, 

Şər deyib aranı qatanlar qatır, 

Açılmır əməli, qalıb sir kimi. 
    
Meydan verilibdir başıboşlara, 

Vicdanı kəmlərə, qəlbi daşlara, 

Xəyalı çaşlara, fikri çaşlara, 

Sanırlar özünü dilavər kimi. 
 

Saxta əməlindən ilham alanlar, 

Boğazdan yuxarı zurna çalanlar, 

Xalqı şəhid edib, sona qalanlar, 

Aparır özünü cəngavər kimi. 
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Zəlitək qanları soran gədələr, 

Bezdirib bəşəri yoran gədələr, 

Qəsdi-qərəzində duran gədələr, 

Car edir özünü bəradər kimi. 

 

Sarsıyıb, dağılıb huşu Cəmilin, 

Çatılıb qabağı, qaşı Cəmilin, 

Çox dəyib qəlbinə naşı Cəmilin, 

Ağarıb saqqalı, başı qar kimi. 
 

                             Cəmil Əkbər     31. 12 – 1996 

 

318. KİMİ 
 

Çoxları dünyada cəlladtək gəzdi, 

Kimi də dolandı Peyğəmbər kimi. 

Kimi nifrət aldı, möhnətə dözdü, 

Kimi də tanındı bəradər kimi. 

 

Gör kimlər dünyaya ləkə gətirdi? 

Qorxu-ülkü ya səksəkə gətirdi.  

Darta-darta, çəkə-çəkə gətirdi, 

Kimi də yaşadı qələmkar kimi. 

 

Kimi bu dünyanı gəzə bilmədi, 

Bir məna anlayıb məzə bilmədi,  

Ağrı-acılara dözə bilmədi, 

Gəşt etdi aləmi qələndər kimi. 

 

Çoxları dünyada kefini sürdü, 

Qazancı götürdü, nəfini sürdü, 

Çaldı zurnasını, dəfini sürdü, 

Kimi baş girlədi qəməndər kimi. 

 

Kimi də bir toyuq başı kəsmədi, 

Çovğuntəki, borantəki əsmədi,  

Ümidini, inamını kəsmədi, 

Kimi də fəxr etdi kamandar kimi. 
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Kimi xoşlamadı yeyib, içməyi,  

Dost yolunda öz canından keçməyi, 

Yaxşı-yaman araşdırıb seçməyi, 

Kimi də ad qoydu Mehmandar28 kimi. 

 

Çoxları dünyada qana bilmədi, 

Xətiri, hörməti ana bilmədi,  

Ellərin dərdinə yana bilmədi, 

Kimi də yaşadı səməndər kimi. 

 

Çoxları gözlərə çirkin göründü, 

Lovğa, yekəxana, xudbin göründü,  

Özündən bədgüman, nikbin göründü, 

Göstərdi özünü zərniyar kimi. 

 

Kimi də dünyanı zülmət eylədi,  

Salıb müsibətə, zillət eylədi, 

Qəm-qüssə törətdi, hillət eylədi, 

Kimi də  yaşadı münəvvər kimi. 

 

Kimi bu dünyada pozuldu getdi, 

İnlədi, sızladı, sozaldı getdi,  

Sarsıldı varlığı, yozuldu getdi, 

Kimi qalib çıxdı müzəffər kimi. 

 

Çoxları dünyanı firavan etdi,  

Toranı, gecəni çıraqban etdi,  

Durub dayanmadı, anbaan etdi, 

Ad qoydu dünyada xilaskar kimi. 

 

Çoxları can atdı səadət üçün, 

Gözəl ənənələr, xoş adət üçün, 

Kəramət, sədaqət, səxavət üçün, 

Yaşadı, yaratdı səbəbkar kimi. 

 
28 Azərbaycan Xalq cumhuriyyəti hərbı nazırı Səmədbəy Mehmandarov nəzərdə 

tutulur. 
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Dünyanı dağıdıb, talayan da var, 

Qanları torpağa calayan da var, 

Tökdüyü qanları yalayan da var, 

Ad qoydu hər yanda, qəsbkar kimi. 
 

                              Cəmil Əkbər    6. 01 -1997 

                                 

319. KİMİ 
 

Könül istər bu dağları dolansın, 

Ananın ən əziz balası kimi. 

Məhəbbətim eldən-elə calansın, 

Ülfət-ünsiyyətin əlası kimi. 

 

Dostu görüb könül yaram bitişsin, 

Arzusuna, məqsədinə yetişsin. 

Sədamı, səsimi ellər eşitsin, 

Bülbülün cəh-cəhi, nəfəsi kimi. 

 

Yayılsın dünyaya şöhrətim, şanım, 

Sevinsin Vətənim, Azərbaycanım, 

Açılsın ürəyim, durulsun qanım, 

Gül-çiçək üstünün jaləsi kimi. 

 

Cəmilin sevdası ürəyindədir, 

Arzusu, əməli, diləyindədir, 

Ellərə, obaya köməyindədir, 

Solmaya dağların lalası kimi.                                                           

 

                                                                                                                                                                                  Cəmil Əkbər 

 

320. KİMİ 
 

Hər şey öz adıyla tanındı getdi, 

Tikan tikan kimi, gül də gül kimi, 

Çıxdı imtahandan sınandı getdi, 

İnci-inci kimi, ləl də ləl kimi. 
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Hərə bu dünyada bir ada çatdı, 

Arzu-istəyinə, murada çatdı, 

Tamına yetişib, bir dada çatdı, 

Sirkə sirkə kimi, bal da bal kimi. 
 

Hərəsi bircürə yeyildi getdi, 

Məzəmmət edildi, söyüldü getdi,  

Yaraşdı bədənə geyildi getdi, 

Tirmə-tirmə kimi, şal da şal kimi. 
 

Hərkəsin öz gücü, dəyanəti var, 

Dözümü, durumu, qətiyyəti var, 

Hərənin bircürə bəyanəti var, 

Mikrob mikrob kimi, fil də fil kimi. 
 

Hər mövcud olanın öz yeri vardır, 

Məlumu, məchulu, öz siri vardır,  

İncisi, sədəfi, öz zəri vardır, 

Dərya dərya kimi, göl də göl kimi. 
 

Hərkəs bu aləmə bircürə baxdı, 

Gözləri, könülü bircürə toxdu, 

Bircürə selləndi, bircürə axdı, 

Çeşmə çeşmə kimi, sel də sel kimi. 
 

Hərəsi bircürə bilindi getdi, 

Hay-həşir salaraq, dilləndi getdi,  

Gözlərdən yox olub silindi getdi, 

Tufan tufan kimi, yel də yel kimi. 
 

Hərkəs deyiləni dinlədi bircür, 

Qövr etdi yarası simlədi bircür,  

Köksünü ötürüb inlədi bircür, 

Kaman-kaman kimi, tel də tel kimi 
 

Hərə bu dünyanı bircürə sezdi, 

Bircürə dolandı, bircürə gəzdi, 

Səbr edib tablaşdı, bircürə dözdü, 

Mahal-mahal kimi, el də el kimi. 
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Ay Cəmil, hər yerin bir havası var, 

Dərdlərə dərmanı, öz dəvası var, 

Sürməyə dövranı, öz səfası var, 

Muğam-Muğan kimi, Mil də Mil kimi. 
 

                       Cəmil Əkbər       10. 01 – 1997 

                                          

321. KİMDİSƏ 

   

Qəlbimdə o qədər məhəbbətim var, 

Öz adının sərkərdəsi kimdisə.  

Əhdim var, andım var, sədaqətim var,  

Sənətinin pərkərdəsi kimdisə. 

 

Öl desə ölərəm, qal desə qallam,    

Ağlasa ağlaram, gülərsə gülləm, 

İnciyib küsübsə könlünü allam,      

Zəmanənin dürdanəsi kimdisə.     

 

Sus desə susaram, din desə dinnəm, 

Qalx desə qalxaram, en desə ennəm, 

Yan desə yanaram, sön desə sönnəm, 

Gözəlliyin pərvanəsi kimdisə. 

 

Hayanda olsalar yanında ollam,  

Çəkərəm təəssübün, ağrısın allam,  

Ölüncə axtarıb yadıma sallam, 

Həqiqətin divanəsi kimdisə. 
 

Yolunda, izində qurban da ollam,      

Sağalmaz dərdinə dərman da ollam,  

Tutaram nəbzini, loğman da ollam,  

Ləyaqətin salnaməsi kimdisə.      
 

Adı-sanı el içində ucalsın, 

Gündən-günə zəfər çalsın, bac alsın, 

Şan-şöhrətlə, şərafətlə qocalsın, 

İnsanlığın müqəddəsi kimdisə. 
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Durub gəlsin hardadırsa yanıma, 

O layiqdir şöhrətimə, şanıma, 

Varis olsun gövhərimə, kanıma, 

Vətənimin mirvarisi kimdisə.     
 

Mən aşiqəm əzəl gündən o kəsə,   

O varlığa, o məxluqa, o şəxsə, 

O avaza, zənguləyə, o səsə, 

Gözəlliyin məhparəsi kimdisə.     
 

Hər kim olsa deyərdim ki, atamdır,  

Qızıl güldən bir dəstədir, butamdır,  

Haqq taaladan bəxş olunan ətamdır,  

Mahalımın nuranisi kimdisə.     
 

Bəşər oğlu hər an ona baş əysin, 

Təzim etsin, hüzurunda döş əysin,  

Yazda, yayda, payız əysin, qış əysin, 

Zəkamızın nurdanəsi kimdisə.             
 

Cəmil Əkbər yoldaşıdır onların,   

Dost-doğmaca qardaşıdır onların,  

Taytuşudur, çağdaşıdır onların, 

El-obanın yeganəsi kimdisə.       
      

                         Cəmil Əkbər      14. 01 – 1997     

                         

322. KİMDİKİ? 

 

Alan-almağında, satan-satmaqda, 

Sorğuya-suala baxan kimdiki? 

Duran durmağında, yatan yatmaqda, 

Zurnaya, qavala baxan kimdiki?  

 

Ünsiyyət-ülfətlər pozulub yaman, 

Könüllər mülkünü bürüyüb duman. 

İlahi, nəyaman bəd gəlib zaman? 

Əqidə-amala baxan kimdiki? 
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İstər əqilli ol, istər dəli ol, 

Hamıdan başbilən, ya da ali ol. 

İstərsə zəngin ol, istər xali ol, 

Çəkiyə, sambala baxan kimdiki? 

 

Çəkinmə heç kəsi dayın başdasa, 

Sovqatın çatıbsa, payın başdasa,  

Həmdəmin, həmkarın, tayın başdasa, 

Yöndəmə, camala baxan kimdiki? 

 

Vətəndən didərgin, qaçan o qədər, 

Qısqı bərk düşəndə, köçən o qədər,  

Qanadı tutduqca uçan o qədər, 

Yurd-yuva, mahala baxan kimdiki? 

 

Hərkəs öz işində, öz kefindədir, 

Gəliri, çıxarı, öz nəfindədir. 

Qoşanağarası, öz dəfindədir, 

Qüssəyə, məlala baxan kimdiki? 

 

Fikirlər, xəyallar dolaşıb gedib, 

Ağı-qarasına bulaşıb gedib,  

İpi-ilməsinə culaşıb gedib, 

Arifə, cahala baxan kimdiki? 

 

Sərsəri, kəmağıl, gic əyyamıdır, 

Hiyləgər, dələduz, bic əyyamıdır,  

Qanuna, qaydaya öc əyyamıdır, 

Çəhraya, al rəngə baxan kimdiki? 
 

Mərd igidi yol-izindən əyirlər, 

Xətirinə dönə-dönə dəyirlər. 

Qazanmadan döşürürlər, yeyirlər, 

Dəymiş, sütül, kala baxan kimdiki? 
 

Çoxunun tarixdən özü silindi, 

Adı-sanı, nə ünvanı bilindi,  

Yolağı silindi, izi silindi, 

Fikirə-xəyala baxan kimdiki? 
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İstər kasıb dolan, istər varlı ol, 

İstər həyalı ol, istər arlı ol, 

Qüvvətli, qüdrətli, iqtidarlı ol, 

Şanında zülala baxan kimdiki? 
 

Hərkəs nə bilirsə onu eyləyir, 

Əvvəli düşünür, sonu eyləyir. 

Salır aralığa qanı, eyləyir, 

Kora-kala, lala baxan kimdiki? 
 

Hərkəs adamını irəli çəkir, 

Ləyaqət əhlinin gözünü tökür. 

Qəlbinin bəndini, himini sökür, 

Məzluma, zavala baxan kimdiki? 
 

Baxan yoxdu dühaların sözünə, 

Məhəl yoxdur yolağına, izinə. 

İsinən yox, ocağının közünə, 

Sağa baxan, sola baxan kimdiki? 
 

Nə qədər yaxşıya pisdir deyiblər, 

Xeyirxah bəndəyə nəsdir deyiblər,  

Yalandan, höcətdir, tərsdir deyiblər, 

Bağ salana, kola baxan kimdiki? 

 

Hərə bir diyarda davanı salır, 

Zəhərə qarışmış havanı salır,  

Xətalar törədib, ilhamın alır, 

Qovxalara, qala baxan kimdiki? 

 

Qəflətdə qərq olub yatan çoxalıb, 

Üfunət gölünə batan çoxalıb,  

Vicdanı, məsləki satan çoxalıb, 

Doşab, sirkə, bala baxan kimdiki? 

 

Yeyib-içib məzələnən az deyil, 

Altdan-üstdən təzələnən az deyil. 

Kələf kimi çözələnən az deyil, 

Hörrə, umac, yala baxan kimdiki? 
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Çoxu aş dəminə kişmiş axtarır, 

Babası görməyə bişmiş axtarır. 

Gedib Buxarada yemiş axtarır, 

Zoğala, qoğala baxan kimdiki? 

 

Ay Cəmil nə qədər dastan yazılıb? 

“Gülüstan” yazılıb, “Büstan” yazılıb.  

Vəfalı-vəfasız dostan yazılıb, 

Dağala, kahala baxan kimdiki? 
 

                      Cəmil Əkbər    17. 09 - 1993 
                  

323. BİLDİNMİ? 
 

Həsrətindən könül quşum ağladı, 

Xəyallara daldığımı bildinmi? 

Məhəbbətim matəm tutub, saxladı,  

Dərd əlində qaldığımı bildinmi? 

 

Gəzənmədim obanızı, elini, 

Dərənmədim qönçələnmiş gülünü, 

Bəmə çəkib öz könlümün telini, 

Həzin-həzin çaldığımı bildinmi? 

 

Göründün gözümə bahar çağında, 

Şamama var bostanının tağında, 

Xəzəl oldum ilk eşqimin bağında, 

Açılmamış solduğumu bildinmi? 
 

Toxunma qəlbimə gəl birinci, sən,  

Gözəllər içində sən birincisən, 

Cəmiləm sərrafam, sən bir incisən  

Könül verib, aldığımı bildinmi?                      

                                      Cəmil Əkbər 
 

 

324. OLMASIN 
 
 

Arzum budur hamı çatsın murada, 

Gül bülbülsüz, bülbül gülsüz olmasın. 

Toy çalınsın cavanlara dünyada, 

El aşıqsız, aşıq elsiz olmasın. 



501 | CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD 

 

Yanılmasın, yol gedəndə gözümüz,  

El yanında utanmasın üzümüz,         

Eşidilsin ürək dolu sözümüz,            

Dil dəhansız, dəhan dilsiz olmasın. 

 

Nə bir ağa olsun, nə də qulumuz, 

Zir-zibildən təmizlənsin yolumuz, 

Kəsilməsin davalarda qolumuz,  

Əl ayaqsız, ayaq əlsiz olmasın.  

 

Ad qazanam, necə Rüstəm-Zal kimi, 

Dəhanımda dilim olsun bal kimi, 

Tanısınlar məni əhli-hal kimi,            

El Cəmilsiz, Cəmil elsiz olmasın.                               
 

 

                                Cəmil Əkbər     15. 09 – 1970 
 
 

325. İSTƏMİRƏM 
 

     (Qəmbər Şəmşiroğluna) 
 

Səndən ayrı o yerləri, 

Görmək belə istəmirəm. 

Qəlbimdəki çox sirləri, 

Vermək belə istəmirəm. 

 

O saraya, imarətə, 

El ümidi ibadətə, 

İşlədiyin kabinetə, 

Girmək belə istəmirəm. 

 

O enişə, o yoxuşa, 

Hər gülüşə, hər baxışa, 

Salamımı dost-tanışa, 

Vermək belə istəmirəm. 

 

Seyrə çıxıb o dağları, 

Gül-çiçəkli o bağları,  

Şamamalı o tağları, 

Dərmək belə istəmirəm. 
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Nə deyəsən zəmanəyə? 

Əhli-kefə, divanəyə, 

Laqeyidə, biganəyə,  

Hürmək belə istəmirəm. 

 

Kabab nədir, qızartma nə, 

Basdırma nə, bozartma nə, 

Elə-belə pörtdəmə nə, 

Dürmək belə istəmirəm. 

 

Hər yetənin yanında mən, 

Damarında qanında mən, 

Zülalında şanında mən, 

Durmaq belə istəmirəm. 

 

Haqqı-sayı udanları, 

Tərsəməssəb adanları, 

Mən Cəmiləm nadanları, 

Sormaq belə istəmirəm. 
 

           Cəmil Əkbər    30. 05 -1992 
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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 

Respublikası 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. 
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      Ötən illər ərzində İlqar Cəmil oğlu İmamverdiyev "Ansambl üçün 

pyeslər məcmuəsi" (1997), "Azərbaycan aşıq ifaçılığı sənətinin səciyyəvi 

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 
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dəramədləri və rəngləri ensiklopediyası” (2022) (türkcə), “Cəmil Əkbər – I 

cild şeirlər” (2022), “Cəmil Əkbər – II cild şeirlər” (2022), isimli altmış beş 

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 ifaları 

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 – III cild şeirlər” kitabı  

Hüquqşünas Əli İmamverdinin iyirmi ikinci, Sənətşünaslıq elmləri doktoru, 

professor İlqar Cəmiloğlunun Azərbaycan ədəbi-mədəni, filoloji sahədə 

xalqımıza ərmağan etdiyi 66-cı əsəridir.  

 



CƏMİL ƏKBƏR- ŞEİRLƏR- III. CİLD | 506 

 

     HÜQUQŞÜNAS ƏLİ İLQAR OĞLU 

İMAMVERDİ 

Əli İlqaroğlu İmamverdi 1993-cü ildə Bakı şəhərində 

anadan olmuşdur. 2000 ilində 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), “Cəmil Əkbər – I cild şeirlər” (2022), “Cəmil Əkbər – II cild şeirlər” 

(2022), isimli 21 kitabı Azərbaycan və Türkiyə ictimaiyyətinə təqdim 

olunmuşdur. Cəmil İmamverdioğlu Əkbərin 95 illik yubileyi münasibəti ilə 

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

Azərbaycan ədəbi-filoloji sahədə xalqımıza ərmağan etdiyi iyirmi ikinci 

əsəridir. 
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